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I . Informacje wstępne 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w 2021 roku, tak jak w latach 

poprzednich rozpoznawał sprawy w ramach dwóch wydziałów orzeczniczych, tj.: 

Wydziału I – Finansowego i Wydziału II – Ogólnoadministracyjnego. Sprawy petentów i 

osób zainteresowanych działalnością Sądu załatwiane były w Wydziale Informacji 

Sądowej.  

Na koniec roku sprawozdawczego orzekało w Sądzie 13 sędziów, w tym Prezes Sądu 

Anna Żak, która orzekała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Zatrudnionych  było 2 

referendarzy sądowych, 8 asystentów sędziów oraz 37 urzędników sądowych i 

pracowników obsługi. W związku z ogłoszeniem w dniu 14 marca 2020 r. na terenie 

Polski stanu zagrożenia epidemicznego, a od dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii w 

związku z wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), także 2021 rok upłynął pod znakiem 

zmiany sposobu pracy i funkcjonowania Sądu.  

Ze względu na ryzyko zakażenia w/w wirusem,  rozprawy w Sądzie przeprowadzane 

były przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na 

odległość z jednoczesnym bezpośrednim  przekazem obrazu  i  dźwięku z udziałem 

stron w budynku Sądu lub poza nim, o ile strony dysponowały możliwościami 

technicznymi. W dalszym ciągu obowiązywał nakaz zasłaniania ust i nosa oraz 

zachowywania odległości.  

Pomimo tych  nadzwyczajnych rozwiązań,  w 2021 roku  do 31 grudnia wpłynęło do 

Sądu   1935  spraw, a załatwiono  1956   spraw.  

Z ważnych wydarzeń 2021 roku należy odnotować, że z dniem 10 stycznia 2021 r. w 

stan spoczynku przeszła sędzia WSA Maria Grabowska, która od 2005 roku orzekała w 

WSA w Kielcach Wydziale Finansowym. Zarządzeniem Nr 53 Prezesa NSA z 8 grudnia 

2021 r. ustalono dla tut. Sądu  2 stanowiska asesora sądowego ( wcześniej w grudniu 

2020r. w stan spoczynku odeszła sędzia WSA Dorota Chobian).    

W związku z powyższym, aktualnie  trwają  procedury konkursowe, które są na etapie 

przedstawienia przez Krajową Radę Sądownictwa Prezydentowi RP wniosków o 

powołanie dwóch kandydatów do pełnienia urzędu asesorskiego. 

 Niezmiennie priorytetami w pracy  Sądu,  pomimo trudności związanych z 

pandemią było poszanowanie reguł procesowych i sprawność postępowania oraz 

wysoki poziom orzecznictwa. 

Niniejsze sprawozdanie dotyczące działalności Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach w 2021 roku w zakresie sprawowania wymiaru 
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sprawiedliwości oraz podejmowania działań pozaorzeczniczych przedstawia informacje 

statystyczne oraz wybrane orzeczenia Sądu.  

 

 

II.  Wpływ skarg i postępowanie sądowe 

 

W 2021 r. wpłynęło łącznie 1935 spraw, z czego 1728 spraw zarejestrowano 

w repertorium SA, 181 spraw w repertorium SAB, 14 w repertorium SO oraz 12 

wniosków zarejestrowanych w repertorium SPP o przyznanie prawa pomocy złożonych 

przed wszczęciem postępowania.  Na koniec 2021 r. do rozpoznania przez WSA w 

Kielcach pozostało 350 spraw. Wpływ spraw w 2021 r. zwiększył się o 240 w 

porównaniu do 2020 r. (1695 spraw). 

Wpływ skarg z uwzględnieniem rodzajów spraw w porównaniu do roku poprzedniego 

przedstawia się następująco: 

 

 

LP Symbol 

 

Rodzaj spraw 

 

Wpływ w roku 

2020 2021 

1 611 zobowiązań podatkowych  285 350 

2 619 stosunki pracy i stosunki służbowe 10 202 

3 632 pomocy społecznej 148 187 

4 603 utrzymania i ochrony dróg 117 145 

5 626 ustroju samorządu terytorialnego  270 50 

6 601 budownictwa 115 133 

7 655 subwencji unijnych 96 128 

8 653 środków publicznych nie objętych innymi symbolami 82 96 

9 615 zagospodarowania przestrzennego 52 68 

10 612 geodezji i kartografii 47 51 

11 613 ochrony środowiska i ochrona przyrody  100 49 

12 614 oświaty, szkolnictwo wyższe 5 28 

13 618 wywłaszczenia i zwrot nieruchomości 28 26 

14 604 działalności  gospodarczej  8 20 
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15 609 gospodarka wodna 12 20 

16 616 rolnictwa i leśnictwa  24 17 

17 620 ochrona zdrowia 18 16 

18 607 gospodarki nieruchomościami  22 15 

19 648 z zakresu informacji publicznej  10 11 

20 605 ewidencji ludności 17 10 

21 633 zatrudnienia i bezrobocia  23 7 

22 634 sprawy kombatantów 1 7 

23 621 sprawy mieszkaniowe  - 6 

24 605 sprawy ubezpieczeń zdrowotnych 4 4 

 

 

 

Na bezczynność organów w różnego rodzaju sprawach wpłynęło 181 spraw. 

Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne – 1575, 

w następnej kolejności osoby prawne - 243, w 33 przypadkach były to organizacje 

społeczne,  183 skarg wniósł prokurator oraz 1 Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Udział w rozpoznawanych w 2021 r. sprawach, profesjonalnych pełnomocników stron i 

uczestników postępowania, przedstawia się następująco: 

 pełnomocnicy administracji publicznej  - 148 

 adwokaci         -  239 

 radcowie prawni      -  313 

 doradcy podatkowi     -  10 

  prokuratorzy     -  181   

W przedmiocie przyznania prawa pomocy wpłynęło łącznie 328 wnioski w tym 12 

wniosków złożonych przed wszczęciem postepowania rozpoznawczego (wykazanych w 

statystyce miesięcznej - Ruch Spraw Sądu).  W 2021 r. nie prowadzono postępowania 

mediacyjnego.   

W 2021 r. załatwiono ogółem 1956 spraw, z tego 1736 z repertorium SA, 190 z 

repertorium SAB, 16 spraw z repertorium SO oraz 14 wniosków o prawo pomocy 

złożonych przed wszczęciem postępowania rozpoznawczego. Na rozprawach 

załatwiono 484 sprawy, na posiedzeniu niejawnym 1389, zamknięto 83  oraz załatwiono 

14  wniosków złożonych przed wszczęciem postepowania rozpoznawczego. 

Terminowość załatwiania  spraw ( rep. SA i SAB - 1926) przedstawia się następująco: 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

8 

 

 do 2 miesięcy od daty wpływu   -    832    ( 43,20%) 

 powyżej 2 do 3 miesięcy       - 476    ( 24,71%) 

 powyżej 3 do 4 miesięcy   -  258     (13,40%) 

 powyżej 4 do 6 miesięcy       -    252     (13,08%)  

 powyżej 6 do 12 miesięcy  -   85    ( 4,41%) 

 powyżej 12 do 24 miesięcy   -       15      ( 0,78%) 

 powyżej 24 miesięcy    -             8      ( 0,42%). 

 

Biorąc pod uwagę obsadę orzeczniczą  Sądu, czas i  wymiar orzekania  -  

średnie obciążenie wpływem na osobę (11) w 2021 r. wynosiło 176 spraw, a średnie 

załatwienie 178 spraw. 

Zaległość na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 350 spraw, co stanowi 2,17 % 

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 361 spraw, uwzględniono 

skargę w 74, co stanowi 20,5%, 

- terenowe organy administracji rządowej – załatwiono 496 spraw, uwzględniono 

skargę w 263 tj. w  53,02 %, 

- Dyrektor Izby Administracji Skarbowej - załatwiono 167 spraw, uwzględniono 

skargę w 35, co stanowi 20,96%,  

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

załatwiono 88 spraw, uwzględniono skargę w 33, co stanowi 37,5%. 

W 2021 r. sporządzono łącznie 1584 uzasadnień orzeczeń kończących postępowanie w 

sprawie, z tego w ustawowym terminie 14 dni sporządzono 1509 uzasadnienia, co 

stanowi  95,27%. Z przekroczeniem ustawowego terminu  sporządzono uzasadnienia w 

50 sprawach (3,16 %)  w  24 sprawach powyżej 14 dni  do 1 miesiąca po terminie (1,52 

%) oraz 1 powyżej 1 miesiąca po terminie ( 0,063 %).  Uchybienie terminu  w 

większości przypadków jest usprawiedliwione urlopem sędziego bądź inną uzasadnioną 

nieobecnością. W 2021 roku w 3 przypadkach  sędziowie skorzystali z możliwości 

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

ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.). 
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W 2021 r. wpłynęły 542 skargi kasacyjne od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach, 27 skarg odrzucono, a 471 przedstawiono wraz z aktami 

spraw Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.  

Problematykę wpływu skarg, postępowania sądowego, zagadnień merytorycznych w 

różnych rodzajowo sprawach w poszczególnych wydziałach orzeczniczych 

przedstawiono poniżej. 

 

 

Wydział I 

 
W 2021 roku do Wydziału I wpłynęło łącznie 745 spraw, z czego 724 sprawy 

zarejestrowano w repertorium SA, 12 w repertorium SAB, 2 w repertorium SO i 7 

wniosków zarejestrowanych w repertorium SPP przed wszczęciem postepowania. 

Razem w repertorium SPP zarejestrowano 136 wniosków. Wpływ ten był wyższy o 273 

sprawy w porównaniu do roku 2020.        

W dalszym ciągu najliczniejszą kategorię spraw stanowią sprawy z zakresu zobowiązań 

podatkowych (symbol 611), których wpłynęło 350. 

 Szczegółowa problematyka przedstawia się następująco: 

 podatek od towarów i usług                         - 119 spraw 

 podatek akcyzowy       - 4 sprawy 

 podatek dochodowy od osób fizycznych    - 43 sprawy 

 podatek dochodowy od osób prawnych      - 11 spraw 

 podatek od spadków i darowizn                    - 7 spraw 

 podatek od nieruchomości                              - 58 spraw 

 podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne  

 podatki i opłaty lokalne                                      - 15 spraw 

 ulgi płatnicze                     - 35 spraw 

 egzekucja świadczeń pieniężnych                  - 55 spraw 

 inne o symbolu podstawowym 611                  - 3 sprawy 

 ubezpieczenia zdrowotne         - 4 sprawy 

 dotacje oraz subwencje z budżetu państwa 

   W tym dla jednostek samorządu terytorialnego  – 3 sprawy 

  sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego   - 5  spraw 

 dotacje oraz subwencje z budżetu państwa      - 3 sprawy 
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 egzekucja należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacji 

podatkowej        - 3 sprawy 

 ulgi w spłacie należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów 

ordynacji podatkowej                                     - 86 spraw 

 inne o symbolu podstawowym 653                     - 2 sprawy 

  płatności obszarowe                                             - 110 spraw 

 zalesianie gruntów rolnych                                   -  6 spraw 

 rynek mleka i przetworów mlecznych                 - 1 sprawa 

 inne o symbolu podstawowym 655           - 11 spraw 

W symbolach łamanych dotyczących : 

 skarg na indywidualne interpretacje prawa podatkowego: 

-  wydawanych  przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych  – 26 spraw; 

-  wydawanych przez organy inne niż minister właściwy do spraw finansów publicznych        

2 sprawy 

 skargi na uchwały organów jednostek samorządowych  - 44 sprawy w tym: 

- skargi na uchwały rady gminy                                           - 41 sprawy 

- skarg na uchwały rady powiatu          - 2 sprawy 

- skarg na uchwały sejmiku wojewódzkiego                          - 1 sprawa 

- skargi organów nadzoru na uchwały rady powiatu              - 3 sprawy 

- skargi na rozstrzygnięcia  nadzorcze dotyczące gminy       - 2 sprawy     

Sprawy rejestrowane w rep. SAB rejestrowane według symboli (w tym łamanych przez 

658 – 11 spraw i 1 sprawa łamana prze 659) – łącznie 12 spraw: 

 zjazdy z dróg publicznych  - 1 sprawa 

 inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych 

symbolem    603     - 1 sprawa 

 podatek akcyzowy   - 2 sprawy 

 podatki od nieruchomości  - 4 sprawy 

  inna sprawa nie objęta symbolem podstawowym 601-644 oraz 646-652 - 1 

sprawa 

 płatności obszarowe  - 3 sprawy. 

Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne (546 spraw), oraz 

osoby prawne (147 spraw). Sześć spraw wniosły organizacje społeczne, 36 spraw 

wniósł prokurator, oraz 1 Rzecznik Praw Obywatelskich. Udział profesjonalnych 

pełnomocników stron w rozstrzyganych sprawach przedstawia się następująco: 
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radcowie prawni - 43  przypadki, adwokaci - 67  przypadków i doradcy podatkowi – 10 

przypadków. Nadto odnotowano udział pełnomocników administracji publicznych w 120  

sprawach. 

W 2021 roku załatwiono łącznie z rep. SA 619 spraw, przy czym 226 na rozprawie i 393 

na posiedzeniu niejawnym. Nadto załatwiono na posiedzeniu niejawnym z rep. SAB 7 

spraw oraz 1 na rozprawie. Dwie  sprawy z rep. SO załatwiono  na posiedzeniu 

niejawnym oraz 136 wniosków SPP. Ogółem załatwiono więc 745 spraw. Na dzień 31 

grudnia 2021 r. roku pozostało do załatwienia 196 spraw z rep. SA, 4 z rep. SAB i 13 

wniosków SPP. Zaległość w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 105. 

Obsada orzecznicza Wydziału w 2021 r. była niepełna wynosiła 5 sędziów, w tym 

przewodniczący wydziału w ½ obciążenia. Z dniem 11 stycznia 2021 r. w stan 

spoczynku przeszła sędzia WSA M.Grabowska, zaś sędzia WSA  M.Chraniuk-Stępniak 

od 1 maja 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. orzekała w Wydziale II.  Oznacza to, że 

statystycznie wpływ na jednego sędziego (przy liczonej obsadzie 4 sędziów) wyniósł 

184 sprawy, a załatwienie 157 spraw. Ubocznie nadmienić należy, że sędzia WSA M. 

Surma od 17 listopada 2021 r. przebywał i nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim, 

więc w okresie od 17 XI do 31 XII 2021 r. w Wydziale orzekało 3 sędziów. 

Ze spraw zaległych: liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego 

wpływu skargi do sądu: od 3 do 6 miesięcy - 51, od 6  do 12 miesięcy – 3, od 12 

miesięcy  do 2 lat  12, powyżej 2 lat – 0 spraw, powyżej 3 lat – 1 ( w tym 1 zawieszona). 

Z 619 spraw załatwiono na rozprawie w 226 spraw, a na posiedzeniu niejawnym 393. 

Łącznie uwzględniono skargi w 125 sprawach (21%), w 327 oddalono skargę (53%), 

odrzucono na posiedzeniu niejawnym 129 skarg (33%), załatwiono na rozprawie w inny 

sposób 5 spraw( 2,2 %). 

Terminowość załatwienia spraw, od daty wpływu do ich załatwienia z repertorium SA 

(619) przedstawia się następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu załatwiono 

257 sprawy (41,5%), w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy 133 sprawy (21,5%), w 

terminie powyżej 3 do 4 miesięcy 73 sprawy (12%), w terminie powyżej 4 do 6 miesięcy 

129 spraw (21%), w terminie powyżej 6 do 12 miesięcy 21 spraw (3 %), w terminie 

powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy 2 sprawy (0,35%), powyżej 24 miesięcy 4 sprawy 

(0,65%). Sprawność postępowania należy uznać za dobrą, skoro 42% spraw 

załatwionych zostało przed upływem 2 miesięcy od daty wpływu, mimo okrojonej 

obsady Wydziału. Szczegółowa analiza wykazuje, że w dłuższym terminie załatwiane 

są sprawy, w których prowadzone jest  postępowanie wpadkowe z postępowaniem 
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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 49% załatwionych spraw uprawomocniła się do 

6 miesięcy od daty wpływu. Podobnie nie nasuwa zastrzeżeń terminowość zwrotu akt 

administracyjnych po uprawomocnieniu się orzeczenia. W 65% załatwionych nastąpiło 

do 1 miesiąca od daty prawomocności, w terminie od 1 do 2 miesięcy 11%, w terminie 2 

do 3 miesięcy 10%, w terminie powyżej 3 do 6 miesięcy 12%, powyżej 6 miesięcy 2% 

od uprawomocnienia się orzeczenia. 

W 2021 roku sędziowie sporządzili łącznie 537 uzasadnień orzeczeń kończących 

postępowanie w sprawie. W ustawowym terminie sporządzonych zostało 511 

uzasadnień, 20 w terminie do 14 dni, 6 powyżej  14 dni do 1 miesiąca. Opóźnienia w 

terminowości spowodowanie były z reguły urlopami wypoczynkowymi sędziów 

sprawozdawców. W 2021 roku sędziowie tylko 2 razy skorzystali z możliwości 

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

ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W okresie tym 

wpłynęło 175 skarg kasacyjnych, w tym 125 przekazano Naczelnemu Sądowi 

Administracyjnemu, a 5 odrzucono.  

W 2021 roku wpłynęło łącznie 29 sprzeciwów od postanowień/zarządzeń referendarza 

sądowego.  Ogółem załatwiono 29 sprzeciwów, w tym w 24  sprawach utrzymano w 

mocy postanowienia referendarza sądowego, 1 sprzeciw załatwiono  w inny sposób, 

uwzględniono sprzeciw w 4 sprawach. 

W 2021 roku nie odnotowano przypadków postępowania mediacyjnego. W 15 sprawach 

postępowanie zawieszono. 

W 2021 roku odbyło się kilka narad wydziału związanego z problematyką bieżącego 

orzecznictwa lub w związku z opracowaniami zagadnień prawnych przekazywanych 

przez Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sędziowie uczestniczyli 

też zdalnie w konferencjach organizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny. 

 

 

 Wydział II 

 

W roku 2021 do Wydziału II wpłynęło 1190 spraw, z czego: 

 1004 skargi  na akty i czynności (repertorium SA) 
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  169 skarg na bezczynność  organów (repertorium SAB) 

   12  wniosków zarejestrowane w repertorium SO 

     5 wniosków o przyznanie prawa pomocy złożonych przed wpływem skargi do 

sądu, zarejestrowanych w rep. SPP. 

Największą ilość skarg odnotowano w sprawach z zakresu stosunków pracy 

i stosunków służbowych  202, pomocy społecznej 187 i budownictwa 133.  

Łącznie z pozostałością  z poprzedniego okresu do załatwienia w roku 2021 było 1469 

spraw, w tym: 

 1253  skarg z repertorium SA 

 196  skarg z repertorium SAB  

 14  wniosków z repertorium SO 

 6 wniosków o przyznanie prawa pomocy. 

W roku 2021 w Wydziale II odbyło się 41 rozpraw i 404 posiedzenia niejawne, w tym 78 

posiedzeń referendarza sądowego. W omawianym okresie  załatwiano 1117 skarg na 

akty i czynności (repertorium SA), z czego na rozprawach 256 skarg, zaś na 

posiedzeniach niejawnych 784 skargi oraz 77 spraw zamknięto. 

Na rozprawach wydano 255 wyroków, w 124 sprawach uwzględniono skargi, a w 131 

sprawach skargi oddalono (w tym 1 sprzeciw). Na posiedzeniu niejawnym wydano 674 

wyroki: w 384 sprawach uwzględniono skargę ( 8 dotyczyło sprzeciwów), a w 290 

oddalono ( 19 dotyczyło sprzeciwów). Odrzucono 100 skarg, w tym:  na rozprawach – 1  

i na posiedzeniach niejawnych – 99   (3 dotyczyły sprzeciwów). W inny sposób 

załatwiono 11 spraw na posiedzeniach niejawnych. Na bezczynność organu 

(repertorium SAB) załatwiono skargi w 182 sprawach (1 na rozprawie, 178 na 

posiedzeniach niejawnych, 3 sprawy zamknięto). 32 skargi oddalono, uwzględniono 50 

(w tym 1 na rozprawie), odrzucono 87 skarg na bezczynność organów. 

Załatwiono 14 wniosków zarejestrowanych w repertorium SO: 

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

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

7 wniosków uwzględniono,  3 wnioski oddalono; 

 2 wnioski dotyczyły wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy – 2 wnioski 

uwzględniono. 

 dodatkowe 2  wnioski  załatwiono  w inny sposób. 
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Załatwiono 6 wniosków o przyznanie prawa pomocy złożonych przed wpływem skargi 

do sądu  (co do 2 przyznano prawo pomocy, 1 - odmówiono,  1 -pozostawiono bez 

rozpoznania, 2 załatwiono inaczej). 

Do rozpoznania na 2022 r.  w Wydziale II pozostało 150 spraw (SA- 136, SAB -14). 

W 2021r. w 1173 sprawach (SA – 1004, SAB – 169) skargi na akty i czynności, jak 

również  na bezczynność organów  wniosło: 

 1029 osób fizycznych, 

 96 osób prawnych; 

 27 organizacji społecznych. 

 Odnotowano także 147 spraw ze skargi prokuratora. 

W rozstrzygniętych w 2021r.  sprawach odnotowano udział: 

 pełnomocników administracji publicznej –  28, 

 adwokatów jako pełnomocników. skarżących, uczestników postępowania, 

organów - 172, 

 radców prawnych jako pełnomocników. skarżących, uczestników postępowania 

organów – 270, 

 prokuratorów – 181, 

 Rzecznika Praw Obywatelskich – 3, 

 Rzecznika Praw Dziecka – 1. 

Sędziowie w 2021 roku sporządzili łącznie 1047 uzasadnień orzeczeń kończących 

postępowanie, z czego w ustawowym terminie 998 (95,31%).  

Terminowość załatwiania spraw (rep. SA i SAB – 1299 sprawy) przedstawia się 

następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu załatwiono – 573 spraw, w 

terminie powyżej 2 do 3 miesięcy – 339 spraw,  w terminie powyżej 3 do 4 miesięcy – 

183 sprawy, w terminie powyżej 4 do 6 miesięcy – 123 spraw, powyżej  6 miesięcy  do 

12 miesięcy  - 64 spraw, powyżej  1 roku – 13 spraw i powyżej 2 lat – 4 sprawy.  

W roku 2021r. do Wydziału II wpłynęło łącznie 444 środków odwoławczych , w tym 367 

skarg kasacyjnych i 77 zażalenia. Na posiedzeniach niejawnych Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Kielcach odrzucił 22 skargi kasacyjne i 19 zażaleń. Ponadto wobec 1 

zażalenia zastosowano art. 195 § 2 p.p.s.a. W żadnej sprawie nie zastosowano art. 179 

a p.p.s.a do wydanego wyroku.  

W 2021r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazano 346 skarg kasacyjnych i  

56 zażaleń. Przeprowadzono 291 postępowań uproszczonych (rep.SA i SAB), w 104 

sprawach uwzględniono skargi, w 176 oddalono skargi, 11 skarg odrzucono.  
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W 2021 r. wpłynęły 32 sprzeciwy w trybie art. 64 a p.p.s.a. . Z poprzedniego roku 

pozostało 7.  Łącznie załatwiono 34 sprzeciwy, w 8 sprawach uwzględniono sprzeciw, w 

20 oddalono, 3 odrzucono, 2 zamknięto. Na 2022 r. pozostało do rozpoznania 5 

sprzeciwów. Nie przeprowadzono  postępowania mediacyjnego. Nie przeprowadzono 

postępowania w trybie art. 145 a p.p.s.a. 

W roku 2021 w Wydziale II rozpoznano 175 wniosków o przyznanie prawa pomocy, w 

tym 6  dotyczyły wniosków, które wpłynęły przed wpływem skargi do sądu.   

 

 

III. Zagadnienia związane z prawem pomocy 

 

W 2021 r. skarżący i inni uczestnicy postępowania sądowego chętnie korzystali z 

instytucji prawa pomocy. Wpłynęło 328 wniosków o przyznanie prawa pomocy. W 139 

przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 24 zostały uwzględnione 

częściowo, w  73 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 52 wnioski 

pozostawiono bez rozpoznania, a 23 wnioski rozstrzygnięto w inny sposób (umorzono 

postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy). 

W Wydziale I wpłynęło 136  wniosków o przyznanie prawa pomocy. W 67 

przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 7 zostały uwzględnione 

częściowo, w 39  przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 15  wniosków 

pozostawiono bez rozpoznania, a 8 wniosków rozstrzygnięto w inny sposób (umorzono 

postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy). 

