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I . Informacje wstępne 

Sprawozdanie dotyczące działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Kielcach  w 2019 roku w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz 

podejmowania działań pozaorzeczniczych przedstawia wybrane orzeczenia oraz 

informacje statystyczne.  

W roku 2019 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach działał w 

niezmienionej strukturze organizacyjnej. Na dzień 1 stycznia 2019 r. kierowała sądem 

Prezes – sędzia NSA Anna Żak, pełniąc jednocześnie obowiązki Przewodniczącego 

Wydziału II, stanowisko Wiceprezesa i Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej  

pełnił sędzia WSA Sylwester Miziołek, funkcję Przewodniczącego Wydziału I pełniła 

sędzia WSA Ewa Rojek.  

Na dzień 31 grudnia 2019 r. obsadę orzeczniczą Sądu stanowiło 14 sędziów, 

jeden asesor oraz dwóch  starszych referendarzy sądowych. W 2019r. w Naczelnym 

Sądzie Administracyjnym w ramach delegacji orzekało  6 sędziów WSA w Kielcach : 2 

sędziów w Izbie Finansowej, 2 sędziów w Izbie  Gospodarczej oraz dwóch sędziów w 

Izbie Ogólnoadministracyjnej. Łącznie orzekali na 102 sesjach. 

W roku 2019 w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach 

zatrudnionych było 8 asystentów sędziego, 29 urzędników sądowych oraz 8 

pracowników obsługi. 

Niezmiennie priorytetami w pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Kielcach były wysoki poziom orzecznictwa i dbałość o jego jednolitość, poszanowanie 

reguł procesowych i sprawność postępowania. 

 

 

II.  Wpływ skarg i postępowanie sądowe 

 

W 2019 r. wpłynęło łącznie 1805 spraw, z czego 1706 spraw zarejestrowano 

w repertorium SA, 90 spraw w repertorium SAB oraz 9 w repertorium SO. Na koniec 

2019 r. do rozpoznania przez WSA w Kielcach pozostały 384 sprawy. 

Wpływ spraw w 2019 r., był większy o 398  w porównaniu z 2018 r. (1407 

spraw). 
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Wpływ skarg z uwzględnieniem rodzajów spraw w porównaniu do roku 

poprzedniego przedstawia się następująco: 

 

 

LP Symbol Rodzaj spraw 
Wpływ w roku 

2018 2019 

1 611 zobowiązań podatkowych  318 371 

2 626 ustroju samorządu terytorialnego  13 299 

3 632 pomocy społecznej  146 200 

4 603 utrzymania i ochrony dróg  159 145 

5 601 budownictwa  114 120 

6 613 ochrony środowiska i ochrona przyrody  49 113 

7 655 subwencji unijnych  126 112 

8 612 geodezji i kartografii  53 43 

9 615 zagospodarowania przestrzennego  43 43 

10 653 środków publicznych nie objętych innymi symbolami  42 42 

11 618 wywłaszczenia i zwrot nieruchomości  32 32 

12 616 rolnictwa i leśnictwa  16 30 

13 607 gospodarki nieruchomościami  28 23 

14 619 stosunki pracy i stosunki służbowe   9 22 

15 633 zatrudnienia i bezrobocia  21 20 

17 604 działalności  gospodarczej  14 19 

18 609 gospodarka wodna  24 17 

19 605 ewidencji ludności  17 9 

20 620 ochrona zdrowia  8 8 

21 634 sprawy kombatantów  5 8 

22 621 sprawy mieszkaniowe  6 7 

23 648 z zakresu informacji publicznej  5 6 

24 614 oświaty, szkolnictwo wyższe  18 4 

25 652 sprawy ubezpieczeń zdrowotnych  10 2 
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Na bezczynność organów w różnego rodzaju sprawach wpłynęło 90 spraw. 

 

Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne – 1260, 

w następnej kolejności osoby prawne - 268, w 22 przypadkach były to organizacje 

społeczne,  359 skarg wniósł prokurator. 

Udział w rozpoznawanych w 2019 r. sprawach, profesjonalnych pełnomocników 

stron i uczestników postępowania, przedstawia się następująco: 

- pełnomocnicy administracji publicznej  - 499, 

- adwokaci      - 177, 

- radcowie prawni     - 200, 

- doradcy podatkowi    -   68, 

- prokuratorzy    -  97.   

 

W przedmiocie przyznania prawa pomocy w toku postępowania, w różnym 

zakresie, wpłynęły  łącznie 353 wnioski.  

 W 2019 r. nie prowadzono postępowania mediacyjnego.   

Rozpoznawano natomiast 101 spraw w postępowaniu uproszczonym – w 26 sprawach 

uwzględniono skargę, w 75 oddalono skargi. 

W 2019 r. załatwiono ogółem 1637 spraw, z tego 1550 z repertorium SA, 80 z 

repertorium SAB oraz 7 spraw z repertorium SO.  Na rozprawach załatwiono 1121 

spraw, natomiast 404 sprawy zakończono orzeczeniem wydanym na posiedzeniu 

niejawnym. 

Terminowość załatwiania  spraw ( rep. SA i SAB - 1630) przedstawia się 

następująco: 

- do 2 miesięcy od daty wpływu    -    972    ( 59,63%), 

- powyżej 2 do 3 miesięcy       - 395    ( 24,23%), 

- powyżej 3 do 4 miesięcy   -  138    ( 8,47%), 

- powyżej 4 do 6 miesięcy       -    73     (4,48%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- powyżej 6 do 12 miesięcy            -     33     ( 2,02%), 

- powyżej 12 do 24 miesięcy     -     12     ( 0,74%), 

- powyżej 24 miesięcy      -      7      (0,43%). 
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Sprawność postępowania należy uznać za bardzo dobrą, ponieważ 92,3 % 

spraw załatwionych zostało do 4 miesięcy od daty wpływu, a należy przy tym  

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

co wyjaśniono w części wstępnej opracowania.  

Biorąc pod uwagę obsadę orzeczniczą  Sądu : zarówno sędziów jak i asesora 

sądowego oraz czas i  wymiar orzekania  -  średnie obciążenie wpływem na osobę w 

2019 r. wynosiło 150 spraw, a średnie załatwienie 136 spraw. 

Zaległość na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 384 sprawy, co stanowi 2,55 % 

średniego miesięcznego wpływu.  

Skuteczność rozpoznanych przez Sąd skarg na decyzje organów administracji 

publicznej przedstawia się następująco (dane dotyczą spraw załatwionych wyrokiem): 

- Samorządowe Kolegium Odwoławcze – załatwiono 363 spraw, uwzględniono 

skargę w 107, co stanowi 29,5%, 

- terenowe organy administracji rządowej – załatwiono 235 spraw, uwzględniono 

skargę w 80 tj. w  34 %, 

- Dyrektor Izby Administracji Skarbowej - załatwiono 221 spraw, uwzględniono 

skargę w 65, co stanowi 29,4%,  

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

załatwiono 85 spraw, uwzględniono skargę w 43, co stanowi 50,6%. 

W 2019 r. sporządzono łącznie 1245 uzasadnień orzeczeń kończących 

postępowanie w sprawie, z tego w ustawowym terminie 14 dni sporządzono 1187 

uzasadnień, co stanowi  95,34%.  Z przekroczeniem ustawowego terminu  sporządzono 

uzasadnienie w 34 sprawach (2,73 %)  w 24 sprawach powyżej 14 dni  do 1 miesiąca 

po terminie (1,94 %).  Uchybienie terminu w większości przypadków jest 

usprawiedliwione urlopem sędziego bądź inną uzasadnioną nieobecnością. 

 W 2019 roku w 3 przypadkach  sędziowie skorzystali z możliwości przedłużenia 

terminu do sporządzenia uzasadnienia o jakiej mowa w art. 141§2a ustawy Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.). 

W 2019 r. wniesiono 305 skarg kasacyjnych od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach, 27 skarg odrzucono, a 273 przedstawiono wraz z aktami 

sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.  

Problematykę wpływu skarg, postępowania sądowego, zagadnień 

merytorycznych w różnych rodzajowo sprawach w poszczególnych wydziałach 

orzeczniczych przedstawiono poniżej. 
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Wydział I 

W 2019 r. do Wydziału I wpłynęło łącznie 534 sprawy, z czego 525 spraw 

zarejestrowano w repertorium SA, 8 w repertorium SAB i 1 w repertorium SO. Wpływ 

ten był wyższy o 26 spraw w porównaniu do roku 2018 r. W dalszym ciągu 

najliczniejszą kategorię spraw stanowią sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych 

(symbol 611), których wpłynęło 371 . Szczegółowa problematyka przedstawia się 

następująco : 

 Podatek od towarów i usług – 132 sprawy, 

 Podatek akcyzowy – 32 sprawy 

 Podatek dochodowy od osób fizycznych – 30 spraw, 

 Podatek dochodowy od osób prawnych – 2 sprawy, 

 Podatek od spadków i darowizn – 15 spraw, 

 Podatek od nieruchomości – 74 sprawy, 

 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne 

podatki i opłaty lokalne – 10 spraw, 

 Ulgi płatnicze – 17 spraw, 

 Egzekucja świadczeń pieniężnych – 56 spraw 

 Inne o symbolu podstawowym 611- 3 sprawy, 

 Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego – 1 sprawa, 

 Egzekucja należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów 

Ordynacji podatkowej – 2 sprawy, 

 Ulgi w spłacie należności pieniężnych do których nie stosuje się 

przepisów Ordynacji podatkowej – 39 spraw, 

 Płatności obszarowe – 72 sprawy, 

 Renty strukturalne- 1 sprawa, 

 Zalesianie gruntów rolnych – 4 sprawy, 

 Inne o symbolu podstawowym 655 - 35 spraw. 

W symbolach łamanych dotyczących : 

Skarg na indywidualne interpretacje prawa podatkowego : 

 wydawanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych – 

28 spraw. 
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 wydawanych przez organy inne niż minister właściwy do spraw finansów 

publicznych – 15 spraw 

Sprawy zarejestrowane w rep. SAB: 

Symbol 6110 - 1 sprawa, 

Symbol 6112 -  4 sprawy 

Symbol 6115 - 1 sprawa, 

Symbol 6118 -  1 sprawa 

Symbol 6537 – 1 sprawa. 

Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne (385 spraw) oraz 

osoby prawne (146 spraw). Trzy sprawy wniosły organizacje społeczne. Udział 

profesjonalnych pełnomocników stron w rozstrzyganych sprawach przedstawia się 

następująco: radcowie prawni - 80 przypadków, adwokaci - 79 przypadków i doradcy 

podatkowi - 68 przypadków. Nadto odnotowano udział pełnomocników administracji 

publicznych w 316 sprawach. 

W 2019 roku załatwiono łącznie z rep. SA 488 spraw, przy czym 389 na 

rozprawie i 99 na posiedzeniu niejawnym. Nadto załatwiono na rozprawie z rep. SAB 3 

sprawy plus 4 na posiedzeniu niejawnym. Sprawę z rep. SO załatwiono na posiedzeniu 

niejawnym. Ogółem załatwiono więc 515 spraw. Na dzień 31 grudnia 2019 r. roku 

pozostało do załatwienia 109 spraw. Zaległość w stosunku do roku ubiegłego 

zwiększyła się o 18 spraw. Spowodowane to było nierytmicznym wpływem spraw, 

korzystaniem przez strony z prawa pomocy, oraz składania coraz liczniejszych 

wniosków o wstrzymanie wykonania zaskarżonych decyzji co przesuwało w czasie 

możliwość bieżącego ich załatwienia.  

Obsada orzecznicza Wydziału I wynosiła 6 sędziów, w tym Przewodniczący Wydziału w 

1/2 obciążenia. Faktycznie jednak obsada ta była mniejsza, ponieważ sędzia WSA M. 

Surma i s. WSA A. Adamiec cały rok orzekali w pełnym wymiarze, na stałych 

delegacjach w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (NSA), a sędzia WSA E. Rojek 

orzekała w tym czasie w NSA w obciążeniu 1 sesji w miesiącu. Oznacza to, że 

statystycznie wpływ na jednego sędziego (przy liczonej obsadzie 3 sędziów) wyniósł 

178 spraw, a załatwienie 172 sprawy.  

Ze spraw zaległych: liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty 

pierwszego wpływu skargi do sądu: od 3 do 6 miesięcy - 8, od 6 do 12 miesięcy - 5, od 
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12 miesięcy do 2 lat 1 skarga o wznowienie postępowania, powyżej 2 lat - 2 sprawy 

zawieszone, powyżej 3 lat -1 sprawa zawieszona. 

Z 389 spraw załatwionych na rozprawie w 160 uwzględniono skargę (41,13%), w 

228 oddalono skargę (58,61%), w 1 odrzucono skargę (0,26%). 

Na posiedzeniu niejawnym zapadło 99 orzeczeń kończących postępowanie, z 

czego w 93 sprawach skargę odrzucono (94%). 

Terminowość załatwienia spraw, od daty wpływu do ich załatwienia z 

repertorium SA (507) przedstawia się następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty 

wpływu załatwiono 247 sprawy (49%), w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy 138 sprawy 

(27%), w terminie powyżej 3 do 4 miesięcy 64 spraw (13%), w terminie powyżej 4 do 6 

miesięcy 42 sprawy (8%), w terminie powyżej 6 do 12 miesięcy 14 spraw (2,60 %), w 

terminie powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy 1 sprawa (0,20%), powyżej 24 miesięcy 1 

sprawa (0,20%). 

Sprawność postępowania należy uznać za dobrą, skoro 49% spraw 

załatwionych zostało przed upływem 2 miesięcy od daty wpływu. Szczegółowa analiza 

wykazuje, że w dłuższym terminie załatwiane są sprawy, w których prowadzone jest 

postępowanie wpadkowe z postępowaniem zażaleniowym włącznie, a także sprawy w 

których wyrok sądu pierwszej instancji uchylono a sprawę przekazano do ponownego 

rozpoznania. Terminowość załatwiania spraw według kryterium prawomocności (od 

daty wpływu do daty prawomocnego załatwienia) jest również dobra, bowiem 59% 

załatwionych spraw uprawomocniła się do 6 miesięcy od daty wpływu. 

Podobnie nie nasuwa zastrzeżeń terminowość zwrotu akt kończących 

postępowanie w sprawie. W ustawowym terminie sporządzonych zostało 381 

uzasadnień, 15 w terminie do 14 dni, 7 w terminie 14 dni do 1 miesiąca. Opóźnienia w 

terminowości spowodowanie były z reguły urlopami wypoczynkowymi sędziów 

sprawozdawców. W 2019 roku sędziowie korzystali z możliwości przedłużenia terminu 

do sporządzenia uzasadnienia o jakiej mowa w art.141 § 2a ustawy Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi w 3 sprawach. 

W okresie tym wpłynęło 139 skarg kasacyjnych, w tym 133 przekazano 

Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu a 17 odrzucono. 

W 2019 roku wpłynęło łącznie 26 sprzeciwów od postanowień/zarządzeń 

referendarza sądowego. Ogółem załatwiono 26 sprzeciwów, w tym w 24 sprawach 

utrzymano w mocy postanowienia referendarza sądowego, 2 sprzeciwy załatwiono w 

inny sposób. 
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W 2019 roku nie odnotowano przypadków postępowania mediacyjnego i 

uproszczonego.  W 7 sprawach postępowanie zawieszono. 

W 2019 roku odbyło się szereg narad wydziału związanego z problematyką 

bieżącego orzecznictwa lub w związku z opracowaniami zagadnień prawnych 

przekazywanych przez Biuro Orzecznictwa NSA. Nadto sędziowie uczestniczyli w 

organizowanych przez WSA Kielce i WSA w Gorzowie Wielkopolskim warsztatach , na 

których omawiano bieżące problemy orzecznicze, oraz wygłoszono wykłady 

opublikowanie w opracowaniu wydawanym przez sąd gorzowski. 

 

 

 Wydział II 

 

W roku 2019 do Wydziału II wpłynęło  1271 spraw, z czego: 

1181 – stanowiły skargi  na akty i czynności (repertorium SA) 

82 – skargi na bezczynność  organów (repertorium SAB) 

8 - wnioski zarejestrowane w repertorium SO.  

Największą ilość skarg odnotowano w sprawach z zakresu ustroju samorządu 

terytorialnego – 299, utrzymania i ochrony dróg – 145, budownictwa 120.  i pomocy 

społecznej -146 . Zauważono zwiększony wpływ na uchwały jednostek samorządu 

terytorialnego – 425. 

 Łącznie z pozostałością  z poprzedniego okresu do załatwienia w roku 2019 było 

1396 spraw, w tym: 

1300 – skarg z repertorium SA 

88  – skarg z repertorium SAB  

8 -  wniosków z repertorium SO.  

W roku 2019 w Wydziale II odbyło się 73 rozprawy i 428 posiedzeń niejawnych, w tym 

110 posiedzeń referendarza sądowego.  

W omawianym okresie  załatwiano 1043 skarg na akty i czynności (repertorium SA), 

z czego na rozprawach 715 skarg, zaś na posiedzeniach niejawnych 237 skargi oraz 91 

spraw zamknięto. 

Na rozprawach wydano 685 wyroków, w 340 sprawach uwzględniono skargi ( w tym 

3 sprzeciwy), a w 345 sprawach oddalono (w tym 18 sprzeciwów). Na posiedzeniu 

niejawnym wydano 94 wyroki: w 18 sprawach uwzględniono skargę ( 3 dotyczyły 

sprzeciwów), a w 76 oddalono ( 10 dotyczyło sprzeciwów).  
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Odrzucono 118 skarg, w tym:  na rozprawach – 10  i na posiedzeniach niejawnych – 

108  (3 dotyczyły sprzeciwów). W inny sposób załatwiono 55 sprawy (na rozprawach     

20  na posiedzeniach niejawnych – 35). 

Na bezczynność organu (repertorium SAB) załatwiono skargi w 73 sprawach, z 

czego na rozprawach – 12, a na posiedzeniach niejawnych – 59.  2 sprawy zamknięto. 

Sprawy na rozprawach zostały załatwione wyrokami: w 6 sprawach uwzględniono 

skargi i w 6 oddalono skargę.  

Na posiedzeniach niejawnych 9 skarg oddalono,  uwzględniono 11, odrzucono 34 

skarg na bezczynność organów, w inny sposób załatwiono 5 skarg. 

Spośród  6 załatwionych wniosków zarejestrowanych w repertorium SO: 

- 5 dotyczyło wymierzenia grzywny organowi w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z czego 4 

wnioski uwzględniono, 1 wniosek  przekazano wg właściwości do innego sądu, 

- 1 wniosek dotyczył rozstrzygnięcia sporu o właściwość, który przekazano według 

właściwości  do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Do rozpoznania na 2020 r.  w Wydziale II pozostało 274 spraw (SA- 257, SAB -15, 

SO – 2). 

W Wydziale II w 2019 r. orzekało 9 sędziów, w tym jego Przewodniczący- Prezes 

Sądu, Wiceprezes Sądu i Zastępca Przewodniczącego Wydziału. W 2019r.  sędziowie 

w ramach delegacji orzekali w Naczelnym Sądzie Administracyjnym:  

- sędzia NSA Anna Żak  w okresie od stycznia do  grudnia 2019r. w wymiarze 1 sesji w 

miesiącu, 

- sędzia WSA Sylwester Miziołek w okresie od stycznia do grudnia 2019r. w wymiarze 1 

sesji w miesiącu,  

- s. WSA Renata Detka w okresie od stycznia do grudnia 2019r. w wymiarze 1 sesji w 

miesiącu. 

W 2019 r. w 1263 sprawach (SA – 1181, SAB – 82) skargi na akty i czynności, jak 

również  na bezczynność organów  wniosło: -  875 osób fizycznych, 122 osób 

prawnych, 19 organizacji społecznych. 

Odnotowano także 359 spraw ze skargi prokuratora. 

W rozstrzygniętych w 2019r.  sprawach odnotowano udział: 

- pełnomocników administracji publicznej –  183, 

- adwokatów jako pełnomocników  skarżących i  uczestników postępowania – 98, 

- radców prawnych jako pełnomocników skarżących i uczestników postępowania – 120, 
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- prokuratorów jako uczestników – 97. 

Sędziowie w 2019 roku sporządzili łącznie 835 uzasadnień orzeczeń kończących 

postępowanie w sprawie ( 2  dot.  zdania odrębnego), z czego w ustawowym terminie 

797 (95,7%).  

Terminowość załatwiania spraw (rep. SA i SAB – 1116 spraw) przedstawia się 

następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu załatwiono – 720 spraw (64,5%), 

w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy – 256 spraw,  w terminie powyżej 3 do 4 miesięcy – 

73 spraw, w terminie powyżej 4 do 6 miesięcy – 31 spraw, powyżej  6 miesięcy  do 12 

miesięcy  - 19 spraw, powyżej  1 roku – 11 spraw i powyżej 2 lat – 6 spraw.  

W roku 2019 r. do Wydziału II wpłynęło łącznie 213 środków odwoławczych , w 

tym 166 skarg kasacyjnych i 47 zażaleń. Na posiedzeniach niejawnych Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił 10 skarg kasacyjnych i 13 zażaleń. Ponadto 

wobec 3 zażaleń zastosował art. 195 § 2 p.p.s.a. 

W 2019 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazano 140 skarg 

kasacyjnych i  26 zażaleń. 

Przeprowadzono   101 postępowań uproszczonych (rep.SA i SAB), w 26 sprawach 

uwzględniono skargi, w 75 oddalono skargi. W roku 2019 w Wydziale  

II rozpoznano 214  wniosków o przyznanie prawa pomocy.  

W Wydziale II odbywały się narady sędziów w celu przedyskutowania i ujednolicenia  

poglądów  w sprawach budzących wątpliwości orzecznicze oraz celem omówienia 

opracowań i analiz przesłanych przez Biuro Orzecznictwa NSA. 

W roku 2019 do Wydziału II nie wpłynął żaden wniosek o wymierzenie organowi 

grzywny w trybie art. 64c § 6, art. 112,  art. 145a § 2-3 lub art. 151a § 1. Wpłynął jeden 

wniosek o zasądzenie sumy pieniężnej w trybie art. 154 § 7 p.p.s.a., który oddalono. 

Wpłynęło 8 skarg o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a.  

W 6 przypadkach wnioski oddalono, w 1 odrzucono i 1 sprawę zamknięto.  

W 2019 roku do Wydziału II wpłynęło ponadto 7 wniosków o wymierzenie organowi 

grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. W 4 przypadkach wnioski uwzględniono, a jeden 

przekazano według właściwości do innego sądu. 2 sprawy pozostały do załatwienia na 

rok 2020.  

Wpłynęły ponadto 34 wnioski o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 149 § 

2 p.p.s.a. i 27 wniosków o zasądzenie sumy pieniężnej w trybie tego przepisu. W 

odniesieniu do grzywny w 6 przypadkach wnioski oddalono, 22 załatwiono w inny 

sposób. W odniesieniu do sumy pieniężnej w 2 sprawach wniosek uwzględniono, w 
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jednym wniosek oddalono, 20   wniosków załatwiono w inny sposób. W roku 2019 nie 

zauważono uchybień w działalności administracji publicznej, w związku z czym nie 

dokonano sygnalizacji w oparciu o art. 155 § 1 p.p.s.a. 

Jeśli chodzi o grzywny  wymierzane w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. to w sprawie                    

II SO/Ke 2/19 WSA w Kielcach wymierzył grzywnę w wysokości 500 zł Dyrektorowi 

Miejskiego Zarządu Budynków. Skarga na bezczynność tego organu w przedmiocie 

nieudzielenia informacji publicznej na temat konkretnego lokalu socjalnego wpłynęła do 

organu 20 lipca 2018 r., zatem 15-dniowy termin do przekazania akt sprawy wraz z 

odpowiedzią na skargę upłynął 6 sierpnia 2018 r., tymczasem organ odpowiedź na 

skargę na bezczynność oraz akta przekazał razem z odpowiedzią na wniosek o 

wymierzenie grzywny 17 sierpnia 2018 r. Sam fakt nieprzekazania sądowi 

administracyjnemu skargi, akt sprawy i odpowiedzi na skargę, bez względu na powody 

takiego stanu rzeczy jest zaś przesłanką do wymierzenia organowi grzywny. 

Wymierzając grzywnę w wysokości 500 zł Sąd miał na uwadze, że opóźnienie nie było 

efektem złej woli i chęci uchylenia się organu od kontroli sądu administracyjnego, skoro, 

jak wynika z odpowiedzi na wniosek, organ uznał, że dokumenty przesłane przez 

skarżącą dotyczyły wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz zakresu spraw 

wyjaśnianych przy poprzednich dwóch złożonych przez stronę skargach na 

bezczynność, a ponadto z załączonych przez skarżącą do wniosku dokumentów 

wynika, że organ udzielał jej już wcześniej informacji o stanie technicznym lokalu. 

Przede wszystkim jednak Sąd miał na uwadze to, że opóźnienie było spowodowane 

przekonaniem organu, że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej, lecz są 

to informacje dotyczące indywidualnej sprawy skarżącej. Organ uznał więc, że 

przekazanie skargi na bezczynność powinno nastąpić w terminie trzydziestu dni. Sąd 

wskazał, że regulacje ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą powodować i 

niejednokrotnie powodują wątpliwości interpretacyjne, zatem wymagają dokonywania 

ich wykładni, a nie mechanicznego stosowania. Tak więc niewłaściwa interpretacja tych 

przepisów czy błędne zastosowanie mogą częściowo usprawiedliwić niedochowanie 

terminu w przekazaniu skargi wraz z aktami do sądu, a w konsekwencji uzasadniać 

wymierzenie grzywny w stosunkowo niższej wysokości. 

W sprawie II SO/Ke 3/19 WSA w Kielcach wymierzył grzywnę również w wysokości 

500 zł Radzie Gminy w Kijach. Wyjaśnił, że nawet uzasadnione przekonanie, że skarga 

nie jest dopuszczalna z uwagi na brak właściwości sądu administracyjnego, nie zwalnia 

organu od obowiązku przekazania tej skargi wraz z odpowiedzią na skargę do sądu 
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administracyjnego. To sąd administracyjny jest jedynie władny do dokonania oceny 

skargi, tak pod względem formalnym, jak i merytorycznym w oparciu o skargę i akta 

administracyjne. Z przekazania skargi nie zwalnia również jej uwzględnienie przez 

organ. W omawianej sprawie skarga – pismo z 14 maja 2018 r.  – na uchwałę w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy, warunków i zasad 

korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków wpłynęła do 

Urzędy Gminy w dniu 16 maja 2018 r. Organ zaś skargę tę przekazał do WSA w 

Kielcach 6 marca 2019 r. Podnosił, że z uwagi na uwzględnienie skargi poprzez 

podjęcie uchwały z 8 sierpnia 2018 r. - zmieniającej kwestionowaną skargą uchwałę - 

przekazanie skargi do dalszego procedowania przez sąd administracyjny stało się 

bezprzedmiotowe. Sąd uznał, że grzywna w kwocie 500 zł będzie adekwatna do 

stwierdzonego naruszenia prawa przez organ. Wziął pod uwagę, że przekazanie skargi 

przez organ nastąpiło dopiero po prawie dziesięciu miesiącach od jej wpływu do 

organu. Wskazana wysokość grzywny pozwoli również, zdaniem Sądu, na 

zapobieżenie takim działaniom (zaniedbaniom) ze strony organu w przyszłości. 

 W sprawie II SO/Ke 4/19 WSA w Kielcach wymierzył grzywnę również w wysokości 

500 zł Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sprawa dotyczyła 

nieprzekazanie Sądowi skargi na bezczynność w przedmiocie wniosku o udostępnienie 

informacji publicznej. Organ argumentował, że w stosunku do wniosku skarżącej o 

udzielenie informacji publicznej zajęte zostało stanowisko zawarte w pismach 

informacyjnych z 7, 16 i 17 stycznia 2019 r. Z kolei skarga na bezczynność została 

przesłana do organu 14 stycznia 2019 r. Ponieważ powyższe pisma informacyjne 

zostały doręczone skarżącej już po przesłaniu skargi (rozminięcie się korespondencji w 

ruchu pocztowym), to skarga stała się bezprzedmiotowa i jej przekazanie do Sądu stało 

się nieaktualne. WSA w Kielcach wyjaśnił, że w świetle art. 55 § 1 p.p.s.a. wyłączną, 

materialnoprawną przesłanką orzeczenia o wymierzeniu organowi grzywny jest 

niewypełnienie przez organ obowiązków wynikających z art. 54 § 2 p.p.s.a. w terminie 

przewidzianym w tym przepisie. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w nie 

wypełniło wskazanych obowiązków, gdyż wciąż nie przekazało oryginału skargi na 

bezczynność z 8 stycznia 2019 r. W kompetencji organu nie leży rozpoznanie skargi i 

samodzielne decydowanie o nadaniu lub odmowie nadania jej dalszego biegu. Jeśli, tak 

jak w niniejszej sprawie, organ uznał, że wniesiona skarga na bezczynność jest 

bezprzedmiotowa, to wraz z przekazaniem tej skargi do sądu, powinien w odpowiedzi 

na skargę przedstawić swoje stanowisko w tej kwestii, zaś ostateczną ocenę zarówno 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

17 

 

treści wniosku, jak i swojego stanowiska pozostawić Sądowi. Wymierzając dość niską 

grzywnę, w stosunku do jej maksymalnej możliwej wysokości, Sąd wziął pod uwagę, że 

nieprzekazanie skargi nie było wynikiem złej woli organu, bądź chęci uchylenia się od 

kontroli sądu administracyjnego, a jedynie uznaniem, że żądana informacja publiczna 

została już udzielona. 

W sprawie II SO/Ke 6/19 WSA w Kielcach wymierzył grzywnę Zakładowi 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w kwocie 200 zł. Skarga na decyzję Spółki w 

przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej wpłynęła do Spółki w dniu 4 

lutego 2019 r. Zatem 15-dniowy termin do przekazania sądowi akt sprawy wraz z 

odpowiedzią na skargę upłynął w dniu 19 lutego 2019 r. Tymczasem organ odpowiedź 

na skargę oraz akta (bez skargi), przekazał wraz z odpowiedzią na wniosek o 

wymierzenie grzywny w dniu 14 października 2019 r. Wymierzając grzywnę w 

wysokości 200 zł Sąd miał na uwadze, że powyższe opóźnienie nie było efektem złej 

woli i chęci uchylenia się organu od kontroli sądu administracyjnego, skoro, jak wynika z 

odpowiedzi na wniosek, organ uznał skargę i udzielił skarżącemu żądanej informacji 

publicznej w pełnym zakresie. Przede wszystkim jednak Sąd miał na uwadze 

okoliczność, że opóźnienie było spowodowane zmianami struktury własnościowej 

organu, wynikającymi z łączenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. oraz 

Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., a co za tym idzie modyfikacjami zakresów 

zadań pracowników. 

W sprawie II SAB/Ke 38/19 WSA w Kielcach, uwzględniając skargę na 

przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

przedmiocie wykonania zjazdu z drogi publicznej, stwierdził, że przewlekłość 

postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.) i 

wymierzył organowi grzywnę w wysokości 3.000 zł (art. 149 § 2 p.p.s.a.). Postępowanie 

zostało zainicjowane wnioskiem z 16 kwietnia 2015 r., który wpłynął do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w dniu 20 kwietnia 2015 r. Złożony został przez dwie osoby. Wniosek 

skarżącej do dnia wniesienia skargi (8 sierpnia 2019 r.) nie został załatwiony przez 

organ. Zwłoka w rozpoznaniu wniosku skarżącej jest zatem znaczna, bo wynosząca ok. 

4 lata (nawet przy przyjęciu, że poprzez wydanie postanowienia z dnia 6 lutego 2019 r. 

odmawiającego wszczęcia postępowania wniosek ten został w taki sposób procesowo, 

choć nieskutecznie, załatwiony). Prawdopodobnie zwłoka wynikała z błędnej wykładni 

art. 29 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, będącej skutkiem wadliwej oceny 

charakteru czynności podejmowanych na podstawie tego przepisu. Organ, jak wynika z 
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pism kierowanych do skarżącej, nie miał wątpliwości, że na podstawie art. 29 ust. 1 

u.d.p. powinien wydać decyzję administracyjną w sytuacji, gdyby nie wyrażał 

zezwolenia na budowę (przebudowę) zjazdu przez właściciela lub użytkownika 

nieruchomości. Jednak w świetle art. 29 ust. 2 u.d.p. nie dopatrzył się podstaw do 

wydania decyzji administracyjnej w razie gdyby odmawiał wykonania zjazdu na własny 

koszt. Wykonanie zjazdu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 u.d.p. nie wymaga wydania 

decyzji, a jest czynnością materialno-techniczną organu - zarządcy drogi. Jednakże 

odmowa wykonania takiego zjazdu (z art. 29 ust. 2) może nastąpić wyłącznie w drodze 

decyzji, do wydania której zobowiązuje konstrukcja całego przepisu art. 29 u.d.p. 

Kierunek procesowego załatwienia sprawy wytyczyło organowi Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze   najpierw w postanowieniu z dnia 14 stycznia 2019 r., a potem w 

postanowieniu z dnia 24 kwietnia 2019 r., co jednak także nie doprowadziło do 

skutecznego załatwienia wniosku. O kwalifikacji działań organu jako rażącego 

naruszenia prawa zadecydowało nie tylko znaczne przekroczenie ustawowych 

terminów na załatwienie sprawy, ale także okoliczność, że przewlekłości dopuścił się 

organ, którego działalność ma ścisły związek z funkcjonowaniem dróg publicznych. 

Sąd uwzględniając w części wniosek strony o zasądzenie od organu na jej rzecz sumy 

pieniężnej na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. uznał, że w okolicznościach sprawy kwota 

w wysokości 3000 zł będzie stanowić odpowiednią rekompensatę dla skarżącej w 

związku ze stwierdzoną przewlekłością organu w załatwieniu jej wniosku. Sąd nie 

zasądził sumy pieniężnej w żądanej w skardze wysokości (10.000 zł), ponieważ strona 

nie uzasadniła, dlaczego taka a nie inna wysokość sumy pieniężnej będzie właściwa, 

ani Sąd nie stwierdził w oparciu o akta sprawy takiego szczególnego uszczerbku czy 

uciążliwości związanych z przewlekłym procedowaniem w sprawie, które mogłyby 

przemawiać za przyznaniem sumy pieniężnej w wyższej wysokości niż zasądzona w 

wyroku. Organ każdorazowo reagował na składane przez skarżącą pisma, wyjaśniając 

stanowisko organu w sprawie. Stanowisko to było jednoznaczne i niezmienne, więc 

mogło powodować wykorzystanie środków prawnych służących stronie wcześniej niż 

ostatecznie to nastąpiło.  

Również w sprawie II SAB/Ke 25/19 WSA w Kielcach, uwzględniając skargę na 

bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 

przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzył 

natomiast organowi grzywnę w wysokości 1.000 zł. W omawianej sprawie pozostawił 
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bez rozpatrzenia wniosek skarżącego z 17 września 2018 r. o wydanie orzeczenia o 

stopniu jego niepełnosprawności. Podstawą prawną tej czynności był § 6 ust. 5 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. 

w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopni niepełnosprawności. Ponieważ 

sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach których mieszczą się sprawy 

dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności i wydawane w takich sprawach 

decyzje emerytalno-rentowe podlegają kontroli sądów powszechnych, tj. sądów pracy i 

ubezpieczeń społecznych (art. 6c ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), konieczne było na 

wstępie wyjaśnienie, czy w sprawie niniejszej dopuszczalna była droga sądowa przed 

sądem administracyjnym. Kwestia ta została pozytywnie rozstrzygnięta w orzecznictwie 

sądów administracyjnych. WSA w Kielcach podzielił pogląd zaprezentowany w wyroku 

WSA w Gdańsku w sprawie III SAB 28/17 (oparty na poglądzie wyrażonym w uchwale 

NSA z dnia 8 listopada 1999 r., sygn. OPS 12/99). Przepis art. 6c ust. 8 ustawy o 

rehabilitacji jest przepisem szczególnym wyłączającym kontrolę sądu administracyjnego 

nad orzeczeniami wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

Dotyczy to jednak orzeczeń merytorycznych wydawanych w przedmiocie 

niepełnosprawności, odnoszących się do kwestii zakwalifikowania określonej osoby do 

jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub odmowy zaliczenia do 

niepełnosprawności. Ponieważ jednak z mocy art. 66 ustawy o rehabilitacji, w sprawach 

nieunormowanych przepisami ustawy stosuje się między innymi k.p.a., to odnośnie 

postanowień „procesowych" wydawanych w toku postępowania, stosuje się właśnie 

k.p.a. Zgodnie z uchwałą 7 sędziów NSA z dnia 3 września 2013 r., sygn. I OPS 2/13, 

na pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.) przysługuje skarga na 

bezczynność organu, stosownie do art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. W związku z tym przyjęto, że 

droga sądowa w omawianej sprawie była dopuszczalna, a przedmiotem skargi była 

bezczynność polegająca na pozostawieniu wniosku strony bez rozpoznania.  

We wniosku skarżącego o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

wskazane zostały dwa różne adresy strony. Pierwszy został określony jako adres 

zameldowania. Drugi natomiast jako adres zamieszkania. W sprawie nie było 

wątpliwości, że postępowanie zostało wszczęte na wniosek skarżącego, a zatem 

wskazanie w jego wniosku jako adresu zamieszkania innego niż adres zameldowania, 

obligowało organ do dokonywania wszelkich doręczeń na ten właśnie adres. Wysyłanie 

korespondencji do strony na adres zameldowania nie może być uznane za skuteczne. 
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Skoro strona ma prawo wskazać adres korespondencyjny inny niż adres zameldowania, 

to ma również prawo oczekiwać, że korespondencja urzędowa będzie do niej kierowana 

na ten właśnie adres pod którym aktualnie przebywa. Konsekwencją wysłania wezwań i 

pism na inny adres skarżącego, niż wskazany przez niego we wniosku było to, że 

doręczeń nie można uznać za dokonane. Skoro tak, to organ był w sprawie bezczynny, 

z tym że bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. O takiej 

kwalifikacji przesądziło w sprawie to, że organ starał się doręczać pisma w prowadzonej 

sprawie na adres zameldowania strony, który uważał za prawidłowy i aktualny, a nie 

zaniechał dokonywania jakichkolwiek czynności w tym zakresie, co dopiero mogłoby 

wskazywać na rażące naruszenie prawa. 

Odnosząc się do sformułowanego w skardze żądania zasądzenia zadośćuczynienia w 

kwocie 5.000 zł Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 149 § 2 p.p.s.a. może orzec z urzędu 

albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 

154 § 6 lub przyznać od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną do wysokości 

połowy kwoty określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a., tj. do wysokości połowy 

dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 

narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z obwieszczeniem 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2018 r. i w 

drugim półroczu 2018 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło w 2018 r. 

4003,88 zł, co oznacza, że górna granica sumy pieniężnej, która może być przyznana 

stronie od organu na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. wynosi 20.019,40 zł. O ile 

wymierzenie organowi grzywny na podstawie ww. przepisu ma na celu przede 

wszystkim oddziaływanie na organ mobilizująco i prewencyjnie, o tyle przyznanie 

stronie od organu określonej sumy pieniężnej ma charakter głównie kompensacyjny. W 

związku z tym wniosek o przyznanie sumy pieniężnej winien zawierać uzasadnienie, w 

którym skarżący powinien nawiązać do krzywdy wywołanej bezczynnością lub 

przewlekłością postępowania. Ponieważ wniosek o przyznanie kwoty 5.000 zł 

zadośćuczynienia nie zawierał żadnego wyjaśnienia sposobu wyliczenia tej kwoty, Sąd 

uznał, że biorąc pod uwagę ewentualne opóźnienie w uzyskaniu przez stronę 

dochodzonego stopnia niepełnosprawności i mogące z tego wyniknąć straty w 

wysokości ewentualnie należnych stronie świadczeń związanych z 

niepełnosprawnością, suma pieniężna w wysokości 1.000 zł będzie odpowiednia 
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zarówno do stopnia zawinienia organu przy rozpatrywaniu wniosku strony, jak i do 

ewentualnych strat, które strona może ponieść z racji opóźnienia. 

 

 

III. Zagadnienia związane z prawem pomocy 

 

 
W 2019 r. skarżący i inni uczestnicy postępowania sądowego chętnie korzystali z 

instytucji prawa pomocy. Wpłynęły 353 wnioski o przyznanie prawa pomocy. W 180 

przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 54 zostały uwzględnione 

częściowo, w 59 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 48 wniosków 

pozostawiono bez rozpoznania, a 14 wniosków rozstrzygnięto w inny sposób 

(umorzono postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy). 

W 2019 r. w Wydziale I wpłynęło 139 wniosków o przyznanie prawa pomocy. W 

87 przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 3 zostały uwzględnione 

częściowo, w 27 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 17 wniosków 

pozostawiono bez rozpoznania, a 3 wnioski rozstrzygnięto w inny sposób (umorzono 

postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy). 

Najwięcej wniosków o przyznanie prawa pomocy złożono w sprawach 

dotyczących płatności obszarowych oraz podatku od towarów i usług w dalszej 

kolejności w sprawach dotyczących podatku od nieruchomości. Większość wniosków 

pochodziła od osób fizycznych, natomiast 31 wniosków złożyły osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

W 2019 r. w Wydziale II wpłynęło 214 wniosków o przyznanie prawa pomocy. W 

93 przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 51 zostały uwzględnione 

częściowo, w 32 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 31 wniosków 

pozostawiono bez rozpoznania, a 11 wniosków rozstrzygnięto w inny sposób 

(umorzono postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy). Najwięcej 

wniosków o przyznanie prawa pomocy złożono w sprawach dotyczących pomocy 

społecznej oraz z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami i transportu drogowego. 

Większość wniosków pochodziła od osób fizycznych, natomiast 5 wniosków złożyły 

osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.  

W obu wydziałach porównaniu z poprzednimi latami znacznie więcej wniosków 

zostało złożonych w związku z zamiarem wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu 
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administracyjnego, a więc przed wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego. 

Ich rozpoznanie stanowiło trudność, gdyż wnioskodawcy nie wypełniali precyzyjnie 

rubryk formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy dotyczących informacji o 

przedmiocie planowanego zaskarżenia. Konieczne było zatem wezwanie wnioskodawcy 

na podstawie art. 49 1 p.p.s.a do wskazania numeru i daty aktu (decyzji, 

postanowienia, innego aktu lub zaskarżonej czynności) oraz określenia organu, 

którego działalności lub bezczynności ma dotyczyć przyszłą skargą.  Brak 

odpowiedzi na wezwanie do sprecyzowania przedmiotu przyszłej skargi skutkował 

pozostawianiem wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.   

Referendarz sądowy rozpoznając sprawę o sygn. I SPP/Ke 23/19 skorzystał z 

możliwości przewidzianej w art. 255 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) 

dalej: ustawa p.p.s.a. i wezwał stronę skarżącą do uzupełnienia wniosku o przyznanie 

prawa pomocy w terminie siedmiu dni od daty doręczenia pisma sądowego pod 

rygorem ujemnych skutków procesowych. W zakreślonym terminie skarżąca 

przedłożyła część wymaganych dokumentów i oświadczeń. Orzekający wskazał, że nie 

można uznać, aby strona skarżąca udokumentowała czy uprawdopodobniła w sposób 

wyczerpujący i jednoznaczny swoją sytuację majątkową, bowiem wezwana do 

przedstawienia oświadczeń i dokumentów pozwalających na pozbawioną wątpliwości 

ocenę, obowiązek ten wykonała jedynie częściowo i w taki sposób, który nie ujawnia jej 

rzeczywistej kondycji majątkowej Takie działanie uniemożliwiło orzekającemu ocenę, 

czy istotnie - w świetle przedstawionych dokumentów i oświadczeń - skarżąca jest 

osobą, nie mogącą ponieść kosztów postępowania i okoliczność tę referendarz uznał za 

niewykazaną przez skarżącą, a wniosek oddalił. Odmawiając stronie skarżącej 

przyznania prawa pomocy w omawianej sprawie referendarz sądowy zaakcentował fakt 

wybiórczego przekazania żądanych informacji o stanie majątkowym co uczyniło 

niewiarygodnym powoływanie się przez stronę skarżącą na okoliczność braku 

możliwości uiszczenia ani w całości ani w części wpisu sądowego. Orzekający wskazał 

na utrwalony w orzecznictwie sądów administracyjnych pogląd, że niedopełnienie w 

całości lub choćby w części obowiązku złożenia przez stronę dodatkowego 

oświadczenia uzasadnia oddalenie wniosku o przyznanie prawa pomocy (por. m.in. 

postanowienie NSA z 28 lipca 2009 r., I OZ 744/09). Referendarz sądowy podkreślił, że 

brak precyzyjnych i pełnych informacji o stanie majątkowym strony skarżącej jest 
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podstawą do odmowy przyznania jej prawa pomocy, na co również wskazywał 

wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny w swoim orzecznictwie. 

W postanowieniu z 26 kwietnia 2019 r. sygn. akt od I SPP/Ke 17/19 starszy 

referendarz sądowy rozpatrując wniosek Spółdzielni o zwolnienie od kosztów sądowych 

oraz ustanowienie pełnomocnika stwierdził, że na rozpoznawanym etapie postępowania 

jedynym kosztem, do którego uiszczenia strona była zobowiązana był wpis od skargi, 

który stosownie do § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 

r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) w rozpoznawanej 

sprawie winien wynieść kwotę 500 zł. W tym miejscu referendarz skonstatował, iż fakt 

posiadania przez Spółdzielnię na rachunkach bankowych oraz w kasie środków 

pieniężnych w kwocie wielokrotnie przekraczającej wysokość wpisu sądowego od 

wniesionej skargi, uniemożliwia przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. 

Powyższe wskazywało w ocenie referendarza sądowego, że podmiot dysponował 

środkami pieniężnymi, których wysokość znacznie przewyższa wysokość kosztów 

sądowych, sprowadzających się do wpisu od złożonej skargi, tym samym nie można 

było stwierdzić, że nie posiadał on dostatecznych środków na poniesienie kosztów 

postępowania.  

W odniesieniu zaś do wniosku strony o ustanowienie pełnomocnika referendarz 

podniósł, że zgodnie z art. 246 § 3 ustawy p.p.s.a. adwokata, radcę prawnego, doradcę 

podatkowego lub rzecznika patentowego można ustanowić dla strony, która nie 

zatrudnia lub nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, 

doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym. Nie dotyczy to adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego ustanowionego na 

podstawie przepisów o prawie pomocy. 

W rozpoznawanej sprawie (jak wynikało z treści pism znajdujących się w aktach 

sprawy sygn. akt I SA/Ke 79/19) skarżąca była już reprezentowana przez radcę 

prawnego. Pełnomocnictwo zostało złożone do akt sprawy sygn. akt I SA/Ke 79/19 nie 

zostało odwołane, a rozciągało się na występowanie w imieniu i reprezentowanie 

Spółdzielni m.in. przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. W świetle brzmienia 

art. 246 § 3 p.p.s.a. pozostawanie przez stronę w stosunku prawnym z profesjonalnym 

pełnomocnikiem, wyklucza pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie prawa 

pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika, niezależnie od rzeczywistych 

możliwości finansowych wnioskodawcy. 
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W tym miejscu należy zauważyć, że przywołany przepis stanowi odstępstwo od 

generalnej zasady odpłatności wymiaru sprawiedliwości obowiązującej w postępowaniu 

przed wojewódzkim sądem administracyjnym, w myśl której strony ponoszą koszty 

postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny 

stanowi inaczej (art. 199 ustawy p.p.s.a.), zatem jego stosowanie może mieć miejsce 

jedynie w takich sytuacjach, kiedy uzasadnione jest zapewnienie stronie skarżącej – 

prawa do sądu pod warunkiem, że ta wykaże, tj. udowodni w sposób wystarczająco 

przekonujący istnienie okoliczności uzasadniających zwolnienie jej z kosztów 

sądowych. Z regulacji zawartej w art. 246 § 2 pkt 2 ustawy p.p.s.a. wypływa bowiem 

jednoznaczny wniosek, iż to na wnioskodawcy spoczywa ciężar wykazania w znaczeniu 

udowodnienia, przedstawienia czegoś w sposób przekonujący, unaocznienia (por. 

Słownik języka polskiego pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka, tom III, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Sp. z o.o. - Warszawa 1978, wydanie IX z 1994 r., str. 

805), że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. 

Tym samym rozstrzygnięcie złożonego wniosku zależy w gruncie rzeczy od tego, co 

zostanie przez wnioskodawcę udowodnione (por. J.P.Tarno "Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi". Komentarz, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 

2004 r., str. 319). 

W wydawanych postanowieniach w zakresie prawa pomocy referendarz sądowy 

podkreślał, że prawo pomocy nie ma charakteru swobodnego uznania, lecz podlega 

określonym regułom, których należy przestrzegać przy każdorazowym rozpatrywaniu 

wniosku. Zwracał uwagę, że NSA w postanowieniu z 10 stycznia 2005 r. (sygn. akt FZ 

478/04, niepublik.), stwierdził, że opłaty sądowe stanowią rodzaj danin publicznych. 

Zwolnienia od ponoszenia tego rodzaju danin stanowią odstępstwo od konstytucyjnego 

obowiązku ich powszechnego i równego ponoszenia, wynikającego z art. 84 ustawy 

zasadniczej. Dlatego też muszą być stosowane w sytuacjach wyjątkowych, gdy istnieją 

uzasadnione powody do przerzucenia ciężaru dotyczącego danej osoby, czy osób, na 

współobywateli. Z ich bowiem środków pochodzą dochody budżetu państwa, z których 

pokrywa się koszty postępowania sądowego w razie zwolnienia strony skarżącej z 

obowiązku ich ponoszenia. Strona musi zatem wykazać, że jej sytuacja materialna jest 

na tyle trudna, iż uzasadnia poczynienie odstępstwa od tej generalnej reguły. 

Podkreślał, że z istoty regulacji dotyczącej przyznania prawa pomocy wynika, że 

powinno się ją kierować w pierwszej kolejności do osób, które w sposób oczywisty nie 

są w stanie opłacić kosztów sądowych. W wydawanych orzeczeniach referendarz 
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sądowy wskazywał, że prawo pomocy ma charakter wyjątkowy i jest stosowane w 

stosunku do osób charakteryzujących się ubóstwem – przykładowo do takich osób 

można zaliczyć osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku czy osoby ze względu na 

okoliczności życiowe pozbawione całkowicie środków do życia. 

W dniu 3 stycznia 2019 r. weszło w życie zarządzenie Prezesa NSA nr 1 z 3 

stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad biurowości w 

sądach administracyjnych. Na mocy tego zarządzenia w przypadku wpływu wniosku o 

przyznanie prawa pomocy wniosek ten oraz kolejne wpływające i wytworzone 

dokumenty z nim związane umieszcza się w odrębnej teczce opatrzonej sygnaturą 

sprawy głównej oraz oznaczeniem SPP. Akta sprawy z wniosku o przyznanie prawa 

pomocy stanowią załącznik do akt sprawy głównej. Ponadto każdy nowy wniosek jest 

wpisywany do repertorium SPP i dla każdego oddzielnie zarejestrowanego wniosku 

zakładana jest nowa teczka.  

W sprawie rozpoznawanej przez Wydział II małżonkowie złożyli dwie odrębne 

skargi na tę samą decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. W 

każdej ze skarg był zawarty wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Skargi 

zarejestrowano pod dwiema odrębnymi sygnaturami w repertorium SA  - II SA/Ke 

396/19 i II SA/Ke 397/19, a wnioski o przyznanie prawa pomocy pod dwiema odrębnymi 

sygnaturami w repertorium SPP - II SPP/Ke 95/19 oraz II SPP/Ke 96/19. 

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Kielcach  orzekł o połączeniu do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o 

sygn. II SA/Ke 396/19 i II SA/Ke 397/19 oraz prowadzeniu ich pod sygnaturą II SPP/Ke 

95/19. Ze względu na to, że skarżący małżonkowie byli współwłaścicielami 

nieruchomości, której dotyczyła zaskarżona decyzja, osobami zobowiązanymi do 

ponoszenia kosztów sądowych solidarnie i prowadzili wspólnie gospodarstwo domowe, 

referendarz sądowy postanowił połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia 

sprawy o sygn. akt II SPP/Ke 95/19 oraz II SPP/Ke 96/19 i prowadzić je pod sygnaturą 

II SPP/Ke 95/19. Postanowienia o połączeniu wydano na podstawie art. 111 § 2  w 

związku z art. 167a § 1 p.p.s.a. Następnie wnioski zostały rozpatrzone merytorycznie i 

postanowieniem z dnia 16 lipca 2019 r. odmówiono obojgu wnioskodawcom przyznania 

prawa pomocy.  

Podsumowując, należy podkreślić, że 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. Przy 
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wydawaniu orzeczeń w przedmiocie prawa pomocy konieczne było sięganie do orzecznictwa 

wojewódzkich sądów administracyjnych oraz zastosowanie wykładni systemowej i 

celowościowej. Natomiast w związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych 

konieczne było zmierzenie się z nowymi problemami i wypracowanie nowej praktyki 

orzeczniczej w zakresie prawa pomocy.  

 

 
 

IV. Wybrane problemy orzecznictwa 

1. Podatek od towarów i usług. 

Wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie I SA/Ke 474/18 dotyczył oceny 

rozstrzygnięcia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 

17 października 2018 w której  stwierdził, że stanowisko Gminy Imielno, przedstawione 

we wniosku z 16 sierpnia 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego 

dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania 

obejmującej wyłącznie kwoty wynagrodzenia ustalone w umowach, pomniejszone o 

kwotę podatku należnego, jest nieprawidłowe. Z kolei w zakresie: 8% stawki VAT dla 

usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; zastosowania 

mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem robót budowlanych od 

podwykonawcy; prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją przedmiotowej 

inwestycji; podstawy opodatkowania obejmującej zarówno kwotę od mieszkańca jak i 

kwotę otrzymanego dofinansowania, jest prawidłowe. 

Według przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Gmina 

obecnie prowadzi projekt pn. "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie 

Imielno poprzez budowę sieci wodociągowych i przydomowych oczyszczalni ścieków" 

w ramach, której realizuje zadania inwestycyjne dotyczące przydomowych oczyszczalni 

ścieków ("POŚ"). Inwestycja realizowana jest z wykorzystaniem dofinansowania ze 

środków zewnętrznych na podstawie umowy z Samorządem Województwa 

Świętokrzyskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

("PROW"). Przedmiotem dofinansowania jest wyłącznie zakup i montaż POŚ 

realizowany przez Gminę, a podstawą rozliczeń z instytucją dofinansowującą będą 

faktury zakupowe otrzymywane przez Gminę jako podmiot prowadzący przedmiotową 
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inwestycję. W związku z planowaną realizacją inwestycji Gmina zawarła umowy 

cywilnoprawne z mieszkańcami zainteresowanymi korzystaniem z POŚ na należących 

do nich nieruchomościach. Pierwotne umowy zostały sporządzone na niewłaściwych 

wzorach i w momencie zidentyfikowania tego faktu, wkrótce po ich podpisaniu zostały 

rozwiązane. Następnie Gmina zawarła z Mieszkańcami nowe umowy w tym zakresie 

("umowy"), które stanowią obecnie podstawę wzajemnych zobowiązań stron. Na mocy 

zawartych Umów Gmina zobowiązała się świadczyć względem mieszkańców 

kompleksową usługę oczyszczania ścieków w skład, której wchodzi: przygotowanie 

dokumentacji technicznej i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków na 

nieruchomości; udostępnienie właścicielowi do korzystania z zamontowanej POŚ od 

momentu jej odbioru technicznego po zamontowaniu do końca okresu obowiązywania 

umowy; zapewnienie niezbędnych napraw i konserwacji urządzeń wchodzących w 

skład POŚ w ramach serwisu gwarancyjnego udzielonego Gminie od momentu odbioru 

technicznego POŚ po jej zamontowaniu do końca okresu obowiązywania umowy; 

okresowe monitorowanie wykonywanej we własnym zakresie przez właściciela bieżącej 

obsługi POŚ od momentu jej odbioru technicznego po zamontowaniu do końca okresu 

obowiązywania umowy. W zamian za wyżej wymienioną usługę świadczoną przez 

Gminę, mieszkańcy zobowiązują się wpłacić na rzecz Gminy uzgodnioną kwotę 

wynagrodzenia, płatną jednorazowo w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy. 

Kwota wynagrodzenia została określona jako kwota brutto. Brak zapłaty uzgodnionego 

wynagrodzenia w terminie, jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy przez właściciela 

z przyczyn niezależnych od Gminy. Jednocześnie, mieszkańcy są zobowiązani do 

nieodpłatnego udostępniania Gminie do używania należącej do nich części 

nieruchomości, niezbędnej do zamontowania i obsługi POŚ, na czas określony od 

momentu odbioru technicznego POŚ po jej zamontowaniu do końca okresu trwania 

umowy. Te zaś umowy zawarte są na czas określony od dnia ich podpisania do upływu 

5 lat od dnia rozliczenia końcowego wniosku o płatność w ramach dofinansowania z 

PROW. Gmina zastrzega sobie możliwość odstąpienia od jej realizacji lub ustalenia 

nowych terminów wykonania w przypadku braku uzyskania dofinansowania z PROW. 

Ponadto, umowa ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy Gmina stwierdzi, że na danej 

nieruchomości nie ma technicznych możliwości powstania POŚ. Gmina pozostanie 

właścicielem POŚ po jej zamontowaniu na czas świadczenia przez Gminę usług 

określonych powyżej. Umowa przewiduje również, że prawo do rozporządzania POŚ 

przysługiwać będzie wyłącznie Gminie, a mieszkaniec zobowiązuje się nie 
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rozporządzać faktycznie lub prawnie POŚ bez pisemnej zgody Gminy. Wraz z 

wygaśnięciem umowy własność POŚ przechodzi na mieszkańca w ramach 

wynagrodzenia ustalonego w umowie (bez dodatkowego wynagrodzenia) i pod 

warunkiem jego uiszczenia. Inwestycja w POŚ obejmuje wyłącznie nieruchomości 

należące do mieszkańców, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub 

rolnicza i nie będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej. POŚ nie były/nie są 

realizowane na budynkach użyteczności publicznej lub jakichkolwiek innych budynkach 

należących do Gminy (lub jej jednostek organizacyjnych objętych centralizacją rozliczeń 

VAT). W związku z realizacją Inwestycji Gmina nabyła usługi projektowe i budowlane od 

podmiotów zewnętrznych ("wykonawcy POŚ") i możliwe, że Gmina będzie jeszcze 

nabywała usługi bieżącego utrzymania od podmiotów zewnętrznych np. usługi 

naprawcze, dokumentowane fakturami VAT wystawianymi na Gminę. 

Podsumowując, Gmina wyróżniła dwa świadczenia występujące przy Inwestycji w POŚ, 

tj.: 

- w relacji Gmina - wykonawcy POŚ: wnioskodawca nabywa usługi projektowe i 

budowlane od podmiotów zewnętrznych i usługi te nie są usługami oczyszczania 

ścieków, 

- w relacji Gmina - mieszkaniec: wnioskodawca świadczy kompleksową usługę 

oczyszczania ścieków, co potwierdza m.in. otrzymana przez Gminę klasyfikacja GUS. 

W związku z powyższym opisem Gmina zapytała m.in. czy podstawą opodatkowania 

dla świadczonych przez Gminę usług stanowi/będzie stanowić wyłącznie kwota 

wynagrodzenia ustalona w umowach, pomniejszona o kwotę podatku należnego? 

(pytanie nr 2). Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 podstawę 

opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców 

stanowi/stanowić będzie kwota otrzymywanego od mieszkańców wynagrodzenia 

ustalona w umowach, pomniejszona o kwotę podatku należnego oraz kwota 

otrzymanego dofinansowania pomniejszonego o przypadającą na nie kwotę podatku 

należnego (kwota podatku należnego zostanie wyliczona metodą "w stu", a 

dofinansowanie oraz wynagrodzenie otrzymywane od mieszkańca należy traktować 

jako kwoty obejmujące już podatek VAT)? (pytanie nr 3). 

Zdaniem wnioskodawcy podstawą opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług 

jest/będzie wyłącznie kwota wynagrodzenia ustalona w umowach, pomniejszona o 

kwotę podatku należnego. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 

podstawę opodatkowania dla świadczonych usług przez Gminę na rzecz mieszkańców 
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stanowi/stanowić będzie kwota otrzymywanego od mieszkańców wynagrodzenia 

przewidzianego w umowach pomniejszona o kwotę podatku należnego oraz kwota 

otrzymanego dofinansowania pomniejszonego o przypadającą na nie kwotę podatku 

należnego, tj. kwota podatku należnego powinna zostać wyliczona metodą "w stu", a 

dofinansowanie oraz wynagrodzenie otrzymywane od mieszkańca należy traktować 

jako kwoty obejmujące już podatek VAT. Uzasadniając swoje stanowisko Gmina 

wskazała na definicję podstawy opodatkowania z art. 29a ust. 1 ustawy z 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 ze zm.) dalej "ustawa o VAT". 

Umowy przewidują, że w zamian za świadczenie usług, mieszkańcy są zobowiązani do 

uiszczenia na rzecz Gminy ściśle określonej opłaty. Kwota należna Gminie jest podana 

w wartości brutto, a więc zawiera już należny VAT. W świetle powyższych postanowień 

w ocenie Gminy za podstawę opodatkowania dla świadczonej przez nią kompleksowej 

usługi należy przyjąć wyłącznie przewidzianą w umowie kwotę wynagrodzenia 

pomniejszoną o należny VAT. Tym samym Gmina powinna wyliczyć wartość należnego 

VAT tzw. metodą "w stu", traktując podaną w umowie kwotę wynagrodzenia jako sumę 

wartości netto (podstawy opodatkowania) oraz należnego podatku VAT. Gmina 

przytoczyła treść art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym: podstawę 

opodatkowania zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o 

podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów 

dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Podobnie wskazuje art. 73 

Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 

podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r., 347 s. 1 ze zm.; dalej: 

"Dyrektywa VAT"). W konsekwencji stwierdziła, że decydujący dla opodatkowania 

dotacji VAT powinien być element bezwzględnego i bezpośredniego związku dotacji z 

ceną jednostkową towaru lub usługi (możliwość alokacji dotacji do ceny towaru lub 

usługi). Zatem jeżeli sposób kalkulacji dotacji związany jest nawet z ceną jednostkową 

towaru lub usługi, ale jedynie pośrednio (tylko w sensie ekonomicznym) albo kalkulacja 

dotacji oderwana jest całkowicie od ceny towaru czy usługi świadczonej przez 

podatnika, dotacja (dopłata) taka nie podlega opodatkowaniu. Według Gminy, w 

przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym nie ma związku pomiędzy ceną 

usług świadczonych przez Gminę a przyznanym Gminie dofinansowaniem na realizację 

Inwestycji w POŚ. Będący przedmiotem uzyskanego dofinansowania zakup i montaż 

POŚ przez Gminę (na swoją rzecz) jest transakcją całkowicie odrębną od usługi 

świadczonej przez Gminę na rzecz mieszkańca. Po pierwsze — inne są strony tych 
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transakcji (wykonawca POŚ i Gmina versus Gmina i mieszkaniec). Po drugie - 

całkowicie odmienny jest zakres świadczeń przewidzianych pomiędzy stronami. W 

pierwszym przypadku zakres obejmuje zakup i montaż POŚ przez wykonawcę POŚ na 

rzecz Gminy, natomiast w drugim przypadku jest to prawidłowe zamontowanie POŚ (tak 

aby mogły właściwie funkcjonować), udostępnienie ich przez Gminę do korzystania 

mieszkańcowi, a finalnie (wraz z końcem okresu umowy) przekazanie ich przez Gminę 

na własność mieszkańca. Cena usługi realizowanej przez wykonawcę POŚ na rzecz 

Gminy i cena kompleksowej usługi oczyszczania ścieków realizowanej przez Gminę na 

rzecz mieszkańców obejmuje zatem zupełnie odmienne świadczenia i z tego powodu 

absurdalnym byłoby twierdzenie, że uzyskane dofinansowanie do ceny zakupu i 

montażu POŚ jest dofinansowaniem do ceny świadczonych przez nią usług na rzecz 

mieszkańca. Skoro pozyskana dotacja przeznaczona zostałaby na pokrycie kosztów 

zakupu i montażu POŚ na rzecz Gminy, to oznacza, że w opisanej sytuacji wystąpi 

dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny 

sprzedaży usług realizowanych następnie przez Gminę na rzecz mieszkańców. Gmina 

nie zaprzecza, że wykorzysta nabyte przez nią POŚ w toku świadczonej przez nią 

następnie usługi, jednakże związek taki nie jest związkiem, o którym mowa w art. 29a 

ustawy o VAT. Ponadto, cena ustalona w umowie pomiędzy Gminą a mieszkańcem nie 

jest w żadnym stopniu zależna od uzyskanego przez Gminę dofinansowania do zakupu 

i montażu POŚ. Umowy z mieszkańcami przewidują bowiem wynagrodzenie w stałej 

wysokości i nie uzależniają tej wysokości od poziomu tego dofinansowania. 

Podsumowując, w zaistniałej sytuacji Gmina nie otrzyma dotacji do ceny świadczonej 

przez nią usługi i choć uzyskuje dofinansowanie do realizowanych przez nią zakupów, 

to nie wystąpi związek bezpośredni pomiędzy tym dofinansowaniem a ceną 

świadczonych przez nią usług. W konsekwencji, pozyskana przez Gminę dotacja ze 

środków PROW nie powinna być wliczana do podstawy opodatkowania świadczonych 

przez Gminę Usług w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. 

Dyrektor odpowiadając na zadane przez Gminę pytania nr 2 wskazał, że podstawą 

opodatkowania w przypadku świadczenia przez Gminę usługi na rzecz mieszkańców 

stanowi/będzie stanowić nie tylko otrzymane od mieszkańców wynagrodzenie, lecz 

także kwota otrzymanego dofinansowania pomniejszonego o przypadające na nie 

kwotę podatku należnego. W konsekwencji stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy w 

części dotyczącej pytania nr 2 jest nieprawidłowe. 
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Dyrektor wskazał, że z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT wynika, że podstawę 

opodatkowania w podatku od towarów i usług stanowi wynagrodzenie, które dostawca 

lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów albo świadczenia 

usług. Wynagrodzenie to oznacza wartość rzeczywiście otrzymaną (lub która ma być 

otrzymana) w konkretnym przypadku. Dla określenia, czy dane dotacje (subwencje i 

inne dopłaty o podobnym charakterze) są, czy też nie są opodatkowane istotne są 

szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej 

formie dofinansowania. Kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę 

opodatkowania jest zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu 

sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od 

towarów i usług. Natomiast dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi 

czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie 

stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy. 

Włączenie do podstawy opodatkowania VAT dotacji, subwencji i innych dopłat o 

podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna 

dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub 

świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, 

subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio 

przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju 

usługi. Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata 

o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub 

świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzymuje dofinansowanie, 

które jest związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny 

konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego 

świadczenia po cenach obniżonych, płatność taką należy zaliczyć do podstawy 

opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem, podstawę opodatkowania VAT 

zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są 

związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki 

bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów 

działalności nie zwiększa podstawy opodatkowania, a tym samym nie podlega 

opodatkowaniu. Opodatkowanie subwencji (dotacji) stanowi wyjątek od zasad ogólnych 

wspólnego systemu VAT. Nie wszystkie subwencje (dotacje) stanowią element 

podstawy opodatkowania VAT. Jedynie takie, które są subwencjami (dotacjami) 

związanymi bezpośrednio z ceną dostawy towarów czy ceną świadczenia usług. 
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Wyjątek ten należy interpretować w sposób ścisły. Wykładnia ścisła prowadzi do 

wniosku, że tylko subwencje bezpośrednio wpływające na cenę transakcji podlegają 

opodatkowaniu. Natomiast inne subwencje (dotacje) nie wchodzą tym samym do 

podstawy opodatkowania, a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu VAT. 

Istotnym dla wykładni art. 29a ust. 1 ustawy jest wyjaśnienie pojęcia "subwencja 

bezpośrednio związana z ceną". W ocenie Dyrektora w tym celu istotne znaczenie ma 

orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W szczególności wyroki w 

sprawach C-184/00 (Office des products wallons ASBL v. Belgian State) oraz C-3 53/00 

(Keeping Newcastle Warm Ltd. v. Commisioners od Customs and Excise, w skrócie 

KNW), które przywołał. Wynika z nich m.in., że jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób 

zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie 

dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretnąkwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za 

darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje 

i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi 

dostawami towarów lub usług, wówczas można - i należy - potraktować ją jako płatność 

niepodlegającą VAT. 

Z art. 29a ust. 1 ustawy wynika, że nie ma znaczenia od kogo dostawca towaru lub 

świadczący usługę otrzymuje zapłatę - czy od nabywcy czy od osoby trzeciej, ważne 

jest aby było to wynagrodzenie za dane konkretne świadczenie lub za konkretną 

dostawę. 

Mając na uwadze powyższe Dyrektor stwierdził, że przekazane dla Gminy środki 

finansowe na realizację opisanego we wniosku projektu należy uznać/będzie należało 

uznać za środki otrzymane od osoby trzeciej (dotacje, subwencje, lub dopłaty o 

podobnym charakterze), które mają/będą miały bezpośredni wpływ na cenę 

świadczonych usług. Z okoliczności sprawy jednoznacznie wynika, że Gmina pozyskała 

środki na realizację opisanego projektu (zadania inwestycyjnego polegającego na 

budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, która to usługa - jak Gmina 

sklasyfikowała - mieści się w PKWiU 37.00.11.0.), a nie na ogólną działalność Gminy. 

W świetle powyższego, należy uznać, że kwota wpłaty ostatecznego odbiorcy 

świadczenia (mieszkańca), do której jest/będzie on zobowiązany — zgodnie z umową - 

w związku z realizacją tych usług, z uwagi na przyznane dofinansowanie, niewątpliwie 

jest/będzie niższa od kwoty, jaką Gmina musiałby żądać od niego, gdyby 

przedmiotowego dofinansowania nie było. 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

33 

 

Uwzględniając powyższe oraz treść art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 6 ustawy, 

Dyrektor stwierdził, że podstawą opodatkowania z tytułu świadczonych przez Gminę 

usług, o których mowa we wniosku, jest/będzie nie tylko kwota należna, w postaci 

wpłaty, którą uiszcza/będzie uiszczać mieszkaniec biorący udział w projekcie, zgodnie z 

zawartą umową, ale także środki otrzymane przez Gminę od podmiotu trzeciego na 

realizację projektu dotyczącego budowy POŚ, w części w jakiej dofinansowują one 

cenę świadczonych na rzecz mieszkańców usług, pomniejszone o kwotę podatku 

należnego. W konsekwencji, otrzymane przez Gminę dofinansowanie ma bezpośredni 

wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu świadczenia usług, a zatem stanowi zapłatę 

otrzymaną od osoby trzeciej. Wobec tego ww. dofinansowanie stanowi podstawę 

opodatkowania w myśl art. 29a ust. 1 z uwzględnieniem art. 29a ust. 6 ustawy i podlega 

opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. 

Na powyższą interpretację Gmina złożyła skargę i zarzuciła naruszenie: 

- art. 29a ust. 1 ustawy o VAT poprzez jego błędną wykładnię prowadzącą do wniosku, 

że otrzymana przez Gminę dotacja na pokrycie kosztów realizowanych przez nią 

zakupów ma bezpośredni wpływ na cenę świadczonych przez Gminę usług, stanowiąc 

część zapłaty za świadczoną przez Gminę usługę, a tym samym podlega 

opodatkowaniu VAT, podczas gdy w rzeczywistości nie ma ona bezpośredniego wpływu 

na cenę usług świadczonych przez skarżącą; 

- art. 14b § 1 w zw. z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej poprzez przyjęcie założeń 

niezgodnych ze stanem faktycznym przedstawionym przez skarżącą, tj. uznanie, że 

otrzymana przez Gminę dotacja stanowi wynagrodzenie za świadczoną przez nią 

usługę, podczas gdy Gmina wyraźnie zaznaczyła w opisie stanu faktycznego, że 

dotacja służy wyłącznie sfinansowaniu części kosztów zakupu usług nabywanych przez 

Gminę (innych, odrębnych od usług przez nią świadczonych); 

- art. 14c § 1 i § 2 oraz art. 120 i 121 § 1 w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej poprzez 

sporządzenie uzasadnienia interpretacji w sposób wadliwy, tj. bez ustosunkowania się 

do zaprezentowanej przez Gminę argumentacji dotyczącej kosztowego charakteru 

otrzymanej dotacji, czym w konsekwencji organ naruszył również zasadę pogłębiania 

zaufania do organów podatkowych; 

- art. 121 § 1 w zw. z art. 14h oraz art. 2a Ordynacji podatkowej poprzez działanie 

naruszające zasadę pogłębiania zaufania do organów, ze względu na przyjęcie zasady 

wykładni profiskalnej oraz brak merytorycznej poprawności i staranności działania 

Dyrektora. 
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W omawianym wyroku Sąd uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie. Wskazał, że 

spór w niniejszej sprawie dotyczy wykładni przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT w 

odniesieniu do opisanego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w 

zakresie otrzymanej przez Gminę dotacji na pokrycie przez nią kosztów zakupu i 

montażu POŚ i jej bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez Gminę usług 

na rzecz mieszkańców, a tym samym na podstawę opodatkowania podatkiem VAT. 

Zdaniem skarżącej przyznana na jej rzecz dotacja na pokrycie kosztów zakupu i 

montażu POŚ w związku z realizacją projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury wodno-

ściekowej w Gminie Imielno poprzez budowę sieci wodociągowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków", w rzeczywistości nie ma ona bezpośredniego wpływu na cenę 

usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców. Tym samym podstawą 

opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług jest/będzie wyłącznie kwota 

wynagrodzenia ustalona w umowach, pomniejszona o kwotę podatku należnego. 

Dyrektor stwierdził natomiast, że podstawą opodatkowania z tytułu świadczonych przez 

Gminę usług, jest/będzie nie tylko kwota należna, w postaci wpłaty, którą 

uiszcza/będzie uiszczać mieszkaniec biorący udział w projekcie, zgodnie z zawartą 

umową, ale także środki otrzymane przez Gminę od podmiotu trzeciego na realizację 

projektu dotyczącego budowy POŚ, w części w jakiej dofinansowują one cenę 

świadczonych na rzecz mieszkańców usług, pomniejszone o kwotę podatku należnego. 

W konsekwencji, otrzymane przez Gminę dofinansowanie ma bezpośredni wpływ na 

kwotę należną (cenę) z tytułu świadczenia usług. Wobec tego dofinansowanie to 

stanowi podstawę opodatkowania w myśl art. 29a ust. 1 z uwzględnieniem art. 29a ust. 

6 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. 

Zdaniem Sądu trafny jest zarzut naruszenia art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie tym 

przepisem: podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, 

art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący 

dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od 

nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, 

subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ 

na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Wskazany 

wyżej przepis stanowi implementację art. 11 (A) Dyrektywy Rady z 77/388/EWG z 17 

maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w 

odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: 

ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145 z 13.06.1977r.), obecnie art. 73 
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Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego podatku od 

wartości dodanej ( Dz.U. UE seria L z 2006 r. Nr 341/1). Przepisy polskiej ustawy o VAT 

- w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 maja 2005 r. - pomijały bowiem warunek, aby 

pomiędzy dotacjami (dopłatami, subwencjami) a czynnościami opodatkowanymi istniał 

związek o charakterze bezpośrednim. We wskazanych wyżej przepisach dyrektyw 

wyraźnie określono związek pomiędzy czynnościami opodatkowanymi a dotacjami jako 

bezpośredni. Także z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

(TSUE), w tym także z powoływanego zarówno przez organ jak i Gminę wyroku w 

sprawie C-184/00 Office de produits wallons ASBF v. Belgia State wynika, że określenie 

związku pomiędzy dotacją a świadczeniem usług czy dostawą towaru jako 

"bezpośredniego" ma istotne znaczenie dla opodatkowania. W uzasadnieniu tego 

wyroku stwierdzono, że sam tylko fakt, iż dotacja (czy inny sposób dofinansowania) 

wpływa na ostateczną cenę świadczenia (co niemal zawsze ma miejsce), nie może być 

decydujący dla uznania, że dotacja ta powinna zwiększać podstawę opodatkowania. 

Konieczne jest stwierdzenie, że dotacja ta jest dokonywana w celu sfinansowania 

konkretnej czynności opodatkowanej (dostawy towarów lub świadczenia usług). Dla 

oceny, czy dotacja jest elementem istotnym wpływającym na włączenie jej do podstawy 

opodatkowania, kluczowe jest stwierdzenie, czy dotacje są przekazywane w celu 

sfinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. Tylko 

bowiem w takiej sytuacji można uznać, że stanowią one element wynagrodzenia. 

Dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi 

opodatkowaniu podatkiem VAT nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29a ust. 1 u.p.t.u., 

czyli nie zwiększają obrotu (vide A. Bartosiewicz R. Kubacki, VAT Komentarz, Wydanie 

III s. 429 i n.). Jak z powyższego wynika kryterium uznania dotacji za zwiększającą 

obrót stanowi stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania 

konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 

Opodatkowaniu podlegają bowiem jedynie przedmiotowe dotacje do ceny sprzedaży (u 

dostawcy towaru lub usługi). Nie podlegają natomiast opodatkowaniu przedmiotowe 

dotacje do ceny zakupu (u nabywcy towaru lub usługi). Rozważania powyższe są 

tożsame z tezami wyroku NSA z 12 kwietnia 2018 r., I FSK 20156/17, które Sąd 

orzekający w sprawie niniejszej w pełni podziela. We wniosku o interpretację skarżąca 

podała, że przedmiotem dofinansowania jest wyłącznie zakup i montaż POŚ 

realizowany przez Gminę, a podstawą rozliczeń z instytucją dofinansowującą będą 
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faktury zakupowe otrzymywane przez Gminę jako podmiot prowadzący przedmiotową 

inwestycję. 

Sąd ocenił, że zgodzić należy się z argumentacją skargi, że Gmina uzyskała dotacje o 

charakterze zakupowym, która wywierała bezpośredni wpływ w relacji Gmina – 

wykonawcy POŚ, nie zaś w relacji Gmina-mieszkańcy. Jak wskazano we wniosku, 

wnioskodawca nabywa usługi projektowe i budowlane od podmiotów zewnętrznych i 

usługi te nie są usługami oczyszczania ścieków. Zatem będący przedmiotem 

uzyskanego dofinansowania zakup i montaż POŚ przez Gminę (na jej rzecz) jest 

transakcją całkowicie odrębną od usługi świadczonej przez Gminę na rzecz 

mieszkańca. Po pierwsze: inne są strony tych transakcji (wykonawca POŚ – Gmina; 

Gmina - mieszkaniec), po drugie: całkowicie odmienny jest zakres świadczeń 

przewidzianych pomiędzy stronami. W pierwszym przypadku zakres obejmuje zakup i 

montaż POŚ przez wykonawcę POŚ na rzecz Gminy, natomiast w drugim przypadku 

jest to prawidłowe zamontowanie POŚ (tak aby mogły właściwie funkcjonować), 

udostępnienie ich przez Gminę do korzystania mieszkańcowi, a finalnie (wraz z końcem 

okresu umowy) przekazanie ich przez Gminę na własność mieszkańca. W 

konsekwencji przyznać należy rację skarżącej, że cena usługi realizowanej przez 

wykonawcę POŚ na rzecz Gminy i cena kompleksowej usługi oczyszczania ścieków 

realizowanej przez Gminę na rzecz mieszkańców obejmuje zupełnie odmienne 

świadczenia. Skoro dofinansowanie jest wyłącznie do ceny zakupu i montażu POŚ, to 

nie jest i nie może być jednocześnie dofinansowaniem do ceny świadczonych usług na 

rzecz mieszkańca. W opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym wystąpi wobec 

powyższego dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu 

sfinansowanie ceny sprzedaży usług realizowanych przez Gminę na rzecz 

mieszkańców. W świetle stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Gmina nie otrzyma 

dotacji do ceny świadczonej przez nią usługi i choć uzyskuje dofinansowanie do 

realizowanych przez nią zakupów, to nie wystąpi związek bezpośredni pomiędzy tym 

dofinansowaniem a ceną świadczonych przez nią usług. Zatem dofinansowanie odnosi 

się do ceny konkretnego towaru i usługi, nie ma zatem charakteru ogólnego – nie 

odnosi się do realizacji projektu, jako pewnej całości. Dotacja ma zatem związek z 

nabyciem przez Gminę konkretnych towarów i usługi, stanowi dopłatę do ich ceny. 

Klasycznym przykładem stanu faktycznego pozwalającego na objęcie go 

intepretowanym przepisem jest sytuacja, gdy podatnik w związku z konkretną dostawą 

towaru lub świadczoną usługą otrzymuje od podmiotu trzeciego w stosunku do stron tej 
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transakcji dofinansowanie stanowiące dopłatę do ceny, jako pokrycie części jej wartości 

lub rekompensatę z powodu obniżenia ceny. W tym przypadku nie budzi wątpliwości, że 

taka dotacja będzie wchodziła do podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 1 

ustawy o VAT. (zob. wyrok NSA z 8 stycznia 2014 r., I FSK 176/13). Podobnego stanu 

faktycznego, jak ten hipotetycznie przestawiony wyżej, dotyczą tezy powołanego w 

zaskarżonej interpretacji przez organ wyroku TSUE w sprawie C-353/00. 

Jednakże w oparciu o fakty wskazane we wniosku, istnieje możliwość wyraźnego 

określenia związku pomiędzy czynnościami opodatkowanymi (usługami oczyszczania 

ścieków) a dotacją. Odwołując się do wyżej zaprezentowanych tez wyroków TSUE i 

NSA stwierdzić należy, że w analizowanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym 

pomiędzy dotacją a świadczeniem usług nie występuje bezpośredniego związek, a 

jedynie pośredni nie mający istotnego znaczenia dla opodatkowania. Z umowy o 

dofinasowania, w zakresie opisanym we wniosku, nie wynika, że jest to dopłata do ceny 

oferowanych przez Gminę usług. W przypadku Gminy w związku z realizacją 

przedmiotowej inwestycji dotacja typu sprzedażowego nie wystąpi. Kluczowe zatem dla 

prawidłowej wykładni przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, jest jednoznacznie 

wskazany we wniosku fakt, że dotacja ta przekazywana jest w celu sfinansowania 

dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług (zakup i montaż 

POŚ) na rzecz Gminy. 

Sąd zgodził się także ze skarżącą, że wbrew temu co przyjął organ, że brak jest 

podstaw do uznania by otrzymana przez Gminę dotacja powinna zwiększać w tym 

przypadku podstawę opodatkowania skoro miała ona pośredni, a nie bezpośredni 

wpływ na wysokość ustalonego wynagrodzenia. Zwłaszcza, że z treści wniosku nie 

wynika aby cena ustalona w umowie pomiędzy Gminą a mieszkańcem w jakimkolwiek 

stopniu zależna od uzyskanego przez Gminę dofinansowania. Jak wskazuje Gmina we 

wniosku oraz w skardze umowy z mieszkańcami przewidują wynagrodzenie w stałej 

wysokości i nie uzależniają tej wysokości od poziomu tego dofinansowania. Wobec 

powyższego, przedmiotowej dotacji nie daje się bezpośrednio powiązać z usługami 

świadczonymi przez Gminę na rzecz mieszkańców i dlatego nie stanowi ona obrotu w 

rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Podsumowując Sąd uznał , w zaistniałej 

sytuacji, że błędne jest stanowisko organu, a prawidłowe jest stanowisko skarżącej, że 

podstawą opodatkowania w przypadku świadczenia przez Gminę usługi na rzecz 

mieszkańców stanowi/będą stanowić wyłącznie kwoty wynagrodzenia ustalone w 

umowach, pomniejszone o kwotę podatku należnego. W świetle tego co wyżej 
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stwierdzono, organ uznając za nieprawidłowe stanowisko skarżącej w zakresie 

spornego zagadnienia dopuścił się naruszenia art. 29a ust. 1 ustawy o VAT poprzez 

błędną wykładnię tego przepisu w kontekście stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego 

opisanego we wniosku. 

 

2. Podatek akcyzowy 

W wyroku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie I SA/Ke 55/10 Sąd wskazał, że 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach decyzją z 5 grudnia 2018 r. utrzymał 

w mocy decyzję tego organu z 3 września 2018 r. odmawiającą podatnikowi uchylenia 

decyzji Dyrektora Izby Celnej w Kielcach z 17 listopada 2014 r. Nr [...]. 

 Wskazano, że decyzją z 11 sierpnia 2014 r. Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach 

określił podatnikowi zobowiązanie w podatku akcyzowym za sierpień 2008 r. Decyzja ta 

została utrzymana w mocy ostateczną decyzją Dyrektora Izby Celnej w Kielcach. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z 3 września 2015 r. sygn. akt I 

SA/Ke 120/15 oddalił skargę na tę decyzję. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 

24 stycznia 2018 r. sygn. akt I GSK 658/16 oddalił skargę kasacyjną od powyższego 

wyroku. W dniu 5 lipca 2016 r. do Dyrektora Izby Celnej w Kielcach wpłynął wniosek 

podatnika o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją z 17 

listopada 2014 r. Strona wskazała na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej (dalej: TSUE, Trybunał) w sprawie C-418/14 ROZ-ŚWIT z 2 czerwca 2016 

r., który w jej ocenie ma bezpośredni wpływ na treść wydanej przez organ podatkowy 

decyzji. Dyrektor uznał, że wniosek o wznowienie postępowania oparty został na 

przesłance określonej w art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym w 

sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli orzeczenie 

Trybunału ma wpływ na treść wydanej decyzji. Wyjaśnił, że przesłanka wznowienia 

postępowania zachodzi nie tylko w sprawie, w której sąd wystąpił z pytaniem 

prejudycjalnym, ale także gdy orzeczenie TSUE zapadło w innej sprawie, ale ma wpływ 

na treść decyzji, a więc dotyczy tożsamej podstawy prawa wspólnotowego. W 

przedmiotowej sprawie nie zaistniała przesłanka wznowienia wymieniona w art. 240 § 1 

pkt 11 Ordynacji podatkowej, ponieważ orzeczenie TSUE sygn. C-418/14 nie ma 

wpływu na treść wydanej decyzji, z uwagi na odmienność stanu faktycznego i 

prawnego. Podatnik w poszczególnych miesiącach 2008 roku prowadził działalność 

gospodarczą, przedmiotem której była między innymi hurtowa sprzedaż paliw ciekłych, 
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gazowych oraz artykułów pochodnych. W stanie faktycznym sprawy obowiązek 

podatkowy w zakresie akcyzy określała ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku 

akcyzowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 29 poz. 257 ze zm.). Stwierdzone przez organ 

nieprawidłowości dotyczyły obrotu olejem opałowym. Podatnik dokonywał zakupu oleju 

opałowego od przedsiębiorstwa, które pobierało od niego oświadczenia o 

przeznaczeniu oleju opałowego do dalszej odsprzedaży na cele grzewcze. Na 

następnym etapie obrotu dokonywał sprzedaży zakupionego oleju opałowego, 

pobierając od nabywców oświadczenia o jego przeznaczeniu na cele grzewcze. 

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy dał podstawy do ustalenia, że w 

poszczególnych miesiącach 2008 r. sprzedaż oleju opałowego przez podatnika na 

rzecz dwóch gospodarstw nie miała miejsca, pomimo formalnego potwierdzenia 

fakturami oraz oświadczeniami o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze. 

Ustalono także, że w momencie sprzedaży oleju opałowego dokonujący dostawy oleju 

opałowego nie pobierał oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego. Oświadczenia 

były wysyłane pocztą raz w miesiącu. Wskazano też, że zapłata za dostarczany olej 

realizowana była w formie gotówkowej. Wobec powyższego, organ określił 

zobowiązanie w podatku akcyzowym, ponieważ podatnik  zużył olej opałowy niezgodnie 

z przeznaczeniem. Olej opałowy był sprzedawany nieznanym odbiorcom bez 

oświadczeń o przeznaczeniu go na cele grzewcze i to dlatego w stosunku do niego 

powstał obowiązek podatkowy w poszczególnych miesiącach 2008 r. Jednocześnie 

organ obliczył należny podatek akcyzowy z uwzględnieniem jednofazowości, poprzez 

pomniejszenie podatku należnego o podatek zapłacony na wcześniejszym etapie 

obrotu. Prawidłowość podjętego rozstrzygnięcia została potwierdzona prawomocnym 

wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach sygn. akt I SA/Ke 120/15 

oraz wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I GSK 658/16. 

Orzeczenie NSA zapadło 24 stycznia 2018 r., a więc po wydaniu ww. orzeczenia TSUE. 

Gdyby wyrok TSUE miał zastosowanie w sprawie, Naczelny Sąd Administracyjny 

musiałby je uwzględnić przy rozstrzyganiu spraw, bowiem w sytuacji stwierdzenia przez 

Trybunał niezgodności normy prawa krajowego z prawem wspólnotowym należy 

odmówić jej zastosowania. Dyrektor wyjaśnił, że nieprawdą jest, iż organy nie 

zakwestionowały zużycia oleju na cele grzewcze i że jak to nazywa podatnik, sankcyjna 

stawka została zastosowana z uwagi na braki formalne oświadczeń o przeznaczeniu 

oleju opałowego. To nie braki formalne oświadczeń spowodowały brak możliwości 

zastosowania stawki podatku akcyzowego właściwej dla oleju przeznaczonego do 
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celów opałowych, a fakt zużycia oleju opałowego niezgodnie z przeznaczeniem. Wyrok 

TSUE dotyczył zgodności przepisów prawa krajowego, tj. art. 89 ust. 1, 4, 5 i 14-16 

ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. z przepisami dyrektywy 

energetycznej, a więc nie jak twierdzi Zbigniew Puka przepisów stanowiących podstawę 

wydania decyzji. Podstawę wydania decyzji określającej zobowiązania stanowiły 

przepisy ww. ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, tj. art. 2 pkt 2, 

art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 10, art. 6 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 18 ust 1, art. 19 ust. 1, 

art. 62 ust. 1, art. 65 ust. 1, art. 65 ust. 1a pkt 1 oraz § 4 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego 

(Dz. U. z 2004 r., Nr 87, poz. 825 ze zm.), § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania 

rozliczeń podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 85, poz. 799 ze zm.). 

Oddalając skargę podatnika Sąd wskazał, że jedną z podstawowych zasad 

postępowania podatkowego jest zasada trwałości decyzji administracyjnej. Zasadę tę 

ustanawia art. 128 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym decyzje, od których nie 

służy odwołanie w postępowaniu podatkowym są ostateczne. Uchylenie lub zmiana 

tych decyzji, stwierdzenie ich nieważności lub wznowienie postępowania mogą nastąpić 

tylko w przypadkach przewidzianych w Ordynacji podatkowej oraz ustawach 

podatkowych. Powyższa zasada ma służyć pewności obrotu prawnego, ponieważ 

chodzi o zapewnienie podmiotom stosunku prawnopodatkowego ochrony praw 

nabytych. Natomiast możliwość podważenia decyzji ostatecznej narusza ład systemu 

prawnego, gdyż stanowi odstępstwo od zasady dwuinstancyjności postępowania oraz 

stabilności decyzji ostatecznych. Z przepisu art. 128 Ordynacji podatkowej wynika, że 

tylko wyraźnie określone przyczyny, stanowiące o najdalej idących wadliwościach 

decyzji lub poprzedzającego ją postępowania, mogą prowadzić do wzruszenia decyzji 

ostatecznej. Ustawodawca dopuszcza zatem możliwość zaistnienia sytuacji 

wyjątkowych, w których będzie możliwość wyeliminowania rozstrzygnięć wadliwych. 

Celowi temu służą tzw. nadzwyczajne środki wzruszeń decyzji ostatecznych, wśród 

których ustawodawca zawarł uchylenie w całości lub w części decyzji ostatecznej w 

trybie wznowienia postępowania podatkowego, uregulowane w art. 240-246 Ordynacji 

podatkowej. 

Przepis art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej stanowi, że w sprawie zakończonej 

decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli orzeczenie TSUE ma wpływ na 

treść wydanej decyzji. Przesłanka wznowienia postępowania, o której mowa w tym 
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przepisie, zaistnieje jedynie wówczas, gdy orzeczenie TSUE zapadło już po wydaniu 

decyzji ostatecznej. Dla skutecznego podniesienia niniejszego warunku wznowienia 

postępowania niezbędne jest wskazanie konkretnego orzeczenia TSUE. Wpływ zaś 

orzeczenia na treść wydanej decyzji ma służyć zapewnieniu efektywności prawu 

unijnemu w krajowym porządku prawnym. Niewątpliwie zachodzi ona nie tylko w 

sprawie, w której sąd wystąpił z pytaniem prejudycjalnym, ale także wtedy, gdy 

orzeczenie TSUE zapadło w innej sprawie, ale ma wpływ na treść decyzji, a więc 

dotyczy tożsamej podstawy prawa unijnego. Wpływ orzeczenia na decyzję podatkową – 

w rozumieniu wskazanym w art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji – zachodzi wówczas, gdy 

orzeczenie to oddziałuje na nią w sposób na tyle istotny, że wymusza odmienne 

rozstrzygnięcie sprawy podatkowej od przyjętego w decyzji ostatecznej (por. wyroki 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2014 r., I FSK 1843/14, z 26 maja 

2015 r. I GSK 1506/13, dostępne www.orzeczenia.nsa.gov.pl). W przypadku tej 

przesłanki istotne jest nie tylko to, czy norma prawna stanowiąca podstawę prawną 

ostatecznej decyzji administracyjnej była przedmiotem orzeczenia Trybunału 

Sprawiedliwości, lecz to, czy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości ma wpływ na treść 

wydanej decyzji. Innymi słowy, z treści art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej wynika, 

że o spełnieniu przesłanki zawartej w tym przepisie można mówić, jeżeli orzeczenie 

TSUE "ma wpływ na treść wydanej decyzji", tzn. pomiędzy decyzją ostateczną a 

wyrokiem Trybunału istnieje związek tego rodzaju, że w świetle orzeczenia TSUE winna 

zapaść decyzja o treści innej niż decyzja rzeczywiście wydana. Jak wynika z wniosku o 

wznowienie postępowania, podatnik upatruje bezpośredni wpływ wyroku C-418/14 na 

decyzję z 17 listopada 2014 r. w tym, że dotyczył on tych samych przepisów, na 

podstawie których została wydana ta decyzja. Podniósł też, że organy w postępowaniu 

podatkowym nie kwestionowały faktu zużycia oleju na cele grzewcze, zaś sankcyjna 

stawka podatku akcyzowego została zastosowana z uwagi na braki formalne 

oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego. W ocenie Sądu, argumenty te 

pozbawione były podstaw. W pierwszej kolejności wymaga wyjaśnił, że w decyzji z 17 

listopada 2014 r., o której uchylenia wniosła strona, Dyrektor Izby Celnej w Kielcach 

ustalił, że podatnik wykazał sprzedaż oleju opałowego, pobierając przy tym od 

nabywców oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze. Według 

dokumentacji, głównymi odbiorcami oleju opałowego były dwa gospodarstwa rolne, 

jednakże organ uznał, że dostawy te nie były realizowane. Olej opałowy był 

sprzedawany nieznanym odbiorcom bez oświadczeń o przeznaczeniu go na cele 
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grzewcze. Zdaniem organu oznaczało to, że podatnik dokonał zużycia oleju opałowego 

niezgodnie z przeznaczeniem i powstał w stosunku do niego obowiązek podatkowy na 

podstawie przepisu art. 65 ust. 1a ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku 

akcyzowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 29, poz. 257 ze zm., dalej: ustawy z 2004 r.). Stanowi 

on, że w przypadku użycia olejów opałowych lub olejów napędowych, przeznaczonych 

na cele opałowe, które nie spełniają warunków określonych w odrębnych przepisach, w 

szczególności wymogów w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, użycia ich 

niezgodnie z przeznaczeniem, a także sprzedaży ich za pomocą odmierzaczy paliw 

ciekłych, stawka akcyzy wynosi dla olejów opałowych lub olejów napędowych, 

przeznaczonych na cele opałowe - 2.000 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu. Dyrektor 

Izby Celnej w Kielcach uznał, że skoro podatnik dokonał zużycia oleju opałowego 

niezgodnie z przeznaczeniem, to w sprawie znajduje zastosowanie powyższa stawka. 

Prawidłowość powyższej decyzji została oceniona przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Kielcach, który wyrokiem z 3 września 2015 r. oddalił skargi 

Zbigniewa Puki na decyzje Dyrektora Izby Celnej w Kielcach z 17 listopada 2014 r. w 

przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od stycznia do grudnia 2008 r. Skargę 

kasacyjną od tego wyroku oddalił Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 24 stycznia 

2018 r. w sprawie I GSK 658/16. Wyrok TSUE wydany w sprawie C-418/14 zapadł na 

skutek pytań prejudycjalnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. 

Sąd ten rozpoznawał skargę na decyzję (w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 562/14, a 

następnie po podjęciu zawieszonego postępowania o sygn. akt I SA/Wr 888/16), w 

której organ podatkowy ustalił, że spółka dokonała szeregu transakcji sprzedaży paliwa. 

W sprawie nie było wątpliwości, że nabywcy potwierdzili zakup i zużycie tego paliwa do 

celów opałowych. Spółka nie złożyła jednak w terminie zestawienia oświadczeń 

nabywców przewidzianego w art. 89 ust. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.; dalej: ustawy z 2008 r.). W związku z 

powyższym uznano za zasadne określenie zobowiązania podatkowego w podatku 

akcyzowym z tytułu niezachowania określonego przez ustawodawcę warunku 

przewidzianego w treści art. 89 ust. 16 ustawy z 2008 r. uprawniającego do 

zastosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego przy sprzedaży wyrobów 

akcyzowych w postaci oleju opałowego i zastosowano, odmiennie niż uczyniła to 

spółka, stawkę akcyzy stosownie do treści art. 89 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, tj. 1.822 

zł/1.000 litrów. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyraził wątpliwość, czy 

jeżeli państwo członkowskie skorzystało z przewidzianego przez dyrektywę Rady 
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2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych 

przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii 

elektrycznej (Dz.U. 2003, L 283, s. 51, dalej: dyrektywa 2003/96) prawa do 

zróżnicowania stawek podatku akcyzowego na wyroby objęte zakresem jej stosowania 

w zależności od ich wykorzystania, przepis zawarty w art. 89 ust. 16 ustawy z 2008 r. 

jest sprzeczny z tą dyrektywą w zakresie, w jakim prowadzi, ze względu na brak 

złożenia zestawienia oświadczeń nabywców, do zastosowania do produktu użytego 

jako paliwo do ogrzewania stawki podatku akcyzowego przewidzianej dla paliw 

silnikowych. 

Trybunał orzekł, że dyrektywę 2003/96/WE oraz zasadę proporcjonalności należy 

interpretować w ten sposób, że: 

- nie sprzeciwiają się one przepisom krajowym, na podstawie których sprzedawcy paliw 

są zobowiązani do złożenia w wyznaczonym terminie miesięcznego zestawienia 

oświadczeń nabywców, według których nabywane wyroby są przeznaczone do celów 

opałowych, oraz 

- sprzeciwiają się one przepisom krajowym, na mocy których w braku złożenia takiego 

zestawienia w wyznaczonym terminie, do sprzedanego paliwa stosowana jest stawka 

podatku akcyzowego przewidziana dla paliw silnikowych, podczas gdy zostało 

stwierdzone, że przeznaczenie tego produktu do celów opałowych nie budzi 

wątpliwości. W ocenie Sądu powyższe zestawienie ustaleń faktycznych i podstaw 

prawnych decyzji z 17 listopada 2014 r. i wyroku w sprawie C-418/14 wyraźnie 

wskazuje na ich odmienność. Wbrew twierdzeniu strony, rozstrzygnięcia te nie zostały 

wydane na podstawie tych samych przepisów prawnych - decyzja wydana została na 

gruncie ustawy z 2004 r., natomiast wyrok TSUE w odniesieniu do ustawy z 2008 r. 

Inne były też podstawy faktyczne prowadzące do zakwestionowania przez organy 

podatkowe prawa do zastosowania przez podatników obniżonej stawki podatku 

akcyzowego. W sprawie podatnika było to ustalenie, że sprzedawał on olej nieznanym 

odbiorcom bez odebrania od nich oświadczeń o przeznaczeniu go na cele grzewcze. W 

sprawie C-418/14 TSUE orzekał na gruncie sprawy, w której doszło do sprzedaży oleju 

osobom uwidocznionym na oświadczeniach, ale podatnik nie dopełnił wymaganych 

przepisami prawa warunków preferencyjnego opodatkowania, ponieważ nie sporządził i 

nie złożył zestawienia oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego. Są to zatem 

zupełnie inne ustalenia. Co należy dobitnie podkreślić, Trybunał wyraził swoje 

stanowisko na temat stosowania dyrektywy 203/96/WE w warunkach, gdy 
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przeznaczenie sprzedanego paliwa do celów opałowych nie budzi w sprawie 

wątpliwości. Podkreślił to w sentencji wyroku i w jego uzasadnieniu wskazując, że "w 

postępowaniu głównym zostało stwierdzone, iż transakcje sprzedaży paliwa 

zrealizowane przez podatnika zostały sprawdzone i nie było wątpliwości, że nabywcy 

potwierdzili zakup i zużycie tego paliwa do celów opałowych. Ponadto w aktach sprawy 

nic nie wskazuje na to, że transakcje te zostały zrealizowane w celu bezprawnego 

skorzystania z preferencyjnej stawki podatku akcyzowego przyznanej paliwom 

przeznaczonym do ogrzewania". Tymczasem rozstrzygnięcie decyzji z 17 listopada 

2014 r. opierało się na zakwestionowaniu nabywców oleju wykazanych na 

oświadczeniach. Organ ustalił bowiem, że podatnik nie ujawnił rzeczywistych 

kontrahentów. Nie może być zatem mowy, jak twierdzi podatnik we wniosku o 

wznowienie postępowania i w skardze, że sankcyjna stawka podatku akcyzowego 

została zastosowana w sprawie w uwagi na brak formalnego oświadczenia o 

przeznaczeniu oleju opałowego. Dyrektor Izby Celnej w Kielcach stwierdził wprawdzie, 

że olej opałowy został sprzedany bez oświadczeń o przeznaczeniu go na cele 

grzewcze, ale w kontekście ustalenia, że nabywcami były osoby nieznane a nie 

podmioty widniejące na oświadczeniach, którymi podatnik dysponował. Podstawą 

zastosowania stawki sankcyjnej było zatem ustalenie, że podatnik dokonał zużycia oleju 

opałowego niezgodnie z przeznaczeniem, czyli nie na cele grzewcze. W sprawie nie 

stwierdzono braków formalnych oświadczeń, tylko nieprawdziwość twierdzeń w nich 

zawartych. Powyższe oznacza, że powołany w podstawie wznowienia postępowania 

wyrok TSUE nie odnosi się ani prawnie ani faktycznie do decyzji z 17 listopada 2014 r. 

Pomiędzy decyzją ostateczną a wyrokiem Trybunału nie istnieje żaden związek tego 

rodzaju, że w świetle orzeczenia TSUE winna zapaść decyzja o treści innej niż decyzja 

rzeczywiście wydana. Innymi słowy, brak jest podstaw ku temu, by przyjąć, że 

orzeczenie ma wpływ na treść decyzji ostatecznej. Wyrok nie mógł więc stanowić 

przesłanki wznowienia na podstawie art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej. Wbrew 

zarzutom skargi, organy nie naruszyły powyższego przepisu, prawidłowo odmawiając 

uchylenia decyzji z 17 listopada 2014 roku. 
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3. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych. 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 439/18 podstawę materialnoprawną zaskarżonej 

decyzji stanowił m.in. art. 27f ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), dalej „u.p.d.o.f.”. 

Ustawodawca w 27f ust. 1 u.p.d.o.f. prawo do odliczenia ulgi przez podatników 

będących rodzicami małoletnich dzieci uzależnił od wykonywania przez nich władzy 

rodzicielskiej. W sprawie okolicznością bezsporną było, iż w 2012 r. władzę rodzicielską 

nad małoletnim X posiadali i wykonywali oboje rodzice, tj. skarżący oraz Y. Sąd przyjął 

zatem, że w stanie faktycznym sprawy prawo do odliczenia ulgi przysługiwało zarówno 

matce jak i ojcu małoletniego dziecka. Organy ustaliły, iż w zeznaniu PIT-37 za 2012 r. 

skarżący dokonał odliczenia od podatku kwoty w wysokości 1112,04 zł tytułem ulgi w 

związku z wykonywaniem władzy rodzicielskiej nad dzieckiem X. Y natomiast za 2012 r. 

złożyła zeznanie dla podatku dochodowego od osób fizycznych na formularzu PIT-37 

wraz z załącznikiem PIT/O, w którym wykazała odliczenie od podatku z tytułu ulgi na 

dziecko – X w wysokości 187,48 zł, tj. do wysokości podatku pobranego przez płatnika. 

Niewątpliwie zatem doszło do przekroczenia limitu ulgi prorodzinnej przypadającego na 

oboje rodziców. Skarżący w trakcie postępowania podatkowego wywodził, że w 

rozliczeniach rocznych uwzględniał ulgę na dziecko w całości za wiedzą i zgodą Y. 

Natomiast w odwołaniu oraz w skardze podnosi, iż pozbawiony został prawa do 

odliczenia części przysługującej mu ulgi na dziecko, albowiem organ wypłacił matce 

dziecka 187,48 zł, natomiast od niego żąda zwrotu 862,94 zł. Skarżący podkreślił, iż 

wyraził chęć spłaty kwoty wypłaconej matce dziecka. Zdaniem Sądu podnoszone przez 

skarżącego argumenty nie zasługiwały na uwzględnienie i tym samym nie mogły 

doprowadzić do wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji. W myśl art. 

27f ust. 4 u.p.d.o.f. odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych 

dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę 

mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich 

ustalonej. Porozumienie pomiędzy rodzicami, co do każdorocznego odliczania ulgi 

prorodzinnej wynika z faktycznych czynności (faktycznego odliczania ulgi), a nie z 

formalnej umowy lub jej zmiany. W sytuacji braku porozumienia między rodzicami, 

organ ma prawo "podzielić" ulgę na równe części. Sąd stwierdził, że skoro w 

analizowanym przypadku rodzice nie ustalili proporcji odliczenia dla każdego z nich, 
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czego przejawem stało się faktyczne rozliczenie przez nich ulgi, skarżącemu i matce 

dziecka przysługuje odliczenie w takiej samej wysokości, tj. po połowie (art. 27f ust. 4 

zdanie drugie u.p.d.o.f.). Zdaniem Sądu tym samym, organy, prawidłowo uznały, że 

skarżący w zeznaniu PIT-37 za 2012 r. zawyżył kwotę ulgi prorodzinnej o 556,02 zł, 

konsekwencją czego było wydanie zaskarżonej decyzji. Z tych wszystkich względów 

Sąd, na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U.2018.1302), dalej "ustawa p.p.s.a.", oddalił skargę. 

Sąd uchylił natomiast decyzję w sprawie I SA/Ke 472/18 w przedmiocie 

zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne za 2012 r. Zdaniem Sądu na uwzględnienie zasługiwał podniesiony  

w skardze zarzut naruszenia art. 193 § 1, § 4 i § 6 Ordynacji podatkowej. Zwrócił 

uwagę, że jakkolwiek z treści protokołu kontroli podatkowej wynika, iż w jej ramach 

podatnik nie okazał ewidencji przychodów dla opodatkowania zryczałtowanym 

podatkiem dochodowym, to następnie do pisma zatytułowanego "Wyjaśnienie do 

protokołu kontroli podatkowej" strona załączyła wydruki ewidencji przychodów za 

poszczególne miesiące 2012 oraz 2013 r. i wniosła o ich uwzględnienie w materiale  

z kontroli. Zgodnie z art. 193 § 1 - 4 Ordynacji podatkowej księgi podatkowe 

prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika  

z zawartych w nich zapisów. Organ podatkowy nie uznaje za dowód w rozumieniu 

przepisu § 1 ksiąg podatkowych, które są prowadzone nierzetelnie lub w sposób 

wadliwy. W ocenie Sądu, w kontrolowanej sprawie w sposób niewątpliwy nie doszło do 

podważenia prawidłowości przedłożonych przez stronę ewidencji w powyższym trybie. 

Niedopełnienie zaś tej procedury powoduje istotną wadliwość postępowania 

podatkowego, gdyż badanie ksiąg stanowi niezbędny jego element. Powyższe 

uchybienie ma istotny wpływ na wynik sprawy albowiem czyni koniecznym 

przeprowadzenie postępowania dowodowego we wskazanej części. Wynik badania 

ksiąg podatkowych i jego konsekwencje jest z kolei niezbędny do kontroli prawidłowości 

zastosowania prawa materialnego w sprawie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy (w 

brzmieniu obowiązującym w 2012 r.) z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 

144, poz. 930 ze zm.), w przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej 

niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu 

podatkowym, a także w przypadku stwierdzenia istnienia związków gospodarczych 

podatnika, o których mowa w art. 25 ww. ustawy, organ podatkowy określi wartość 
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niezewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania i określi od 

tej kwoty ryczałt zgodnie z ust. 2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, stanowi 

pięciokrotność stawek, o których mowa w art. 12, które byłyby zastosowane do 

przychodu w przypadku jego ewidencjonowania; ryczałt ten nie może być wyższy niż 

75% przychodu, o którym mowa w ust. 1. 

Uchylając decyzję w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 35/19 w przedmiocie 

odpowiedzialności podatkowej płatnika Sąd wskazał, że istota sporu pomiędzy stronami 

sprowadzała się do oceny, który z podmiotów – spółka X czy spółka Y była zakładem 

pracy w miesiącach marzec i kwiecień 2013 r. dla wymienionych pracowników, a tym 

samym, na którym z tych podmiotów ciążył obowiązek płatnika w stosunku do 

przychodów uzyskanych przez te osoby ze stosunku pracy. Organ prowadząc 

postępowanie i dokonując ustaleń skoncentrował się na wykazaniu, że nie została 

spełniona przesłanka określona w art. 23¹ k.p., podważając tym samym skuteczność 

umowy o świadczenie usług, nie rozważył natomiast i nie poddał wszechstronnej ocenie 

materiału dowodowego dla ustalenia wszystkich elementów charakterystycznych dla 

stosunku pracy, którego jedną ze stron byli "przejęci pracownicy". Spełnienie przesłanki 

z art. 23¹ k.p ma istotne znaczenie dla oceny skutków umowy z 25 stycznia 2013 r., 

oceny czy doszło do przejścia zakładu pracy lub części zakładu pracy, ale nie może być 

wyłączną przesłanką determinującą ustalenie, która ze spółek jest dla "przejętych 

pracowników" zakładem pracy, a tym samym, na którym z nich ciążyły obowiązki 

płatnika. Ocenę, że nie doszło do zmiany pracodawcy organy oparły na ustaleniach, że 

"przejęci" pracownicy wykonywali pracę na dotychczasowych stanowiskach pracy, zaś 

nadzór i kontrolę nad nimi sprawowały te same osoby. Organ pozostawił poza 

rozważaniami i oceną zeznania przesłuchanych w charakterze świadków "przejętych" 

pracowników" w tej części, w której wskazywali okres zatrudnienia w spółce X do 28 

lutego 2013 r., a następnie od 1 marca 2013 r. w spółce Y. Z zeznań tych wynika, że 

byli świadomi zmiany pracodawcy i tą zmianę akceptowali. Potwierdzeniem 

powyższego są m.in. otrzymane od spółki Y świadectwa pracy po ustaniu zatrudnienia, 

kierowanie wypowiedzeń przez pracowników w stosunku do nowych podmiotów. 

Okoliczności te organ pozostawił jednak poza rozważaniami, co należy ocenić jako 

wadliwe. Lakonicznie odniósł się również do tak istotnego elementu umowy o pracę 

jaką jest wypłata wynagrodzenia. Aby przypisać płatnikowi odpowiedzialność za 

nieodprowadzone zaliczki należy jednoznacznie ustalić, że płatnik wypłacił 

wynagrodzenie osobom fizycznym, od którego to wynagrodzenia należało obliczyć  
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i odprowadzić zaliczki. Tak wynika z art. 31 i 41 u.p.d.o.f. Ze stanu faktycznego 

ustalonego przez organ wynika, że wynagrodzenia faktycznie wypłacały pracownikom 

(tj. dokonywały płatności) firmy outsourcingowe. Organ stwierdził, że  

w rzeczywistości środki na sfinansowanie wynagrodzeń zapewniała spółka X dokonując 

we właściwych terminach przelewów do firmy outsourcingowej. Zdaniem Sądu 

stwierdzenie takie, nie poparte żadnymi dalszymi ustaleniami i rozważaniami jest 

niewystarczające do przyjęcia słuszności zajętego przez organ stanowiska. Ustalenie, 

że to skarżąca wypłacała pracownikom wynagrodzenia, jest kluczowe dla sprawy 

odpowiedzialności skarżącej jako płatnika. Spółka X miała bowiem obowiązki płatnika 

tylko pod warunkiem, że wypłacała wynagrodzenia. Płatnikiem mogła być tylko od 

wynagrodzeń rzeczywiście wypłaconych. W decyzji organu brak jest natomiast 

jednoznacznego i przekonującego stanowiska w tym względzie.  

Dla powstania odpowiedzialności podatkowej podatnika jako płatnika na 

podstawie art. 31 u.p.d.o.f., istotne znaczenie mają ustalenia dotyczące stosunku pracy, 

nie zaś skuteczność i rzeczywistość zawartych umów-porozumień, umów o świadczenie 

usług i umów o współpracy. Przesłanką konieczną do obliczania i pobierania zaliczki 

przez zakład pracy jako płatnika jest bowiem uzyskiwanie od zakładu pracy przychodów 

ze stosunku pracy (art. 31 u.p.d.o.f.). Działania organu, co wynika z uzasadnienia 

zaskarżonej decyzji, zmierzały do podważania źródła powstania stosunku pracy, 

poprzez koncentrowanie się głównie na analizie zawartej przez skarżącą umowy-

porozumienia ze spółka Y oraz jej skutków w kontekście art. 23¹ k.p. W związku z 

powyższym wniosek organu, oparty na dotychczasowych ustaleniach faktycznych i ich 

ocenie prawnej, że skarżąca była płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych 

osób przekazanych, z pominięciem analizy przesłanek wynikających z art. 31 u.p.d.o.f., 

uznać należy na tym etapie postępowania za przedwczesny. Mając na uwadze 

powyższe Sąd stwierdził, że w sprawie doszło do naruszenia przez organ przepisów 

postępowania, tj. art. 122 w zw. z art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez 

nieprzeprowadzenie postępowania w zakresie wynikającym z art. 31 u.p.d.o.f., które to 

naruszenie miało istotny wpływ na wynik sprawy. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 72/19 Sąd oddalił skargę. Spór w sprawie dotyczył 

zasadności stwierdzenia przez organy podatkowe, że skarżący utracił prawo do 

opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskanych 

w 2013 r., wobec ustalenia, że w 2012 r. uzyskał przychód z działalności gospodarczej 

w wysokości 641.525 zł, czyli przekraczającej 150.000 euro (równowartość kwoty 
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615.300 zł). W szczególności ocenie Sądu podlegało stanowisko stron odnoszące się 

do kwestii: czy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdza, że czynność 

wynikająca z wystawionej faktury korygującej z 31 maja 2012 r., miała miejsca, a 

korekta faktury z 24 maja 2012 r. została przez strony transakcji uzgodniona; czy 

sporządzenie faktury korygującej było czynnością dwustronną skutkującą zmniejszenie 

przychodu z działalności gospodarczej, którego wysokość warunkowała prawo do 

korzystania z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w kolejnym roku 

podatkowym. 

W ocenie Sądu zgromadzony materiał dowodowy daje jednoznaczny obraz, że 

działania podatnika polegające na uwzględnieniu, w rozliczeniach za 2012 r., faktury 

korygującej z 31 maja 2012 r. nakierowane były na zmniejszenie podstawy 

opodatkowania w 2012 r. zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w celu 

kontynuowania w latach następnych takiego samego sposobu rozliczenia przychodów. 

Sąd wskazał, że podatnik dopiero po analizie przez organ pierwszej instancji zeznania 

podatkowego PIT-28 za 2012 r., i poinformowaniu go, że za 2013 r. winien 

opodatkować dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach 

ogólnych, złożył 21 lutego 2014 r. korektę zeznania PIT-28 za 2012 r. W korekcie tej 

podatnik zadeklarował przychód z działalności gospodarczej w wysokości 614.525 zł, 

wyjaśniając, że przyczyną złożenia korekty deklaracji (ORD-ZU) jest fakt, iż 31 maja 

2012 r. wystawiono fakturę korygującą in minus z uwagi na uzgodnienia ze 

zleceniobiorcą i zleceniodawcą. Niestety według podatnika, w tym czasie spółka X 

zbankrutowała i nie miał kto podpisać faktury korygującej. 

Zdaniem Sądu, ocena faktów zaprezentowana przez skarżącego pozostaje w 

oczywistej sprzeczności z wynikami przeprowadzonej przez organ kontroli w firmie 

podatnika, jego przesłuchaniem w charakterze strony, zeznaniami świadków 

pracowników spółki X, treścią faktury korygującej oraz treścią umów handlowych. Z tych 

dowodów jednoznacznie wynika, że w dacie wystawienia faktury korygującej spółka X 

prowadziła faktyczną działalność gospodarczą, jej pracownicy przebywali na terenie 

realizowanej inwestycji, a zatem podatnik miał obiektywne możliwości uzgodnienia jej 

treści i dostarczenia. Powyższe oznacza, że w sprawie nie zaistniała sytuacja 

uzasadniająca wystawienie faktury korygującej. Poza sporem jest także, że na fakturze 

korygującej z 31 maja 2012 r. nie określono przyczyny zmniejszenia podstawy 

opodatkowania. W świetle faktów i okoliczności ustalonych przez organ podatkowy 

zaistniała sytuacja uregulowana w art. 22 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o 
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zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne (Dz.U.144.930 ze zm.), w myśl którego w razie utraty warunków do 

opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest 

obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata prawa tych warunków, 

zaprowadzić właściwe księgi - chyba że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać 

podatek dochodowy na zasadach ogólnych. 

Akceptując stan faktyczny ustalony prawidłowo przez organ, Sąd nie stwierdził 

także naruszenia art. 23 § 1 pkt 2 w zw. z art. 23 § 3 Ordynacji podatkowej. Mając na 

uwadze treść tego przepisu organ podatkowy pierwszej instancji prawidłowo uznał, że 

dane wynikające z ksiąg podatkowych, uzupełnione o informacje zgromadzone w toku 

postępowania pozwalają na określenie podstawy opodatkowania w prawidłowej 

wysokości, co uczynił. 

W sprawach o sygnaturach akt I SA/Ke 367/18, I SA/Ke 430/18, I SA/Ke 153/19 

dotyczących skarg na decyzje określające podatnikom zobowiązanie w podatku 

dochodowym od osób fizycznych za dany rok podatkowy, Sąd oddalił skargi. Określenie 

ww. zobowiązania stanowiło wynik zakwestionowania przez organy określonych 

wydatków jako kosztów uzyskania przychodów. 

Sąd wyjaśnił, że pojęcie kosztów uzyskania przychodów stanowiących obok 

przychodów podstawy element podstawy opodatkowania zostało unormowane w art. 22 

u.p.d.o.f. Przepis ten zawiera legalną definicję kosztów uzyskania przychodów 

stanowiąc, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia 

przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem 

kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Z przytoczonej regulacji wynika, że 

warunkiem uznania za koszt uzyskania przychodu określonego wydatku, nie 

wymienionego w art. 23 u.p.d.o.f., jest faktyczne poniesienie wydatku, istnienie związku 

między tym wydatkiem a osiągniętym lub przewidywanym przychodem lub 

zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu, oraz przedstawienie dowodu 

jego poniesienia odpowiadającego przepisom prawa. Do uznania za koszt uzyskania 

przychodów niezbędne jest nie tylko zaistnienie konkretnego zdarzenia gospodarczego 

polegającego na zakupie towaru lub usługi u konkretnego sprzedawcy, za konkretną 

cenę, ale i odpowiednie udokumentowanie tej operacji. Chodzi zatem o wydatki, które 

mają charakter rzeczywisty. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera też 

prawidłowe udokumentowanie ponoszonych kosztów, umożliwia to bowiem ustalenie, 

czy spełnione zostały ustawowe przesłanki pozwalające uznać dany wydatek za koszt 
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uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy podatkowej. Sąd podkreślił, że faktury są 

środkami dowodowymi stanowiącymi podstawę zapisów w podatkowej księdze 

przychodów i rozchodów o ile odpowiadają warunkom określonym w przepisach. Ich 

rzetelność ma wpływ na prawidłowość rozliczeń podatkowych, dlatego tak ważne jest 

aby wiarygodność tych dowodów nie mogła zostać zakwestionowana. Bez wątpienia nie 

mogą stanowić podstawy zapisów w księdze rachunkowej takie dowody księgowe, które 

nie są zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej jaką dokumentują, a 

więc nierzetelne przez to, że np. wskazują na udział w tej operacji gospodarczej strony, 

która w niej nie brała udziału lub operację tę opisują w sposób niezgodny z 

rzeczywistością, wskazując na sprzedaż towaru lub usługi innych niż w rzeczywistości 

miały miejsce (por. wyrok NSA z 8 października 2013 r. sygn. akt II FSK 2702/11). 

Jeżeli zatem podatnik dla potwierdzenia transakcji zakupu towarów lub usług dysponuje 

określonym dokumentem, z którego wynika, że towary te zostały nabyte od 

wskazanego w tym dokumencie podmiotu, a postępowanie dowodowe wykaże, iż 

podmiot taki nie dostarczył w rzeczywistości tych towarów czy usług, to nie można 

traktować kwoty uwidocznionej na nieodpowiadającym rzeczywistości dokumencie w 

kategoriach kosztów uzyskania przychodów. Należy wskazać, że fakt 

zakwestionowania przez organ dowodu potwierdzającego wydatek, nie pozbawia 

podatnika możliwości wykazania w postępowaniu, że poniesiony wydatek jest kosztem. 

W ocenie Sądu w sprawach tych organy zebrały i dokonały wyczerpującej oceny 

zgromadzonych dowodów, które dawały podstawę do ustalenia, że usługi budowlane 

udokumentowane zakwestionowanymi fakturami faktycznie nie miały miejsca, a zatem 

kwoty z nich wynikające nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu. Świadczą o 

tym szczegółowo przedstawione i omówione przez organ w uzasadnieniu zaskarżonej 

decyzji okoliczności układające się w logiczny i spójny splot zdarzeń, których ocenę 

dokonaną przez organ Sąd w pełni zaakceptował. W ocenie Sądu skarżący nie 

podważyli skutecznie dokonanej przez organy oceny omówionych dowodów, a nade 

wszystko nie przedstawili wniosków dowodowych wskazujących na to, że 

kwestionowane faktury dokumentowały rzeczywiste transakcje w postaci wykonania 

usług budowlanych na rzecz odbiorców wskazanych w fakturach. W szczególności cel 

ten nie mógł być osiągnięty przez forsowanie własnej oceny zgromadzonego w sprawie 

materiału dowodowego w oderwaniu od wymowy, kontekstu i wzajemnych relacji 

dowodów i okoliczności, które legły u podstaw dokonania niewątpliwych, istotnych dla 

rozstrzygnięcia ustaleń. 
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W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 153/19 ocena legalności zaskarżonej decyzji 

wymagała uwzględnienia, że sprawa była już przedmiotem rozpoznania WSA  

w Kielcach. Wyrokiem z 30 listopada 2017 r. sygn. akt I SA/Ke 603/17 (działając w 

granicach związania wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 września 

2017r., sygn. akt II FSK 2153/15) Sąd ten uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej  

w przedmiocie określenia skarżącemu zobowiązania w podatku dochodowym od osób 

fizycznych według stawki określonej w art. 30c u.p.d.o.f. za 2008 r. oraz należnych 

odsetek za zwłokę. W związku z powyższym zachodziła konieczność zastosowania art. 

153 ustawy p.p.s.a. W tak zakreślonych ramach prawnych sprawy Sąd uznał, że skarga 

nie zasługuje na uwzględnienie albowiem ocena legalności zaskarżonej decyzji 

prowadzi do wniosku, że organ odwoławczy wykonał w sposób prawidłowy zalecenia 

WSA w Kielcach co do dalszego postępowania w sprawie. Wbrew twierdzeniom 

skarżącego organy jednoznacznie, na podstawie zgromadzonego materiału 

dowodowego stwierdziły, że skarżący nabywał towary (stal) od osób nie prowadzących 

działalności gospodarczej, do której nawiązywały sporne faktury, natomiast rzeczy te 

były niewiadomego pochodzenia i nie można zasadnie wykluczyć, że stanowiły 

przedmiot nielegalnego obrotu. Powyższych ustaleń organy dokonały w wyniku 

prawidłowo przeprowadzonego postępowania dowodowego. Naczelną zasadą tego 

postępowania jest zasada prawdy obiektywnej określona w art. 122 Ordynacji 

podatkowej, której rozwinięciem jest art. 187 § 1 tej ustawy. Jako dowód organy mają 

dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne 

z prawem (art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej). Ponadto, oceniając zgromadzony 

materiał dowodowy, muszą kierować się regułami zapisanymi w art. 191 Ordynacji 

podatkowej. Sąd stwierdził, że w sprawie proces decyzyjny organu spełnił powyższe 

wymagania. Na potwierdzenie, że dostawcą towaru dla skarżącego nie był w 

rzeczywistości X organy obu instancji przedstawiły w uzasadnieniach swoich decyzji 

szereg ustaleń i argumentów. Wskazały na konkretne środki i źródła dowodowe oraz 

kryteria, jakimi się kierowały dokonując oceny dowodów. Realizując zasadę prawdy 

obiektywnej zgromadziły obszerny materiał dowodowy m.in. w postaci faktur VAT, 

zeznań świadków, dokumentów itp. W konsekwencji organy prawidłowo 

zakwestionowały zaliczenie przez skarżącego do kosztów uzyskania przychodów 

wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez firmę X. Firma ta bowiem 

w rzeczywistości nie była dostawcą towaru opisanego w zakwestionowanych fakturach 

(prętów żebrowanych). 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

53 

 

Istota sporu w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 132/19, w której Sąd oddalił skargę, 

sprowadzała się do rozstrzygnięcia, czy zakwestionowane przez organ faktury 

sprzedaży wystawione przez skarżącego dokumentowały rzeczywiste zdarzenia 

gospodarcze. Na mocy art. 24a u.p.d.o.f. osoby fizyczne, spółki cywilne osób 

fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące 

działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów  

i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, 

zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), 

opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym 

sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz 

niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości 

amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. Zgodnie z § 12 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia 

podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U.2014.1037 ze zm.), podstawą 

zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są faktury, faktury VAT RR, rachunki 

oraz dokumenty celne, zwane dalej "fakturami", wystawione zgodnie z odrębnymi 

przepisami, lub inne dowody wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania 

operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające dane 

wskazane w dalszej części tego przepisu, w tym m.in. wiarygodne określenie wystawcy 

lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której 

dowód dotyczy. Tożsame wymogi zostały określone w odniesieniu do prowadzenia 

ksiąg rachunkowych (art. 21 i art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Wszystkie zapisy 

w księgach rachunkowych dokonywane są na podstawie dowodów księgowych. Ich 

rzetelność ma wpływ na prawidłowość rozliczeń podatkowych, dlatego tak ważne jest 

aby wiarygodność tych dowodów nie mogła zostać zakwestionowana. Bez wątpienia 

więc nie mogą stanowić podstawy zapisów w księdze rachunkowej takie dowody 

księgowe, które nie są zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej jaką 

dokumentują, a więc nierzetelne przez to, że np. wskazują na udział w tej operacji 

gospodarczej strony, która w niej nie brała udziału lub operację tę opisują w sposób 

niezgodny z rzeczywistością, wskazując na sprzedaż towaru lub usługi innych niż w 

rzeczywistości miały miejsce. Dla wystąpienia przychodu istotne jest wykonanie 

usługi/sprzedaży towaru, które rodzi po stronie świadczeniobiorcy obowiązek zapłaty 

określonej kwoty pieniężnej dla świadczeniodawcy/sprzedawcy. 
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Sąd stwierdził, że prawidłowe jest stanowisko organów zgodnie z którym faktury 

sprzedaży wystawione przez skarżącego w 2014 r. dla wymienionych firm nie 

dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. W konsekwencji wynikające  

z nich kwoty nie mogły zostać uznane jako przychód z prowadzonej przez skarżącego 

działalności gospodarczej. Świadczą o tym szczegółowo przedstawione i omówione 

przez organ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji okoliczności. Sąd podzielił ocenę, że 

szeroki zakres usług wykonywanych przez podatnika ich częstotliwość oraz skala 

prowadzonej działalności w kontrolowanym okresie wymagałby zaangażowania 

znacznej ilości specjalistycznego sprzętu budowlanego, narzędzi, czy też zatrudnienia 

pracowników lub firm podwykonawczych. Tymczasem brak jest dowodów, że usługi te 

mogli wykonać podwykonawcy. Brak jest również dowodów świadczących o 

zatrudnianiu przez skarżącego pracowników. Dodatkowo tezę organu o fikcyjności 

spornych faktur wystawionych przez skarżącego potwierdzają stenogramy rozmów 

telefonicznych przeprowadzonych przez skarżącego. Sąd podkreślił, że skarżący w toku 

całego postępowania był bierny. Mimo zapewnień nie doręczał brakujących 

dokumentów i nie wskazywał żadnych konkretnych okoliczności, które mogłyby służyć 

wyjaśnieniu sprawy. W skardze również strona kwestionując ustalenia organów 

podatkowych, jednocześnie nie przedstawiła żadnych dowodów potwierdzających, że 

któraś z zakwestionowanych faktur dokumentuje usługę lub sprzedaż faktycznie 

wykonaną przez skarżącego. Skarżący prowadzący działalność gospodarczą powinien 

być w stanie wykazać i przedstawić przebieg swojej działalności. Obowiązkiem 

skarżącego jest przede wszystkim posiadanie dokumentów umożliwiających wykazanie 

(udowodnienie) faktycznego dokonania określonych w fakturach operacji 

gospodarczych. W niniejszej sprawie skarżący takiej dokumentacji nie posiadał.  

W sprawie I SA/Ke 46/19 Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby 

Skarbowej uchylającą decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie ustalenia 

skarżącej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. od 

dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów  

i umarzającą postępowanie w sprawie. Zaskarżona decyzja została wydana w wyniku 

ponownego rozpoznania sprawy, na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) Ordynacji 

podatkowej. Zdaniem Sądu Dyrektor, powołując art. 3 ust. 1 ustawy z 16 stycznia 2015 

r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja 

podatkowa prawidłowo stwierdził, że w niniejszej sprawie zastosowanie mają przepisy 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym ww. ustawą z 
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16 stycznia 2015 r., tj. art. 25 b ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, art. 25 d, art. 25 g ust. 3, ust. 

5, art. 25 e, art. 25 f zaś czynności dokonane w niniejszym postępowaniu przez organy 

podatkowe przed 1 stycznia 2016 r. pozostają w mocy. Z powołanych przepisów 

wynika, że w dacie poniesienia wydatku podatnik powinien posiadać przychody 

(dochody) opodatkowane lub nieopodatkowane pozwalające na pokrycie tego wydatku.  

Ze sporządzonego przez Dyrektora w formie tabeli, chronologicznego zestawienia 

osiąganych w 2009 r. przychodów i ponoszonych wydatków jednoznacznie wynika, że 

małżonkowie X dysponowali w 2009 r. wystarczającymi środkami finansowymi na 

pokrycie poniesionych w tym roku wydatków. Z rozliczenia obejmującego okres 1 

stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r. wynika bowiem, że na koniec 2009 r. wystąpiła 

nadwyżka przychodów nad wydatków w wysokości 88.462,90 zł. Zestawienie to nie jest, 

co do zasady, kwestionowane przez skarżącą, zarzuty skargi koncentrują się bowiem 

wokół stanu oszczędności posiadanych przez stronę na (31 grudnia 2008 r.) oraz 

wydatków ponoszonych przez skarżącego i jego żonę w 2008 r. na budowę domu. W 

ocenie Sądu zaskarżone rozstrzygnięcie znajduje pełne oparcie w zgromadzonym 

materiale dowodowym, którego szczegółowe przedstawienie w części historycznej było 

nieodzowne z uwagi na złożoną materię sprawy oraz specyfikę postępowania 

dotyczącego dochodów ze źródeł nieujawnionych. Uwzględnia również wytyczne 

zawarte w prawomocnym wyroku WSA w Kielcach z 28 kwietnia 2016 r., I SA/Ke 

158/16, stosownie do art. 153 p.p.s.a. Postępowanie organu odwoławczego 

przeprowadzone zgodnie z art. 122, art. 187 § 1 w zw. z art. 191 Ordynacji podatkowej 

jednoznacznie wykazało, że oszczędności podatników na 31 grudnia 2008 r., tym 

samym na 1 stycznia 2009 r., były wyższe od przyjętych przez Naczelnika i od 

podanych w skardze. Wynosiły one według ustaleń Dyrektora 123.270,34 zł, a nie jak 

przyjął organ I instancji 78.959 zł i jak wskazano w skardze 88.462,90 zł. Ta ostatnia 

kwota stanowi stan oszczędności na 31 grudnia 2009 r. Powyższe dane wynikają ze 

szczegółowych ustaleń i ostatecznych wyliczeń przedstawionych przez organ 

odwoławczy w postaci tabeli. Sąd podzielił stanowisko Dyrektora, że zgromadzony w 

sprawie materiał dowodowy, w tym uzupełniony w toku postępowania odwoławczego 

wskazuje, że na ostatni dzień roku podatkowego, nie powstał przychód w kwocie 

odpowiadający nadwyżce wydatków nad przychodami. Powstała natomiast nadwyżka 

przychodów nad wydatkami, tym samym w rozpoznawanej sprawie nie można mówić o 

powstaniu obowiązku podatkowego stosownie do art. 25c u.p.d.o.f. i o zaistnieniu 

podstawy opodatkowania według art. 25d u.p.d.o.f. W tej sytuacji organ nie mógł już 
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rozstrzygać sprawy co do istoty, gdyż brak było jednego z elementów materialnego 

stosunku prawnego, jakim był przedmiot postępowania. Brak przedmiotu stosunku 

prawnego oznacza, że elementy badanego stanu prawnego i faktycznego są tego 

rodzaju, że niepotrzebne jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie wszystkich 

okoliczności w sprawie. Konsekwencją umorzenia postępowania jest jego przerwanie, 

uchylenie wszystkich dokonanych w nim czynności oraz orzeczenie o dalszym jego 

nieprowadzeniu. 

Kwestii ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od 

dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów (za 2010 r.) 

dotyczyła także sprawa o sygn. akt I SA/Ke 268/19. Sąd rozpoznając skargę w tej 

sprawie był związany oceną prawną wyrażoną w orzeczeniu WSA w Kielcach z 30 

listopada 2017 r. tak w zakresie przepisów stanowiących podstawę prawną orzekania 

przez organy, przy uwzględnieniu treści przepisów intertempolarnych wynikających z 

art. 3 ustawy z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, jak również oceną co do kwestii 

nieprzedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania. Sąd stwierdził, że Dyrektor 

prawidłowo prowadził postępowanie w oparciu o nowe regulacje prawne zawarte w 

rozdziale 5a ustawy 16 stycznia 2015 r. obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., gdy 

podstawą wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora UKS w Kielcach stanowił przepis 

art. 20 ust 3 u.p.d.o.f. W ocenie Sądu na akceptację zasługuje też wyrażone w decyzji 

stanowisko organu odwoławczego, że skoro decyzja z 28 września 2015r., Dyrektora 

UKS w Kielcach została wydana i doręczona, zgodnie z obowiązującymi na datę jej 

wydania przepisami, przed upływem terminu przewidzianego w art. 4 ustawy o zmianie 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja 

podatkowa, Dyrektor jako organ odwoławczy był uprawniony do prowadzenia 

postępowania, co do zobowiązania podatkowego powstałego i ustalonego w oparciu o 

obowiązujące przepisy przed terminem przedawnienia. W wyniku wydania i doręczenia 

przez organ pierwszej instancji decyzji ustalającej wysokość zobowiązania doszło do 

definitywnego przerwania biegu terminu przedawnienia do wydania decyzji, a rozpoczął 

bieg termin przedawnienia zobowiązania wynikającego z decyzji. Określony w art. 70 

Ordynacji podatkowej pięcioletni termin na datę wydania decyzji nie upłynął, co 

oznacza, że organ był uprawniony do procedowania. Analiza uzasadnienia wyroku 

WSA z 30 listopada 2017 r. pozwala stwierdzić, że wskazanym przez Sąd obszarem, 

wymagającym wyjaśnienia były okoliczności otrzymania przez podatnika zaliczki, 
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dochodów z najmu oraz sprzedaży Quada, wskazane wprost jako zalecenia co do 

dalszego postępowania oraz ewentualne zweryfikowanie, w związku z przedłożonym na 

etapie skargi dowodem, posiadania przez podatnika na początek 2010 r. gotówki w 

kwocie 15.359,91 zł. Przedstawioną przez organ ocenę i argumentację w tym zakresie 

Sąd podzielił. Po pierwsze, zwrócił uwagę na brak konsekwencji w wyjaśnieniach 

skarżącego co do wysokości środków zgromadzonych poza system bankowym. 

Rozbieżności twierdzeń co do wielkości środków pieniężnych przechowywanych poza 

system bankowym, uwzględniając skalę rozpiętości nie można tłumaczyć znacznym 

upływem czasu. Skoro sama strona przedstawiając różne wielkości nie ma wiedzy na 

temat ilości przechowywanych poza system bankowym środków na początek 2010 r., to 

ustalenie ich wielkości w oparciu o dokonane wypłaty w roku poprzedzającym rok 

podatkowy pozostaje poza możliwościami organu. Inna jest sytuacja w przypadku 

środków przechowywanych w systemie bankowym, kiedy organ dysponuje dowodem 

weryfikowalnym. Podkreślić należy, że skarżący, mimo że źródłem posiadanych 

środków na początek 2010 r. miała być akumulacja wypłat gotówkowych w 2009 r. nie 

wykazał związku wypłat gotówkowych z wydatkami, nie wskazał na wydatki  

2010 r., które były finansowane oszczędnościami, jak również przyczyn akumulowania 

w 2009 r. środków finansowych w gotówce. Akumulowanie środków poza system 

bankowym celem zabezpieczenia przyszłych niewiadomych, niesprecyzowanych 

wydatków nie ma uzasadnienia gospodarczego. Pozostaje w sprzeczności przyjętą 

zasadą pokrywania wypłatami gotówkowymi ponoszonych wydatków w 2010 r., co 

wynika z przedstawionego w formie tabelarycznej chronologicznego zestawienia 

uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków w 2010 r., uwzględniającego przy 

każdej wypłacie z bankomatu lub kasy dostępną pulę gotówki. Ustalenia organu w tym 

zakresie dotyczyły badanego roku podatkowego. Tym samym nie można podzielić 

zarzutu skarżącego, że organ bezpodstawnie powiązał wypłaty z bankomatu dokonane 

w 2009 r. z przeznaczeniem na potrzeby osobiste podatnika w tym roku. Zdaniem Sądu 

ocena dowodów dokonana przez organ mieści się w granicach określonych w art. 191 

Ordynacji podatkowej.  

Sąd podkreślił, uwzględniając treść przepisu art. 25g ust. 1 u.p.d.o.f., że ciężar dowodu 

w zakresie wykazania przychodów (dochodów) opodatkowanych i przychodów 

(dochodów) nieopoadatkowanych stanowiących pokrycie wydatków spoczywa na 

podatniku. Inaczej mówiąc to do podatnika należy, co do zasady, wykazanie, że wydatki 

miały pokrycie w mieniu zgromadzonym wcześniej lub też, że jednak w kontrolowanym 
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roku jego dochody były wyższe, albo że rzeczywiste wydatki lub wartość 

zgromadzonego mienia w tymże roku jest niższa. To podatnik dysponuje wiedzą o 

możliwościach gromadzenia, wartości mienia zgromadzonego wcześniej mogącego 

pokryć wydatki kontrolowanego roku. Warunek "uprawdopodobnienia" nie może zostać 

zrealizowany przez gołosłowne, nie poparte żadną racjonalną argumentacją, 

wskazywanie jedynie na pewne możliwości. Tym samym Sąd nie zgodził się z tezą 

skargi, że przyczyny przechowywania części środków poza systemem bankowym nie 

mają znaczenia. Sąd wskazał ponadto, że nie ma uzasadnienia prawnego dla 

wszczęcia i prowadzenia postępowania zmierzającego do ustalenia przychodów i 

wydatków za lata poprzedzające rok podatkowy objęty prowadzonym postępowaniem. 

Kwestia ta została rozstrzygnięta w wyroku WSA w Kielcach w wyroku z 30 listopada 

2017 r.  

W sprawie I SA/Ke 63/19 Sąd stwierdził nieważność decyzji I i II instancji w 

przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych 

za 2012 r. od dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw 

majątkowych. Zdaniem Sądu skarga jest zasadna, albowiem na uwzględnienie 

zasługuje zarzut wydania decyzji przez niewłaściwy organ I instancji. Tytułem wstępu 

Sąd zauważył, że zgodnie z art. 247 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy 

stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która została wydana z naruszeniem 

przepisów o właściwości. Nie budzi wątpliwości, że organy podatkowe mają obowiązek 

zarówno badania z urzędu swojej właściwości przed wszczęciem postępowania, jak 

również przestrzegania jej w każdym jego stadium, a naruszenie każdego rodzaju 

właściwości przez organ administracji przy wydawaniu decyzji administracyjnej 

powoduje nieważność decyzji, bez względu na trafność jej merytorycznego 

rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli ustawy podatkowe 

nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według 

miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu 

wymienionego w art. 133 § 2. Zmiana miejsca zamieszkania jest zdarzeniem 

powodującym zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego. Organ podatkowy 

wydając zaskarżone rozstrzygniecie wskazał na przepis § 11 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości 

organów podatkowych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 122) zgodnie, z którym organem 

podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy 

podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce 
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zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż 

dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub 

pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem - według ostatniego miejsca 

zamieszkania lub pobytu na jej terytorium. Upoważnienie dla Ministra Finansów do 

określenia, w drodze rozporządzenia, przypadków, w których, w razie zmiany 

właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego, 

właściwym organem podatkowym jest inny organ niż wymieniony w art. 18 § 1 

Ordynacji podatkowej zawarto w art. 18 § 2 tej ustawy. Zdaniem Sądu przepis ten nie 

znajduje zastosowania w niniejszej sprawie. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż kontroli 

Sądu poddana została decyzja wydana w przedmiocie zobowiązania podatkowego  

w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. we wskazanej wysokości, od 

dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Odpłatne zbycie 

nieruchomości jest zdarzeniem jednorazowym o zamkniętym stanie faktycznym 

mającym miejsce w ściśle określonej dacie i wyłącznie ono wyznacza wielkość 

uzyskanego z tego tytułu przychodu, a w konsekwencji także dochodu stanowiącego 

podstawę opodatkowania. Natomiast art. 18 Ordynacji podatkowej (jak i wydane na jego 

podstawie rozporządzenie) dotyczy jedynie tych podatków, które są rozliczane bądź w 

roku podatkowym, bądź też w innym niż rok podatkowy okresie rozliczeniowym. Na 

marginesie rozważań Sąd podniósł również, że wydany na podstawie art. 18 § 2 

Ordynacji podatkowej § 11 ww. rozporządzenia dotyczy przypadków zmiany miejsca 

zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną w trakcie roku podatkowego. 

Natomiast organ ustalił, że do takowej w 2012 r. u podatnika nie doszło. W niniejszej 

sprawie zdaniem Sądu ma zastosowanie art. 18a Ordynacji podatkowej, który dotyczy 

właściwości organu podatkowego w sytuacji zmiany, która nastąpiła po zakończeniu 

roku podatkowego. Podatnik po zakończeniu roku podatkowego 2012 zgłosił organom 

podatkowym (w październiku 2016 r.) zmianę miejsca zamieszkania. W takiej sytuacji 

organem właściwym w sprawach dotyczących lat poprzednich (m.in. 2012 r.) stał się 

organ właściwy według nowego miejsca zamieszkania podatnika (organ właściwy po 

zaistnieniu zdarzenia powodującego zmianę właściwości), czyli Naczelnik Drugiego 

Urzędu Skarbowego w Kielcach. W świetle powyższego wszczęcie postępowania 

podatkowego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach nastąpiło z 

naruszeniem przepisów o właściwości miejscowej, a decyzja wydana w wyniku 

przeprowadzenia tego postępowania dotknięta jest wadą nieważności określoną w art. 
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247 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Decyzja organu odwoławczego została wydana z 

rażącym naruszeniem art. 233 § 1 pkt 2 lit. b Ordynacji podatkowej. Przepis ten nie 

pozwala bowiem organowi drugiej instancji na pozostawienie w obrocie prawnym 

decyzji wydanej z naruszeniem przepisów o właściwości. Stwierdzenie, że decyzje obu 

instancji dotknięte są wadą nieważności, skutkowało odstąpieniem przez Sąd od dalej 

idącej ich kontroli, pod kątem prawidłowości zastosowania przepisów procesowych i 

prawa materialnego. Taka kontrola może nastąpić dopiero po wydaniu decyzji przez 

właściwy organ.  

Rozstrzygnięcie sporu w sprawie I SA/Ke 253/19 sprowadzało się do udzielenia 

odpowiedzi na pytanie, czy organy podatkowe zasadnie uznały, że dokonywana przez 

skarżącą sprzedaż udziałów w zabudowanych nieruchomościach nosiła cechy 

działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., czy też – jak twierdzi 

skarżąca – następowała w ramach zarządu majątkiem prywatnym. W konsekwencji 

sporne było ustalenie z jakiego źródła pochodzi przychód z tytułu tej sprzedaży, tj. czy 

został osiągnięty na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 jak przyjął organ, czy też na 

podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., jak zadeklarowała strona. Ustawa o podatku 

dochodowym od osób fizycznych wymienia pozarolniczą działalność gospodarczą jako 

jedno ze źródeł przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 3) oraz źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 

8 lit. e) z odpłatnego zbycia "innych rzeczy" (tzn. niebędących nieruchomościami, ich 

częścią lub udziałami w nieruchomości, spółdzielczym własnościowym prawem do 

lokalu, prawem wieczystego użytkowania gruntów), jeżeli odpłatne zbycie nie następuje 

w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego 

zbycia (...) innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym 

nastąpiło nabycie. Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w 

odrębnym przepisie, tj. w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. Sąd stwierdził, że ze zgromadzonego 

materiału dowodowego sprawy wynika, iż działania skarżącej polegające na sprzedaży 

udziałów w nieruchomościach były realizowane w sposób profesjonalny i odpowiadały 

wszystkim cechom typowym dla działań przedsiębiorcy, o których mowa w art. 5a pkt 6 

u.p.d.o.f. Działalność ta miała charakter zarobkowy, gdyż z tytułu transakcji sprzedaży 

udziałów w zabudowanych nieruchomościach według ustaleń organu podatniczka 

uzyskała w 2015 r. dochód w łącznej kwocie 449.631,19 zł, co świadczy o tym, że 

transakcje te zawarte zostały ze znacznym zyskiem. Działalność handlowa skarżącej 

nie miała charakteru przypadkowego, a składała się z szeregu powiązanych działań 

zmierzających do uzyskania przychodu, obejmujących zakup udziałów w 
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nieruchomościach gruntowych, przygotowanie i budowę budynków mieszkalnych, a 

następnie ich sprzedaż. Skala tego przedsięwzięcia wskazywała ciągłość 

podejmowanych działań gospodarczych i ich zorganizowany charakter. Spełnienie 

przesłanek, o których mowa w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. nie należy rozpatrywać wyłącznie 

w danym roku podatkowym, lecz należy brać pod uwagę czynności, które mają również 

charakter systematyczny. W tym kontekście istotna jest okoliczność dokonywania przez 

małżonków zakupu nieruchomości gruntowych, celem budowy budynków mieszkalnych 

i ich dalszej sprzedaży w latach 2008-2013, a rozliczanych w ramach działalności 

gospodarczej prowadzonej przez małżonka podatniczki. Już z powyższych względów 

nie można podzielić zarzutów skargi, że w niniejszej sprawie wystąpiło jedynie 

gospodarowanie własnym majątkiem nakierowane na inny cel, niż działalność 

gospodarcza. Przeczą temu okoliczności wynikające z akt sprawy, w świetle których 

posiadając jednorodzinny dom mieszkalny w Staszowie oraz mieszkanie w Krakowie 

zakupione w 2014 r., skarżąca wybudowała kolejno 3 budynki mieszkalne i dokonała ich 

sprzedaży w okresie kilku miesięcy od daty zakończenia budowy. Podatniczka 

przyznała, że jej centrum życiowe koncertuje się w domu w Staszowie i nie wykazała 

żadnym wiarygodnym dowodem, aby kiedykolwiek zamieszkała w wybudowanych 

budynkach mieszkalnych. W ocenie Sądu organy podatkowe w sposób przekonywujący 

wykazały, że czynności podejmowane przez skarżących były wynikiem wcześniej 

przemyślanej i zaplanowanej koncepcji w zakresie obrotu nieruchomościami. 

Działalność ta prowadzona była przez podatniczkę we własnym imieniu i na własny 

rachunek. Stąd przychód ze sprzedaży udziałów w zabudowanych nieruchomościach 

skarżąca osiągnęła w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 

pkt 3 u.p.d.o.f., co wyklucza możliwość ich zakwalifikowania do przychodów z 

odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 tej 

ustawy. W konsekwencji Sąd skargę oddalił. 

Sprawy o sygn. akt I SAB/Ke 3/19 i I SAB/Ke 7/19 dotyczyły skarg na 

bezczynność i przewlekłość organu podatkowego w przedmiocie nadpłaty w podatku 

dochodowym od osób fizycznych. W sprawach tych Sąd oddalił skargi. Uzasadniając 

rozstrzygnięcie wyjaśnił, że bezczynność występuje wówczas, gdy organ podatkowy nie 

załatwia sprawy w terminie wynikającym z przepisów prawa (art. 139 Ordynacji 

podatkowej), bądź w terminie przez siebie wyznaczonym (art. 140 Ordynacji 

podatkowej). Natomiast przez pojęcie "przewlekłego prowadzenia postępowania" 

należy rozumieć sytuację prowadzenia postępowania w sposób nieefektywny poprzez 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

62 

 

wykonywanie czynności w dużym odstępie czasu bądź wykonywanie czynności 

pozornych, powodujących, że formalnie organ nie jest bezczynny, ale podejmuje 

czynności dowodowe lub inne czynności ponad potrzebę wynikającą z istoty sprawy. 

Organ podejmuje zatem działania, ale robi to opieszale lub skuteczność 

podejmowanych czynności jest wątpliwa. Ponadto o przewlekłości może świadczyć i to, 

że podejmowane przez organ czynności procesowe nie charakteryzują się koncentracją 

niezbędną w świetle art. 125 Ordynacji podatkowej, czy też organ nie dochowuje 

należytej staranności w takim zorganizowaniu postępowania administracyjnego, aby 

zakończyło się ono w rozsądnym terminie. Dotyczy to takiej np. sytuacji, gdy organ 

podejmuje czynności w niewłaściwej procedurze, nie zmierzając wprost i skutecznie do 

finalnego załatwienia sprawy. 

Skarżący upatrywał bezczynność organu w niewydaniu decyzji w przedmiocie 

wniosku o stwierdzenie nadpłaty. W ocenie Sądu bezczynność miałaby miejsce tyko 

wówczas, gdyby w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nadpłaty organ nie 

podejmowałby w zakresie jego rozpoznania żadnych działań. Taka sytuacja nie miała 

miejsca w przedmiotowej sprawie. Mając na względzie przedstawioną wyżej definicję 

bezczynności, Sąd stwierdził, że naczelnik nie dopuścił się bezczynności w załatwieniu 

wniosku strony o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 

lata 2012 – 2016. Ze stanu faktycznego, niekwestionowanego zresztą przez skarżącego 

wynika, że przyczyną niewydania decyzji podatkowych była okoliczność, że podatnik 

nie składał żądanych przez organ dokumentów. Organ podejmował natomiast aktywne 

działania w celu zgromadzenia materiału dowodowego, trzykrotnie wystosowując do 

podatnika pisma wyjaśniające i wzywające do złożenia dokumentacji. Również 

trzykrotnie wydawał postanowienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. Takie 

działanie organu należy ocenić jako zmierzające do pełnego wyjaśnienia i załatwienia 

sprawy. 