Najwięcej wniosków o przyznanie prawa pomocy złożono w sprawach dotyczących 

podatku od towarów i usług, w dalszej kolejności płatności obszarowych oraz odmowy 

wszczęcia postępowania.  Większość wniosków pochodziła od osób fizycznych, 

natomiast 23 wnioski złożyły osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej. 

W Wydziale II wpłynęły 192 wnioski o przyznanie prawa pomocy. W 72 

przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 17 zostały uwzględnione 

częściowo, w 34 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 37 wniosków 

pozostawiono bez rozpoznania, a 15 wniosków rozstrzygnięto w inny sposób 

(umorzono postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy). 

Najwięcej wniosków o przyznanie prawa pomocy złożono w sprawach dotyczących 

pomocy społecznej, większość wniosków pochodziła od osób fizycznych, natomiast 2 
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wnioski złożyły osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej. 

W obu wydziałach starsi referendarze sądowi rozpoznając sprawy korzystali 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 wzywali wnioskodawców do uzupełnienia wniosków o przyznanie 

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

rygorem ujemnych skutków procesowych. Brak odpowiedzi na wezwanie orzekającego 

był podstawą do odmowy przyznania prawa pomocy stronie we wnioskowanym 

zakresie  (sygn. akt I SPP/Ke 6/21 z 19 marca 2021 r.). Również przedłożenie części 

wymaganych wezwaniem orzekającego dokumentów i oświadczeń było podstawą do 

nieuwzględnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy (sygn. akt I SPP/ Ke 26/21 z 15 

czerwca 2021 r.). W takich okolicznościach orzekający wskazywali, 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 uniemożliwi orzekającemu ocenę, czy 

istotnie - w świetle przedstawionych dokumentów i oświadczeń – strona skarżąca jest 

osobą, nie mogącą ponieść kosztów postępowania i okoliczność tę referendarze 

uznawali za niewykazaną przez stronę skarżącą, a wnioski oddalali. 

Odmawiając przyznania prawa pomocy w po częściowym uzupełnieniu składanych 

wniosków o przyznanie prawa pomocy referendarze sądowi akcentowali fakt 

wybiórczego przekazania żądanych informacji o stanie majątkowym, co czyniło 

niewiarygodnym powoływanie się przez stronę skarżącą na okoliczność braku 

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

wskazywali 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 

Referendarze sądowi podkreślali, że brak precyzyjnych i pełnych informacji o stanie 

majątkowym strony skarżącej jest podstawą do odmowy przyznania jej prawa pomocy, 

na co również wskazywał wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny w swoim 

orzecznictwie. 
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Wnioskodawcy coraz częściej korzystają z możliwości jakie przewidział ustawodawca w 

art. 244 § 3 ustawy p.p.s.a. i w składanych wnioskach o przyznanie prawa pomocy w 

zakresie ustanowienia pełnomocnika wskazują konkretnego adwokata, radcę prawnego 

czy doradcę podatkowego.  Orzekający przychylają się do wniosków składanych w 

takim zakresie wskazując przy tym, że orzekający nie ma kompetencji do imiennego 

wyznaczania pełnomocnika, który będzie zastępować stronę korzystającą z 

przyznanego jej prawa pomocy. Rolą rozpoznającego wniosek jest bowiem orzekanie w 

zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy. Orzekający informują wnioskodawców, 

że po wydaniu postanowienia o przyznaniu prawa pomocy działanie orzekającego 

ogranicza się wyłącznie do wystąpienia do właściwej okręgowej rady adwokackiej, rady 

okręgowej izby radców prawnych czy Krajowej Rady Doradców Podatkowych  o 

wyznaczenie pełnomocnika z urzędu. Natomiast zgodnie z art. 244 § 3 ustawy p.p.s.a., 

jeżeli strona we wniosku wskazała osobę pełnomocnika właściwa rada, w miarę 

możliwości i w porozumieniu ze wskazanym pełnomocnikiem, wyznaczy pełnomocnika  

wskazanego przez stronę (sygn. akt II SPP/Ke 174/21 z 30 grudnia 2021 r., I SPP/Ke 

107/21 z 22 października 2021 r.).  

Nadal w wielu sprawach, w których strona nie ma obowiązku uiszczania kosztów 

sądowych stosownie do postanowień przepisu art. 239 ustawy p.p.s.a. wnioskodawcy 

zwracając się o przyznanie  prawa pomocy wnioskują nie tyko o ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu, ale też o zwolnienie od kosztów sądowych. Sytuacja taka 

wynika nie tyko z braku wiedzy wnioskodawców w tym zakresie, ale też z szeroko 

rozumianej ostrożności procesowej. Wnioski takie orzekający uznają za 

bezprzedmiotowe, wskazują, że ich rozpoznanie jest zbędne i postępowanie w tym 

zakresie podlega umorzeniu, stosownie do art. 249a ustawy p.p.s.a. (II SPP/Ke 171/21 

z 30 grudnia 2021 r., I SPP/ Ke 101/21 z 11 października 2021 r.)  

Referendarze sądowi podkreślają,  że zwolnienie z art. 239 ustawy p.p.s.a. ma 

charakter ustawowy i oznacza, że strona skarżąca działanie organu w tej kategorii 

spraw nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych od momentu wszczęcia 

postępowania sądowoadministracyjnego (wniesienia skargi) poprzez cały tok tego 

postępowania zarówno przed sądem pierwszej instancji - Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym - jak i przed sądem drugiej instancji - Naczelnym Sądem 

Administracyjnym. 

Reasumując, należy wskazać, że celem instytucji prawa pomocy jest zapewnienie 

prawa do sądu i możliwości obrony swoich racji osobom, które znajdują się w sytuacji 
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finansowej uniemożliwiającej tym osobom poniesienie kosztów z tym związanych. Z tego 

względu odmawiano prawa pomocy, gdy okoliczności wynikające z oświadczeń 

wnioskodawców i innych dokumentów wskazywały, że osoby te stać na poniesienie 

kosztów postępowania sądowego w całości lub w części. Prawa pomocy odmawiano 

również w sytuacjach,  gdy wnioskodawcy wzywani do uzupełnienia wniosków o 

przyznanie prawa pomocy pozostawali bierni lub dokonywali wybiórczego 

przekazywania żądanych informacji o stanie majątkowym, czy rodzinnym. Przy 

wydawaniu orzeczeń w przedmiocie prawa pomocy tak jak w latach poprzednich  konieczne 

było sięganie do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów 

administracyjnych oraz zastosowanie wykładni systemowej i celowościowej. 

 

 

 

IV. Wybrane problemy orzecznictwa 

1. Podatek od towarów i usług. 

 

Wyrokiem z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie sygn. akt I SA/Ke 517/21 Sąd 

uchylił decyzję  w przedmiocie określenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad 

należnym za grudzień 2012 r. w wysokości 14.607 zł. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił, że na wstępie należy odnieść się do kwestii 

możliwości procedowania w sprawie przez organy podatkowe w kontekście instytucji 

przedawnienia zobowiązania, z uwagi na fakt, że zaskarżona decyzja dotyczy 

określenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za grudzień 2012 r. 

Okres przedawnienia omawianego zobowiązania podatkowego rozpoczął swój bieg 1 

stycznia 2014 r., a zakończył 31 grudnia 2018 r. (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej i art. 

99 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast decyzja organu pierwszej instancji została wydana 

25 czerwca 2020 r., a decyzja organu drugiej instancji 24 czerwca 2021 r., tj. po 

terminie przedawnienia. 

W ocenie Naczelnika w rozpoznawanej sprawie istniała możliwość procesowania, 

ponieważ bieg terminu przedawnienia, został skutecznie zawieszony 6 grudnia 2018 r., 

na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Stosownie do powołanej regulacji 

bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a 

rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o 
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przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został 

zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z 

niewykonaniem tego zobowiązania. Z kolei zgodnie z art. 70 c Ordynacji podatkowej 

organ podatkowy właściwy w sprawie zobowiązania podatkowego, z którego 

niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub 

wykroczenia skarbowego, zawiadamia podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu 

biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku, o którym mowa 

w art. 70 § 6 pkt 1, najpóźniej z upływem terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 

70 § 1. W niniejszej sprawie 6 grudnia 2018 r. zostało wszczęte przez Naczelnika 

śledztwo w sprawie o przestępstwo skarbowe, tj. o czyn z art. 56 § 1 w zw. z art. 61 § 1, 

art. 62 § 2 w zw. z art. 6 § 2, art. 7 § 1 oraz w zw. art. 38 § 2 k.k.s. Stosownie do art. 

70c Ordynacji podatkowej pismem z 6 grudnia 2018 r. Naczelnik poinformował 

pełnomocnika skarżącej, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z 

tytułu VAT za 2012 r. uległ zawieszeniu 6 grudnia 2018 r. w związku z zaistnieniem 

przesłanki, o której mowa w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zawiadomienie 

zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej 7 grudnia 2018 r. oraz skarżącej 10 

grudnia 2018 r. Oceniając kwestię skuteczności zawieszenia biegu terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego Sąd miał na uwadze uchwałę składu 

siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2021 r. sygn. akt I 

FPS 1/21 (dostępna CBOIS). Wymaga wyjaśnienia, że zgodnie z art. 187 § 2 p.p.s.a. 

uchwała ma moc wiążącą. Wiąże nie tylko w danej sprawie, ale również w sprawach o 

podobnym stanie faktycznym i prawnym. Dopóki nie nastąpi zmiana stanowiska 

zawartego w uchwale, dopóty sądy administracyjne stanowisko to powinny 

respektować. W powołanej uchwale NSA przedstawił pogląd, że "W świetle art. 1 

ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 

r., poz. 2188 ze zm.) oraz art. 1 – 3 i art. 134 § 1 ustawy p.p.s.a.  ocena przesłanek 

zastosowania przez organy podatkowe przy wydawaniu decyzji podatkowej art. 70 § 6 

pkt 1 w zw. z art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2020 r., poz. 1325) mieści się w granicach sprawy sądowej kontroli legalności tej 

decyzji".  W uzasadnieniu uchwały NSA wskazał m.in., że "analiza dokonywana w 

ramach rozpatrywania sprawy sądowoadministracyjnej powinna w pierwszym rzędzie 

koncentrować się na zbadaniu kwestii formalnych związanych z wydaniem we 

właściwym czasie przez odpowiedni organ postępowania przygotowawczego 

postanowienia na podstawie art. 303 k.p.k w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. o treści, z której 
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wynika związek podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia z 

niewykonaniem zobowiązania podatkowego. Nie można jednak w jej ramach pomijać 

zagadnienia merytorycznego - czy na tle okoliczności danej sprawy podatkowej, 

związanych z bytem zobowiązania podatkowego, wszczęcie postępowania w sprawie o 

przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie miało pozorowanego charakteru 

i nie służyło jedynie wstrzymaniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego. Dokonanie takiej oceny powinno być wcześniej przeprowadzone przez 

organ podatkowy, stosujący art. 70 § 6 pkt 1 w zw. z art. 70c Ordynacji podatkowej przy 

rozpatrywaniu sprawy podatkowej. W przypadkach wątpliwych, w szczególności 

wówczas gdy moment wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe 

lub wykroczenie skarbowe jest bliski dacie przedawnienia zobowiązania podatkowego, 

wyjaśnienie tej kwestii powinno znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji 

podatkowej, stosownie do art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej. Taka informacja jest 

konieczna aby z jednej strony zagwarantować podatnikowi, że postępowanie 

podatkowe jest prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, 

zgodnie z art. 121 § 1 tej ustawy. Z drugiej zaś jej zamieszczenie umożliwi następnie 

dokonanie oceny prawidłowości zastosowania tej instytucji przez sąd administracyjny 

kontrolujący akt wydany przez organ podatkowy." Sposobem zweryfikowania, czy art. 

70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej nie został zastosowany instrumentalnie jest 

zbadanie, czy jego wykorzystanie nie nastąpiło z naruszeniem wyrażonej w art. 121 

Ordynacji podatkowej, zasady działania w zaufaniu do organów podatkowych. Sądy 

administracyjne nie są wprawdzie właściwe do kontrolowania przebiegu postępowania 

karnoskarbowego, jednakże uwzględniając, że są powołane w świetle art. 1 § 1 i § 2 

ustawy p.p.s.a. do sprawowania kontroli nad działalnością administracji publicznej pod 

względem zgodności z prawem, mają prawo do kontroli, m.in. aktów administracyjnych 

w aspekcie ich prawnej prawidłowości. Kontrolując zatem zgodność z prawem decyzji 

podatkowej, w której organ podatkowy powołał się na zastosowanie art. 70 § 6 pkt 1 

Ordynacji podatkowej sąd administracyjny w ramach art. 134 § 1 ustawy p.p.s.a., 

zobligowany jest do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości zastosowania 

przez organ tej normy, co wymaga uzasadnienia jej zastosowania (art. 210 § 1 pkt 6 i § 

4 Ordynacji podatkowej). W sytuacji, w której może zachodzić podejrzenie o 

instrumentalne wykorzystanie instytucji zawieszenia terminu przedawnienia, 

uzasadnienie zastosowania przez organ podatkowy art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji 

podatkowej, wymaga przedstawienia, w wydanej decyzji, stosownych dowodów i 
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chronologii czynności karno-procesowych wskazujących, że w danym przypadku 

wszczęcie postępowania karnoskarbowego nie miało jedynie "instrumentalnego" 

charakteru, a było uzasadnione w aspekcie podejrzenia popełnienia czynu 

zabronionego przez podatnika, którego postępowanie podatkowe (kontrola podatkowa) 

dotyczy, w tym także uprawdopodobnia, że wszczęcie postępowania in rem, dawało 

podstawy do jego przekształcenia w postępowanie ad personam w stosunku do 

podatnika, z uwzględnieniem przesłanki uprawdopodobnienia jego winy w popełnieniu 

czynu zabronionego. Sąd stwierdził, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie wskazuje 

okoliczności istotnych dla oceny, czy powołanie się na art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji 

podatkowej miało czy też nie instrumentalny charakter. Wymóg zawarcia w zaskarżonej 

decyzji wyjaśnień dotyczących powyższych kwestii był znany Naczelnikowi, ponieważ 

zaskarżona decyzja została wydana miesiąc (24 czerwiec 2021 r.) po dniu podjęcia ww. 

uchwały (24 maj 2021 r.). Niezależnie od powyższego stwierdził, że treść postanowienia 

z 6 grudnia 2018 r. jest wysoce niewystarczająca do kontroli podstaw 

materialnoprawnych czy procesowych wszczęcia postępowania w sprawie o 

przestępstwo skarbowe. Tym samym nie tylko treść zaskarżonej decyzji, ale także 

postanowienia wszczynającego postępowanie karno-skarbowe uniemożliwia dokonanie 

oceny prawidłowości zastosowania tej instytucji przez Sąd. Brak prawidłowego 

uzasadnienia postanowienia o wszczęciu dochodzenia również może świadczyć o 

instrumentalnym wykorzystaniu tej instytucji wyłącznie do zawieszenia biegu terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego. Nie wskazuje ono bowiem z jakich przyczyn 

organ uznał, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. 

Zwłaszcza, że w niniejszej sprawie moment wszczęcia postępowania karno-

skarbowego (6 grudzień 2018 r.) jest bliski dacie przedawnienia zobowiązania 

podatkowego za grudzień 2012 r. (31 grudzień 2018 r.), a zatem występuje przypadek 

szczególnie wątpliwy, o którym mowa w uchwale NSA. Oznacza to, że Naczelnik 

uchybił obowiązkowi wynikającemu z art. 210 § 4 w związku z art. 121 § 1 Ordynacji 

podatkowej co skutkuje naruszeniem ww. przepisów postępowania w stopniu mogącym 

mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W takiej sytuacji zachodzi bowiem podejrzenie o 

instrumentalne wykorzystanie instytucji zawieszenia terminu przedawnienia, a Sąd nie 

ma możliwości skontrolowania zasadności wszczęcia postepowania karno-skarbowego. 

Uzasadnienie zastosowania art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej wymagało zatem 

przedstawienia przez organ podatkowy w uzasadnieniu decyzji okoliczności 

świadczących o tym, że powołanie się na ten przepis nie następuje w omawiany 
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sposób. Powyższej oceny Sądu co do wystąpienia podejrzenia o instrumentalne 

wykorzystanie instytucji zawieszenia terminu przedawnienia w niniejszej sprawie i 

konieczności definitywnego wyjaśnienia tej kwestii nie zmienia argumentacja organu 

odwoławczego zaprezentowana w odpowiedzi na skargę. Naczelnik mając na 

względzie uchwałę NSA z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, wyraził swoją ocenę co 

do zasadności wszczęcia dochodzenia w związku z ujawnieniem w toku postępowania 

kontrolnego prowadzonego wobec Spółki czynu zabronionego polegającego na 

posłużeniu się nierzetelną fakturą. Dodatkowo wniósł o przeprowadzenie dowodu z 

dokumentów na okoliczność uwzględnienia materii o jakiej mowa w uchwale. 

Wyjaśnienia Naczelnika dotyczące kwestii czy wszczęcie postępowania karno- 

skarbowego w niniejszej sprawie nie miało "instrumentalnego" charakteru, dopiero na 

etapie odpowiedzi na skargę należy uznać za spóźnione. Wyjaśnienia takie powinny 

być zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Odpowiedź na skargę nie jest aktem 

podlegającym ocenie w kontekście zgodności z prawem. 

Odnosząc się do wniosku dowodowego strony podkreślono, że Sąd nie znajduje 

podstaw aby dokonać samodzielnych ustaleń i przesądzającej oceny w kwestii 

związanej z przedawnieniem zobowiązania podatkowego za grudzień 2012 r., 

zważywszy na treść ww. uchwały NSA oraz ograniczony zakres postępowania 

dowodowego przed sądem administracyjnym wynikający z art. 106 § 3 p.p.s.a. 

Stosownie do powołanej regulacji Sąd może z urzędu lub na wniosek stron 

przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do 

wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia 

postępowania w sprawie. Wskazano, że posłużenie się w analizowanym przepisie 

stwierdzeniem "sąd może" wyraźnie wskazuje na uprawnienie sądu, a nie jego 

obowiązek. Nadto przewidziane w art. 106 § 3 p.p.s.a. przeprowadzenie przez sąd 

dowodu uzupełniającego z dokumentów jest możliwe, jeżeli są spełnione dwa, 

określone nim warunki, tzn. jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości 

i jednocześnie jeśli nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia postępowania w 

sprawie. W zakresie przesłanki "niezbędności do wyjaśnienia istotnych wątpliwości", 

należy wskazać, że obowiązek przeprowadzenia prawidłowego postępowania 

administracyjnego obciąża organ administracyjny. Ewentualne dowody, które może 

przeprowadzać sąd administracyjny na podstawie art. 106 § 3 p.p.s.a., nie mają na celu 

zastępowania organu w prawidłowym wywiązaniu się z tego obowiązku. Nie mają one 

zatem zmierzać do prawidłowego ustalania przez sąd stanu faktycznego niezbędnego 
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do rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej i wydania decyzji, lecz jedynie do dokonania 

przez sąd "kontroli działalności administracji publicznej", tj. oceny zgodności z prawem 

zaskarżonej decyzji (wyroki NSA z 23 czerwca 2021 r. I FSK 427/21 i z 29 października 

2021 r. II GSK 1467/21).  Skoro Naczelnik przed wydaniem decyzji nie dokonał 

szczegółowej analizy czy wszczęcie postępowania karno-skarbowego w rozpoznawanej 

sprawie nie miało "instrumentalnego" charakteru, Sąd nie miał obowiązku 

przeprowadzania na tę okoliczność dowodu w celu wyjaśnienia istotnych wątpliwości 

związanych z przedawnieniem zobowiązania. Obowiązek powyższy w świetle ww. 

uchwały NSA spoczywał bowiem na organie podatkowym, którego to Naczelnik 

zaniechał. 

Wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sygn. akt I SA/Ke 208/21 oddalił 

skargę  na decyzję Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach w przedmiocie ustalenia kwoty 

nienależnie pobranych płatności z tytułu działania rolno-środowiskowo-klimatycznego 

za 2019 rok . W uzasadnieniu wskazano, że organ ustalił, że 30 maja 2019 r. złożony 

został  wniosek o przyznanie płatności na rok 2019. Strona zadeklarowała w ramach 

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) realizację wariantu 4.3 

Murawy na działkach rolnych o powierzchni 18,00 ha oraz wariantu 4.5 Półnaturalne 

łąki świeże na działkach rolnych o powierzchni 36,82 ha. 

W dniu 29 listopada 2019 r. stronie została wypłacona zaliczka na poczet płatności 

rolno-środowiskowo-klimatycznej w łącznej wysokości 51.972,18 zł, w tym 19.452,79 zł 

z tytułu wariantu 4.3 Murawy Natura 2000 oraz 32.519,39 zł z tytułu wariantu 4.5 

Półnaturalne łąki świeże Natura 2000. Do Agencji 18 grudnia 2019 r. wpłynęło 

zawiadomienie z Prokuratury Okręgowej o przesłaniu aktu oskarżenia przeciwko m.in. 

wnioskodawcy  o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 

297 § 1 kk i art. 233 § 6 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk. 

Kierownik przeprowadził postępowanie zakończone decyzją z 5 listopada 2020 r. nr 

0238-2020-014241, którą odmówił stronie przyznania płatności rolno-środowiskowo-

klimatycznej (PROW 2014-2020) na rok 2019. 

Decyzją z 6 listopada 2020 r. kierownik ustalił rolnikowi kwotę nienależnie pobranych 

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) na rok 2019 w łącznej 

wysokości 51.972,18 zł. Dyrektor wskazał, że wypłacone wnioskodawcy środki 

publiczne za rok 2019 w ramach płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej pochodzą 

ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji oraz ze środków krajowych, 
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przeznaczonych na współfinansowanie, tj. z funduszy, o których mowa w art. 29 ust. 1 

pkt 1 i pkt 2 lit. a ustawy z 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1505, t.j.) dalej “ustawa o Agencji". Organ powołał przy 

tym treść ww. regulacji stanowiących podstawę rozstrzygnięcia oraz art. 38a ust. 1 i ust. 

3 ustawy z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 182) dalej “ustawa o wspieraniu rozwoju", a także przepisy rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek na poczet 

pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1941) określające tryb wypłacania i wysokość zaliczek. Mając na uwadze powyższe, 

zgodnie z § 1, § 2 i § 3 ww. rozporządzenia zaliczka na poczet płatności rolno-

środowiskowo-klimatycznej w kwocie 51.972,18 zł została 29 listopada 2019 r. 

przekazana na rachunek bankowy wskazany przez producenta rolnego we wniosku o 

wpis do ewidencji producentów. W przedmiotowym postępowaniu organ był 

zobowiązany do ustalenia, czy wnioskodawca pobrał nienależne płatności rolno-

środowiskowo-klimatyczne za rok 2019. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 809/2014 z 

17 lipca 2014 r. ustanawiające 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 określenie "nienależne" odnosi się nie tylko do sytuacji, w której akt 

stanowiący podstawę prawną przyznania płatności zostanie następnie wyeliminowany z 

obrotu prawnego na podstawie regulacji krajowych (Kpa), ale także do sytuacji, gdy nie 

zachodziły okoliczności uzasadniające udzielenie płatności na gruncie regulacji 

unijnych. W niniejszej sprawie płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne za rok 2019 

nie zostały stronie przyznane, zatem wszczęcie i prowadzenie postępowania mającego 

na celu ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności uznano za prawidłowe. 

Dyrektor powołał przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 marca 

2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 

ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 415, ze. zm.) 
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oraz art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Nr 1307/2013 zawierający definicje: rolnika, 

gospodarstwa rolnego, działalności rolniczej. 

Okolicznością bezsporną jest, że rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności rolno-

środowiskowo-klimatycznej na rok 2019. Kierownik przekazał na rachunek bankowy 

strony zaliczkę na poczet tych płatności. Natomiast w toku postępowania 

administracyjnego, w sprawie przyznania przedmiotowej płatności na rok 2019, po 

uwzględnieniu zebranego materiału dowodowego świadczącego o tym, że rolnik w 2019 

r. nie prowadził działalności rolniczej, a nadto wraz z inną osobą wykreował sztuczne 

warunki otrzymania płatności, decyzją z 5 listopada 2020 r. Kierownik odmówił stronie 

przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na rok 2019. W wyniku 

rozpatrzenia odwołania strony od ww. decyzji, Dyrektor utrzymał w mocy decyzję 

organu I instancji. Podkreślił, że postępowanie w sprawie ustalenia kwoty do zwrotu 

stanowi postępowanie odrębne od postępowania w przedmiocie przyznania płatności. 