Z kolei przewlekłość postępowania skarżący upatrywał w celowym działaniu 

organu na zwłokę, polegającym na wymaganiu składania przez niego dokumentów, 

które są zbędne w sprawie. W skardze zwrócił też uwagę, że faktem świadczącym o 

celowej przewlekłości postępowania organu jest telefoniczne wezwanie w sytuacji, gdy 

żądał uprzednio tylko pisemnych wezwań. Odnosząc się do powyższego Sąd podkreślił, 

że zakres postępowania dowodowego zawsze determinowany jest przepisem prawa 

materialnego. Oznacza to, że skoro podatnik za pomocą wniosków o stwierdzenie 

nadpłaty dążył do skorygowania ciążącego na nim zobowiązania w podatku 
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dochodowym od osób fizycznych, to naczelnik w pełni zasadnie żądał dokumentów 

źródłowych w tym zakresie. Tylko bowiem w ten sposób organ mógł ustalić wysokość 

przychodów osiągniętych w Polsce i na terenie Niemiec oraz przyporządkować wydatki 

służące do ich osiągnięcia. Ustalenie powyższego nie jest możliwe jedynie przy pomocy 

bilansów, rachunków strat i zysków oraz wyciągów z kont podstawowych kosztów za 

poszczególne lata. Wniosek ten oznacza, że sąd nie dał wiary twierdzeniu skarżącego, 

że w organie uzyskał informację o obowiązku złożenia tylko takich dokumentów. Zakres 

postępowania zainicjowanego przez samego podatnika wykluczał jego prowadzenie na 

podstawie tak ograniczonej dokumentacji. Bez dodatkowych dokumentów nie można by 

było przyporządkować jaka część przychodów i kosztów przypada na zakład w 

Niemczech. Zdaniem Sądu poprawnym są wnioski organu, że to podatnik zna stan 

rzeczywisty dotyczący kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, i że to jemu 

powinno zależeć na prawidłowym jego ustaleniu. Temu zaś służy przedłożenie żądanej 

przez organ dokumentacji. Jej brak uniemożliwiał weryfikację prawidłowości wykazanej 

we wniosku nadpłaty. Skoro celem postępowania była weryfikacja zobowiązań 

podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za dany rok, to zasadnym 

było zbadanie dokumentacji źródłowej w tym zakresie. To organ podatkowy, jako 

gospodarz postępowania decydował, pozostając w zgodzie z zapisami procedury 

podatkowej oraz przepisów prawa materialnego, o ilości, rodzaju i zakresie 

gromadzenia dowodów. Dokumenty, których żądał, pozostawały w związku 

przyczynowym z przedmiotem postępowania. Przedłużający się zaś czas jego 

prowadzenia związany był z opieszałym wykonywaniem wezwań organu. 

  

 

Podatek dochodowy od osób prawnych  

 

W sprawie I SA/Ke 85/19 Sąd oddalił skargę na decyzję w sprawie określenia 

spółce z o.o. zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 

2012 r. Określenie tego zobowiązania podatkowego było konsekwencją korekty 

podstawy opodatkowania w zakresie kosztów uzyskania przychodu. Kwestią sporną w 

sprawie było, czy organy w sposób uprawniony zakwestionowały zaliczenie do kosztów 

uzyskania przychodu w prowadzonej w 2012 r. przez skarżącą działalności 

gospodarczej, wydatków udokumentowanych 3 fakturami wystawionymi przez firmę X 

za wykonanie robót murowych. Prawna konstrukcja kosztów uzyskania przychodów 
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zawarta została w art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.), w myśl którego kosztami 

uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów 

wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Podatnicy obowiązani są do prawidłowego 

udokumentowania kosztów uzyskania przychodów. Możliwość zaliczenia określonego 

wydatku do kosztów uzyskania przychodów istnieje nie tylko w sytuacji wykazania jego 

związku ze źródłem przychodu, ale także wymaga udowodnienia, że wydatek ten został 

faktycznie poniesiony, a związany z nim zakup (usługi, towaru) dokonany. Aby wydatek 

mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu dokumentujący go dowód w 

postaci rachunku, faktury czy paragonu odzwierciedlać zatem musi rzeczywisty 

przebieg zdarzeń gospodarczych. Wydatek uznawany jest za koszt uzyskania 

przychodu, gdy obejmuje transakcje faktyczne, dokonane między wykazanymi w 

fakturze sprzedawcą i nabywcą. Jeżeli faktura nie dokumentuje żadnej rzeczywistej 

transakcji dokonanej między tymi podmiotami, wykazany w niej wydatek nie może 

stanowić kosztów uzyskania przychodów. Nie wystarczy więc wykazanie, że podatnik 

mógł gdziekolwiek nabyć towar i zużyć go w działalności gospodarczej aby wydatek ten 

móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.  

Mając na uwadze powyższe Sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie organy prawidłowo 

zakwestionowały zaliczenie przez skarżącą do kosztów uzyskania przychodów 

wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez firmę X. Firma ta bowiem 

w rzeczywistości nie wykonała robót murowych opisanych w zakwestionowanych 

fakturach. Świadczą o tym szczegółowo przedstawione i omówione przez organ w 

uzasadnieniu zaskarżonej decyzji okoliczności. Sąd podkreślił przy tym, że w sprawie 

nie jest kwestionowany sam fakt wykonania usług budowlanych, lecz fakt, że roboty 

budowlane wykonała firma X. Jakkolwiek więc Spółka posiada faktury za wykonanie 

robót budowlanych to, jak wykazało postępowanie wykonawcą, nie był podmiot, który 

faktury wystawił. Nie można tym samym przyjąć, zgodnie z twierdzeniem skarżącej, że 

transakcje te rzeczywiście miały miejsce pomiędzy wskazanymi na fakturze stronami. 

Sąd podniósł ponadto, że dobra wiara podatnika przy zawieraniu transakcji handlowych 

nie ma wpływu na wymiar podatku dochodowego od osób prawnych, ani też na prawo 

do zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów na podstawie 

art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy tej ustawy nie 
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łączą skutków podatkowych z dobrą lub złą wiarą podatnika. Ma ona zastosowanie 

wyłącznie na gruncie podatku od towarów i usług. 

W sprawie I SA/Ke 99/19 Sąd uchylił postanowienie organu podatkowego  

o zaliczeniu wpłaty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na poczet podatku 

dochodowego od osób prawnych. Sąd stwierdził bowiem, że zaskarżone postanowienie 

zostało wydane z naruszeniem prawa, tj. art. 24 ust 5 i ust 6 u.k.s., mającym wpływ na 

wynik sprawy. Spór w sprawie dotyczył prawidłowości zastosowania art. 24 ust 6 w zw. 

z ust 5 u.k.s. i przyjęcia przez organ istnienia przesłanek prowadzących do 

nieuwzględnienia przerwy w naliczaniu odsetek za zwłokę za okres od dnia wszczęcia 

postępowania kontrolnego do dnia doręczenia wyniku kontroli. 

Zgodnie z art. 24 ust 5 tej ustawy nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości 

podatkowej, jeżeli od wszczęcia postępowania kontrolnego do chwili doręczenia decyzji 

kontrolowanemu upłynęło więcej niż 6 miesięcy. Wyłączenie przewidziane w ust 5 cyt. 

przepisu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy do opóźnienia w wydaniu decyzji 

przyczyniła się strona (kontrolowany) lub jej (jego) przedstawiciel lub opóźnienie 

powstało z przyczyn niezależnych od organu, co wynika art. 24 ust. 6 u.k.s. W ocenie 

Sądu nie budzi wątpliwości w okolicznościach kontrolowanej sprawy, że strona sama 

nie przyczyniła się do opóźnienia w wydaniu wyniku kontroli. Korzystanie przez stronę z 

przysługujących jej w ramach postępowania podatkowego uprawnień proceduralnych 

nie jest przyczynieniem się strony lub jej przedstawiciela do opóźnienia w wydaniu 

decyzji w rozumieniu art. 54 Ordynacji podatkowej. W sprawie strona nie unikała 

odbioru korespondencji, nie wdawała się w spór z organem, nie kwestionowała 

zasadności wezwań. Wręcz przeciwnie, współpracowała z organem, przedkładając 

żądane dokumenty i udzielając stosownych wyjaśnień. Jedynie w kontekście jednego z 

elementów wezwania, dotyczącego zapisów ksiąg wszystkich kont księgi głównej, 

dążyła do jego uszczegółowienia z uwagi na szeroki zakres prowadzonej działalności. 

Takie zachowanie strony świadczy o dopuszczalnym korzystaniu przez nią z 

przysługujących jej uprawnień procesowych.  

Zdaniem Sądu na gruncie przedmiotowej sprawy nie można także przyjąć, iż 

opóźnienie w wydaniu wyniku kontroli spowodowane było przyczynami niezależnymi od 

organu. Nawiązując do utrwalonych poglądów judykatury Sąd wskazał, że przy ocenie, 

czy przedłużenie postępowania nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu należy 

mieć na uwadze złożoność sprawy, ilość i rodzaj przeprowadzanych dowodów, a także 

terminowość i celowość czynności podejmowanych przez organ w toku postępowania, 
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prawidłowe zorganizowanie postępowania, czas niezbędny do dokonania czynności 

organizacyjnych. Jeżeli czynności te zajmowały odpowiednią ilość czasu i uzasadnione 

były z uwagi na zawiłość sprawy i jej etap oraz uwzględniając konieczność 

respektowania uprawnień stron postępowania, to należy uznać, że przedłużenie 

postępowania nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. 

W ocenie Sądu organy w zakwestionowanych postanowieniach w istocie nie wykazały, 

że przyczyny niezależne od organu kontrolnego spowodowały, że wynik kontroli został 

skarżącej doręczony po upływie 6 miesięcy z przyczyn niezależnych od organu. Organy 

nie przedstawiły rzetelnego i przekonywującego uzasadnienia oraz argumentacji dla 

forsowanego stanowiska, że postępowanie kontrolne nie zakończyło się w terminie z 

przyczyn niezależnych od organu. Poza samym wyliczeniem przeprowadzonych 

czynności, uzasadnienia zaskarżonych postanowień zawierają ogólnikowe i zdawkowe 

stwierdzenia dotyczące przeprowadzonych czynności oraz powołanie na złożoność 

sprawy. Znaczną objętość dokumentów wymagających wnikliwej analizy nie sposób, 

zdaniem Sądu, zaliczyć do czynności nadzwyczajnych. Wręcz przeciwnie, są to 

rutynowe (zwyczajne) czynności, które organ winien podjąć w toku postępowania, 

gromadząc materiał dowodowy głównie w postaci dokumentów. Zdaniem Sądu, wobec 

powyższego nie sposób zaakceptować tezy, że nieterminowe zakończenie 

postępowania nastąpiło całkowicie bez winy organu. 

 

 

4. Ulgi podatkowe 

Podstawę rozstrzygnięć w 2019 r., w sprawach z zakresu umorzeń należności 

podatkowych, w których orzekał Dyrektor Izby Administracji Skarbowej oraz 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, stanowiły przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa, tj. art. 67a § 1.  

W wyrokach rozpoznających skargi na powyższe rozstrzygnięcia Sąd wyjaśniał, że 

instytucja umorzenia zaległości podatkowej w trybie decyzji organu podatkowego w 

indywidualnej sprawie zbudowana jest przy zastosowaniu tzw. uznania 

administracyjnego, która jest konstrukcją prawną pozwalającą organowi na wybór 

konsekwencji prawnych ustalonej sytuacji, organ może, ale nie musi umorzyć 

zaległości, nawet w przypadku spełnienia przez podatnika przesłanek określonych  

w tym przepisie. Nawet w przypadku wystąpienia ważnego interesu podatnika lub 
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interesu publicznego organ podatkowy nie będzie zobowiązany do umorzenia 

zaległości. Ustawodawca nie wskazał bowiem sytuacji, w której organ miałby obowiązek 

zastosowania ulgi. Zauważyć należy, że organ działa w ramach uznania dopiero na 

etapie, gdy uzna, że w sprawie istnieje ważny interes podatnika lub interes publiczny, 

gdyż ocena w tym przedmiocie wykracza poza zakres uznania i jest kategorią 

obiektywną, wynikającą z ustalonego w sprawie stanu faktycznego.  

Decyzje w przedmiocie ulg jako decyzje uznaniowe podlegają kontroli sądu 

administracyjnego w ograniczonym zakresie. Sąd nie może poddawać ocenie, czy 

dokonany przez organ wybór jest słuszny, a zatem Sąd nie jest uprawniony do badania 

merytorycznej zasadności (celowości) decyzji administracyjnej, takie rozstrzygnięcie 

należy wyłącznie do organów administracyjnych. Decyzja uznaniowa w pełnym zakresie 

podlega natomiast badaniu, co do jej zgodności z przepisami proceduralnymi i ocenie 

czy organ podatkowy prawidłowo zgromadził materiał dowodowy, czy wyciągnięte 

wnioski są logiczne i poprawne, a dokonana ocena mieści się w ustawowych granicach. 

Decyzja uznaniowa może być przez Sąd uchylona w przypadku stwierdzenia, że 

została wydana z takim naruszeniem przepisów prawa materialnego czy procesowego, 

które mogło mieć wpływ na wynik sprawy. O tego rodzaju naruszeniach można mówić, 

gdy organ pozostawił poza swoimi rozważaniami argumenty podnoszone przez stronę, 

pominął istotny dla rozstrzygnięcia materiał dowodowy lub dokonał jego oceny wbrew 

zasadom logiki i doświadczenia życiowego.  

W sprawie I SA/Ke 21/19 Sąd uchylił decyzje I i II instancji, stwierdzając 

zasadność skargi na decyzje w przedmiocie odmowy umorzenia zobowiązań  

w podatku rolnym. Wskazał, że art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej przewiduje dwie 

przesłanki, przy zaistnieniu których organ podatkowy może w drodze decyzji 

zastosować ulgę podatkową - "ważny interes podatnika" lub "interes publiczny". Spójnik 

"lub" użyty w przepisie wskazuje na to, iż wystarczy spełnienie tylko jednej  

z nich. Oznacza to, że organ podatkowy w każdym wypadku winien zbadać sprawę pod 

kątem spełnienia obu przesłanek. W uzasadnieniu Kolegium brak jest rozważań 

dotyczących wystąpienia przesłanki interesu publicznego. Jak wskazano wyżej badając 

przesłankę interesu publicznego organ winien rozważyć i przedstawić w uzasadnieniu 

decyzji, czy w sytuacji skarżącego z punktu widzenia interesu publicznego, przy 

uwzględnieniu wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, korzystniejszym jest 

dochodzenie należności czy też zastosowanie ulgi. Z powyższych względów, w ocenie 

Sądu proces decyzyjny organów jest wadliwy. Organy przeprowadziły postępowanie z 
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naruszeniem przepisów postępowania wynikających z art. 122 oraz 187 § 1 Ordynacji 

podatkowej – z których wynika obowiązek podjęcia działań w celu dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym, 

jak też zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego, nawet jeżeli dowody i 

informacje wskazywane przez stronę na poparcie określonej tezy były niekompletne. W 

konsekwencji postępowanie wyjaśniające nie zostało przeprowadzone w sposób 

zupełny, nie został zgromadzony kompletny materiał dowodowy. W rezultacie organy 

nie ustaliły i nie poddały ocenie wszystkich okoliczności istotnych z punktu widzenia 

przesłanek z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej.  

Sąd uchylił również decyzję Dyrektora w sprawie I SA/Ke 70/19 w przedmiocie 

odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od osób fizycznych. W 

ocenie Sądu dokonana przez organ ocena zgromadzonego materiału dowodowego 

została dokonana wbrew regułom wynikającym z art. 191 Ordynacji podatkowej. Organ 

dokonał bardzo pobieżnej analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego 

oraz całokształtu okoliczności sprawy, zaś jego ocena okazała się dowolna i sprzeczna 

z zasadami logiki i doświadczenia życiowego. Organ odwoławczy ponadto w zasadzie 

zaniechał uzasadnienia swojej decyzji w sposób przekonujący i zgodny z dyspozycją 

art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej. Sąd nie podzielił stanowiska Dyrektora według, 

którego trudna sytuacja materialna podatnika rozumiana jako zestawienie zaległych 

zobowiązań podatkowych z aktualnym majątkiem podatnika, jego możliwościami 

zarobkowymi oraz ewentualnymi innymi obciążeniami sama w sobie nie może być 

uznana za przesłankę umożliwiającą zastosowanie wnioskowanej ulgi, a tym bardziej 

nie można jej utożsamiać z ważnym interesem podatnika. Jak już wyżej wskazano 

pojęcia ważnego interesu podatnika nie można ograniczać tylko i wyłącznie do sytuacji 

nadzwyczajnych, czy też zdarzeń losowych uniemożliwiających uregulowanie zaległości 

podatkowych, albowiem pojęcie to funkcjonuje w zdecydowanie szerszym znaczeniu, 

uwzględniającym nie tylko sytuacje nadzwyczajne, ale również normalną sytuację 

ekonomiczną podatnika, wysokość uzyskiwanych przez niego dochodów oraz 

wydatków, a w tym względzie również wydatków ponoszonych w związku z ochroną 

zdrowia własnego lub członków najbliższej rodziny (koszty leczenia). Stanowisko 

Dyrektora w tym zakresie jest niespójne, wręcz sprzeczne. Dyrektor przyjął bowiem 

taką interpretacje przesłanki "ważnego interesu", pomimo że omawiając podstawę 

prawną rozstrzygnięcia przywołał wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego 

sprzeczne z tą interpretacją. Nie kwestionując przywołanych ogólnych tez postawionych 
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przez organ w zakresie przesłanki "interesu publicznego" Sąd wskazał, że nie można 

odnosić przesłanki interesu publicznego wyłącznie do zasady, którą jest brak 

nadmiernego uprzywilejowania określonych kategorii podatników kosztem innych grup, 

czy do okoliczności powstania tej zaległości oraz istnienia majątku, z którego można 

prowadzić egzekucję, jak uczynił to Dyrektor na gruncie niniejszej sprawy, ale 

równoczesne baczenie, czy wobec zastosowanej odmowy, budżet Państwa nie 

poniósłby w efekcie koszów większych niż w przypadku zaniechania skorzystania z 

umorzenia. Takich szerszych rozważań zabrakło w niniejszej sprawie. Przykładowo 

organ odwoławczy winien rozważyć, czy egzekucja przedmiotowej zaległości 

podatkowej poprzez zajęcie samochodu, dzięki któremu skarżący ma możliwość 

realizowania świadczeń zdrowotnych, nie spowoduje zagrożenia dla jego zdrowia 

konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa. W opinii Sądu 

doszło zatem do błędnej wykładni pojęcia "ważnego interesu podatnika" oraz "interesu 

publicznego", co stanowi o naruszeniu art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. 

 Oddalając skargę w sprawie I SA/Ke 202/19 Sąd stwierdził, że analizując 

sytuację majątkową i życiową skarżących organy doszły do prawidłowego wniosku, że 

w przedmiotowej sprawie umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wymierzonej skarżącym nie jest zasadne zarówno ze względu 

na ważny interes strony, jak i interes publiczny. Wskazał, że z brzmienia art. 67a § 1 pkt 

3 Ordynacji podatkowej, wynika wprost, że podatnik, aby uzyskać zamierzony skutek w 

postaci umorzenia zaległości ma obowiązek uzasadnić wniosek, wskazując na 

kwalifikowane warunki zagrożenia swojego interesu. Powinien zatem wskazać, co w 

praktyce rodzi problemy, okoliczności, które jego zdaniem uzasadniają jego "ważny 

interes" lub "interes publiczny" i że znajduje się w takiej sytuacji, która uzasadnia 

przyznanie takiej ulgi. Oznacza to, że w przypadku postępowania w sprawie umorzenia, 

ciężar dowodzenia zdecydowanie przesuwa się na stronę podatnika, gdyż tylko on 

posiada w tym zakresie stosowną wiedzę. W interesie podatnika leży podanie do 

wiadomości organów wszystkich istotnych okoliczności sprawy i dopilnowanie 

utrwalenia ich w dokumentach. Do niego należy inicjatywa dowodowa i to on powinien 

współprzyczyniać się do gromadzenia dowodów, w konsekwencji do współtworzenia 

stanu faktycznego. Obowiązkiem organu jest natomiast ocenić, czy w konkretnej 

sprawie istnieją przesłanki umorzenia. Ocena ta może być dokonana po 

wszechstronnym i wnikliwym rozważeniu całokształtu materiału dowodowego, zgodnie z 

nakazem wynikającym z art. 187 § 1 w zw. z art. 191 Ordynacji podatkowej. Odnosząc 
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powyższe do rozpatrywanej sprawy Sąd stwierdził, że organy podatkowe obu instancji 

uczyniły zadość obowiązkom ciążącym na nich z mocy powołanych wyżej przepisów. 

Prawidłowe były działania organu pierwszej instancji, który wpierw wezwał podatników 

do złożenia dokumentów poświadczających ich aktualną sytuację materialną i rodzinną, 

a zatem istnienie ich ważnego interesu lub interesu publicznego w umorzeniu tej 

zaległości. Organ prawidłowo przeprowadził postępowanie co do sytuacji materialnej 

skarżących, w zakresie w jakim było to możliwe przy postawie odwołujących się. W 

postępowaniu tym ustalono szereg okoliczności mających istotny wpływ na wynik 

rozstrzygnięcia. 

W ocenie Sądu, chociaż sytuacja zdrowotna stron, które cierpią na choroby przewlekłe, 

niewątpliwie jest istotna i zasługuje na uwzględnienie, to jednak nie stanowi samoistnej 

przesłanki do umorzenia zaległości. Z okoliczności sprawy, a przede wszystkim z 

wniosku skarżących nie wynika, że problemy zdrowotne wystąpiły nagle i wiązały się z 

niespodziewaną koniecznością wydania znacznej kwoty. Sąd podkreślił, że skarżący 

nie udokumentowali wysokości ponoszonych wydatków, przez co uniemożliwili ich 

realną weryfikację. 

Sprawa I SA/Ke 298/19 dotyczyła skargi Spółki na decyzję Dyrektora w 

przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej z tytułu podatku 

od towarów i usług. W ocenie Sądu słuszne jest stanowisko Dyrektora, że sytuacja 

Spółki nie uzasadnia przyjęcia istnienia przesłanki ważnego interesu podatnika, a w 

konsekwencji przyznania wnioskowanej ulgi podatkowej. Powyższe dane wskazują na 

osiąganie przez Spółkę dodatniego wyniku z działalności gospodarczej oraz posiadanie 

środków trwałych oraz towarów handlowych o znacznej wartości. Sąd w składzie 

orzekającym podkreślił, że rozłożenie na raty zaległości podatkowej jest instytucją o 

charakterze wyjątkowym, gdyż zasadą jest płacenie podatków. Udzielenie ulgi 

podatkowej jest uzasadnione w sytuacjach szczególnych i wyjątkowych, na które strona 

nie miała wpływu. Bieżące problemy finansowe związane z koniecznością regulowania 

zaciągniętych kredytów, czy będące konsekwencją decyzji podatnika o remoncie biura 

oraz te związane ze specyfiką profilu działalności same w sobie nie mogą być uznane 

za wystarczającą przesłankę pozwalającą zastosować art. 67a Ordynacji podatkowej. 

W przeciwnym razie wyjątek stałby się regułą, albowiem niewątpliwie ulga w spłacie 

należnych podatków będzie zawsze w interesie podatnika. W konsekwencji, gdy 

znajdzie się w trudnej sytuacji zawsze spełniałby przesłankę do zastosowania ulgi (por. 

wyrok WSA z 7 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 689/13). Powyższe stwarzałoby 
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również zagrożenie uprzywilejowania grupy przedsiębiorców decydujących się na 

prowadzenie działalności o danym profilu względem innych. Zdaniem Sądu również nie 

może zostać pominięta przy ocenie tej przesłanki przyczyna powstania zaległości 

podatkowej, jakkolwiek nie stanowi ona decydującego kryterium. W tym względzie 

słusznie podniósł organ, że zobowiązanie wynikało ze złożonej deklaracji VAT – 7, 

Spółka była świadoma obowiązków związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz miała realną możliwość uregulowania zobowiązania, skoro otrzymała 

środki pieniężne od kontrahentów, posiadała środki w kasie i na rachunkach 

bankowych.  

W sprawie I SA/Ke 306/19 poddaną kontroli Sądu decyzją Dyrektor Izby 

Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego, 

którą organ umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie wszczęte na wniosek 

podatniczki o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przez umorzenie 

zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu uzyskanego z tytułu 

odpłatnego zbycia nieruchomości. Istotą sprawy było to, czy zapłata zaległości 

podatkowej w drodze postępowania egzekucyjnego, przed złożeniem na podstawie art. 

67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej wniosku o jej umorzenie, skutkuje 

bezprzedmiotowością postępowania. Podstawowym warunkiem wszczęcia na wniosek i 

prowadzenia postępowania na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej jest 

zatem istnienie zaległości obciążających podatnika – tj. przedmiotu jego żądania. 

Możliwość zwolnienia z ich dobrowolnej lub przymusowej (egzekucyjnej) realizacji – w 

sposób logiczny – opiera się na założeniu, że to istnieje. Oczywistą jest zatem teza, że 

brak zobowiązania podatkowego zobowiązanie powoduje, iż wszczęcie i prowadzenie 

postępowania w sprawie jego umorzenia jest bezprzedmiotowe z uwagi na brak 

przedmiotu (długu podatkowego), w stosunku do którego zastosowanie miałaby znaleźć 

ulga podatkowa. Zasada istnienia zaległości podatkowej w dniu składania wniosku o jej 

umorzenie była i jest akceptowana także w orzecznictwie. W wyroku z 19 października 

2000 r. w sprawie III SA 2246/99, (LEX nr 47091) stwierdzono, że "W orzecznictwie 

Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażony jest jednolity pogląd, iż organ 

podatkowy może umorzyć zaległość podatkową lub odmówić jej umorzenia tylko 

wówczas gdy zaległość ta istnieje w chwili złożenia wniosku. Jeżeli zaległość nie 

istnieje w tym momencie, to organ winien umorzyć postępowanie jako 

bezprzedmiotowe". Także w późniejszym orzecznictwie wskazana zasada nie jest 

kwestionowana. Przeciwnie konsekwentnie podkreśla się, że jedną z przesłanek, która 
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musi wystąpić w dacie składania wniosku o umorzenie zaległości podatkowej, jest 

istnienie tej zaległości (por. wyroki NSA: z 7 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK 1413/07, 

z 12 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1288/10, z 30 września 2010 r., sygn. akt II FSK 

784/09; WSA we Wrocławiu z 4 października 2007 r., sygn. akt I SA/Wr 1171/07 

dostępne www.orzeczenia.nsa.gov.pl.). W dacie złożenia wniosku o umorzenie 

zobowiązanie podatkowe musi się już przekształcić w zaległość podatkową wskutek 

niezapłacenia podatku w terminie (art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej) i zarazem w dacie 

tej nie może jeszcze dojść do wygaśnięcia zobowiązania wskutek zaistnienia 

któregokolwiek ze zdarzeń określonych w art. 59 § 1 Ordynacji podatkowej (tak NSA w 

wyroku z 7 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK 1413/07). Ocena istnienia zaległości 

podatkowej musi więc odnosić do stanu istniejącego w dacie zgłoszenia wniosku o jej 

umorzenie. Ściągnięcie zaległości podatkowej w drodze egzekucji administracyjnej 

mieści się w pojęciu zapłaty, która powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego - 

art. 59 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa (tak NSA w wyroku z 22 października 

2004 r. sygn. akt FSK 649/04). Skoro na dzień złożenia wniosku zaległość nie istniała to 

zainicjowane przez skarżącą wnioskiem z 18 marca 2019 r. postępowanie, jako 

bezprzedmiotowe, na podstawie art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej zostało przez organ 

prawidłowo umorzone. Przepis ten stanowi, że gdy postępowanie z jakiejkolwiek 

przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie przedawnienia 

zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu 

postępowania. W judykaturze i doktrynie ugruntowany jest pogląd, iż 

bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której mowa w art. 208 § 1 

Ordynacji podatkowej, to brak przedmiotu postępowania. Tym przedmiotem jest zaś 

konkretna sprawa, w której organ administracji państwowej jest władny i jednocześnie 

zobowiązany rozstrzygnąć na podstawie przepisów prawa materialnego o 

uprawnieniach lub obowiązkach indywidualnego podmiotu. Organy nie mogły 

zastosować instytucji uregulowanej w art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej do 

wniosku strony, gdyż nie został spełniony warunek istnienia zaległości podatkowej. W 

konsekwencji Sąd, na podstawie art. 151 ustawy p.p.s.a., oddalił skargę. 
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5. Płatności obszarowe 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 379/19, 339/19, 374/19, 375/19, 376/19, 

377/19, 327/19, 338/19, 328/19, 266/19, 302/19, 239/19, 142/19, 274/19, 275/19, 

264/19, 220/19, 162/19, 157/19, 120/19, 466/18, 102/19, 100/19, 64/19, 67/19, 40/19, 

2/19, 409/18 Sąd oddalił skargi. 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 373/19, 378/19, 247/19, 236/19, 240/19, 

241/19, 242/19, 233/19, 216/19, 487/18, 488/18, 491/18, 118/19 uchylono zaskarżone 

decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu I instancji. 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 203/19, 206,19, 88/19 uchylono zaskarżone 

decyzje. 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 417/19, 418,19, 419/19, uchylono zaskarżone 

postanowienia oraz poprzedzające je postanowienia organu I instancji. 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 405/19, 303/19, 304/19, 468/18, 469/18, 

uchylono zaskarżone postanowienia. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 241/19 uwzględniając skargę Sąd uchylił decyzję 

Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w Kielcach oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej 

instancji, wydane w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego na rok 2018. Sąd wskazał, że strona złożyła wniosek w terminie - 

w dniu 14 maja 2018 r., załączając do niego m.in. niepełną, bo zawierającą strony 1, 2, 

3, 4, 7, 8 umowę kontraktacji na kampanię 2018/2019. Wnioskodawca nie został 

poinformowany przez organ o brakach formalnych wniosku w postaci załączenia 

niepełnej treści umowy. Natomiast odmawiając przyznania płatności do powierzchni 

uprawy buraków cukrowych organ podkreślił, że wnioskodawca nie dołączył do wniosku 

pełnej umowy kontraktacji buraków cukrowych, a jedynie poszczególne jej strony. 

Kompletny dokument złożono dopiero wraz z wniesionym odwołaniem od decyzji w dniu 

6 marca 2019 r., czyli po upływie nieprzywracalnego terminu do składania wniosków 

o przyznanie płatności. 

W ocenie Sądu w sytuacji, gdy złożony w terminie wniosek dotknięty był brakiem 

formalnym w postaci braku wszystkich stron dołączonego do niego załącznika - umowy, 

organ był zobowiązany zastosować art. 23 ust. 1 ustawy o płatnościach, według którego 

w przypadku gdy wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności 

niezwiązanej do tytoniu nie czyni zadość wymaganiom innym niż wskazane w art. 64 § 

1 Kodeksu postępowania administracyjnego, kierownik biura powiatowego Agencji, 
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niezwłocznie po otrzymaniu tego wniosku, informuje rolnika o stwierdzonych brakach 

oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie, w jakim można dokonać poprawek zgodnie 

z przepisami, o których mowa w art. 1 pkt 1, chyba że ten termin upłynął. Przepisu art. 

64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. W konsekwencji organ 

niezwłocznie po otrzymaniu wniosku winien poinformować rolnika o stwierdzonych 

brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie, w jakim można dokonać 

poprawek. 

Sąd wyjaśnił, że adresatem w/w przepisu jest organ administracji publicznej - tj. 

kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Organ 

ten zobowiązany jest na jego podstawie do formalnego sprawdzenia wniosku 

i niezwłocznego poinformowania rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich 

nieusunięcia w stosownym terminie. Jednakże na gruncie rozpoznawanej sprawy  

organ zaniechał dokonania powyższej czynności i nie powiadomił strony o wadliwości 

dołączonego do wniosku załącznika. Uchybienie art. 23 ust. 1 ustawy o płatnościach 

miało istotny wpływ na wynik sprawy, albowiem uniemożliwiło wnioskodawcy 

uzupełnienie stwierdzonych braków w terminie pozwalającym na pełne, merytoryczne 

rozpoznanie wniosku. Uwzględniając, że wniosek został złożony 14 maja 2018 r. nie 

budzi wątpliwości Sądu, że niezwłoczne (czyli dokonane bez zbędnej zwłoki) 

poinformowanie strony przez organ o stwierdzonych brakach, dałoby możliwość ich 

uzupełnienia przed upływem wydłużonego terminu do składania wniosków. Dodatkowo 

w/w brak wniosku można zaliczyć do braków oczywistych, które można stwierdzić już w 

trakcie pierwszej kontroli prawidłowości wniosku oraz jego załączników. Brak 

wszystkich stron umowy można bowiem stwierdzić na etapie kontroli formalnej wniosku 

sprowadzającej się do sprawdzenia kompletności danego załącznika. Podkreślenia 

wymaga, że strona nie uchybiła obowiązkowi dołączenia do wniosku niezbędnego 

załącznika, jakim jest umowa kontraktacji, a jedynie załącznik ten, dołączony do 

wniosku zawierał braki w postaci pominięcia dwóch stron tego dokumentu. 

Stwierdzone przez Sąd zaniechanie organu skutkowało naruszeniem przepisów 

postępowania, tj. art. 23 ust. 1 ustawy o płatnościach, a w konsekwencji art. 3 ust. 2 pkt 

1 tej ustawy, zgodnie z którym organ administracji publicznej stoi na straży 

praworządności. Powyższe miało istotny wpływ na wynik sprawy, albowiem 

uniemożliwiło stronie uzupełnienie braków wniosku w terminie umożliwiającym jego 

merytoryczne rozpoznanie. Jednocześnie Sąd podkreślił, że strona nie może ponosić 

negatywnych konsekwencji zaniechań organu, polegających na niewykonaniu objętych 
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przepisami prawa obowiązków organu do konkretnego zachowania (podjęcia 

czynności) bez zbędnej zwłoki. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 118/19 uwzględniając skargę Sąd uchylił decyzję 

Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej 

instancji. W/w decyzje zostały wydane w przedmiocie odmowy przyznania pomocy 

finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie powstały szkody 

w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi - szkody 

na powierzchni uprawy, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy. 

Odmawiając przyznania pomocy finansowej organ podkreślił następujące okoliczności: 

straty zostały poniesione przez męża skarżącej, który zmarł 5 sierpnia 2018 r., 

wnioskodawczyni nie przysługiwała pomoc finansowa do gruntów, na których wystąpiły 

szkody spowodowane suszą, a które nie były w czasie wystąpienia suszy częścią jej 

gospodarstwa rolnego, skarżąca zawarła z mężem umowę o ustanowieniu rozdzielności 

majątkowej, posiadała odrębny numer producenta rolnego, a w chwili złożenia wniosku 

nie posiadała protokołu z szacowania szkód uprawniającego ją do ubiegania się o 

płatność do gruntów, będących składową gospodarstwa męża skarżącej. 

Sąd wskazał, że zasady udzielania przez skarżącą pomocy uregulowano w kolejnych 

przepisach § 13r ust. 1 – 12 rozporządzenia z 27 stycznia 2015 r. Warunki jakie muszą 

być spełnione, ażeby możliwe było przyznanie pomocy na realizację innych zadań 

wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi określa przepis § 13r 

ust. 1-12 rozporządzenia. Objęta przepisem pomoc zależna jest od wystąpienia szkody 

na gruncie. Wśród warunków jej przyznania jest uprzednie powstanie szkód w 

gospodarstwie rolnym spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi. 

Pomoc ta jest zatem przypisana do konkretnej nieruchomości i związana z powstałymi 

na niej szkodami, nie zaś do osoby. Innymi słowy, istotą tej pomocy jest rekompensata 

strat, które wystąpiły w uprawach rolnych.  

Postępowanie udzielenie pomocy finansowej na podstawie § 13r rozporządzenia 

zostaje zainicjowane wnioskiem strony - producenta rolnego, a datą jego wszczęcia jest 

dzień doręczenia żądania organowi. Od tej daty można miarodajnie ocenić zaistnienie 

przesłanek, od spełnienia których jest uzależniona pomoc. W konsekwencji zdaniem 

sądu jako wadliwe należy uznać stanowisko organu, który za punkt wyjścia do ich 

oceny obiera moment wystąpienia suszy. Błędnym jest tym samym wniosek organu o 
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niemożności merytorycznego rozważenia wniosku strony z uwagi na okoliczność, że 

grunty w czasie wystąpienia suszy nie były częścią jej gospodarstwa rolnego. 

Z § 13r ust. 1-12 rozporządzenia wynika, że przesłanką warunkującą otrzymanie 

pomocy nie jest tożsamość zgłaszającego szkodę i wnioskodawcy. Zatem błędnym było 

przyjęcie przez organ, że okoliczność zgłoszenia szkody przez męża skarżącej 

wyklucza co do zasady możliwość ubiegania się o pomoc przez samą skarżącą. Nadto 

jednym z załączników, jaki należy dołączyć do wniosku jest kopia protokołu 

oszacowania szkód. Skarżąca załączyła do złożonego przez siebie wniosku protokół, 

który spełniał określone prawem kryteria. Zatem wadliwa była konstatacja organu 

jakoby strona w chwili złożenia wniosku nie posiadała protokołu uprawniającego ją do 

ubiegania się o pomoc. 

Sąd podkreślił, że prawo do ubiegania się o pomoc przysługuje każdoczesnemu 

właścicielowi gruntów dotkniętych szkodą, jednakże, aby ją otrzymać musi on spełniać 

określone przepisem §13r rozporządzenia przesłanki. Błędna wykładnia przepisu prawa 

materialnego, tj. §13r ust. 1-6 rozporządzenia, polegająca na przyjęciu przez organ 

wiążącej dla orzekania daty powstania szkody oraz przyjęciu konieczności istnienia 

tożsamości osoby zgłaszającego szkodę i wnioskującego o pomoc sprawiły, że organy 

zaniechały ustalenia prawidłowego i pełnego stanu faktycznego, który byłby podstawą 

do wydania rozstrzygnięcia w zakresie wniosku strony. Należało bowiem zbadać, czy 

skarżąca występując o pomoc finansową spełnia przesłanki tą pomoc warunkujące, a 

mianowicie: czy jest producentem rolnym, czy został jej nadany numer identyfikacyjny, 

zgodnie ze wskazanymi przepisami oraz czy nieruchomości objęte wnioskiem (a 

uprzednio dotknięte suszą powodującą szkody) weszły w skład jej gospodarstwa 

rolnego. Natomiast sama okoliczność nabycia przez skarżącą w całości spadku po 

mężu nie jest przesądzająca w sprawie. O przyznaniu pomocy nie decyduje bowiem 

prawo własności przysługujące do objętych wnioskiem nieruchomości, lecz ziszczenie 

się określonych w §13r ust. 1 i nast. przesłanek. Zdaniem Sądu punktem spornym 

sprawy nie było zagadnienie dziedziczenia uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o 

pomoc. Tym samym brak jest potrzeby rozważenia tego zagadnienia, jako nie 

mającego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Również nie mają wpływu na wynik 

kontroli zaskarżonego rozstrzygnięcia eksponowane przez organ okoliczności umowy o 

rozdzielności majątkowej, czy prowadzenia odrębnych gospodarstw przez małżonków. 

W konsekwencji Sąd uznał, że organy naruszyły § 13r ust. 1-6 rozporządzenia poprzez 

błędną jego wykładnię, która doprowadziła do zaniechania przeprowadzenia 
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niezbędnych ustaleń stanu faktycznego sprawy, zmierzających do rozpoznania wniosku 

skarżącej. Doszło do naruszenia również przepisów postępowania tj. art. 7, 77 § 1 

k.p.a., które znajdują zastosowanie w niniejszym postępowaniu administracyjnym. 

Zgodnie bowiem z art. 10a ust 6 pkt. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008r. o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przepisów ust. 1-5, wyłączających stosowanie 

m. in. art. 7 i 77 k.p.a. nie stosuje się do postępowań rozstrzyganych w drodze decyzji, 

na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 4 ust. 6 tej ustawy. Przepis ten 

dotyczy zatem postępowań zainicjowanych wnioskami o udzielenie pomocy finansowej 

w oparciu o § 13r ust. 1 Rozporządzenia z 27 stycznia 2015 r. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 203/19 uwzględniając skargę Sąd uchylił decyzję 

Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach.  Sąd wskazał, że sentencja decyzji Kierownika 

Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pińczowie 

rozstrzygała o przyznaniu płatności rolnośrodowiskowej w wariancie 2.1 Uprawy 

rolnicze, wariancie 2.9 Uprawy sadownicze i jagodowe, wariancie 5.1 Ochrona siedlisk 

lęgowych ptaków - NATURA 2000  jak i o odmowie przyznania tej płatności w ramach 

wariantu 6.4 Sady tradycyjne. W odwołaniu strona podważyła decyzję w całości. Z kolei 

podstawą wydania decyzji Dyrektora był przepis art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. Na jego 

podstawie organ odwoławczy uchylił decyzję organu pierwszej instancji w części 

dotyczącej przyznania płatności rolnośrodowiskowej w wariancie 2.9 Uprawy 

sadownicze i jagodowe i wariancie 5.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków - NATURA 

2000 oraz przyznał stronie płatność rolnośrodowiskową na rok 2016 w ramach: 

wariantu 2.9 Uprawy sadownicze i jagodowe w wysokości 870,26 zł., wariantu 5.1 

Ochrona siedlisk lęgowych ptaków – NATURA 2000 w wysokości 1.323,09 zł oraz 

umorzył postępowanie w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w części 

dotyczącej wariantu 5.1 do działki rolnej Z1. Natomiast nie odniósł się do kwestii 

płatności rolnośrodowiskowej dla wariantu 2.1 Uprawy rolnicze, jak również wariantu 6.4 

Sady tradycyjne.  

Sąd stwierdził, że w sytuacji gdy uchylenie i nowe rozstrzygniecie w zakresie uchylonym 

dotyczy tylko części decyzji pierwszoinstancyjnej, to konieczne jest również orzeczenie 

co do pozostałej - nieuchylonej części decyzji. Prawidłowa wykładnia art. 138 § 1 k.p.a. 

wymaga uwzględnienia powiązań między pkt 1 i pkt 2. Uwzględnienie tych powiązań 

prowadzi do stanowiska prawnego, że uchylenie decyzji organu pierwszej instancji w 

części w warunkach art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. wymaga od organu odwoławczego 
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rozstrzygnięcia także o decyzji organu I instancji nieobjętej uchyleniem przez 

utrzymanie w mocy (por. wyrok NSA z 24 maja 2012 r. I FSK 1114/11). Jeżeli organ 

odwoławczy nie ustosunkował się do całości rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji, 

uchylając decyzję w części i w tym zakresie rozstrzygając sprawę, to w tych granicach 

brak jest ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy. Naruszył tym samym 

przepisy art. 138 § 1 pkt 1 i 2 k.p.a., które nie mogą być interpretowane jako odrębne 

normy prawne. 

Sąd wyjaśnił, ze nie można przyjąć domniemania utrzymania w mocy w pozostałej 

części zaskarżonej decyzji, nawet jeśli prawidłowość stanowiska Kierownika  w zakresie 

przyznania płatności w wariancie 2.1 oraz odmowy przyznania płatności w wariancie 

6.4. organ odwoławczy uznał w uzasadnieniu swojej decyzji. Nie jest dopuszczalne 

orzeczenie o części sprawy w osnowie rozstrzygnięcia, zaś o pozostałej części w jego 

uzasadnieniu. Konieczność zamieszczenia rozstrzygnięcia w decyzji wynika z art. 107 § 

1 k.p.a. i oznacza obowiązek rozstrzygnięcia o całości sprawy.  

Zaniechanie wydania orzeczenia w przedmiotowym zakresie doprowadziło 

do naruszenia zasady dwuinstancyjności postępowania, wyrażonej w art. 15 k.p.a. 

Zasada ta wyraża prawo strony do rozstrzygnięcia sprawy dwukrotnie, w dwóch 

organach, z których organ odwoławczy kontroluje poprzez wydanie decyzji decyzję 

organu pierwszej instancji. Dwukrotność rozstrzygnięcia oznacza konieczność 

pokrywania się postępowań w obydwu instancjach, czyli organy mają obowiązek 

rozstrzygnąć dwa razy to samo. Przedmiotem postępowania odwoławczego nie jest 

weryfikacja rozstrzygnięcia wydanego przez organ pierwszej instancji, ale ponowne 

rozpoznanie sprawy tożsamej przedmiotowo i podmiotowo, w granicach wyznaczonych 

rozstrzygnięciem organu pierwszej instancji. Dlatego też i z tego powodu 

rozstrzygnięcie organu odwoławczego winno wskazywać nie tylko na zakres uchylonej i 

ponownie rozpoznanej części decyzji organu pierwszej instancji, ale też na 

rozstrzygnięcie jakim należy objąć pozostałą nieuchyloną część decyzji. 

Podobnie w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 206/19 Sąd stwierdził, że Dyrektor naruszył 

przepisy procedury administracyjnej przez to, że na skutek odwołania wydał decyzję, w 

której uchylił w części decyzję kierownika i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, 

ale nie wydał rozstrzygnięcia odnośnie pozostałej części będącej przedmiotem 

orzeczenia organu pierwszej instancji. Sąd pokreślił, że art. 138 § 1 k.p.a. zawiera 

zamknięty katalog decyzji organu odwoławczego. Oznacza to, że organ odwoławczy nie 
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jest uprawniony do wydania decyzji o sentencji innej niż wymienione w komentowanym 

przepisie. 

Sąd wskazał, że Dyrektor uchylił decyzję Kierownika w części dotyczącej przyznania 

płatności rolno- środowiskowo-klimatycznej w wariancie 5.4 Półnaturalne łąki wilgotne 

oraz przyznał stronie płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną na rok 2018 w ramach 

wariantu 5.4 Półnaturalne łąki wilgotne w wysokości 3.625,78 zł. Nie odniósł się 

natomiast do kwestii płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej dla wariantu 3.1 

Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych. Tymczasem sentencja 

decyzji organu pierwszej instancji rozstrzygała zarówno o przyznaniu płatności rolno-

środowiskowo-klimatycznej w wariancie 5.4, jak i o odmowie przyznania tej płatności w 

ramach wariantu 3.1 i nałożeniu w tym wariancie sankcji. Co istotne, w odwołaniu 

strona zakwestionowała zarówno wysokość płatności przyznanej w wariancie 5.4 jak i 

odmowę przyznania płatności w wariancie 3.1. W tej sytuacji obowiązkiem organu 

odwoławczego było rozstrzygnięcie o obu wariantach płatności. Organ odwoławczy 

uchylając zaskarżoną decyzję w części, powinien wydać nie tylko nowe rozstrzygnięcie 

co do uchylonej części decyzji Kierownika w zakresie płatności w wariancie 5.4, ale też 

orzec odnośnie pozostałej części, nie podlegającej uchyleniu, czyli w zakresie płatności 

w wariancie 3.1. Tylko wówczas sprawa dotycząca odwołania, w którym 

zakwestionowano oba warianty płatności, będzie odnosiła się do całego rozstrzygnięcia 

organu pierwszej instancji. 

 

6. Sprawy z zakresu polityki spójności 

 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 357/19, 272/19, 356/19, 292/19, 290/19, 

281/19, 249/19, 84/19, 106/19, 68/19, 9/19, 16/19, 20/19, 478/19, 80/19, 18/19, 484/18  

Sąd oddalił skargi. 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 317/19, 69/19, 122/19, 81/19, 68/19, 486/18, 

485/18 Sąd stwierdził, że ocena projektów została przeprowadzona w sposób 

naruszający prawo, przekazał sprawy do ponownego rozpatrzenia. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 255/19 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję 

i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, natomiast w sprawie o sygn. akt I 

SA/Ke 345/19 stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji.  
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W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 81/19 uwzględniając skargę Sąd stwierdził, 

że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazał 

sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd podzielił zarzut dopuszczenia się przez organ 

nieprawidłowości w zakresie oceny kryterium dopuszczającego ogólnego nr 4 

„Właściwie przygotowana analiza finansowa i/lub ekonomiczna projektu" i stwierdził, że 

wynik oceny w zakresie tego kryterium został ustalony z naruszeniem określonej w art. 

37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej zasady rzetelności. Rozstrzygnięcie sporu wymagało 

odwołania się do definicji w/w kryterium, według którego przy ocenie projektu weryfikacji 

podlegać będzie w szczególności metodologia i poprawność sporządzenia analiz w 

oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie (np. m. in. ustawa o 

rachunkowości) i wytyczne (m.in. wytyczne Ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 

2014-2020, wytyczne Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 w zakresie 

sporządzania studium wykonalności/biznes planu). W przypadku, gdy wymagane 

będzie obliczenie wskaźników finansowych/ekonomicznych sprawdzane będą, m.in. 

realność i rzetelność przyjętych założeń oraz poprawność obliczeń. Ponadto, badana 

będzie również trwałość finansowa Wnioskodawcy (również ewentualnych partnerów 

projektu), tj. m.in. czy wnioskodawca/partnerzy posiadają środki finansowe 

na zrealizowanie i utrzymanie inwestycji w wymaganym okresie trwałości. 

Uwzględniając powyższe Sąd zwrócił uwagę, że definicja tego kryterium obejmuje 

uwzględnienie przy ocenie jego spełnienia badania trwałości finansowej wnioskodawcy. 

Na gruncie kontrolowanego postępowania konkursowego nie było podstaw do 

rozważania kondycji finansowej wspólnika posiadającego udziały w Spółce będącej 

wnioskodawcą, jako że nie jest ona beneficjentem projektu. Jest to bowiem odrębna 

spółka prawa handlowego, nie będąca wnioskodawcą w kontrolowanej sprawie. Nie 

można zatem zaakceptować postępowania organu, który analizując spełnienie 

omawianego kryterium nawiązuje do znanych sobie danych Spółki, która jest odrębną 

od wnioskodawcy osobą prawną (podmiotem leczniczym). Również przepisy znajdujące 

zastosowanie w postępowaniu konkursowym, w tym Regulamin konkursu, nie 

przewidywały możliwości analizy innych niż beneficjent (ewentualnie partner) 

podmiotów w kontekście ich kondycji finansowej. W konsekwencji Sąd uznał, że 

przeprowadzona ocena, przy uwzględnieniu danych innego niż dopuszczalnego 

podmiotu została dokonana z naruszeniem definicji kryterium, a wnioski wykraczały 
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ponad to, co zgodnie z tą definicją podlegało badaniu. Przeprowadzając ocenę 

kryterium nr 4 organ naruszył art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej poprzez uchybienie 

objętej nim zasadzie rzetelności, a naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny. 

Niedopuszczalne jest bowiem dokonywanie oceny spełnienia kryterium przyjęciu 

okoliczności wykraczających poza jego definicję oraz okoliczności pozostających poza 

regulacjami prawnymi danego konkursu. 

Sąd wskazał nadto, że zasada rzetelności wynikająca z art. 37 ust. 1 ustawy 

wdrożeniowej winna być realizowana przez organ również w kontekście należytego 

umotywowania dokonanej oceny projektu. W sprawie również w zakresie uzasadnienia 

oceny spełnienia kryterium zaistniały uchybienia, dające podstawę stwierdzeniu, 

że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to 

miało istotny wpływ na wynik oceny. Jako niewystarczające dla dokonania właściwej 

oceny jest zacytowanie definicji kryterium, przywołanie fragmentu wytycznych oraz 

wskazanie na wyjęte z ogólnego kontekstu dane zawarte w Studium. Organ, analizując 

sytuację finansową strony, zwrócił uwagę na 80% zadłużenie oraz słabą płynność 

finansową Spółki. Natomiast strona w treści Studium wskazała również m. in. 

na następujące okoliczności: stopa nadwyżki finansowej w roku 2017 była istotnie 

dodatnia - wyniosła 4,6% działalności gospodarczej w badanym sektorze, poziom 

zadłużenia (81,4%) choć faktycznie dość wysoki, tylko nieznacznie przekracza granicę 

80% i występował w latach ubiegłych, a więc Spółka wypracowała metody 

funkcjonowania przy takim finansowaniu ze źródeł obcych, generowana spora 

nadwyżka finansowa oraz zgromadzone środki pozwolą na bezproblemową realizację 

przedmiotowej inwestycji, prognozowane przepływy finansowe pokazują dodatnie, 

roczne saldo skumulowanych przepływów pieniężnych na koniec każdego roku 

prognozy okresu odniesienia. Stale rosnący i dość wysoki prognozowany stan gotówki 

wynika z przyjętego założenia do prognoz o braku innych równoległych inwestycji. 

Strona dokonała analizy trwałości finansowej, na którą złożyły się analiza zasobów 

finansowych projektu oraz analizy sytuacji finansowej wnioskodawcy z projektem. 

Powyższych okoliczności organ jednak nie omówił, nie odnosząc się tym samym 

do wszystkich elementów analizy, składających się na całościowy obraz sytuacji 

finansowej beneficjenta. Uchybienie tego rodzaju powoduje, że stanowisko organu jest 

wadliwe i narusza zasadę rzetelności.  

Sąd w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 20/19 oddalił skargę na informację organu 

w przedmiocie nieuwzględnienia protestu. Przedmiot sporu dotyczył prawidłowości 
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przeprowadzonej przez organ oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie 

złożonego w ramach Poddziałania.9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 w zakresie niespełnienia kryteriów horyzontalnych nr 2 i 5: Zgodność projektu z 

zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz Zgodność projektu z RPOWŚ na lata 

2014-2020 oraz ze SzOOP RPOWŚ. Odwołując się do pierwszego z kryteriów Sąd 

wskazał, że wnioskodawca powinien zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku 

o dofinansowanie projektu wskazać we wniosku o dofinansowanie, w tym 

w szczególności w opisie: grupy docelowej, zadań oraz zarządzania projektem w jaki 

sposób będzie zapewniona realizacja w ramach projektu zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn. W definicji kryteriów horyzontalnych zawarto stwierdzenie, że spełnienie 

kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku, a ocena zgodności 

projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn odbywać się będzie na podstawie 

standardu minimum. Standard minimum składa się z 5 kryteriów oceny, dotyczących 

charakterystyki projektu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 6 ponieważ 

kryterium nr 2 i 3 są alternatywne. 

Projekt pod kątem standardu minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

uzyskał jedynie 2 punkty na 6 możliwych, zatem nie spełnił wymaganego minimum 

punktowego do uznania spełnienia standardu, które wynosiło 3 punkty. Sąd stwierdził, 

że w pełni zasadna jest ocena, że projekt nie jest zgodny z zasadą równości szans 

kobiet i mężczyzn na podstawie standardu minimum. Z opisu projektu jasno wynika, że 

w gorszej sytuacji w obszarze realizacji projektu (integracja, aktywizacja społeczna, 

zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych – główny cel projektu), są mężczyźni. 

Mimo to skarżąca zamierza objąć taką pomocą w przeważającej większości kobiety, 

chociaż są one zdecydowanie bardziej zaktywizowane i w mniejszym stopniu 

korzystającą z pomocy społecznej. Tworząc grupę docelową wbrew oczywistym 

wnioskom wynikających z analizy jakościowej i ilościowej zgromadzonych danych i 

przedstawionych w projekcie, ewidentnie pomija w istocie główny cel projektu. W tym 

przypadku to mężczyźni powinni być bardziej zachęcani do wzięcia udziału w projekcie i 

to do nich, w większości powinno być kierowane wsparcie. Podczas gdy przedmiotowy 

wniosek przyczyni się dodatkowo do pogłębiania istniejących nierówności. Skarżąca nie 

uzasadniła wystarczająco w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu 

szczegółowego priorytetu inwestycyjnego, tj. zwiększenie dostępności usług 

społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia 
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rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym. 

Wbrew zdiagnozowanym barierom nierównościowym odwrotnie wytypowano grupę 

docelową oraz zaplanowano dla niej wsparcie. W żaden sposób wnioskodawca nie 

zaplanował działań przeciwdziałających zdiagnozowanym nierównościom płci. 

Konsekwencją powyższego uzasadnione było nie przyznanie punktów w ramach oceny 

kryterium nr 2 standardu minimum. Z kolei ponieważ kryterium nr 3, jest alternatywne z 

kryterium nr 2 i ocena jednego wyklucza ocenę drugiego dlatego też prawidłowo 

określono go na 0 punktów. 

W zakresie zaplanowanych wskaźników rezultatu i produktu (kryterium nr 4) oceniający 

stwierdzili, że nie zostały one określone adekwatne do zdiagnozowanych przez 

wnioskodawcę problemów. Oferowanie w większym zakresie wsparcia opiekuńczego 

dla kobiet, przyczyni się do poprawy sytuacji osób z tej grupy, która i tak, jak wynika z 

wniosku jest w relatywnie lepszej sytuacji. Ponadto zgodnie ze standardem minimum, 

we wniosku o dofinansowanie projektu powinna znaleźć się informacja, w jaki sposób 

rezultaty projektu przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w 

obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. W treści 

wniosku o dofinansowanie nie znaleziono tego typu informacji. Natomiast w zakresie 

kryterium nr 5 standardu minimum przyznano wnioskodawcy 1 punkt. 

Konsekwencją stwierdzenia niezgodności projektu z zasadą równości szans kobiet i 

mężczyzn, oraz konieczność jej przestrzegania w projektach współfinasowanych ze 

środków UE, było uznanie, że projekt nie spełniał także kryterium horyzontalnego nr 5. 

Reasumując Sąd stwierdził, że ocena spełnienia kryteriów horyzontalnych nie została 

dokonana z naruszeniem prawa. Organy przeprowadziły analizę treści projektu i 

omówiły podane przez stronę dane w kontekście definicji kryterium, wskazując na 

dostrzeżone braki i niespójności wniosku rzutujące na jego negatywną ocenę w tym 

zakresie. Uwagi te są logiczne i rzeczywiste. 

Sąd oddalił również skargę w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 478/18 na informację 

w przedmiocie nieuwzględnienia protestu. Rozpoznając sprawę Sąd zwrócił uwagę, że 

wyrokiem z dnia 14 listopada 2018 r. sygn. akt I SA/Ke 354/18 stwierdził, że ocena 

projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało 

istotny wpływ na wynik oceny, przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. 

Przekazując sprawę uznał, że ocena projektu w zakresie kryterium 1, 3, 4 została 

przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ 
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na wynik oceny. Wynik oceny punktowej w zakresie w/w kryteriów został ustalony 

z naruszeniem określonej w art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej zasady rzetelności, 

albowiem organ nie poddał rozważaniom wszystkich zarzutów podniesionych przez 

stronę w proteście. Jednocześnie Sąd zajął stanowisko o prawidłowości dokonanej 

oceny w ramach kryteriów 7 i 9. Ocena zawarta w prawomocnym wyroku jest wiążąca 

tak dla organu, jak i sądu. Tym samym w przedmiotowym postępowaniu podlegała 

rozważenia jedynie prawidłowość dokonanej przez organ oceny kryteriów 1, 3, i 4, 

w szczególności w kontekście wykonania zaleceń Sądu zawartych w prawomocnym 

wyroku. 

Rozstrzygając spór Sąd odwołał się do definicji zakwestionowanych kryteriów. Zgodnie 

z kryterium nr 1 "Największą liczbę punktów otrzymają projekty, które wykażą się 

najmniejszą wartością kosztu jednostkowego, czyli jak najniższym kosztem środków 

unijnych zostanie osiągnięty jak największy efekt. (...) Punktacja w ramach kryterium 

będzie przyznawana wg następujących zasad: nr rankingowy każdego projektu na liście 

ułożonej rosnąco według wielkości kosztu jednostkowego, dzielimy przez liczbę 

projektów. W przypadku, gdy wynik zawiera się w przedziale: - 0 – 0,25 włącznie - 

projekt otrzymuje 4 punkty;− powyżej 0,25 – 0,5 włącznie - projekt otrzymuje 3 punkty,− 

powyżej 0,5 – 0,75 włącznie - projekt otrzymuje 2 punkty,− powyżej 0,75 – 1 - projekt 

otrzymuje 1 punkt (...)". Z kryterium nr 3 wynika, że "Największą liczbę punków 

otrzymają projekty o największej wielkości redukcji CO2 do powietrza w stosunku do 

otrzymanej wartości dofinansowania. (...) Punktacja w ramach kryterium będzie 

przyznawana wg następujących zasad: nr rankingowy każdego projektu na liście 

ułożonej malejąco według wielkości ograniczenia emisji zanieczyszczeń projektu w 

stosunku do otrzymanej dotacji, dzielimy przez liczbę projektów. W przypadku, gdy 

wynik zawiera się w przedziale:− do 0,34 włącznie - projekt otrzymuje 3 punkty; − 

powyżej 0,34 – 0,68 włącznie - projekt otrzymuje 2 punkty;- powyżej 0,68 – 1 - projekt 

otrzymuje 1 punkt." Z kolei w kryterium nr 4 wskazano, że "Największą liczbę punktów 

otrzymają projekty, które wykażą się największą wartością wyprodukowanej energii z 

OZE. (...) Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana wg następujących zasad: 

nr rankingowy każdego projektu na liście ułożonej malejąco według wielkości efektu 

ekologicznego dzielimy przez liczbę projektów. W przypadku, gdy wynik zawiera się w 

przedziale:− 0 – 0,25 włącznie - projekt otrzymuje 4 punkty;− powyżej 0,25 – 0,5 

włącznie - projekt otrzymuje 3 punkty,− powyżej 0,5 – 0,75 włącznie - projekt otrzymuje 

2 punkty,− powyżej 0,75 – 1 - projekt otrzymuje 1 punkt (...)". 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

85 

 

Sąd zwrócił uwagę, że skarżący podnosi zarzuty proceduralne i upatruje wadliwości 

dokonanej w powyższym zakresie oceny w okoliczności, że aż 9 projektów uzyskało 

promesę koncesji URE po terminie zakończenia oceny formalnej. Zdaniem strony był to 

obligatoryjny załącznik, jaki należało dołączyć do wniosku o dofinansowanie, a jego 

brak powinien skutkować niedopuszczeniem tych projektów do oceny merytorycznej. 

Podał, że zarówno strona jak i organ przywołują brzmienie fragmentu Regulaminu, w 

myśl którego "należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo 

energetyczne, wytwarzanie energii elektrycznej celem dokonania jej sprzedaży stanowi 

działalność gospodarczą i wymaga uzyskania koncesji URE, którą obligatoryjnie należy 

dołączyć do wniosku o dofinansowanie" jest tożsamy z treścią Regulaminu (strona 16 

Regulaminu). Jednakże, jak słusznie podnosi organ, koncesja URE nie jest pojęciem 

tożsamym z promesą koncesji. Stwierdzenie, że "informuję się, że docelowo 

Wnioskodawca musi uzyskać koncesję URE i dostarczyć ją do IZ RPOWŚ, natomiast 

na etapie aplikowania o wsparcie honorowane jest załączenie do dokumentacji 

aplikacyjnej co najmniej ważnej promesy koncesyjnej URE" stanowią treść Komunikatu, 

który zamieszczony został na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-

swietokrzyskie.pl wśród dokumentów do pobrania dotyczących przedmiotowego 

konkursu. Tym samym nie zasługują na uwzględnienie argumenty strony zmierzające 

do wykazania, iż brak promesy koncesji przed zakończeniem oceny formalnej świadczy 

o braku zgodności dokumentacji z Regulaminem. W ocenie Sądu wadliwym byłoby 

traktowanie jego treści jako postanowień Regulaminu konkursu. Analiza komunikatu 

prowadzi do wniosku, iż nie dokonuje on w dopuszczalny sposób zmiany Regulaminu. 

Komunikat nie stanowi zmiany Regulaminu. Z jego treści wynika jednoznacznie, że 

pełni on funkcję informacyjną i jest wynikiem pojawiających się pytań dotyczących 

minimalnej dopuszczalnej mocy instalacji. Nie ma w nim żadnej wzmianki o zmianie 

Regulaminu, brak również wyjaśnień czy terminów stosowania zmienionych treści. 

Niewypełnienie obowiązku wynikającego z Komunikatu nie świadczy o braku zgodności 

dokumentacji z Regulaminem.  

Sąd podkreślił, że dokonując kontroli oceny projektu oraz informacji o nieuwzględnieniu 

protestu działa w granicach danej sprawy. Skarga dotycząca konkretnego projektu nie 

może w konsekwencji doprowadzić do podważenia oceny innych projektów, które nie 

zostały w odpowiednim trybie zakwestionowane. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 290/19 Sąd oddalił skargę w przedmiocie 

odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie zwrotu przez stronę całości 
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dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu 

państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie. Sąd nie 

stwierdził, aby doszło do naruszenia prawa w stopniu uzasadniającym wyeliminowanie 

wydanego aktu z obrotu prawnego. Objęta skargą decyzja została wydana w 

szczególnym trybie postępowania – dotyczącym stwierdzenia nieważności decyzji. 

Strona, we wniosku go uruchamiającym podniosła, że decyzja o zwrocie 

dofinansowania rażąco narusza prawo. 

Sąd wyjaśnił, że rażące naruszenie prawa z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. zachodzi wtedy, 

gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią prawa i gdy 

charakter tego naruszenia powoduje, że owa decyzja nie może być akceptowana jako 

akt wydany przez organ praworządnego państwa. Nie chodzi tu o błędy w wykładni 

prawa, ale o niedopuszczalne przekroczenie prawa, dodatkowo w sposób jasny i 

niedwuznaczny. Rażące naruszenie nie może dotyczyć tych elementów procesu 

stosowania prawa, które w postępowaniu administracyjnym nazwane zostały zbiorczo 

postępowaniem wyjaśniającym.  

Dokonując ustaleń stanu faktycznego w sprawie oraz oceniając je – z punktu widzenia 

zaistnienia podstaw do domagania się przez organ zwrotu dofinansowania – organ 

uznał, że przy zakupie sprzętu fitness doszło do jednorazowej transakcji w rozumieniu 

dokumentu programowego jakim był podręcznik kwalifikowalności wydatków objętych 

dofinansowaniem, a ogólna wartość tej transakcji przekroczyła 15.000 euro. W związku 

z tym płatność winna nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, 

na podstawie art. 22 ust. 1 s.d.g. Uwzględniając powyższe Sąd wskazał, że wniosek o 

konieczności zastosowania przez stronę tego przepisu był wynikiem dokonanych w 

sprawie ustaleń i ich oceny. Te elementy postępowania wyjaśniającego i ich 

prawidłowość nie podlegają jednak ponownej weryfikacji w trybie nadzwyczajnym 

stwierdzenia nieważności decyzji, jaki zainicjowała strona. Spór dotyczący okoliczności, 

czy strona dokonała jednej transakcji, czy kilku czyli spór co do prawidłowości oceny 

dokonanych ustaleń, leży poza ramami kontrolowanego trybu nadzwyczajnego. 

Rozpatrując sprawę Sąd stwierdził, że nie zasługuje na uwzględnienie zarzut 

naruszenia przez organ przepisów postępowania – art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a.,art. 80, 

art. 84 § 1 k.p.a., poprzez błędną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału 

dowodowego w postaci dokumentacji sprawy, prowadzące do wadliwych konkluzji 
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polegających na uznaniu braku podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji, 

w szczególności błędną ocenę materiału dowodowego prowadzącą do uznania, 

że skarżący nie dokonał prawidłowego opisu zamówień oraz dokonał zakupu towarów 

po cenach przekraczających ceny rynkowe. Wynika to z tego, że powołane przez 

skarżącego wady nie podlegają weryfikacji w ramach postępowania w przedmiocie 

stwierdzenia nieważności decyzji. Z perspektywy rażącego naruszenia prawa 

procesowego uwzględnione mogą być jedynie takie wady postępowania, które wprost 

godziłyby w uprawnienia procesowe strony, pozbawiając ją realnej możliwości obrony 

swych praw m.in. brak postępowania wyjaśniającego, brak uzasadnienia decyzji. 

Natomiast poddana przez stronę weryfikacji w trybie nadzwyczajnym decyzja zwrotowa 

takich uchybień nie zawiera, tym samym słusznie organ odmówił stwierdzenia jej 

nieważności. Sąd podkreślił, że poddając weryfikacji wydaną w przedmiocie zwrotu 

dofinansowania decyzję dopiero w trybie nadzwyczajnym, wnioskodawca musi mieć 

świadomość, że zawęził tym samym możliwość badania tego aktu administracyjnego 

jedynie pod kątem istnienia lub nie przewidzianych w przepisie prawa wad 

kwalifikowanych. 

 

7. Egzekucja świadczeń pieniężnych 

 

 Przedmiotem sporu  w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 296/19   była zasadności 

uchylenia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach postanowienia 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie, którym organ egzekucyjny umorzył na 

podstawie art. 59 § 3 w związku z art. 59 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm., 

dalej: „u.p.e.a.") postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec majątku 

zobowiązanego oraz umorzenia prowadzonego postępowania przez ten organ. 

Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte i było prowadzone na podstawie tytułów 

wykonawczych wystawionych przez wierzyciela - Naczelnika Urzędu Skarbowego 

Kraków - Stare Miasto jako organ właściwy na podstawie art. 22 § 2 u.p.e.a. Sąd 

wyjaśnił, że przyjęcie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie - organ 

właściwy miejscowo, pierwotnych tytułów wykonawczych w celu prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, nie oznacza, że stał się przez to 

organem egzekucyjnym właściwym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w 
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zakresie egzekucji z praw majątkowych lub ruchomości, dla którego wyłącznie 

właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania pozostał organ egzekucyjny przed którym 

egzekucja została wszczęta i prowadzona tj. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - 

Stare Miasto. Właściwość organów egzekucyjnych tak rzeczowa jak i miejscowa musi 

być przestrzegana przez organy, które w drodze czynności nie mogą jej zmieniać. 

Organ egzekucyjny - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie nie mógł się stać 

organem właściwym dla umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez 

inny właściwy organ wyłącznie w wyniku przekazania mu tytułów wykonawczych celem 

przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości. Nadto wycofanie przez wierzyciela 

wniosku o prowadzenie egzekucji z nieruchomości, czyli w zakresie konkretnego środka 

egzekucyjnego nie jest jednoznaczne z żądaniem przez wierzyciela umorzenia 

postępowania egzekucyjnego (przesłanki określonej w art. 59 § 1 pkt 9 u.p.e.a.). 

Właściwość miejscowa organu egzekucyjnego tak w przypadku egzekucji świadczeń 

pieniężnych z praw majątkowych lub ruchomości jak i z nieruchomości jest 

właściwością wyłączną, która musi być przestrzegana przez organy egzekucyjne.  

 Sprawy w zakresie egzekucji świadczeń pieniężnych dotyczyły także zarzutów w 

sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. W sprawie o  sygn. akt I SA/Ke 258/19 

przedmiotem postępowania było postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym 

zmierzającym do przymusowej realizacji obowiązku uiszczenia przez skarżącego opłaty 

abonamentowej. Skarżący zgłosił rejestrację odbiornika rtv, wydano mu książeczkę 

opłat stanowiącą dowód zarejestrowania odbiorników, zgodnie więc z art. 2 ust. 3 

ustawy o opłatach abonamentowych, obowiązany był z mocy samej ustawy uiszczać 

opłatę abonamentową. W sytuacji gdy wierzyciel stwierdził, że skarżący temu 

obowiązkowi zaniechał, wystawił tytuł wykonawczy. W spornym tytule wykonawczym 

jako podstawę prawną obowiązku prawidłowo wskazano "z mocy prawa" oraz 

"identyfikacja podstawy prawnej obowiązku art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 

2005 r. o opłatach abonamentowych ". Opisano, że rodzaj należności pieniężnej to 

opłata abonamentowa, należności pieniężne są wymagalne i podano ich wysokość. 

Określono też rodzaj i stawkę odsetek. Sąd wskazał, że w/w informacje zawarte w tytule 

wykonawczym w pełni wpisują się w wymogi przepisu art. 27 § 1 pkt 3 u.p.e.a. Ani ten 

przepis ani żaden inny nie wymaga natomiast podawania w tytule numeru rejestracji 

odbiornika.  

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 257/19 Sąd zaakceptował stanowisko organu 

uznając za niezasadny zarzut zastosowania zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego w 
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postaci zajęć wszystkich wierzytelności pieniężnych przy jednoczesnym dokonaniu 

zajęć wszystkich rachunków bankowych. Organ na podstawie art. 164 § 1 pkt 1 u.p.e.a. 

dokonał zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych i wierzytelności  pieniężnych u 

podmiotów współpracujących z zobowiązanym. Sąd wyraził stanowisko, że wybór i 

zastosowanie środka zabezpieczającego przyjmowanego jako najmniej uciążliwy, nie 

mogło doprowadzić utraty płynności finansowej prowadzonej działalności. Jedna z 

instytucji prawnych zmniejszających dolegliwość zastosowanego środka 

zabezpieczającego jest zawarta w art. 80 § 1 u.p.e.a., z którego wynika, że rachunek 

pozostaje otwarty, a zobowiązany może swobodnie dysponować nadwyżką ponad 

zajętą kwotę. Jest to uprawnienie korzystne dla zobowiązanego, by nie ,,zablokować" 

całkowicie jego działalności gospodarczej. Drugą taką instytucją jest przepis art. 13 

u.p.e.a., na podstawie którego organ egzekucyjny, na wniosek zobowiązanego i ze 

względu na jego ważny interes, może zwolnić, na czas oznaczony lub nieoznaczony, z 

egzekucji w całości lub części określone składniki majątkowe zobowiązanego. Organ 

wydał takie postanowienie zwalniając nim z zabezpieczenia wierzytelności z rachunków 

bankowych oraz wierzytelności u podmiotów współpracujących z zobowiązanym na 

okres trzech miesięcy, następnie przedłużył to zwolnienie do dnia przekształcenia się 

postępowania zabezpieczającego w postępowanie egzekucyjne.  

Odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego była przedmiotem sprawy 

o sygn. akt I SA/Ke 428/18. W tej sprawie skarżący powołał się m. in. na przesłankę 

z art. 59 § 2 u.p.e.a., tj. w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności 

pieniężnej nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Sąd wyjaśnił, że 

zaistnienie przesłanki wskazanej w art. 59 § 2 u.p.e.a. nie nakłada na organ obowiązku 

umorzenia postępowania egzekucyjnego, a jedynie daje taką możliwość. Umorzenie 

postępowania egzekucyjnego może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy brak jest 

jakiegokolwiek majątku, z którego możliwe byłoby skuteczne przeprowadzenie 

postępowania egzekucyjnego. Z w/w przepisu wynika obowiązek zbadania przez organ 

egzekucyjny istnienia przesłanki fakultatywnego umorzenia. Dla jego zastosowania 

konieczne jest wszechstronne rozważenie wszystkich okoliczności faktycznych sprawy 

egzekucyjnej, prowadzące do ustalenia przez organ egzekucyjny, że osoba 

zobowiązana nie posiada majątku wystarczającego do zaspokojenia kosztów 

postępowania egzekucyjnego. Odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego 

następuje nie tylko w sytuacji, gdy nie stwierdzono fakultatywnej przesłanki umorzenia 

(tj. uzyska się kwotę przewyższającą wydatki egzekucyjne), lecz ponadto może 
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nastąpić, gdy tę przesłankę stwierdzono (w tym przypadku w grę wchodzi tzw. uznanie 

administracyjne). Z kolei umorzenie postępowania egzekucyjnego może być 

konsekwencją tylko stwierdzenia tejże przesłanki. Jednak w  każdej z tych sytuacji, aby 

podjąć prawidłowo określone rozstrzygniecie niezbędne jest przeprowadzenie 

wyczerpującego postępowania co do ustalenia istnienia przesłanki umorzenia z art. 59 

§ 2 u.p.e.a., a następnie przedstawienie rozważań w tej materii w uzasadnieniu 

postanowienia. W ocenie Sądu zasadnie organ odwoławczy zarzucił organowi pierwszej 

instancji brak rozważań w zakresie przesłanki umorzenia ujętej  w/w przepisie, 

ponieważ nie ustalono okoliczności ziszczenia się fakultatywnej przesłanki 

uzasadniającej umorzenie postępowania egzekucyjnego, pomimo wskazania jej przez 

stronę jako podstawy żądania. 

 Przedmiotem spraw o sygn. akt I SA/Ke 278/19, 211/19, 134/19, 431/18, 438/18 

była zasadność obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi. Zasadniczy spór 

w sprawie o sygn. akt  I SA/Ke 438/18 dotyczył legalności obciążenia wierzyciela 

kosztami prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w szczególności ustalenia 

wysokości tych kosztów. Podstawą obciążenia strony skarżącej, kosztami 

postępowania egzekucyjnego za dokonane czynności były, co do zasady, przepisy 

art. 64 § 1 pkt 4 u.p.e.a., a w zakresie poboru opłaty manipulacyjnej art. 64 § 6 u.p.e.a., 

a także szczegółowe regulacje art. 64c § 1, § 4 i § 7 u.p.e.a. Rozpoznając sprawę 

Sąd odwołał się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r. sygn. akt 

SK 31/14, który nie wyeliminował zatem z porządku prawnego przepisów art. 64 § 1 pkt 

4 u.p.e.a. i art. 64 § 6 u.p.e.a. w całości. W konsekwencji stwierdził, że co do zasady 

istnieje nadal podstawa prawna do orzekania o wysokości kosztów egzekucyjnych 

na podstawie art. 64 § 1 pkt 4 i § 6 u.p.e.a., z zastosowaniem procentowego sposobu 

obliczania opłaty za dokonanie czynności egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej 

w odniesieniu do kwoty egzekwowanych należności. Wyrok ten zmienił jednakże 

normatywną treść tych przepisów, derogując je w zakresie, w jakim nie określają 

maksymalnej wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne oraz maksymalnej 

wysokości opłaty manipulacyjnej. Dopóki ustawodawca w uwzględnieniu orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego nie określi maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej, 

opłaty manipulacyjnej, i wysokości innych opłat egzekucyjnych, organy stosujące prawo 

muszą tak określać wysokość kosztów egzekucyjnych, aby nie można było zarzucić im 

naruszenia standardów określonych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Sąd 

wskazał, że organ obciążając wierzyciela kosztami egzekucyjnymi organ nie odniósł się 
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do kwestii adekwatności wysokości ustalonych kosztów egzekucyjnych względem 

poziomu skomplikowania czynności podejmowanych przez organ egzekucyjny, 

poniesionego nakładu pracy przy egzekwowaniu należności, nie rozważył, czy została 

zachowana racjonalna zależność między ustaloną wysokością opłat a czynnościami 

organów, za podjęcie których opłaty te zostały naliczone, tak aby opłaty nie stały się 

swoistą sankcją pieniężną.  

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 278/19 kwestią sporną była też zasadność 

obciążenia wierzyciela kosztami w przypadku nieefektywności zastosowanego środka - 

zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego. Sąd podzielił stanowisko 

organu że przepis art. 64 § 1 pkt 4 u.p.e.a. nie uzależnia możliwości pobrania opłaty za 

czynności egzekucyjne od tego, czy należność w chwili dokonania czynności 

egzekucyjnej została wyegzekwowana. Opłaty te są należne organowi egzekucyjnemu 

za samo podjęcie tych czynności. Przez czynność egzekucyjną rozumie się bowiem 

wszelkie podejmowane przez organ egzekucyjny działania zmierzające do 

zastosowania lub zrealizowania środka egzekucyjnego (art. 1a pkt 2 u.p.e.a.). 

Wysokość opłaty odnosi się do kwoty egzekwowanej, nie zaś wyegzekwowanej 

należności. Skoro poza sporem jest, że doszło do skutecznego zastosowania środka 

egzekucyjnego – zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu 

oszczędnościowego zobowiązanego, bowiem dopełniono wymogów odnoszących się 

do zgodnego z przepisami zastosowania tego środka egzekucyjnego, to przeszkody nie 

mogło stanowić to, że w tym czasie na tym rachunku nie zostały zdeponowane środki 

pieniężne. Zgodnie z art. 80 § 2 u.p.e.a., zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego 

zobowiązanego jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia i obejmuje 

również kwoty, które nie były na rachunku bankowym w chwili zajęcia, a zostały 

wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.  

 

 

8. Podatki i opłaty lokalne 

 

W 2019 r. sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych dotyczyły głównie skarg 

na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zobowiązania w 

podatku od nieruchomości (np. I SA/Ke 419/18, I SA/Ke 420/18, I SA/Ke 421/18, I 

SA/Ke 422/18, I SA/Ke 470/18, I SA/Ke 481/18, I SA/Ke 4/19, I SA/Ke 77/19, I SA/Ke 
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78/19, I SA/Ke 103/19, I SA/Ke 105/19, I SA/Ke 151/19, I SA/Ke 331/19, I SA/Ke 

342/19, I SA/Ke 343/19, I SA/Ke 340/19, I SA/Ke 291/19), ale także na decyzje w 

przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego (np. I SA/Ke 28/19, I SA/Ke 27/19, I 

SA/Ke 14/19, I SA/Ke 295/19, I SA/Ke 364/19, I SA/Ke 335/19, I SA/Ke 412/19) i 

podatku rolnego – I SA/Ke 294/19 oraz na indywidualne interpretacje przepisów ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych organów samorządu terytorialnego (wójtów gmin i 

prezydentów miast). W sprawach tych podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia 

stanowiły przepisy ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - dalej 

"u.p.o.l". 

Przykładowo w sprawach I SA/Ke 419 - 422/18 Sąd oddalił skargi. Sąd m.in. 

uznał za niezasadny zarzut błędnej kwalifikacji prawno – podatkowej budynku nr (…). 

Budynek ten został zakwalifikowany przez organ jako budynek związany z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, konsekwencją czego było zastosowanie 

stawki podatkowej z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.o.l. W ocenie skarżącego taka 

kwalifikacja pozostaje w sprzeczności z klasyfikacją wynikającą z ewidencji budynków, 

jak również faktycznym wykorzystaniem budynku w okresie objętym zaskarżonymi 

decyzjami. W ewidencji budynków budynek został bowiem sklasyfikowany według 

funkcji "inne niemieszkalne", zaś w latach 2013 - 2016 był wykorzystywany przez 

podatnika na cele działalności rolniczej jako przechowalnia owoców i warzyw. W 

związku z powyższym według skarżącego budynek powinien zostać wyłączony z 

opodatkowania według najwyższej stawki przewidzianej dla budynków związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na definicję takich budynków 

wynikającą z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Sąd stwierdził, że stanowisko skarżącego jest 

nieprawidłowe. Dla rozstrzygnięcia tej kwestii spornej, istotna jest regulacja zawarta w 

art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., zawierająca definicję budynków związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Z powołanej definicji wynika, że przesłanką pozwalającą 

zakwalifikować dany budynek jako budynek związany z prowadzeniem działalności 

gospodarczej jest okoliczność posiadania budynku przez przedsiębiorcę. Budynek nr 

(…) bezspornie jest w posiadaniu skarżącego, który jest przedsiębiorcą prowadzącym 

od 19 lutego 1997 r. działalność gospodarczą. Wobec powyższego, okoliczność 

faktycznego wykorzystywania budynku na inne cele niż związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą oraz kwalifikacja budynku w ewidencji gruntów i budynków, 

wbrew argumentacji skarżącego, nie ma znaczenia dla określenia danego budynku jako 

budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowo Sąd 
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wskazał, żeo wykorzystywaniu spornych budynków do prowadzonej działalności 

gospodarczej świadczy okoliczność wpisania ich do ewidencji środków trwałych 

przedsiębiorcy. W związku z powyższym została spełniona przesłanka pozwalająca 

zakwalifikować sporny budynek jako budynek związany z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, tym samym istniała podstawa do zastosowania najwyższej stawki 

opodatkowania przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.o.l. 

W sprawie I SA/Ke 4/19 spór dotyczył prawidłowości opodatkowania 

nieruchomości wyższą stawką podatku tj. dla gruntów i budynków związanych  

z prowadzona działalnością gospodarczą, podczas gdy ze względów technicznych 

budynek nie nadaje się do użytku. Skarżąca zarzuciła nadto, iż organ winien sprawdzić 

jaką działalność prowadzi spółka oraz czy obiekt jest wykorzystywany do prowadzenia 

działalności. Oddalając skargę Sąd wskazał m.in., że w stanie prawnym obowiązującym 

do 31 grudnia 2015 r. nieruchomość nie była opodatkowana jako związana z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli nie była i nie mogła być 

wykorzystywana do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Od  

1 stycznia 2016 r. przesłanka względów technicznych została wyeliminowana, a więc 

nie może być podstawą do wyłączenia nieruchomości z opodatkowania. Aby 

nieruchomość będąca w posiadaniu przedsiębiorcy nie była opodatkowana według 

stawki jak dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, w stosunku do budynku lub jego części powinna być wydana decyzja 

nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego oraz uporządkowanie terenu. Taka decyzja 

jest wydawana w sytuacji, gdy nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie 

nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia. Porównując zakres tego 

wyłączenia w stosunku do funkcjonujących dotychczas względów technicznych, należy 

stwierdzić, że nastąpiło znaczne zawężenie zakresu wyłączenia. Z akt sprawy 

podatkowej nie wynika, aby w stosunku do przedmiotowej nieruchomości skarżącej 

została wydana decyzja, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U.2018.1202). Na taką decyzję nie powoływała się również spółka, 

zarówno w toku postępowania administracyjnego, jak również w postępowaniu 

sądowym. W związku z powyższym nie ma podstaw do stwierdzenia, że w sytuacji 

skarżącej zaistniała przesłanka określona w art. 1a ust. 2a pkt 3 u.p.o.l. Wbrew zatem 

zarzutowi i argumentacji skarżącej, organ odwoławczy w przedmiotowej sprawie 

dokonał prawidłowej wykładni oraz właściwie nie zastosował przepisu art. 1a ust. 1 pkt 

3 u.p.o.l. Kolegium trafnie zauważyło, iż od momentu zmiany stanu prawnego, która 
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nastąpiła 1 stycznia 2016 r., przesłanka względów technicznych została wyeliminowana 

i nie może być podstawą do wyłączenia nieruchomości z opodatkowania, zaś samo 

powoływanie się skarżącej na względy techniczne jest niewystarczające, bez 

jednoczesnego legitymowania się przez nią decyzją, o której mowa w art. 67 ust. 1 P.b. 

o nakazie rozbiórki obiektu i uporządkowania terenu. Zmiana przepisów prawa jaka 

nastąpiła w okresie posiadania nieruchomości przez Spółkę wyjaśnia natomiast, 

dlaczego wcześniej, tj. do 1 stycznia 2016 r. okoliczność względów technicznych była 

uwzględniana przez organy. 

Podobnie w sprawach o sygn. akt I SA/Ke 77/19 i I SA/Ke 78/19 Sąd podzielił 

stanowisko organu, że lokal, będący przedmiotem umowy najmu zawartej pomiędzy 

Spółką a Fundacją podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla budynków 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Skoro przedmiotem 

działalności gospodarczej Spółki jest wynajem nieruchomości własnych, objęty 

opodatkowaniem lokal jest w sposób oczywisty z prowadzeniem takiej działalności 

związany. W świetle art. 2 ust. 1 i art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. o możliwości zastosowania 

wyższych stawek podatku dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej decyduje sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę. 

Zgodnie z art. 1a ust. 2a u.p.o.l. do gruntów, budynków i budowli związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się budynków mieszkalnych oraz 

gruntów związanych z tymi budynkami; (...) budynków, budowli lub ich części, w 

odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru 

budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), lub decyzja ostateczna organu nadzoru 

górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z 

użytkowania. W przedmiotowej sprawie nie zachodzi żadna ewentualność wynikająca z 

w/w przepisu. W konsekwencji Sąd oddalił skargi. 

Sprawy o sygn. akt I SA/Ke 470/18, I SA/Ke 481/18, I SA/Ke 331/19, I SA/Ke 

342/19, I SA/Ke 343 dotyczyły skarg na decyzje Kolegium w przedmiocie odmowy 

stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości. W sprawach tych Sąd uchylił 

decyzje organu I i II instancji. Co do zasady spór obejmował ustalenie, czy po stronie 

podatników doszło do nadpłaty, w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. 

Zdaniem skarżących uiszczony przez nich podatek od nieruchomości został zapłacony 

nienależnie, bowiem błędnie ujęli do opodatkowania w kategorii budowli urządzenia 

techniczne stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, punktów pomiarowych i redukcyjno-
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pomiarowych. Urządzenia te nie stanowią budowli w rozumieniu przepisów ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych i nie powinny być ujęte  w podstawie podatku od 

nieruchomości. Zdaniem organów podatkowych wskazane urządzenia techniczne 

stanowią część budowli jaką jest sieć gazowa i ich wartość powinna być uwzględniana 

w podstawie opodatkowania. W przypadku sieci gazowych budowla jest zbiorem 

poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz urządzeń i instalacji, które zostały 

połączone w celu realizacji zadania, jakim jest przesyłanie i dystrybucja gazu. Elementy 

te we wzajemnym powiązaniu stanowią część techniczno użytkową, powiązaną z 

budowlą sieci gazowej. Stacje redukcyjno-pomiarowe i pomiarowe są ściśle powiązane 

z budowlą - siecią gazową, nie są odrębne pod względem technicznym i bez tych 

elementów nie jest możliwe funkcjonowanie sieci. Istota sporu sprowadzała się zatem 

do rozstrzygnięcia, czy organy w sposób uprawniony przyjęły, że wskazane urządzenia 

stanowią w rozumieniu przepisów u.p.o.l. część budowli jaką jest sieć gazowa. Ma to 

wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości, który jest 

obliczany od wartości budowli ustalonej jako podstawa amortyzacji w rozumieniu 

ustawy o podatku dochodowym. Sąd stwierdził, że dla przyjęcia, że wskazane we 

wniosku urządzenia podlegają opodatkowaniu jako element (część) sieci gazowej jako 

budowli obowiązkiem organu było wykazanie, że mieszczą się w kategoriach 

wymienionych w art. 3 pkt 3 i pkt 9 ustawy Prawo budowlane (lub spełniają warunki na 

jakich zgodnie z orzeczeniem TK w sprawie P 33/09 jest dopuszczalne ich uznanie za 

budowle w rozumieniu prawa podatkowego) i są powiązane z siecią gazową jako 

budowlą w taki sposób, że tworzą całość zarówno pod względem technicznym jak i 

użytkowym ewentualnie, że mogą być zaliczone do kategorii urządzeń budowlanych i 

pozostają w związku funkcjonalnym z tym obiektem budowlanym (siecią gazową). 

Organ ustalenia w tym zakresie oparł na opinii rzeczoznawcy Czesława Dubowika, 

którą podzielił jako logiczną, spójną, opartą na specjalistycznej wiedzy rzeczoznawcy. 

Analiza opinii wskazuje, że biegły wnioski w zakresie istnienia związku techniczno-

użytkowego pomiędzy siecią gazową a stacjami redukcyjno-pomiarowymi, punktami 

pomiarowymi, węzłami pomiarowo kontrolnymi wyprowadził z unormowań 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Sąd wskazał, że w świetle 

uzasadnienia przywołanego wyżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P 

33/09 nie może budzić wątpliwości, że odesłanie do "przepisów prawa budowlanego" 

oznacza wyłącznie odesłanie do przepisów rangi ustawowej. Definicje sieci gazowej 
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zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki nie mogą zatem stanowić podstawy do 

zdefiniowania sieci gazowej i jej elementów stanowiących (jako budowla) całość 

techniczno-użytkową. Ponadto, skoro przedmiotem wniosku były urządzenia o różnym 

charakterze, zlokalizowane tak w stacjach kontenerowych jak i według twierdzenia 

skarżącej na przyłączach gazowych, stanowiących według art. 3 pkt 9 ustawy Prawo 

budowlane - urządzenia budowlane, obowiązkiem organu było dokonanie ustaleń w tym 

zakresie i przedstawienie w uzasadnieniu decyzji przyczyn, dla których organ uznał, że 

każde z urządzeń jest elementem gazociągu, a tym samym stanowi z nim całość 

techniczno użytkową. Organ poza ustaleniami pozostawił argumentację, że związanie 

punktów redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych z urządzeniami budowlanymi, jakimi 

są przyłącza gazowe, wyklucza możliwość uznania tych urządzeń jako całości 

techniczno-użytkowej z budowlą jaką jest gazociąg.  

Podsumowując Sąd wskazał, że przyjęcie jako uzasadnionych wniosków zawartych w 

opinii biegłego rzeczoznawcy, że urządzenia stacji kontenerowych, urządzenia 

redukcyjno-pomiarowe stanowią element sieci gazowej, wyprowadzonych na podstawie 

rozporządzenia Ministra Gospodarki przełożyło się na zakres ustaleń organów 

podatkowych i prawidłowość postępowania dowodowego (w szczególności pod kątem 

zupełności dokonanych ustaleń), a także oceny prawidłowości zastosowania art. 1a ust. 

1 pkt 2 u.p.o.l. Organy nie dokonały ustaleń co do typów urządzeń wskazywanych we 

wniosku o nadpłatę oraz odwołaniu, które zdaniem podatników błędnie ujęli do 

opodatkowania, jak również nie zbadały związku techniczno-użytkowego pomiędzy 

siecią gazową a urządzeniami posadowionymi tak w stacjach redukcyjno-pomiarowych, 

jak i punktach pomiarowych i redukcyjno-pomiarowych zlokalizowanych na przyłączach. 

Z powyższych względów Sąd jako zasadne ocenił zarzuty dotyczące naruszenia 

przepisów postępowania, tj. art. 122, art. 187 i art. 191 w stopniu mogącym mieć istotny 

wpływ na wynik sprawy. 

W sprawie I SA/Ke 105/19 spór sprowadzał się do dwóch kwestii zawiązanych 

ściśle z przedmiotem opodatkowania, których rozstrzygnięcie ma istotny wpływ na 

wynik sprawy. Spółka, co wynika z zrzutów skargi, a wcześniej z odwołania, 

kwestionuje po pierwsze opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości antresoli, po 

drugie części budynku korzystającego ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie 

art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b u.p.o.l. Kwestionując stanowisko organu w zakresie 

opodatkowania antresoli skarżąca wskazała, że z art. 4 ust 2 u.p.o.l. wynika, w jaki 

sposób należy dokonywać pomiaru kondygnacji (takich jak strychy, piwnice, garaże itp.) 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

97 

 

oraz w jakiej części zaliczyć do podstawy opodatkowania tę część kondygnacji, np. 

strychu czy poddasza użytkowego, która z uwagi na np. spad dachu, ma w różnych 

miejscach różną wysokość. Przepis ten nie wskazuje w żadnym razie, aby część 

kondygnacji była samodzielnym przedmiotem opodatkowania. Po drugie, art. 1a ust. 1 

pkt 5 u.p.o.l. stanowi, że powierzchnię użytkową mierzy się po wewnętrznej długości 

ścian na wszystkich kondygnacjach. Skoro antresola ze swej istoty nie posiada 

wszystkich ścian, to nie można w sposób określony w ustawie dokonać prawidłowo 

pomiaru jej powierzchni użytkowej. 

Rozstrzygając pierwszą ze spornych kwestii dotyczących opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości antresoli, Sąd podzielił ustalenia organu w zakresie pomiaru antresoli 

oraz uznania jej za część kondygnacji. Analizując przepisy u.p.o.l. (art. 2 ust. 1, art. 1a 

ust. 1 pkt 5 art. 4 ust. 2) oraz § 3 pkt 16 i pkt 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie Sąd stwierdził, że do powierzchni użytkowej budynku lub jego 

części należy zaliczyć powierzchnię użytkową każdej kondygnacji w budynku. Jak wyżej 

wskazano, ustawodawca z powierzchni użytkowej budynku lub jego części wyłączył 

jedynie powierzchnię klatek schodowych i szybów dźwigowych. Zatem pominięcie 

opodatkowania antresoli, bezspornie stanowiącej powierzchnię użytkową w budynku 

prowadziłoby do rozszerzenia wyłączeń, którym ustawodawca nadał charakter 

zamknięty. Przy czym, jak wskazuje stan sprawy organ dokonał fizycznie pomiaru 

powierzchni użytkowej antresoli, przedstawiając jej opis w protokole oględzin z 10 

września 2018 r. W trakcie oględzin dokonano pomiaru antresoli i ustalono jej 

powierzchnię. Taką też powierzchnię przyjęto za podstawę opodatkowania. Dowód z 

oględzin został przeprowadzony w obecności prezesa zarządu Spółki, który nie wniósł 

żadnych zastrzeżeń co do jego przeprowadzenia, jak i nie kwestionował sposobu 

przeprowadzenia dowodu. Z przeprowadzonych dowodów jednoznacznie wynika, że 

powierzchnię antresoli należy uznać jako użytkową i związaną gospodarczo z 

prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Dlatego, zgodnie z tym jak 

przyjmuje organ, antresolę należało uznać za element istniejący w obrębie istniejącej 

kondygnacji, jako część kondygnacji, w konsekwencji czego jej powierzchnię należy 

uznać w całości za podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W ocenie 

Sądu, nie zasługiwał też na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b 

u.p.o.l. poprzez nieprawidłowe określenie podstawy opodatkowania w odniesieniu do 

budynku polegającego na nieuwzględnieniu powierzchni podlegających zwolnieniu z 
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opodatkowania na podstawie tego przepisu. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b u.p.o.l. 

zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części, położone 

na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej (...). W 

ocenie Sądu brzmienie ww. przepisu jest jasne, czytelne i wobec tego nie może budzi 

wątpliwości interpretacyjnych. Zgodzić się należy ze stanowiskiem organu, że aby 

skorzystać z ww. zwolnienia od podatku, muszą zostać spełnione łącznie wszystkie 

opisane w tym przepisie przesłanki. Tak więc część budynku musi mieć charakter 

gospodarczy, musi być położona na gruntach gospodarstwa rolnego oraz musi służyć 

wyłącznie działalności rolniczej. Wbrew zarzutom skargi, organy dokonując ustaleń w 

zakresie charakteru budynku, w tym jego spornej części, odwołały się prawidłowo do 

ewidencji. Jak wynika z ewidencji gruntów i budynków przedmiotowy budynek został 

sklasyfikowany jako produkcyjny, usługowy i gospodarczy co jak trafnie wskazano w 

zaskarżonej decyzji dla organu jest wiążące w związku z art. 21 ust. 1 Prawa 

geodezyjnego i kartograficznego. Przepis dotyczący zwolnienia z podatku od 

nieruchomości wskazuje zaś na budynki gospodarcze. Skoro więc budynek, jest także 

budynkiem produkcyjnym i usługowym, a nie została w ewidencji określona w odmienny 

sposób część sporna budynku, to budynek nie może korzystać w oparciu o omawiany 

przepis ze zwolnienia od podatku. 

Sprawy I SA/Ke 364/19 i I SA/Ke 412/19 dotyczyły skarg na decyzje Kolegium w 

przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego. Sąd uchylił decyzje I i II instancji. Sąd 

podzielił bowiem zarzuty dotyczące wadliwości prowadzonego postępowania w zakresie 

możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego określonego w art. 7 ust 1 pkt 4 

u.p.o.l. W ocenie Sądu organy w tym zakresie nie wyjaśniły okoliczności faktycznych, 

których ustalenie jest konieczne dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy co oznacza, 

że doszło do naruszenia przepisu art. 122, art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej, które to 

naruszenie mogło mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia. Skarżący w toku 

postępowania, odwołując się do treści przedłożonego operatu technicznego, mapy do 

aktualizacji gruntów i budynków oraz Inwentaryzacji budynków sporządzonej przez (…) 

wskazywali na faktyczne wykorzystywanie budynków na cele rolne i leśne. Okoliczność 

ta została zasygnalizowana w dokumencie ZN-1B – dane o zwolnieniach, w którym 

odwołali się do prowadzonej zmiany klasyfikacji, była też przez nich eksponowana 

odwołaniu. Dla zastosowania zwolnienia na podstawie 7 ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. konieczne 

jest spełnienie dwóch warunków: jeden dotyczy rodzaju budynku – musi to być budynek 

gospodarczy, drugi dotyczy sposobu jego wykorzystania oraz położenia w przypadku 
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działalności rolniczej. Istotne znaczenie dla opodatkowania nieruchomości, ich części – 

wobec powołania się przez podatnika w toku postępowania na wykorzystywanie części 

budynków na cele rolne i leśne było dokonanie stosownych ustaleń i przedstawienie w 

uzasadnieniu decyzji, czy wypełnione zostały przesłanki zwolnienia przedmiotowego 

określone w art. 7 ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. O zajęciu nieruchomości świadczyć będzie 

faktyczny sposób władania nią i rodzaj prowadzonej na niej działalności. Pojęcia te 

odnoszą się zatem do aktów faktycznego władania nieruchomością przez podatnika, co 

każdorazowo musi być wyjaśniane w trakcie postępowania podatkowego (w przypadku 

gdy zaistnieje taka potrzeba) przez organ podatkowy, za pomocą przeprowadzonych 

dowodów. W tym zakresie nie jest wystarczające powołanie się jedynie na dane 

wynikające z ewidencji. Dokumenty ewidencji są wystarczające do ustalenia podstawy 

opodatkowania i ewentualnej wysokości podatku, ale nie są wystarczające do ustalenia, 

czy zachodzi zwolnienie zawarte w przepisie art. 7 ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. Obowiązkiem 

organu jest wszechstronne rozważanie materiału dowodowego i jego ocena przy 

zachowaniu reguł określonych w art. 191 Ordynacji podatkowej. Reguła ta nie jest 

spełniona jeżeli organ pominie lub wybiórczo oceni dowody, przyjmując w oparciu o 

inwentaryzację budynków dane dotyczące powierzchni użytkowej budynków pomijając i 

nie poddając ocenie wskazany w niej sposób użytkowania budynków. W rozpoznawanej 

sprawie okoliczności powyższe pozostały poza ustaleniami i oceną organów. 

Z kolei w sprawie I SA/Ke 14/19 Sąd oddalił skargę. Istota sporu sprowadzała się 

do ustalenia, czy organy podatkowe prawidłowo ustaliły wymiar podatku rolnego i od 

nieruchomości pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2018, 

w sytuacji kwestionowania przez skarżącą danych ewidencji gruntów i budynków 

dotyczących powierzchni działki nr (…), przyjętej do wymiaru podatku.  

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne podstawę wymiaru 

podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Ustalenia organów 

podatkowych oparte o treść ewidencji gruntów stanowią istotny element określenia 

podatkowego stanu faktycznego. Ustalenia elementów przedmiotowych i podmiotowych 

zobowiązania podatkowego, zawarte w niej informacje można podzielić na dwie 

kategorie. Pierwszą z nich tworzą dane bezwzględnie wiążące organ podatkowy 

(dopóki ewidencja nie zostanie zmieniona w przewidzianym prawem trybie 

administracyjnym, dane te nie mogą być przez organ w toku postępowania 

podatkowego samodzielnie korygowane). Drugą kategorię stanowią natomiast 

informacje o względnej mocy wiążącej, tj. takie, których zgodność z rzeczywistym 
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stanem prawnym lub faktycznym może być przy wymiarze podatku weryfikowana, przy 

zastosowaniu dopuszczalnych instrumentów procesowych (art. 180 § 1 w zw. z art. 194 

§ 3 Ordynacji podatkowej). Do pierwszej grupy zaliczyć można dane ewidencyjne 

wskazujące położenie, granice i powierzchnię gruntów oraz rodzaj użytków gruntowych 

i klasy gleboznawcze, a w odniesieniu do budynków i lokali stanowiących odrębny 

przedmiot własności, także informacje dotyczące ich położenia, przeznaczenia, funkcji 

użytkowych i powierzchni użytkowej lokali. W drugiej grupie znajdą się z kolei dane 

dotyczące tych elementów przedmiotowych, które zostały wskazane w ustawie 

podatkowej (jako podlegające opodatkowaniu bądź nie), a jednocześnie przepisy 

dotyczące prowadzenia ewidencji gruntów i budynków nie przewidują dla tych kategorii 

oznaczenia stosownym, skonkretyzowanym symbolem geodezyjnym (por. ww. uchwała 

z 18 listopada 2013 r., II FPS 2/13), czy też np. informacje dotyczące zlokalizowanych 

na działce gruntu budynków, które w rzeczywistości nie istnieją (por. wyrok NSA z 5 

czerwca 2014 r., II FSK 1647/12). Ewidencja gruntów nie może również przesądzać o 

własności nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego), co przekłada się na 

ustalenie podmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości. 

W świetle powyższego organ podatkowy, przy wymiarze podatku od nieruchomości, 

związany jest zawartymi w ewidencji gruntów i budynków informacjami o powierzchni i 

danych tych nie może korygować w toku prowadzonego postępowania podatkowego 

(np. na podstawie art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej), bez stosownej zmiany zapisów 

ewidencyjnych w odrębnym trybie. Zatem o opodatkowaniu gruntów do celów 

podatkowych w rozpatrywanej sprawie przesądza ewidencja gruntów i budynków. 

Zasadnie więc organ przyjął do opodatkowania wynikającą z niej powierzchnię działki nr 

(…). 

W sprawie I SA/Ke 249/19 ze skargi na decyzję Kolegium w przedmiocie 

podatku rolnego Sąd oddalił skargę. Spór w sprawie dotyczył prawidłowości ustalenia 

solidarnie wszystkim współwłaścicielom nieruchomości wymiaru podatku rolnego przy 

uwzględnieniu zwolnienia z podatku rolnego części powierzchni użytków rolnych 

gospodarstwa, na których zaprzestano produkcji rolnej, wynikającego z decyzji wydanej 

na wniosek skarżącego. Zdaniem skarżącego organ winien zastosować przepis 

znoszący solidarną odpowiedzialność przy zwolnieniu z podatku rolnego jednego ze 

współwłaścicieli, albowiem zwolnienie, o które wnioskował ma charakter podmiotowy. W 

myśl art. 3 ust. 5 ustawy o podatku rolnym (u.p.r.) jeżeli grunty, o których mowa w art. 1, 

stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to 
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stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy 

ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach), z zastrzeżeniem ust. 

6 i 7. Stosownie do art. 3 ust. 7 u.p.r. zasady odpowiedzialności solidarnej za 

zobowiązanie podatkowe, o której mowa w ust. 5, nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku 

współwłaścicieli (posiadaczy) jest zwolnionych od podatku rolnego albo nie podlega 

temu podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na 

współwłaścicielach (posiadaczach), którzy podlegają podatkowi rolnemu oraz nie są 

zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w 

prawie własności lub posiadaniu. Sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie nie zachodzi 

sytuacja, o której mowa w art. 3 ust. 7 u.p.r., modyfikująca zasadę tejże 

odpowiedzialności wynikającą z art. 3 ust. 5 u.p.r. Z akt sprawy podatkowej wynika 

bowiem, że Burmistrz decyzją zwolnił z podatku rolnego 20% powierzchni użytków 

rolnych gospodarstwa, na których zaprzestano produkcji rolnej. Materialnoprawną 

podstawą decyzji był art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.r., zgodnie z którym zwalnia się od podatku 

rolnego grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że 

zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych 

gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w 

stosunku do tych samych gruntów. Powyższe zwolnienie ma charakter przedmiotowy. 

Obejmuje grunty posiadające określoną cechę, tj. grunty gospodarstw rolnych, na 

których zaprzestano produkcji rolnej. Wprawdzie zwolnienie przyznawane jest na 

podstawie decyzji organu podatkowego wydanej na wniosek indywidualnie 

oznaczonego podatnika, jednakże okoliczność ta pozostaje obojętna dla określenia 

charakteru tego zwolnienia. Zwolnienie to jest bowiem ściśle powiązane z gruntem, a 

nie z osobą podatnika. Zdaniem Sądu uwzględniając, że powyższe zwolnienie ma 

charakter przedmiotowy i dotyczy określonych gruntów, a nie osoby podatnika, organ 

odwoławczy prawidłowo uznał, że nie zachodzą podstawy do zastosowania art. 3 ust. 7 

u.p.r. znoszącego solidarną odpowiedzialność wszystkich współwłaścicieli za 

zobowiązania podatkowego z uwagi na zwolnienie współwłaściciela gruntu od podatku 

rolnego. W konsekwencji organ prawidłowo przyjął, że z uwagi na współwłasność 

gruntu istnieje solidarna odpowiedzialność jego współwłaścicieli i zgodnie z art. 3 ust. 5 

u.p.r. jako podatników wskazał wszystkich współwłaścicieli ustalając dla nich wymiar 

podatku rolnego na 2019 r.  

Sprawy I SA/Ke 7/19 i I SA/Ke 8/19 dotyczyły skarg na indywidualne 

interpretacje wójta gminy przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku od 
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nieruchomości. Uchylając zaskarżone interpretacje Sąd wskazał, że organ uznając 

stanowisko Spółki jako nieprawidłowe nie odniósł swojej oceny do stanu faktycznego 

przedstawionego przez podatnika, ale prowadził postępowanie w celu ustalenia czy 

przedstawiony stan faktyczny znajduje potwierdzenie w materiale dowodowym, w tym w 

zakresie położenia działek w stosunku do obszaru objętego koncesją, zaś negatywna 

ocena stanowiska podatnika wynikała z niemożności jednoznacznego zweryfikowania 

przedstawionego stanu faktycznego. Z kolei z uwagi na zakres odesłania wynikający z 

art. 14h Ordynacji podatkowej nie jest uprawniony do ustalania i dowodowego 

weryfikowania przedstawionego stanu faktycznego. Nie jest uprawniony do ingerencji w 

stan faktyczny zawarty we wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji, lecz odnosi 

się wyłącznie do stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez 

wnioskodawcę we wniosku. Jego rolą jest ocenić stanowisko wnioskodawcy przez 

pryzmat przedstawionego stanu faktycznego jako prawidłowe albo nieprawidłowe. 

Jeżeli organ interpretacyjny uzna, że stan faktyczny został we wniosku przedstawiony w 

sposób niejasny lub niepełny, wniosek nie zawiera istotnych z punktu widzenia 

możliwości oceny stanowiska wnioskodawcy elementów, to ma możliwość wezwania 

wnioskodawcy do jego uzupełnienia w trybie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h Ordynacji 

podatkowej. Postępowanie interpretacyjne nie jest natomiast postępowaniem 

dowodowym, które może być prowadzone w toku kontroli podatkowej, czy 

postępowania podatkowego. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości działek 

opisanych we wniosku jako grunty orne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na 

użytkach rolnych może być weryfikowane wyłącznie w ramach postępowania 

wymiarowego. Ewentualne konsekwencje niezgodności zaprezentowanego stanu 

faktycznego z rzeczywistością obciążają podatnika. Celem indywidualnej interpretacji 

przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej jest 

odpowiedź na konkretne pytanie podatnika i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących 

stosowania i wykładni przepisów prawa podatkowego w zakresie przedstawionego 

zdarzenia. Istotą postępowania interpretacyjnego jest bowiem oprócz funkcji 

informacyjnej udzielenie ochrony wynikającej z przepisów art. 14k-14m Ordynacji 

podatkowej. Jednocześnie Sąd stwierdził, że z uwagi na charakter opisanego 

naruszenia przepisów postępowania przedwczesnym jest odniesienie się w sposób 

wiążący do zarzutów naruszenia prawa materialnego art. 2 ust. 2 u.p.o.l. oraz art. 1 

u.p.r. Kontrola poprawności wykładni przepisów prawa materialnego przez sąd 
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uwarunkowana jest przyjęciem przez organ stanu faktycznego przedstawionego przez 

podatnika i dokonaniem oceny jego stanowiska.  

Podobna sytuacja miała miejsce w sprawach I SA/Ke 151/19 i I SA/Ke 159/19.  

W sprawie I SA/Ke 3/19 Sąd stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie, bowiem 

zaskarżona interpretacja narusza prawo materialne w stopniu mającym wpływ dla 

rozstrzygnięcia sprawy, a stosowny zarzut naruszenia art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. został w 

skardze jednoznacznie sformułowany. W zaskarżonej interpretacji organ stwierdził, że 

w przypadku budowli zamortyzowanych literalne brzmienie art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., 

wyklucza możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o poczynione w trakcie 

użytkowania odpisy amortyzacyjne. Zdaniem skarżącej, prawidłowa wykładnia art. 4 

ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. określającego podstawę opodatkowania dla budowli związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej i całkowicie zamortyzowanych, prowadzi do 

wniosku, że jest nią wartość stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji na dzień 1 

stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, uwzględniająca 

dotychczas poczynione odpisy amortyzacyjne od tejże budowli. Kwestią sporną jest 

zatem ocena prawidłowości stanowisk stron w zakresie ustalenia wartości budowli 

całkowicie zamortyzowanej, stanowiącej podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 4 

ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Sąd w zaistniałym sporze interpretacyjnym przyznał rację skarżącej, 

uznając za zasadne zarzuty skargi oraz argumenty na ich poparcie zaprezentowane w 

skardze i w piśmie procesowym. W ocenie Sądu ponad wszelką wątpliwość należy 

stwierdzić, że użyte przez ustawodawcę w art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. określenie "wartość, 

o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia 

roku podatkowego" oznacza, że chodzi tu o wartość ustaloną dla dokonania odpisów 

amortyzacyjnych na potrzeby podatkowe, którą określają jednolicie bez względu na 

status prawny podatnika i kategorie budowli: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych. Zatem ustalenie podstawy opodatkowania budowli 

podatkiem od nieruchomości jest niemożliwe bez odwołania się do przepisów o 

podatkach dochodowych. 

 

 

 

9. Sprawy z zakresu prawa budowlanego 
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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 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz 

przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2019 r., poz. 1065). 

 

1. Sprawy, w których zastosowanie miały art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane. 

 

W sprawie II SA/Ke 211/19 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji wydane w 

przedmiocie nakazu rozbiórki drogi dojazdowej do gruntów rolnych. 

Podzielając pogląd wyrażony w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że o legalnie 

wykonanym remoncie w rozumieniu art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego możemy mówić 

jedynie wówczas, gdy uprzednio istniał obiekt budowlany, którego remont został 

zrealizowany. Wbrew twierdzeniom skargi zgodzić się także należy ze stanowiskiem 

organu, że zgłoszenie remontu obiektu, wybudowanego bez wymaganego uprzednio 

pozwolenia na budowę, nie może sanować samowoli budowlanej, a więc nie powoduje 

uznania, że obiekt zrealizowany został legalnie. 

Aby wyrażony wyżej pogląd – słuszny co do zasady, co raz jeszcze wymaga podkreślenia 

– mógł mieć zastosowanie w konkretnych okolicznościach faktycznych, koniecznym jest 

jednak dokonanie szczegółowych ustaleń odnośnie do tego, jakie roboty budowlane 

wykonane zostały przed zgłoszeniem remontu, czy stanowiły one obiekt budowlany lub 

jego część i czy w dacie realizacji tych robót inwestor zobowiązany był do uzyskania 

pozwolenia na budowę.  Wyrok jest nieprawomocny. 

Pojęciem „remontu” zajmował się Sąd również w sprawie II SA/Ke 383/19, w której 

oddalił skargę na decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości przy 

kamiennym murze oporowym wykonanym z piaskowca łamanego, poprzez wykonanie 

robót budowlanych polegających na rozbiórce fragmentu muru oporowego na odcinku o 

długości 15,4 m oraz wykonaniu w tym samym miejscu nowego muru oporowego. 

Sąd wskazał, iż punktem wyjścia do dokonania sądowoadministracyjnej kontroli 

zaskarżonego w sprawie aktu była ocena zakresu i charakteru robót nakazanych 

zaskarżoną decyzją w odniesieniu do treści art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego. 
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Zdaniem Sądu, nakazane w zaskarżonej decyzji roboty budowlane należy zakwalifikować 

jako remont, o którym mowa w art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem, 

przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym takich 

robót budowlanych, które polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowią 

bieżącej konserwacji. Dopuszczalne jest przy tym stosowanie wyrobów budowlanych 

innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

Podkreślić zatem trzeba, że w przypadku remontu, odtworzenie stanu pierwotnego 

wymagać będzie napraw, wymiany lub odbudowy niektórych tylko fragmentów obiektu. Co 

istotne, istotą remontu jest konieczność zapobieżenia na przyszłość degradacji fizycznej i 

technicznej obiektu budowlanego (jego części), względnie niedopuszczenie do 

nadmiernego, zbyt szybkiego jego zużycia. 

W ocenie Sądu, nakazane przez organ roboty budowlane odpowiadają definicji remontu o 

którym mowa w art. art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego. 

Sąd zauważył, że zawarte w osnowie zaskarżonej decyzji sformułowanie "(...) wykonanie 

robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejącego kamiennego muru oporowego 

(...)" powinno być, w okolicznościach niniejszej sprawy, rozumiane jako wykonywanie 

robót budowlanych mających charakter naprawczy, a nie jako rozbiórka - w znaczeniu 

trwałej likwidacji części tego obiektu budowlanego. Wprawdzie Prawo budowlane nie 

zawiera definicji pojęcia "rozbiórka", lecz odnosząc się do potocznego znaczenia tego 

słowa, a także mając na względzie definicję budowy zawartą w art. 3 pkt 6 Prawa 

budowlanego należy przyjąć, że celem rozbiórki jest likwidacja skutków procesu budowy 

przez co należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Za rozbiórkę 

wybudowanego w określonym miejscu obiektu należy uznać usunięcie tego obiektu z 

miejsca, w którym został on wybudowany. 

W realiach rozpoznawanej sprawy, nakazane przez organ nadzoru budowlanego prace 

rozbiórkowe zużytego fragmentu obiektu budowlanego, będącego w złym stanie 

technicznym to czynności, których wykonanie jest konieczne celem poprawy jego 

zdatności technicznej i użytkowej. Usunięcie fragmentu muru oporowego i wybudowanie w 

tym miejscu nowego zagłębionego na odpowiedniej głębokości w gruncie - należy do 

istoty remontu. Analiza treści zaskarżonej decyzji prowadzi do wniosku, że – wbrew 

zarzutom skargi - organ nadzoru budowlanego nie orzekł o rozbiórce obiektu 

budowlanego w rozumieniu wyżej przedstawionym. 
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Sąd rozstrzygnął również, że stanowiący przedmiot sprawy obiekt budowlanych, z uwagi 

na pełnioną funkcję, należy uznać za mur oporowy, a nie jak podnoszą autorzy skargi, 

mur graniczny lub ogrodzenie. Mur oporowy został postawiony ze względu na różnice 

poziomów pomiędzy ww. działkami i po wykonaniu którego teren jednej z nich został lekko 

podniesiony i wyrównany. Fakt ten potwierdzają także skarżący przedstawiając w 

uzasadnieniu skargi pierwotną przyczynę powstania tego muru, którą była konieczność 

zabezpieczenia nieruchomości przed osuwaniem się gruntu z działki skarżących. 

Wyrok jest prawomocny. 

Uchylając decyzje obu instancji wydane w przedmiocie umorzenia postępowania 

administracyjnego, wszczętego z urzędu w sprawie drogi wewnętrznej, stanowiącej dojazd 

do działki, Sąd – w sprawie sygn. akt II SA/Ke 248/19 – podzielił ocenę organu, że brak 

jest podstaw do kwestionowania legalności czynności polegających na budowie drogi. 

Sąd zaakceptował stanowisko organu odwoławczego co do tego, że roboty wykonane 

około roku 2000, polegające na położeniu 2-centymetrowej warstwy asfaltu, należało 

zakwalifikować jako remont, nie zaś przebudowę. Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane pod pojęciem remontu należy rozumieć wykonywanie w 

istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 

stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. W art. 4 pkt 19 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych remont drogi zdefiniowano jako 

wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów 

budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym. Takie też roboty zostały wykonane w 

niniejszym przypadku – poprzez wyłącznie położenie warstwy asfaltu przywrócono 

pierwotny stan drogi przy użyciu innego wyrobu niż ten, który był użyty w stanie 

pierwotnym. Jednocześnie nie można mówić, aby tego rodzaju roboty doprowadziły do 

podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, co 

pozwalałoby uznać je za przebudowę w rozumieniu art. 4 pkt 18 u.d.p. i art. 3 pkt 7a 

Prawa budowlanego. Wyrok jest nieprawomocny. 

W sprawie II SA/Ke 311/19 Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie nakazu 

zaniechania dalszych robót budowlanych, związanych z budową przyłączy 

kanalizacyjnych  do oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym, realizowanych 

na podstawie zgłoszenia. 

Oceniając okoliczność dokonania przez skarżącego rozbiórki oczyszczalni ścieków, 

Sąd zauważył, że wprawdzie przepisy Prawa budowlanego nie zawierają definicji słowa 
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"rozbiórka", lecz odnosząc się do potocznego znaczenia tego słowa, a także mając na 

względzie definicję budowy zawartą w art. 3 pkt 6 ww. ustawy, celem rozbiórki jest 

likwidacja skutków procesu budowy, przez co należy rozumieć wykonywanie obiektu 

budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 

obiektu budowlanego. Za rozbiórkę wybudowanego w określonym miejscu obiektu 

należy zatem uznać usunięcie tego obiektu z miejsca, w którym został on wybudowany. 

W rozpatrywanym przypadku rozbiórką będzie całkowite usunięcie wybudowanego w 

określonym miejscu obiektu budowlanego (oczyszczalni), wykonanego niezgodnie z 

przepisami prawa. W żadnym razie nie można zaś przyjąć, że za rozbiórkę można 

uznać przekształcenie obiektu w inny obiekt lub też zmianę sposobu jego użytkowania. 

Dochodzi wówczas wprawdzie do zmiany pierwotnych cech użytkowych obiektu, lecz 

zmiana taka nie ma cech restytucyjnych, przywracających porządek prawny do 

poprzedniego stanu rzeczy, lecz sprowadza się do przekształcenia obiektu objętego 

rozbiórką w inny, dogodny dla inwestora, sposób, czego nie daje się pogodzić z 

wymaganiami praworządności. Prawidłowe jest zatem stanowisko organu 

odwoławczego, zgodnie z którym niedopuszczalna jest, jako prowadząca do obejścia 

przepisów dotyczących obowiązku rozbiórki, próba potraktowania oczyszczalni ścieków 

objętej nakazem rozbiórki jako nowo wybudowanej, zgodnie z udzielonym zgłoszeniem. 

Taka sama funkcja urządzenia i identyczna jego lokalizacja w stosunku do dokonanego 

zgłoszenia nie zwalnia bowiem inwestora z obowiązków nałożonych decyzją 

rozbiórkową. Wyrok jest nieprawomocny. 

 

2. Sprawy, w których zastosowanie miał art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane. 

 W sprawie II SA/Ke 785/18 Sąd oddalił sprzeciw od decyzji w przedmiocie 

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na rozbudowę, przebudowę i 

nadbudowę - we wznowionym postępowaniu - budynku wielorodzinnego z wewnętrzną 

instalacją gazową, wentylacją mechaniczną wraz z rozbiórką części budynku. 

Na tle wykładni art. 28 ust. 2 w zw. z art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, za utrwalone już 

uznał Sąd stanowisko, zgodnie z którym ustalenie przymiotu strony w postępowaniu o 

pozwolenie na budowę zawiera element potencjalności. Stroną tego postępowania 

powinny być zatem nie tylko osoby, których prawa zostają naruszone określonym 

rozwiązaniem projektowym, ale także takie, na których nieruchomości obiekt projektowany 

może oddziaływać, nawet jeżeli z projektu wynika, że spełniono wszystkie wymagania 
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aktualnie wynikające z przepisów prawa budowlanego i przepisów odrębnych. 

Niedopuszczalne jest uzależnianie przymiotu strony wyłącznie od negatywnego 

oddziaływania inwestycji na prawa osób trzecich, czy też od stwierdzenia bezprawnego 

naruszenia ich interesu prawnego. Sama potencjalna możliwość spowodowania 

oddziaływania inwestycji na nieruchomości sąsiednie jest wystarczającą przesłanką do 

uzyskania przymiotu strony w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego nie może być 

utożsamiany tylko i wyłącznie z zachowaniem przez inwestora wymogów określonych 

przepisami techniczno-budowlanymi. Obiekt budowlany może bowiem wprowadzać 

określone ograniczenie w zagospodarowaniu terenu sąsiedniego, co nie oznacza, że jego 

realizacja jest niezgodna z przepisami techniczno-budowlanymi i co za tym idzie, że nie 

można będzie uzyskać na jego realizację pozwolenia na budowę. Przy ustalaniu obszaru 

oddziaływania inwestycji nie jest zatem wystarczające wykazanie, że zostały zachowane 

odległości tego obiektu od granic działek sąsiednich, o których mowa w rozporządzeniu w 

sprawie warunków technicznych. Ów element potencjalności w ustalaniu statusu strony 

postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę decyduje o tym, że ograniczenie, o 

którym mowa w art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, dotyczy również przyszłej zabudowy, a 

nie tylko zabudowy istniejącej. Jeżeli istnieją przepisy prawa materialnego, które nakładają 

na inwestora określone obowiązki, czy ograniczenia związane z zagospodarowaniem i 

zabudową jego działki względem działek sąsiednich, to właściciele (użytkownicy 

wieczyści, zarządcy) tychże działek powinni być stroną postępowania o pozwolenie na 

budowę i to niezależnie od tego, czy projekt budowlany w ocenie organu spełnia 

wymagania określone przepisami prawa materialnego oraz aktów wykonawczych. Dlatego 

też, o ile występuje możliwość spowodowania szkodliwego oddziaływania inwestycji na 

otoczenie ze względu na indywidualne cechy projektowanego obiektu, zagospodarowanie 

terenu otaczającego działkę inwestora, podmiot legitymujący się tytułem prawnym do 

działki położonej na tak wyznaczonym obszarze oddziaływania obiektu jest stroną w 

postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę. Zupełnie innym zagadnieniem jest zaś 

to, czy zarzuty wysuwane przez ten podmiot w stosunku do zamierzenia inwestycyjnego 

są zasadne z punktu widzenia obowiązujących przepisów. 

Sporządzona w sprawie analiza przesłaniania i zacieniania obejmuje także kompleks 

domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (z których jeden należy do 

uczestnika), w której to analizie stwierdzono, że nowa inwestycja w stosunku do tego 

kompleksu budynków nie naruszy § 13 i § 60 rozporządzenia gdyż zostanie zapewnione 
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co najmniej 3 godzinne nasłonecznienie. Skoro kwestia zacienienia i nasłonecznienia 

działki - znajdującego się na niej budynku - była analizowana przez projektantów i organ I 

instancji, oznacza to, że właściciel nieruchomości, która jest analizowana pod kątem 

oddziaływania nowej inwestycji, ma legitymację do brania udziału w charakterze strony. Z 

uprawnienia strony do czynnego udziału w postępowaniu wynika bowiem konieczność 

zapewnienia jej możliwości składania wyjaśnień i wniosków, a w przypadku 

niezadowolenia z wydanej decyzji - odwołania. Już samo badanie kwestii zacieniania, 

nasłonecznienia oraz przesłaniania świadczy o obiektywnym istnieniu interesu prawnego 

po stronie skarżącego. Dokonanie w niniejszej sprawie analizy przesłaniania i analizy 

nasłonecznienia świadczy o tym, iż zarówno inwestor jak i organy mieli uzasadnione 

wątpliwości, czy przedmiotowa inwestycja nie pozbawi określonych lokali w istniejącym 

budynku dopływu światła dziennego. Wyrok jest nieprawomocny. 

Oddalając skargę w sprawie II SA/Ke 305/19 na decyzję w przedmiocie odmowy 

wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia decyzji 

zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku 

mieszkalnego (kategorii I), wraz z wewnętrznymi instalacjami, Sąd wskazał, że przymiot 

strony w sprawie dotyczącej wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę nie może być 

oceniany na podstawie art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego, ponieważ jest to przepis, który 

dotyczy wyłącznie spraw w przedmiocie pozwolenia na budowę. Przepis ten jest 

wyjątkiem od zasady ogólnej, zatem nie powinien być interpretowany rozszerzająco, lecz 

powinien znaleźć zastosowanie wyłącznie w takim zakresie, w jakim wprost przewidział to 

ustawodawca. Przedmiot sprawy dotyczącej wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę 

jest inny niż zezwolenie inwestorowi na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych. Do 

wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę ma zastosowanie zasada ogólna oceny 

przymiotu strony wynikająca z art. 28 kpa, kładąca nacisk na interes prawny strony w 

danej sprawie, a nie na znajdowanie się w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. 

Dla wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę nie jest istotne, czy określony podmiot 

(jego nieruchomość) znajduje się w obszarze oddziaływania, lecz znaczenie ma kwestia, 

czy domagający się dopuszczenia do udziału w takiej sprawie podmiot ma interes prawny 

w jej rozstrzygnięciu. Interesy prawne realizowane w obu postępowaniach – w 

postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę i w postępowaniu w sprawie 

wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę – są przy tym diametralnie różne. O ile w 

postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę interes prawny sąsiadów sprowadza 

się do ochrony przysługujących im praw rzeczowych do nieruchomości, o tyle w 
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postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia tego pozwolenia interes prawny ma wyłącznie 

inwestor, a polega on na dążeniu do zachowania w obrocie prawnym przysługującego mu 

pozwolenia. Stroną w sprawie, której przedmiotem jest wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu 

na budowę, co do zasady powinien być zatem tylko inwestor. Celem, a zarazem istotą 

tego postępowania jest bowiem eliminowanie w określonych w nim warunkach z obrotu 

prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę wyłącznie w interesie publicznym, a więc z 

przyczyn, dla których Prawo budowlane jako regulacja z zakresu prawa publicznego 

zostało wprowadzone do systemu prawa. Sąd podzielił stanowisko organu odwoławczego, 

oparte na poglądach doktryny, że przepis dotyczący wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na 

budowę w żadnym razie nie jest regulacją, która może być wykorzystywana do załatwiania 

sporów pomiędzy inwestorem i jego sąsiadami powstających w czasie realizacji inwestycji 

na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W świetle powyższych rozważań, w ocenie Sądu, rozstrzygnięcie polegające na odmowie 

wszczęcia postępowania z uwagi na brak przymiotu strony przysługującego w sprawie 

dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia decyzji jest prawidłowe. Podstawy istnienia po 

stronie skarżącej interesu prawnego we wszczęciu postępowania nie mogą stanowić 

przepisy art. 140 i 144 kc. Wpływ inwestycji na interesy osób trzecich, w tym 

wywodzonych z prawa własności nieruchomości sąsiedniej, oceniany jest w sprawie o 

udzielenie pozwolenia na budowę, gdzie przymiot strony jest analizowany odrębnie, przez 

pryzmat przepisu art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego. W tym przypadku decyzja o 

pozwoleniu na budowę jest ostateczna, służy jej zatem domniemanie zgodności z 

prawem, w tym w zakresie ochrony interesów osób trzecich. 

Nie można uznać za źródło omawianego interesu prawnego także faktu, że skarżąca 

została uznana za stronę w postępowaniach dotyczących zmiany decyzji o pozwoleniu na 

budowę, której miałoby dotyczyć ewentualne rozstrzygnięcie o wygaśnięciu, jak również, 

że w odwołaniu od ostatniej decyzji zmieniającej podniesiono zarzut dotyczący 

wygaśnięcia decyzji pierwotnej. Możliwość podniesienia takiego zarzutu procesowego nie 

powoduje automatycznie, zdaniem Sądu, powstania po stronie skarżącej interesu 

prawnego w powyższym rozumieniu, ale generuje co najwyżej interes faktyczny. Jeśli 

organ administracji architektoniczno-budowlanej poweźmie informację o wystąpieniu 

przesłanek do zastosowania art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego, powinien z urzędu 

wszcząć odrębne postępowanie, którego przedmiotem będzie ustalenie tych przesłanek i 

wydanie decyzji w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na budowę. 

Postępowanie to będzie miało na celu eliminację stanu niepewności odnośnie 
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przysługującego danemu podmiotowi prawa do realizacji określonego zamierzenia 

budowlanego. Nie wyklucza się także możliwości ustalenia faktu wygaśnięcia decyzji o 

pozwoleniu na budowę w postępowaniu z wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, bez 

potrzeby wydania wcześniejszej decyzji deklaratoryjnej stwierdzającej w istocie zaistnienie 

okoliczności stanowiących przesłankę wygaśnięcia pozwolenia na budowę. Fakt, że 

położenie nieruchomości skarżącej w obszarze oddziaływania inwestycji zdecydowało o 

przyznaniu jej statusu strony w postępowaniu dotyczącym zmiany pozwolenia na budowę, 

nie może przekładać się na automatyczne przyjęcie, że zyskała ona interes prawny we 

wszczęciu postępowania o wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę. W 

postępowaniu dotyczącym zmiany decyzji cały czas chodzi o tę samą, pierwotną decyzję. 

Pamiętać zaś należy, że celem, a zarazem istotą postępowania prowadzonego w trybie 

art. 162 § 1 pkt 1 kpa w zw. z art. 37 ustawy Prawo budowlane jest, jak podniesiono, 

eliminowanie w określonych w tym ostatnim przepisie warunkach z obrotu prawnego 

decyzji o pozwoleniu na budowę wyłącznie w interesie publicznym. Wyrok jest 

nieprawomocny. 

 
3. Sprawy, w których zastosowanie miały art. 28 ust. 1 i art. 29-30 ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

 
W sprawie II SA/Ke 707/18, Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie nakazu 

rozbiórki wybudowanej bez wymaganego pozwolenia na budowę „sortowni odpadów 

selektywnie zebranych”. 

Sąd wskazał, że istota sporu w sprawie koncentrowała się wokół kwalifikacji prawnej 

przedmiotowej sortowni. Organy przyjęły, że stanowi ona obiekt budowlany wymagający 

do jego wzniesienia pozwolenia na budowę, a wybudowana sortownia stanowi całość 

techniczno-użytkową. 

W ocenie Sądu, stanowisko organów jest słuszne. Organy zasadnie uznały, że 

sortownia stanowi obiekt budowlany wymagający przed rozpoczęciem jego budowy 

pozwolenia na budowę. Z materiału dowodowego zebranego w aktach sprawy, w tym w 

szczególności z materiału fotograficznego i protokołów oględzin jednoznacznie wynika, 

że obiekt ten składa się z siedmiu betonowych komór oddzielonych od siebie 

żelbetowymi ściankami. Wydzielone komory z jednej strony są otwarte, a z drugiej 

zamknięte murem oporowym stanowiącym ogrodzenie wypełnionego odpadami 

komunalnymi składowiska. Komory służą do gromadzenia sortowanych odpadów i mają 

szerokość 3 do 4 m. Nad czterema komorami, o szerokości 3 m każda, wykonany jest 
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strop żelbetowy, a na tym stropie wykonana jest nadbudowa kubaturowa w formie 

konstrukcji szkieletowej stalowej kontenerowej. Natomiast nad trzema komorami, o 

szerokości 4 m każda, ustawiona jest konstrukcja instalacji przeznaczonej do 

doczyszczania odpadów, instalacja ta łączy się z przenośnikiem taśmowym podającym 

odpady ze stanowiska na poziomie terenu. 

W ocenie Sądu, rozmiar, sposób posadowienia, materiał oraz trwałość związania z 

gruntem i funkcjonalna zależność poszczególnych elementów tego obiektu pozwala 

stwierdzić, że w rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia z obiektem budowlanym 

stanowiącym całość techniczno-użytkową. 

W myśl art. 28 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, roboty budowlane można rozpocząć 

jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 

ustawy. 

Sąd podkreślił, że wskazany w zarzutach skargi przepis art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa 

budowlanego stanowi, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących 

parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i 

oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna 

liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 

powierzchni działki. 

Nie budziło wątpliwości Sądu, że przedmiotowa sortownia nie stanowi jakiegokolwiek 

obiektu określonego art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. W związku z powyższym, 

przed rozpoczęciem budowy inwestor powinien legitymować się pozwoleniem na 

budowę, którego nie posiadał. W realiach niniejszej sprawy oznacza to, że skarżący 

dopuścił się samowoli budowlanej.  Wyrok jest nieprawomocny. 

Oddalając skargę w sprawie II SA/Ke 491/19 na postanowienie w przedmiocie 

opłaty legalizacyjnej Sąd zauważył, że kontrolując zgodność z prawem dokonanej przez 

organy oceny, iż w stanie faktycznym sprawy roboty budowlane wykonane przez 

skarżącą wymagały pozwolenia na budowę, podkreślenia wymaga na wstępie, że 

decydujące w tym zakresie są każdorazowo przepisy w brzmieniu obowiązującym w 

dacie realizowania tych robót. Zmiana przepisów, jaka następuje po wykonaniu robót 

budowlanych, może mieć znaczenie dla zastosowania regulacji ustawowych 

dotyczących samej procedury legalizacyjnej, o ile nie określają tego przepisy 

przejściowe ustawy nowelizującej. W tym przypadku zmiana ustawy Prawo budowlane, 

jaka nastąpiła z dniem 28 czerwca 2015 r., miała jedynie taki skutek, że nowe przepisy 

organ zobowiązany był stosować do opłaty legalizacyjnej. 
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Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 pkt 9 ustawy Prawo budowlane w brzmieniu 

obowiązującym w dacie realizacji robót na działkach, z obowiązku uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę zwolnione były roboty budowlane polegające na wykonywaniu 

urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem: 

a) ziemnych stawów hodowlanych, 

b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków 

narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin. 

Z kolei art. 30 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego stanowił, że wykonanie robót 

budowlanych, o jakich mowa w przywołanym wyżej przepisie, wymagało zgłoszenia 

organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 

Skarżąca twierdzi, że skoro przedmiotem postępowania legalizacyjnego są ziemne 

stawy rybne, a nie ziemne stawy hodowlane, to na ich wykonanie wystarczyło 

zgłoszenie, co skutkuje - w razie niedopełnienia formalności w tym zakresie – 

zastosowaniem przez organy nadzoru budowlanego procedury określonej w art. 49b 

Prawa budowlanego (a nie w art. 48 i 49 – jak miało to miejsce w sprawie) i co za tym 

idzie innych przepisów co do wymierzenia opłaty legalizacyjnej, a konkretnie art. 49b 

ust. 4 i 5 Prawa budowlanego. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny stanowiska zaprezentowanego w skardze nie podzielił 

z następujących powodów. 

Nie ulega wątpliwości, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie zawiera 

definicji stawów hodowlanych ani nie odsyła w tym zakresie do innych przepisów. Z 

treści art. 29 ust. 2 pkt 9 Prawa budowlanego wynika wprawdzie, że ustawodawca 

zaliczył stawy hodowlane do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, 

regulowanych przepisami prawa wodnego, jednak ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - 

Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), obowiązująca w dacie 

realizacji kontrolowanych robót budowlanych, nie znała pojęcia "stawu hodowlanego". 

Przepis art. 73 ust. 1 pkt 4 tej ustawy zaliczał natomiast do urządzeń melioracji 

wodnych szczegółowych ziemne stawy rybne, jeżeli służyły celom, o których mowa w 

art. 70 ust. 1 tej ustawy, czyli regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia 

zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych 

przed powodziami. 

Wbrew twierdzeniom skarżącej, z zaskarżonego postanowienia nie wynika, że organ 

przyjął, iż wybudowane stawy służą powyższym celom, jednak, zdaniem Sądu, 

okoliczność ta pozostaje bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. W stanie prawnym 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

114 

 

obowiązującym w dacie realizowania kontrolowanych robót budowlanych, budowa 

ziemnego stawu rybnego nie była bowiem zwolniona z obowiązku uzyskania 

pozwolenia na budowę, bez względu na to czy można go było zaliczyć do urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych w rozumieniu art. 73 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne i czy był to staw, w którym prowadzi się jedynie chów czy także 

komercyjną hodowlę ryb, a także niezależnie od tego, czy staw był wyposażony w 

urządzenia umożliwiające jego całkowite osuszenie. 

Definicję legalną chowu i hodowli ryb zawierała w dacie wykonywania przez skarżącą 

robót budowlanych ustawa z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 

2015 r. poz. 652), wedle której za chów ryb uważa się działania zmierzające do 

utrzymywania i zwiększania produkcji ryb, a za hodowlę - chów połączony z doborem i 

selekcją, w celu zachowania i poprawienia wartości użytkowej ryb. Jednocześnie art. 1 

pkt 1 tej ustawy stanowił, że określa ona zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i 

połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, zwanych dalej "wodami", w 

wodach znajdujących się w urządzeniach wodnych oraz w obiektach przeznaczonych 

do chowu lub hodowli ryb. Podkreślenia jednocześnie wymaga, że ustawa o rybactwie 

śródlądowym również nie definiowała pojęcia stawu hodowlanego. 

Rozróżnienie pomiędzy chowem i hodowlą ryb, na które powołuje się skarżąca 

wykazując zasadność tezy o odmiennym rozumieniu ziemnego stawu hodowlanego i 

ziemnego stawu rybnego, może mieć zatem zastosowanie jedynie na gruncie ustawy o 

rybactwie śródlądowym i jest istotne dla celów realizowanych przez tę ustawę. Nie ma 

natomiast podstaw, aby nadawać mu znaczenie prawne przy wykładni przepisów Prawa 

budowlanego. 

Działalność prowadzona przez człowieka w stawie rybnym, polegająca na chowie czy 

hodowli ryb pozostaje bez wpływu na rozumienie regulacji objętych Prawem 

budowlanym i na kwalifikowanie obiektów budowlanych pod kątem wymaganej 

procedury uprawniającej do ich legalnego wykonania. Decydujący jest zakres robót 

budowlanych, a te – bez względu na to, czy w stawie będzie prowadzona hodowla czy 

chów ryb – zawsze będą prowadzić do powstania budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 

Prawa budowlanego. 

Sąd podkreślił, że załącznik do ustawy Prawo budowlane określający kategorie 

poszczególnych obiektów budowlanych, do kategorii XXIV zalicza obiekty gospodarki 

wodnej, jak zbiorniki wodne i nadpoziomowe oraz stawy rybne. W żadnej z 

wymienionych w tym załączniku kategorii nie znalazły się stawy hodowlane, co zdaniem 
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Sądu jest dodatkowym argumentem za przyjęciem poglądu, że wyłączenie z art. 29 ust. 

2 pkt 9 lit.a) tej ustawy dotyczy wszelkich ziemnych stawów rybnych, będących lub 

niebędących urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych, bez względu na rodzaj 

prowadzonej w nich produkcji ryb, zarówno stanowiącej chów, jak i hodowlę w 

rozumieniu ustawy o rybactwie śródlądowym. 

Wbrew twierdzeniom skarżącej, ze złożonych przez nią dokumentów wynika, że w 

wybudowanych stawach rybnych przewiduje się hodowlę ryb typu karpiowatego.  

Procedura mająca na celu zalegalizowanie obiektu budowanego zrealizowanego 

samowolnie, jest prawem inwestora. Przedkładając dokumenty, o których mowa w art. 

48 ust. 3 Prawa budowlanego, inwestor wnosi jednocześnie o zatwierdzenie projektu 

budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych (art. 48 ust. 5). 

Wnioskiem tym organ nadzoru budowlanego jest związany w tym znaczeniu, że nie 

może uznać, iż przedmiotem legalizacji jest inny obiekt aniżeli opisany w projekcie, 

bądź też przyjąć, że obiekt ten ma mieć inne niż określone w projekcie funkcje czy 

przeznaczenie. Wbrew twierdzeniom skargi, z projektu budowlanego złożonego przez 

inwestorkę wynika wyraźnie, jaki obiekt zamierzała wznieść realizując wstrzymane 

roboty budowlane, oraz że złożony przez nią wniosek - w rozumieniu art. 48 ust. 5 

ustawy - dotyczył ziemnych stawów rybnych z możliwością hodowli ryb. Organ nie miał 

zatem podstaw aby przyjąć, że realizowane roboty zmierzają do wykonania innego 

obiektu aniżeli ten, o jakim mowa w art. 29 ust. 2 pkt 9 lit.a) Prawa budowlanego w 

brzmieniu obowiązującym do dnia 28 czerwca 2015 r. Sama inwestorka określiła 

bowiem w złożonych dokumentach rodzaj i przeznaczenie budowanych stawów. 

Wedle przedstawionej wyżej wykładni art. 29 ust. 2 pkt 9 lit.a) ustawy Prawo budowlane 

w brzmieniu obowiązującym przed 28 czerwca 2015 r., ziemne stawy rybne (bez 

względu na to, czy mają charakter hodowlany czy też nie), stanowiące urządzenia 

melioracji wodnych szczegółowych, mogły być wybudowane tylko na podstawie decyzji 

o pozwoleniu na budowę. Ta sama reguła dotyczyła ziemnych stawów rybnych, 

niebędących urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych, przy czym powołany 

wyżej przepis takich budowli w ogóle nie dotyczył, a obowiązek uzyskania pozwolenia 

na budowę tego rodzaju obiektu wynikał z ogólnej zasady przewidzianej w art. 28 ust. 1 

Prawa budowlanego. Dlatego okoliczność, że organ nie wypowiedział się w 

zaskarżonym postanowieniu jednoznacznie, czy realizowana budowla stanowi 

urządzenie melioracji wodnej szczegółowej, pozostaje bez wpływu na wynik sprawy. 
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W tej sytuacji słusznie organy nadzoru budowlanego przyjęły, że postępowanie 

legalizacyjne należało prowadzić na podstawie art. 48 Prawa budowlanego, gdyż 

skarżąca realizowała obiekty budowlane bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na ich 

budowę. Wyrok jest nieprawomocny. 

 

 

4. Inne sprawy z zakresu Prawa budowlanego. 

 

W sprawie II SA/Ke 721/19 Sąd uchylił decyzję w przedmiocie nakazu wykonania 

robót budowlanych. 

Przedmiotem sporu była zasadność orzeczenia nakazu usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości w trybie art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego, w sytuacji, gdy właściciel 

obiektu z uwagi na koszty remontu i uszkodzenia chce go rozebrać. Skarżący 

konsekwentnie wskazywał, że w sprawie powinien znaleźć zastosowanie art. 67 ust. 1 

Prawa budowlanego, zgodnie z którym, jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt 

budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, organ nadzoru 

budowlanego wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego 

obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i 

ich zakończenia. Nieracjonalność remontu wynika również z ww. ekspertyzy. 

Sąd wskazał, że  przepis art. 67 ww. ustawy znajduje zastosowanie również do sytuacji, 

kiedy właściciel znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym obiektu nie ma 

zamiaru doprowadzać tego obiektu do stanu zgodnego z prawem. Sąd w 

rozpoznawanej sprawie w pełni podzielił pogląd, że zwrot "nie nadaje się do remontu, 

odbudowy lub wykończenia" zawarty w art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego, dotyczy nie 

tylko obiektywnej niemożności przeprowadzenia remontu, odbudowy lub wykończenia, 

ale też braku zamiaru właściciela doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. 

Przedmiotowy obiekt niewątpliwie nie był użytkowany, nie pełnił przypisanej mu funkcji 

mieszkalno-usługowej, nie był związany z żadnym innym obiektem i znajdował się w 

stanie technicznym wymagającym interwencji. Właściciel tego obiektu w toku 

postępowania jasno wyraził brak woli podjęcia prac w celu doprowadzenia go do stanu 

odpowiedniego technicznie i dalszego jego użytkowania. W tych okolicznościach, sama 

tylko techniczna możliwość wykonania remontu obiektu budowlanego przy bierności 

jego właściciela nie jest wystarczająca do wydania nakazu na podstawie art. 66 ust. 1 

Prawa budowlanego. Niezbędne jest tu uzyskanie przez organ nadzoru budowlanego 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

117 

 

wiarygodnego zapewnienia właściciela o możliwości wykonania robót mających na celu 

doprowadzenie obiektu do stanu odpowiedniego technicznie. Nakazanie wykonania 

robót budowlanych zmierzających do przywrócenia budynku do stanu zgodnego z 

prawem budowlanym, a także nakazanie rozbiórki takiego budynku stanowi ingerencję 

władzy publicznej w uprawnienia właścicielskie. Rozstrzygniecie, czy w sprawie należy 

zastosować art. 66 czy art. 67 Prawa budowalnego musi być więc poprzedzone 

ustaleniem zamiaru właściciela. Wyrok jest nieprawomocny. 

Uchylając decyzję wydaną w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i 

udzielenia pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego (handel artykułami 

przemysłowymi i spożywczymi, usługi komercyjne nieuciążliwe dla środowiska, kategorii 

XVII), w sprawie II SA/Ke 744/18, Sąd wyraził pogląd, iż poszanowanie interesów osób 

trzecich, o jakim mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego polega między innymi 

na umożliwieniu tym podmiotom skorzystania z prawa zabudowy w takim samym 

zakresie, w jakim przysługuje ono inwestorowi. Należy w związku z tym dokonać 

wyważenia interesów inwestora oraz właścicieli działek sąsiednich. Oznacza ono 

uwzględnienie istniejącej zabudowy oraz możliwości zabudowy działek w przyszłości. 

Jak wynika z projektu zagospodarowania terenu, stanowiącego część zatwierdzonego 

zaskarżoną decyzją projektu budowlanego, nieruchomość skarżących jest długa ale 

dość wąska. Brak jest jakichkolwiek ustaleń odnośnie jej szerokości, jednak zauważyć 

należy, że już w chwili obecnej od drugiej strony w stosunku do terenu inwestycji, nie 

licząc budynku w zabudowie pierzejowej, a więc przylegającego do budynku 

skarżących, na działce usytuowane są w ostrej granicy jeszcze dwa budynki w tym 

jeden o znacznej długości. Tymczasem planowana inwestycja przewiduje na całym 

odcinku wspólnej granicy postawienie budynku w ostrej granicy, którego ściana tylko na 

bardzo niewielkim odcinku, tuż przy istniejącym budynku skarżących, będzie miała 

"tylko" 5,10 metra wysokości, zaś na pozostałym odcinku od 8,32 metra do 11,99 m. O 

ile zgodzić się należy z organem, że spełnienie wymagań określonych w § 13 i 60 

rozporządzenia bada się w stosunku do już istniejącej zabudowy, tym niemniej z art. 5 

ust. 1 pkt 9 wynika obowiązek zbadania, czy projektowana inwestycja nie uniemożliwi w 

przyszłości zabudowy na nieruchomości, której współwłaścicielami są skarżący, w tym 

przykładowo zabudowy mieszkaniowej, która wymaga między innymi naturalnego 

oświetlenia i nasłonecznienia. Wyrok jest nieprawomocny. 
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W sprawie II SA/Ke 269/19, Sąd oddalił skargę na decyzję wydaną w 

przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego we wznowionym 

postępowaniu. 

Sąd podkreślił, że postępowanie toczyło się w trybie nadzwyczajnym – wznowieniowym, 

w oparciu o przesłankę z art. 145 § 1 pkt 5 kpa, zgodnie z którym w sprawie 

zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne 

dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania 

decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję. 

Postępowanie, w którym wydane zostały nowe decyzje rozstrzygające o istocie sprawy 

na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 kpa, toczyło się w przedmiocie legalizacji budynku 

mieszkalnego, gdyż w takim właśnie zakresie orzekał organ I instancji. Zadaniem 

organów była zatem ocena, czy w nowym stanie faktycznym, wynikającym z dowodów 

złożonych przez inwestora i uwzględniającym fakt, że uzyskał on pozwolenie na 

budowę, nadal zachodziła podstawa do działań legalizacyjnych organów nadzoru 

budowlanego, a jeśli tak, w oparciu o które przepisy Prawa budowlanego. Ponieważ 

uczestnik wybudował sporny obiekt pod rządami ustawy z 24 października 1974 r. 

Prawo budowlane, koniecznym było w tym celu sięgnięcie do normy prawa 

międzyczasowego zawartej w art. 103 ust. 1 i 2 obecnie obowiązującej ustawy Prawo 

budowlane z 7 lipca 1994 r. 

Zgodnie z tymi przepisami, do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, 

a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy ustawy Prawo budowlane z 

1994 r., jednakże przepisu art. 48 nie stosuje się do obiektów, których budowa została 

zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed 1 stycznia 1995 r. lub w 

stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. 

Do takich obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Ponieważ w sprawie było bezsporne, że budynek mieszkalny zrealizowany został w 

całości przed 1 stycznia 1995 r. i postępowanie wszczęte zostało po tej dacie, 

wyłączone było zastosowanie w stosunku do tego obiektu art. 48 Prawa budowlanego z 

1994 r. Przepis ten przewiduje procedurę legalizacyjną wobec obiektów budowlanych 

lub ich części wybudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę. W powiązaniu 

z cytowanym wyżej art. 103 ust. 2 oznacza to, że przepisy dotychczasowe (w tym 

przypadku ustawy Prawo budowlane z 1974 r.) stosuje się w stosunku do obiektów 

zrealizowanych przed 1 stycznia 1995 r. ale tylko w razie ustalenia, że zostały one 

wybudowane bez uzyskania wymaganego w dacie ich budowy pozwolenia na budowę. 
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Jeżeli jednak obiekt wybudowany został legalnie przed wejściem w życie ustawy Prawo 

budowlane z 1994 r. i wymaga interwencji organów nadzoru budowlanego z innych 

powodów aniżeli zrealizowanie go bez pozwolenia na budowę, zastosowanie mają 

przepisy aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane. Taka reguła, 

wyprowadzona z art. 103 ust. 2, odnosi się m.in. do przepisów art. 50 i 51 ustawy z 7 

lipca 1994 r., które organy nadzoru budowlanego winny stosować w stosunku do 

wszystkich obiektów bez względu na datę, kiedy zostały one zrealizowane, pod 

warunkiem, że wybudowano je na podstawie pozwolenia na budowę (ew. zgłoszenia) 

oraz że zachodzą okoliczności wymienione w art. 50 ust. 1. 

Z tych powodów, rację miał – co do zasady – organ I instancji rozpatrując okoliczności 

sprawy pod kątem zastosowania art. 50 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 51 

ust. 7 Prawa budowlanego z 1994 r., nie ulega bowiem wątpliwości, że budynek będący 

przedmiotem postępowania zrealizowano z odstępstwami od udzielonego pozwolenia 

na budowę. Powyższe przepisy dają organowi nadzoru budowlanego uprawnienie do 

nałożenia określonych obowiązków w przypadku, gdy obiekt budowlany został 

wybudowany z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 

innych warunków pozwolenia na budowę. Obowiązki, o jakich mowa w art. 51 ust. 1 pkt 

3 ustawy Prawo budowlane z 1994 r., dotyczące sporządzenia i przedstawienia projektu 

budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas 

wykonanych robót budowlanych oraz - w razie potrzeby - wykonanie określonych robót 

budowlanych w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem, PINB 

nałożył na uczestnika decyzją z 18 stycznia 2019 r. 

Stosując powołane wyżej przepisy w stosunku do budynku zrealizowanego przed 1 

stycznia 1995 r. należy jednak pamiętać o tym, że oceny, czy w danym przypadku 

mamy do czynienia z odstępstwem istotnym czy też nieistotnym, należy dokonywać 

wedle przepisów obowiązujących w dacie wykonywania robót budowlanych 

prowadzących do odstępstwa od udzielonego pozwolenia na budowę. Wprawdzie 

każde postępowanie legalizacyjne (naprawcze) zmierza do doprowadzenia obiektu 

budowlanego do stanu zgodnego z prawem obowiązującym w dacie orzekania przez 

organy nadzoru budowlanego, jednak ustalenia samego faktu wykonania robót 

budowlanych niezgodnie z prawem, dającego podstawę do wszczęcia postępowania, 

należy dokonywać w nawiązaniu do stanu prawnego z daty realizacji konkretnych robót. 