W konsekwencji strona w niniejszym postępowaniu nie może skutecznie podnosić 

argumentów przeciwko decyzji o przyznaniu płatności. 

Oddalając skargę wnioskodawcy Sąd podkreślił, że tryb i warunki ustalania oraz 

odzyskiwania kwot nienależnie pobranych płatności rolnych reguluje ustawa z 9 maja 

2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 

1505) dalej "ustawa o Agencji". Zgodnie z art. 29 ust. 1 tej ustawy, ustalenie kwoty 

nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych: 1) pochodzących z 

funduszy Unii Europejskiej, 2) krajowych, przeznaczonych na: a) współfinansowanie 

wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, b) finansowanie przez Agencję 

pomocy przyznawanej w drodze decyzji administracyjnej - następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. Właściwy w sprawie ustalenia kwoty nienależnie lub nadmiernie 

pobranych środków publicznych w decyzji, o której mowa w ust. 1, jest organ właściwy 

do rozstrzygnięcia w sprawie przyznania płatności lub pomocy finansowej ze środków 

publicznych, o których mowa w ust. 1 (art. 29 ust. 2). Na gruncie prawa unijnego 

obowiązek zwrotu pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości pomocy wynika z 

przepisu art. 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014, 

stanowiącego, że w przypadku dokonania nienależnej płatności beneficjent zwraca 

daną kwotę powiększoną o odsetki obliczone zgodnie z ust. 2. Uznając stanowisko 

organu za prawidłowe wskazał, że wypłacone wnioskodawcy środki publiczne za rok 

2019 pochodzą ze środków z EFRROW oraz ze środków krajowych, przeznaczonych 

na współfinansowanie, to jest z funduszy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
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lit. a ustawy o Agencji. W wyniku przeprowadzonego postępowania organ I instancji 5 

listopada 2020 r. wydał decyzję odmawiającą przyznania skarżącemu płatności rolno-

środowiskowo-klimatycznej na rok 2019. Organ II instancji decyzją z 1 lutego 2021 r. 

utrzymał w mocy ww. decyzję. Ostateczna decyzja o odmowie przyznania płatności z 5 

listopada 2020 r. stanowi konsekwencję ustalenia, że skarżący nie jest rolnikiem w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Nr 1307/2013 oraz że działał w ramach 

sztucznych warunków w rozumieniu art. 60 Rozporządzenia Nr 1306/2013, stworzonych 

w sprzeczności z celami wsparcia. W przypadku, gdy rolnikowi została wypłacona 

zaliczka na poczet płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za 2019 r. na podstawie 

art. 38a ustawy o wspieraniu rozwoju oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek, a następnie została wydana 

decyzja odmawiająca przyznania tej płatności, co miało miejsce w niniejszej sprawie, 

zachodzą przesłanki do prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia kwot 

nienależnie pobranych na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o Agencji. 

Zdaniem sądu, poczynione w sprawie ustalenia dawały organom wystarczającą 

podstawę do przyjęcia, że otrzymana przez skarżącego zaliczka na poczet płatności 

rolno-środowiskowo-klimatycznej na 2019 r. w kwocie 51.972,18 zł została nienależnie 

wypłacona, zatem musiała podlegać zwrotowi w trybie art. 29 ust 1 i 2 ustawy o Agencji. 

 

 

2. Podatek akcyzowy 

 

 

Wyrokiem z dnia 9 września 2021 roku. W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 583/21 

oddalona została skarga spółki  na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w 

Kielcach w przedmiocie odmowy zwrotu części podatku akcyzowego.  

Dyrektor po rozpatrzeniu odwołania utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego 

Urzędu Skarbowego w Kielcach orzekającą o odmowie zwrotu części podatku 

akcyzowego zapłaconego od wykorzystanej przez spółkę energii elektrycznej w okresie 

od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., z tytułu zwolnienia przysługującego 

zakładowi energochłonnemu, w kwocie 301.516,61 zł i orzekającą o wysokości zwrotu 

części podatku akcyzowego zapłaconego od wykorzystanej przez spółkę energii 

elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., z tytułu zwolnienia 

przysługującego zakładowi energochłonnemu, w kwocie 57.493,19 zł. 
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Spółka powołując się na art. 31d ust 1 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

budowlane 

 (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, ze zm., dalej: "u.p.a.") wystąpiła o zwrot części zapłaconej 

akcyzy od energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne w okresie od 1 stycznia 2019 

r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 358.893,35 zł, jako zakład energochłonny. Do 

wniosku Spółka dołączyła dokumenty, w tym zestawienie przedstawiające rozliczenie 

kosztów energii elektrycznej wykorzystanej przez spółkę w 2019 r., opinię 

potwierdzającą prawidłowość wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii 

elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej za rok 2019, informację z rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki, sprawozdanie finansowe spółki 

za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., oświadczenie z 1 czerwca 2020 r. 

o wykonywaniu przez spółkę działalności gospodarczej wymienionej w art. 31d ust. 1 

pkt 1 u.p.a. klasyfikowanej do kodu PKD 0811,oświadczenie z 1 czerwca 2020 r. o 

prowadzeniu ksiąg rachunkowych, o których mowa w art. 31d ust. 1 pkt 2 u.p.a., 

zestawienie oraz uwierzytelnione kserokopie faktur dokumentujących nabycie przez 

spółkę energii elektrycznej w 2019 r., zestawienie oraz uwierzytelnione kserokopie 

wystawionych przez spółkę faktur z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej 

dostarczanej przez spółkę do zewnętrznych podmiotów w roku 2019. 

Ustalono, że spółka zużywała energię elektryczną w trzech lokalizacjach. Łączne 

zużycie energii w 2019 r. wyniosło 74.323,422 MWh. Podmiot prowadził i prowadzi 

nadal, działalność gospodarczą wymienioną w art. 31d ust. 1 pkt 1 u.p.a., tj. działalność 

w zakresie produkcji wapna i gipsu oznaczoną kodem PKD 2352 oraz działalność w 

zakresie wydobywania kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał 

wapiennych, gipsu, kredy i łupków oznaczoną kodem PKD 0811. Udział kosztów 

wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w okresie, za który 

został złożony wniosek, wynosi 4,40 %. Poprawność tego wyliczenia została 

potwierdzona przez biegłego rewidenta w dokumencie z 2 czerwca 2020 r. oraz 

wyjaśniona w piśmie z listopada 2020 r. Do wyliczenia kosztów energii spółka przyjęła 

koszt nabycia wykorzystanej energii elektrycznej od zewnętrznego dostawcy wraz z 

podatkiem akcyzowym, bez podatku od towarów i usług oraz bez pozostałych opłat 

dodatkowych, jak np. opłaty dystrybucyjne. Organ I instancji wskazał, że wyliczenie to 

jest prawidłowe, bowiem pojęcie "udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w 

wartości produkcji sprzedanej" dotyczy jedynie kosztów energii elektrycznej wraz z 

podatkami z wyłączeniem podatku od towarów i usług, który może zostać odliczony 
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oraz opłat dodatkowych wynikających z faktur za energię elektryczną, a także z 

wyłączeniem innych opłat wynikających z obowiązków przedsiębiorcy. Naczelnik uznał, 

że spółka jest podmiotem upoważnionym do ubiegania się o zwrot części zapłaconego 

podatku akcyzowego od energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne w okresie od 1 

stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Wniosek został złożony w wymaganym terminie, 

przedłożono wszystkie wymagane dokumenty oraz spełnione zostały warunki ustawowe 

uprawniające do przedmiotowego zwolnienia z akcyzy. Jako podstawę prawną wydanej 

decyzji organ I instancji wskazał art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie 

ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z (Dz.U.2021.694), która 

weszła w życie 1 maja 2021 r., zwanej dalej "ustawą zmieniającą". Wyjaśnił, że przepis 

ten wskazuje, że do wniosków, o których mowa w art. 31d ust. 5 ustawy zmienianej w 

art. 1, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 1 pkt 22 ww. ustawy zmieniającej zmodyfikował wzór wskazany w art. 31d ust. 3 

u.p.a., według którego oblicza się kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy. Naczelnik 

uznał, że spółce, jako zakładowi energochłonnemu, przysługuje zwolnienie od akcyzy 

realizowane przez zwrot części zapłaconej akcyzy wykorzystanej przez ten zakład w 

wysokości 57.493,19 zł. Organ przedstawił sposób wyliczenia według wzoru. Naczelnik 

po przeprowadzeniu postępowania wymienioną na wstępie decyzją z 21 maja 2021 r. 

odmówił zwrotu części podatku akcyzowego zapłaconego od wykorzystanej przez 

spółkę energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., z 

tytułu zwolnienia przysługującego zakładowi energochłonnemu, w kwocie 301.516,61 zł 

i orzekł o wysokości zwrotu części podatku akcyzowego zapłaconego od wykorzystanej 

przez spółkę energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., 

z tytułu zwolnienia przysługującego zakładowi energochłonnemu, w kwocie 57.493,19 

zł. Dyrektor rozpoznając odwołanie wskazał, że w sprawie sporna jest wyłącznie 

wysokość kwoty zwracanej częściowo akcyzy. Odnosząc się do argumentacji odwołania 

wskazującej, że oparcie decyzji na nowym brzmieniu przepisu art. 31d u.p.a. było 

niewątpliwie zastosowaniem nowo ustanowionych norm do sytuacji zaistniałych przed 

wejściem ich w życie, co wiąże się z przyjęciem niedozwolonej regulacji retroaktywnej, 

znacząco obniżającej przysługującą podatnikowi kwotę zwrotu części zapłaconej 

akcyzy, Dyrektor powołał art. 31d ust. 3 ustawy, w brzmieniu obowiązującym zarówno 

do dnia 30 kwietnia 2021 r., jak i po tej dacie – tj. od 1 maja 2021 r., który określa 
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sposób wyliczenia kwoty, zwracanej częściowo akcyzy według określonego wzoru. 

Następnie wyjaśnił, co oznaczają poszczególne symbole/komponenty w obu wzorach. 

Organ odwoławczy dalej szczegółowo uzasadnił powód dokonania korekty ustawowego 

wzoru na wyliczenie kwoty zwracanej częściowo akcyzy, wskazanego w art. 31d ust. 3 

u.p.a. (a obowiązującego w 2019 roku), poprzez zastąpienie występującego w nim 

komponentu stałego w postaci cyfry "20", cyfrą "5". Wyjaśnił, że stosownie do treści 89 

ust. 3 u.p.a. stawka akcyzy na energię elektryczną od momentu wejścia w życie ustawy 

o podatku akcyzowym wynosiła 20 zł za megawatogodzinę. Przepis ten z dniem 1 

stycznia 2019 r. został zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o 

zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2538). 

Po zmianie stawka ta wynosi 5 zł za megawatogodzinę (MWh). Na skutek zmiany 

stawki akcyzy obowiązującej od 1 stycznia 2019 r., podatnicy podatku akcyzowego od 

energii elektrycznej od tej daty uiszczają kwotę czterokrotnie niższą niż uprzednio. 

Jednakże zmiana stawki akcyzy nie pociągnęła za sobą modyfikacji wzoru na obliczenie 

kwoty zwracanej częściowo akcyzy. Pomimo nadal niezmienionego przez ustawodawcę 

wzoru i występującego w nim komponentu w postaci cyfry "20" odnoszącego się do 

stawki akcyzy 20zł/MWh (obowiązującej do 31 grudnia 2018 r.), nie można było 

dokonywać wyliczenia kwoty zwrotu podatku z zastosowaniem tej nieobowiązującej już 

stawki akcyzy. Dodatkowo organ wyjaśnił, że skoro zwrot jest ograniczony do ilości 85% 

energii zużytej przekraczającej 3 procentowy próg energochłonności z uwzględnieniem 

minimalnego poziomu opodatkowania w wysokości 0,5 EUR za MWh i przysługuje od 

akcyzy zapłaconej w 2019 r, a więc uwzględniającej stawkę w wysokości 5 zł za MWh, 

nieuprawnione jest żądanie spółki pominięcia tej właśnie stawki i wskazanych powyżej 

ograniczeń. Zdaniem Dyrektora w przypadku niezmodyfikowania wzoru na obliczenie 

kwoty zwracanej częściowo akcyzy, przez zastąpienie liczby "20" cyfrą "5", mogłoby 

dochodzić do dokonania nie tylko zwrotu akcyzy zapłaconej, ale także finansowego 

przysporzenia poprzez wypłatę dodatkowych pieniędzy ze środków Skarbu Państwa, co 

skutkowałoby bezpodstawnym wzbogaceniem. Odwołując się zatem do brzmienia art. 