W rozpatrywanej sprawie założenie takie oznacza, że obowiązki wynikające  

z art. 51 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 51 ust. 7 ustawy Prawo budowlane z 1994 r. organ 
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nadzoru budowlanego mógł nałożyć jedynie po dokonaniu oceny, że wedle przepisów 

obowiązujących w dacie wybudowania budynku mieszkalnego przez inwestora czyli w 

latach 80. ub. wieku, można je było uznać za istotne odstępstwo od udzielonego 

pozwolenia na budowę. 

Słusznie więc przyjął w zaskarżonej decyzji organ odwoławczy, że w zakresie ustalenia, 

czy w stosunku do budynku uczestnika mamy do czynienia z odstępstwem istotnym, 

dającym podstawę do zastosowania powołanego wyżej art. 51 ust. 1 pkt 3, nie można 

odwoływać się do definicji przewidzianych w aktualnie obowiązującym Prawie 

budowlanym. Przyjęcie innej koncepcji oznaczałoby w praktyce dopuszczenie do 

sytuacji, w której inwestor realizujący obiekt na podstawie pozwolenia na budowę, lecz 

z odstępstwami dozwolonymi wedle przepisów obowiązujących w dacie wykonania 

obiektu, w razie zmiany (zaostrzenia) przepisów, nawet po kilkudziesięciu latach od 

wybudowania obiektu musiałby liczyć się z możliwą interwencją organów nadzoru 

budowlanego, mimo że odstępstwa, jakie wykonał w chwili ich realizacji, mieściły się w 

granicach obowiązujących przepisów i nie były wówczas istotne. Taka sytuacja byłaby 

nie do pogodzenia z konstytucyjnymi zasadami pewności prawnej oraz zaufania do 

państwa i stanowionego przez nie prawa wywodzonymi z art. 2 Konstytucji RP. 

Obowiązujące na dzień realizacji budynku mieszkalnego Prawo budowlane z 1974 r. nie 

zawierało natomiast, jak obecnie obowiązująca ustawa z 1994 r., regulacji w zakresie 

ustalenia charakteru odstępstwa, a jego kwalifikację ustawodawca pozostawił uznaniu 

organu (art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1974 r.). Przyjąć należy, że istotnym w rozumieniu 

poprzednio obowiązujących przepisów było takie odstąpienie od pozwolenia na 

budowę, które znacząco zmieniało gabaryty wybudowanego obiektu, jego układ 

konstrukcyjno-funkcjonalny, naruszało uzasadnione interesy osób trzecich, mogło 

spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, bądź zagrożenie dla 

środowiska (art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego z 1974 r.). Ponieważ przepisy 

obowiązującego w dacie realizacji spornego obiektu Prawa budowlanego nie 

definiowały pojęcia istotnego bądź nieistotnego odstępstwa od warunków udzielonego 

pozwolenia na budowę, ocena, z jakim odstępstwem mamy do czynienia uzależniona 

jest każdorazowo od konkretnych okoliczności danego przypadku. 

Jak wynika z ustaleń organów, zrealizowane odstępstwa od udzielonego inwestorowi 

pozwolenia na budowę dotyczą: 

- usytuowania obiektu, a konkretnie zbliżenia do granicy z działką sąsiednią -  

z zatwierdzonych w planie zagospodarowania terenu 4.00 m do 2,00 m od ogrodzenia, 
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przy czym organy przyjęły, że obiekt został wybudowany w odległości około 2,5 m od 

granicy, 

- szerokości, długości oraz kształtu obiektu budowlanego. Wg projektu budynek 

powinien mieć wymiary w rzucie: 10,00 x 10.70 m, a w rzeczywistości posiada wymiary 

9,10 x 10,00 m oraz ganek od strony zachodniej o wymiarach w rzucie 2,00 x 3,20 m, 

nieprzewidziany w projekcie. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił ocenę przedstawioną w uzasadnieniu 

zaskarżonej decyzji, że w dacie wybudowania budynku mieszkalnego objętego 

postępowaniem, opisane wyżej odstępstwa nie miały charakteru istotnego  

i mieściły się w granicach przewidzianych obowiązującymi wówczas przepisami. 

Jeśli chodzi o zbliżenie budynku do granicy z działką sąsiednią, słusznie zwrócił uwagę 

organ odwoławczy na treść § 12 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, nr 17, poz. 62), który 

wprawdzie w ust. 1 statuował zasadę, że budynki winny być sytuowane w odległości co 

najmniej 4 m od granicy działki, bądź 3 m, jeżeli ściana budynku od strony sąsiedniej 

działki nie ma otworów okiennych lub drzwiowych, jednak w ust. 2 tego przepisu 

przewidziano wyjątek od tej reguły. Przy istniejącej zabudowie na sąsiedniej działce w 

odległości większej niż 4 m od granicy działki, odległości określone w ust. 1 mogą ulec 

zmniejszeniu, z tym że odległość między budynkiem istniejącym a projektowanym 

powinna wynosić co najmniej 8 m. 

Choć budynek będący przedmiotem niniejszej sprawy został usytuowany w odległości 

2,5 m od granicy z działką skarżącego, to z mapy stanowiącej załącznik do decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę wynika, że najbliższa zabudowa tej działki 

znajdowała się w odległości ok. 70 m od granicy. Tym samym słusznie organ uznał, że 

odstąpienie w tym zakresie od pozwolenia na budowę, a więc zrealizowanie budynku w 

zbliżeniu do granicy z tą działką nie miało charakteru istotnego, gdyż nie naruszało 

uzasadnianych interesów osób trzecich, a także norm odległościowych przewidzianych 

w obowiązujących wówczas przepisach. 

Bez znaczenia pozostaje przy tym podniesiona w skardze okoliczność, że skarżący w 

przyszłości może chcieć zabudować działkę, gdyż jak powiedziano już wyżej, oceny 

istotnego odstępstwa należy dokonywać wedle stanu, jaki istniał w dacie budowy 

budynku mieszkalnego.. 
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Z uwagi na znaczącą odległość budynku uczestnika od sąsiedniej zabudowy, nie 

można również uznać, aby zbliżenie budowy do granicy z działką stanowiącą obecnie 

własność skarżącego, powodowało w dacie realizacji tego budynku jakiekolwiek 

zagrożenie pożarowe. 

Również ocena odstępstw od projektu w zakresie zmian parametrów obiektu nie 

pozwala na przyjęcie, że były to odstępstwa istotne w świetle obowiązujących wówczas 

przepisów, które nie przewidywały – tak jak obecnie w art. 36a ust. 5a pkt 1 - 

procentowej zmiany w zakresie charakterystycznych parametrów obiektu określonej 

jako nieistotna. 

Wg projektu zagospodarowania terenu, stanowiącego załącznik do pozwolenia na 

budowę, budynek winien mieć wymiary w rzucie 10,00 x 10,70m. Zrealizowany obiekt 

ma wymiary 9,10m x 10,10 m wraz z gankiem o wymiarach 2,0m x 3,20 m. Z uwagi na 

brak pełnej dokumentacji projektowej z 1986 r. nie można wskazać dokładnych 

wymiarów projektowanego budynku, jednakże nie sposób nie zauważyć, że inwestor 

szerokość i długość ścian faktycznie zmniejszył, dobudowując natomiast ganek. 

Powierzchnia zrealizowanego obiektu jest w efekcie dokonanych zmian zbliżona do 

powierzchni budynku zaprojektowanego. Tym samym opisane wyżej różnice wskazują 

na nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. 

Wobec powyższego, dokonując oceny przesłanek z art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa 

budowlanego z 1994 r. stwierdzić należy, że budynek nie został zrealizowany z istotnym 

odstąpieniem od warunków udzielonego pozwolenia na budowę w rozumieniu 

przepisów obowiązujących w dacie realizacji robót budowlanych. Wyrok jest 

nieprawomocny. 

 
 
 

10. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

W 2019 roku WSA w Kielcach rozpatrywał zarówno skargi na decyzje dotyczące 

ustalenia warunków zabudowy terenu, jak też skargi na uchwały w przedmiocie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Prawomocnym wyrokiem z dnia 27 lutego 2019 r. II SA/Ke 711/18 WSA w 

Kielcach uchylił decyzje organów obu instancji w przedmiocie ustalenia warunków 

zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo – usługowo - 
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mieszkalnego wielorodzinnego i budowie garażu wielostanowiskowego. Uzasadniając 

podjęte orzeczenie Sąd wskazał na naruszenie art. 7, 77 § 1, art. 80 i 107 K.p.a., art. 61 

§ 1 u.p.z.p. oraz § 2 pkt 5, § 3 ust. 2, § 4 i § 9 ust. 2 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy […], 

zwanego dalej rozporządzeniem. Podkreślono mianowicie, że do analizy organy 

przyjęły obszar w granicach z jednej strony mniejszy od minimalnych, a z drugiej strony 

ponad 13 - krotnie większy od minimalnego, bez jakiegokolwiek uzasadnienia powodów 

dla takiego jego wyznaczenia. Sąd zwrócił uwagę, że budynki wielomieszkaniowe, które 

znalazły się w poszerzonym obszarze analizowanym, nie znajdują się przy drodze 

publicznej, z której odbywać się będzie wjazd na teren inwestycji, ale na południowy 

zachód od terenu inwestycji. Od przedmiotowej ulicy są one oddzielone równoległą inną 

ulicą, osiedlem domów jednorodzinnych oraz terenem zabudowanym obiektami 

handlowymi. Organy w ogóle nie zajęły się konsekwencją tego, że inwestor przy 

ponownym rozpoznaniu sprawy zmienił lokalizację wjazdu – na inną ulicę niż 

poprzednio, przy czym zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia przez front działki należy 

rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny 

wjazd lub wejście na działkę. Teren inwestycji może mieć tylko jeden front działki – 

nawet wówczas, gdy przylega do dwóch lub większej ilości dróg. Ponadto błędnie i w 

sposób dowolny została określona szerokość elewacji frontowej obydwu budynków. 

Inwestor, zmieniając wniosek w zakresie lokalizacji wjazdu, nie zmienił wniosku co do 

szerokości elewacji frontowej (który pozostał taki jak poprzednio). Ponadto, jak wynika z 

analizy, średni wskaźnik szerokości elewacji frontowej dla obszaru analizowanego 

wynosi 9,03 m i żaden z budynków nie ma elewacji frontowej o szerokości 58 lub 38 m 

– co świadczy o tym, że z analizy nie wynika, dlaczego taka właśnie szerokość elewacji 

frontowych została ustalona dla projektowanych budynków. W analizie nie określono 

linii zabudowy dla budynku garażowego. Sąd zauważył, że decyzja organu I instancji 

nie zawiera wszystkich wymaganych prawidłowych załączników, na które składają się 

część tekstowa, graficzna, tekstowe wyniki analizy oraz część graficzna tych wyników. 

Decyzja ta zawiera bowiem tylko załącznik graficzny oraz wyniki analizy – część 

tekstową. Natomiast część graficzna została sporządzona do poprzedniej analizy – 

która dotyczyła obszaru, gdzie zlokalizowane były tylko domy jednorodzinne, dwa 

obiekty handlowe oraz jeden administracyjno-biurowy, nie zaś – jak obecnie – budynki 

wielorodzinne. Tymczasem ustalenia obu załączników (części graficznej i tekstowej) do 

decyzji o warunkach zabudowy muszą być odczytywane łącznie. Końcowo Sąd 
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wskazał, że ustalając, iż dach przy budynku wielorodzinnym ma być dwu lub 

wielospadowy organ powinien określić nie tylko maksymalny, ale także minimalny kąt 

jego nachylenia. 

W sprawie II SA/Ke 132/19 WSA w Kielcach, w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu 

złożonego przez inwestora, prawomocnym wyrokiem z dnia 28 lutego 2019 r. uchylił 

zaskarżoną decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Tym ostatnim 

rozstrzygnięciem Kolegium uchyliło w całości decyzję organu I instancji w przedmiocie 

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie silosa zbożowego 

(o pojemności 211 t) w ramach uzupełnienia zabudowy w istniejącym siedlisku 

zagrodowym i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. W 

uzasadnieniu Sąd podniósł, że SKO nie zakwestionowało w sposób przekonujący, 

poparty stosowną argumentacją prawną, ustaleń organu I instancji. Odnośnie twierdzeń 

organu odwoławczego co do tego, że granice terenu inwestycji wskazane przez 

wnioskodawcę nie są tożsame z granicami przedstawionymi przez stronę odwołującą 

się, wskazano że w tym zakresie SKO oparło się jedynie na załączonym do odwołania 

sąsiada inwestora ksero mapy z zasobów ARiMR – nie czyniąc w tym zakresie 

samodzielnych ustaleń, pomimo że możliwość taką daje art. 136 § 1 K.p.a. Natomiast 

inwestor przedstawił wymaganą w myśl przepisów u.p.z.p. mapę, pozyskaną z zasobów 

ewidencji gruntów – co do której nie zgłaszano zastrzeżeń. Ponadto, wbrew 

twierdzeniom SKO, organ I instancji ustalił powierzchnię zabudowanej części 

nieruchomości i udział powierzchni biologicznej czynnej. W odniesieniu do parametrów 

planowanej inwestycji Sąd przytoczył również treść znajdującego zastosowanie wobec 

planowanej inwestycji przepisu art. 61 ust. 4 u.p.z.p., zgodnie z którym przepisów art. 

61 ust. 1 pkt 1 (zasada dobrego sąsiedztwa) nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, 

w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową 

przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. Powołano się 

również na ugruntowane  stanowisko orzecznictwa, zgodnie z którym przeprowadzenie 

inwestycji budowlanej związanej z gospodarstwem rolnym o ww. powierzchni nie 

wymaga określenia obszaru analizowanego i sporządzenia analizy funkcji i cech 

zabudowy, lecz jedynie zbadania czy wielkość gospodarstwa spełnia warunek 

powierzchni określony w tym przepisie. Analizując szczegółowo wniosek inwestora 

WSA zakwestionował również stanowisko SKO co do braku określenia i opisania 

ustawowo wymaganych linii rozgraniczających teren inwestycji, granic obszaru 

oddziaływania przedsięwzięcia, granic obszaru podlegającego przekształceniu na 
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skutek realizacji inwestycji, jak również pełnego sposobu zagospodarowania terenu 

inwestycji. Podsumowując Sąd stwierdził, że decyzja organu I instancji została wydana 

na podstawie zebranego materiału dowodowego i nawet jeśli organ odwoławczy ocenił 

ją negatywnie, to nie uprawniało to do unikania podjęcia merytorycznej decyzji w 

sprawie. SKO, zdaniem Sądu, nie wykazało ponadto, by konieczny do wyjaśnienia 

zakres sprawy miał istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, zatem powinno było – stosując 

właściwe przepisy prawa materialnego – rozpoznać sprawę merytorycznie, 

przedstawiając uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji, zgodnie z wymogami art. 107 

§ 3 K.p.a. 

W wyroku z dnia 17 września 2019 r. II SA/Ke 474/19 (nieprawomocnym) WSA w 

Kielcach uchylił decyzje organów obu instancji w przedmiocie 

ustalenia warunków zabudowy dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

wskazując na szereg naruszeń prawa materialnego (w tym art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p.), 

które miały wpływ na wynik sprawy, a także wynikłe z tych naruszeń braki w ustaleniach 

faktycznych poczynionych w sprawie. Sąd podkreślił, że organy, ustalając zaistnienie 

(bądź nie) przesłanek określonych w art. 61 ust. 1 u.p.z.p., powinny mieć na względzie 

przepisy ogólne dotyczące zasad kształtowania polityki przestrzennej, w tym art. 1 ust. 

2 i art. 6 ust. 2 ustawy, których warunki nie zostały w sprawie spełnione w istotnej 

części. Mianowicie, analiza urbanistyczno-architektoniczna została sporządzona w 

sposób uniemożliwiający powołanie się na nią w celu wykazania możliwości 

wyznaczenia innych parametrów planowanej, nowej zabudowy, niż wynikające z 

przepisów rozporządzenia określających standardowy sposób ich wyznaczenia (§ 4 ust. 

4, § 5 ust. 2, § 6 ust. 2 i § 7 ust. 4) w zakresie obowiązującej linii zabudowy, 

powierzchni nowej zabudowy, szerokości elewacji frontowej i wysokości górnej 

krawędzi elewacji frontowej. WSA podkreślił, że odstępstwo od parametrów średnich 

powinno wynikać (tj. być uzasadnione) przekonującymi przesłankami zawartymi w 

analizie, przy czym naczelnym celem planowania przestrzennego jest uwzględnianie 

wymagań ładu przestrzennego (art. 1 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p.). Tymczasem w 

rozpatrywanej sprawie obie sporządzone analizy ograniczały się do wskazania 

skrajnych i średnich wartości poszczególnych analizowanych parametrów zabudowy 

występującej na analizowanym obszarze, przy czym w związku z zakwalifikowaniem 

części z analizowanych działek jako zabudowane budynkami wielorodzinnymi, niektóre 

z ustalonych w analizie parametrów zostały podane dla takiego właśnie rodzaju 

zabudowy. Sąd zauważył jednak, że w analizach oraz w uzasadnieniach decyzji 
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organów obu instancji brak jakiegokolwiek wyjaśnienia, jakie i ewentualnie dlaczego 

dopuszczalne są wynikające z przepisów rozporządzenia odstępstwa od tych 

parametrów nowej zabudowy. Natomiast powołanie się tylko na przepisy 

rozporządzenia stwierdzające, że dopuszcza się wyznaczenie innego parametru nowej 

zabudowy, jeżeli wynika to z analizy, tj. na przepisy § 5 ust. 2, § 6 ust. 2 i § 7 ust. 4 

rozporządzenia oraz na wniosek strony, jest – zdaniem Sądu – niewystarczające dla 

odstąpienia od przepisów ogólnych. Ponadto WSA zwrócił uwagę na kolejną wadliwość 

analizy urbanistyczno-architektonicznej, w której odnośnie spełniania wymagań 

dotyczących nowej zabudowy (art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p) dla przewidzianego jednego 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego o maksymalnie czterech lokalach mieszkalnych 

odwołano się do obszaru, w którym znajdują się budynki o funkcji mieszkalnej 

jednorodzinnej, usługowej, mieszkalno-usługowej oraz mieszkalnej wielorodzinnej (o 

czterech lokalach mieszkalnych). Tymczasem przedmiotem wniosku po jego zmianie 

była budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (po 3 lokale mieszkalne w 

każdym z budynków) z garażami podziemnymi – wobec czego treść analizy, na którą 

powołano się w skardze, nie dotyczy obecnie planowanej inwestycji. Ponadto organy, 

wyznaczając obowiązującą linię nowej zabudowy w odległości 6 m od zewnętrznej 

krawędzi jezdni ulicy, powołały się na odrębny przepis art. 43 ust. 1 ustawy o drogach 

publicznych, przesądzający o 6-metrowej odległości wyznaczonej nieprzekraczalnej linii 

zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej. Organy nie dostrzegły jednak, 

że w niniejszej sprawie przepis § 4 ust. 2 rozporządzenia nie przesądzał usytuowania 

wyznaczonej linii nowej zabudowy – z uwagi na przebieg linii istniejącej zabudowy na 

działkach sąsiednich w formie uskoku (mniejszego na działce nr 751/2 niż wymagane 6 

m). Pomimo tego organy obu instancji w ogóle nie powołały się na potrzebę odstąpienia 

od wynikającej z § 4 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia linii nowej zabudowy. Odnośnie 

pozornej kolizji pomiędzy normami wynikającymi z § 4 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia 

Sąd zauważył, że odległość linii nowej zabudowy wynikająca z § 4 ust. 3 i 4 

rozporządzenia nie może naruszać linii tej zabudowy wynikającej z przepisów 

odrębnych. Skoro jednak przepis odrębny, tj. art. 43 ust. 1 u.d.p. przewiduje minimalną, 

a nie ścisłą odległość obiektów od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg gminnych, a § 4 

ust. 3 rozporządzenia przewiduje w okolicznościach niniejszej sprawy odległość 

większą od tej minimalnej, to nie można z powołaniem się na taki przepis odrębny 

ignorować wymogu zachowania większej odległości, niż wynikająca z art. 43 ust. 1 

u.d.p. Z kolei ustalenie szerokości elewacji frontowej dla każdego z budynków 
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określono od 5,5 m do 8,5 m – w sytuacji, gdy z ustaleń decyzji wynika, że dotyczą one 

dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, a po 

korekcie wniosku inwestorów wiadomo, że planowana zabudowa ma dotyczyć już 

dwóch budynków mieszkalnych, jako segmentów bliźniaczych. W związku z takim 

określeniem zamierzenia budowlanego WSA podkreślił, że wyznaczona szerokość 

elewacji frontowej planowanych budynków nie będzie wynosiła 5,5 do 8,5 m, ale w 

istocie aż 11 do 17 m. Mając na uwadze  wymagania ładu przestrzennego zwrócono 

uwagę, że planowane dwa zbliźniaczone budynki muszą być traktowane pod względem 

rzeczywiście tworzonej przez nie elewacji frontowej nie jako dwa budynki, ale jako tylko 

jeden. Ponieważ podwaja to wyznaczone w zaskarżonej decyzji parametry szerokości 

ich elewacji frontowej, ocena czy taka szerokość stanowić będzie kontynuację tego 

parametru na obszarze analizowanym, powinna uwzględniać taką podwojoną 

szerokość. Tymczasem dopuszczona w zaskarżonej decyzji rzeczywista szerokość 

elewacji frontowej planowanych budynków (17 m) nie wynika ze sporządzonej w 

sprawie analizy – wobec czego nie spełniono wymogu określonego w § 6 ust. 2 

rozporządzenia. Sąd zauważył ponadto, że również średnia szerokość elewacji 

frontowych istniejącej zabudowy na działkach w obszarze analizowanym (13,7 m) nie 

została uwzględniona przy wyznaczaniu wielkości tego parametru dla nowej zabudowy, 

i to nawet przy wzięciu pod uwagę dopuszczonej w § 6 ust. 1 rozporządzenia 20 % 

tolerancji. Odnosząc się do przedstawianych w sprawie zarzutów i wątpliwości Sąd 

stwierdził także m.in., że wynikająca z art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. zasada dobrego 

sąsiedztwa dotyczy kontynuacji funkcji zabudowy, która w dacie rozpatrywania wniosku 

inwestora o ustalenie warunków zabudowy rzeczywiście istnieje. Nie chodzi tu o funkcję 

istniejącą w przeszłości, w szczególności w dacie wznoszenia istniejących na 

analizowanym obszarze obiektów budowlanych, które mogą być przecież wzniesione w 

bardzo odległych czasach i w zupełnie odmiennych od obecnych realiach 

architektoniczno-urbanistyczno-budowlanych. Sąd podzielił również dominujący obecnie 

w orzecznictwie sądów administracyjnych pogląd, że zabudowa jednorodzinna i 

wielorodzinna są formami zabudowy mieszkaniowej, tj. pełniącej jednakową funkcję i ze 

względu na zasadę równości inwestycyjnej, każda z nich powinna być traktowana jako 

wystarczająca dla uznania kontynuacji funkcji, stanowiącej element ładu 

przestrzennego analizowanego obszaru sąsiedniego. 

W sprawie II SA/Ke 439/19 WSA w Kielcach prawomocnym wyrokiem z dnia 22 

sierpnia 2019 r. stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 
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listopada 2011 r. nr IX/46/2011 w części tekstowej i graficznej w zakresie, w jakim na 

działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 85 i 303 z obrębu 0006 Gałkowice 

Ocin, gmina Wilczyce, na terenach oznaczonych symbolem 26RZ zakazuje zabudowy 

zagrodowej, oddalając skargę w pozostałej części. Skarżący zakwestionował m.p.z.p., 

który na terenie jego działek wprowadził zakaz lokalizacji wszelkich budynków i innych 

obiektów budowlanych o charakterze kubaturowym, zarzucając gminie przekroczenie 

granic przysługującego władztwa planistycznego. Sąd, podzielając częściowo tę 

argumentację, wskazał, że działki skarżącego figurują jako częściowo grunty orne, a 

częściowo lasy (Ls III, Ls IV, RIIIa, RIIIb, Ls VI,  RII, RIIIa), są zatem gruntami rolnymi i 

leśnymi w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 6 ust. 

1 tej ustawy, na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim 

grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku - inne grunty o 

najniższej przydatności produkcyjnej. Z ustawy tej wynika, że szczególną ochroną 

przewidzianą przepisami rangi ustawowej objęte są użytki rolne klas I-III oraz grunty 

leśne, przy czym zasadom ochrony gruntów rolnych, których dotyczy ta ustawa, nie 

sprzeciwia się takie wykorzystanie tych gruntów, że lokalizowane są na nich budynki 

mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz 

przetwórstwu rolno-spożywczemu, a także budynki, urządzenia służące bezpośrednio 

do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny. Nie narusza wobec tego zasad 

ochrony gruntów rolnych – zdaniem WSA – takie użytkowanie tych gruntów, gdy 

zlokalizowane są tam obiekty budowlane związane z rolniczym wykorzystaniem tego 

terenu. Zgodnie z § 7 pkt 25 zaskarżonej uchwały, ilekroć w przepisach uchwały jest 

mowa o zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej, zagrodowej, wysokości budynków, 

poziomie terenu, kondygnacji – należy przez to rozumieć pojęcia według definicji 

określonych w prawie budowanym i właściwych rozporządzeniach wykonawczych w 

brzmieniu na dzień uchwalenia planu. Z kolei stosownie do § 3 pkt 3 rozporządzenia w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

– na datę podjęcia uchwały – jako zabudowę zagrodową należy rozumieć w 

szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych 

gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach 

leśnych. Uwzględniając powyższe Sąd wskazał, że zaskarżony plan zakazuje 

skarżącemu wszelkiej zabudowy na jego terenie oznaczonym symbolem 26 RZ (uprawy 

rolnicze), na którym dopuszcza się użytkowanie terenu wyłącznie na cele rolnicze – a 

zatem zakazuje się również definiowanej wyżej zabudowy zagrodowej, związanej z 
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rolniczym wykorzystaniem tego terenu. Zakaz ten dotyczy w szczególności zabudowań 

gospodarczych, inwentarskich i związanych z nimi zabudowań mieszkalnych dla osób 

uprawiających teren rolniczo. W konsekwencji m.p.z.p., przeznaczając ww. obszar 

wyłącznie na cele rolnicze, uniemożliwia lokalizowanie tam zabudowy, która jest 

niezbędna do uprawiania rolnictwa. Tymczasem ww. ustawa, wprowadzająca zasady 

ochrony gruntów rolnych, przewiduje na gruntach podlegających ochronie zabudowę 

związaną z rolnictwem (produkcją rolniczą, przetwórstwem rolno-spożywczym), co 

oznacza to, że postanowienia uchwały wprowadzają ograniczenia prawa własności 

dalej idące, niż te przewidziane w przepisach ustawowych. Brak przy tym stosownego 

uzasadnienia (tak w uchwale, jak i w dokumentach planistycznych) do tak daleko 

idącego ograniczenia uprawnień właścicielskich skarżącego, którego nie może 

uzasadniać okoliczność, że są to tereny, na których występują podlegające ochronie 

użytki rolne. Nie przesądza o tym także okoliczność, że na terenach 26 RZ proponuje 

się utworzenie obszaru chronionego krajobrazu – na którym nie obowiązuje przecież 

generalny zakaz zabudowy. Zdaniem WSA dopuszczenie na terenie działek skarżącego 

oznaczonych symbolem 26 RZ zabudowy zagrodowej umożliwi rolnicze wykorzystanie 

tego terenu (dopuszczone m.p.z.p.), nie naruszając zasad ochrony przewidzianych w 

ww. ustawie. Skoro bowiem w świetle tej ustawy realizacja zabudowy zagrodowej nie 

powoduje zmiany sposobu użytkowania gruntu, który nadal pozostaje gruntem rolnym, 

to brak jest podstaw do przyjęcia, że realizacja zabudowy zagrodowej na działce 

spowoduje zmianę sposobu użytkowania ziemi. Równocześnie Sąd nie znalazł podstaw 

do unieważnienia uchwały w zakresie, w jakim uchwała ta na terenie nieruchomości 

skarżącego zakazuje zabudowy innej niż zagrodowa – podkreślając, że z konstytucyjnej 

zasady ochrony własności nie można wyprowadzać przyzwolenia dla nieograniczonego 

wykorzystania wszelkich gruntów pod zabudowę (do czego w istocie sprowadzają się 

żądania skarżącego). Ponadto Sąd, wbrew zarzutom skargi, ocenił jako zgodne z 

prawem regulacje m.p.z.p., zgodnie z którymi zakazuje się zabudowy na terenie działek 

oznaczonym symbolem 27 ZL (grunty leśne), gdzie skarżący chciał postawić domki 

letniskowe i swój dom mieszkalny. Odwołano się przy tym do dokumentacji 

planistycznej, z której wynika, że na terenie Gminy Wilczyce wprowadzenie zakazu 

zabudowy na terenie lasu uzasadnia uboga szata roślinna (lasy zajmują jedynie 2,3 % 

powierzchni gminy). Uchwalony z podanych przyczyn zakaz zabudowy na terenie lasu 

znajduje – zdaniem Sądu – swoje uzasadnienie w ustawie o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych, jak również jest podyktowany koniecznością zachowania walorów 
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krajobrazowych i przyrodniczych Gminy. Definicja ustawowa „ładu przestrzennego” 

wskazuje bowiem na ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz 

uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 

funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-

estetyczne. 

Prawomocnym wyrokiem z dnia 11 stycznia 2019 r. II SA/Ke 23/19 WSA w 

Kielcach oddalił skargę na uchwałę o zmianie m.p.z.p. Odnośnie interesu skarżących 

wskazano, że żródłem tego interesu jest wywodzące się z art. 140 i 144 k.c. 

uprawnienie właściciela do niezakłóconego przez inne osoby korzystania z rzeczy, 

zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Kwestionowana 

zmiana planu poprzez wprowadzenie nowego przeznaczenia terenu – z 

dotychczasowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej na usługową 

nieuciążliwą i komercyjną – wpływa na sposób korzystania z nieruchomości stron, 

sąsiadujących z tym terenem. Zabudowa usługowa generuje bowiem zupełnie inne 

immisje wobec sąsiednich nieruchomości niż zabudowa mieszkaniowa (możliwość 

pogorszenia dotychczasowej jakości powietrza i klimatu akustycznego, wzmożenie 

ruchu samochodowego).  

Stwierdzone naruszenie interesu prawnego skarżących nie może jednak automatycznie 

prowadzić do uwzględnienia ich skargi wniesionej w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym. Istotą planu miejscowego jest bowiem ustalenie przeznaczenia 

danego terenu (terenów) i w tym znaczeniu z reguły prowadzi on do ograniczenia prawa 

własności. Prawo to nie jest jednak prawem bezwzględnym, choć podlega ochronie 

konstytucyjnej (art. 21 Konstytucji RP). Przejawem sposobu ingerencji w prawo 

własności jest m.in. właśnie plan miejscowy jako akt prawa miejscowego wykonujący 

ustawę. W tym zakresie Sąd odniósł się do regulacji m.p.z.p., zgodnie z którymi na 

działce skarżących nie mogą zostać przekroczone wartości dopuszczalne w zakresie 

emisji hałasu, gazów lub pyłów przewidziane w art. 85 i nast. oraz art. 112 i nast. 

ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w rozporządzeniach Ministra Środowiska w 

sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. Regulacje te gwarantują bowiem, że na nieruchomości 

skarżących –pomimo wprowadzenia przeznaczenia usługowego i komercyjnego na 

sąsiednich działkach – mają zostać zachowane przewidziane w przepisach odrębnych 

standardy jakości powietrza, w tym także w zakresie środowiska akustycznego, co 

wzbudzało największe obawy stron. WSA wskazał przy tym, że działka skarżących 

https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(140)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(144)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(101)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(21)&cm=DOCUMENT
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położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, a 

dopuszczalny (wyższy) poziom hałasu ustala się w takiej sytuacji jak dla 

przeważającego rodzaju terenu zgodnie z art. 114 ust. 2 ustawy Prawo ochrony 

środowiska. Jeśli chodzi zaś o zakres usług przewidzianych dla sąsiedniego terenu to 

zastrzeżono, że nie będą miały charakteru uciążliwego dla terenów sąsiednich, 

wykluczając w sposób wyraźny np. wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, czy też 

takie, które kwalifikują się jako przedsięwzięcia mogące zawsze lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko (§ 7 pkt 2 uchwały w odniesieniu do usług 

komercyjnych). Natomiast sam fakt, że prawodawca gminny przewidział sąsiedztwo 

terenu zabudowy usługowej z terenem zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej nie 

pozostaje w sprzeczności z obowiązkiem określenia w planie zasad ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p.  

W sprawie II SA/Ke 271/19 WSA w Kielcach nieprawomocnym wyrokiem z dnia 

10 grudnia 2019 r. stwierdził nieważność uchwały w przedmiocie zmiany m.p.z.p. w 

zakresie przepisu, zgodnie z którym „Ustala się następujące zasady ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: uwzględnia się ochronę złóż surowców 

mineralnych na terenach dotychczas nie zainwestowanych w północno-zachodniej 

części obszaru objętego planem”. W tym zakresie odwołano się do: 

- art. 48 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, zgodnie z którym 

udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne, w granicach 

projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód 

podziemnych, uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, 

- art.  95 ust.  1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, zgodnie 

z którym udokumentowane złoża kopalin […] w celu ich ochrony ujawnia się w studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego , 

- art.  15 ust. 2 u.p.z.p., który stanowi, że w planie miejscowym określa się 

obowiązkowo granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów 

osuwania się mas ziemnych (pkt 7), szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy (pkt 9). 
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W odniesieniu do cyt. regulacji Sąd przytoczył orzecznictwo, z którego wynika, że 

zagospodarowanie terenów położonych na obszarze złoża powinno uwzględniać 

istnienie złoża tak, aby możliwa była jego eksploatacja w przyszłości, przy czym to 

koncesja określa sposób racjonalnego wykorzystania złoża. Natomiast plan miejscowy 

ma uwzględniać istnienie udokumentowanego złoża celem jego ochrony i zapewnienia 

jego eksploatacji w przyszłości. W tym zakresie wskazano, że przyjęte w kolejnej 

zmianie m.p.z.p. rozwiązania, tj. ustalenie na terenach udokumentowanego złoża 

przeznaczenia terenu pod zabudowę produkcyjną, magazynową i składową, 

pozostające sprzeczne z zasadami ochrony złóż jako elementu nieodnawialnego 

środowiska, są niezgodne z cyt. wyżej zaskarżonym przepisem § 5 pkt 6 m.p.z.p. WSA 

podkreślił zarazem, że zakwestionowane odrębną skargą późniejsze zmiany m.p.z.p. 

nie mogły być skutecznie skontrolowane w tej sprawie o sygn. akt II SA/Ke 448/19 – z 

uwagi na  odrzucenie skargi w tej sprawie (z uwagi na brak wyczerpania wymaganego 

trybu). W rezultacie regulacje te, nieobjęte zakresem zaskarżenia w niniejszej sprawie, 

nie zostały wyeliminowane z obrotu prawnego i pozostają w mocy – wobec czego  

kontrola legalności cyt. § 5 pkt 6 m.p.z.p. nastąpiła przez pryzmat tych właśnie regulacji. 

Natomiast Sąd, związany granicami sprawy (art. 134 § 1 p.p.s.a.),  nie mógł orzec co do 

legalności regulacji kolejnej uchwały zmieniającej m.p.z.p. Wiązałoby się to bowiem z 

określoną w art. 183 § 2 pkt 3 p.p.s.a. nieważnością postępowania. Analizując treść 

przepisów m.p.z.p. WSA stwierdził ich wzajemną niezgodność. Pomimo bowiem zapisu, 

że uwzględnia się ochronę złóż surowców mineralnych organ nie ustanowił zakazów, 

nakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów położonych na 

obszarze udokumentowanego złoża siarki – a wręcz przeciwnie – ustalił na obszarze 

występowania złoża przeznaczenie terenu pod zabudowę produkcyjną, składy i 

magazyny. Tym samym, pomimo że z pozoru sama zakwestionowana regulacja 

zapewnia ochronę złóż surowców mineralnych, to w zestawieniu z powołanymi 

regulacjami zmiany m.p.z.p. w żaden sposób nie można przyjąć, że spełniała uprzednio 

wymogi art. 48 p.p.g. i obecnie obowiązującego art.  95 ust.  1 p.p.g. WSA zwrócił 

uwagę na wewnętrzną sprzeczność m.p.z.p. i podkreślił, że zakwestionowana regulacja 

nie znajduje jakiegokolwiek odzwierciedlenia w jego szczegółowych zasadach, 

pozostając z nimi wręcz sprzeczna, co sprawia, że jej – wyrażona w sposób jak 

najbardziej ogólny – treść ma de facto i de iure charakter iluzoryczny. Powołano się 

przy tym na orzecznictwo, zgodnie z którym ochrony złoża nie można utożsamiać z 

możliwością arbitralnego decydowania przez organ uchwałodawczy gminy nie tylko o 
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całkowitym i definitywnym uniemożliwieniu eksploatacji kopaliny, lecz nawet z 

możliwością decydowania o sposobie racjonalnego wykorzystania złoża, w tym o 

sposobie zastosowania techniki wydobycia. Natomiast ogólne zapewnienie o 

uwzględnieniu ochrony złoża nie gwarantuje eksploatacji złoża, w szczególności w 

sytuacji możliwości zagospodarowania go obiektami budowlanymi – co spowodowało 

konieczność stwierdzenia nieważności zakwestionowanej regulacji. Końcowo Sąd 

zaakcentował, że prawnie wadliwymi są nie tylko te ustalenia aktów planistycznych 

gminy, które naruszają przepisy prawa, ale także te, które mając charakter przepisów 

pozornych, nie gwarantują w rzeczywistości realizacji ustawowo założonych celów  

(ochrona złóż kopalin). 

Nieprawomocnym postanowieniem z dnia 10 grudnia 2019 r. II SA/Ke 448/19 

(przytoczonym również powyżej) WSA odrzucił skargę na uchwałę z dnia 29 stycznia 

2015 r. w przedmiocie (kolejnej) zmiany ww. m.p.z.p., powołując się na regulację 

intertemporalną ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks 

postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą wobec 

aktów prawa miejscowego podjętych przed 1 czerwca 2017 r. należy wyczerpać tryb 

określony w art. 101 ust. 1 u.s.g. ora art. 52 § 1 i § 4 p.p.s.a. w poprzednim brzmieniu. 

Tymczasem przedstawione wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczyło 

wyłącznie wcześniejszej uchwały organu z 2010 r. (zaskarżonej w sprawie II SA/Ke 

271/19)  – dwukrotnie przytoczonej z podaniem numeru i daty. Jakkolwiek strona 

sformułowała żądanie zmiany polegającej na zmianie przeznaczenia terenów 

położonych na udokumentowanym złożu i wprowadzenia przeznaczenia 

gwarantującego jego eksploatację lub wyeliminowanie jej z obrotu prawnego, to w tym 

zakresie powołano się jedynie na konkretne regulacje uchwały z 2010 r. Natomiast w 

żadnym miejscu złożonego wezwania skarżąca nie wskazała – ani w sposób ogólny 

(poprzez podanie nr i daty), ani szczegółowy (podanie oznaczenia kwestionowanego 

przepisu) zaskarżonej w niniejszej sprawie kolejnej uchwały z 2015 r. W tym zakresie 

nie podzielono wyrażonego na rozprawie sądowej stanowiska pełnomocnika skarżącej 

co do tego, że pierwotne wezwanie do usunięcia naruszenia dotyczyło całego planu i 

ustaleń dotyczących złóż. Oceniając te wyjaśnienia Sąd zaakcentował, że nie mogą one 

sanować braku złożonego prawie 9 miesięcy wcześniej wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa w zakresie jego zakresu przedmiotowego, zaś przyjęcie przeciwnego 

stanowiska stanowiłoby niedopuszczalną nadinterpretację pierwotnego żądania Spółki 

wyrażonego expressis verbis w tym właśnie piśmie, wywołującą istotne skutki prawne w 
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postaci dopuszczenia do merytorycznej kontroli również regulacji późniejszej uchwały z  

2015 r. 

 

11. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.  

 
W sprawie II SA/Ke 312/19 Sąd uchylił decyzje obu instancji dotyczące ustalenia 

odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości, uznając, że 

sporządzony w postępowaniu operat szacunkowy nie mógł stanowić miarodajnej 

podstawy do ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte działki, albowiem zawierał 

on istotne braki i niespójności. Sąd wskazał, że operat szacunkowy podlega ocenie nie 

tylko pod względem formalnym, ale również materialnym, przy czym ocena w tym 

zakresie musi być dokonana z dużą ostrożnością. Tylko operat szacunkowy spełniający 

warunki formalne, ale również oparty na prawidłowych danych dotyczących szacowanej 

nieruchomości, właściwym doborze nieruchomości podobnych oraz właściwym 

wychwyceniu cech różniących te nieruchomości oraz nieruchomości wycenianej i 

właściwym ustaleniu współczynników korygujących, może stanowić podstawę 

rozstrzygnięcia sprawy. Okoliczności te podlegają weryfikacji przez organy orzekające 

w postępowaniu o ustalenie odszkodowania za przejętą nieruchomość. Organ nie jest 

zatem związany ustaleniami rzeczoznawcy majątkowego. Sąd podzielił wyrażony w 

orzecznictwie sądów administracyjnych pogląd, że operat szacunkowy, jak każdy 

dowód w sprawie, podlega ocenie przez organ, na którym spoczywa obowiązek 

dokładnego wyjaśnienia sprawy i podjęcia niezbędnych działań dla prawidłowego 

ustalenia wartości nieruchomości i odpowiedniego odszkodowania, a zatem i obowiązek 

oceny wiarygodności sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego opinii. 

Wprawdzie organ nie dysponuje wiedzą specjalistyczną i nie może wkraczać w 

merytoryczną zasadność opinii rzeczoznawcy majątkowego, nie oznacza to jednak, że 

organ, a następnie sąd administracyjny, nie mogą analizować treści operatu pod kątem 

precyzji sformułowań i użycia właściwych pojęć, kompletności i spójności oraz 

logicznego i przekonującego uzasadnienia. Obowiązkiem zarówno organu, jak i Sądu, 

jest zatem zweryfikowanie treści operatu szacunkowego i ustalenie, czy jest on jasny, 

logiczny i spójny, czy nie zawiera błędów (także rachunkowych), niejasności, pomyłek 

czy braków. 
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Dalej Sąd zaznaczył, że metodyka szacowania nieruchomości nie może być 

przedmiotem oceny ani organu administracji, ani też Sądu. Jednak operat szacunkowy 

powinien spełniać nie tylko formalne wymogi takiego dokumentu, określone w 

rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu 

szacunkowego, ale musi także opierać się na prawidłowych danych dotyczących 

szacowanej nieruchomości. Ocena wartości dowodowej operatów jest możliwa przez 

organ administracji i sąd administracyjny w sytuacji, gdy prosta analiza treści operatu 

budzi wątpliwości co do ich spójności, logiczności, zupełności, nieścisłości, pominięciu 

istotnych dla ustalenia wartości nieruchomości elementów (zob. wyrok NSA z dnia 8 

lutego 2018 r., I OSK 1963/17, lex nr 2461046). Prosta analiza operatu 

zaakceptowanego przez organy w niniejszej sprawie wzbudziła wątpliwości Sądu co do 

jego zupełności i spójności. 

Sąd zwrócił uwagę, że przy wycenie metodą porównywania parami rzeczoznawca 

wybrała do porównania takie cechy rynkowe jak: "lokalizacja nieruchomości", 

"sąsiedztwo i otoczenie", "uzbrojenie terenu", "dostęp do drogi publicznej" oraz 

"przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych". Ta ostatnia cecha 

została wprowadzona, jak wyjaśniła opiniująca, bo wpływa na wartość wycenianej 

nieruchomości. Wyjaśnienie opiniującej w tym zakresie, Sąd uznał za niewystarczające. 

Po pierwsze, każda cecha rynkowa wybrana do porównania wpływa na wartość 

wycenianej nieruchomości. Po drugie, waga tej cechy to aż 50%, natomiast lokalizacja 

nieruchomości – 15%, podczas gdy przy wycenie nieruchomości drogowych metodą 

korygowania ceny średniej cecha "lokalizacja" ma wagę 50%, a wycenie poddane są 

przecież te same nieruchomości przy obu metodach. Nawet, gdyby przyjąć, że o wadze 

cechy "lokalizacja" zdecydowało to, że do porównania wybrane zostały nieruchomości 

według innego ich przeznaczenia przy obu tych metodach, to trudno nie zgodzić się ze 

skarżącym, że operat budzi niejasności w zakresie powodów wprowadzenia cechy 

"przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych", która w tak znaczący 

sposób wpływa na wynik wyceny. Dowodzi to przede wszystkim o braku zupełności 

operatu, skoro zgodnie z § 55 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wyceny, operat 

szacunkowy ma zawierać informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny 

nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych 

i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku 

obliczeń oraz wyniku końcowego. W konsekwencji Sąd nie zgodził się z organem, że 

zaakceptowany przez niego operat cechuje jasność i zupełność.  
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Idąc dalej Sąd podał, że w operacie biegła nie wskazuje na takie cechy istotne przy 

wyborze nieruchomości podobnych w metodzie korygowania ceny średniej jak stan 

prawny, przeznaczenie i sposób korzystania odnośnie tych nieruchomości. Wprawdzie 

przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie wyceny 

nie przewidują, aby rzeczoznawca majątkowy był zobowiązany do szczegółowego 

przedstawienia danych umożliwiających zidentyfikowanie nieruchomości podobnych, 

lecz w niniejszej sprawie biegła ograniczyła się do wskazania nieruchomości podobnych 

poprzez podanie obrębu, w jakim się znajdują, ulicy, powierzchni oraz ceny za 1 m2 

uzyskanej w wyniku transakcji. Tymczasem o stopniu podobieństwa decydują także 

inne właściwości, w szczególności stan prawny, która to cecha w świetle definicji 

legalnej "nieruchomości podobnej" stanowi bez wątpienia jeden z istotnych czynników 

oceny "podobieństwa". Brak jest informacji, czy przedmiotem porównywanych transakcji 

(poza nieruchomościami o najniższej i najwyższej cenie) było prawo własności 

wymienionych tam nieruchomości, czy może prawo użytkowania wieczystego, 

ewentualnie inne prawo rzeczowe. W operacie mowa jest ogólnie o transakcjach i 

cenach transakcyjnych "nieruchomości", bez sprecyzowania, o jakie konkretnie prawo 

do nieruchomości w danym przypadku chodzi. Podobieństwo nieruchomości nie może 

budzić wątpliwości, zaś ich usunięciu służyć ma opis istotnych cech charakteryzujących 

tak nieruchomość wycenianą, jak i nieruchomości z nią porównywanych. Opisu tego 

należy dokonywać w odniesieniu do każdej z porównywanych nieruchomości, albowiem 

w metodzie korygowania ceny średniej niezbędna jest znajomość cech wszystkich 

nieruchomości przyjętych do zbioru, wpływających na poziom ich cech (tak też WSA w 

Gdańsku w wyroku z dnia 17 października 2018 r., II SA/Gd 355/18, Lex nr 2568088). 

W sprawie II SA/Ke 725/19 dotyczącej ustalenia odszkodowania, w związku z 

tym, że decyzja zezwalająca na wejście na teren nieruchomości uczestniczki w związku 

z budową linii energetycznej niskiego napięcia i słupowej stacji trafo została wydana na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania 

nieruchomości, spór sprowadzał się do ustalenia, czy dyspozycje art. 129 ust. 5 i art. 

128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami mają zastosowanie w sytuacji, gdy 

ograniczenie własności nieruchomości nastąpiło pod rządami nieobowiązującej już 

ustawy z dnia 12 marca 1958 r. bez ustalenia odszkodowania, a właściciel (bądź jego 

następca prawny) domaga się ustalenia tego odszkodowania na podstawie 

obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
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Wyjaśniając to zagadnienie Sąd podzielił poglądy wyrażone w tej materii przez 

Naczelny Sąd Administracyjny w analogicznej sprawie rozstrzygniętej wyrokiem z 26 

sierpnia 2014 r., I OSK 147/13. Jak to wyjaśnił NSA "treść żądania strony należało 

rozważyć poprzez pryzmat przesłanek z art. 128 ust. 4 obowiązującej w dacie 

wszczęcia postępowania ustawy o gospodarce nieruchomościami, który przewiduje 

odszkodowanie odpowiadające wartości poniesionych szkód (a więc w pełnym zakresie 

rzeczywistych strat i utraconych korzyści) oraz wartości odpowiadającej zmniejszeniu 

wartości nieruchomości. Poza sporem jest, że takiego odszkodowania skarżący 

kasacyjnie nie otrzymał (ale też go nie żądał wcześniej). Niepodobna przeto twierdzić, 

że w sprawie zostało wszczęte postępowanie przed dniem wejścia w życie ustawy o 

gospodarce nieruchomościami, co skutkowałoby zastosowaniem jej przepisów na mocy 

art. 233. W przepisie tym chodzi o postępowanie w sprawie administracyjnej w 

znaczeniu procesowym, skoro mowa jest o wydaniu decyzji ostatecznej. Brak jest też 

innych przepisów przejściowych, na mocy których można byłoby zastosować normę z 

art. 128 ust. 4 tej ustawy. W szczególności, z uwagi na zakres regulacji dotyczącej 

wyłącznie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, nie sposób odwołać się do przepisu 

art. 216, pomijając nawet tę okoliczność, że w ust. 1 obejmuje on wyłącznie art. 6 i art. 

47 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. Niemniej jednak należało dostrzec przepis art. 129 

ust. 5 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wedle którego starosta 

wykonujący zadanie z zakresu administracji publicznej, wydaje odrębną decyzję o 

odszkodowaniu, gdy nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia 

odszkodowania, a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie. W przekonaniu 

Naczelnego Sądu Administracyjnego (...) przepis art. 129 ust. 5 pkt 3 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami ma zastosowanie zarówno do sytuacji pozbawienia praw 

do nieruchomości na skutek wywłaszczenia, jak i ograniczenia sposobu korzystania z 

nieruchomości na podstawie art. 120 i art. 124-126 tej ustawy, gdyż odszkodowanie, o 

jakim w nim mowa wynikać może zarówno z przepisu art. 128 ust. 1, jak i art. 128 ust. 4 

tej ustawy. Co prawda ustawa rozróżnia pozbawienie praw (art. 129 ust. 5 pkt 3), 

wywłaszczenie (art. 128 ust. 1), zdarzenia, o których mowa w art. 120 i 124 - 126 (art. 

128 ust. 4), wreszcie ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości (art. 124 ust. 

1), wszak nie kolidują one tu ze sobą, a sformułowanie "pozbawienie praw" nie oznacza 

tylko całkowitego wyzucia z prawa własności, a mieści w sobie również ograniczenie 

wynikających zeń uprawnień. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na 

podstawie art. 124 ust. 1 (zawartego w rozdziale "Wywłaszczanie nieruchomości") tej 
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ustawy należy kwalifikować jako jeden ze sposobów wywłaszczenia, szczególnie na 

gruncie obecnych rozważań. W poprzednim stanie prawnym uznawano podobnie, 

dowodząc, że umieszczenie przepisu art. 35 ustawy z 12 marca 1958 r. w rozdziale 5 

"Szczególny tryb wywłaszczenia" nakazywało uznanie go za przepis szczególny w 

stosunku do przepisów regulujących wywłaszczenie polegające na całkowitym odjęciu 

prawa własności (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 czerwca 2008 

r., sygn. akt I OSK 954/07, publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych). Wątpliwość wynikającą z uregulowania w art. 129 ust. 5 pkt 1 

omawianej ustawy kwestii odszkodowania z tytułu ograniczenia praw na podstawie art. 

124-126, należy rozwiać stwierdzeniem, iż dotyczy on tylko tych wymienionych 

przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, natomiast przepis art. 129 ust. 5 pkt 

3 innych przypadków, skoro nie ogranicza jego zastosowania. Należy do tego zakresu 

sytuacja, (...) w której - mimo obowiązku ustalenia odszkodowania z tytułu pozbawienia 

praw (tu ograniczenia prawa własności) - tego nie uczyniono. Godzi się bowiem 

opowiedzieć za koniecznością przestrzegania, wynikającego z art. 21 ust. 2 Konstytucji 

RP, uprawnienia i obowiązku wypłaty odszkodowania za nie tylko wywłaszczenie, ale i 

inne wypadki ograniczenia prawa własności, bo w każdym z nich dochodzi do 

naruszenia, chronionej przepisem art. 21 ust. 1 tego aktu, własności. Jeżeli zatem 

zarówno poprzednia ustawa, pod rządami której ograniczono prawo własności (...), jaką 

przywołać można z racji reguły nakazującej stosowanie przepisów obowiązujących w 

dniu zdarzenia, którego dotyczą, zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności 

odszkodowawczej (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 marca 2007 r., sygn. akt II 

CSK 457/06, LEX nr 339717, chociaż dopuścił stosowanie art. 124 ust. 5 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami do nieruchomości objętych decyzją wydaną w trybie art. 

35 ust. 1 ustawy z 12 marca 1958 r.), jak i obecna ustawa, przewidują odszkodowanie z 

tego tytułu, to niepodobna bronić poglądu o jego nieprzysługiwaniu. Podobne 

stanowisko zajmuje Naczelny Sąd Administracyjny w odniesieniu do odszkodowania za 

wywłaszczenie w trybie ustawy z dnia 6 lipca 1972 r. o terenach budownictwa 

jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach 

(Dz. U. Nr 27, poz. 192) - p. wyrok z dnia 6 marca 2012 r., sygn. akt I OSK 397/11, 

wyrok z dnia 21 grudnia 2009 r., sygn. akt I OSK 1111/08, publ. jw.)". 

Przenosząc takie poglądy na grunt niniejszej sprawy Sąd zauważył, że przedmiotem 

wniosku nie było odszkodowanie za straty wynikłe z działań przewidzianych w art. 35 

ust. 1 i 2 (art. 36 ust. 1 ustawy z 12 marca 1958 r.), tj. za straty (a więc już nie za 
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utracone korzyści, bo stratami jest tu rzeczywiście poniesiony uszczerbek majątkowy) w 

zasiewach, uprawach i plonach, za które odszkodowanie winno być ustalone w 

przeciągu 30 dni od zgłoszenia wniosku o odszkodowanie, a roszczenie takie 

przedawniało się z upływem 3 lat od powstania szkody - lecz odszkodowanie za utratę 

wartości nieruchomości strony wynikłe z faktu wybudowania na niej linii 

elektroenergetycznej niskiego napięcia i słupowej stacji trafo. Niespornie takiego 

odszkodowania skarżąca nie otrzymała. Roszczenie o jego wypłatę nie uległo również 

przedawnieniu, gdyż w orzecznictwie sądów administracyjnych generalnie przyjmuje 

się, że odszkodowanie ustalone w drodze decyzji administracyjnej nie podlega 

przedawnieniu, skoro w prawie administracyjnym przedawnienie roszczenia następuje 

tylko wówczas, gdy przepis prawa wyraźnie tak stanowi, a przepisu takiego 

dotyczącego dochodzonego w sprawie odszkodowania, w obowiązującym porządku 

prawnym nie ma. Wbrew wywodom organu nie można było w świetle art. 233 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami uznać, że niniejsza sprawa była w istocie sprawą 

wszczętą przed wejściem w życie tej ustawy, którą należy prowadzić od 1 stycznia 1998 

r. na podstawie przepisów tej ustawy, wśród których znajduje się art. 129 ust. 5 pkt 3, 

dający podstawę do wydania odrębnej decyzji o ustaleniu odszkodowania za 

ograniczenie w przeszłości praw do nieruchomości. Takiemu ujęciu sprzeciwia się 

bowiem to, że w art. 233 chodzi o postępowanie w znaczeniu procesowym, skoro mowa 

jest w tym przepisie o wydaniu decyzji ostatecznej. Niemniej jednak nie można mówić w 

niniejszej sprawie o braku materialno-prawnych podstaw do rozpatrzenia żądania 

skarżącej, skoro Sąd, za poglądami wyrażonymi w przytoczonym wyroku NSA z 26 

sierpnia 2014 r., opowiada się za dopuszczalnością zastosowania w niniejszej sprawie 

aktualnie obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami do stanu faktycznego 

sprzed jej wejścia w życie. Objęte nią uprawnienie nie zostało bowiem skonsumowane 

wcześniej, tj. sprawa nie została załatwiona w taki sposób, który wykluczałby taką 

możliwość. Nie zapadła bowiem w kwestii dochodzonego w niniejszej sprawie 

odszkodowania żadna decyzja ostateczna. W tym zakresie należy również odwołać się 

do poglądów wyrażonych w cytowanym wyroku NSA z 26 sierpnia 2014 r. oraz w 

innych orzeczeniach i w doktrynie, że "nowa ustawa może ingerować w dawniej 

powstałe stosunki prawne, przy czym tylko skutki zdarzeń prawnych ocenia się na 

podstawie norm obowiązujących z daty zdarzenia (p. S. Grzybowski w: Prawo cywilne. 

Zarys części ogólnej, Warszawa 1978 r., str. 65-66). W uchwale z dnia 10 kwietnia 2006 

r., sygn. akt I OPS 1/06, NSA wyraził pogląd, że nowa ustawa, w braku przepisów 
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przejściowych, ma zastosowanie do stanów aktualnych, ale i zdarzeń wcześniej 

powstałych, jeśli nadal trwają, a bezpośrednie stosowanie nowych przepisów przede 

wszystkim odnosi się do zastanych w dniu wejścia ich w życie stosunków prawnych. 

Rozróżnić bowiem należy retrospektywność (nowe przepisy regulują też stany 

wcześniejsze, ale otwarte, w toku, niezakończone ostatecznie) oraz retroaktywność 

przepisów (oddziaływanie wsteczne na stany wcześniejsze, lecz zamknięte, czyli 

zakończone - załatwione). Oznacza to konieczność ustalenia odszkodowania wedle 

reguł uwzględniających obecnie obowiązujące przepisy (tak też Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gliwicach w wyrokach z: 19 listopada 2012 r., sygn. akt II SA/Gl 

582/12, 17 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA/Gl 938/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Lublinie w wyroku z dnia 11 października 2012 r., sygn. akt II SA/Lu 374/12, publ. 

jw)". 

W sprawie II SA/Ke 156/19 dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z 

nieruchomości, zaakceptowany przez organ przebieg linii kablowej oraz usytuowanie 

stacji transformatorowej na działce nr 106/3, przedstawiony został przez wnioskodawcę 

dopiero w toku postępowania administracyjnego i odbiegał on od tego, który był 

przedmiotem wniosku, a wcześniej rokowań pomiędzy inwestorem a skarżącymi. Do akt 

złożone zostały dwie mapy przedstawiające przebieg planowanej inwestycji, różniące 

się zarówno miejscem posadowienia nowej stacji transformatorowej napowietrznej oraz 

bramki odłącznikowej, jak i przebiegiem i długością sieci kablowej średniego napięcia, 

którą planuje się zastąpić przewody napowietrzne przeznaczone do demontażu. 

Uchylając decyzję organów obu instancji Sąd uznał, że organy te nie oceniły w sposób 

należyty, czy nowy przebieg linii energetycznej w drugiej wersji - zaproponowanej przez 

inwestora w toku postępowania administracyjnego, pozostaje w zgodzie z ustaleniami 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu. Ponadto organy nie 

zauważyły, że nowa, druga propozycja inwestora nie została objęta rokowaniami, 

prowadzonymi przed złożeniem wniosku w tej sprawie. Odnosząc się do kwestii 

rokowań Sąd wskazał, że ich istotą jest podjęcie negocjacji w związku z konkretną 

ofertą. Odpowiedź drugiej strony (bądź jej brak) zawsze więc nawiązuje do tej 

konkretnej oferty i w razie jej modyfikacji, zmianie może również ulec stanowisko strony 

w negocjacjach. Przeprowadzenie rokowań ma na celu podjęcie w pierwszej kolejności 

próby ugodowego i cywilnoprawnego rozstrzygnięcia między stronami kwestii 

związanych z ograniczeniem prawa własności. Nakładając taki obowiązek 

ustawodawca wyraźnie wskazał, że traktuje decyzyjne wkraczanie w to prawo jako 
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ostateczność. Właśnie dlatego, z uwagi na ingerencję decyzji wydanej w trybie art. 124 

ustawy o gospodarce nieruchomościami w prawo podlegające ochronie konstytucyjnej, 

wykładni wymogu poprzedzenia wniosku rokowaniami nie można dokonywać w sposób 

rozszerzający. 

Prawidłowość przeprowadzonych rokowań była też przedmiotem oceny Sądu w 

sprawie II SA/Ke 341/19 dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

Uchylając zaskarżoną decyzję Sąd dokonał wykładni art. 124 ust. 1 i 3 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami wskazując, że wszczynając postępowanie 

administracyjne w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, 

organ wprawdzie nie ocenia samych warunków negocjacji, to jest: adekwatności 

proponowanej kwoty odszkodowania, jak i okoliczność, czy inwestor zaproponował 

takie warunki, które są dla niego korzystne, czy takie, które są dla niego nie do 

przyjęcia, ale musi ustalić, czy zaproponowane przez inwestora warunki czasowego 

zajęcia nieruchomości zostały skierowane do jej właściciela i czy do niego propozycja ta 

dotarła. W przeciwnym bowiem wypadku nie można w ogóle mówić o przeprowadzeniu 

rokowań z właścicielem nieruchomości, którego wniosek o czasowe ograniczenie 

władania nieruchomością dotyczy. 

 Mając powyższe na uwadze Sąd za uzasadnione uznał wszystkie te zarzuty 

skargi, które dotyczyły braku przeprowadzenia rokowań przed złożeniem wniosku przez 

inwestora. Chociaż bowiem do wniosku, jaki wpłynął do organu zostały dołączone 

cztery pisma, to jednak wszystkie te pisma były adresowane do innej spółki, niebędącej 

właścicielem nieruchomości, których dotyczył wniosek.  

W sprawie II SA/Ke 430/19 Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie 

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. Zdaniem Sądu istotne w sprawie 

było to, że celem postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z 

nieruchomości nie jest rozstrzygnięcie, czy inwestycja celu publicznego w ogóle 

powstanie, albo też którędy konkretnie będzie przebiegać. Kwestie te powinny być 

sprecyzowane uprzednio, albo w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, albo w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jak to miało 

miejsce w rozpatrywanej sprawie). Decyzja wydana w oparciu o art. 124 ust. 1 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami ma jedynie umożliwiać realizację inwestycji celu 

publicznego, w razie braku porozumienia z właścicielem nieruchomości. Decyzja o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi obowiązku znoszenia przez właściciela 

nieruchomości ograniczenia w prawie korzystania z nieruchomości. Ustala bowiem tylko 
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przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego i określa sposoby 

zagospodarowania terenu, ale nie konstytuuje konkretnego ograniczenia związanego z 

założeniem i przeprowadzeniem na nieruchomości przewodów, urządzeń, sieci 

służących inwestorowi nie mającemu tytułu prawnego do nieruchomości. Dlatego 

wobec braku zgody właściciela szczegółowy sposób ograniczenia zawierać musi 

decyzja, o której mowa w art. 124 ust. 1; powinna ona określać przedmiot ograniczenia i 

jego terytorialny zakres oraz jednoznacznie wskazywać przebieg inwestycji przez 

nieruchomość. Decyzja wydana w oparciu o ten przepis daje inwestorowi prawo 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w tym stwarza warunki do 

wystąpienia o pozwolenie na budowę i zastępuje zgodę właściciela na wejście na teren, 

gdy ten nie wyraża zgody, jak również stanowi dowód, o jakim mowa w art. 32 ust. 4 pkt 

2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze 

zm.; por. E. Bończak-Kucharczyk, "Ustawa o gospodarce nieruchomościami. 

Komentarz aktualizowany", opubl. Lex/el. 2019; wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 14 

listopada 2017r., sygn. II SA/Rz 1069/17). 

A zatem, jak wynika z powyższych wywodów, organ orzekający na podstawie art. 124 

ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie jest władny rozstrzygać co do tego, 

czy dana inwestycja w ogóle powstanie (w kontekście także ewentualnych 

niebezpieczeństw związanych z jej realizacją i funkcjonowaniem) i czy będzie 

przebiegać przez określone nieruchomości. Te okoliczności wynikają już bowiem z 

ostatecznej decyzji lokalizacyjnej, która determinuje przebieg gazociągu i jest wiążąca 

dla organu orzekającego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

Co więcej, w sprawie niniejszej, która dotyczy ograniczenia sposobu korzystania z 

nieruchomości, do kognicji organów nie należy ustalanie możliwości technicznych czy 

sposobu prowadzenia prac przy budowie gazociągu w pobliżu istniejącego starego 

gazociągu. Techniczne możliwości zrealizowania sieci oraz tryb, formę i zakres 

koniecznych działań, których podjęcie będzie niezbędne do usunięcia ewentualnych 

przeszkód, a także bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego, będą podlegać 

analizie ze strony organów techniczno-budowlanych na etapie udzielenia pozwolenia na 

budowę. 

 W sprawie II SA/Ke 651/19 dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z 

nieruchomości, skarżąca podnosiła zarzut, że zaskarżona decyzja nie uwzględniała, że 

realizacja inwestycji ograniczy możliwość zabudowy jej działki, a ponadto domagała się 

zobowiązania inwestora bądź organu do wykupu jej działki, na podstawie art. 124 § 5 
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ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sąd oddalając skargę wskazał, że roszczenie 

o wykup nieruchomości, w sytuacji uregulowanej art. 124 § 5  następuje w drodze 

umowy, a nie w drodze decyzji administracyjnej. Jeżeli więc nie doszło do zawarcia 

umowy, zainteresowany może wystąpić do sądu powszechnego, natomiast nie jest 

możliwa realizacja tego roszczenia w postępowaniu przed organami administracji 

publicznej prowadzącymi postępowanie w trybie art. 124 ust. 1 powyższej ustawy (zob. 

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 września 2011 r., 

sygn. I SA/Wa 647/11, dostępny na stronie internetowej: orzeczenia.nsa.gov.pl). W 

konsekwencji nie jest również możliwy wykup działki z powodu nielegalnej, jak twierdzi 

skarżąca, lokalizacji infrastruktury energetycznej w 1985 r., na stanowiącej wówczas 

własność jej ojca działce nr 217. Z tego też powodu zgłoszone przez skarżącą żądanie 

okazało się nieskuteczne. 

Odnośnie zarzutu uniemożliwienia wykorzystania nieruchomości na cele budowlane 

Sąd zgodził się z Wojewodą, że realizacja celu publicznego ma pierwszeństwo przed 

przyszłymi zamierzeniami właściciela związanymi z realizacją własnych celów 

inwestycyjnych, zatem skarżąca nie może zostać zwolniona z respektowania wymogów 

ostatecznej decyzji lokalizacyjnej. Ponadto udzielone w sprawie zezwolenie na 

przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, w sposób 

wystarczająco precyzyjny wskazuje przebieg planowanej inwestycji przez nieruchomość 

skarżącej, jak i zakres uszczuplenia jej władztwa i to tylko w zakresie niezbędnym do 

wykonania tej inwestycji, w sposób najmniej uciążliwy dla korzystania z nieruchomości 

oraz zgodnie z warunkami wynikającymi z decyzji.  

Odnosząc się do oczekiwania skarżącej dotyczącego powinności zajęcia przez 

Wojewodę stanowiska odnośnie legalności wybudowania przedmiotowej napowietrznej 

linii elektroenergetycznej Sąd wyjaśnił, że nie było to w sprawie konieczne. Legalność 

istniejącej na nieruchomości linii elektroenergetycznej nie jest warunkiem obecnie 

orzeczonego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, skoro takie 

ograniczenie może zostać orzeczone również odnośnie nieruchomości, która nie była 

dotychczas zabudowana jakąkolwiek linią, jeżeli tylko wynika to z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, z decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, co właśnie miało miejsce w niniejszej sprawie. 

W sprawie II SA/Ke 621/19 dotyczącej zwrotu nieruchomości, Sąd uchylił 

decyzje organów obu instancji uznając, że nie poddają się one kontroli pod względem 

zgodności z prawem materialnym, skoro nie został jednoznacznie wyjaśniony zakres 
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żądania zawartego we wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Sąd 

argumentował, że bez wątpienia podstawowym ustaleniem, jakie musi zostać dokonane 

przez organy orzekające w przedmiocie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej (jej 

części) jest to, jakiej nieruchomości (jej części) ten wniosek dotyczy. Nie sposób 

bowiem rozstrzygać o zwrocie (odmowie zwrotu) nieruchomości (lub jej części), co do 

której istnieją wątpliwości, czy ta nieruchomość (jej część) objęta jest żądaniem zwrotu.  

 Sąd podniósł, że nie jest w stanie wyjaśnić zakresu żądania zawartego we 

wniosku, wyłącznie w oparciu o wykaz synchronizacyjny i szkic synchronizacyjny 

wykonany przez geodetę oraz treść protokołu oględzin. Należało przedstawić wyrys 

mapy terenu będącej przedmiotem żądania zwrotu z dokładnym oznaczeniem 

naniesień budynków i innych urządzeń znajdujących się na gruncie, z oznaczeniem 

powierzchni terenu, którego dotyczy wniosek skarżącej i numeracji działek wynikającej 

z ewidencji gruntów i budynków znajdujących się na tym terenie. Precyzyjne 

wyznaczenie terenu objętego żądaniem wniosku pozwoli na ocenę, czy teren ten jest 

zbędny dla celu wywłaszczenia określonego w decyzji o wywłaszczeniu. Jeżeli bowiem 

cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszczonej nieruchomości, 

zwrotowi podlega pozostała część. Niewykluczone, że będzie to wymagało uzyskania 

od wnioskodawczyni dodatkowych wyjaśnień, do czego organ doprowadzi, 

wykorzystując dostępne środki prawne (protokół z oględzin, przesłuchanie strony), czy 

opinii biegłego geodety. 

Niezależnie od powyższego Sąd zauważył, że z uzasadnienia decyzji odmawiającej 

zwrotu nieruchomości wywłaszczonej (jej części) powinno wynikać, czy budynki, inne 

obiekty budowlane czy urządzenia techniczne, które na wywłaszczonym terenie zostały 

wybudowane bez wątpienia stanowią niezbędną infrastrukturę służącą głównemu 

celowi wywłaszczenia. Jeżeli bowiem, jak w niniejszej sprawie, taką infrastrukturę 

towarzyszącą stanowi droga pożarowa przy budynku warsztatów szkolnych, a z treści 

umowy sprzedaży z 24 listopada 1976 r. nie wynika wprost, że taki był cel sprzedaży tej 

nieruchomości przez poprzednika prawnego skarżącej w trybie ustawy z dnia 12 marca 

1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, to organy orzekające w 

sprawie muszą w sposób niewątpliwy wykazać, że ta droga służy głównemu celowi 

wywłaszczenia – budowie warsztatów. Celnie bowiem podnosi skarżąca, że dopiero po 

ponad 35 latach funkcjonowania tych warsztatów powstała droga pożarowa. Organy, 

orzekając o odmowie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej, powinny należycie tę 

odmowę umotywować. Nie jest wystarczające stwierdzenie, że droga jest niezbędnym 
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urządzeniem umożliwiającym prawidłowe korzystanie ze zlokalizowanych w jej 

sąsiedztwie obiektów, skoro wiele lat budynek funkcjonował bez takiej drogi. Jeżeli 

budowa tej drogi wynika ze zmian w przepisach prawa, to organy winny wskazać te 

przepisy. Niewątpliwie droga pożarowa stanowi element bezpiecznego funkcjonowania 

znajdujących się w jej pobliżu obiektów budowlanych. Należało jednak wyjaśnić, czy na 

terenie objętym wnioskiem skarżącej taką właśnie lokalizację tej drogi uzasadniają 

przepisy prawa budowlanego lub przepisy związane z ochroną przeciwpożarową i które 

są to przepisy prawa. 

 W sprawie II SA/Ke 197/19, skarżący Prokurator domagał się stwierdzenia 

nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości z tego względu, że została 

stwierdzona, wyrokiem sądowym, nieważność całej uchwały w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa, a stwierdzenie nieważności 

uchwały wywiera skutek ex tunc, co oznacza taki stan, jakby tej uchwały nigdy nie było. 

Zgadzając się ze stanowiskiem skarżącego Sąd wskazał, że zgodnie z art. 94 ust. 1 

ustawy o gospodarce nieruchomościami zarówno w jej brzmieniu z daty wydania decyzji 

zatwierdzającej podział, jak i obecnie, podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli 

jest on zgodny z ustaleniami panu miejscowego. W razie braku tego planu stosuje się 

przepisy art. 94. Stosownie do ust. 2 zgodność z ustaleniami planu w myśl ust. 1 

dotyczy zarówno przeznaczenia terenu jak i możliwości zagospodarowania 

wydzielonych działek. Z kolei zgodnie z art. 98 ust. 1 tej samej ustawy działki gruntu 

wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z 

nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z 

mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu 

Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo 

orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis ten stosuje się także do nieruchomości, 

której podział został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo 

użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z 

dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o 

podziale prawomocne. Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu 

pod poszerzenie istniejących dróg publicznych. Aby było możliwe ustalenie, czy jakieś 

działki przeszły z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa lub którejś z wymienionych w 

tym przepisie jednostek samorządu terytorialnego, musi to wynikać z przeznaczenia 

tych działek w miejscowym planie pod drogim publiczne. Tylko wówczas dochodzi do 

skutku o jakim mowa w tym przepisie. Jeżeli więc w dacie, w której decyzja 
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zatwierdzająca podział nieruchomości została wydana i następnie stała się ostateczna, 

nie obowiązywał żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (taki jest 

bowiem skutek stwierdzenia jego nieważności), okoliczność ta ma bardzo istotne 

znaczenie dla oceny prawidłowości decyzji zatwierdzającej podział. Zapisy planu 

stanowiły bowiem jedną z podstaw prawnych kontrolowanej w trybie nadzwyczajnym 

decyzji. W przypadku stwierdzenia nieważności miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ta podstawa odpadła, a weryfikacja zgodności projektowanego podziału 

z planem miejscowym jest niemożliwa. Skoro stwierdzenie nieważności rodzi skutki w 

postaci bezskuteczności prawnej z mocą wsteczną, to przyjąć należy, że o takiej 

zgodności nie mogło być w ogóle mowy, skoro powyższy akt prawa miejscowego 

wyeliminowany został ze skutkiem od dnia jego podjęcia. 

 
 
 
 
 

12. Sprawy z zakresu transportu drogowego 

 

W 2019 roku ponownie przeważającą część spraw rozpoznanych przez Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Kielcach z zakresu transportu drogowego stanowiły sprawy ze 

skarg na decyzje w przedmiocie kar pieniężnych za naruszenia przepisów dotyczących 

transportu drogowego, w których materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia stanowiły 

przepisy art. 92 ust. 1 i nast. ustawy o transporcie drogowym (tekst jedn. z 2017 r. poz. 

2200 ze zm., zwana dalej w skrócie u.t.d.). 

 Znaczna część spośród wskazanych wyżej spraw dotyczyła kar pieniężnych 

nakładanych na przedsiębiorców za naruszenia polegające na wykonywaniu 

przewozów regularnych niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu, spośród 

których w wielu przypadkach skargi zostały oddalone i żadna ze stron nie złożyła 

wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wśród analizowanych spraw istotna ich 

część, podobnie jak w latach ubiegłych, to takie, w których zaskarżone decyzje 

dotyczyły nałożenia kara pieniężnych na przedsiębiorców związku z ujawnieniem 

naruszeń przepisów obowiązującego ich prawa, w szczególności w zakresie czasu 

pracy kierowców.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 92/19 WSA w Kielcach oddalił skargę. W 

uzasadnieniu wyroku wskazał, że przeprowadzono kontrolę przedsiębiorstwa 
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prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu 

międzynarodowego transportu drogowego rzeczy. Ujawniono w jej wyniku naruszenia 

polegające na przekroczeniu maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, 

przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, skrócenie 

dziennego czasu odpoczynku, skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku, 

nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia 

rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości 

pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi, nieokazanie podczas kontroli w 

przedsiębiorstwie wykresówki, danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub 

dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu - za każdy dzień, a także 

naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy - za każdego kierowcę. 

Przewoźnik został ukarany karą w wysokości 14600 zł.  Sąd podzielił stanowisko 

organów, że w stosunku do przedsiębiorcy brak jest podstaw do wyłączenia od 

stosowania przepisów czasu pracy zawartego w art. 13 ust. 1 lit b rozporządzenia 

561/2006, zgodnie z którym o ile nie zagraża to osiągnięciu celów określonych w art. 1, 

każde Państwo Członkowskie może wprowadzić wyjątki od przepisów art. 5-9 i 

uzależnić te wyjątki od spełnienia indywidualnych warunków na swoim terytorium lub, w 

porozumieniu z zainteresowanymi Państwami, na terytorium innego Państwa 

Członkowskiego, mające zastosowanie do następujących przewozów wykonywanych 

pojazdami używanymi lub wynajmowanymi bez kierowcy przez przedsiębiorstwa 

rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwa rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w 

ramach własnej działalności gospodarczej w promieniu do 100 km od bazy 

przedsiębiorstwa. Sąd wskazał, że z przedstawionych przez stronę dokumentów 

wynikało, że przedsiębiorca jest podatnikiem podatku rolnego oraz podatku od 

nieruchomości oraz jest współwłaścicielem nieruchomości. Powyższe dokumenty nie 

wskazują jednak, że przedsiębiorca, prowadząc przedsiębiorstwo rolnicze, ogrodnicze, 

leśne, gospodarstwo rolne lub rybackie wykonywał przewozy rzeczy w ramach własnej 

działalności gospodarczej w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa. 

Twierdzenia strony, iż korzysta z wyłączenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit b ww. 

rozporządzenia, powinny być jednak poparte innymi dowodami wykazującymi, czy 

przewozy - podczas których stwierdzono wystąpienie naruszeń przepisów czasu pracy - 

były wykonywane w związku z działalnością rolniczą, czy działalnością w zakresie 

wykonywania transportu drogowego rzeczy, zwłaszcza gdy do przewozów 

wykorzystywane są pojazdy zgłoszone do ww. licencji. Sąd w tej sprawie, z powołaniem 
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się na orzecznictwo sądów administracyjnych, wyjaśnił również, że dokumenty 

związane z przestrzeganiem warunków i obowiązków przewozu drogowego 

(potwierdzające czas pracy kierowców) mogą być złożone przez kontrolowanego 

przedsiębiorcę wyłącznie do momentu zakończenia kontroli w przedsiębiorstwie, co 

wynika z art. 92a ust. 3 i ust. 6 utd oraz lp. 6.3.7 załącznika nr 3 do utd. Kontrola 

rozpoczyna się z dniem okazania podmiotowi kontrolowanemu legitymacji służbowej 

kontrolującego i upoważnienia do jej przeprowadzenia wraz z podjęciem pierwszej 

czynności kontrolnej. Z kolei zakończenie kontroli następuje w dacie sporządzenia 

protokołu kontroli, jako ostatniej czynności kontrolnej. 

 W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 99/19 WSA w Kielcach oddalił skargę wniesioną 

przez przedsiębiorcę na decyzję w przedmiocie kary pieniężnej w kwocie 8000 zł za 

wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem określonym w lp. 2.1. załącznika nr 

3 u.t.d. polegającym na wykonywaniu przewozu regularnego bez wymaganego 

zezwolenia. O stałym charakterze przewozu świadczy powtarzalność jego 

wykonywania: w określonych godzinach na określonej trasie. Organ ustalił, że jeden z 

przystanków, gdzie kierowca zabierał dzieci, znajduje się na terenie Gminy K. i nie jest 

ujęty w obowiązującym stronę rozkładzie jazdy. Zezwolenie, w oparciu o które 

przewoźnik wykonywał przewozy, obejmowało swoim zakresem obszar Gminy C. 

Przystanek, o którym mowa wyżej, znajduje się na terenie Gminy K., co oznacza, że 

kierowca w dniu kontroli nie dysponował zezwoleniem na wykonywanie przewozów 

regularnych wydanym przez Starostę M., które obejmowałoby swoim zakresem obszar 

Gminy C. i obszar Gminy K. Analiza trasy z posiadanego zezwolenia i trasy faktycznie 

wykonywanej świadczyła o tym, że są to różne trasy. Przejazd poza obszar gminy nie 

był tylko naruszeniem warunków zezwolenia, lecz wykonywaniem przewozu 

regularnego bez wymaganego zezwolenia. Sąd podzielił ustalenia organów i ocenę 

materialnoprawną sprawy. Z opisu stwierdzonego naruszenia znajdującego się w 

dokumencie protokołu z kontroli wynikało, że autobus poddano kontroli po 

wcześniejszej obserwacji na części wykonywanej linii komunikacyjnej i o godz. 7:30 

zabrał dzieci z przystanku z miejscowości K.. W powiązaniu z zeznaniami kierowcy był 

to dowód bezspornie świadczący o zaistniałym naruszeniu określonym w l.p. 2.1 

załącznika nr 3 u.t.d. Sąd uznał, że wyniki obserwacji przeprowadzonej przez 

upoważniony organ, bez względu na to, w jakiej formie zostały utrwalone, stanowią 

oświadczenie jego wiedzy, oceniane i poddane analizie w świetle całego 

zgromadzonego materiału dowodowego, według zasad określonych w art. 7, art. 77 § 1 
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i art. 80 Kpa. Wykonane czynności kontrolne, przeprowadzone przez inspektorów ITD 

znalazły odzwierciedlenie w protokole kontroli sporządzonym w tym samym dniu. 

Protokół został sporządzony według wzoru określonego przepisami prawa 

(rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 

lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego, Dz.U. z 2013 r., poz. 1064), co 

oznacza, że dokument ten nosi cechy dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 76 § 1 

Kpa i korzysta z kwalifikowanej mocy dowodowej. Z uwagi na zawartą w nim treść i 

okoliczności jego sporządzenia, słusznie – w ocenie Sądu - oceniły organy, że może on 

stanowić dowód w sprawie na okoliczność tego co zostało w nim stwierdzone. 

W analizowanej grupie spraw jest również sprawa sygn. akt II SA/Ke 155/19 

zakończona prawomocnym wyrokiem WSA w Kielcach uchylającym decyzje organów I i 

II instancji. Na przedsiębiorcę została nałożona kara pieniężna w kwocie 8800 zł. 

Naruszenia, za które organ I instancji nałożył karę w łącznej wysokości 8500 zł 

dotyczyły obowiązku wczytywania danych z karty kierowców. Organy uznały, że  nawet 

w sytuacji, gdy karta kierowcy została wczytana na kilka dni przed upływem umowy 

zlecenia i następnie kierowca w sposób nieprzerwany nadal wykonywał pracę na 

podstawie kolejnej umowy zlecenia czy też umowy o pracę, to z dniem zakończenia 

każdej z umów obowiązkiem podmiotu wykonującego przewóz drogowy było wczytanie 

kart. W związku z tym za prawidłowe uznano nałożenie kary na podstawie lp. 6.3.11 

załącznika nr 3 do u.t.d., w kwocie po 500 złotych od stwierdzonego naruszenia za 

każdego kierowcę. Niemniej Sąd ocenił, że zaskarżona decyzja została wydana z 

naruszeniem przepisów § 4 ust. 2 i 3 obowiązującego w okresie objętym kontrolą 

rozporządzenia Ministra Transportu Drogowego z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie 

częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz 

warunków przechowywania tych danych (Dz. U. z 2007 r., Nr 159, poz. 1128), do 

którego to naruszenia doszło na skutek niewłaściwej wykładni tych przepisów. Sąd 

wyjaśnił, że przepisy unijne, a mianowicie przywołane przez organ rozporządzenie 

Komisji (UE) NR 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 w sprawie maksymalnych okresów na 

wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców w art. 1 

ust. 3 b ustala, że maksymalny okres wczytania danych z karty kierowcy nie przekracza 

28 dni. Jak wskazano we wstępie tego rozporządzenia regularne wczytywanie danych 

zarejestrowanych przez jednostkę pojazdową i na karcie kierowcy jest niezbędne dla 

skutecznej kontroli przestrzegania przez kierowcę i przedsiębiorstwo przepisów 

dotyczących czasu prowadzenia pojazdów i okresów odpoczynku ustanowionych 
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rozporządzeniem (WE) nr 561/2006. Określenie maksymalnego okresu na wczytanie 

odpowiednich danych z jednostki pojazdowej i karty kierowcy pozwoli na ściślejsze 

ujednolicenie warunków działalności przedsiębiorstw transportu drogowego w całej Unii. 

Określając maksymalne okresy na wczytanie danych, należy uwzględnić wyłącznie dni 

zarejestrowanej działalności. Sąd wyjaśnił, że wynika z zacytowanego wyżej § 4 

rozporządzenia Ministra Transportu Drogowego z dnia 23 sierpnia 2007 r., iż polski 

ustawodawca przewidział dodatkowe terminy pobierania danych z karty kierowcy. 

Podkreślenia jednak wymaga, że rozporządzenie to zostało wydane na podstawie 

delegacji ustawowej zawartej w art. 23 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie 

tachografów cyfrowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 891), zgodnie z którym 

minister właściwy do spraw transportu, kierując się koniecznością zagwarantowania 

okresowego i regularnego pobierania danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy 

oraz przechowywania tych danych przez podmiot wykonujący przewozy drogowe z 

zachowaniem wymagań, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych 

przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1), 

określi, w drodze rozporządzenia, częstotliwość pobierania danych z tachografów 

cyfrowych i kart kierowców oraz warunki ich przechowywania przez podmioty 

wykonujące przewozy drogowe. Zawarte w tej delegacji sformułowanie "kierując się 

koniecznością zagwarantowania okresowego i regularnego pobierania danych z 

tachografu cyfrowego i karty kierowcy oraz przechowywania tych danych przez podmiot 

wykonujący przewozy drogowe" świadczy, zdaniem Sądu, o tym, że konieczność 

dodatkowego w stosunku do przepisów unijnych wczytywania karty kierowcy, 

przewidziana w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia miała na celu zagwarantowanie 

przechowywania tych danych przez podmiot wykonujący przewozy drogowe. W 

sytuacji, gdy kierowca nieprzerwanie wykonuje pracę na rzecz tego samego 

przewoźnika, a jedynie na podstawie różnych, zawieranych bezpośrednio jedna po 

drugiej umów, nie jest zagrożone zagwarantowanie przechowywania danych. Również 

brzmienie § 4 ust. 2 powyższego rozporządzenia świadczy o tym, że celem 

wczytywania danych z karty jest to, aby nie doszło do ich utraty. Dlatego też przepisy § 

4 ust. 1 pkt 2 i 3 powyższego rozporządzenia należy rozumieć w ten sposób, że 

ustawodawca nałożył obowiązek wczytywania karty kierowcy w sytuacji, gdy kierowca 
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przestaje wykonywać swoje obowiązki na rzecz podmiotu wykonującego przewozy na 

skutek czy to ustania stosunku pracy czy też rozwiązania innej umowy. W sytuacji, gdy 

po zakończeniu jednej umowy nawiązywana jest kolejna, czy też w sytuacji, gdy 

dochodzi do nawiązania stosunku pracy bezpośrednio po rozwiązaniu poprzednio 

łączącej kierowcę z podmiotem wykonującym przewozy umowy, przewoźnik nie ma 

obowiązku pobierania danych z karty, nie służy to bowiem zagwarantowaniu 

przechowywania danych. Dlatego też w tych wszystkich sytuacjach, w których skarżący 

jako podmiot wykonujący przewozy wczytywał karty z zachowaniem 28 – dniowego 

terminu, bez względu na to, czy w okresie tych 28 dni doszło do zmiany podstawy 

zatrudnienia czy też nie, brak jest podstaw do nałożenia na niego kary o jakiej mowa w 

załączniku nr 3 do u.t.d. pod poz. 6.3.11. Nie można bowiem mówić w takiej sytuacji o 

naruszeniu przez niego wymogu wczytywania danych z karty kierowcy. 

Podobnie w sprawie sygn. akt II SA/Ke 222/19 WSA w Kielcach uchylił zarówno 

zaskarżoną decyzję jak i decyzję organu I instancji.  W oparciu o ustalenia dokonane 

podczas kontroli z dnia 29 sierpnia 2018 r. stwierdzono, że kierowca, wykonując 

przewóz regularny na linii K. – M. realizując kurs z 06.05, dopuścił się naruszenia 

dotyczącego godzin odjazdu i przyjazdu (I.p. 2.2.2 załącznika nr 3 do u.t.d.) oraz 

naruszenia dotyczącego zatrzymania pojazd na przystanku, który nie był wyznaczony w 

rozkładzie jazdy (I.p. 2.2.3 załącznika nr 3 do u.t.d.). Jeśli chodzi o naruszenie 

określone w I.p. 2.2.2 załącznika nr 3 do utd, to Sąd podzielił twierdzenie organu, że 

zebrany w sprawie materiał dowodowy wystarczająco jasno wskazuje, że kurs z 06.05 

rozpoczął się z opóźnieniem, którą to okoliczność potwierdził sam skarżący, twierdząc, 

że na pierwszy przystanek kursu (z ulicy G.) przyjechał spóźniony, gdyż nie mógł 

wyjechać z ulicy, przy której mieszka z powodu holujących się pojazdów, a następnie 

korków panujących na remontowanej ulicy G. Sąd wskazał, że utrudnienia związane z 

remontem ul. G. (zgodnie z informacjami Miejskiego Zarządu Dróg w K.) trwały od 7 

sierpnia 2018 r. do 20 listopada 2018 r. i występowały ze względu na wprowadzenie 

czasowej organizacji ruchu, zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu oraz ograniczenie 

prędkości. Tymczasem badany kurs miał miejsce dnia 29 sierpnia 2018 r., a zatem 

utrudnienia te nie mogły być dla kierowcy zaskoczeniem i miał on czas, żeby się do tych 

warunków przystosować. Jako zasadne natomiast ocenił Sąd zarzuty dotyczące 

naruszenia opisanego pod I.p. 2.2.3 załącznika nr 3 do u.t.d., polegającego na 

naruszeniu wyznaczonych przystanków. W tym zakresie organy ustaliły, że kierowca o 

godzinie 06:21 zatrzymał się na przystanku w K. na ul. Ż. (przystanek BUS/Hala), a 
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następnie o godzinie 06:22 - na pobliskim przystanku również na tej ulicy, który jednak 

nie był wyznaczony w rozkładzie jazdy i skąd zabrał pasażera. Przewoźnik nie 

zaprzeczał, że w istocie zatrzymał się na przystanku, który nie był wyznaczony w 

rozkładzie jazdy, jednak argumentował, że przyczyną zjechania na ten przystanek była 

awaria silnika, natomiast do zabrania pasażera doszło w wyniku jego samowolnego 

wtargnięcia do pojazdu i odmowy jego opuszczenia. Organy obu instancji nie 

uwzględniły argumentacji przewoźnika, pozwalającej na zastosowanie art. 92c u.t.d. 

uznając, że strona nie przedstawiła żadnych dowodów na awarię pojazdu, a ponieważ, 

w ocenie organów, zebrany materiał dowodowy w sprawie był wiarygodny i spójny, nie 

przeprowadziły one żadnych dodatkowych dowodów. Skarżący konsekwentnie w toku 

całego postępowania, poczynając od uwag zgłoszonych do protokołu kontroli, a 

kończąc na zarzutach skargi, na zaistnienie takich przesłanek wskazywał i przedstawił 

na ich potwierdzenie istotne dowody w postaci pisemnych oświadczeń pasażerów 

kontrolowanego kursu. Uwadze organu uszło, w opinii Sądu, że pojazd niespodziewanie 

stanął za przejściem dla pieszych na zewnętrznym pasie ruchu, po którym się poruszał, 

pomimo że pas ten był pusty i dopiero po chwili ruszył ponownie, a następnie zjechał z 

tego z pasa do zatoki przystankowej, co może sugerować prawdziwość wersji 

skarżącego. Organy w niniejszej sprawie nie przeprowadziły jednak dowodu z zeznań 

świadków, ani też w ogóle nie przeanalizowały przedstawionych przez stronę 

oświadczeń pasażerów pojazdu, jak również nie odniosły się do wersji przedstawionej 

przez kierowcę. 

Nieprawomocnym wyrokiem wydanym w sprawie II SA/Ke 609/19 WSA w 

Kielcach uchylił również zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu instancji.  

W sprawie tej na podstawie materiału dowodowego zebranego w toku postępowania 

przed organami inspekcji transportu drogowego ustalono, że w okresie od 1 do 4 

czerwca 2018 r. przedsiębiorca prowadził pojazd, wykonując przewóz okazjonalny, przy 

czym kartę kierowcy umieścił w tachografie w pozycji dla drugiego kierowcy (slocie nr 

2). Z uwagi więc na ustalenie organów, że na karcie kierowcy należącej do ww. 

kierowcy nie został zarejestrowany odpowiedni rodzaj aktywności w spornym okresie tj. 

okres prowadzenia pojazdu z uwagi na umieszczenie karty tego kierowcy w slocie nr 2 

tachografu, organy zakwalifikowały omawiane naruszenie jako niewłaściwą obsługa lub 

odłączenie homologowanego i sprawnego technicznie tachografu, skutkujące 

nierejestrowaniem na wykresówce lub na karcie kierowcy aktywności kierowcy, 

prędkości pojazdu lub przebytej drogi, co uzasadniało nałożenie na stronę kary 
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pieniężnej w wysokości 5.000 zł za stwierdzone naruszenie zgodnie z przepisem lp. 

6.2.1 załącznika nr 3 do u.t.d. (w brzmieniu zgodnym z Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.). 

Sąd takiej oceny nie podzielił. Sąd wyjaśnił, że organy obu instancji orzekające w tej 

sprawie nie dostrzegły, że wśród naruszeń opisanych w załączniku nr 3 do ustawy o 

transporcie drogowym ustawa sankcjonuje zachowanie opisane w lp. 6.3.10 ww. 

załącznika jako: "Wykonywanie przewozu drogowego w załodze kilkuosobowej z 

włożeniem wykresówki lub karty kierowcy lub wykresówek lub kart kierowcy w 

nieodpowiednie czytniki tachografu". Kara pieniężna za to naruszenie wynosi 1000 zł. 

Niewątpliwie regulacja ta dotyczy wykonywania przewozu drogowego w załodze 

kilkuosobowej, a z taką sytuacją w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia. Niemniej 

jednak została ona umieszczona przez ustawodawcę w wykazie naruszeń w załączniku 

nr 3, w części opisanej jako "Naruszenie zasad i warunków użytkowania tachografu" (lp. 

6.3). Jednocześnie pod pozycją lp. 6.3.19 załącznika nr 3 do u.t.d. ustawa nakazuje 

penalizować naruszenie opisane jako "Niepoprawne stosowanie wykresówek lub karty 

kierowcy, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w lp. 6.3.1-6.3.10 i 6.3.14". 

Regulacja ta również znajduje się w części wykazu naruszeń załącznika nr 3 do u.t.d. 

opisanej jako "Naruszenie zasad i warunków użytkowania tachografu". Zatem, 

dokonując wykładni językowej i systemowej wewnętrznej przepisów załącznika nr 3 do 

ustawy o transporcie drogowym należy stwierdzić, że to z woli ustawodawcy naruszenia 

związane z umieszczeniem karty kierowcy w nieodpowiednim czytniku tachografu 

zamieszczone zostały wśród naruszeń związanych z naruszeniem zasad i warunków 

użytkowania tachografu – lp. 6.3 załącznika nr 3 do u.t.d. Przepisy lp. 6.3.10 i lp. 6.3.19. 

załącznika nr 3 do u.t.d. powinny być odczytywane z uwzględnieniem miejsca, w którym 

w załączniku nr 3 do ustawy o transporcie drogowym zostały umieszczone 

(argumentum a rubrica), czyli tego, że znajdują się w wykazie naruszeń wskazanych w 

załączniku nr 3 do u.t.d. w części dotyczącej naruszeń zasad i warunków użytkowania 

tachografu. Oznacza to, że gdy przewóz wykonywany jest w załodze kilkuosobowej z 

włożeniem wykresówki lub karty kierowcy w nieodpowiedni czytnik tachografu, to 

naruszenie takie sankcjonowane jest karą pieniężną w wysokości 1000 zł, zaś w 

sytuacji gdy przewóz nie jest wykonywany w załodze kilkuosobowej z włożeniem 

wykresówki lub karty kierowcy w nieodpowiedni czytnik tachografu, wówczas 

naruszenie takie sankcjonowane jest karą pieniężną wynoszącą 2000 zł – zgodnie z lp. 

6.3.19 załącznika nr 3 do u.t.d. Ten ostatni przepis stosuje się bowiem zawsze wtedy, 

gdy niezgodne z prawem zachowanie kierowcy pojazdu wykonującego przewóz nie 
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stanowi żadnego z naruszeń opisanych w załączniku nr 3 do u.t.d. pod pozycjami od lp. 

6.3.1. do 6.3.10 i 6.3.14. Równocześnie powyższe doprowadziło Sąd do konstatacji, że 

umieszczenie wykresówki lub karty kierowcy w nieodpowiednim czytniku tachografu nie 

stanowi o wykonywaniu przewozu drogowego z ingerencją w działanie tachografu lub 

dane rejestrowane przez tachograf (lp. 6.2. załącznika nr 3 do u.t.d.), ale stanowi 

naruszenie zasad i warunków użytkowania tachografu (lp. 6.3 załącznika nr 3 do u.t.d.). 

Do uchylenia zaskarżonej decyzji i decyzji organu pierwszej instancji doszło 

także w sprawie sygn. akt II SA/Ke 167/19, w której WSA w Kielcach rozpoznał skargę 

na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach. Inspektor pracy przeprowadził 

kontrolę przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących czasu jazdy i 

postoju oraz obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców wykonujących 

przewozy drogowe zgodnie z przepisami unijnymi.  Sąd wyjaśnił, uzasadniając wyrok, 

że zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych 

przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U. UE. L. z 2006 r. Nr 102, s. 1 ze zm.), o 

ile nie zagraża to osiągnięciu celów określonych w art. 1, każde Państwo Członkowskie 

może wprowadzić wyjątki od przepisów art. 5-9 (dotyczących załogi, czasu prowadzenia 

pojazdu, przerw i okresów odpoczynku) i uzależnić te wyjątki od spełnienia 

indywidualnych warunków na swoim terytorium lub, w porozumieniu z 

zainteresowanymi Państwami, na terytorium innego Państwa Członkowskiego, mające 

zastosowanie do przewozów wykonywanych pojazdami używanymi lub 

wynajmowanymi bez kierowcy przez przedsiębiorstwa rolnicze, ogrodnicze, leśne, 

gospodarstwa rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności 

gospodarczej w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa. W prawie polskim takie 

wyjątki przewiduje art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.), który stanowi, że na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej kategorie pojazdów, o których mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 

561/2006, wyłącza się ze stosowania art. 5-9 tego rozporządzenia (ust. 1). Kategorie 

pojazdów, o których mowa w ust. 1, są wyłączone z zakresu stosowania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 

2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących 
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stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 

561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych 

przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (ust. 2). Przenosząc 

powyższe regulacje na grunt omawianej sprawy Sąd stwierdził, że skarżący, jako osoba 

prowadząca gospodarstwo rolne, może być zwolniony z obowiązku udostępnienia 

wykresówek oraz danych z karty kierowcy i z tachografu cyfrowego jednakże pod 

warunkiem wykazania, że wykonywał przewozy osobiście, samochodami wchodzącymi 

w skład jego własnego przedsiębiorstwa i o ile przewozy te wykonywane były w ramach 

własnej działalności gospodarczej w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa. 

Zadaniem organów było więc dokładne wyjaśnienie, czy stwierdzone przejazdy, dla 

których nie okazano wykresówek to efekt tej właśnie działalności. Skarżący bowiem w 

piśmie podnosił, że opisane w protokole zdarzenia w ilości 13 nie stanowią naruszenia 

przepisów, ponieważ dotyczyły sytuacji kierowania pojazdem osobiście, a przewozy 

były wykonywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jak również w 

związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym. Ponadto przedsiębiorca wnosił o 

przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka i innych pracowników kontrolowanego 

przedsiębiorstwa na okoliczność, czy w badanych terminach kierowali pojazdami i czy 

zdawali wykresówki pracodawcy. Skarżący przedstawił też zaświadczenie Wójta Gminy 

K., wskazujące, iż nie składał wniosków o dofinansowanie do paliwa rolniczego, 

kserokopie prawa jazdy kat. m.in. C, CE, kserokopie nakazów płatniczych w podatku 

rolnym. Nieposiadanie paragonów za zakup paliwa uzasadnił brakiem obowiązku ich 

przechowywania, oraz brakiem wymogów, by rolnik sprzedając płody z gospodarstwa 

rolnego wystawiał dokumenty potwierdzające sprzedaż. W ocenie Sądu, w oparciu o tak 

zgromadzony materiał dowodowy, tj. protokół kontroli stwierdzający brak wykresówek 

dla 13 przypadków użycia pojazdów oraz ww. wyjaśnienia strony, przyjęcie przez organ, 

że skarżący nie wykazał, aby zachodziły podstawy do zastosowania art. 13 ust. 1 lit b 

rozporządzenia nr 561/2006, było co najmniej przedwczesne. Sąd wyjaśnił także, że 

stosownie do art. 89a ust. 1 utd, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy dokonują 

kontroli w zakresie przewozu drogowego na warunkach i w trybie określonych w 

przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy. 

Podobnie jak w latach ubiegłych kolejną grupę spraw z zakresu transportu 

drogowego stanowiły sprawy sygn. akt: II SA/Ke 249/19, II SA/Ke 288/19 , II SA/Ke,  II 

SA/Ke 351/19, II SA/Ke 401/19, II SA/Ke 478/19, II SA/Ke 483/19, II SA/Ke 496/19, II 

SA/Ke 629/19, w których WSA w Kielcach wyrokami stwierdził nieważność 
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zaskarżonych uchwał organów stanowiących gmin (miast) w całości, a w sprawach 

sygn. akt: II SA/Ke 152/19, II SA/Ke 225/19, II SA/Ke 284/19, II SA/Ke 285/19, II SA/Ke 

286/19, II SA/Ke 287/19, II SA/Ke 387/19, II SA/Ke 410/19, II SA/Ke 420/19, II SA/Ke 

465/19, II SA/Ke 475/19 – II SA/Ke 477/19, II SA/Ke 499/19, II SA/Ke 558/19, II SA/Ke 

559/19, czy II SA/Ke 648/19 wyrokami WSA w Kielcach stwierdził w części nieważność 

zaskarżonych uchwał ww. organów, przy czym we wszystkich tych sprawach z poniżej 

wskazanych powodów.  

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (rady gmin bądź rady miast) 

podejmowały uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych na terenie gmin, w podstawie prawnej powołując się w szczegolności 

na art. 16 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (dalej w skrócie jako „u.p.t.z.”), w których ustalano stawkę opłaty za 

korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina w 

wysokości najczęściej 0,05 zł (ale też w niektórych: 0,04 zł, 0,03 zł, czy 0,02 zł) za 

jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.  

W złożonych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargach na 

powyższe uchwały zarzucano naruszenie przepisów prawa materialnego - art. 16 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym poprzez niewłaściwe zastosowanie i 

wprowadzenie stawek o dyskryminującym charakterze. Uzasadniając swe stanowisko 

strony podnosiły, że w uchwałach przyjęto jednolitą dla operatorów i wszystkich 

przewoźników (najczęściej maksymalną – 0,05 zł) ustaloną w ustawie o publicznym 

transporcie zbiorowym stawkę za jedno zatrzymanie środka transportu na przystankach 

komunikacyjnych. W przypadku jednakowej stawki za każdy punkt przystankowy 

(dworzec/przystanek) dla każdego przewoźnika powstanie sytuacja, w której 

przewoźnik realizujący kurs autobusem o pojemności do 20 miejsc zatrzymujący się na 

przystankach/zatokach bez wiat, będzie ponosił takie same koszty jak przewoźnik 

posiadający tabor o pojemności 50 miejsc realizujący kursy na tej samej trasie. WSA w 

Kielcach (orzekając w analizowanych sprawach w różnych składach) uwzględnił skargi 

(w całości bądź w części), zauważając, że uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za 

korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub 

dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu 

terytorialnego, należy zaliczyć do aktów prawa miejscowego, bowiem uchwały te 

dotyczą sytuacji powtarzalnych wszystkich adresatów - operatorów i przewoźników - 

określonych generalnie. Zaskarżone uchwały zostały podjęte na podstawie art. 16 ust. 4 
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u.t.p.z. Stosownie do tego przepisu, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z 

przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym 

jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Stawka opłaty jest 

ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu 

terytorialnego, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad. Przy czym w myśl art. 16 

ust. 5 pkt 1 tej ustawy stawka opłaty, o której mowa w ust. 4, nie może być wyższa niż 

0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. 

Obowiązkiem właściwego organu danej jednostki samorządu terytorialnego jest zatem, 

zgodnie z powołanym art. 16 ust. 4 u.t.p.z., rozważenie w procesie uchwałodawczym 

dotyczącym uchwały w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z 

przystanków komunikacyjnych lub dworców, czy nie będzie ona dyskryminować 

określonego kręgu jej adresatów. Delegacja ustawowa zawarta w art. 16 ust. 4 w/w 

ustawy obliguje radę gminy do dokonania uprzedniej analizy wskazującej, że 

zastosowanie jednolitej stawki dla wszystkich przewoźników operujących na 

przystankach, których gmina jest właścicielem lub zarządzającym, będzie uwzględniać 

niedyskryminujące zasady. Należy przez to rozumieć zapewnienie traktowania 

wszystkich przewoźników w sposób równorzędny poprzez wyeliminowanie lub 

ograniczenie konkurencji wśród przewoźników wykonujących usługi przewozu w 

granicach miasta (gminy). Aby ustalić, czy uchwała odpowiada ratio legis przepisu 

upoważniającego, należałoby zbadać treść uzasadnienia uchwały oraz materiałów 

dokumentujących jej przygotowanie i uchwalenie. Kryteria, jakimi kierowali się radni 

podejmujący uchwałę, winny wynikać zatem z uzasadnienia uchwały, a także 

towarzyszących podjęciu uchwały dokumentów. Dla oceny motywów działania organu 

nie może być wystarczająca sama treść uchwały, z której nie wynikają racje, jakimi 

kierował się organ podejmujący rozstrzygnięcie skierowane do adresatów stojących na 

zewnątrz administracji i dotyczące ich sytuacji prawnej. 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r., jak wskazywał Sąd, nie definiuje przy tym pojęcia 

„niedyskryminujących zasad”. Z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. 

(druk sejmowy nr 2916) wynika, że przy ustalaniu wysokości opłaty za korzystanie z 

przystanków komunikacyjnych (lub dworca) należy uwzględnić między innymi takie 

kwestie, jak standard poszczególnych przystanków oraz wielkość taboru, jakim jest 

wykonywany przewóz. Przez standard przystanków należy rozumieć infrastrukturę 

przystanku (istnienie wiaty, kiosku, ławek, utwardzenie podjazdu dla środków 

komunikacyjnych i inne), a także jego wielkość. Pod pojęciem taboru należy rozumieć 
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ogół środków transportowych, jakim dysponuje przewoźnik. Sąd zauważał, że 

przedmiotowa opłata jest przeznaczana na obsługę przystanku komunikacyjnego, a 

więc na jego remont, konserwację, odnowienie, przebudowę, rozbudowę w tym m.in. 

wiat i innych budynków dla pasażerów, a także na utrzymanie czystości na 

przystankach. Celem wprowadzenia opłaty jest zatem spowodowanie, aby wszyscy 

przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych (lub dworców) partycypowali 

w kosztach związanych z ich utrzymaniem. Dla oceny wpływu czynnika formułowanego 

jako wielkość taboru, jakim wykonywany jest przewóz, na wysokość opłaty istotne jest 

więc przeznaczenie tej opłaty. Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę na 

utrzymanie przystanków zależy m.in. od wielkości pojazdów, jakie zatrzymują się na 

tych przystankach. Im większa pojemność pojazdu, tym większa liczba przewożonych 

pasażerów, którzy jednocześnie korzystają z tych przystanków. Stąd za uzasadnione 

uznał Sąd twierdzenie, że rodzaj pojazdów dokonujących przewozów na terenie gmin 

ma znaczenie przy ocenie, czy wprowadzenie jednej stawki opłaty dla środków 

transportu zatrzymujących się na przystanku bez względu na wielkość (gabaryty) tych 

pojazdów nie będzie dyskryminować określonej grupy adresatów tej uchwały. 

Tymczasem na podstawie znajdujących się w aktach spraw uzasadnień podjętych 

uchwał nie można było ustalić, jakimi motywami kierowały się organy stanowiące, 

podejmując uchwały i ustalając przedmiotową opłaty w równej wysokości dla 

przewoźników wykonujących przewozy pasażerów korzystających z przystanków 

komunikacyjnych, których dotyczą te uchwały, bez względu na rodzaj (wielkość) środka 

transportu zatrzymującego się na tych przystankach (dworcu). Motywy te nie wynikały 

także ze składanych na wezwanie Sądu przez organy wyciągów z protokołu z sesji 

organów uchwałodawczych, na których podjęto przedmiotowe uchwały, czy też innych 

dokumentów składanych przez organy. Sąd uznał, że z powodu braku powołania i 

analizy jednej z przesłanek zawartych w przepisie stanowiącym podstawę do podjęcia 

zaskarżonej uchwały, nie jest możliwe przyjęcie, że zaskarżoną uchwałę podjęto 

zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 16 ust. 4 u.p.t.z. W 

konsekwencji za niezgodne z prawem uznał Sąd wydane na podstawie art. 16 ust. 4 

ustawy o publicznym transporcie drogowym akty prawa miejscowego, co do których nie 

sposób ustalić, czy wydające je organy kierowały się przesłankami przewidzianymi w 

ustawie stanowiącej podstawę prawną do ich wydania, a więc czy stanowiły one 

prawidłowy akt wykonawczy do tej ustawy, zgodny z jej celami i uszczegółowiający 

zawarte w niej regulacje. Sąd stwierdził w analizowanych sprawach, że zaskarżone 
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uchwały w sposób istotny naruszają art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym i art. 40 ust. 1 u.s.g., zgodnie z którym akty prawa miejscowego są 

stanowione na podstawie upoważnień ustawowych. Sąd wyjaśniał, że skoro granice 

samodzielności działania organów gminy wyznacza legalność działania tych organów, a 

wykonywanie uchwałodawczej działalności rady gminy (miasta) powinno się odbywać 

zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, podjęcie uchwały z niewypełnieniem 

delegacji ustawowej stanowi także istotne naruszenie art. 87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji 

RP, a także zasad praworządności i legalności, wynikających z art. 7 Konstytucji RP. 

Niemniej w sprawie II SA/Ke 428/19 WSA w Kielcach oddalił skargę na uchwałę 

Rady Gminy w S. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za korzystanie przez 

operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina S. W uchwale tej ustalono stawkę opłaty za korzystanie 

przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina S. w wysokości 0,01 zł za jedno zatrzymanie środka 

transportu na przystanku komunikacyjnym. W sprawie tej wprawdzie zaskarżona 

uchwała nie zawierała uzasadnienia, to jednak z dokumentów towarzyszących jej 

podjęciu wynikało, jak wyjaśnił Sąd, że organ uwzględnił niedyskryminujące zasady, 

wskazując powody uchwalenia takiej, a nie innej stawki opłaty. Sąd uznał, że W ocenie 

Sądu, zaskarżona uchwała została podjęta z wypełnieniem delegacji ustawowej i nie 

narusza art. 87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji PR, a także zasad praworządności i 

legalności, wynikających z art. 7 Konstytucji RP. Istotne znaczenie dla oceny, czy w 

procesie uchwałodawczym doszło do naruszenia art. 16 ust. 4 u.p.t.z., miała według 

Sądu nie tyle wysokość stawek, jakie mógł zastosować organ, ile sama zasada, tj. 

możliwość ustalenia stawek ze względu na określone kryterium - z uwzględnieniem 

niedyskryminujących zasad - i odpowiednie odniesienie się do tej kwestii czy to w 

uzasadnieniu samej uchwały, czy też w dokumentacji towarzyszącej jej podjęciu. 

Ponadto, dokonując kontroli legalności zaskarżonej uchwały nie sposób nie zauważyć, 

że organ ustalił wysokość opłaty w wysokości 0,01 zł za jedno zatrzymanie, a więc w 

wysokości minimalnej. To oznacza, że nie wystąpiło ryzyko poszkodowania przez 

gminę mniejszych przewoźników. Co więcej, zarzut skarżącego, że opłata którą 

przewoźnicy wnoszą na rzecz gminy powinna być proporcjonalna, co do wielkości 

pojazdu, jakim wykonywany jest przewóz, jest w okolicznościach niniejszej sprawy o 

tyle bezzasadny, iż skutkowałby koniecznością ustalenia wyższej stawki dla 
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przewoźników wykonujących przewozy dużymi pojazdami, co niewątpliwie byłoby dla 

nich krzywdzące. 

 

 

13. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii oraz ewidencji gruntów i 

budynków 

 

W 2019 r. w sprawach z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego dominowały – 

podobnie jak w latach poprzednich – sprawy dotyczące odmowy wprowadzania zmian 

w operacie ewidencji gruntów i budynków. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, przywołana jest w omawianych orzeczeniach jako „Prawo 

geodezyjne”, natomiast rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, jako „rozporządzenie 

ws. ewidencji”. 

W sprawie II SA/Ke 591/19 dotyczącej odmowy wprowadzenia zmiany w 

ewidencji gruntów i budynków skarżąca zarzucała okoliczność braku wskazania przez 

organy administracji w toku całego postępowania podstawy prawnej nałożenia na 

stronę obowiązku wykonania operatu geodezyjnego, który miałby być podstawą do 

wprowadzenia w ewidencji gruntów i budynków wnioskowanej przez nią zmiany w 

odniesieniu do działki nr 1312 tj. „zastąpienia błędnie wykazywanego dotychczas 

numeru Kw. 38, właściwym numerem Kw. KI1B/00000393/8 w systemie 

informatycznym, odpowiadającym numerowi Kw. 393 w formie papierowej". 

Sąd oddalając skargę wyraził pogląd, że choć taki obowiązek nie może w 

okolicznościach niniejszej sprawy wynikać z art. 22 ust. 3 pkt 1 Prawa geodezyjnego, 

(skoro w sprawie nie chodzi o różnicę w stanie nieruchomości będącą skutkiem robót 

budowlanych), to nie można twierdzić, że organ nie miał podstaw do żądania 

udokumentowania wnioskowanej zmiany przez samą stronę. Z art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h 

Prawa geodezyjnego wynika bowiem, że wniosek podmiotu ewidencyjnego 

zainteresowanego zmianą obejmującą informacje gromadzone w ewidencji gruntów i 

budynków dotyczące nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu 

wnioskodawcy, może być podstawą aktualizacji informacji zawartych w ewidencji 

gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznej, jeżeli uzasadnia taką 

aktualizację wskazana w tym wniosku dokumentacja geodezyjna przyjęta do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nie ma racjonalnych powodów, 
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aby wniosek o aktualizację złożony przez współwłaściciela nieruchomości, jakim jest 

skarżąca odnośnie działki nr 1312, oparty na wskazanej w tym wniosku dokumentacji 

geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nie 

mógł stanowić podstawy aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i 

budynków w trybie określonym w art. 24 ust. 2b pkt 2 Prawa geodezyjnego, tj. w drodze 

decyzji administracyjnej. Ponieważ wnioskodawczyni nie wskazała w swym wniosku 

żadnego z dokumentów wymienionych w art. 24 ust. 2b pkt 1 Prawa geodezyjnego, 

które stanowią podstawę aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i 

budynków w drodze czynności materialno-technicznej, możliwość uwzględnienia 

wniosku uzależniona była od wskazania przez nią, a w praktyce zlecenia wykonawcy 

robót geodezyjnych i kartograficznych wykonania takiej przyjętej do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej, która 

identyfikowałaby nieruchomość opisaną w akcie notarialnym z 9 kwietnia 1949 r. z 

działką ewidencyjną nr 1312.  

Według Sądu kolejną podstawą do wskazania przez organ administracji potrzeby 

dołączenia do wniosku strony takiej dokumentacji, był również art. 9 kpa. Zgodnie 

bowiem z jego treścią organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i 

wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które 

mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem 

postępowania administracyjnego. Zarzucany w skardze brak wskazania przez organ 

podstawy prawnej żądania przedłożenia przez stronę właściwej dokumentacji, nie może 

uzasadniać podważenia zaskarżonej decyzji, skoro taka podstawa, jak to wyżej 

wykazano, jednak istnieje. 

W sprawie II SA/Ke 117/19 przedmiotem skargi była decyzja odmawiająca 

uwzględnienia wniosku Wspólnoty Gruntowo-Leśnej Mieszkańców Miasta Małogoszcz o 

dokonanie zmian w operacie ewidencji gruntów, polegających na wpisaniu w miejsce 

ujawnionego w ewidencji gruntów J. K., jego żony A, K., jako spadkobierczyni H. K., 

która pierwotnie była ujawniona w ewidencji gruntów, jako uprawniona w 1/400 części 

do udziału we wspólnocie gruntowej użytkowanej jako las we wsi Małogoszcz, na 

podstawie załącznika do decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach 

z 6 kwietnia 1965 r. 

Sąd oddalając skargę podniósł, że zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 

czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. 2016.703 ze zm.) 

nazwa spółki i skład zarządu spółki (utworzonej dla sprawowania zarządu nad 
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wspólnotą gruntową) oraz obszar wspólnoty gruntowej i wykazy uprawnionych do 

korzystania z tej wspólnoty podlegają z urzędu wpisowi do ewidencji gruntów. Wszelkie 

późniejsze zmiany w obszarze wspólnoty gruntowej i w wykazie osób uprawnionych, jak 

również zmiana statutu i zmiany w składzie osobowym zarządu, zgłasza do ewidencji 

zarząd spółki. W związku z tym, że podstawowy tryb wprowadzania informacji do 

ewidencji bazuje na dokumentach posiadających odpowiednią moc prawną, starosta 

jako organ ewidencyjny może żądać od osób zgłaszających zmiany opracowania i 

dostarczenia dokumentów geodezyjnych, kartograficznych i innych niezbędnych do 

wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków (art. 22 ust. 3 Prawa 

geodezyjnego). Zasadę tę potwierdza art. 18 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych, który na zarząd spółki nakłada obowiązek zgłaszania zmian 

dotyczących wspólnoty, a uwidocznionych w ewidencji. Przepisy ustawy o 

zagospodarowaniu wspólnot gruntowych nie korygują podstawowego trybu 

postępowania określonego przepisami Prawa geodezyjnego co oznacza, że to na 

zarządzie spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej spoczywa obowiązek 

przedstawienia odpowiednich dokumentów, uzasadniających żądanie wprowadzenia 

zmian w ewidencji gruntów. Ponadto z racji obciążającego starostę z mocy § 44 pkt 2 

rozporządzenia ws. ewidencji, obowiązku utrzymywania operatu ewidencyjnego w 

stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami 

źródłowymi, niedopuszczalne jest ujawnianie w ewidencji gruntów osób nieżyjących, 

dokonywanie wykreślenia w ewidencji gruntów informacji o ujawnionych podmiotach, 

bez wpisywania danych dotyczących ich następców prawnych, czy też ujawnianie w 

ewidencji danych, które były wcześniej aktualne, a obecnie utraciły taki walor. 

Mając powyższe na uwadze Sąd stwierdził, że wniosek zarządu skarżącej wspólnoty - 

nie mógł zostać uwzględniony. Jedną z przyczyn jego nieuwzględnienia była 

okoliczność, że art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 

ograniczający krąg osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej 

obejmującej lasy (a więc takiej jak przedmiotowa), do między innymi osób fizycznych 

mających miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty 

stanowiące wspólnotę, ma zastosowanie wyłącznie przy tworzeniu wykazu osób 

uprawnionych do udziału we wspólnocie w celu wydania decyzji, o której mowa w art. 8 

ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych w brzmieniu obowiązującym 

do dnia 31 grudnia 2015 r., a obecnie w art. 8a ust. 5 tej ustawy. Stwierdzenie takie 

wynika zarówno z treści art. 6 ust. 2 in fine ustawy, gdzie znalazło się wyraźne 
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nawiązanie do daty wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, 

a przez to do pierwotnego ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we 

wspólnocie, jak i z wynikającego z treści art. 29 ustawy prawa dziedziczenia udziału we 

wspólnocie gruntowej, które to prawo w żadnym przepisie nie zostało ograniczone do 

osób, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się 

grunty stanowiące wspólnotę. Sąd  zauważył, że zgodnie z art. 922 § 1 kc, prawa i 

obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka 

osób stosownie do przepisów księgi czwartej kodeksu cywilnego, a prawo dziedziczenie 

znajduje się pod ochroną Rzeczpospolitej Polskiej z mocy art. 21 ust. 1 Konstytucji RP. 

Sąd wyraża przy tym pogląd, że określona w art. 5 ustawy o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych integralność wspólnoty gruntowej oraz niepodzielność udziału w 

takiej wspólnocie wynikająca z jej art. 27 i 28, w wypadku dziedziczenia udziału we 

wspólnocie jest zapewniana na etapie działu spadku lub wyjścia ze współwłasności, o 

czym stanowi art. 29 tej ustawy. Mimo więc tego, że udział we wspólnocie gruntowej 

stanowiącej lasy może zostać odziedziczony przez osoby nieprowadzące gospodarstwa 

rolnego i niemające miejsca zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują 

się grunty stanowiące tę wspólnotę, to w ramach postępowania o dział spadku 

obejmującego udział we wspólnocie gruntowej - leśnej, dopuszczalne jest przyznanie 

tego udziału w całości temu spadkobiercy, który posiada już udział w tej wspólnocie 

albo też posiada gospodarstwo rolne w tej samej wsi lub we wsiach przylegających do 

wspólnoty (art. 27 i 29 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych – por. 

postanowienie Sądu Najwyższego z 4 lipca 1997 r., II CKN 227/97). 

W omawianym wyroku Sąd również zwrócił uwagę, że w orzecznictwie sądów 

administracyjnych został zaprezentowany pogląd (wyrok WSA w Gliwicach z 4 lutego 

2010 r., II SA/Gl 873/09), który należy podzielić, że art. 28 ust. 1 ustawy o 

zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, w którym mowa o skutkach zbycia wszystkich 

gruntów gospodarstwa rolnego przez uprawnionego do udziału we wspólnocie, znajduje 

zastosowanie także w sytuacji przejścia prawa do tego gospodarstwa na inne osoby w 

drodze uwłaszczenia z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 

października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. nr 27, poz. 

250), która weszła w życie 4 listopada 1971 r. Ustawa ta przewidywała m.in., że z 

dniem wejścia w życie tej ustawy, nieruchomości wchodzące w skład gospodarstw 

rolnych i znajdujące się w samoistnym posiadaniu rolników, stają się z mocy prawa 

własnością tych rolników, jeżeli oni sami lub ich poprzednicy prawni objęli te 
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nieruchomości w posiadanie na podstawie zawartej bez prawem przewidzianej formy 

umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy o dożywocie lub innej umowy o 

przeniesienie własności lub dział spadku (art. 1 ust. 1 ustawy). Zbycie gruntów, o jakim 

jest mowa w art. 28 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, nie ogranicza 

się bowiem tylko do przypadków umownego przeniesienia prawa do gruntów. 

W sprawie II SA/Ke 20/19 skarżący domagał się od Starosty Kazimierskiego 

dokonania zmian w wykazie osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej w 

Kazimierzy Wielkiej, stanowiącym załącznik do decyzji Prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 stycznia 1964 r. – poprzez wykreślenie w 

pozycji 6 W. K. i wpisanie wnioskodawcy (skarżącego) jako jego następcy prawnego na 

podstawie umowy przekazania gospodarstwa rolnego. 

Organ I instancji odmówił wnioskodawcy wszczęcia postępowania administracyjnego w 

sprawie ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków następcy prawnego do udziałów 

we wspólnocie gruntowej, a organ II instancji rozstrzygnięcie to utrzymał w mocy. 

Oddalając skargę Sąd wskazał, że kwestie zmian w wykazie osób uprawnionych do 

udziału we wspólnocie gruntowej regulują przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o 

zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Przede wszystkim, jeśli chodzi o samo 

ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie, zgodnie z pierwotnym 

brzmieniem art. 8 ust. 2 tej ustawy ustalenie takie następowało w drodze decyzji 

właściwego do spraw rolnych i leśnych organu prezydium powiatowej rady narodowej. 

Na taką decyzję powoływał się we wniosku skarżący. Aktualnie decyzję taką (o 

ustaleniu wykazu osób uprawnionych), zgodnie z art. 8d ustawy w brzmieniu ustalonym 

ustawą z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1276), wydaje starosta. Dotyczy to przypadków, w 

których jak dotąd nie zostały wydane tego rodzaju decyzje. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, którego treść jak 

dotąd nie ulegała zmianie, nazwa spółki (tworzonej do sprawowania zarządu nad 

wspólnotą i właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej 

wspólnoty- art. 14 ust. 1 ustawy) i skład zarządu spółki oraz obszar wspólnoty gruntowej 

i wykazy uprawnionych do korzystania z tej wspólnoty podlegają z urzędu wpisowi do 

ewidencji gruntów. Wszelkie późniejsze zmiany w obszarze wspólnoty gruntowej i w 

wykazie osób uprawnionych, jak również zmiana statutu i zmiany w składzie osobowym 

zarządu, zgłasza do ewidencji zarząd spółki. A zatem dla zaistniałych po wydaniu 

decyzji zmian podmiotowych lub przedmiotowych we wspólnocie gruntowej w 
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przepisach ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych nie zastrzeżono formy 

decyzji administracyjnej. Wpis uprawnionych do korzystania ze wspólnoty czy jego 

zmiana następuje poprzez uwidocznienie (wpisanie) tych danych w ewidencji gruntów 

(por. wyroki WSA w Warszawie z 29 listopada 2018r., sygn. VIII SA/Wa 623/18, z 25 

maja 2011r., sygn. VIII SA/Wa 34/11, postanowienie WSA w Warszawie z 14 września 

2012r., sygn. IV SA/Wa 1460/12). 

Prawidłowo tym samym organ I instancji potraktował wniosek skarżącego jako 

dotyczący wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków poprzez ujawnienie go 

w tej ewidencji jako osoby uprawnionej do udziału we Wspólnocie Gruntowej w 

Kazimierzy Wielkiej (jako następcy prawnego W.K.). Takiej kwalifikacji żądania nie 

kwestionował w toku postępowania skarżący. Podnosił natomiast, co było także 

zasadniczym zarzutem skargi, że jest osobą uprawnioną do wystąpienia z wnioskiem o 

dokonanie zmian w ewidencji gruntów stosownie do art. 22 ust. 2 Prawa geodezyjnego, 

którego stosowanie – jego zdaniem – nie zostało wyłączone przez art. 18 ust. 2 ustawy 

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Ten ostatni przepis, w jego ocenie, należy 

odczytywać w ten sposób, że poszerza on katalog podmiotów uprawnionych do 

wystąpienia z inicjatywą wszczęcia postępowania w sprawie zmian w ewidencji gruntów 

– obok podmiotów, którym takie prawo przysługuje w oparciu o przepisy ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

Taka wykładnia nie znalazła jednak aprobaty Sądu, który podzielił pogląd orzecznictwa, 

że z treści art. 18 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wprost 

wynika, że tylko zarząd wspólnoty gruntowej może zgłaszać do ewidencji wszelkie 

zmiany w wykazie osób uprawnionych do udziału we wspólnocie (por. m.in. wyroki: 

WSA w Warszawie z dnia 29 listopada 2018r., VIII SA/Wa 623/18, WSA w Warszawie z 

dnia 25 października 2016r., IV SA/Wa 1091/16, WSA w Kielcach z dnia 9 maja 2017r., 

II SA/Ke 1072/16, WSA w Kielcach z dnia 23 lutego 2018r., II SA/K 756/17, WSA w 

Kielcach z dnia 19 listopada 2013r., II SA/Ke 733/13). Przepis powyższy, wbrew 

twierdzeniu skarżącego, ma zatem charakter szczególny wobec regulacji zawartej w art. 

22 ust. 2 Prawa geodezyjnego. 

Uprawnienia, o którym wyżej mowa, nie posiada sam skarżący, bowiem to zarząd 

wspólnoty jest jedynym podmiotem uprawnionym do zgłoszenia organowi 

prowadzącemu ewidencję gruntów zmian w wykazie osób uprawnionych i skutecznego 

spowodowania tym samym wszczęcia postępowania w tym przedmiocie. Samodzielnie 

skarżący uczynić tego nie może w oparciu o art. 28 kpa – właśnie z uwagi na treść art. 
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18 ust. 2 powyższej ustawy. W tej sytuacji organy prawidłowo uznały, że w sprawie 

zachodzi podstawa do odmowy wszczęcia postępowania na podstawie art. 61a § 1 kpa. 

Zgodnie z tym przepisem 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. W tym przypadku żądanie skarżącego dotyczące 

wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków poprzez ujawnienie go w tej 

ewidencji jako osoby uprawnionej do udziału we wspólnocie gruntowej, zostało, jak 

wykazano, wniesione przez osobę nieuprawnioną, zgodnie bowiem z art. 18 ust. 2 

ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych żądanie takie może pochodzić 

wyłącznie od zarządu spółki, która zarządza wspólnotą gruntową. 

W sprawie II SA/Ke 621/18 dotyczącej odmowy aktualizacji informacji zawartych 

w ewidencji gruntów i budynków, intencją zgłoszonego przez wnioskodawcę 

(skarżącego) żądania, było przywrócenie w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce 

w części dotyczącej działki nr 272/60, zwróconej skarżącemu i innym decyzją z 22 

sierpnia 2016 r. wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018.2204 tekst jedn. ze zm.), dalej u.g.n., 

dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - takiego stanu tej działki, jaki 

istniał do daty wywłaszczenia. Skarżący domagał się przy tym przywrócenia nie tylko 

stanu prawnego tej działki, ale również jej poprzedniego stanu faktycznego. 

Oddalając skargę Sąd wskazał, że takie żądania strony zostały w ramach kompetencji 

organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków, tj. starostów (art. 22 ust. 1 

Prawa geodezyjnego), rozpatrzone jako dotyczące zmiany użytków gruntowych na w/w 

działce z aktualnie figurujących gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w postaci 

terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oznaczonych symbolem – Bz, na grunty rolne. 

Pozwalało no to sformułowanie użyte przez wnioskodawcę w jego wniosku inicjującym 

postępowanie - "proszę o zmianę statusu działki z budowlanej na działkę rolną" – które 

zostało trafnie odczytane jako dotyczące zmiany użytków gruntowych na w/w działce, z 

aktualnie figurujących gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w postaci terenów 

rekreacyjno-wypoczynkowych oznaczonych symbolem – Bz, na grunty rolne. 

Przepisy przytoczone jako podstawa prawna zaskarżonych decyzji nie pozostawiają 

wątpliwości co do tego, że wnioskowana przez skarżącego zmiana odnosząca się do 

działki oznaczonej numerem 272/60, mająca polegać na zmianie grupy użytku 

gruntowego wykazanego w ewidencji gruntów odnośnie tej działki, dotyczyła informacji 
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podlegających ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków, a więc i ich aktualizacji. 

Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje między 

innymi na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej 

w tym wniosku dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje informacje 

gromadzone w ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości znajdujących 

się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy albo wnioskodawców. Według natomiast § 47 

rozporządzenia ws. ewidencji gruntów, aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez starostę 

odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych. Z 

przytoczonych przepisów oraz z poczynionych w sprawie ustaleń faktycznych, organy 

administracji wywiodły trafny wniosek, że wnioskowana zmiana danych ewidencyjnych 

wymagała przedstawienia dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, uzasadniającej taką zmianę. Powołana bowiem przez 

stronę okoliczność tj. zwrot skarżącemu i innym działki nr 272/60 dokonany decyzją z 

22 sierpnia 2016 r. wydaną na podstawie przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, nie uzasadniała 

wnioskowanej zmiany. Sąd zauważył, że zgodnie z art. 139 u.g.n., nieruchomość 

wywłaszczona podlega zwrotowi w stanie, w jakim znajduje się w dniu jej zwrotu. 

Beneficjent takiego zwrotu nie może więc oczekiwać przywrócenia poprzedniego stanu 

takiej nieruchomości, zwłaszcza stanu faktycznego choćby dlatego, że często jest to już 

niemożliwe. Ponadto organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków nie są 

uprawnione do oceny legalności ostatecznych decyzji orzekających o zwrocie 

wywłaszczonej nieruchomości w trybie art. 136 – 142 u.g.n., gdyż nie należy to do ich 

kompetencji. Przede wszystkim jednak trzeba pamiętać, że ewidencja gruntów ma 

charakter techniczno-deklaratoryjny, a nie konstytutywny. Nie kształtuje nowego stanu 

prawnego nieruchomości, ale potwierdza stan zaistniały wcześniej, czy inaczej mówiąc, 

rejestruje dokonane zmiany. Oznacza to, że dokonywanie zmian wpisów w ewidencji 

gruntów i budynków ma charakter wtórny wobec dotyczących danej nieruchomości 

zmian natury prawnej i faktycznej, a organ ewidencyjny ma obowiązek ocenić 

zasadność wprowadzenia zmian (aktualizacji informacji) na podstawie zebranego w 

sprawie materiału dowodowego. W związku z powyższym skarżący nie mógł się 

skutecznie domagać przywrócenia w oznaczeniu zwróconej działki nr 272/60 takich 

użytków gruntowych, jakie istniały w 1978 r. Należy bowiem zauważyć, że na skutek 
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sprzedaży przez poprzednika prawnego skarżącego, w trybie art. 6 ust. 2 ustawy z 12 

marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, działki oznaczonej w 

1978 r. numerem 94 o pow. 0,0552 ha, doszło do szeregu zmian w stanie prawnym i 

geodezyjnym tej działki, które zostały odnotowane w ewidencji gruntów i budynków 

prowadzonej dla tej działki. Jedną z tych zmian było włączenie powierzchni działki 

numer 94 do działki nr 272 należącej do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Kielcach, które nastąpiło w wyniku zakupu tej działki przez Skarb Państwa oraz w 

następstwie modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu 0024 miasta Kielce wykonanej 

w latach 1985-1989. Następnie w ewidencji gruntów ujawniona została działka nr 

272/38 o pow. 1,8621 ha stanowiąca użytek gruntowy o symbolu Bz – tereny 

rekreacyjno-wypoczynkowe, z której na potrzeby postępowania administracyjnego 

prowadzonego w celu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, w 2016 r. wydzielono 

działkę nr 272/60 o pow. 0,0552 ha stanowiącą również użytek gruntowy o symbolu BZ, 

tj. teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Następnie w wyniku zmiany podmiotowej wynikłej 

z decyzji zwrotowej z 22 sierpnia 2016 r., w rejestrze gruntów jako właściciele działki nr 

272/60 ujawnieni zostali współwłaściciele: skarżący i inni. Przedstawione zmiany 

spowodowały, że w aktualnej ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce, obręb 0024, 

będąca przedmiotem postępowania działka nr 272/60 figuruje jako użytek gruntowy z 

grupy gruntów zabudowanych i zurbanizowanych – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, 

oznaczone symbolem – Bz. Ponieważ żadne inne zdarzenia prawne powodujące 

zmiany w ewidencji gruntów i budynków nie zostały w sprawie ujawnione, zmiana 

wnioskowana w sprawie przez skarżącego mogła nastąpić tylko w trybie przewidzianym 

w art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h) Prawa geodezyjnego, który wymaga przedstawienia 

dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego uzasadniającej wnioskowaną zmianę. Ponieważ mimo wezwania 

wnioskodawcy do złożenia takiej dokumentacji, nie została ona przedstawiona, 

zasadnie organy obu instancji odmówiły dokonania wnioskowanej aktualizacji informacji 

zawartych w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce. 

W sprawie II SA/Ke 703/19 dotyczącej umorzenia postępowania 

rozgraniczeniowego, okolicznością niesporną było to, że istniał spór co do przebiegu 

granicy i że nie doszło do zawarcia ugody. Natomiast skarżąca kwestionowała 

stanowisko organów odnośnie trzeciej przesłanki pozwalającej na wydanie decyzji 

umarzającej postępowanie na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa geodezyjnego, a 

mianowicie brak podstaw do wydania decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1 Prawa 
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geodezyjnego, stojąc na stanowisku, że operat z I Fazy pomiarów z lat 60-tych 

ubiegłego wieku oraz operat sporządzony na jej zlecenie stanowią wystarczającą 

podstawę do wydania decyzji rozgraniczającej działkę 390/4 z działką 388/20, gdyż 

pozostałe dokumenty geodezyjne znajdujące się w zasobie, a przedstawiające inny 

przebieg granicy, nie powinny być uwzględnione w sprawie dotyczącej rozgraniczenia. 

Nie zgadzając się ze stanowiskiem skarżącej Sąd wskazał, że przedmiotem 

postępowania w tej sprawie nie jest prawidłowość dokonanych w przeszłości w 

ewidencji gruntów zmian w przebiegu granicy, ale rozgraniczenie, a konkretnie ocena, 

czy prawidłowo organy umorzyły postępowanie. W sytuacji, gdy niewątpliwie przyjęte do 

zasobu geodezyjnego dokumenty wskazują na różny przebieg granicy między 

działkami, a ponadto istniejące na gruncie znaki i ślady graniczne świadczą o innym 

przebiegu granicy aniżeli ten, jaki wynikałby z pomiarów wykonanych około 50 lat temu, 

za prawidłowe i zgodne z przepisami uznać należy umorzenie postępowania 

rozgraniczeniowego i przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi powszechnemu. W 

tym miejscu, w ślad za stanowiskiem zawartym w uzasadnieniu wyroku NSA z 5 

czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt I OSK 852/08 (dostępnym w internetowej bazie 

orzecznictwa sądów administracyjnych) wskazać należy, że postępowanie 

rozgraniczeniowe przed sądem powszechnym gwarantuje stronom pełną 

kontradyktoryjność, przy czym sąd ustala granice według szerszych kryteriów, aniżeli 

ma to miejsce w postępowaniu administracyjnym. Sprawa o rozgraniczenie 

nieruchomości toczy się na podstawie art. 153 kc i przepisów procedury cywilnej, przez 

co możliwe jest przeprowadzenie wszelkiego rodzaju dowodów przydatnych do 

rozstrzygnięci sporu. 

 W sprawie II SA/Ke 291/1 przedmiotem oceny była decyzja dotycząca kosztów 

postępowania rozgraniczeniowego. Jednak spór nie dotyczy tego, czy koszty powinni 

ponieść współwłaściciele działki nr 893, ale zasadności obciążenia tymi kosztami (ich 

częścią) skarżącego. Skarżący zarzucał bowiem, że chociaż jest współwłaścicielem w 

5/6 działki nr 891, to z tej nieruchomości nie korzysta, gdyż zamieszkuje na niej drugi 

współwłaściciel, który nawet nie pozwala mu na nią wejść i który teraz wystąpił o jej 

zasiedzenie. W związku z tym, zdaniem skarżącego, to drugi współwłaściciel powinien 

być dodatkowo obciążony kwotą 1400 zł. 

Nie uwzględniając powyższego zarzutu Sąd wskazał, że w dacie wydania 

zaskarżonego postanowienia, z dostępnych organowi dokumentów wynikało, że 

skarżący nadal jest współwłaścicielem działki nr 891. Sam skarżący zresztą tę 
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okoliczność w skardze przyznał. Organy administracji publicznej nie są właściwe do 

rozstrzygania sporów o własność nieruchomości i korzystanie z niej ani też do 

dokonywania rozliczeń między współwłaścicielami z tytułu posiadania nieruchomości. 

Właściwość w tego typu sprawach należy do sądów powszechnych. Co za tym idzie, w 

sprawie o ustalenie kosztów postępowania rozgraniczeniowego organy administracyjne 

nie są także uprawnione do ustalania, kto faktycznie korzysta z nieruchomości i czerpie 

z tego pożytek. Dlatego też rozstrzygając o kosztach w niniejszej sprawie organy nie 

mogły kierować się tym, czy skarżący faktycznie korzysta z nieruchomości, której jest 

współwłaścicielem, ani też jaka jest jego sytuacja materialna. Jedyną istotną 

okolicznością było bowiem to, że jest on współwłaścicielem rozgraniczanej 

nieruchomości w 5/6 części i dlatego z tego tytułu jest on obowiązany do współdziałania 

przy rozgraniczeniu, a co za tym idzie do ponoszenia w związku z tym kosztów 

postępowania rozgraniczeniowego. Dopóki jest on właścicielem (współwłaścicielem) 

nieruchomości, rozgraniczenie jest dokonywane także w jego interesie, w rozumieniu 

art. 262 § 1 pkt 2 kpa. 

W omawianej sprawie Sąd także zauważył z urzędu, że niezrozumiałe są stwierdzenia 

zawarte w zaskarżonej decyzji SKO że „w sprawie podlegały rozgraniczeniu w sumie 

dwie granice tj. działka nr 891 z działką 893 i działka 893 z działką nr 891" i dlatego 

kwotę 3400 należy podzielić przez 2, co daje kwotę 1700 zł "za podział jednej granicy". 

Rozgraniczenie bowiem nie polega na podziale granicy, ale na ustaleniu jej przebiegu 

pomiędzy nieruchomościami. Jeżeli, tak jak to miało miejsce w tej sprawie, 

rozgraniczeniu podlegały dwie działki, oznacza to, że została ustalona jedna, wspólna 

dla nich granica, nie zaś dwie granice jak wskazuje Kolegium. Nieprawidłowość ta nie 

miała jednak żadnego wpływu na wynik sprawy. Ostatecznie bowiem kwoty, jakimi 

zostali obciążeni poszczególni współwłaściciele rozgraniczanych nieruchomości, zostały 

ustalone zgodnie z prawem. 

W sprawie II SA/Ke 263/19 przedmiotem oceny Sądy było postanowienie 

utrzymujące w mocy postanowienie zawieszające z urzędu wszczęte na wniosek 

skarżącej postępowanie rozgraniczeniowe z powodu nieuregulowania stanu prawnego 

jednej z nieruchomości objętej wnioskiem o rozgraniczenie. Mimo to wnioskująca o 

rozgraniczenie, a jednocześnie skarżąca zarzucała, że postępowanie powinno się dalej 

toczyć. 

Oddalając skargę Sąd stwierdził, że nie może budzić żadnych wątpliwości to, że 

stronami postępowania rozgraniczeniowego powinni być właściciele (współwłaściciele) 
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rozgraniczanych nieruchomości, użytkownicy wieczyści oraz ewentualnie inne osoby, 

którym przysługuje do rozgraniczanej nieruchomości określone uprawnienie. To, że 

przede wszystkim stroną takiego postępowania powinien być właściciel 

(współwłaściciel) rozgraniczanej nieruchomości potwierdza chociażby art. 32 ust. 5 

Prawa geodezyjnego, przewidujący możliwość zawarcia ugody, którą może zawrzeć 

tylko osoba, której przysługuje prawo własności do nieruchomości. Tylko ona bowiem 

ma prawo dysponowania - zbywania części swojej nieruchomości na rzecz innej osoby. 

 Sąd także dodał, że rolą organu w sprawie o rozgraniczenie jest ustalenie 

przebiegu granicy, a więc tego, dokąd sięga prawo własności właścicieli 

rozgraniczanych nieruchomości. Organ administracyjny w takim postępowaniu, w 

sytuacji, gdy jedna z rozgraniczanych nieruchomości ma nieuregulowany stan prawny, 

nie ma kompetencji do uregulowania tego stanu prawnego, a więc i do samodzielnego 

ustalania komu przysługuje prawo własności. Dlatego też prawidłowo postępowanie w 

sprawie rozgraniczenia zostało na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa zawieszone, gdyż 

jego prowadzenie wymaga udziału w nim właściciela jednej z rozgraniczanych 

nieruchomości. Bez ustalenia, kto jest tym właścicielem nie jest możliwe prowadzenie 

postępowania.  

 

 
 

14. Sprawy z zakresu aktów organów jednostek samorządu 

terytorialnego i rozstrzygnięć nadzorczych. 

 

 

W sprawie II SA/Ke 282/19 Sąd prawomocnym postanowieniem odmówił 

wnioskodawcom dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestników 

postępowania  - w sprawie ze skargi powiatu na obwieszczenie wojewody w sprawie 

ogłoszenia o rozwiązaniu z mocy prawa rady powiatu. 

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że informacja o tym, że doszło do 

rozwiązania z mocy prawa rady powiatu wymaga od wojewody kontroli, która dokonuje 

się w swoistym akcie nadzoru, który podlega kognicji wojewódzkiego sądu 

administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 7 p.p.s.a.  

Sąd zauważył, że szczególnym rozwiązaniem na gruncie przepisów ustawy o 

samorządzie powiatowym jest przyznanie legitymacji opartej na interesie prawnym lub 
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uprawnieniu do zaskarżenia zarządzenia zastępczego, o czym wprost stanowi art. 85 a 

ust. 3 u.s.p. Nie budziło wątpliwości Sądu, że w rozpoznawanej sprawie zaskarżony akt 

nie ma charakteru zarządzenia zastępczego, jak również sami wnioskodawcy tej 

okoliczności nie kwestionują. Dalej Sąd podniósł, że skoro ustawodawca w ustawie o 

samorządzie powiatowym, interes prawny w zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego 

przewidział wyłącznie dla powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, to 

niewątpliwie wnioskodawcy, zgłaszający swój udział w charakterze uczestników jako 

poszczególnych członków zarządu powiatu, w sprawie ze skargi powiatu na 

obwieszczenie (informację) wojewody w sprawie ogłoszenia o rozwiązaniu z mocy 

prawa rady powiatu - nie mają interesu prawnego w tym postępowaniu. W konsekwencji 

nie mogą oni występować w charakterze uczestników w rozumieniu art. 33 § 2 p.p.s.a.  

Sąd podkreślił, że w okolicznościach niniejszej sprawy bez znaczenia pozostaje 

kwestia, czy obecna sytuacja wnioskodawców, do czasu rozpatrzenia skargi, 

uniemożliwia im ubieganie się o stanowiska czy zatrudnienie na innych szczeblach 

administracji, co w opinii wnioskodawców determinuje ich interes prawny do udziału w 

sprawie w charakterze uczestników z uwagi na brzmienie art. 26 ust. 3 u.s.p.  Sądowi z 

urzędu wiadomym jest, że Premier Rady Ministrów na podstawie art. 29 ust. 3a 

wyznaczył do pełnienia funkcji organów osobę, która w skierowanym do tut. Sądu 

piśmie, cofnęła skargę powiatu na obwieszczenie (informację) wojewody w sprawie 

ogłoszenia o rozwiązaniu z mocy prawa rady powiatu. Wobec powyższego wniosek o 

dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu w charakterze uczestników 

postępowania nie zasługiwał na uwzględnienie. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 282/19 Sąd prawomocnym postanowieniem 

umorzył postępowanie sądowe ze skargi powiatu na obwieszczenie wojewody w 

sprawie ogłoszenia o rozwiązaniu z mocy prawa rady powiatu. 

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że podstawę wydania skarżonego obwieszczenia 

stanowił art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 511), dalej u.s.p. Bezspornie,  przepis art. 29 ust. 2 

u.s.p. daje wojewodzie umocowanie do działania poprzez podanie do publicznej 

wiadomości w formie obwieszczenia informacji o rozwiązaniu rady powiatu, w sytuacji, 

kiedy rada nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 27 ust. 1 u.s.p. 

Kompetencje Wojewody jako organu nadzoru nad działalnością powiatu wynikają z art. 

76 ust. 1 u.s.p. oraz art. 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i 

administracji rządowej w województwie (Dz.U.2017 r., poz. 2234), a także z Konstytucji 
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RP, która w art. 171 ust. 2 stanowi, że organami nadzoru nad działalnością jednostek 

samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw 

finansowych regionalne izby obrachunkowe. Ocena, czy występują przesłanki do 

wydania obwieszczenia w trybie przewidzianym w art. 29 ust. 2 u.s.p. wymaga od 

Wojewody kontroli, którą organ ten dokonuje w swoistym akcie nadzorczym 

zawierającym informację o rozwiązaniu rady powiatu. Powyższe oznacza, że co do 

zasady wspomniany akt podlega kontroli Sądu na podstawie art. 3 § 2 pkt 7 p.p.s.a.  

Zdaniem Sądu, nie zasługuje na uwzględnienie zarzut dotyczący braku umocowania 

pełnomocnika powiatu do wniesienia skargi. W uchwale NSA I OPS 3/12 z dnia 

13.11.2012 r. stwierdzono, że jeżeli w sprawie zachodzą okoliczności szczególne, 

których nieuwzględnienie mogłoby prowadzić do pozbawienia rady gminy prawa do 

ochrony sądowej, w sprawach ze skarg na uchwały rady gminy, gmina może być 

reprezentowana w postępowaniu sądowym przez przewodniczącego rady. Odnosząc 

treść uchwały NSA do istniejących w sprawie okoliczności (spór pomiędzy Radą 

Powiatu, o której rozwiązaniu z mocy prawa  poinformował Wojewoda i Wojewodą) 

uznać należy, że pełnomocnik ten był umocowany do wniesienia skargi na 

obwieszczenie Wojewody. Pełnomocnictwo obejmowało umocowanie do 

reprezentowania powiatu w postępowaniach przed organami administracji oraz sądami 

wszelkich instancji w zakresie rozstrzygnięć nadzorczych wojewody i Prezesa Rady 

Ministrów dotyczących powiatu.  

Sąd podkreślił, że ocena dopuszczalności wniesienia w niniejszej sprawie skargi 

powiatu  na obwieszczenie wojewody, umożliwia Sądowi dalszą kontrolę. Na kolejnym 

etapie rozważań niewątpliwie istotnego znaczenia nabiera kwestia cofnięcia przez 

osobę pełniącą funkcję organów powiatu skargi jak również przedłożone oświadczenie 

o cofnięciu pełnomocnictw wcześniej udzielonych pełnomocnikowi do reprezentowania 

powiatu. 

Sąd wskazał, że Prezes Rady Ministrów wyznaczył osobę do pełnienia funkcji organów 

powiatu  do czasu wyboru zarządu przez nową radę. W uzasadnieniu podniesiono, że 

powołanie osoby pełniącej funkcję organów ww. jednostki samorządu terytorialnego 

uzasadnia fakt rozwiązania rady powiatu z mocy prawa wskutek niedokonania wyboru 

zarządu powiatu w terminie określonym w art. 27 ust. 1 ustawy o samorządzie 

powiatowym. Przywołując treść art. 29 ust. 1 u.s.p. Prezes Rady Ministrów stwierdził, że 

stosownie do postanowień tego przepisu Wojewoda obwieszczeniem zawiadomił o 

rozwiązaniu z mocy prawa rady powiatu. 
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Dalej Sąd wskazał, że bezspornie z chwilą wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów 

osoby do pełnienia funkcji organów powiatu, osoba ta pełni funkcję rady powiatu oraz 

zarządu powiatu, które jak wskazuje art. 8 ust. 2 u.s.p., ustawodawca wymienia jako 

organy powiatu. Tym samym uzyskuje kompetencje organu stanowiącego jakim jest 

rada powiatu i organu wykonawczego, jakim jest zarząd powiatu. W ramach tych 

kompetencji mieści się uprawnienie do reprezentowania powiatu na zewnątrz i 

skutecznego składania oświadczeń w imieniu powiatu, jako jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Do złożenia skargi uprawniony jest powiat lub związek powiatów, którego interes 

prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia 

skargi jest uchwała organu, który podjął uchwałę lub którego dotyczy rozstrzygnięcie 

nadzorcze (art. 85 ust. 3 u.s.p.). Umocowanie pełnomocnika wynikało z czynności rady 

powiatu. Wspomniany organ udzielił pełnomocnictwa przed datą ogłoszenia 

obwieszczenia o którym mowa w art. 29 ust. 2 u.s.p. Oznacza to, że w dacie wniesienia 

skargi pełnomocnik, był uprawniony do reprezentowania powiatu  na zewnątrz. 

Natomiast z momentem wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów osoby do pełnienia 

funkcji organów powiatu, stał się on wyłącznym dysponentem wszelkich działań 

podejmowanych przez te organy. Przytoczone wyżej względy prowadzą do wniosku, że 

osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji organów 

powiatu, w tym funkcji zarządu powiatu, jest uprawniona do cofnięcia skargi jak również 

odwołania wszelkich wcześniej udzielonych przez powiat pełnomocnictw, 

upoważniających do występowania i składania oświadczeń w jego imieniu. 

Stosownie do treści art. 27 ust. 1, rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3-5 osób, w 

tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów 

przez właściwy organ wyborczy, z uwzględnieniem ust. 2 i 3. Liczbę członków zarządu 

określa w statucie rada powiatu. Będący aktem prawa miejscowego statut powiatu w 

brzmieniu ustalonym uchwałą w sprawie zmiany statutu powiatu na datę rozwiązania z 

mocy prawa rady powiatu określał, że w skład zarządu wchodzą: starosta jako 

przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie dwóch, a więc 

przewidywał, że organ ten liczy czterech członków. Do dnia 26 stycznia 2019 r., nie 

dokonano wyboru czwartej osoby. W konsekwencji, z całokształtu okoliczności sprawy 

wynika, że wojewoda w ramach przypisanych mu ustawami i Konstytucją RP 

kompetencji wydał zaskarżone obwieszczenie na podstawie art. 29 ust. 2 u.s.p., który to 

przepis upoważnia wojewodę do działania poprzez podanie do publicznej wiadomości w 
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formie obwieszczenia informacji o rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny określonej w 

ust. 1. Z tego uprawnienia wojewoda skorzystał. Z podniesionych względów, brak 

podstaw do stwierdzenia, że zaskarżone obwieszczenie informujące o rozwiązaniu z 

mocy prawa rady powiatu zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w 

mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.  

W rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły zatem okoliczności, które uzasadniałyby 

uznanie dokonanego przez osobę pełniącą funkcje organów powiatu cofnięcia skargi za 

niedopuszczalne, wobec czego należało uznać powyższą czynność procesową za 

skuteczną.  

 W sprawie sygn. akt II SA/Ke 384/19 Sąd odrzucił skargę na obwieszczenie 

wojewody w przedmiocie ogłoszenia o rozwiązaniu z mocy prawa rady powiatu.  

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że skarżący, powołani do zarządu 

powiatu na mocy uchwał rady powiatu , jako podstawę prawną swoich skarg wskazali 

art. 85 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 

2018 r., poz. 995 ze zm.), dalej „usp” w zw. z art. 50 § 2, art. 3 § 2 pkt 7, art. 52 § 1 i 2, 

art. 53 § 1 i art. 54 § 1 p.p.s.a. Przedmiotem skargi uczynili obwieszczenie wojewody w 

sprawie ogłoszenia o rozwiązaniu z mocy prawa z dniem 26 stycznia 2019 r. rady 

powiatu wydane w trybie art. 29 ust. 2 usp. 

Zdaniem Sądu, zawartą w obwieszczeniu wojewody informację, o tym, że doszło do 

rozwiązania z mocy prawa rady powiatu poprzedzać musi dokonanie przez wojewodę 

odpowiednich ustaleń kontrolnych. Ich wynik wyrażony zostaje w obwieszczeniu, a więc 

swoistym akcie nadzoru i w konsekwencji podlega kontroli sądu administracyjnego na 

podstawie art. 3 § 2 pkt 7 p.p.s.a 

Stosownie do treści art. 85 ust. 3 usp do złożenia skargi uprawniony jest powiat lub 

związek powiatów, którego interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały 

naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała organu, który podjął uchwałę 

lub którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze (por. postanowienia NSA: z dnia 13 maja 

1992 r. oz. We Wrocławiu sygn. akt SA/Wr 529/92, z dnia 20 lipca 2004 r. sygn. akt 

OSK 629/04, z dnia 12 lipca 2012 r. sygn. akt II OZ 596/12, z dnia 29 stycznia 2014 

sygn. akt II OZ 64/14, z dnia 27 listopada 2014 r., sygn. I OZ 1091/14).  

 W świetle dyspozycji art. 85 ust. 3 usp nie jest dopuszczalne, aby skargę na podstawie 

art. 85 ust. 1 mógł wnieść skutecznie inny podmiot niż powiat lub związek powiatów.  

W podsumowaniu Sąd wskazał, że skoro ustawodawca w u.s.p., uprawnienie do 

zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego przyznał wyłącznie powiatowi jako jednostce 
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samorządu terytorialnego, to niewątpliwie skarżący, występujący jako osoby fizyczne, 

nie mają legitymacji skargowej do zaskarżenia obwieszczenia (informacji) wojewody w 

sprawie ogłoszenia o rozwiązaniu z mocy prawa rady powiatu.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 500/19 Sąd prawomocnym wyrokiem uwzględnił 

skargę wojewody na uchwałę rady miejskiej w przedmiocie ekwiwalentu pieniężnego 

dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy za udział w działaniach 

ratowniczych i szkoleniach pożarniczych i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w 

całości. 

W uzasadnieniu Sąd podkreślił, że istotą sądowej kontroli sprawowanej przez sądy 

administracyjne jest ocena legalności zaskarżonych aktów i czynności według stanu 

prawnego i faktycznego z daty ich podjęcia. Zmiana lub uchylenie zaskarżonej do sądu 

uchwały nie czyni zbędnym wydania przez sąd wyroku, jeżeli zaskarżona uchwała 

może być zastosowana do sytuacji z okresu poprzedzającego jej podjęcie. Kontrola 

sądowa, w przypadku ustalenia sprzeczności aktu prawa miejscowego z 

obowiązującym prawem, prowadzi do stwierdzenia nieważności takiego aktu. 

Stwierdzenie nieważności uchwały wywołuje skutki od chwili podjęcia uchwały (skutek 

ex tunc). Z uwagi na powyższe, w rozpoznawanej sprawie nie ma istotnego znaczenia 

fakt podjęcia przez radę miejską uchwały, którą uchylono zaskarżoną uchwałę (§ 2). 

Podstawę prawną zaskarżonej uchwały stanowił art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej, zgodnie z którym członek ochotniczej straży pożarnej, który 

uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość 

ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu, o którym 

mowa w ust. 1, nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przed 

dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy. 

Z kolei zgodnie z art. 25a u.s.g. radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani 

w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.  

Sąd podzielił pogląd zaprezentowany przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 

dnia 9 kwietnia 2013 r. sygn. akt I OSK 115/13, zgodnie z którym  dla oceny spełnienia 

hipotezy art. 25 a u.s.g. nie ma znaczenia kwestia ewentualnego naruszenia interesu 

https://sip.lex.pl/#/document/16832385?unitId=art(20)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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prawnego radnego, gdyż wystarczającym jest to, że przedmiot głosowania go dotyczy. 

Nie ma też potrzeby analizować materii wyników głosowania i rozważać, czy udział 

radnego miał, czy nie miał wpływu na ostateczny wynik i podjęcie uchwały. Omawiany 

przepis posługuje się kategorycznym stwierdzeniem, co uzasadnia obiektywne 

rozumienie ujętego tam interesu prawnego.  

Dalej Sąd wskazał, że radny, będący jednocześnie członkiem ochotniczej straży 

pożarnej i biorącym udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, posiada interes prawny w 

podjęciu przedmiotowej uchwały. Interes prawny radnego, znajdujący swoje źródło w 

przepisach ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a konkretnie w art. 28 ust. 1 i 2. 

Uchwała podjęta na podstawie tego przepisu stanowi dla członków ochotniczej straży 

pożarnej podstawę do występowania z roszczeniem do gminy o wypłatę ekwiwalentu 

pieniężnego. Na postanowienia uchwały będzie mogła się powołać każda osoba 

będąca członkiem ochotniczej straży pożarnej, która wzięła udział w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną bądź gminę.   

Sąd uznał za zasadny zarzut skargi, że wskazani radni będący jednocześnie 

członkami ochotniczej straży pożarnej, byli z mocy art. 25a u.s.g. wyłączeni od 

głosowania. W konsekwencji uchwała ta, jako podjęta z ich udziałem jest nieważna.  

W sprawach o sygn. akt: II SA/Ke 534/19, II SA/Ke 535/19, II SA/Ke 536/19, II 

SA/Ke 537/19, II SA/Ke 538/19, II SA/Ke 539/19, II SA/Ke 540/19, II SA/Ke 541/19, II 

SA/Ke 542/19, II SA/Ke 543/19, II SA/Ke 544/19, II SA/Ke 545/19, II SA/Ke 546/19, II 

SA/Ke 547/19, II SA/Ke 548/19, II SA/Ke 549/19, II SA/Ke 550/19, II SA/Ke 551/19, II 

SA/Ke 593/19, II SA/Ke 594/19, II SA/Ke 595/19, II SA/Ke 596/19, II SA/Ke 597/19, II 

SA/Ke 598/19 Sąd uwzględnił skargi prokuratora i stwierdził nieważność zaskarżonych 

uchwał rady miejskiej w przedmiocie nadania statutów sołectwom.   

 W uzasadnieniach tych wyroków Sąd wskazał, że zasadniczy i też najdalej idący zarzut 

skarg dotyczył naruszenia art. 35 ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym poprzez niepoddanie projektu statutu sołectwa społecznym konsultacjom z 

jego mieszkańcami w sposób, który powinien zostać uprzednio określony w uchwale 

rady gminy regulującej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.  

Jednym z przepisów, w którym ustawa o samorządzie gminnym wprowadza wymóg 

przeprowadzenia obligatoryjnych konsultacji społecznych, jest art. 35 ust. 1 u.s.g. 

Uchwała dotycząca nadania statutu jednostki pomocniczej (sołectwa) powinna zostać 
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podjęta dopiero po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami tej jednostki 

pomocniczej, której samorząd pomocniczy ma być uregulowany statutem. Inaczej 

mówiąc, dla spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym, konieczne jest zatem uprzednie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami 

tego sołectwa, któremu statut ma być nadany (por. m.in. wyrok WSA w Krakowie z dnia 

4 września 2018 r., III SA/Kr 288/18, lex nr 2451150 i powołane tam: wyrok WSA w 

Gdańsku z dnia 19 października 2012 r., II SA/Gd 458/12, wyrok WSA w Krakowie z 

dnia 10 października 2013 r., III SA/Kr 66/13 i wyrok NSA z dnia 3 września 2013 r., II 

OSK 652/13).  

Konsultacje przeprowadza się jednak zgodnie z postanowieniami uchwały rady gminy 

ustalającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji. Wymagane jest bowiem 

przepisami prawa najpierw podjęcie uchwały w przedmiocie konsultacji z 

mieszkańcami, a dopiero, następnie, faktyczne przeprowadzenie takich konsultacji (zob. 

wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 lutego 2019 r., III SA/Kr 1322/18, lex nr 2625329). O 

legalności działania organu rozstrzyga to, czy konsultacje poprzedzające określenie 

organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej odrębnym statutem 

przeprowadzone zostały na podstawie regulacji zawartych w uchwale określającej 

zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, stosownie do art. 5a ust. 2 

u.s.g. 

Również reguły wykładni systemowej przemawiają za taką interpretacją powołanych 

przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Przepisy art. 35 u.s.g. zamieszczone 

zostały w rozdziale 3 ustawy o samorządzie gminnym, zatytułowanym „Władze gminy”. 

W rozdziale 1 tej ustawy, zatytułowanym „Przepisy ogólne” znajduje się art. 5a. 

Wykładnia systemowa polega na ustalaniu właściwego znaczenia przepisu prawa na 

podstawie jego usytuowania w systemie prawa. Wykładnia ta opiera się na założeniu, 

że miejsce przepisu w danym akcie prawnym nie jest przypadkowe, ale wynika z 

racjonalnego działania prawodawcy. W rezultacie miejsce umieszczenia danego 

przepisu w ustawie ma wpływ na jego znaczenie.  Oznacza to, że art. 5a u.s.g. znajduje 

zastosowanie także w wypadku uchwalania statutu jednostki pomocniczej. 

Sąd zwrócił uwagę na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, które odnosi się do 

wykładni art. 5a u.s.g. W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie Rada Gminy, podejmując 

zaskarżoną uchwałę, nie odwołała się do treści regulacji ustalającej zasady i tryb 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Organ gminy nie wskazał, aby taka 

regulacja została w ogóle w Gminie wprowadzona przed podjęciem zaskarżonej 

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(35)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/521479108?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/521653536?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/521653536?cm=DOCUMENT
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uchwały, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym. 

Ze stanowiska pełnomocnika Miasta i Gminy wynika, że nie było uchwały rady gminy 

podjętej na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym określającej zasady 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy. Wynika stąd zatem, że nie istnieje 

inna, poza tą złożoną do akt sprawy, dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie 

konsultacji z mieszkańcami. Zatem z punktu widzenia wymogów formalnych nie można 

uznać, że rada gminy zgodnie z prawem nadała statut przedmiotowej jednostki 

pomocniczej gminy (dokonała jego zmiany) w sytuacji, gdy wcześniej w ogóle nie 

podjęła uchwały określającej zasady i tryb przeprowadzenia tych konsultacji w trybie art. 

5a ust. 2 u.s.g. 

Sąd wyjaśnił, że obowiązek konsultacji odnosi się nie tylko do takich elementów statutu 

(jego zmiany), które określone są w art. 35 ust. 3 pkt 3 u.s.g. (organizacja i zadania 

organów jednostki pomocniczej) i art. 35 ust. 3 pkt 4 tej ustawy (zakres zadań 

przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji), ale także do tych 

określonych w pkt 1 (nazwa i obszar jednostki pomocniczej), jak i w pkt 2 art. 35 ust. 3 

u.s.g. (zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej).  

Sąd zaprezentował stanowisko zgodnie z którym, określenie „organizacja i zakres dzia-

łania jednostki pomocniczej”, którym posługuje się ustawodawca w art. 35 ust. 1 u.s.g., 

jest określeniem szerszym niż „organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej”, o 

którym mowa w art. 35 ust. 3 pkt 3 u.s.g. To pierwsze określenie (obecne w art. 35 ust. 

1 u.s.g.) obejmuje nie tylko drugie z wymienionych (obecne w art. 35 ust. 3 pkt 3 u.s.g.), 

ale także wszystkie inne elementy treści statutu jednostki pomocniczej. Inaczej rzecz 

ujmując, w pojęciu „organizacja i zakres działania jednostki pomocniczej” mieszczą się 

nie tylko kwestie związane z organizacją i zadaniami organów jednostki pomocniczej 

oraz kwestie związane z zadaniami przekazywanymi jednostce przez gminę i sposobem 

ich realizacji, ale również nazwa i obszar jednostki pomocniczej oraz zasady i tryb 

wyborów organów jednostki pomocniczej. Wyartykułowany w art. 35 ust. 1 u.s.g. 

obowiązek przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami odnieść należy w jednorodny 

sposób do całej treści statutu jednostki pomocniczej.  

Wprawdzie przeciwny pogląd w tym zakresie zaprezentował Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyrokach: z dnia 9 czerwca 2010 r. II OSK 378/10 i z dnia 1 września 

2010 r., II OSK 1310/10 (oba dostępne na www.orzeczenia.nsa.gov.pl), to jednak za 

poglądem w zakresie niewyróżniania na tle art. 35 ust. 3 pkt 1-5 u.s.g. konsultacji 

obligatoryjnych i konsultacji fakultatywnych przemawia z jednej strony to, że jedną z 

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(5(a))&cm=DOCUMENT
http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/
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najistotniejszych kwestii dla podmiotu, którego substrat osobowy tworzą mieszkańcy, są 

zasady i tryb wyborów organów działających w ich imieniu. Trudno w związku z tym 

uznać, że mieszkańcy jednostki pomocniczej (sołectwa) pozbawieni być powinni prawa 

do wyrażenia opinii i zgłoszenia uwag w ramach konsultacji społecznych w zakresie 

zasad i trybu wyboru organów tej jednostki pomocniczej.  

Z drugiej strony, pogląd o rozróżnieniu konsultacji obligatoryjnych i fakultatywnych w 

ramach art. 35 ust. 1 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 1-5 u.s.g. rodzi obawę o to, że w 

przypadku wprowadzenia zmian w statucie jednostki pomocniczej zainteresowana rada 

gminy każdorazowo będzie władna ocenić, czy dana regulacja mieści się w zakresie 

określonym w art. 35 ust. 3 pkt 3 i 4 u.s.g. i czy istnieje w związku z tym ustawowy 

obowiązek przeprowadzenia konsultacji. Jeżeli lokalny prawodawca dokona zmian w 

treści statutu jednostki pomocniczej, które będą dotyczyły kwestii innych niż wskazane 

w art. 35 ust. 3 pkt 3 i 4 u.s.g., to uchwały wprowadzającej te zmiany nie można 

wyeliminować z obrotu prawnego wyłącznie w oparciu o brak konsultacji. W tym 

zakresie konsultacje miałyby przecież charakter fakultatywny. Dopiero całkowite 

pominięcie konsultacji w procedurze uchwalenia statutu jednostki pomocniczej musi 

skutkować stwierdzeniem nieważności całego statutu, bowiem oznacza to brak 

konsultacji także w zakresie, w którym są one obligatoryjne oraz rodzi obowiązek 

wyeliminowania z obrotu prawnego aktu, który nie określałby wszystkich elementów 

przewidzianych w art. 35 ust. 3 pkt 1-5 u.s.g. W efekcie można mówić o pojawieniu się 

na tle art. 35 ust. 1 u.s.g. konsultacji wybiórczych lub ograniczonych, bowiem to 

zainteresowana rada gminy będzie decydować, czy dana kwestia, ujęta w statucie 

jednostki pomocniczej – poza elementami wskazanymi w art. 35 ust. 3 pkt 3 i 4 u.s.g. - 

zostanie poddana konsultacjom. Nie można wykluczyć, że i w tym ostatnim obszarze, 

tzn. obszarze, w którym konsultacje są obligatoryjne, pojawią się kwestie dyskusyjne 

oraz że zainteresowane gminy będą dowodzić, ilekroć będzie to dla nich „wygodne”, iż 

konkretna zmiana statutu jednostki pomocniczej nie podlega obligatoryjnym 

konsultacjom, bowiem nie mieści się w zakresie wyznaczonym przez art. 35 ust. 1 w 

zw. z art. 35 ust. 3 pkt 3 i 4 u.s.g. (zob. A. Feja-Paczkiewicz, „Statut jednostki 

pomocniczej gminy-co konsultować?”, Samorząd Terytorialny z 2017, nr 5, s. 42-56). 

Po trzecie, pogląd o obligatoryjnym przeprowadzeniu konsultacji w sytuacji regulowania 

statutem jednostki pomocniczej wyłącznie kwestii ujętych w art. 35 ust. 3 pkt 3 i 4 u.s.g., 

w istocie zawęża prawo mieszkańców do udziału w przewidzianych prawem 
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konsultacjach, co nie czyni zadość konstytucyjnym zasadom społeczeństwa obywa-

telskiego. 

Dodatkowo Sąd zauważył, że w orzecznictwie sądów administracyjnych (zob. wyrok 

NSA z dnia 3 września 2013 r., II OSK 652/13, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 19 

października 2012 r., III SA/Gd 458/12 i wyrok WSA w Krakowie z dnia 10 października 

2013 r., III SA/Kr 66/13, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl) odczytuje się treść art. 35 

ust. 1 u.s.g. w ten sposób, że brak przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

jednostek pomocniczych poprzedzających podjęcie zaskarżonej uchwały prowadzi do 

uznania, że doszło do istotnego naruszenia prawa, które skutkować musiało 

stwierdzeniem nieważności całej uchwały. Wobec stwierdzonych uchybień niemożliwym 

było pozostawienie w obrocie prawnym niekonsultowanych ustaleń dotyczących wyboru 

organów, czy sprawowanego nadzoru, przy jednoczesnym unieważnieniu tak samo 

niekonsultowanych postanowień określających organy sołectwa. 

W powołanych niżej wyrokach sądy administracyjne nie wyróżniały na tle art. 35 u.s.g. 

konsultacji obligatoryjnych i konsultacji fakultatywnych oraz nie różnicowały, w 

kontekście tego obowiązku, procedury uchwalenia statutu jednostki pomocniczej od 

procedury dokonywania zmian w takim statucie. Obowiązek przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami odnoszony jest w jednorodny sposób do całej treści statutu 

jednostki pomocniczej, nie wyróżniając elementów podlegających, jak i 

niepodlegających obligatoryjnym konsultacjom, w tym oczywiście wszystkie elementy 

wskazane w art. 35 ust. 3 pkt 1-5 u.s.g. (zob. wyrok WSA w Gorzowie Wlk. z 5 czerwca 

2019 r., II SA/Go 220/19, WSA w Krakowie z 15 lutego 2019 r., III SA/Kr 1324/18, wyrok 

WSA w Krakowie z 10 października 2013 r., III SA/Kr 66/13, wyrok WSA w Krakowie z 

11 października 2012r„ III SA/Kr 886/12, wyrok WSA w Krakowie z 18 września 2014 r., 

III SA/Kr 380/14,  wyrok WSA w Gliwicach z 14 grudnia 2015 r., IV SA/Gl 750/15,  czy 

wyrok WSA w Warszawie z 16 grudnia 2015 r., II SA/Wa 673/15, dostępne na 

www.orzeczenia.nsa,gov.pl). Powyższy pogląd koresponduje z tym fragmentem 

uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2010 r., w 

którym jest mowa o tym, że zakres działania jednostki pomocniczej dotyczy zakresu 

przedmiotowego (kompetencyjnego) i terytorialnego (granic) danej jednostki 

pomocniczej. Dlatego stanowisko organu, które prowadzi do konstatacji, że objęte 

zarzutami Prokuratora postanowienia Statutu nie wymagały konsultacji społecznych, bo 

dotyczyły kwestii regulowanej w Statucie z mocy art. 35 ust. 3 pkt 2 u.s.g., nie zasługują 

na uwzględnienie.  

http://www.orzeczenia.nsa,gov.pl/
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Niemniej Sąd raz jeszcze podkreślił, że sposób dokonywania konsultacji powinien być 

określony w uchwale rady gminy poprzedzającej czynność konsultacji. Organ na taką 

regulację prawną w niniejszej sprawie w ogóle się nie powołał, ponieważ jej nie 

posiada. Gmina z ostrożności procesowej wywodzi, że przedłożone z odpowiedzią na 

skargę dokumenty potwierdzają jednak, iż konsultacje zostały przed podjęciem 

zaskarżonej uchwały przeprowadzone.  

Sąd zauważył, że w aktach sprawy nie ma jednak dowodu na to, że projekt nowego 

statutu został w ogóle uprzednio podany publicznie do wiadomości mieszkańców. Brak 

jest dokumentów wskazujących na termin i miejsce udostępnienia projektu statutu 

sołectwa, ewentualnie dokumentów informujących mieszkańców sołectwa o terminie i 

miejscu udostępnienia takiego projektu. Nie wynika też z protokołu z zebrania 

wiejskiego, aby projektowana treść nowego statutu została udostępniona zarówno 

przed, jak i po tym zebraniu mieszkańcom zainteresowanego sołectwa. Udostępnienie 

powyższych informacji powinno odbywać się w sposób umożliwiający zapoznanie się z 

nimi jak najszerszego kręgu osób. W praktyce (choć tryb i zasady przeprowadzania 

konsultacji społecznych określa uchwała podjęta na podstawie art. 5a ust. 2 u.s.g.) 

odbywa się to poprzez wywieszenie wymaganych informacji na tablicy ogłoszeń urzędu 

gminy, na tablicach ogłoszeń znajdujących się w pobliżu miejsc zamieszkania 

mieszkańców danej jednostki pomocniczej, poprzez stronę internetową urzędu, BIP, a 

także w każdy inny zwyczajowo przyjęty sposób. Chodzi o stworzenie realnych 

możliwości sformułowania przez te osoby uwag lub propozycji, a potem także – 

rozważenie tych propozycji czy zastrzeżeń przez organ gminy. 

Wymóg przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostki 

pomocniczej winien być bowiem rozumiany jako rzeczywiste omówienie z tymi 

mieszkańcami proponowanych regulacji, a co najistotniejsze, jako faktyczne 

umożliwienie mieszkańcom wyrażenia opinii i zgłoszenia uwag do projektu nowego 

statutu (jego zmiany). To do organu należy obowiązek wykazania spełnienia wymogu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych. Wynik konsultacji w sprawie statutu nie jest 

wprawdzie wiążący dla rady gminy, ale ich brak należy ocenić jako istotne naruszenie 

prawa, które powinno skutkować stwierdzeniem nieważności uchwał rady gminy 

podjętych w sprawie określenia statutów jednostek pomocniczych (por. E. Olejniczak-

Szałowska, Konsultacje we wspólnocie samorządowej, Samorząd Terytorialny 1997, nr 

1-2, s. 116-117; por. też: P. Chmielnicki (w:) Komentarz do ustawy o samorządzie 

gminnym, Warszawa 2004, s. 257). Obligatoryjny wymóg konsultacji z mieszkańcami 
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istnieje nie tylko przy uchwaleniu statutu jednostki pomocniczej, ale również przy jego 

zmianie, przy czym bez znaczenia jest charakter dokonywanych zmian (por. wyrok 

WSA w Opolu z 10.05.2016 r., II SA/Op 151/16 i powołane tam orzecznictwo sądów 

administracyjnych). 

Z tych wszystkich powodów Sąd ocenił jako zasadny zarzut skargi dotyczący 

naruszenia art. 35 ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 2 u.s.g., który sam w sobie stanowił 

podstawę stwierdzenia nieważności zaskarżonych uchwał w całości. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 166/16 Sąd prawomocnym wyrokiem stwierdził 

nieważność zarządzenia burmistrza w przedmiocie stwierdzenia rozwiązania stosunku 

powołania na stanowisko dyrektora domu kultury.  

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że powołany w podstawie prawnej 

kontrolowanego zarządzenia przepis art. 30 ust. 2 pkt 5 u.s.g. stanowi, że do zadań 

wójta należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych. Przepis ten określa jedynie ogólnie przysługujące wójtowi 

uprawnienia w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Bez 

wątpienia ma on charakter kompetencyjny. Natomiast przepis art. 15 ust. 2 u.o.p.d.k. 

stanowi, że dyrektora instytucji artystycznej powołuje się na okres od trzech do pięciu 

sezonów artystycznych, o których mowa w art. 11a ust. 2 tej ustawy, a dyrektora 

instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna powołuje się na okres od trzech do 

siedmiu lat. Regulacja ta odnosi się więc stricte do powoływania na ww. stanowiska.  

W ocenie Sądu, art. 30 ust. 2 pkt 5 u.s.g. jak również art. 15 ust. 2 u.o.p.d.k., nie mogły 

stanowić podstawy prawnej do wydania zaskarżonego zarządzenia. Jak wynika bowiem 

z treści zaskarżonego zarządzenia ma ono charakter deklaratoryjny, gdyż burmistrz 

potwierdza nim stan faktyczny zaistniały z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2018 r. Sąd 

podkreślił, że prawna możliwość wydawania przez organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego aktów w sprawach z zakresu administracji publicznej o 

deklaratoryjnym charakterze musi znajdować oparcie w obowiązujących przepisach 

prawnych. Sąd przypomniał, że organ wykonawczy jednostki samorządu gminnego, 

podobnie jak inne organy administracji publicznej, co wyraźnie wynika z art. 7 

Konstytucji RP, działa na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że w 

przeciwieństwie do podmiotów prywatnych, które mogą czynić wszystko, czego prawo 

nie zabrania, organy administracji mogą podejmować tylko te działania, na które im 

prawo zezwala. W działaniach tych organów nie stosuje się zasady „co nie jest 

zakazane, jest dozwolone”, lecz regułę, zgodnie z którą „dozwolone jest tylko to, co 
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prawo wyraźnie przewiduje”. Zakaz wykraczania poza zakres swoich kompetencji 

odnosi się przy tym do wszelkich form działalności. Każda czynność organu musi się 

zatem mieścić w ramach jego ustawowo określonego zakresu działania, według 

przypisywanej mu z mocy prawa właściwości (tak: NSA w wyroku z dnia 27 września 

2017r., sygn. akt. I OSK 1066/17 i z dnia 30 września 1992r. sygn. akt SA/Gd 1008/92, 

ONSA 1993 nr 2 poz. 51 oraz P. Dobosz [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie 

gminnym pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2007r., s. 103).   

W realiach rozpoznawanej sprawy ani przepis art. 30 ust. 2 pkt 5  u.s.g., ani przepis art. 

15 ust. 2 u.o.p.d.k. nie przewidują możliwości wydawania przez organ wykonawczy 

gminy zarządzeń potwierdzających stan faktyczny zaistniały z mocy prawa. Z kolei data 

wydania zarządzenia (30 stycznia 2019 r.) oraz jego deklaratoryjny charakter, w 

powiązaniu z przyznaną przez pełnomocnika organu okolicznością, że skarżąca od 1 do 

30 stycznia 2019 r. dalej pracowała, pozwala Sądowi uznać, że akt ten nie dotyczy 

powołania, ani odwołania dyrektora instytucji kultury, o których mowa w ww. przepisach. 

W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie brak było podstaw prawnych do wydania 

zaskarżonego zarządzenia. Zasada praworządności wymaga, aby każde działanie 

organu administracji publicznej miało niebudzącą wątpliwości podstawę prawną w 

obowiązujących przepisach prawa. Wzgląd na tę zasadę sprzeciwia się przyjmowaniu 

domniemania istnienia kompetencji niewyrażonych wprost w przepisach.  

W tych okolicznościach faktycznych i prawnych za nieuzasadnione i niemające 

istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy Sąd uznał twierdzenia organu o tym, że 

wydane zarządzenie miało charakter funkcjonalny i informacyjny. Sąd podkreślił, że w 

przypadku rozwiązania stosunku powołania z uwagi na upływ okresu powołania, nie jest 

wymagane wydanie stosownego zarządzenia, ani nie ma potrzeby dodatkowego 

zawiadamiania pracownika, o nadejściu terminu rozwiązania stosunku pracy. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 147/19 Sąd prawomocnym wyrokiem stwierdził 

nieważność zarządzenia wójta w przedmiocie przeniesienia ze stanowiska sekretarza 

gminy na inne stanowisko kierownicze. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że biorąc pod uwagę, że wola organu gminy 

otrzymała formę prawną aktu władczego, to niezależnie od charakteru kształtowanych 

stosunków prawnych i ich skutków, akt ten podlega nadzorowi administracyjnemu, a 

także kognicji sądu administracyjnego. Nadzór ten służy badaniu zarządzeń wójta jako 

aktu administracji w celu zapewnienia zgodności z prawem w interesie zarówno 

państwa, jak i osób zainteresowanych. Sam fakt, że akt administracyjny wywiera skutki 
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w sferze prawa pracy, nie powoduje, że z tego powodu przestaje on być aktem 

administracyjnym, podlegającym kontroli pod względem zgodności z prawem. W 

postępowaniu przed sądem administracyjnym przedmiotem badania sądu nie są 

roszczenia pracownicze, do rozpatrzenia których właściwy jest sąd pracy, lecz 

przestrzeganie określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego 

wymagań dotyczących aktu wydanego przez wójta, jako formy realizacji zadań 

publicznoprawnych gminy, a więc aktu z zakresu administracji publicznej (por. m.in. 

wyrok NSA z dnia 23 czerwca 2016r., sygn. II OSK 1272/16). 

Sąd podzielił  stanowisko skarżącego co do tego, że zarządzenie zostało  wydane bez 

podstawy prawnej. Powołany w nim przepis art. 33 ust. 5 u.s.g. stanowi bowiem jedynie 

ogólnie o przysługujących wójtowi uprawnieniach zwierzchnika służbowego w stosunku 

m.in. do pracowników urzędu. Podobny charakter mają przywołane w zarządzeniu 

zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy. Sąd podkreślił, że zanim doszło do 

wydania zaskarżonego zarządzenia, uprzednio tego samego dnia Wójt podjął próbę 

wręczenia pisma stanowiącego odwołanie pracownika ze stanowiska sekretarza Gminy 

wraz z przeniesieniem pracownika na inne stanowisko pracy, a zatem modyfikujące 

stosunek pracy (doszło w istocie do pozbawienia stanowiska sekretarza gminy), która to 

forma działania była w przypadku strony, jako zatrudnionej na podstawie umowy o 

pracę, formą właściwą. Fakt nieprzyjęcia pisma przez pracownika również powoduje 

określone skutki prawne (art. 42 § 3 kp). Powyższe świadczy zaś o tym, że skoro 

właściwym sposobem działania Wójta jako pracodawcy było wypowiedzenie na piśmie 

warunków pracy, to brak było podstaw prawnych do wydawania w tym przedmiocie 

zarządzenia, które – jak podniesiono – ma charakter władczego rozstrzygnięcia organu 

administracji. Fundamentalną zaś dla prawa publicznego zasadą jest zasada 

praworządności, która wymaga, aby każde działanie organu administracji publicznej 

miało niebudzącą wątpliwości podstawę prawną w przepisach obowiązującego prawa. 

Wzgląd na tę zasadę sprzeciwia się przyjmowaniu domniemania istnienia kompetencji 

niewyrażonych wprost w przepisach.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 766/18 Sąd prawomocnym wyrokiem uwzględnił 

skargę wojewody i stwierdził nieważność uchwały zarządu powiatu w przedmiocie 

powołania dyrektora muzeum.  W uzasadnieniu Sąd wskazał, że uchwała ma charakter 

jednostronnego aktu kierownictwa wewnętrznego podejmowany w związku ze 

stosunkiem zależności służbowej występującej pomiędzy organizatorem, a osobą 

powoływaną na stanowisko dyrektora podległej mu instytucji kultury. Sąd podkreślił, że 
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zaskarżona uchwała została podjęta m.in. na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o 

działalności kulturalnej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy dyrektora instytucji kultury 

powołuje organizator na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii 

związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń 

zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej 

przez instytucję. Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń 

zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na 

dyrektora w drodze konkursu, o którym mowa w art. 16, co miało miejsce w niniejszej 

sprawie. 

Kolejną istotną dla sprawy kwestią było wyjaśnienie, jaki był przedmiot i zakres kontroli 

sądu administracyjnego. Ujawniona w tym zakresie w orzecznictwie sądów 

administracyjnych wątpliwość wynikła z faktu, że w toku postępowania konkursowego, 

również regulowanego przepisami ustawy o działalności kulturalnej i rozporządzenia 

ws. konkursu, podejmowanych jest szereg czynności przybierających niekiedy postać 

uchwał komisji konkursowej, co do których mogą się pojawić wątpliwości, czy mieszczą 

się w kategoriach aktów lub czynności wymienionych w art. 3 § 2 p.p.s.a., a więc czy 

podlegają kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne na podstawie tego 

przepisu. Wskazana wątpliwość została rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd 

Administracyjny w uchwale 7 sędziów z 13 kwietnia 2015 r., I OPS 5/14. Wprawdzie 

NSA odniósł się w niej do kwestii powołania dyrektora placówki oświatowej na 

podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 

2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub 

publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 ze 

zm.), ale z uwagi na podobieństwo regulacji dotyczących wyłaniania kandydatów na 

stanowisko dyrektora placówki oświatowej i dyrektora samorządowej instytucji kultury, 

wykładnia dokonana przez NSA w przywołanej uchwale może mieć też odpowiednie 

zastosowanie w niniejszej sprawie (por. wyrok WSA w Gliwicach z 12 grudnia 2016 r., 

IV SA/Gl 891/16).  Sąd  zauważył, że jednym z możliwych, ostatecznych rozstrzygnięć 

konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury, o jakiej mowa w art. 

9 ustawy o działalności kulturalnej, kończącym postępowania konkursowe, jest 

powołanie kandydata wyłonionego w drodze konkursu na stanowisko dyrektora, czego 

dokonuje podmiot tworzący instytucje kultury, o których mowa w art. 9 ustawy o 

działalności kulturalnej, zwany organizatorem (art. 9, 10, 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 i 2 

ustawy o działalności kulturalnej). Forma prawna, w jakiej organizator będący jednostką 
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samorządu terytorialnego organizującą działalność kulturalną (art. 9 ust. 1 ustawy o 

działalności kulturalnej) dokonuje takiego powołania, zależy od monokratycznego lub 

kolegialnego charakteru właściwego w takiej sprawie organu tej jednostki. W 

okolicznościach sprawy nie ma wątpliwości, że Zarząd Powiatu będący organem 

kolegialnym, powołania dyrektora takiej instytucji kultury, jak muzeum dokonuje w 

drodze uchwały mającej swoje umocowanie również w art. 32 ust. 2 pkt 5 u.s.p. Ze 

względu na wskazane wyżej wyłączenie możliwości osobnego zaskarżania 

poszczególnych czynności, czy aktów wydawanych na poszczególnych etapach 

postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora instytucji kultury, w ramach 

kontroli uchwały powołującej takiego dyrektora, sąd administracyjny ocenia również, czy 

na wcześniejszych etapach postępowania konkursowego nie doszło do naruszenia 

prawa. Jeśli bowiem miało to miejsce, to organizator, nie mógłby ważnie podjąć 

uchwały o powołaniu na dyrektora instytucji kultury osoby wyłonionej w wadliwie 

przeprowadzonym postępowaniu konkursowym.   

Organizacja i tryb przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

muzeum, oparte były na treści przepisów rozporządzenia ws. konkursu i podjętej na 

podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia 

kandydata na stanowisko dyrektora muzeum oraz określenia szczegółowego trybu 

pracy Komisji Konkursowej. Ten szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej określił 

załącznik do tej uchwały. Wśród przepisów wskazanych w skardze jako naruszone, 

znalazł się § 6 pkt 1 rozporządzenia ws. konkursu. Zgodnie z nim w ramach 

postępowania konkursowego komisja ustala spełnienie warunków określonych w 

ogłoszeniu o konkursie. Postanowienie o ogłoszeniu o konkursie określa natomiast w 

szczególności formalne kryteria wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora (§ 2 pkt 1 

rozporządzenia ws. konkursu). Dokonując ogłoszenia o konkursie na stanowisko 

dyrektora muzeum Zarząd Powiatu określił wymagania niezbędne związane z tym 

stanowiskiem. Z prac Komisji Konkursowej sporządzone zostały dwa protokoły. W 

pierwszym z nich stwierdzono w ramach sprawdzenia ofert pod względem formalnym, 

że wszystkie trzy złożone oferty wpłynęły w terminie, zawierają wszystkie wskazane w 

ogłoszeniu dokumenty i z dokumentów tych wynika, że kandydaci spełniają wymagania 

formalno-prawne zawarte w ogłoszeniu o konkursie. W drugim z nich ocena spełnienia 

warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie, w tym w szczególności warunków 

dotyczących wymagań dodatkowych nieobjętych sprawdzeniem ofert pod względem 
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formalnym, nie została przedstawiona. Nie można bowiem za taką ocenę uznać 

dyskusji nad kandydatami zawierającej luźne refleksje poszczególnych członków 

komisji konkursowej na temat kolejnych kandydatów, zwłaszcza, że nie wszyscy 

członkowie komisji wyrazili swoje opinie na temat wszystkich kandydatów. Również w 

punkcie XIV tego protokołu, gdzie z racji zatytułowania go mianem „Uwagi/Wnioski” 

można by się spodziewać podsumowującej oceny spełnienia przez poszczególnych 

kandydatów warunków podanych w ogłoszeniu o konkursie i - zwłaszcza z uwagi na 

konieczność wyboru najlepszego z tych kandydatów - oceny stopnia spełnienia przez 

kandydatów tych warunków w zestawieniu porównawczym pozwalającym na ustalenie, 

który z nich spełnia je w największym, a który w najmniejszym stopniu – nie znalazła się 

wymagana ocena. W punkcie tym bowiem stwierdzono jedynie, że dwaj członkowie 

Komisji odmówili udziału w głosowaniu, gdyż nie zgadzają się, aby muzeum kierowała 

osoba przypadkowa, bez wiedzy i kompetencji w zakresie muzealnictwa przy istnieniu 

dwóch kandydatów spełniających wszystkie kryteria.  

Oceniając taki sposób wywiązania się przez Komisję Konkursową z nałożonego 

przepisem § 6 pkt 1 rozporządzenia ws. konkursu obowiązku ustalenia spełnienia przez 

kandydatów warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie, Sąd  stwierdził, że nie 

został on wypełniony. Za ocenę taką nie można bowiem uznać samego stwierdzenia 

tego faktu, ograniczonego w dodatku w punkcie II. 5 protokołu  do sprawdzenia ofert 

pod względem formalnym, a więc nie odnoszącego się do pozostałych, nieformalnych 

warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie. Również dyskusja nad kandydatami, 

zwłaszcza zawierająca luki i luźne refleksje nad niektórymi z nich, nie może być uznana 

za spełnienie wymogu z § 6 pkt 1 rozporządzenia ws. konkursu. Sam natomiast wynik 

głosowania nad kandydatami, choć niewątpliwie stanowi już definitywną ocenę 

poszczególnych kandydatów przez Komisję Konkursową, również nie pozwala na 

ustalenie spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie. Uniemożliwia 

bowiem jakąkolwiek weryfikację przez organ mający powołać osobę wyłonioną w 

drodze konkursu na stanowisko dyrektora muzeum, jak i przez sąd administracyjny 

kontrolujący legalność uchwały o powołaniu i poprzedzającego ją postępowania 

konkursowego, prawidłowości ustaleń Komisji Konkursowej co do spełnienia przez 

kandydatów warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie. Sąd zauważył, że 

niektóre ze wspomnianych wyżej wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie jako 

niezbędne, tj.  wykształcenie i staż pracy, zostały powtórzone jako jedne ze 

szczegółowych kryteriów oceny przydatności kandydatów określonych przez Komisję 
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Konkursową w trybie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ws. konkursu. W pierwszym 

wypadku są więc one traktowane jako warunki określone w ogłoszeniu o konkursie, 

które podlegają ocenie formalnej, a na kolejnym etapie postępowania konkursowego 

podlegają ponownej ocenie Komisji Konkursowej. W tej ocenie nie może jednak już 

chodzić o formalny wymóg posiadania wyższego wykształcenia i określonego w 

ogłoszeniu o konkursie minimalnego stażu pracy. Chodzi o ocenę, w jakim stopniu 

wymogi te spełniają poszczególni kandydaci. Takiej oceny jednak w sprawie zabrakło, 

gdyż z protokołów z posiedzeń Komisji Konkursowej nie wynika, czy i jak rodzaj 

posiadanego przez kandydatów wykształcenia oraz ich staż pracy, zostały wzięte pod 

uwagę. Nie da się też w żaden sposób stwierdzić, czy kandydaci spełniają określony 

jako niezbędny wymóg znajomości aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu o 

konkursie. W dokumentacji konkursowej nie ma bowiem w tym zakresie żadnych ocen.  

Powoduje to niemożliwość skontrolowania, czy kandydat powołany na stanowisko 

dyrektora muzeum, spełnia niezbędne wymagania związane z tym stanowiskiem, ani 

też, który z kandydatów spełnia je w najlepszym stopniu. 

 

 

15. Sprawy z zakresu pomocy społecznej w tym z zakresu ustawy o 

pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

 

W 2019 roku do WSA w Kielcach tradycyjnie jak co roku najwięcej spraw z 

zakresu pomocy społecznej zarejestrowano pod symbolem 6329 (inne o symbolu 

podstawowym 632), obejmującym m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, 

specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego. W tej kategorii znajdują się również sprawy rozstrzygane w trybie 

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 

„Rodzina 500 plus”). 

W sprawie II SA/Ke 207/19 Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w 

mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Mniów o odmowie przyznania 

wnuczce świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego wnioskowanego na 

babcię, na okres od 1.11.2018 r. do 31.10.2019 r. W odwołaniu strona podniosła, że na 

mocy decyzji MOPR w Kielcach nabyła uprawnienie do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego od 8.12.2017 r. do 31.10.2018 r. i w nowym okresie, tj. od 1.11.2018 r. do 
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31.10.2019 r. MOPR w Kielcach przyznał jej prawo do kontynuowania tego 

świadczenia. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania musiała ponownie wystąpić o 

specjalny zasiłek opiekuńczy. Kolegium wyjaśniło, że w świetle art. 16a ust. 1 ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz art. 128 i art. 132 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego, uprawnienie do świadczenia opiekuńczego przysługuje 

dopiero wówczas, gdy brak jest osoby zobowiązanej w pierwszej kolejności do 

alimentacji, również w sytuacji gdy osoba taka nie będzie w stanie sprawować opieki 

nad potrzebującym. Organ ustalił, że potrzebująca ma cztery córki i syna, a zatem brak 

jest okoliczności uzasadniających niemożność sprawowania opieki przez dzieci 

potrzebującej. Pozostawanie w zatrudnieniu nie ma wpływu na istnienie obowiązku 

alimentacyjnego, ani na możliwość sprawowania opieki, która może być realizowana 

choćby poprzez opłacenie osoby trzeciej. 

Uchylając decyzję organu odwoławczego WSA w Kielcach uznał za kluczowe wydanie z 

upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce, decyzji z dnia 24 października 2018 r., 

przyznającej wnioskodawczyni specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z koniecznością 

sprawowania opieki nad babcią na okres od 1.11.2018 r. do 31.10.2019 r. Z akt sprawy 

nie wynika, aby decyzja ta została w jakimkolwiek trybie wyeliminowana z obrotu 

prawnego. Tożsamej sprawy, dotyczącej specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku 

z koniecznością sprawowania opieki nad babcią na okres od 1.11.2018 r. do 

31.10.2019 r., dotyczy zaskarżona w niniejszej sprawie decyzja Kolegium. Elementem 

niemającym znaczenia dla charakteru i zakresu praw nabytych z decyzji (braku ich 

nabycia) lub ustanowionych obowiązków jest zmiana właściwości miejscowej organu do 

rozpoznania sprawy, z uwagi na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. NSA w wyroku z 

dnia 8 lipca 2014 r., sygn. I OSK 2951/12 wskazał: "nie ma znaczenia zmiana 

właściwości organu, czy jego nazwy, każdy bowiem orzeka w tej samej materii, w 

ramach swoich kompetencji, na tym samym poziomie w hierarchii organów". W 

rozpoznawanej sprawie Kolegium w ogóle pominęło i nie odniosło się do kwestii 

wydania, z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce, decyzji MOPR w Kielcach z dnia 24 

października 2018 r., mimo że wnioskodawczyni podnosiła tę okoliczność w odwołaniu, 

zwracając uwagę na skierowane do niej dwa przeciwstawne rozstrzygnięcia dotyczące 

prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad babcią. Nie 

ustaliło, czy powyższa decyzja jest ostateczna, i czy ewentualnie w jakimkolwiek trybie 

została ona wyeliminowana z obrotu prawnego. Decyzja MOPR z dnia 31 października 

2018 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego, której kserokopię złożyła 
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skarżąca na rozprawie nie daje podstaw do uznania, że na mocy tej decyzji doszło do 

uchylenia decyzji MOPR w Kielcach z dnia 24 października 2018 r. przyznającej 

skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy. W okolicznościach tej sprawy, samo umorzenie 

postępowania na podstawie art. 105 Kpa mogło nastąpić tylko do momentu, dopóki nie 

zapadłoby rozstrzygnięcie merytoryczne, zaś takie, na co wskazuje zgromadzony w 

sprawie materiał dowodowy, zapadło. Decyzja MOPR w Kielcach z dnia 31 

października 2018 r., na co wskazuje jej sentencja, nie zawiera rozstrzygnięcia co do 

uchylenia decyzji MOPR z dnia 24 października 2018 r., przyznającej specjalny zasiłek 

opiekuńczy. 

Dodatkowo Sąd wyjaśnił, że w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych ustawodawca w art. 23 ust. 2 wyraźnie określił, że wniosek o ustalenie 

prawa do świadczeń rodzinnych składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania osób wymienionych w ust. 1 tego przepisu. W świetle 

obowiązujących przepisów brak jest podstaw do przyjęcia, aby późniejsza, stwierdzona 

już po rozpoznaniu wniosku zmiana miejsca zamieszkania powodowała utratę prawa do 

świadczeń rodzinnych, tj. miała wpływ na to prawo w rozumieniu art. 32 ust. 1 uśr. 

Zgodnie z tym przepisem, organ właściwy oraz wojewoda mogą bez zgody strony 

zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła 

prawo do świadczeń rodzinnych, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa 

rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, członek rodziny nabył prawo 

do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała 

świadczenie rodzinne lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do 

świadczeń. Zmiana miejsca zamieszkania, w ocenie Sądu, nie stanowi zmiany sytuacji 

rodzinnej, dochodowej rodziny w rozumieniu przepisu art. 32 ust. 1 u.ś.r. 

W sprawie II SA/Ke 126/19 WSA w Kielcach uwzględnił skargę na decyzję 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania 

świadczenia „Dobry Start”, na rzecz ucznia Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w 

Dęblinie, uzasadnionej zaistnieniem negatywnej przesłanki określonej w § 6 pkt 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli 

dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, 

schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, 

szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne 
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utrzymanie, świadczenie dobry start nie przysługuje. Sąd wskazał, że pojęcie 

„nieodpłatnego pełnego utrzymania” było już w orzecznictwie przedmiotem wykładni, 

choćby na gruncie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i 

zawartego w niej art. 3 pkt 7, zgodnie z którym, instytucja zapewniająca całodobowe 

utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, 

schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę 

wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie 

(wyrok NSA w sprawie I OSK 1352/08). Zdaniem Sądu, pełne utrzymanie oznacza 

zapewnienie dziecku potrzeb umożliwiających właściwy dla jego wieku i uzdolnień 

prawidłowy rozwój. Niewątpliwie do podstawowych potrzeb związanych z utrzymaniem 

należy zapewnienie stosownego do pór roku ubrania, obuwia, środków czystości, 

przyborów szkolnych, wydatków na leki czy dojazdy. Mimo ustaleń organu 

odwoławczego, że Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia uczniowi bezpłatne 

wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie oraz pomoc lekarską, to jednak 

realizacja tych potrzeb następuje wyłącznie w okresie 10 miesięcy. Ponadto z 

zaświadczenia Liceum wynika, że uczeń z własnych środków zakupuje leki, ubrania 

cywilne, środki higieny, podręczniki oraz pomoce i przybory szkolne, uczestniczy 

odpłatnie w imprezach kulturalno-oświatowych, pokrywa koszty wyjazdów do domu. 

Bezspornie zatem, skarżąca częściowo pokrywa koszty utrzymania swojego dziecka. W 

istniejącym stanie faktycznym, zakres kosztów jakie skarżąca ponosi na utrzymanie 

dziecka w ciągu całego roku, wbrew twierdzeniom Kolegium, przemawia za uznaniem, 

że szkoła nie zapewnia pełnego nieodpłatnego utrzymania, o którym mowa w § 6 pkt 1 

rozporządzenia. 

W sprawie II SA/Ke 664/19 WSA w Kielcach uchylił decyzję Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego, którą organ ten uchylił decyzję orzekającą o odmowie 

umorzenia nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w łącznej kwocie 706,26 zł 

za okres od 1 października 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. i umorzył postepowanie 

organu I instancji. W omawianej sprawie skarżący w ww. okresie pobierał jednocześnie 

zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny, łącznie na kwotę 706,26 zł. Kolegium 

stwierdziło, że w analizowanej sprawie zachodziła przeszkoda do wszczęcia 

postępowania ze względu na „inne uzasadnione przyczyny", o których mowa w art. 61a 

§ 1 k.p.a. Odwołując się do treści art. 16 ust. 6-8 i art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych stwierdziło, że organ I instancji nie wydał 

w sprawie decyzji o nienależnie pobranym przez skarżącego zasiłku pielęgnacyjnym i w 
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świetle ww. przepisów nie był do tego uprawniony. Aktualnie na gruncie przepisów art. 

16 ust. 6-8 u.ś.r. wyłączona jest możliwość wydania decyzji administracyjnej w 

przedmiocie świadczeń nienależnie pobranych i ich zwrotu. W konsekwencji organ nie 

był uprawniony do zastosowania w sprawie przepisów art. 30 ust. 9 u.ś.r., które to 

przepisy pozwalają na rozpatrzenie żądania strony o umorzenie kwot świadczeń 

nienależnie pobranych co do istoty. 

WSA w Kielcach uwzględniając skargę wskazał, że zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny nie 

przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Na mocy art. 3 pkt 2 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

ustawy o świadczeniach rodzinnych w art. 16 u.ś.r. dodano ust. 7 i 8. Zgodnie z ust. 7 

osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek 

pielęgnacyjny, ZUS lub inny organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek 

pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą 

wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na 

rachunek bankowy organu właściwego. Ustęp 8 art. 16 stanowi zaś, że przekazanie 

kwoty odpowiadającej wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w ust. 7, 

uznaje się za zwrot świadczeń nienależnie pobranych. Kwestią sporną w niniejszej 

sprawie było to, czy w sytuacji, do której odnoszą się przytoczone przepisy art. 16 ust. 

6-8 u.ś.r. może znaleźć zastosowanie dyspozycja art. 30 ust. 9 u.ś.r., zgodnie z którym 

organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie 

z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, 

jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. Sąd 

podzielił w tym zakresie stanowisko wyrażone przez WSA w Lublinie w sprawie II SA/Lu 

766/18, gdzie stwierdzono, że skoro ustawodawca traktuje powyższą procedurę 

(przewidzianą w art. 16 ust. 6-8 u.ś.r.) jako zwrot świadczeń nienależnie pobranych, nie 

ulega wątpliwości, że do należności tych zastosowanie mają również przepisy 

przewidujące ulgi w zwrocie należności - w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty 

(art. 30 ust. 9 u.ś.r.). Dodatkowo, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 u.ś.r. za nienależnie 

pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne wypłacone mimo 

zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń 

rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych albo 

https://sip.lex.pl/#/document/17066846?unitId=art(30)ust(9)&cm=DOCUMENT
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wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba 

pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania. Na fakt 

takiego pouczenia w omawianej sprawie zwracał uwagę w swojej decyzji organ I 

instancji. Pobrane świadczenie wyczerpuje zatem dyspozycję tego przepisu. 

Rozwiązanie przyjęte w art. 16 ust. 7 u.ś.r. nawiązuje do już wcześniej istniejącego na 

gruncie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 99 ust. 1 

tej ustawy osobie, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono 

zasiłek stały lub zasiłek okresowy, ZUS oraz inne organy rentowe, które przyznały 

emeryturę lub rentę, wypłacają to świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą 

wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków i przekazują te kwoty na rachunek 

bankowy właściwego ośrodka pomocy społecznej. Na gruncie tego przepisu w 

orzecznictwie przyjęto, że zaistnienie sytuacji opisanej w art. 99 ust. 1 u.p.s. wyłącza 

możliwość zastosowania art. 104 ust. 4 u.p.s., który dotyczy możliwości m.in. umorzenia 

nienależnie pobranych świadczeń. Jak podniósł NSA w sprawie I OSK 756/16, zasiłek 

stały pobierany w okresie, za który przyznana została emerytura nie jest nienależnie 

pobranym świadczeniem. I rzeczywiście, na gruncie u.p.s. brak jest przepisu, który 

uznawałby, jak czyni to art. 16 ust. 8 u.ś.r., „potrącaną” kwotę za świadczenie 

nienależnie pobrane. Jak zaś wynika z art. 98 u.p.s. tylko do takich świadczeń ma 

zastosowanie art. 104 ust. 4 u.p.s. Odmienna sytuacja, jak podniesiono, ma miejsce na 

gruncie u.ś.r., a to w związku z treścią przepisu art. 16 ust. 8 tej ustawy. 

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy zmieniającej dodanie w art. 16 u.ś.r. ust. 7 i 

8 miało na celu uproszczenie dochodzenia zwrotu należności wynikających z 

równoczesnego pobierania zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego. Na realizację tego celu 

nie wpływa możliwość orzekania przez organ w przedmiocie ulg przewidzianych w art. 

30 ust. 9 u.ś.r., jeśli bowiem okaże się, że brak jest podstaw do umorzenia kwoty 

nienależnie pobranego świadczenia, dojdzie do zastosowania uproszczonej procedury 

przewidzianej w art. 16 ust. 7 u.ś.r. Niezależnie od trybu uznania danego świadczenia 

za nienależnie pobrane, w każdym przypadku istotą zwrotu jest pozbawienie danej 

osoby określonych środków pieniężnych. Trudno w tej sytuacji odmówić takiej osobie 

możliwości skorzystania z ulg przewidzianych w art. 30 ust. 9 u.ś.r. przy dokonaniu 

oceny, czy nie zachodzą „szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji 

rodziny”, tylko z uwagi na to, że stosuje się inny tryb dochodzenia nienależnie 

pobranego świadczenia. Nie może stanowić argumentu potwierdzającego stanowisko 

Kolegium możliwość odwołania do sądu powszechnego od decyzji ZUS dokonujących 
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pomniejszenia świadczeń emerytalno-rentowych na skutek nienależnie pobranego 

zasiłku pielęgnacyjnego. Decyzja taka, nawet jeśli jest wydawana, nie rozstrzyga 

przecież o możliwości zastosowania ulgi, np. w postaci umorzenia należności, ale o 

samym istnieniu podstaw do potrącenia. We wskazaniach co do dalszego 

postępowania Sąd polecił rozpoznać odwołanie skarżącego dokonując oceny 

merytorycznej przez pryzmat art. 30 ust. 9 u.ś.r. 

W sprawie II SA/Ke 568/19 WSA w Kielcach oddalił skargę na decyzję Kolegium, 

odmawiającą wyrównania skarżącej świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej spokrewnionej za okres od 19.09.2014r. 

do 16.01.2019 r. wraz z ustawowymi odsetkami. Zasady finansowania wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym kwestie związane ze świadczeniem na 

pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, reguluje 

obecnie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 

2011 r., która co do zasady weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. Uprzednio kwestie 

te były regulowane przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Na podstawie art. 226 ust. 4 pkt 1 u.w.r. wydane na podstawie przepisów 

dotychczasowych decyzje w sprawie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zachowywały moc do dnia 

wygaśnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy. W ust. 5 art. 226 przewidziano jednak, że sprawy o wynagrodzenia, dodatki 

oraz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby przebywającej w 

rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, do 

których prawo powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają, z 

zastrzeżeniem ust. 9, rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach 

dotychczasowych, na wniosek osoby otrzymującej te świadczenia, dodatki i 

wynagrodzenia. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, należało złożyć w terminie 1 

miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy (ust. 6), zaś starosta, w terminie 14 dni od 

dnia jej wejścia w życie, zobowiązany był (zgodnie z ust. 7) do poinformowania rodziny 

zastępczej oraz osoby prowadzącej placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu 

rodzinnego o możliwości złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5. 

W omawianej sprawie skarżąca, stanowiąca rodzinę zastępczą, skorzystała z trybu, o 

którym mowa w przytoczonych wyżej przepisach art. 226 ust. 5-6 u.w.r., tj. złożyła w 

terminie stosowny wniosek, na podstawie którego Starosta wydał decyzję z dnia 30 

marca 2012 r. przyznającą świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

196 

 

trybie przepisów u.p.s. Dokonany wówczas przez skarżącą wybór, motywowany 

bardziej korzystnymi (w tamtym czasie) warunkami finansowymi otrzymywanej pomocy 

w trybie u.p.s., determinował – stosownie do art. 226 ust. 5 u.w.r. – taką właśnie 

podstawę prawną (tj. obowiązujące do dnia 31 grudnia 2011 r. przepisy u.p.s.) 

przyznania świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Z dniem 19 września 

2014 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw dokonano 

zmiany art. 80 u.w.r., regulującego wysokość świadczenia na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka, poprzez uchylenie ust. 2 tego artykułu, zgodnie z którym wysokość 

świadczenia, o którym mowa w ust. 1 (nie mniej niż 660 zł w przypadku dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej), pomniejszało się o kwotę nie 

wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż o 80% kwot, o których mowa w 

ust. 1. Ta zmiana spowodowała, że wysokość świadczenia na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka ustalona w przypadku skarżącej na podstawie nieobowiązujących 

przepisów u.p.s. stała się de facto niższa niż ta, która przysługiwałaby na podstawie art. 

80 u.w.r. w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 września 2014 r. (podopieczny 

otrzymywał dochody alimentacyjne, które do tej pory podlegałyby odliczeniu od kwoty 

świadczenia przewidzianej ustawą). Skarżącej wypłacano jednak świadczenie na 

podstawie ww. decyzji z dnia 30 marca 2012 r., tj. – zgodnie z dokonanym wyborem – 

na podstawie zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2012 r. W dniu 17 stycznia 2019 

r. skarżąca złożyła wniosek o zmianę sposobu finansowania świadczenia – z 

dotychczasowego, opartego na przepisach u.p.s. na nowy, oparty o przepisy u.w.r. Na 

tej podstawie Starosta wydał w dniu 15 marca 2019 r. dwie decyzje – jedną uchylającą 

w/w decyzję własną z dnia 30 marca 2012 r., a drugą przyznającą świadczenie na 

pokrycie kosztów utrzymania dziecka (począwszy od dnia złożenia wniosku, tj. od 17 

stycznia 2019 r.) w wysokości ustalonej w oparciu o przepisy u.w.r., z wyrównaniem za 

okres od dnia złożenia wniosku. 

W ocenie Sądu powyższy sposób postępowania organów był prawidłowy, w 

szczególności brak było podstawy prawnej do przyznania wyrównania przedmiotowego 

świadczenia za okres od dnia 19 września 2014 r., tj. od czasu uchylenia przez 

ustawodawcę art. 80 ust. 2 u.w.r., do dnia 16 stycznia 2019 r. Zgodnie z art. 88 ust. 1 

u.w.r. świadczenia, dodatki i dofinansowanie do wypoczynku, o których mowa w art. 80 

ust. 1 (a więc także świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka) i 1a, art. 81, 

art. 83 i art. 84, są udzielane na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej, rodziny 
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pomocowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Przyznanie oraz odmowa 

przyznania świadczeń, dodatków i dofinansowania do wypoczynku, o których mowa w 

art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 i art. 84, następuje w drodze decyzji (art. 88 ust. 4). W 

przypadku zmiany przepisów regulujących prawo do świadczeń, dodatków i 

dofinansowania do wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 i 

art. 84, oraz w przypadku zmiany sytuacji osobistej rodziny zastępczej, rodziny 

pomocowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, a także w przypadku zmiany 

sytuacji osobistej, dochodowej lub majątkowej umieszczonego dziecka, organ właściwy 

do wydania decyzji może bez zgody rodziny zastępczej, rodziny pomocowej lub 

prowadzącego rodzinny dom dziecka zmienić lub uchylić decyzję, o której mowa w ust. 

4 (art. 88 ust. 5). Jak stanowił art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2014 r., decyzje w 

sprawie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w 

rodzinnym domu dziecka, które w związku z posiadaniem przez dziecko dochodu 

określały wysokość świadczenia z uwzględnieniem art. 80 ust. 2 w brzmieniu 

obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zmienia się, w terminie 

miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepis ten ma charakter 

przejściowy i odnosi się do decyzji wydanych w trybie przepisów u.w.r., o czym 

świadczy wprost fakt, że mowa w nim o decyzji, co do której miał zastosowanie art. 80 

ust. 2 ustawy. Z kolei w przypadku decyzji wydanych – jak w rozpatrywanej sprawie – w 

trybie art. 226 ust. 5 u.w.r. określenie wysokości świadczenia następowało na 

podstawie zupełnie innych przepisów, tj. u.p.s. w wersji obowiązującej do końca 2011 r. 

(art. 78). 

Aby doprowadzić do zmiany reżimu prawnego stanowiącego podstawę przyznania 

świadczenia, na zasadzie art. 88 ust. 5 u.w.r. beneficjent może w każdym czasie, jak to 

miało miejsce w omawianej sprawie, wnioskować o uchylenie lub zmianę decyzji 

przyznającej mu prawo, odpowiadające treści art. 80 ust. 1 ww. ustawy, które zostało 

przyznane wyjątkowo na nieobowiązujących już powszechnie zasadach i ustalenie 

przysługującego mu prawa na podstawie przepisów aktualnie obowiązujących, jeżeli 

wystąpią przesłanki określone w art. 88 ust. 5. Rację ma jednak organ odwoławczy 

wskazując, że wydana wówczas decyzja ma charakter konstytutywny. Ustawodawca w 

przepisie art. 88 ust. 5 u.w.r. (analogicznie jak w art. 106 ust. 5 u.p.s.) posługuje się 

pojęciami o zmianie lub uchyleniu decyzji. Oznacza to, że zarówno zmiana decyzji 

pierwotnej przyznającej świadczenie z pomocy społecznej, jak i jej uchylenie mają 

charakter konstytutywny, bo tworzą, zmieniają lub uchylają stosunki prawne, przy czym 
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ta zmiana konkretnej sytuacji prawnej następuje z mocy samej decyzji. Konstytutywny 

charakter takiej decyzji przesądza więc, że tego rodzaju decyzja może wywierać tylko 

skutki ex nunc, tj. na przyszłość (podobnie jak decyzje z art. 155 i 161 k.p.a.). Skutki 

następujące z mocą wsteczną (ex tunc) można wiązać jedynie z decyzjami 

deklaratoryjnymi, tj. potwierdzającymi zaistniały już stan rzeczy. W rozpatrywanym 

przypadku tym bardziej trudno przyjąć, by przedmiotowa decyzja mogła mieć charakter 

deklaratoryjny, tj. potwierdzający zaistniały już stan rzeczy, że uchylenie i wydanie 

nowej decyzji, czy też zmiana decyzji w przedmiocie przyznania świadczenia na 

pokrycie kosztów utrzymania dziecka, wiążą się ze zmianą reżimu prawnego, jakiemu 

podlega osoba uprawniona. Samo uchylenie art. 80 ust. 2 u.w.r., który w ogóle nie miał 

zastosowania do sytuacji skarżącej – z woli jej samej wyrażonej w 2012 roku – nie 

mogło zatem powodować nabycia świadczenia w innej (wyższej) kwocie, co decyzja 

wydana przez organ miałaby jedynie potwierdzić. Brak jest w tej kwestii przepisu 

szczególnego, który taki skutek mógłby wywoływać. W konsekwencji dopiero uchylenie 

decyzji wydanej w roku 2012 i wydanie nowej decyzji, powodującej podleganie reżimowi 

u.w.r., spowodowało możliwość przyznania świadczenia na podstawie art. 80 tej 

ustawy. Jednocześnie, odmiennie niż miało to miejsce w art. 226 ust. 7 u.w.r., ustawa 

zmieniająca z dnia 25 lipca 2014 r. nie przewidziała szczególnego trybu powiadomienia 

osoby uprawnionej o możliwości wnioskowania o zmianę podstawy prawnej, na której 

przyznano jej określone świadczenie. Poza tym w obrocie prawnym funkcjonowała 

ostateczna decyzja o przyznaniu świadczenia, wydana 30 marca 2012 r., i aż do 17 

stycznia 2019 r. nie toczyło się postępowanie w tym przedmiocie, w toku którego organ 

byłby zobowiązany na podstawie art. 8 czy 9 k.p.a. udzielać informacji o 

okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogłyby mieć wpływ na ustalenie praw i 

obowiązków stron będących przedmiotem postępowania administracyjnego. 

W sprawie II SA/Ke 28/19 WSA w Kielcach uwzględnił skargę na decyzję 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję w przedmiocie 

uznania świadczeń rodzinnych wypłaconych w okresie od 1.06.2016r. do 30.09.2016r. 

w postaci zasiłków rodzinnych i dodatku do zasiłku rodzinnego za nienależnie pobrane i 

zobowiązania do ich zwrotu. Powodem wszczęcia postępowania było powzięcie 

informacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, że mąż wnioskodawczyni, której 

decyzją z dnia 4 maja 2016 r. przyznano zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem za okres od 

1 kwietnia 2016 r. do 31 października 2016 r., w okresie od kwietnia 2016 r. do końca 

września 2016 r. przebywał na terenie Niemiec, gdzie prowadził działalność 
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gospodarczą. W tej sytuacji Marszałek Województwa wyraził stanowisko, że w sprawie 

mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego m.in. 

w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 września 2016 r., Skutkiem tego było uchylenie przez 

organ właściwy w trybie art. 23a ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych ww. decyzji przyznającej zasiłki rodzinne wraz z dodatkami. 

Sąd wskazał, że możliwość wydania przez wojewodę (uprzednio marszałka 

województwa) decyzji, o których mowa w art. 23a ust. 5, 6, a w konsekwencji także ust. 

9 u.ś.r., winno zostać poprzedzone ustaleniem, czy w sprawie mają zastosowanie 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz czy dana osoba 

przebywająca za granicą „podlega ustawodawstwu w zakresie świadczeń rodzinnych w 

innym państwie”, o czym stanowi art. 23a ust. 5 ustawy. NSA w sprawie I OSK 556/10, 

wskazał, że nie można inaczej rozumieć „ustalenia podlegania ustawodawstwu", jak 

tylko jako wymóg: a) wskazania na przepis, który wyraźnie predestynuje pracownika 

przybywającego z innego Państwa Członkowskiego jako świadczeniobiorcę, albo b) 

wskazania aktu (rozstrzygnięcia, czynności) organu lub instytucji państwa obcego, która 

przyznała świadczenie zagraniczne wskutek skonkretyzowania takiego właśnie 

przepisu. Z kolei w sprawie I OSK 541/16 NSA wyjaśnił, że użyte w art. 23a ust. 5 i 6 

ustawy pojęcie „podleganie ustawodawstwu innego państwa” należy rozumieć w taki 

sposób, że marszałek województwa (obecnie wojewoda) w celu ustalenia faktu i okresu 

podlegania temu ustawodawstwu przez osobę uprawnioną lub członka jej rodziny, musi 

zbadać sam te okoliczności. W szczególności winien wyjaśnić, z jakich świadczeń dana 

osoba może skorzystać lub korzysta w państwie obcym. Powinien więc wskazać 

przepis uprawniający obywatela polskiego pracującego na terenie państwa, w którym 

mają zastosowanie przepisy o koordynacji, do pobierania świadczenia rodzinnego w 

tym państwie, albo akt (rozstrzygnięcie, czynność) organu lub instytucji państwa 

obcego, która przyznała świadczenie rodzinne wskutek skonkretyzowania takiego 

właśnie przepisu. Marszałek województwa (wojewoda) nie może ustalić faktu 

podlegania obcemu ustawodawstwu jedynie na podstawie informacji o wyjeździe do 

innego państwa i podjęciu tam zatrudnienia.  

W rozpatrywanej sprawie zastosowanie regulacji wynikających z art. 23a u.ś.r. i 

właściwość rzeczową wojewody oparto wyłącznie na ustaleniu, że mąż skarżącej w 

określonym czasie pracował na terenie Niemiec, czy też – jak wynika z pisma 

Marszałka Województwa – zamieszkiwał na terytorium Niemiec i wykonywał działalność 

gospodarczą zarejestrowaną w Polsce. Nie wyjaśniono w żaden sposób, czy z tego 
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tytułu był on uprawniony do ubiegania się o analogiczne świadczenia rodzinne na 

terenie Niemiec, czy podlegał ustawodawstwu tego państwa w tym zakresie, nie 

mówiąc już o ustaleniu, czy rzeczywiście się o nie ubiegał i czy ewentualnie zostały 

przyznane. Rozstrzygnięcie organów w omawianym przypadku nie opiera się na 

przesłance przewidzianej w art. 30 ust. 2 pkt 3 u.ś.r., zgodnie z którym za nienależnie 

pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne wypłacone w 

przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się 

uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem 

przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania 

decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, ale na podstawie art. 30 

ust. 2 pkt 1 ustawy, tj. gdy świadczenie zostało pobrane nienależnie z powodu 

zaistnienia okoliczności powodujących m.in. ustanie prawa do świadczeń. Co więcej, ze 

wspomnianego pisma Marszałka wynika, że pomimo pobytu na terenie Niemiec mąż 

skarżącej  wykonywał działalność zarejestrowaną w Polsce, tu doprowadzał składki na 

ubezpieczenie społeczne. Okoliczności te tym bardziej wywołują wątpliwość co do 

istnienia prawa do ubiegania się na terenie Niemiec o stosowne świadczenia. Kwestia 

ta jak do tej pory nie została jednak należycie ustalona przez organy, co uzasadniało 

przyjęcie, że doszło do naruszenia w tym zakresie art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. 

mającego charakter istotny. 

W sprawie II SA/Ke 797/18 WSA w Kielcach uchylił decyzję organów obu 

instancji w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego. W roku 2010 r. skarżąca złożyła wniosek o uzyskanie świadczeń 

alimentacyjnych zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w kwocie po 600 zł 

miesięcznie na rzecz dwójki dzieci od ich ojca przebywającego w Norwegii. Decyzją z 

22 września 2014 r. skarżącej przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 

dwoje dzieci w kwocie po 500 zł miesięcznie, na okres od 1 października 2014 r. do 30 

września 2015 r. Pismem z 16 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy poinformował organ I 

instancji, że wg oświadczenia skarżącej otrzymała ona od organu norweskiego tytułem 

alimentów m.in. 9 października 2017 r. kwotę 13.074,98 zł, a 12 grudnia 2017 r. kwotę 

11.102,35 zł. W związku z powyższym organ II instancji uznał, że strona otrzymała od 

dłużnika alimentacyjnego za pośrednictwem organu norweskiego przelew po 

przeliczeniu w łącznej kwocie – 24.177, 33 zł. Kwota ta nie została przekazana na rzecz 

organu właściwego wierzyciela, tj. MOPS, na rzecz którego zgodnie z kolejnością 

określoną w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
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uprawnionym do alimentów powinna zostać wpłacona kwota alimentów otrzymanych od 

dłużnika w pierwszej kolejności. Organ stwierdził, że w obecnym stanie prawnym bez 

znaczenia jest, czy alimenty od dłużnika dotyczą zobowiązań bieżących czy zaległych. 

Wierzycielka bowiem każdą kwotę, którą otrzyma od dłużnika, winna zgłosić organowi i 

przekazać ją na jego rzecz, stosownie do art. 19 ust. 1 ww. ustawy. Organ uznał, że 

stan sprawy wypełnia dyspozycję art. 2 pkt 7 lit. d ww. ustawy, zgodnie z którym ilekroć 

w ustawie jest mowa o nienależnie pobranym świadczeniu - oznacza to świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie 

ich pobierania otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub 

bieżące alimenty, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów. 

Zdaniem Sądu organ nie uwzględnił znajdujących się w aktach sprawy dowodów (które 

znalazły odzwierciedlenie w ustaleniach poczynionych przez organ I instancji), z których 

wynika, że od 1 grudnia 2017 r. skarżącej nie wypłacano świadczenia z funduszu na 

córkę (decyzja Prezydenta Miasta z 7 grudnia 2017 r., którą uchylono decyzję 

przyznającą córce świadczenia z funduszu i wskazano, że świadczenia te nie 

przysługują od 1 grudnia 2017 r.). Tak więc odnośnie tej osoby uprawnionej, co do 

alimentów przekazanych na jej rzecz 12 grudnia 2017 r. brak jest podstaw do uznania, 

że mamy do czynienia ze świadczeniem nienależnie pobranym w rozumieniu art. 2 pkt 

7 lit. d. W tej bowiem dacie córka nie pobierała już świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego. Nadto, z pisma z 19 stycznia 2018 r. wynika również, że świadczenia 

na rzecz syna wypłacane były do 31 sierpnia 2017 r., a w związku z jego wyjazdem za 

granicę celem podjęcia zatrudnienia organ wydał decyzję o zwrocie świadczenia 

wypłaconego na jego rzecz za okres od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w 

kwocie 500 zł. W aktach nie ma decyzji przyznającej świadczenie na rzecz syna na 

okres świadczeniowy 2016-2017 czy 2017-2018, co jest istotne, gdyż 22 marca 2017 r. 

ukończył on 18 rok życia. Jeżeli skarżącej nie były wypłacane świadczenia z funduszu 

na jego rzecz od września 2017 r., to oznacza, że otrzymanie przez nią w październiku i 

grudniu 2017 r. alimentów na rzecz syna jako osoby uprawnionej nie uzasadniało 

zastosowania art. 2 pkt 7 lit. d cyt. ustawy. W każdym razie z naruszeniem art. 7 i 77 § 1 

k.p.a. organy nie poczyniły żadnych ustaleń co do tego, czy syn w październiku i 

grudniu nadal otrzymywał świadczenia z funduszu. 

Z urzędu Sąd zauważył, że decyzja uznająca za nienależnie pobrane świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego powinna być czytelna i precyzyjnie wyjaśniać, z jakich 

przyczyn świadczenie wypłacone w danym okresie świadczeniowym uznane zostało za 
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nienależnie pobrane i z czego wynika kwota zwrotu tego świadczenia. Dotyczy to 

zwłaszcza sytuacji, gdy osoba uprawniona otrzymuje alimenty od dłużnika w innym 

okresie świadczeniowym, aniżeli ten, w ramach którego organ orzeka o nienależnie 

pobranym świadczeniu z funduszu alimentacyjnego, bądź też, gdy kwota alimentów 

uzyskanych od dłużnika nie odpowiada tej, którą organ uznał za nienależnie pobraną. 

Obowiązek czytelnego dla strony przedstawienia motywów, jakimi kierował się organ 

podejmując decyzję, wynika nie tylko z ogólnych zasad kpa wyrażonych w art. 8 i art. 

11, ale również z art. 107 § 3 k.p.a., który określa niezbędne elementy, jakie winno 

zawierać uzasadnienie decyzji. Z objętej skargą decyzji nie wiadomo, dlaczego 

skarżąca zobowiązana została do zwrotu nienależnego świadczenia pobranego za 

okres od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r., zwłaszcza w świetle pisma 

MOPS z 19 stycznia 2018 r. adresowanego do Sądu Okręgowego, z którego wynika, że 

dłużnik miał zadłużenie wynoszące 12000 zł, które dotyczyło okresu od czerwca 2012 r. 

do sierpnia 2013 r., i że odnośnie tych 12000 zł organ trzema decyzjami (których w 

aktach brak) orzekł o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń za ten okres na łączną 

kwotę 12000 zł uznając, że za te okresy strona pobrała alimenty dwukrotnie, raz z 

funduszu, a drugi raz od dłużnika. Tak więc treść tego pisma wskazywałaby na to, że na 

dzień jego sporządzenia dłużnik alimentacyjny nie miał już zaległości wobec funduszu. 