31d ust. 3 u.p.a. i wskazanego w nim wzoru na obliczenie kwoty zwrotu części 

zapłaconej akcyzy, musi być on odczytywany z uwzględnieniem art. 89 ust. 3 ustawy, w 

którym wskazano stawkę akcyzy na energię elektryczną. Zdaniem Dyrektora 

uwzględnienie w całości wniosku podatnika o zwrot zapłaconej akcyzy z 

zastosowaniem wzoru bez uwzględnienia stawki zapłaconej akcyzy w roku 2019 

stanowiłoby wadliwą wykładnię przepisu art. 31 d ust. 3 u.p.a.Spółka, nie zgadzając się 
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z tym rozstrzygnięciem, złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i 

wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz decyzji organu I instancji w części 

odmawiającej zwrotu części podatku akcyzowego w kwocie 301.516,61 zł oraz 

zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania. Oddalając skargę Sąd wskazał, że w 

sprawie nie jest sporna zasadność zwrotu części podatku akcyzowego zapłaconego od 

wykorzystanej przez spółkę energii elektrycznej w 2019 roku z tytułu zwolnienia 

przysługującego zakładowi energochłonnemu, albowiem spółka spełnia określone 

przepisami prawa warunki. Istotą sporu jest wysokość kwoty zwracanej częściowo 

akcyzy. Podkreślił, że organ odwoławczy wyjaśnił, że wysokość kwoty zwrotu 

częściowo zapłaconej akcyzy jest prawidłowa również przy zastosowaniu przepisów 

uprzednio obowiązujących, albowiem także w ich treści należałoby uwzględnić 

obowiązującą w 2019 roku stawkę akcyzy. Wskazano, że zgodnie z art. 31d ust. 1 

u.p.a. zakładowi energochłonnemu wykorzystującemu energię elektryczną, który łącznie 

spełnia następujące warunki: 

1. wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD): 0510, 0729, 0811, 0891, 0893, 0899, 1032, 1039, 1041, 

1062, 1104, 1106, 1310, 1320, 1394, 1395, 1411, 1610, 1621, 1711, 1712, 1722, 1920, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2060, 2110, 2221, 2222, 2311, 2312, 2313, 2314, 

2319, 2320, 2331, 2342, 2343, 2349, 2399, 2410, 2420, 2431, 2432, 2434, 2441, 2442, 

2443, 2444, 2445, 2446, 2720, 3299, 2011, 2332, 2351, 2352, 2451, 2452, 2453, 2454, 

2611, 2680 lub 3832; 

2. prowadzi księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości; 

3. nie korzysta w stosunku do tej energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym 

mowa w art. 30 ust. 7a; 

- przysługuje zwolnienie od akcyzy, realizowane przez zwrot części zapłaconej akcyzy 

od energii elektrycznej wykorzystanej przez ten zakład. 

W art. 31d ust. 2 u.p.a. zawarta została definicja zakładu energochłonnego, zgodnie z 

tym przepisem "przez zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną 

rozumie się podmiot, u którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w 

wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek, o 

którym mowa w ust. 5, wynosi ponad 3%. Zakład energochłonny wykorzystujący 

energię elektryczną nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa 

rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym 

przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym 
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zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który 

zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te 

zadania". W art. 31d ust. 3 u.p.a. (w brzmieniu obowiązującym w 2019 roku) 

ustawodawca wskazał sposób wyliczenia kwoty zwrotu części zapłaconej akcyzy, 

stanowiąc, że kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy, o której mowa w ust. 1, zwanej 

dalej "kwotą zwracanej częściowo akcyzy", oblicza się według następującego wzoru: 

"Z= (K%-3%) podzielone przez K%, pomnożone razy (20 – 0,5 x W) x E x 0,85" w 

którym poszczególne symbole oznaczają: 

Z - kwotę zwracanej częściowo akcyzy (w złotych); 

K - udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej, 

wyrażony w procentach (%), w roku podatkowym, za który składany jest wniosek, o 

którym mowa w ust. 5; 

W - kurs euro w stosunku do złotego, obowiązujący w pierwszym dniu roboczym 

października roku poprzedzającego rok, w którym rozpoczął się rok podatkowy, za który 

składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5, opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej; 

E - łączne zużycie energii elektrycznej wyrażone w megawatogodzinach (MWh) w roku 

podatkowym, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5. 

Sąd  wskazał, że przepis art. 31d ust. 3 u.p.a. został zmieniony ustawą z dnia 30 marca 

2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U.2021.694), która weszła w życie 1 maja 2021 r. i obecnie nosi następujące 

brzmienie: Kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej 

"kwotą zwracanej częściowo akcyzy", oblicza się według następującego wzoru: 

"Z= (K%-3%) podzielone przez K%, pomnożone razy (S – 0,5 x W) x E x 0,85", w 

którym poszczególne symbole oznaczają: 

Z - kwotę zwracanej częściowo akcyzy (w złotych); 

K - udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej, 

wyrażony w procentach (%), w roku podatkowym, za który składany jest wniosek, o 

którym mowa w ust. 5; 

S – stawka akcyzy na energię elektryczną określona w art. 89 ust. 3; 

W - kurs euro w stosunku do złotego, obowiązujący w pierwszym dniu roboczym 

października roku poprzedzającego rok, w którym rozpoczął się rok podatkowy, za który 

składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5, opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej; 
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E - łączne zużycie energii elektrycznej wyrażone w megawatogodzinach (MWh) w roku 

podatkowym, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5. 

Dokonana ustawą z dnia 30 marca 2021 r. zmiana doprowadziła do zastąpienia we 

wzorze zamieszczonym w art. 31d ust. 1 u.p.a. cyfry 20 symbolem "S" oznaczającym 

stawkę akcyzy na energię elektryczną określoną w art. 89 ust. 3. 

Sąd podkreślił, że nie ulega zatem wątpliwości, że zmiana ta nie miała charakteru 

normatywnego, a doprecyzowujący, skoro przed zmianą cyfra 20 także oznaczała 

stawkę zapłaconej akcyzy. Zgodnie z art. 89 ust. 3 u.p.a. stawka akcyzy na energię 

elektryczną wynosi 5,00 zł za megawatogodzinę (MWh). Przy czym wskazać należy, że 

stawka ta została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie 

ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2538) i 

obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Wcześniej obowiązywała bowiem stawka 20 zł za 

megawatogodzinę. W sytuacji występującej w rozpoznawanej sprawie skarżąca w 2019 

r. zapłaciła akcyzę wg stawki 5 zł za MWh. Podkreślił, że z art. 31d ust. 1 u.p.a. in fine 

wynika, że zwolnienie od akcyzy realizowane jest przez zwrot części zapłaconej akcyzy 

od energii elektrycznej wykorzystanej przez zakład energochłonny. Tym samym aby 

zwolnienie z akcyzy mogło być zrealizowane zakład energochłonny musi tę akcyzę 

zapłacić w całości, zwolnienie od akcyzy dotyczy bowiem części zapłaconej akcyzy. 

Odkodowując pojęcie zapłaconej akcyzy należy natomiast odwołać się do przepisu o 

stawce tego podatku, czyli do art. 89 ust. 3 u.p.a., gdyż zapłata tego podatku następuje 

wg stawki określonej właśnie w tym przepisie. Wzór zamieszczony w art. 31d ust. 3 

u.p.a. wskazuje w jaki sposób oblicza się kwotę zwrotu zapłaconej akcyzy. Podkreślenia 

wymaga, że nie jest to abstrakcyjna kwota, lecz część zapłaconej akcyzy. Tym samym 

skoro zapłata akcyzy następuje wg określonej stawki, to przy obliczaniu kwoty zwrotu 

części zapłaconej akcyzy musi być uwzględniona okoliczność zapłaty akcyzy wg 

określonej stawki. W przedmiotowej sprawie zapłata akcyzy za rok 2019 nastąpiła wg 

stawki 5 zł za megawatogodzinę. Słusznie zatem organ posłużył się we wzorze 

określającym sposób wyliczenia kwoty zawrotu części zapłaconej akcyzy komponentem 

"5" zamiast "20" – jak żądała strona. Odnosząc się do argumentów skargi wskazano, że 

podstawową sprawą dla każdej koncepcji wykładni normy prawnej jest określenie 

przyjmowanego w niej celu. Generalnie określa się w polskiej, współczesnej kulturze 

prawnej cel wykładni jako "ustalenie rzeczywistego znaczenia norm prawnych 

zawartych w przepisach prawa (M. Zieliński. Wykładnia prawa. Zasady, reguły, 

wskazówki. Wydanie 4 uzupełnione, Warszawa2008, str. 257). Przy czym każdy przepis 
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wymaga odpowiedniej, indywidualnej wykładni po to, by ustalić brzmienie zakodowanej 

w nim normy prawnej. Jakkolwiek pierwszorzędną jest wykładnia językowa, to jednak w 

procesie interpretacji prawa nie jest ona jedyna i rozstrzygająca. Prawidłowa 

interpretacja przepisu prawa wymaga sięgnięcia także do innych metod, które pozwolą 

przynajmniej na weryfikację skutków wykładni językowej, w szczególności w sytuacji 

gdy wykładnia językowa prowadzi do rezultatów niedających się pogodzić z celem 

racjonalnego ustawodawcy. Nauka prawa i orzecznictwo stoi na stanowisku, że 

przyjęcie zasady pierwszeństwa wykładni językowej nie oznacza braku obowiązku 

przeprowadzenia wykładni kompleksowej. Innymi słowy należy dać przewagę wynikowi 

wykładni językowej, ale pod warunkiem, że uprzednio przeprowadzono kompleksową 

wykładnię tekstu, to znaczy rozważono również aspekty systemowe i celowościowo-

funkcjonalne (M. Zirk-Sadowski (w:) L. Leszczyński, B. Wojciechowski, M. Zirk-

Sadowski, System Prawa Administracyjnego pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, 

A. Wróbla, Tom 4. Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa 2012, s. 205-206; 

uchwała NSA z dnia 10 grudnia 2009 r., I OPS 8/09, ONSA i WSA 2010, Nr 2, poz. 21). 

Zatem należy kontynuować wykładnię, wbrew temu co twierdzi Skarżąca, nawet po 

uzyskania jednoznaczności językowej. Po drugie, w razie konfliktu należy dać 

pierwszeństwo rezultatowi otrzymanemu wedle dyrektyw celowościowych i 

funkcjonalnych, jeśli rezultat językowy burzy podstawowe założenia o racjonalności 

prawodawcy, zwłaszcza o jego spójnym systemie wartości. Według dyrektyw wykładni 

systemowej znaczenie interpretowanej normy należy ustalić w ten sposób, by było ono 

najbardziej harmonijne w stosunku do innych norm systemu prawa, do którego 

interpretowana norma należy. Natomiast dyrektywy wykładni celowościowo-

funkcjonalnej przewidują, że jeżeli w procesie wykładni uwzględnia się cele prawa, to 

posługując się celem normy należy go ustalić w ten sposób, by był on zgodny, co 

najmniej z celem instytucji, do jakiej interpretowana norma należy. Trybunał 

Konstytucyjny w uzasadnieniu postanowienia z dnia 5 listopada 2001 r., T 33/01 (OTK-

B 2002, Nr 1, poz. 47), wyraził pogląd, iż w sytuacji, w której wykładnia ustawy nie daje 

jednoznacznego rezultatu, należy wybrać taką wykładnię, która w najpełniejszy sposób 

umożliwia realizację norm i wartości konstytucyjnych (por. wyrok NSA z dnia 27 

listopada 2018 r., I GSK 2094/18). Sąd uznał, że do dnia 1 maja 2021 r. przepis art. 31d 

ust. 3 u.p.a. mógł stwarzać problem interpretacyjny w kontekście obowiązującej i 

wynikającej z art. 89 ust. 3 u.p.a. stawki akcyzy w wysokości 5 zł/MWh. Szczególnie ze 

względu na występujący w nim komponent w postaci stawki akcyzy za energię 
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elektryczną w wysokości 20 zł/MWh oznaczony jako "20". Koniecznym jest zatem 

dokonanie dalszej wykładni wykraczającej poza wykładnię językową. Już wykładnia 

przeprowadzona z użyciem przepisów ustawy o podatku akcyzowym pozwala usunąć 

powstałe wątpliwości, gdyż przepis art. 89 ust. 3 u.p.a. odpowiada na pytanie o 

wysokość stawki za MWh. Nie jest bowiem możliwa sytuacja, w której dla zwrotu części 

zapłaconej akcyzy i dla uiszczenia akcyzy stosowane byłyby różne stawki dotyczące 

tego samego zobowiązania podatkowego, a do takiego wniosku prowadzi wykładnia 

językowa ograniczona wyłącznie do wzoru zamieszczonego w art. 31d ust. 3 u.p.a. w 

brzmieniu w 2019 roku. 

W przypadku braku zmodyfikowania wzoru na obliczenie kwoty zwracanej częściowo 

akcyzy, przez zastąpienie cyfry "20" cyfrą "5", mogło by dochodzić do dokonania nie 

tylko zwrotu akcyzy zapłaconej, ale i przysporzenia finansowego przez wypłatę 

dodatkowych kwot ze środków Skarbu Państwa, co skutkowałoby bezpodstawnym 

wzbogaceniem. Odwołując się zatem do brzmienia art. 31d ust. 3 u.p.a. i wskazanego w 

nim wzoru na obliczenie kwoty zwrotu części zapłaconej akcyzy, musi być on 

odczytywany z uwzględnieniem art. 89 ust 3. u.p.a., w którym wskazano stawkę akcyzy 

na energię elektryczną. Wykładnia systemowa wewnętrzna tego przepisu prowadzi do 

wniosku, że zakładowi energochłonnemu służy prawo do ubiegania się o zwrot części 

zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej, która była kalkulowana w 2019 r. przez jej 

sprzedawcę z zastosowaniem stawki podatku akcyzowego w wysokości 5 zł/MWh. Nie 

można bowiem wybiórczo analizować tylko fragmentu danej normy prawnej, lecz należy 

ją odczytywać w kontekście całości regulacji danego aktu prawnego. 

Sąd uznał, że w rozpoznawanej sprawie organ odwoławczy dokonał prawidłowej 

wykładni stosowanej normy prawnej, a w konsekwencji nie naruszył art. 31d ust. 3 

u.p.a. Dodatkowo podniósł, że stawka akcyzy, wynikająca z art. 89 ust. 3 u.p.a., jest 

dorozumianym elementem przywołanej normy prawnej, gdyż nawet w uzasadnieniu do 

projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym, wskazano że: "Wzór na 

kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy uwzględnia komponent w postaci stawki 

podatku akcyzowego w wysokości 20 zł za megawatogodzinę, co wymaga w chwili 

obecnej aktualizacji". Zatem legislatorzy interpretują dotychczasowe brzmienie 

wykładanego przepisu dokładnie w taki sam sposób jak organ. Jednocześnie wskazał, 

że  znaczenie komponentów zawartych we wzorze z art. 31d ust. 3 u.p.a. było skarżącej 

znane od daty obowiązywania zmienionej stawki akcyzy. Ministerstwo Finansów w 

związku ze zmianą od 1 stycznia 2019 r. treści art. 89 ust. 3 u.p.a. podało do publicznej 
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wiadomości, w dniu 19 lutego 2019 r., na stronie www.podatki.gov.pl, informację w tym 

zakresie. Nie można zatem uznać, że skarżąca jako adresat tej normy prawnej, była 

zaskoczona nową regulacją, wprowadzoną przez ustawodawcę. Tym samym stronie 

zapewniono bezpieczeństwo prawne. Zgodnie z art. 32 Konstytucji RP wszyscy są 

wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze 

publiczne (1) i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (2). Skoro ww. przepisy u.p.a. stanowią 

przepisy powszechnie obowiązujące to zarówno do skarżącej jak i innych podatników 

mają one zastosowanie w takim samym kształcie. O nierównym traktowaniu można 

mówić tylko wówczas, gdy podmioty wyróżnione tą samą cechą nie są jednakowo 

traktowane. 

W wyroku z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie I SA/Ke 77/21 oddalona została 

skarga Sądu Okręgowego w Kielcach na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej w przedmiocie interpretacji indywidualnej przepisów prawa 

podatkowego w zakresie prawa podatkowego. We wniosku o interpretację 

przedstawiono zdarzenie przyszłe, zgodnie z którym w trybie art. 39 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Sąd Okręgowy i będące w dyspozycji Sądu Okręgowego - sądy 

funkcjonalne, wybrał wykonawcę do kompleksowego dostarczania gazu na cele 

opałowe do budynków sądowych. Przed podpisaniem umowy należy złożyć 

oświadczenie, czy sąd jest, czy nie jest zwolniony z podatku akcyzowego. Kod CN 

przedmiotowego gazu to 2711 21 00 - gaz ziemny przesyłowy. W związku z powyższym 

opisem zapytano czy wnioskodawca dokonując nabycia wyrobów gazowych 

przeznaczonych do celów opałowych do swoich budynków może korzystać ze 

zwolnienia od akcyzy w myśl art. 31 b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, jako 

organ administracji publicznej? Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 31b ust. 2 pkt 2 

ustawy o podatku akcyzowym zwalnia się od akcyzy czynności podlegające 

opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 

2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez organy 

administracji publicznej. Ustawodawca nie zdefiniował w ustawie o podatku akcyzowym 

pojęcia organów administracji publicznej. Przykładowo w zakresie podmiotów systemu 

oświaty ustawodawca precyzyjnie określił w przedmiotowej ustawie, że chodzi o 

podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. W zakresie zaś organów administracji publicznej brak odesłania do 

jakiejkolwiek ustawy, która miałaby definiować to pojęcie. W konsekwencji nie można w 
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tym zakresie odwoływać się do definicji organu administracji publicznej zawartej w 

Kodeksie postępowania administracyjnego, czy też w innej ustawie. Gdyby bowiem 

intencją ustawodawcy było stosowanie na potrzeby podatku akcyzowego definicji 

organu administracji publicznej zawartej w kpa to wprost w art. 31 b zawarte byłoby 

odesłanie do kpa - tak jak jest to w przypadku podmiotów systemu oświaty - gdzie 

ustawa o podatku akcyzowym wprost odsyła do definicji zawartej w art. 2 ustawy z 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W ocenie wnioskodawcy zamiarem ustawodawcy 

było zwolnienie w przedmiotowym zakresie od podatku akcyzowego organy 

administracji publicznej w ich ogólnym i potocznym rozumieniu - jako podmiot, który z 

mocy prawa został wyposażony we władztwo, posiadający własne, wyróżniające go 

kompetencje i powołany do załatwiania spraw w drodze indywidualnych rozstrzygnięć. 

Jednocześnie wnioskodawca przywołała definicję władztwa administracyjnego. 

Zdaniem Sądu Okręgowego w Kielcach. W całości definicję tę spełniają sądy 

powszechne, które zostały powołane ustawowo do wydawania władczych rozstrzygnięć 

- orzeczeń, działające w interesie publicznym. Organ stanowisko wnioskodawcy uznał 

za nieprawidłowe. Wskazał na przepisy ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (t.j. Dz.U.2020.722 ze zm.) dalej "u.p.a." określające definicję wyrobów 

akcyzowych, gazowych, finalnego nabywcy gazowego, pośredniczącego podmiotu 

gazowego, paliw silnikowych, paliw opałowych oraz przedmiot opodatkowania, moment 

powstania obowiązku podatkowego, podatnika podatku akcyzowego (art. 2 ust. 1 pkt 1, 

pkt 1b, pkt 19a, pkt 23d, art. 86 ust. 2 i ust. 3, art. 9c, art. 11b ust. 1 i ust. 2, art. 13 ust. 

1 pkt 13). W myśl art. 86 ust. 1 pkt 2 u.p.a. do wyrobów energetycznych, w rozumieniu 

ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715. Na 

podstawie art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające 

opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 

2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez organy 

administracji publicznej. Zgodnie z ust. 5 tego samego art. 31b ustawy w przypadku 

sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 

2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów 

określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie 

zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów. Mając 

na uwadze powyższe przepisy, Dyrektor KAS zwrócił uwagę, że podmiotem 

korzystającym ze zwolnienia jest pośredniczący podmiot gazowy dokonujący sprzedaży 

wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu. W sytuacji zaś gdy sprzedaż 
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wyrobów gazowych została dokonana zgodnie z wszystkimi warunkami uprawniającymi 

sprzedawcę (pośredniczący podmiot gazowy) do zastosowania zwolnienia z akcyzy, a 

wyroby gazowe zostały przez finalnego nabywcę gazowego zużyte do celów innych niż 

objęte zwolnieniem, podatnikiem podatku akcyzowego, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 13 w 

zw. z art. 9c ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy, stanie się finalny nabywca gazowy.  

W analizowanym zatem zdarzeniu przyszłym to nie wnioskodawca w istocie mógłby być 

podmiotem korzystającym ze zwolnienia, lecz sprzedawca wyrobów gazowych 

dokonujący ich sprzedaży wnioskodawcy. Wnioskodawca z kolei mógłby nabyć wyroby 

gazowe w ramach zwolnienia, bez wliczonego w cenę nabycia podatku akcyzowego, o 

ile spełni odpowiednie warunki i będzie mógł być uznany za organ administracji 

publicznej. Dyrektor wskazał na definicję organów administracji publicznej z art. 5 § 2 

pkt 3 k.p.a. Do organów administracji publicznej zaliczono też organy i podmioty 

wymienione w art. 1 pkt 2, czyli organy administracji publicznej w znaczeniu 

funkcjonalnym. Dyrektor wskazał ponadto na definicję ministrów, organizacji 

społecznych, organów jednostek samorządu terytorialnego zawartą w art. 5 § 2 pkt 4, 5 

i 6 k.p.a. oraz wyjaśnił znaczenie terminu administracja. Podniósł, że z art. 2 § 2 i 3 

ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2020.2072 ze 

zm.) wynika, że sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości w zakresie 

nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego 

oraz wykonują również inne zadania z zakresu ochrony prawnej. W ocenie Dyrektora 

KAS, w konsekwencji wnioskodawca nie może być uznany za organ administracji 

publicznej w rozumieniu art. 31b ust. 2 pkt 2 u.p.a. Sąd stwierdził, że stanowisko 

Dyrektora KAS jest prawidłowe. W  uzasadnieniu wskazał, że przedmiot sprawy dotyczy 

zwolnienia podatkowego z art. 31 b ust. 2 pkt 2 u.p.a. Stosownie do powołanej regulacji 

zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 

przeznaczone do celów opałowych przez organy administracji publicznej. Bezpośredni 

spór w sprawie dotyczy kwestii czy skarżący (sąd powszechny) jest organem 

administracji publicznej, o którym mowa w ww. przepisie. Tak zakreślone granice sporu 

wymagają przywołania definicji organów administracji publicznej. Definicja taka nie 

została zawarta w ustawie o podatku akcyzowym zasadne i konieczne jest zatem 

odwołanie się w tym zakresie do przepisów kodeksu postepowania administracyjnego. 

Zgodnie z art. 5 § 2 k.p.a. ilekroć w przepisach kodeksu postępowania 

administracyjnego jest mowa: 3) o organach administracji publicznej - rozumie się przez 
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to ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub 

we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i 

niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty 

wymienione w art. 1 pkt 2; 4) ministrach - rozumie się przez to Prezesa i wiceprezesa 

Rady Ministrów pełniących funkcję ministra kierującego określonym działem 

administracji rządowej, ministrów kierujących określonym działem administracji 

rządowej, przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, 

kierowników centralnych urzędów administracji rządowej podległych, 

podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego 

ministra, a także kierowników innych równorzędnych urzędów państwowych 

załatwiających sprawy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 4; 

5) organizacjach społecznych - rozumie się przez to organizacje zawodowe, 

samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne; 6) organach jednostek 

samorządu terytorialnego - rozumie się przez to organy gminy, powiatu, województwa, 

związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, 

marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w 

imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a 

ponadto samorządowe kolegia odwoławcze. 

Stosownie zaś do art. 1 k.p.a., kodeks postępowania administracyjnego normuje: 

1. postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości 

tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji 

administracyjnych albo załatwianych milcząco; 

2. postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, 

gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw 

określonych w pkt 1; 

3. postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami 

jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między 

organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2; 

4. postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; 

5. nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w 

ich wykonaniu; 

6. tryb europejskiej współpracy administracyjnej. 