Tymczasem jak wynika z akt spraw tut. Sądu o sygnaturach II SA/Ke 798/18 i II SA/Ke 

799/18, połączonych ze sprawą niniejszą do wspólnego rozpoznania, lecz oddzielnego 

rozstrzygnięcia, organy w sumie uznały za nienależnie pobrane świadczenie całą kwotę 

otrzymaną przez uprawnionych do alimentów w październiku i grudniu 2017 r., 

wynoszącą łącznie 24177.33 zł Można się jedynie domyślać, że prawdopodobnie organ 

I instancji „rozłożył” tę kwotę na trzy różne okresy świadczeniowe poczynając od roku 

2014 do 2016 (od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. – 8.147,78 zł; od 1 

października 2014 r. do 30 września 2015 r. – 12.000 zł i od 1 października 2015 r. do 

29 lutego 2016 r. – 4.029, 55 zł). Takie wyliczenie nie wynika jednak w żaden sposób z 

uzasadnienia tych decyzji, nie wiadomo, czemu takie, a nie inne okresy rozliczeniowe 

organ brał pod uwagę w stosunku do kwot, jakie skarżąca otrzymała od dłużnika w roku 

2017, co jest istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy z pisma z 19 stycznia 2018 r. 

wynikałoby, że dłużnik na tę datę nie miał żadnych zaległości. 
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16. Sprawy z zakresu ochrony środowiska 

 

W sprawa II SA/Ke 251/19 Sąd badał decyzję w przedmiocie kary pieniężnej za 

złożenie po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne. 

Skarżący w swojej skardze podnosił, że karę za nieterminowe złożenie sprawozdania 

można nałożyć jedynie na przedsiębiorcę rzeczywiście odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, a nie na przedsiębiorcę, który jest jedynie 

wpisany do rejestru działalności regulowanej. 

Sąd oddalając skargę, zwrócił uwagę na art. 9b ust. 1 i art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 

2017 r., poz. 1289 ze zm.) i stwierdził, że obowiązek wpisu do rejestru działalności 

regulowanej ciąży na podmiocie, który jeszcze nie wykonuje określonych czynności 

faktycznych (odbieranie odpadów komunalnych), ale dopiero zamierza takie czynności 

wykonywać. Uzyskanie wpisu do rejestru jest warunkiem koniecznym do prowadzenia 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zatem to wpis do rejestru 

decyduje o tym, czy przedsiębiorca prowadzi, czy też zamierza prowadzić działalność w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W 

konsekwencji każdy kto posiada wpis jest obowiązany do sporządzenia półrocznych 

sprawozdań. Dlatego też administracyjnej karze pieniężnej za przekazanie po terminie 

sprawozdania podlega nie tylko podmiot faktycznie odbierający odpady komunalne, ale 

także podmiot, który według wpisu do rejestru działalności regulowanej jest 

podmiotem/przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, chociaż takiej działalności faktycznie nie 

wykonuje (zob. wyrok WSA w Gliwicach z 13 października 2017 r., sygn. akt II SA/Gl 

307/17 oraz wyrok WSA w Kielcach z 26 lipca 2018 r., sygn. akt II SA/Ke 336/18, 

dostępne w internetowej bazie orzecznictwa sądów administracyjnych: 

orzeczenia.nsa.gov.pl). 

Przede wszystkim jednak, zdaniem Sądu, za przyjęciem powyższego stanowiska 

przemawiała treść art. 9n ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

który to przepis został dodany ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 

r., poz. 87). Zgodnie z tym przepisem, podmiot, o którym mowa w ust. 1, który w danym 

półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w terminie, o 
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którym mowa w ust. 2, sprawozdanie zerowe. Wskazana nowelizacja, w opinii Sądu 

powodowała, że w obecnym stanie prawnym nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorca 

wpisany do prowadzonego przez wójta gminy rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ma obowiązek 

składania sprawozdań niezależnie od tego, czy rzeczywiście odbiera odpady, a jedynie 

w tym przypadku zobowiązany jest składać sprawozdanie zerowe. 

 Reasumując Sąd stwierdził, że adresatem obowiązku sprawozdawczego, o 

którym mowa w art. 9n jak i kary pieniężnej przewidzianej w art. 9x ust. 1 pkt 5, jest 

każdy podmiot posiadający stosowne uprawnienia do prowadzenia działalności w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a nie tylko 

podmiot, który faktycznie odpady te odbiera. 

W sprawie II SA/Ke 11/19 dotyczącej nakazu usunięcia odpadów z 

nieruchomości, na działce dzierżawionej przez skarżącego, stwierdzono hałdę odpadów 

opakowaniowych z tworzyw sztucznych, odpadów betonu, gruzu betonowego z 

rozbiórek i remontów z niewielką zawartością materiałów konstrukcyjnych 

zawierających azbest, odpadowej masy roślinnej, zmieszane odpady opakowaniowe, 

zużyte opony, surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetworzenia. 

Zdaniem Sądu, organy prawidłowo zakwalifikowały powyższe surowce i materiały jako 

odpady w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 

2018 r., poz. 992). Cytując treść art. 3 ust. 1 pkt 6 i art. 4 ust. 1 tej ustawy, Sąd 

stwierdził, że z przepisów tych wynika, że niezbędnym warunkiem uznania danego 

przedmiotu za odpad jest to, aby jego posiadacz wyzbywał się go lub zamierzał się 

wyzbyć. Wprawdzie prawo krajowe jak i wspólnotowe nie definiuje pojęcia "pozbywania 

się" ("usuwania"), jednak zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym "pozbycie" 

oznacza zmianę sposobu użytkowania danego przedmiotu, niezgodnie z jego 

pierwotnym przeznaczeniem (por. wyroki WSA w Warszawie z 8 maja 2015 r. sygn. akt 

IV SA/Wa 447/15, z 29 maja 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 3320/16, WSA w Kielcach z 18 

stycznia 2018 r. sygn. akt II SA/Ke 789/17, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Sąd uznał, że 

odpad powstaje wówczas, gdy faktycznie władający przedmiotem nie znajduje dla niego 

dalszego zastosowania i wyzbywa się go. Zatem możliwość odzysku odpadu nie 

wpływa na ocenę określonego towaru jako odpadu. Innymi słowy – nie pozbawia 

właściwości odpadu możliwość zagospodarowania odpadu przez odzysk. 

W omawianej sprawie Sąd także wskazał, że art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o odpadach, 

wprowadza domniemanie prawne, zgodnie z którym władający powierzchnią ziemi jest 
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posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Nie definiuje jednak kim jest 

władający powierzchnią ziemi. Uwzględniając treść art. 1, który stanowi, że ustawa 

określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi zapobiegające i 

zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z 

wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki 

użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania – zasadne jest 

odwołanie się w tym zakresie do definicji legalnej zawartej w art. 3 pkt 44 ustawy z 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), zgodnie 

z którą władającym powierzchnią ziemi jest właściciel nieruchomości, a jeżeli w 

ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy - Prawo geodezyjne i 

kartograficzne ujawniono inny podmiot władający gruntem - podmiot ujawniony jako 

władający. 

Obalenie domniemanie prawnego z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o odpadach może 

nastąpić tylko poprzez wykazanie, że odpadem faktycznie władał inny podmiot (por. 

wyrok WSA w Gdańsku z 15 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Gd 696/16, dostępny na 

stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Domniemanie związane z własnością 

nieruchomości, zawarte w ww. przepisie, jest wiążące dla organu prowadzącego 

postępowanie w sprawie usunięcia odpadów dopiero wtedy, gdy nie da się ustalić 

posiadacza odpadów. Jeżeli natomiast w toku postępowania ujawnione zostaną 

okoliczności wskazujące, że to nie właściciel nieruchomości jest posiadaczem 

odpadów, obowiązkiem organów jest ich wyjaśnienie i poczynienie niezbędnych 

ustaleń. 

Sprawa II SA/Ke 434/19 dotyczyła nałożenia kary pieniężnej za zniszczenie 

drzew. W sprawie tej nie było sporne, że prawomocnym wyrokiem z 2 października 

2018 r. w sprawie o sygn. I C 54/16, Sąd Rejonowy w Końskich uwzględniając 

powództwo J. S. i B. S. - właścicieli działki nr 274/2 - nakazał W. i A. małżonkom C. 

(właściciele nieruchomości oznaczonej numerem 274/1), w terminie 5 miesięcy od 

uprawomocnienia się wyroku wydanie powodom dwóch pasów gruntu, szczegółowo w 

tym orzeczeniu opisanych, stanowiących część działki nr 274/2 "w stanie wolnym od 

naniesień i nasadzeń". W zamiarze wykonania wynikającego z tego wyroku nakazu W. i 

A. małżonkowie C. dokonali zniszczenia drzew, znajdujących się w pasach gruntu, do 

których wydania w stanie wolnym od nasadzeń zostali zobowiązani. Skarżący są 

właścicielami nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej numerem 274/1. 
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Zdaniem Sądu, nie budziło wątpliwości, że podjęte w zakreślonym tym wyrokiem 

terminie przez skarżących czynności miały na celu wykonanie wyroku. Dalej Sąd 

wskazał, że w momencie wszczęcia przez organ I instancji postępowania w niniejszej 

sprawie, to jest 5 grudnia 2018 r., nie upłynął jeszcze, zakreślony wyrokiem Sądu 

Rejonowego 5-miesięczny termin do jego wykonania. Oględziny, na podstawie których 

organ I instancji ustalił, że doszło do zniszczenia drzew, polegającego na ich 

ogłowieniu, a więc pozbawieniu ich koron, a nie na ich usunięciu, zostały 

przeprowadzone w grudniu 2018 r., a więc po uprawomocnieniu się wyroku Sądu 

Rejonowego, na kilka miesięcy przed upływem 5-miesięcznego terminu. Jak wynika z 

uzasadnienia decyzji organu I instancji uznał, że pomimo wyroku Sądu Rejonowego 

zobowiązani tym wyrokiem nie mieli prawa go wykonać bez wcześniejszego uzyskania 

zgody organu na wycięcie drzew. Jak wskazał Burmistrz "Sąd mógł zobowiązać do 

wydania nieruchomości bez nasadzeń, ale nie mógł zwolnić z obowiązku uzyskania 

zezwolenia na wycinkę". Organ ten następnie dokonując ustalenia, że drzewa nie 

zostały całkowicie usunięte, lecz pozbawione korony zakwalifikował działania 

skarżących jako zniszczenie drzew. SKO podzieliło ocenę, że chodzi o zniszczenie 

drzew, wskazując, że "zniszczenie drzew i krzewów na skutek niewłaściwego 

wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych stanowi delikt administracyjny" i że całkowite 

ogłowienie drzew nie stanowi ich usunięcia, ale zniszczenie, w związku z czym 

zasadnie organ I instancji nałożył karę administracyjną. Jednocześnie organ ten wyraził 

pogląd, że ponieważ wyrok Sądu Rejonowego nie nakazywał usunięcia drzew, po jego 

uprawomocnieniu skarżący powinni poinformować Burmistrza o zamiarze wycięcia 

drzew, po uzyskaniu aprobaty w tym zakresie B. i J. małżonków S. Niedostosowanie się 

do tej procedury świadczy zdaniem SKO w Kielcach o samowolnym ogłowieniu drzew. 

Nadto Kolegium wskazało, że chociaż faktycznie zawarcie w decyzji organu I instancji 

rozstrzygnięcia w zakresie odroczenia terminu płatności 70% kary na pięć lat 

spowoduje, że drzewa te nie mogą być wcześniej usunięte, chyba, że zostanie 

stwierdzone ich całkowite obumarcie, jednakże rozstrzygnięcie Burmistrza nie stoi 

zdaniem organu odwoławczego w sprzeczności z wyrokiem Sądu Rejonowego, gdyż 

organy te rozstrzygają kwestie w zakresie swoich kompetencji, które nie są tożsame. 

W ocenie Sądu zarówno stanowisko organów obu instancji polegające na 

zakwalifikowaniu działań skarżących jako zniszczenie drzew, jak i zawarte w 

uzasadnieniach decyzji stanowisko, że małżonkowie C. mieli obowiązek przed 

przystąpieniem do wykonywania wyroku sądu powszechnego zwrócić się do organu o 
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zezwolenie na wycinkę drzew (stanowisko Burmistrza) czy też dokonać zgłoszenia po 

uprzednim uzyskaniu "aprobaty" właścicieli nieruchomości (stanowisko SKO) jest 

niezasadne. 

Przede wszystkim Sąd wskazał, że ponieważ podjęte przez skarżących czynności miały 

na celu wykonanie wyroku nakazującego im wydanie części nieruchomości wolnej od 

nasadzeń, a więc także wolnej od rosnących na niej drzew, które zostały oznaczone na 

znajdującej się w aktach mapie sporządzonej do sprawy I C 54/16 SR w Końskich (jak 

wynika z odwołania małżonków S. od decyzji organu I instancji, powodem wystąpienia 

przez nich z odwołaniem jest to, że niewykonanie wyroku Sądu Rejonowego pozbawia 

ich dojazdu do dalszej części ich nieruchomości) i w momencie wszczęcia 

postępowania jak i wydawania decyzji przez organ I instancji nie upłynął jeszcze termin 

do wykonania wyroku, a więc całkowitego usunięcia drzew, nie można kwalifikować 

działań skarżących jako niszczenie drzew, gdyż były to działania podjęte w ramach 

usuwania tych drzew. Co za tym idzie, nałożenie na nich kary pieniężnej na podstawie 

art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 

z 2018 r., poz. 1614) uznać należy za nieuzasadnione. 

Zdaniem Sądu, w okolicznościach tej sprawy brak było także podstaw do nakładania na 

skarżących kary za przystąpienie do wycięcia drzew bez zezwolenia czy też bez 

zgłoszenia. Pomijając kwestię, że stosownie do art. 83f ust. 1 pkt 3a powyższej ustawy 

(w brzmieniu obowiązującym poczynając od 1 stycznia 2017 r.) przepisów art. 83 ust. 1 

(a więc obowiązku uzyskania zezwolenia) nie stosuje się do drzew lub krzewów, które 

rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na 

cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, tak jak miało to miejsce w 

niniejszej sprawie, to w ocenie Sądu skarżący nie mieli obowiązku przed 

przystąpieniem do wykonania wyroku Sądu Rejonowego ani wystąpienia z wnioskiem o 

pozwolenia, ani też dokonywania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4. Chociaż 

bowiem ustawa o ochronie przyrody nie zawiera regulacji zwalniającej z obowiązku 

uzyskania zezwolenia na wycięcie drzew czy też dokonania zgłoszenia o zamiarze 

wycięcia drzew w sytuacji, gdy ma ono nastąpić w wykonaniu wyroku sądu 

powszechnego, tym niemniej, ponieważ zgodnie z art. 365 k.p.c. orzeczenie 

prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz 

organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie 

przewidzianych także inne osoby, za naruszające powyższą normę prawną należy 

uznać wydanie przez organ decyzji, która podważa możliwość wykonania takiego 
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prawomocnego wyroku. Związanie organu wynikające z art. 365 k.p.c. skutkuje tym, że 

organ nie ma uprawnienia do wydawania władczej decyzji w tym samym przedmiocie, 

którego dotyczy prawomocne orzeczenie sądu powszechnego, polegającej na 

zniweczeniu możliwości wykonania takiego wyroku, dopóki jest on prawomocny i 

pozostaje w obrocie prawnym. Nawet jeśli to organ administracyjny jest uprawniony do 

wyrażania zgody na usunięcie drzew, to w sytuacji, gdy taki obowiązek (a nie 

przyznanie prawa) zostanie nałożony prawomocnym wyrokiem, organ administracyjny 

nie jest uprawniony do podważania takiego wyroku i wydawania decyzji z tym wyrokiem 

sprzecznych. Przyjęcie odmiennego stanowiska byłoby równoważne z przyznaniem 

organowi administracji publicznej prawa wyrażania zgody na wykonanie prawomocnego 

wyroku sądu powszechnego, co nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym porządku 

prawnym. 

W związku z powyższym Sąd orzekający w niniejszej sprawie nie podzielił odmiennego 

stanowiska zaprezentowanego w uzasadnieniu wyroku WSA w Krakowie z 25 

października 2013 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 652/13, w myśl którego w sytuacji 

prawomocnego wyroku z klauzulą wykonalności nakazującego usunięcie drzew z drogi, 

jest wymagane zezwolenie właściwego organu administracji publicznej na usunięcie 

drzew. Wskazane przez ten Sąd argumenty, że z treści art. 140 k.c. wynika, że prawo 

własności nie jest prawem nieograniczonym i należy je wykonywać w granicach 

określonych przez ustawy, w tym ustawie o ochronie przyrody, że ta ostatnia ustawa ma 

zupełnie inny przedmiot regulacji niż regulowanie stosunków cywilnoprawnych i w relacji 

do kodeksu cywilnego stanowi lex specialis, że żaden przepis ustawy o ochronie 

przyrody nie przewiduje zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie 

drzew w przypadku wydania w sprawie cywilnej wyroku zawierającego nakaz ich 

usunięcia i że takiej zwalniającej podstawy nie zawiera art. 365 § 1 k.p.c., gdyż stan 

związania ogranicza się do sentencji orzeczenia i nie obejmuje motywów 

rozstrzygnięcia – zdaniem Sądu nie są dostatecznie przekonujące. Jeszcze raz bowiem 

podkreślić należy, że skoro z art. 365 k.p.c. wynika, że organy administracji publicznej 

są związane prawomocnym orzeczeniem, takie związanie nie ogranicza się tylko do 

przyjęcia do wiadomości faktu istnienia wyroku, ale skutkuje zakazem podejmowania 

działań podważających jego treść i wykonanie. 

Przede wszystkim jednak Sąd podkreślił, że nie może budzić żadnych wątpliwości to, że 

w praworządnym państwie nie jest dopuszczalna taka sytuacja, w której sąd 

powszechny nakazuje obywatelowi wykonanie określonego obowiązku, a organ 
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administracyjny wyrok ten kwestionuje i za podjęcie czynności mających na celu 

wykonanie tego wyroku nakłada karę administracyjną. Związanie wyrokiem sądu 

powszechnego organów administracyjnych skutkuje także i tym, że bezprzedmiotowe 

byłoby występowanie przez osobę, na którą nałożono obowiązek usunięcia nasadzeń, 

jak miało to miejsce w tej sprawie, ze zgłoszeniem, o którym mowa w art. 83f ust. 4 

ustawy o ochronie przyrody, skoro będąc związanym wyrokiem sądu organ i tak nie 

mógłby, ze względu na art. 365 k.p.c., zgłosić ewentualnego sprzeciwu, podobnie jak i 

nie mógłby odmówić wydania pozwolenia na wycięcie drzew, gdyby takie było 

wymagane. Również za nielogiczne Sąd uznał żądanie zgody właściciela 

nieruchomości na usunięcie z niej drzew w sytuacji, gdy wyrok sądu powszechnego 

nakładający taki obowiązek jest wydany właśnie w uwzględnieniu powództwa o wydanie 

nieruchomości między innymi wolnej od nasadzeń. Niewątpliwie gdyby właściciele 

nieruchomości i rosnących na niej drzew sprzeciwiali się ich usunięciu, nie 

występowaliby z takim powództwem do sądu powszechnego, a w każdym bądź razie, 

gdyby na usunięcie drzew nie wyrażali zgody, taki wyrok by zaskarżyli. Jak już jednak 

wcześniej wskazano, małżonkowie S. są zainteresowani wykonaniem wyroku, o czym 

świadczy wniesione przez nich odwołanie od decyzji organu I instancji. 

Sąd zaznaczył, że decyzja organu I instancji, utrzymana w mocy decyzją SKO 

faktycznie karze zobowiązanych prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego za 

podjęcie czynności mających na celu zastosowanie się do nałożonego tym wyrokiem 

obowiązku, a nadto, odraczając termin płatności części kary na 5 lat z możliwością jej 

umorzenia w przypadku zachowania przez drzewa żywotności, faktycznie podważa 

zakreślony prawomocnym wyrokiem 5 miesięczny termin na jego wykonanie jak i w 

ogóle nałożony wyrokiem Sądu Rejonowego obowiązek wydania nieruchomości bez 

nasadzeń. Skarżący, o czym już była mowa, wbrew odmiennemu stanowisku 

zaprezentowanemu w zaskarżonych decyzji, ani nie mieli obowiązku występowania o 

pozwolenie na wycięcie drzew, ani też obowiązku dokonywania zgłoszenia, jak już 

bowiem wyżej wskazano, organ i tak ani nie mógłby odmówić wydania pozwolenia, ani 

też wnieść sprzeciwu, bez naruszenia art. 365 k.p.c. Jedynie gdyby sąd powszechny 

obwarował obowiązek wcześniejszym uzyskaniem takiego pozwolenia lub dokonania 

zgłoszenia, a skarżący przystąpili do wycinki bez dokonania tych formalności, można by 

rozważać zasadność nałożenia na nich kary pieniężnej. Taka jednak sytuacja nie 

zachodzi. 
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Reasumując, za niedopuszczalne i naruszające zasadę praworządności wyrażoną w 

art. 2 Konstytucji RP, a także w przepisach art. 7, 8 kpa Sąd uznał działanie, na skutek 

którego obywatel jest karany administracyjną karą finansową za to, że stosując się do 

prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego przystąpił do wykonanie nałożonego tym 

wyrokiem obowiązku. W konsekwencji Sąd uchylił zaskarżoną decyzję jak i utrzymana 

nią w mocy decyzja organu I instancji oraz umorzył postępowanie administracyjne. 

 Do powyższego wyroku (II SA/Ke 434/19), zostało wniesione zdanie odrębne. W 

jego uzasadnieniu wskazano, że rozbieżności w ocenie skargi dotyczą dwóch 

zasadniczych zagadnień: po pierwsze zakwalifikowania przez Sąd działań podjętych w 

sprawie przez skarżących jako usunięcie drzew w sytuacji, gdy organy administracji 

uznały, że w sprawie doszło do zniszczenia drzew w rozumieniu art. 87a ust. 5 ustawy o 

ochronie przyrody, a po drugie znaczenia wyroku Sądu Rejonowego w Końskich z 2 

października 2018 r., I C 54/16, dla dopuszczalności nałożenie na skarżących kary 

pieniężnej za zniszczenie znajdujących się na tych pasach gruntu drzew, którego to 

zniszczenia dokonali oni w zamiarze wykonania wynikającego z tego wyroku nakazu 

usunięcia tych drzew. 

Odnośnie pierwszej z wskazanych kwestii wyrażono pogląd, że w świetle niespornego 

w sprawie stanu faktycznego ustalonego na podstawie oględzin, nie jest zasadne 

kwalifikowanie stwierdzonego przez organy stanu faktycznego polegającego na 

istnieniu na dwóch pasach gruntu stanowiących część działki nr 274/2, siedmiu drzew 

pozbawionych koron, jako świadczącego o usunięciu tych drzew. Ustawa o ochronie 

przyrody wyraźnie odróżnia usunięcie drzew od ich uszkodzenia i zniszczenia. Te dwa 

ostatnie pojęcia zostały zdefiniowane w art. 87a ust. 4 i 5 tej ustawy jako usunięcie 

gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie 

rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2 oraz jako usunięcie gałęzi w 

wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju 

drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2. Legalnej definicji pojęcia usunięcia drzewa 

ustawa o ochronie przyrody nie zawiera. W związku z tym zgodnie z zasadami wykładni 

językowej należy je rozumieć w sposób, w jakim jest ono powszechnie rozumiane w 

języku polskim. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN dostępnym na stronie 

internetowej: https://sjp.pwn.pl/slowniki/usunięcie.html, słowo usunąć -usuwać 

oznacza:1. «zabrać coś skądś, aby nie zawadzało lub aby zrobić miejsce»2. «oddalić 

kogoś skądś»3. «pozbawić kogoś zajmowanego stanowiska lub urzędu»4. «sprawić, że 

coś przestaje istnieć». W świetle takich definicji nie może być wątpliwości, że 
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stwierdzenie w sprawie istnienia siedmiu drzew pozbawionych koron, tj. ogłowionych, 

nie może być kwalifikowane jako dowodzące ich usunięcia, lecz tylko zniszczenia. 

Kwalifikacja taka jest tym bardziej uzasadniona, że organy ustaliły, iż sześć z siedmiu 

objętych rozstrzygnięciem drzew (3 wierzby iwa i 3 lipy drobnolistne), ze względu na ich 

cechy gatunkowe tj. posiadanie dużych zdolności odroślowych, nie wskazują 

jednoznacznie, aby mogły nie zachować żywotności, czego prawną konsekwencją było 

odroczenie na podstawie art. 88 ust. 4 i 5 ustawy terminu płatności 70% wysokości 

wymierzonej kary pieniężnej za ich zniszczenie, na okres 5 lat. Ze względu na 

obowiązującą w postępowaniu administracyjnym zasadę oceny sprawy według stanu 

faktycznego ustalonego w dacie rozstrzygania sprawy, nie można kwalifikować 

istniejących ciągle na działce nr 274/2 siedmiu drzew pozbawionych koron, z których 

sześć nie wyklucza zachowania ich żywotności, jako drzew nieistniejących i to nawet 

jeżeli zamiarem skarżących, niezrealizowanym z powodu wszczęcia postępowania w 

niniejszej sprawie, było usunięcie tych drzew. 

Konsekwencją kwalifikacji ustalonego w sprawie działania skarżących jako zniszczenia 

siedmiu drzew w rozumieniu art. 87a ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, było zasadne 

zastosowanie art. 88 ust. 1 pkt 3 i wymierzenie kary pieniężnej za zniszczenie tych 

drzew w wysokości określonej na podstawie art. 89 ust. 1. 

Autor zdania odrębnego nie podzielił również wyrażonego przez Sąd poglądu co do 

braku możliwości wymierzenia skarżącym kary pieniężnej za zniszczenie siedmiu drzew 

z uwagi na uprzednie zapadnięcie wyroku sądu powszechnego nakazującego W. i A. 

małżonkom C., wydanie uczestnikom postępowania J. i B. S., pasów gruntu 

porośniętych tym drzewami, który to nakaz skarżący chcieli wykonać. Zgodził się 

natomiast w tym zakresie z poglądem wyrażonym w prawomocnym wyroku WSA w 

Krakowie z dnia 25 października 2013 r., II SA/Kr 652/13, z którego wynika, że żaden 

przepis ustawy nie przewiduje zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na 

usunięcie drzew w przypadku wydania w sprawie cywilnej wyroku zawierającego nakaz 

ich usunięcia. Jak to bowiem stwierdził w uzasadnieniu tego wyroku WSA w Krakowie, 

artykuł 140 k.c. stanowi, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia 

społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie 

ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może 

pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. Z przepisu tego wynika, że prawo własności 

nie jest prawem nieograniczonym i należy wykonywać je w granicach określonych m. in 

przez ustawy. Do takich ustaw należy ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
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przyrody ( tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm. - dalej w skrócie 

u.o.p.). Zgodnie z treścią art. 1 u.o.p., powyższa ustawa określa cele, zasady i formy 

ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 8-9 

u.o.p., ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, 

zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody, 

w tym zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewieniu. Ustawa o ochronie przyrody ma 

zupełnie inny przedmiot regulacji niż regulowanie stosunków cywilnoprawnych między 

osobami fizycznymi i osobami prawnymi. W relacji do ustawy – Kodeks cywilny stanowi 

ona lex specialis, zaś reguluje określone zagadnienia publicznoprawne, które wpływają 

na treść i sposób wykonywania prawa własności. Podstawy zwalniającej od obowiązku 

uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew w przypadku wydania w sprawie cywilnej 

wyroku zawierającego nakaz ich usunięcia, nie stanowi również procesowa regulacja z 

art. 365 § 1 kpc, zgodnie z którą orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, 

który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy 

administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. 

WSA w Krakowie podzielił również pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z 

dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt V CSK 84/12 ( LEX nr 1311858), zgodnie z którym, 

"Istota uregulowanej w art. 365 § 1 k.p.c. mocy wiążącej prawomocnego orzeczenia 

polega na tym, że wymienione w nim podmioty powinny mieć na względzie fakt wydania 

prawomocnego orzeczenia i jego treść. Wynikający z niej stan związania ogranicza się 

jednak do sentencji orzeczenia i nie obejmuje motywów rozstrzygnięcia. Sąd nie jest 

związany ustaleniami i oceną dowodów, dokonanymi w innej sprawie. Dokonując 

samodzielnych ustaleń, nie może ignorować stanowiska zajętego w innej sprawie, w 

której stan faktyczny był konstruowany na podstawie tego samego zdarzenia, lecz 

biorąc je pod uwagę, obowiązany jest dokonać własnych, wszechstronnych ustaleń i 

samodzielnych ocen, które w rezultacie mogą doprowadzić do odmiennych konkluzji." 

Odnosząc takie wywody do okoliczności niniejszej sprawy zauważono, że w ramach 

postępowania administracyjnego zmierzającego do uzyskania zezwolenia na usunięcie 

drzew lub postępowania dotyczącego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, ustaleniu i 

rozstrzygnięciu podlegać będą zupełnie inne zagadnienia niż w ramach sporu przed 

sądem powszechny w sprawie cywilnej o wydanie nieruchomości. Trzeba też 

zauważyć, że obowiązek nałożony na skarżących w wyroku Sądu Rejonowego w 

Końskich z dnia 2 października 2018 r. nie dotyczył wprost usunięcia przedmiotowych 

drzew, ale wydania pasów gruntu porośniętych tymi drzewami w stanie wolnym od 
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naniesień i nasadzeń, co nie mogło być jednoznacznie i bez wątpliwości kwalifikowane 

jako pociągające za sobą konieczność usunięcia drzew. Należy bowiem zauważyć, że 

ustawa zawiera regulację dotyczącą przesadzenia drzewa, które może warunkować 

uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa. Skoro ponadto nałożony w wyroku Sądu 

Rejonowego w Końskich nakaz wydania pasów gruntu porośniętych przedmiotowymi 

drzewami został odroczony na okres 5 miesięcy od daty uprawomocnienia się 

orzeczenia, to nic nie stało na przeszkodzie, aby pozwani w tamtej sprawie skarżący 

dopełnili wynikających z ustawy obowiązków o charakterze administracyjnoprawnym 

dotyczących uzyskania zezwolenia na usunięcie tych drzew bądź zgłoszenie do organu 

zamiaru ich usunięcia. W okolicznościach sprawy skarżący mogli łatwo zyskać 

możliwość zgodnego z przepisami ustawy o ochronie przyrody usunięcia 

przedmiotowych drzew, skoro właściciel pasów gruntu porośniętych tymi drzewami, 

jeszcze w czasie biegu 5-miesięcznego terminu wyznaczonego w wyroku Sądu 

Rejonowego w Końskich, wyraziła zgodę na usunięcie tych drzew. 

Odnosząc się do kolizji pomiędzy rozstrzygnięciem decyzji organu I instancji 

dotyczącym odroczenia 70% wysokości wymierzonej tą decyzją kary za zniszczenie 

sześciu drzew na okres 5 lat, który upływa 19 lutego 2024 r., a zawartym w wyroku 

Sądu Rejonowego w Końskich nakazem wydania porośniętych tymi drzewami pasów 

gruntu w stanie wolnym od naniesień i nasadzeń, w terminie 5 miesięcy od 

uprawomocnienia się orzeczenia, który to termin upłynął 24 marca 2019 r., zauważono, 

że kolizja ta ma charakter usuwalny. Jak wynika bowiem z treści art. 840 § 1 pkt 2 kpc, 

dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego 

wykonalności w całości lub w części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu 

egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie nie może być 

egzekwowane. Do zdarzeń prawnych, o jakich mowa w przytoczonym przepisie, należy 

również wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej (por. uchwałę Sadu Najwyższego 

z dnia 20 lutego 1979 r., III CZP 94/78, LEX nr 2345), zwłaszcza gdy treść takiej decyzji 

wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jak to ma miejsce w niniejszej 

sprawie. Należy bowiem zauważyć, że przepisy art. 88 ust. 4 i 5 ustawy, w oparciu o 

które doszło do odroczenia na okres 5 lat terminu płatności 70% kary za usunięcie 

drzew, co uniemożliwia w tym czasie wykonanie wyroku nakazującego wydanie 

przedmiotowych pasów gruntu w stanie wolnym od naniesień i nasadzeń, mają 

charakter iuris cogentis, w związku z czym nie pozostawiały organowi, który je stosował 
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żadnego luzu decyzyjnego po ustaleniu faktu zniszczenia drzew oraz tego, że stopień 

tego zniszczenia nie wyklucza zachowania ich żywotności. 

Powyższa argumentacja oznacza, że zasadne było również orzeczone w punkcie 2 

decyzji Burmistrza i utrzymane w mocy zaskarżoną decyzją SKO w Kielcach, 

odroczenie terminu płatności 70% kary za usunięcie drzew na okres 5 lat. 

W niniejszym zdaniu odrębnym, wyrażono również pogląd, że brak zastrzeżenia w 

wyroku Sądu Rejonowego w Końskich obowiązku uzyskania przez pozwanych w tamtej 

sprawie pozwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew, bądź dokonania zgłoszenia 

zamiaru ich usunięcia, stanowił naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa administracyjnego, a ściślej ustawy o ochronie przyrody, które sąd cywilny 

rozpatrujący powództwo o wydanie części nieruchomości w stanie wolnym od naniesień 

i nasadzeń miał obowiązek uwzględnić przy orzekaniu. Obowiązek taki wynikał z 

bezwzględnie obowiązującego charakteru przepisów ustawy o ochronie przyrody 

dotyczących ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz z wymogu działania przez 

organy władzy publicznej, do których należą również sądy powszechne, na podstawie i 

w granicach prawa, który to obowiązek jest konsekwencją konstytucyjnej zasady 

legalizmu mającej źródło w art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. "Działanie na 

podstawie prawa" oznacza wymóg legitymacji prawnej dla wszelkiej aktywności 

polegającej na sprawowaniu władzy publicznej, przy czym legitymacja ta powinna 

obejmować co najmniej ustalenie kompetencji organu poprzez określenie zakresu, form 

i trybu działania (por. Z. Witkowski, [w:] Prawo..., s. 76; M. Kordela, Formalna 

interpretacja klauzuli demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie TK, [w:] 

Zasada..., s. 144). Natomiast "obowiązek działanie w granicach prawa" oznacza 

konstytucyjny obowiązek nałożony na organy władzy publicznej, aby w swojej 

działalności ściśle przestrzegały prawa określającego ich zadania i kompetencje, lecz 

także wszelkich innych przepisów prawnych normujących funkcjonowanie podmiotów 

prawa publicznego bądź wszelkich podmiotów. Nieuwzględnienie przy orzekaniu przez 

sąd powszechny bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym również prawa 

administracyjnego, którego sądy powszechne wprawdzie bezpośrednio nie stosują, ale 

mają obowiązek respektować, powoduje wadliwość takiego orzeczenia, która może być 

usunięta w sposób prawem przewidziany, w tym również w drodze wzruszenie 

prawomocnego wyroku za pomocą nadzwyczajnych środków prawnych. 
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W sprawie II SA/Ke 179/19 dotyczącej kary pieniężnej za usunięcie drzew, 

skarżąca twierdziła, że kara ta nie powinna być nałożona na nią, lecz na spółkę, która, 

działając na zlecenie skarżącej, fizycznie dokonała usunięcia drzew.  

Nie zgadzając się z powyższą argumentacją Sąd przyznał racje organom, że to na 

stronę skarżącą powinien być nałożony obowiązek zapłaty administracyjnej kary 

pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia. Sąd podniósł, że skarżąca mogła 

posłużyć się osobami trzecimi w celu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew na 

zasadzie pełnomocnictwa (art. 32 kpa). W takim jednak przypadku odpowiada ona za 

działania lub zaniechania tych osób jak za działania własne. Zatem okoliczność, że w § 

3 ust. 2 pkt 11 umowy wykonawca zobowiązał się do uzyskania pisemnych zgód, 

decyzji, zezwoleń wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa na wycinkę drzew, 

krzewów, podrostów i gałęzi od właściwych organów nie powoduje wyłączenia 

odpowiedzialności skarżącej. Karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez 

zezwolenia, można wymierzyć jedynie tym podmiotom, które są uprawnione do 

uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu danej nieruchomości. 

Nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej osobie trzeciej, gdyż osoba taka nie 

jest zobowiązana do utrzymywania we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na 

cudzej nieruchomości, a tym samym nie jest uprawniona do uzyskania zezwolenia na 

usunięcie drzew lub krzewów z terenu takich nieruchomości (por. wyrok NSA z dnia 21 

lutego 2012 r., sygn. II OSK 2320/10). 

W konsekwencji, niezależnie od tego czy spółka działała wyłącznie na zlecenie, czy też 

w imieniu i na rzecz skarżącej na zasadzie pełnomocnictwa (art. 32 kpa), podmiotem 

odpowiedzialnym za usunięcie drzew bez zezwolenia jest skarżąca, jako podmiot 

uprawniony do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew. Odrębnym zagadnieniem jest 

ewentualne istnienie w takim przypadku roszczeń regresowych, jest to sprawa cywilna i 

sąd administracyjny nie jest powołany do formułowania stanowczych ocen w tej kwestii. 

Odpowiedzialność administracyjna zasadniczo nie jest oparta na zasadzie winy. 

Jedynie wykazanie, że wycinka drzew odbyła się poza jakąkolwiek kontrolą i wiedzą 

właściciela nieruchomości lub urządzeń, może być rozważane jako okoliczność 

egzoneracyjna. Sytuacja taka jednak w sprawie nie zachodzi. Zgromadzony w sprawie 

materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, że spółka działała jako wykonawca 

skarżącej. 

W sprawie II SA/Ke 441/19, Sąd oceniał decyzję na podstawie której Kolegium 

uchyliło decyzję organu I instancji i przekazało temu organowi do ponownego 
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rozstrzygnięcia sprawę w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji 

przedsięwzięcia, argumentując, że nie została ustalona kwestia, czy planowane 

przedsięwzięcie polegające na wydobywaniu kopaliny doprowadzi do zmiany 

stosunków wodnych, co z kolei znacząco wpłynie na ochronę przyrody obszaru 

chronionego krajobrazu.  

Oddalając sprzeciw Sąd wskazał, że pozytywna decyzja, o jakiej mowa w art. 71 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, tj. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego 

przedsięwzięcia może być wydana tylko wówczas, gdy realizacja tego przedsięwzięcia 

na danym terenie jest dopuszczalna, to znaczy nie zakazują jej przepisy odrębne, w 

szczególności takie, których celem - podobnie jak w przypadku postępowania 

uregulowanego w ustawie - jest ochrona środowiska naturalnego człowieka. Mimo, iż 

ustawa o udostępnianiu informacji, określając przypadki wydania odmownej decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, nie zawiera odesłania do przepisów odrębnych (za 

wyjątkiem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został 

uchwalony), to jednak ratio legis uregulowań w niej zawartych, którym jest ochrona 

środowiska naturalnego, nakazuje sięgać do innych przepisów, a zwłaszcza tych, które 

w sposób bezwzględnie obowiązujący zakazują lokalizowania na danym terenie 

pewnych inwestycji - właśnie ze względu na ochronę środowiska. Dlatego też 

przypadków opisanych w art. 80 ust. 2 i 81 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji, 

w których organ właściwy odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, nie należy 

traktować jako katalogu zamkniętego. Nie można bowiem tracić z pola widzenia faktu, 

że u podstaw wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji 

przedsięwzięcia mogącego zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, musi leżeć założenie, że z punktu widzenia ochrony środowiska inwestycja 

objęta wnioskiem jest w ogóle dopuszczalna. O dopuszczalności tej decyduje nie tylko 

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ale także uregulowania zawarte 

w innych obowiązujących powszechnie aktach prawnych, które w niektórych 

przypadkach zakazują lokalizacji pewnych inwestycji na terenach objętych szczególną 

ochroną ze względu na zachowanie jakości zasobów naturalnych środowiska 

przyrodniczego (wyrok NSA z 25 listopada 2014 r., II OSK 1129/13). 
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V. Działalność pozaorzecznicza Sądu 

1. Narady, konferencje i szkolenia 

Podwyższanie kwalifikacji zawodowych urzędników sądowych. 

Pracownicy WSA w Kielcach uczestniczyli w szkoleniach dotyczących: 

 zamówień publicznych: 

a) zamówienia publiczne poniżej progów UE w tym zamówienia do 30 000 euro; od 

opisu przedmiotu zamówienia do zawarcia umowy; nieprawidłowości i ich 

konsekwencje; 

b) zamówienia o wartości do 130 tyś zł. oraz poniżej progów unijnych – 

przygotowanie i obowiązki proceduralne; 

 zasiłki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

 zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 sierpnia i 1 

października 2019 r. oraz zmiany na 2020 r. – dotyczy płatników; 

 podatek VAT w sektorze publicznym -  z uwzględnieniem zmian w roku 2019; 

 rozliczenia z ZUS. Nowe obowiązki rozliczeniowe pracodawcy; 

 fundusz socjalny 2019 r.  

 odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych; 

 ubezpieczenia społeczne – korygowanie dokumentów ZUS oraz najważniejsze 

zmiany dla płatników składek w 2019 r.  

 program Płatnik od podstaw – warsztaty komputerowe; 

 ochrona danych osobowych w kadrach i płacach po wejściu w życie 4 maja 2019 r. 

zmian w pełni dostosowujących polskie regulacje do wymagań unijnego prawa; 

 elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych – faktura elektroniczna 

ustrukturyzowana, zasady wystawiania i ewidencjonowania, platforma e-faktura, 

obieg dokumentacji; 

 pracownicze plany kapitałowe 

 prawa pracy w 2019 r. .  

 prawo pracy i dokumentacja pracownicza z uwzględnieniem najnowszych zmian 

obowiązujących od 7 września 2019 r.  

 prowadzenia archiwum zakładowego – XVI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo 

– Organizacyjna Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości; 
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Asystent sędziego z WSA w Kielcach rozpoczął obowiązkowe szkolenie 

kwalifikacyjne asystentów sędziego wojewódzkich sądów administracyjnych, które 

zaplanowano od 27 marca 2019 r. do 8 października 2020 r.  

W okresie od 20 maja 2019 r. do 7 czerwca 2019 r. aplikant X rocznika 

aplikacji sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbył praktykę w 

Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach.  

Student IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

odbył praktykę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach w dniach 15 – 28 

lipca 2019 r.  

W dniu 17 czerwca 2019 r. w WSA w Kielcach zostało zorganizowane 

szkolenie dla wszystkich pracowników tut. Sądu, dot. obsługi podpisu elektronicznego. 

Szkolenie przeprowadził Administrator Systemów Informatycznych w WSA w Kielcach; 

Wyznaczeni pracownicy uczestniczyli również we wszystkich szkoleniach i 

naradach organizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny. 

Informatyk z WSA w Kielcach uczestniczył w dniach 26 – 27 listopada 2019 r. 

w naradzie informatyków zorganizowanej przez NSA. Tematem warsztatów były 

zagadnienia związane z organizacyjno – technicznymi aspektami obsługi systemów 

EZD i PASSA, planowanymi kierunkami rozwoju systemów wspierających 

informatyzację postępowania sądowoadministracyjnego; 

 

Konferencje i szkolenia referendarzy sądowych i asystentów sędziów 

1. Referendarze sądowi uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych w Regionalnym 

Ośrodku Szkoleniowym Sądów Administracyjnych  w Gorzowie Wielkopolskim w 

dniach 9 – 11 grudnia 2019 r. . 

Tematyka zajęć dot. m.in.  

1) Praktyczne i prawne aspekty cyfryzacji postępowania sądowoadministracyjnego; 

2) Prawo pomocy: aktualne problemy orzecznicze 

3) Śmierć strony postępowania  - następstwa procesowe na gruncie postępowania 

przed sądami administracyjnymi; 

4) Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego: postępowanie, moc wiążąca, 

odstąpienie od wykładni przyjętej w uchwale ; 

2. Asystenci sędziów wzięli udział w konferencji pt. Asystent sędziego sądu 

administracyjnego zorganizowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniach 

21 – 22 października 2019 r. w Warszawie. W ramach tej konferencji pierwszy 
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panel został poświęcony zagadnieniom prawnoporównawczym, natomiast w dalszej 

części konferencji asystenci omawiali bieżące problemy występujące w praktyce 

orzeczniczej poszczególnych Izb NSA. 

 

Konferencje i szkolenia sędziów 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wraz z WSA w Gorzowie Wielkopolskim, 

kontynuowali w 2019 r. warsztaty sędziowskie w celu realizacji obowiązku stałego 

doskonalenia kwalifikacji sędziów wynikającego z treści art. 82a  u.s.p. w zw. z art. 29 

p.u.s.a. Założeniem warsztatów jest czynny udział wszystkich uczestników, którzy 

kolejno przygotowują tezy do dyskusji nad poszczególnymi tematami. Tą formą 

szkolenia objęta jest problematyką budząca istotne wątpliwości w orzecznictwie 

wojewódzkich sądów administracyjnych, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte w 

orzecznictwie NSA.  

Kolejne warsztaty sędziowskie odbyły się w terminach: 

26 – 29 maja 2019 r. i  1 - 3 października 2019r., podczas których wygłoszono 

następujące referaty:  

 Partycypowanie przez społeczeństwo w kosztach budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej – opłata adiaceńska; 

 Wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem art. 11 p.p.s.a. 

 Skutki prawnopodatkowe w podatku od towarów i usług dotacji udzielonych w 

związku z realizacją zadań własnych jednostkom samorządu terytorialnego; 

 Stosowanie instytucji sprzeciwu od decyzji administracyjnej w dotychczasowym 

orzecznictwie sądowoadministracyjnym 

 Trudności w stosowaniu art. 14 b § 5 b ustawy Ordynacja podatkowa. Analiza 

orzecznictwa sądów administracyjnych; 

 Sądowa kontrola decyzji określających środowiskowe uwarunkowania dla 

inwestycji położonych na obszarach Natura 2000 – wybrane zagadnienia; 

 Zwolnienie od podatku akcyzowego energii elektrycznej; 

 Wybrane zagadnienia z ustawy o samorządzie powiatowym – problematyka 

związana ze stosowaniem art. 29 ustawy o samorządzie powiatowym; 

 Sposób ustalenia wysokości opłat za czynności egzekucyjne z art. 64 § 1 pkt 1, 4 

i 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  przy uwzględnieniu 

dyrektyw zawartych w wyroku TK z 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14; 
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 Problematyka kwalifikacji przedsięwzięć jako mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko w aspekcie kumulacji oddziaływań. Analiza orzecznictwa. 

 Pojęcie „oczywistych błędów” we wniosku o przyznanie płatności – art. 4 

Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. 

ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu 

zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady 

wzajemnej zgodności (Dz. U. UE. L. 2014.227.69 ze zm.) 

 Opłaty w nowym prawie wodnym – wybrane zagadnienia. 

 Zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi związane z informatyzacją postępowania 

sądowoadministracyjnego; 

 Podstawy opodatkowania akcyzą samochodów osobowych – wybrane 

zagadnienia; 

 Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – czynności sądu po 

wydaniu orzeczenia w pierwszej instancji na gruncie art. 177 ustawy – Prawo o 

postępowaniu przez sądami administracyjny mi; 

 Nieprawidłowości w stosowaniu przez organy podatkowe art. 247 § 2 Ordynacji 

podatkowej – analiza orzecznictwa; 

 Granice sprawy przy rozpoznawaniu zarzutów w przedmiocie prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego, sformułowanych na podstawie art. 33 § 1 pkt 1 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

 Przesłanki wymierzenia grzywny oraz przyznania sumy pieniężnej na podstawie 

art. 149 § 2 p.p.s.a.; 

 Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego po wyroku TSUE w 

sprawach  C-566/17 i C-140/17; 

 Pojęcie informacji sektora publicznego w rozumieniu ustawy o ponownym 

wykorzystaniu informacji sektora publicznego; 

 Zagadnienia związane z doręczeniem w formie elektronicznej rozstrzygnięć 

przez organ kolegialny; 

  Realizacja obowiązku szczepień ochronnych jako kryterium przyjęcia do 

przedszkola; 

 Żądanie przez Zarząd Województwa zwrotu dofinansowania studium przypadku; 
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Sędziowie WSA w Kielcach uczestniczyli w: 

 spotkaniu konferencyjno – szkoleniowym zorganizowanym przez Izbę Finansową 

NSA w dniu 25 marca 2019 r.  

 warsztatach zorganizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny dla sędziów 

z wsa i NSA nt. „Poprawność językowa tekstów prawniczych – na podstawie 

uzasadnień sądowych”, które odbyły się 17 czerwca 2019 r.  

 naradach sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekających w Izbie 

Ogólnoadninistracyjnej z udziałem przedstawicieli wojewódzkich sądów 

administracyjnych w dniach: 24 czerwca 2019 r. i 1 października 2019 r.  

 spotkaniu konferencyjno – szkoleniowym zorganizowanym przez NSA dla 

sędziów sądów administracyjnych orzekających w sprawach podatkowych, 

dotyczące problematyki zasad ogólnych postępowania podatkowego w 

orzecznictwie sądów administracyjnych w dniach 14 – 15 października 2019 r.  

 

 

2. Wydział Informacji Sądowej 

 

Wydział Informacji Sądowej wykonuje swoje zadania w oparciu o przepis §5 

Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów  administracyjnych (Dz.U.  z 2015 r. 

poz.1177).  Wydział  wykonywał swoja pracę w niezmienionym trzyosobowym składzie. 

Zgodnie z powyższym w 2019 r. : 

Wydział wykonywał czynności z zakresu sprawozdawczości statystycznej Sądu 

poprzez przygotowywanie sprawozdań statystycznych obejmujących poszczególne 

okresy dla potrzeb Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i do użytku wewnętrznego. 

W czytelni akt udostępniono do wglądu 443 sztuki akt sądowoadministracyjnych, 

w tym 112 spraw należących do właściwości Wydziału I, 331 spraw do właściwości 

Wydziału II. Udzielono informacji ok. 6000 zainteresowanym. Osoby te pytały głównie o 

stan danej sprawy toczącej się w tut. Sądzie, prosiły o wyjaśnienie niezrozumiałych dla 

nich pojęć dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego oraz zagadnień 

procesowych. Pracownicy WIS udzielali informacji na temat toczących się postępowań, 

procedurze wnoszenia skarg, a także obowiązkach spoczywających na stronach 

postępowania.  
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Do Wydziału Informacji Sądowej  w 2019 r. wpłynęły 32 wnioski w trybie ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

Najwięcej wniosków - 26 zostało  przekazanych drogą elektroniczną, w tym 22 za 

pośrednictwem poczty e-mail, dwa poprzez platformę e-Puap, sześć wniosków zostało 

złożonych w formie papierowej - osobiście w budynku Sądu oraz za pośrednictwem 

operatora pocztowego.  

Zainteresowanie wnioskodawców w 2019 r. skupiało się  m. in na zagadnieniach 

związanych z orzecznictwem tut. Sądu, danych statystycznych, a także innych danych 

obrazujących  funkcjonowanie Sądu. Analizując wpływ wniosków w stosunku do lat 

poprzednich, można stwierdzić, że w niektórych przypadkach, tematyka zapytań, 

związanych przede wszystkim z działalnością niezwiązaną z orzecznictwem, powtarza 

się. 

Wpłynął jeden wniosek, drogą elektroniczną w którym zwrócono się o przesłanie kopii 

orzeczeń w trybie dostępu do informacji publicznej, z uwagi na fakt, że żądane 

orzeczenia nie były publikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych. 

Żądania wnioskodawców były uwzględniane, poza dwoma, których adresatem był ten 

sam nadawca, dotyczącymi wskazania czynności przetwarzania ujętych w rejestrach 

prowadzonych przez tut. WSA ( na podst. art. 30.1 i 2 RODO). Odmówiono 

udostępnienia informacji publicznej, z uwagi na fakt, że żądane dane nie stanowią 

informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej.   

W sześciu wnioskach zwracano się o dane związane z orzecznictwem tut. Sądu:  

W jednym z wniosków, Stowarzyszenie zwróciło się o przekazanie danych dotyczących 

spraw  w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt, zawisłych przed tut. WSA w 

zakreślonym przedziale czasowym.  Autor kolejnego, prosił o dane dotyczące ilości 

wniesionych skarg kasacyjnych od wyroków wydanych w postępowaniach wywołanych 

wniesieniem sprzeciwu od decyzji ( art. 64 a i in.p.p.s.a) wraz z rozstrzygnięciem. W 

dwóch następnych wnioskach, proszono o informację na temat skarg na konkretne, 

wskazane przez wnioskodawców uchwały. W pierwszym przedstawiciel firmy 

przewozowej wnosił  o informację,  czy wpłynęła skarga na uchwałę Rady Gminy. W 

drugim, którego autorem był Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris proszono o 

informację na temat wniesionej do tut. WSA skargi na uchwałę X/125/19 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie przyjęcia stanowiska w sprawie 
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sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych 

oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym.  

Jedna z kancelarii prawnych wnioskowała o informację nt prowadzonych postępowań 

dot. konkretnej nieruchomości ( ze wskazaniem nr. księgi wieczystej). 

Zarejestrowano również wniosek , w którym  nadawca wnosząc o dane dotyczące  ilości  

postepowań odtworzeniowych w trybie działu IX p.p.s.a. - postępowanie w razie 

zaginięcia lub zniszczenia akt powołał się na fakt opracowywania przez  niego pracy 

magisterskiej z tego zakresu. W jednym z wniosków autor prosił o wydanie i przesłanie 

dokumentu z akt konkretnej sprawy. 

Uwzględniając wnioski, pouczano również o możliwości korzystania z Centralnej Bazy 

Orzeczeń i Informacji o Sprawach sądów administracyjnych. 

Zainteresowanie wnioskodawców, tak jak w latach poprzednich skupiało się również na 

obsadzie etatowej, warunkach zatrudnienia oraz wynagrodzeniach pracowników tut. 

Sądu: 

W czterech  wnioskach proszono o przedstawienie szczegółowych danych odnośnie 

warunków zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników Sądu, w tym w jednym  z nich, 

autor prosił o podanie średniego wynagrodzenia zasadniczego  konkretnej grupy- tzn. 

asystentów sędziego oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze.  Wnioski 

uwzględniano, przekazując szczegółowe dane, w jednym uprzednio zwrócono się o 

wykazanie interesu publicznego. 

Autor kolejnego prosił o podanie  ilości zgłoszonych kandydatur na ogłoszone wolne 

stanowisko asesorskie w tut. WSA  oraz wskazaniu wśród kandydatów osób, które są 

pracownikami tut. WSA. 

W pięciu wnioskach proszono o przesłanie pytań wykorzystywanych w konkursach na 

stanowisko asystenta sędziego i referendarza sądowego. 

W dwóch wnioskach zwrócono się z zapytaniami odnośnie  przeprowadzonych 

postępowań sprawdzających w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych 

wobec asystentów sędziego oraz referendarzy sądowych tut. WSA. Jeden z 

wnioskodawców, prosił o  dane dotyczące sędziego tut. WSA, ponieważ kierował 

zapytanie odnośnie tej kwestii w ubiegłych latach, udostępniono informację jedynie co 

do tej części wniosku, na który nie została już udzielona odpowiedź. 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej zarejestrowane w WIS w 2019 r. 

dotyczyły również kwestii organizacji, działalności oraz funkcjonowania tut. Sądu,  
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Wśród nich, m.in. wpłynęły dwa wnioski dotyczące zasad funkcjonowania  Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych w WSA, w jednym z nich proszono o przesłanie skanu 

regulaminu ZFŚS. Autor kolejnego wniosku prosił o przesłanie zarządzenia 

regulującego zasady bezpieczeństwa i porządku w Sądzie.  

Zarejestrowano również wniosek, w którym zwrócono się o informację na temat  umów 

zawartych przez WSA w ostatnich 4 latach w przedmiocie odbioru odpadów z terenu 

budynku sądu, żądano także skanu aktualnej deklaracji złożonej przez tut. WSA dot. 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W kolejnych wnioskach 

proszono m. in. o informacje: odnośnie korzystania z produktów elektronicznych 

Wolters Kluwer wraz z wysokością obrotów,  autor następnego zainteresowany był 

danymi dotyczącymi usługi sieci Internet w tut Sądzie (wskazanie okresu na jaki jest 

zawarta umowa, wraz z opłatą oraz planowanym kolejnym zamówieniem), wnoszono 

również o informacje dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej ( dostawca usługi, 

wartość umów, szkolenia pracowników, ilość wniosków które wpłynęły w trybie dostępu 

do informacji publicznej oraz ilość postepowań sądowych w tym zakresie). 

W 2019 r. Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej działając jako Rzecznik 

Prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, w ramach obsługi 

medialnej udzielał dziennikarzom ustnych oraz pisemnych informacji na temat treści 

rozstrzygnięć, odnośnie spraw budzących zainteresowanie opinii publicznej. W związku 

z dużym zainteresowaniem społecznym sprawą związaną z Obwieszczeniem 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2019 r. w przedmiocie ogłoszenia o 

rozwiązaniu z mocy prawa Rady Powiatu w Końskich, informacja na temat tego 

zagadnienia została zamieszczona oraz bieżąco aktualizowana w Biuletynie Informacji 

Publicznej tut. WSA  

Wydział współpracował również m.in. z Urzędem Miasta, sądami powszechnymi, 

ministerstwami, Starostwem Powiatowym, prokuraturą oraz policją - organy te wnosiły o  

informacje na temat sprawy w związku z prowadzonymi postepowaniami. Najwyższa 

Izba Kontroli, w związku z przeprowadzaną kontrolą w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim, zwróciła się o dane dotyczące skarg złożonych do tut. WSA na 

rozstrzygnięcia nadzorcze oraz akty prawa miejscowego, wraz z datą przekazania 

orzeczeń w w/w sprawach do publikacji w Dzienniku Urzędowym.  

W związku z realizacją obowiązku wynikającego z art. 15 ustawy  o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, poprzez przesyłanie w wersji 

elektronicznej do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego  
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odpisów wyroków WSA w Kielcach uwzględniających skargi na akty prawa 

miejscowego w 2019 r. przesłano 64 odpisy prawomocnych orzeczeń celem publikacji. 

Informacje o opublikowaniu zostały przekazywane do właściwych wydziałów 

orzeczniczych. 

W ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 139 §. 5 p.p.s.a. w czytelni 

akt WSA wyłożono 114 sentencji wyroków wydanych na posiedzeniu niejawnym  

w trybie uproszczonym. 

Do zadań Wydziału należy również prowadzenie biura podawczego oraz 

archiwum zakładowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw 

sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym 

Sądzie Administracyjnym, komisja do spraw weryfikacji i kwalifikacji akt sądowych,  

w skład której wchodzą m.in. pracownicy tut. Wydziału, dokonała przekwalifikowania z  

kategorii „B” i zaliczenia do  kat. „A” 332 sprawy sądowoadministracyjne. 

Wydział Informacji Sądowej jak co roku, prowadzi i aktualizuje Biuletyn Informacji 

Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach zgodnie ze standardami 

określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. 

Oprócz danych dotyczących struktury oraz działalności Sądu, stałą praktyką jest 

zamieszczanie w BIP miesięcznych i rocznych zestawień statystycznych. Ponadto 

Wydział koordynował wdrożenie w tut. Sądzie systemu elektronicznego zarządzania 

dokumentacją  (EZD) i portalu PASSA oraz czuwa  nad poprawnością zapisów we 

wszystkich systemach informatycznych. 

W strukturach Wydziału działa również biblioteka. Księgozbiór w 2019 roku 

zwiększył się o 22 pozycje i na dzień 31 grudnia 2019 r. liczył 697 woluminów. 

W bibliotece gromadzone są również przepisy prawa krajowego, wspólnotowego, 

publikacje naukowe oraz fachowe czasopisma prawnicze. W tym zakresie Wydział 

Informacji Sądowej służy pomocą zarówno sędziom jak i pracownikom sądu. Informacje 

na temat zakupionych publikacji, przesyłane są drogą elektroniczną. 

W 2019 roku w Wydziale Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach zarejestrowano ogółem 21 spraw dot. petycji, skarg i 

wniosków.  

Najwięcej skarg -  podobnie jak w latach poprzednich wpłynęło w formie papierowej - za 

pośrednictwem operatora pocztowego bądź zostały złożone osobiście w budynku WSA.  
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Jedna  skarga została  przesłana pocztą elektroniczną, jedna została złożona za 

pośrednictwem platformy e-Puap  

13 skarg odnosiło się do spraw zawisłych przed tut. Sądem, 8 nie było związanych ze 

sprawami dotyczącymi działalności sądów administracyjnych.  Wśród w/w skarg – 3  

zostały przekazane wg właściwości. 

W przewadze skarg zarejestrowanych w WIS w 2019 r. wyrażano niezadowolenie  z 

orzeczeń, jak również z przebiegu postępowania przed tut. Sądem, żądając tym samym 

weryfikacji orzeczeń w trybie pozaprocesowym.  

Skargi stanowiące niezadowolenie z rozstrzygnięcia Sądu dotyczyły przeważnie spraw 

prawomocnie już zakończonych.  Wśród skarg, jedna, której autorem był ten sam 

skarżący co w roku ubiegłym, została przekazana przez Ministerstwo Sprawiedliwości.  

W skargach, w których formułowane były zarzuty dotyczące rozstrzygnięcia oraz 

postępowania przed Sądem, skarżących pouczano, że  prawidłowość wyroku może być 

podważana jedynie poprzez wniesienie od niego odwołania do sądu drugiej instancji 

oraz informowano, że prezes nie ma kompetencji pozwalających na ingerowanie w 

merytoryczne rozstrzygnięcia przez sąd. Skarga w której podnoszono zarzut 

nieprawidłowości rozstrzygnięcia orzeczenia nieprawomocnego, została  przekazana do 

właściwego Wydziału Orzeczniczego 

Autorem jednej ze skarg była radca prawny-działająca jako pełnomocnik z urzędu 

strony postępowania.  W piśmie został podniesiony zarzut odnośnie postanowienia tut. 

WSA stwierdzającego o uchybieniu terminu do złożenia opinii o braku podstaw do 

złożenia skargi kasacyjnej. Poinformowano, że termin do złożenia opinii, wbrew 

stanowisku pełnomocnika przedstawionemu w piśmie nie został zachowany i 

orzeczenie zostało wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Istotnym jest, 

aby dodać, że o powyższym radca prawny została pouczona również w rozmowie z 

Przewodniczącym Wydziału Orzeczniczego.  

Skarżący w pismach podnosili również kwestię nieprawidłowych w ich ocenie działań 

organów w związku ze sprawami toczącymi się przed tut. WSA. W jednej ze skarg 

autorka prosi o „objęcie nadzorem” postepowania przed sądem w związku z 

podejrzeniem nieprawidłowości na etapie postępowania administracyjnego w jej 

sprawie.  

W skardze dotyczącej nieprawidłowości działań podejmowanych przez gminę 

pouczono, że sądy administracyjne nie udzielają porad prawnych, zatem nie jest 
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możliwe dokonywanie oceny podejmowanych przez organ administracji publicznej 

czynności bez wniesienia do tego sądu skargi.  

Wpłynęła również skarga, w której skarżący wniósł o możliwość ratalnej spłaty 

zasądzonych w zakończonym już postępowaniu sądowoadministracyjnym kosztów 

sądowych. Pismo do WSA wniósł zgodnie z wcześniejszym pouczeniem organu w tej 

sprawie - Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Celno - Skarbowego. Poinformowano 

skarżącego, że wierzycielem we wskazanym postępowaniu jest Dyrektor Izby 

Administracji Skarbowej, natomiast pouczenie, które otrzymał skarżący od organu jest 

błędne. Odpis pisma został przekazany również do Naczelnika Świętokrzyskiego 

Urzędu Celno- Skarbowego. 

Wpłynął także wniosek od osoby niebędącej stroną postępowania, zawierający prośbę 

o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia. W odpowiedzi pouczono o braku uprawnień 

wnioskującego do podejmowania czynności procesowych w tej sprawie.   

W kolejnej skardze zarejestrowanej w WIS w 2019, której kserokopia została 

przekazana do właściwego wydziału orzeczniczego, zawarta była prośba o 

wyznaczenie rozprawy we wskazanym przez skarżącego przedziale czasowym, ze 

względu na zaplanowany wyjazd. W odpowiedzi poinformowano o terminie 

wyznaczonej rozprawy zgodnie z jego wskazaniami.  

Wpłynęła również skarga, w której autor zwracał się z zapytaniem odnośnie procedury 

w przypadku niewykonywania wyroku przez organ. Odpowiadając powołano przepisy, 

które stanowią o możliwościach prawnych wyegzekwowania nałożonego na organ 

obowiązku.  

Wśród skarg i wniosków zarejestrowanych w WIS w 2019 r., część dotyczyła spraw 

niezwiązanych z działalnością sądów administracyjnych.  

Wśród skarg były  m. in.: zapytanie dot. procedury odwoławczej od Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, zarzuty dotyczące działalności MOPR, a także dwa pisma 

dotyczące właściwości sądów powszechnych. W odpowiedzi pouczano o zakresie 

właściwości wojewódzkich sądów administracyjnych oraz procedurze odwoławczej.  

Trzy skargi przekazano do załatwienia według właściwości: do Narodowego Funduszu 

Zdrowia, Prokuratury Rejonowej oraz Sądu Okręgowego w Kielcach 

Na prośbę stron postępowania sądowego, po uprzednim ustaleniu terminu 

spotkania, Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej osobiście wyjaśniał kwestie 

niezrozumiałe dla skarżących, przedstawiając tym samym szczegółowo stan sprawy po 

uprzedniej analizie akt. Z rozmów sporządzane były notatki urzędowe. 
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Ze skarg, które wpłynęły do Wydziału Informacji Sądowej WSA w Kielcach w 2019 r.  

związanych z konkretnymi postępowaniami toczącymi się przed tut. Sądem, w żadnej z 

nich nie potwierdziły się podnoszone w nich zarzuty co do wadliwości czynności 

procesowych podejmowanych przez tut. WSA. 

W 2019 r. nie zarejestrowano petycji rozpoznawanych w trybie ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz.1123). 
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Tabele 

Tabela nr 1 

Ruch spraw w roku 2019 

 

 

ogółem
z tego 

wyrokiem

Razem

WO I

Razem

WO II

07 2

73

6

1122

1550

80

7

Wydziały/Sąd

Wydział I

Wydział II

15251805216

Ogółem

Ogółem

Ogółem

SA

SAB

SO

Razem

0 2

3841144041121

0 9

534

0

112

91

952 715 237

SAB 0 8 7 3 4

1181

1637

5

0

515

1043

19

91

2

93

0

110

2

366

1620631578906

27411430072910291271125

210 1706 1440 1104 336 94

2

1100104392496

SO 0 8 6 2 4

94 257

SAB 6 82 71 12 59 20 15

SA 119

1

SO 0 1 1 0 1 0 0

7

1

0

0

Pozostało 

na 

następny 

okres

w tym

na 

rozprawie

na posiedzeniu 

niejawnym

SA 91 525 488 389 99 0 109

Łącznie 

ogółem + 

zamknięto

507

Rodzaj 

spraw

Pozostało 

z 

poprzednie

go okresu

Wpłynęło

Ogółem

Załatwiono

Zamknięto

19
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Tabela nr 2 

 

Wpływ skarg na akty i inne czynności oraz sprzeciwów od decyzji według 

rodzajów spraw do WSA w Kielcach w roku 2019 

 

L.p. 

 

Rodzaj spraw i symbol sprawy 

Wpłynęło 

L.b. 

% ogółu 

wpływu tych 

skarg 

1 Budownictwo (601) 120 7,03 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602) - - 

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach (603) 145  8,50 

4 Działalność gospodarcza (604) 19 1,11 

5 Ewidencja ludności (605) 9 0,53 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606) - - 

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 23 1,34 

8 Energetyka i atomistyka (608) - - 

9 Gospodarka wodna (609) 17 1,00 

10 Sprawy komunalizacji mienia (610) - - 

11 Podatki (611) 371 21,74 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 43 2,52 

13 Ochrona środowiska i ochrona przyrody (613) 113 6,62 

14 Oświata, szkolnictwo wyższe (614) 4 0,23 

15 Sprawy zagospodarowania przestrzennego (615) 43 2,52 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 30 1,76 

17 Uprawnienia do wykonywania określonych 
czynności i zajęć (617) 

- - 

18 Wywłaszczenie (618) 32 1,88 

19 Stosunki pracy (619) 22 1,30 
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20 Ochrona zdrowia (620) 8 0,47 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 7 0,41 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622) - - 

23 Dozór techniczny (623) - - 

24 Powszechny obowiązek obrony kraju (624) - - 

25 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja (625) - - 

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 299 17,53 

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) - - 

31 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami 
wybuchowymi (631) 

2 0,12 

32 Pomoc społeczna (632) 200 11,72 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 20 1,17 

34 Sprawy kombatantów (634) 8 0,47 

35 Kultura fizyczna, sport i turystyka (635) - - 

36 Kultura i sztuka (636) 2 0,12 

37 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze (637) - -- 

38 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-
637 oraz 646-655 (645) 

6 0,35 

39 Prawo własności przemysłowej (646) - - 

40 Ochrona danych osobowych (647) - - 

41 Sprawy z zakresu informacji publicznej (648) 6 0,35 

42 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa 
oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych (649)- 

- - 

43 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku- 
(650)- 

1 0,06 

44 Sprawy funduszy emerytalnych (651) - - 
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45 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych (652) 2 0,12 

46 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami (653) 42 2,46 

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) 

112 6,57 

 Razem 1706  

 

 

 

Z tego o symbolach głównych 638-642,644,656,657,658,659 

 

 

 

L.p. 
Rodzaj spraw i symbol sprawy 

Wpłynęło 

L.b. 

% ogółu 

wpływu tych 

skarg 

1 Sprawy egzekucji administracyjnej (638) 4 0,79 

2 Skargi na uchwały jednostek samorządowych (639) 425 84,50 

3 Skargi organów nadzoru na uchwały organów 
jednostek samorządowych (640) 

15 2,99 

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 8 1,59 

5 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i 
organów administracji niezespolonej (642) 

- - 

6 Środki zapewniające wykonywanie orzeczeń Sądu 
(644) 

8 1,59 

7 Interpretacje podatkowe (656) 43 8,54 

8 Inne interpretacje (657) - - 

 Ogółem 503  
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Tabela nr 3 

Załatwienia według rodzajów spraw w WSA w Kielcach w roku 2019. 

 

L.p. Rodzaj spraw i symbol sprawy 
 

Załatwiono 

       w tym wyrokiem 

Łącznie Uwzględniono Oddalono 

1 Budownictwo (601) 113 33 56 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602) - - - 

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach 
(603) 

149 46 66 

4 Działalność gospodarcza (604) 21 2 15 

5 Ewidencja ludności (605) 9 1 7 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa 
(606) 

- - - 

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 28 5 9 

8 Energetyka i atomistyka (608) - - - 

9 Gospodarka wodna (609) 18 11 5 

10 Sprawy komunalizacji mienia (610) - - - 

11 Podatki (611) 359 109 169 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 46 3 34 

13 Ochrona środowiska i ochrona 
przyrody (613) 

95 44 24 

14 Oświata, szkolnictwo wyższe (614) 5 - 2 

15 Sprawy zagospodarowania 
przestrzennego (615) 

38 12 17 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 24 6 11 

17 Uprawnienia do wykonywania 
określonych czynności i zajęć (617) 

- - - 

18 Wywłaszczenie (618) 28 9 18 

19 Stosunki pracy (619) 33 4 17 
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20 Ochrona zdrowia (620) 7 1 5 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 7 1 5 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622) - - - 

23 Dozór techniczny (623) - - - 

24 Powszechny obowiązek obrony kraju 
(624) 

- - - 

25 Poczta, telekomunikacja, radio i 
telewizja (625) 

- - - 

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 216 119 12 

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) 

- - - 

31 Wytwarzanie i obrót bronią i 
materiałami wybuchowymi (631) 

1 - 1 

32 Pomoc społeczna (632) 215 54 107 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 16 5 10 

34 Sprawy kombatantów (634) 8 2 6 

35 Kultura fizyczna, sport i turystyka (635) - - - 

36 Kultura i sztuka (636) 2 1 1 

37 Papiery wartościowe i fundusze 
powiernicze (637) 

- - - 

38 Sprawy nieobjęte symbolami podstaw. 
601-637 oraz 646-655 (645) 

6 2 - 

39 Prawo własności przemysłowej (646) - - - 

40 Ochrona danych osobowych (647) - - - 

41 Sprawy z zakresu informacji 
publicznej (648) 

28 14 8 

42 
Sprawy dotyczące poświadczenia 
bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony 
informacji niejawnych (649) 

- - - 
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43 Sprawy świadczeń społecznych w 
drodze wyjątku (650) 

1 - - 

44 Sprawy funduszy emerytalnych (651) - - - 

45 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych 
(652) 

2- --  

46 Środki publiczne nie objęte innymi 
symbolami (653) 

37 17 16 

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) 

118 34 46 

 Razem 1630 535 667 

 

 

 

Z tego o symbolach głównych 638-642,644,656,657,658,659 
 

L.p. Rodzaj spraw i symbol sprawy 

Załatwiono 

       w  tym wyrokiem 

Łącznie Uwzględniono Oddalono  

1 Sprawy egzekucji administracyjnej (638) 4 - 3 

2 
Skargi na uchwały jednostek 
samorządowych (639) 

307 186 12 

3 
Skargi organów nadzoru na uchwały 
organów jednostek samorządowych (640) 

15 11 2 

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 7 - 4 

5 Skargi na akty prawa miejscowego (642) - - - 

6 
Środki zapewniające wykonywanie 
orzeczeń Sądu (644) 

8 - 6 

7 Interpretacje podatkowe (656) 38 29 7 

8 Inne interpretacje (657) - - - 

9 Skargi na niewykonanie w określonym 54 15 16 
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terminie czynności wynikających z 
przepisów odrębnych 

10 
Skargi na przewlekłe prowadzenie 
postępowania przez organy administracji 
publicznej 

26 2 2 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 4 

 

Wpływ wniosków o prawo pomocy w roku 2019 
 
 

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 84 85 26 3 29 23 4 

2 
ustanowienia pełnomocnika 

procesowego 
61 61 52 - 5 2 2 

3 

zwolnienia od kosztów i 
ustanowienia pełnomocnika 
procesowego 
. 

208 206 102 51 25 20 8 
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Tabela nr 5 

 

Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Kielcach w 2019r. 

 
Rodzaj 

sprawy 

Wpłynęło 

Odrzucono 

skargę 

kasacyjną 

Umorzono 

postępow. 

kasacyjne w 

trybie art. 

178a 

p.p.s.a. 

Uchylono 
zaskarżony 
wyrok lub 

postanowie
nie i 

rozpoznano 
sprawę w 
trybie art. 

179a 
p.p.s.a. 

Przekazano 

do NSA 

Razem 

w tym od 

orzeczeń 

wydanych 

w trybie 

art. 179a 

p.p.s.a. 

Wydział 

I 

SA 137  17   131 

SAB 2     2 

SO       

Wydział 

II 

SA 161  10   136 

SAB 5     4 

SO       

Ogółem SA 298  27   267 

Ogółem SAB 7     6 

Łącznie: 
SA, SAB, 

SO 
305  27   273 
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VI. 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 7.30 do 15.30 

kasa Sądu czynna od 8.30 do 1230 (pok. 124) 

konto bankowe nr: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000 

Biuro podawcze czynne od 7.30 do 15.30 

 

Prezes WSA 

Anna Żak 

Sekretariat 

Urszula Sosnowska 

tel.:  41 340 54 00 

faks: 41 340 53 65 

sekretariat@kielce.wsa.gov.pl  

  

Wiceprezes WSA 

Sylwester Miziołek 

tel.: 41 340 54 00 

faks: 41 340 53 65 

 

Dyrektor WSA 

Bożena Pniewska 

tel.:  41 340 54 11 

faks:  41 340 53 65 

dyrektor@kielce.wsa.gov.pl 

mailto:sad@kielce.wsa.gov.pl
mailto:sekretariat@kielce.wsa.gov.pl
mailto:dyrektor@kielce.wsa.gov.pl
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Wydział Informacji Sądowej 

Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy 

Sylwester Miziołek 

Kierownik Sekretariatu 

Jolanta Grzybowska 

tel.:  41 340 53 08 

faks: 41 334 90 40 

wis@kielce.wsa.gov.pl 

 

I Wydział Orzeczniczy 

Przewodniczący Wydziału 

Ewa Rojek 

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 

Anna Żak 

Kierownik Sekretariatu 

Agnieszka Palus 

tel.: 41 340 52 14 

faks: 41 340 52 31 

wydzial.drugi@kielce.wsa.gov.pl  

  

Oddział Administracyjno-Gospodarczy 

Kierownik Oddziału 

Jacek Zdeb 

tel. 41 340 52 24 

faks: 41 340 53 61 

administracja@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:administracja@kielce.wsa.gov.pl
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Oddział Finansowo-Budżetowy 

Główny Księgowy 

Maria Nadgowska 

tel.41 340 54 20 

faks: 41 334 90 42 

ksiegowosc@kielce.wsa.gov.pl 

 

Samodzielne stanowisko do spraw osobowych 

Magdalena Łabuda 

tel. 41 340 54 23 

faks: 41 340 53 62 

kadry@kielce.wsa.gov.pl 

 

Samodzielne stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego 

Audytor Wewnętrzny 

Bogumiła Pacak 

tel. 41 340 53 30 

faks: 41 340 53 61 

bogumila.pacak@kielce.sa.gov.pl 

 

mailto:ksiegowosc@kielce.wsa.gov.pl
mailto:kadry@kielce.wsa.gov.pl
mailto:bogumila.pacak@kielce.sa.gov.pl