Organy administracji, o których mowa w art. 1 pkt 1 k.p.a., określa się mianem organów 

administracji w znaczeniu ustrojowym, zaś inne organy państwowe i podmioty, o 
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których mowa w art. 1 pkt 2 k.p.a. to tzw. organy administracji w znaczeniu 

funkcjonalnym powołane do załatwiania indywidualnych spraw w ściśle określonym 

zakresie dla załatwiania których stosuje się kodeks postępowania administracyjnego. 

Stosownie zaś do art. 175 ust. 1 Konstytucji Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy 

administracyjne oraz sądy wojskowe sprawują wymiar sprawiedliwości w 

Rzeczypospolitej Polskiej. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we 

wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości 

innych sądów - art. 177 Konstytucji. Zgodnie zaś z art. 2 § 2 i 3 ustawy Prawo o ustroju 

sądów powszechnych sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości w zakresie 

nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego 

oraz wykonują również inne zadania z zakresu ochrony prawnej. Z powyższych 

regulacji wynika zatem, że skarżący - Sąd Okręgowy nie dysponuje cechami organu 

administracji publicznej, gdyż został powołany do odrębnych od administracji publicznej 

zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej - w szczególności 

wydawania wyroków w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Na brak możliwości uznania 

jednostki sądu powszechnego za organ administracji publicznej w rozumieniu art. 31b 

ust. 2 pkt 2 u.p.a., nie ma przy tym wpływu, podnoszony przez skarżącego fakt 

wydawanie przez prezesów sądów decyzji w oparciu m.in. o ustawę o dostępie do 

informacji publicznej. Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej odmowa udostępnienia informacji publicznej 

oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w 

art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Do decyzji, o 

których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, 

(...). Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, 

niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji oraz o 

umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy art. 16 stosuje się 

odpowiednio. Z treści tej regulacji wynika, że nie tylko organy administracji publicznej 

stosują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie udostępnienia 

informacji publicznej. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego mają przy tym 

zastosowanie wyłącznie w przypadku odmowy udostępnienia informacji oraz umorzenia 

postępowania o udostępnienie informacji. Zdaniem Sądu znaczenie funkcjonalne 

(sprowadzające się do m.in. wydawania decyzji o odmowie udostępnienia informacji), 

na które wskazuje skarżący nie jest elementem wystarczającym do uznania danego 

podmiotu za organ administracji publicznej w rozumieniu art. 31b ust. 2 pkt 2 u.p.a. 
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Kluczowe dla analizowanej sprawy jest natomiast uznanie danego podmiotu za organ 

administracji publicznej w znaczeniu ustrojowym. W doktrynie utrwalony jest pogląd, że 

na gruncie materialnego prawa administracyjnego, pojęcie organu administracyjnego 

winno być używane w znaczeniu ścisłym (ustrojowym). W konsekwencji takie znaczenie 

winno znaleźć zastosowanie na gruncie materialnego prawa podatkowego jakim jest 

art. 31b ust. 2 pkt 2 u.p.a. Sąd w pełni zaakceptował i podzielił stanowisko organu 

interpretacyjnego, że w świetle powołanych regulacji skarżący nie dysponuje cechami 

organu administracji publicznej i w znaczeniu ustrojowym nie może być uznany za 

organ administracji publicznej, gdyż został powołany do odrębnych od administracji 

publicznej zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej, nie zaś do 

załatwienia spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej. W 

konsekwencji skarżący nie może skorzystać ze zwolnienia podatkowego, o którym 

mowa w art. 31b ust. 2 pkt 2 u.p.a. 

 

 

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych. 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 371/20, 372/20, 392/20, 7/21, 408/20, 119/21, 15/21, 

111/21, 110/21, 150/21, 165/21, 168/21, 166/21, 21/21, 445/20, 244/21, 328/21, 400/20, 

401/20, 402/21, 403/21, 518/21, 520/21, 576/21 Sąd oddalił skargi. 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 143/21, 359/20 uchylono zaskarżone decyzje oraz 

poprzedzające je decyzje organu I instancji. 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 502/21 i 458/21 uchylono zaskarżone interpretacje 

podatkowe.  

W sprawach I SA/Ke 400/21 i 401/21 oddalając skargi Sąd stwierdził, że istotą sporu 

była prawidłowość przyjęcia przez organy podatkowe, że ojciec dziecka wykonywał w 

2015 i 2016 władzę rodzicielską nad synem, co uprawniało go do skorzystania z tzw. 

ulgi prorodzinnej wraz ze skarżącą matką dziecka - w częściach równych. Zdaniem 

skarżącej (matki) - ojciec nie wykonywał władzy rodzicielskiej, która uzasadniałaby 

podstawę do przyznania mu ulgi, albowiem poza płaceniem alimentów i sporadycznymi 

kontaktami z synem nie uczestniczył on w jego wychowaniu. W konsekwencji 

powyższego tylko matce dziecka przysługuje prawo skorzystania z przedmiotowej ulgi 
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w pełnej wysokości. Sąd wskazał, że materialnoprawną podstawą kontrolowanego 

rozstrzygnięcia jest art. 27f ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. Wyjaśnił, że analizowana ulga 

podatkowa została wprowadzona od 1 stycznia 2007 r. na mocy art. 1 pkt 30 ustawy z 

dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r., Nr 217, poz. 1588) przez 

dodanie art. 27f. Do 31 grudnia 2008 r. podstawową przesłanką skorzystania z ulgi na 

dzieci było wychowywanie dzieci własnych lub przysposobionych (ust.1). Możliwość 

skorzystania z ulgi łączyła się zatem z wychowywaniem dzieci. Osoba będąca rodzicem 

dziecka, lecz niewychowująca go, nie miała prawa do przedmiotowej ulgi. W przypadku 

orzeczenia rozwodu lub separacji odliczenie przysługiwało temu z rodziców u którego 

dzieci faktycznie zamieszkiwały, o ile spełnione były warunki z ust. 1 (ust. 4). Z dniem 1 

stycznia 2009 r. regulacja dotycząca analizowanej ulgi została w istotny sposób 

zmieniona na podstawie art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., nr 209, poz. 1316). 

Stosownie do art. 27f ust. 1 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od tej daty (również w 

2015 i 2016 roku) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, 

pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art.27b, podatnik ma prawo odliczyć 

kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w 

roku podatkowym: 1) wykonywał władzę rodzicielską; 2) pełnił funkcję opiekuna 

prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; 3) sprawował opiekę przez pełnienie 

funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze 

starostą. Stosownie natomiast do ust. 2 tego przepisu, odliczeniu od podatku podlega 

kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale 

skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik 

wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, przy 

czym odliczenie to nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym 

dziecko: 1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

rodzinnych; 2) wstąpiło w związek małżeński. Zgodnie z 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.  
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Sąd wyjaśnił, ze ustawodawca w analizowanym przepisie prawo do odliczenia ulgi 

przez podatników będących rodzicami małoletnich dzieci uzależnił, od wykonywania 

przez nich władzy rodzicielskiej. Pojęcie władzy rodzicielskiej nie zostało zdefiniowane 

na użytek ustawy podatkowej, co oznacza, że definicji tego pojęcia należy poszukiwać 

na gruncie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że dziecko 

pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską (art. 92), a władza rodzicielska 

co do zasady przysługuje obojgu rodzicom (art. 93 § 1). Stosownie do art. 95 § 1 k.r.o. 

władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do 

wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka z 

poszanowaniem jego godności i praw. W myśl art. 96 k.r.o. rodzice wychowują dziecko 

pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Z kolei zgodnie z art. 97 § 1 k.r.o. 

jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i 

uprawnione do jej wykonywania.  

Sąd podzielił pogląd zaprezentowany w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 26 czerwca 2019 r., sygn. akt II FSK 2390/17, zgodnie z którym prawidłowa 

wykładnia przepisu art. 27f ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f powinna uwzględniać nie tylko jego 

znaczenie językowe, ale również cel ulgi prorodzinnej, którym jest pomoc rodzicom w 

związku z ciążącymi na nich obowiązkami w zakresie wychowywania dzieci i łożenia na 

ich utrzymanie. Zatem dla nabycia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej niezbędne jest 

zarówno posiadanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, jak również rzeczywiste 

uczestnictwo rodzica w realizacji wskazanych wyżej powinności względem dziecka. 

Wyjaśnił, że należy rozróżnić treść władzy rodzicielskiej od jej wykonywania, bowiem 

samo jej posiadanie nie oznacza jej wykonywania. W celu nabycia prawa do odliczenia 

tej ulgi nie wystarczy wykazanie przez podatnika, że jest rodzicem posiadającym 

władzę rodzicielską. Konieczne jest jej wykonywanie, w szczególności wychowywanie 

przez podatnika swego dziecka, sprawowanie pieczy nad nim i jego majątkiem. 

Wykonywanie władzy rodzicielskiej oznacza też osobiste zajmowanie się sprawami 

dziecka, czyli podejmowanie przez rodzica (rodziców) obowiązków w zakresie 

zaspokojenia potrzeb fizycznych i duchowych (mieszkania, wyżywienia, zdrowia, 

bezpieczeństwa, edukacji, wychowania, wypoczynku, zaspokajanie potrzeb 

kulturalnych, sportowych, religijnych itp.). Wynik wykładni językowej, uzupełnionej 

wykładnią celowościową, przepisu art. 27f ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., stanowiącego 

materialną podstawę zaskarżonych decyzji, doprowadza do konstatacji, w myśl której 

ulga na dziecko przysługuje temu podatnikowi, który w danym roku podatkowym nie 
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tylko posiadał, ale także wykonywał władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem. 

Nadto wskazał, że analizowany przepis nie uzależnia prawa do ulgi od ściśle 

określonego zakresu wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodzica, czy też 

rozłożenia obowiązków (proporcji) w tym względzie pomiędzy rodzicami dziecka. Prawo 

podatnika do odliczenia na podstawie tego przepisu nie jest również limitowane 

zakresem wykonywanej władzy rodzicielskiej. Sąd wyraził stanowisko, że ograniczenie 

jednemu z rodziców władzy rodzicielskiej nie jest równoznaczne z całkowitym 

pozbawieniem go prawa do wykonywania tej władzy. Oczywistym jest natomiast 

ograniczenie zakresu jej wykonywania. Faktyczne wykonywanie jednak tej władzy 

(również w tym ograniczonym zakresie) uprawnia do ulgi na dziecko. Podatnik nie ma 

obowiązku precyzyjnego określenia zakresu wykonywanej przez siebie władzy 

rodzicielskiej, jak również proporcji wypełniania powinności w tym zakresie przez obojga 

rodziców. Dla skorzystania z ulgi wystarczy bowiem wykazanie, że podatnik wykonywał 

władzę rodzicielską wobec swojego dziecka w jakimkolwiek stopniu, nawet minimalnym. 

Następnie Sąd stwierdził, że analizowana ulga, co do zasady przysługuje łącznie 

obojgu rodzicom. Tym niemniej ustawodawca w art. 27f ust. 4 u.p.d.o.f. przewidział dwa 

sposoby jej podziału - w częściach równych lub w dowolnej proporcji. Pierwszy sposób, 

obejmujący równy podział ulgi, zachodzi w sytuacji braku zgody rodziców co do 

podziału ulgi. Drugi sposób będzie miał miejsce wówczas, gdy rodzice taką proporcję 

sami zgodnie ustalą. Do takiego wniosku prowadzi analiza powołanego przepisu, w 

szczególności jego zdania drugiego - "Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach 

równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej". Spójnik "lub" jest częścią mowy 

łączącą zdania lub ich człony, wyrażający możliwą wymienność albo wzajemne 

wyłączanie się zdań równorzędnych albo części zdania. W ocenie Sądu, także 

celowościowa wykładnia art. 27f ust. 4 u.p.d.o.f., skłania do przyjęcia stanowiska, że w 

przypadku braku zgodnego podziału ulgi uzasadniony jest podział tej ulgi po połowie, 

gdyż ustalanie w ramach postępowania podatkowego faktycznego zakresu 

wychowywania dziecka byłoby nie tylko bardzo trudne, ale wręcz niemożliwe. Każdy z 

rodziców może wskazywać dla przykładu na rzeczywisty czas poświęcany na realizację 

obowiązków w tym zakresie. Twierdzenia rodziców nie muszą być zgodne i jeśli nie 

doszło do porozumienia co do podziału ulgi, to prawdopodobny będzie także spór co do 

zakresu sprawowania władzy rodzicielskiej. Trudno wskazać, w jaki sposób organy 

podatkowe miałyby dokonywać weryfikacji, deklarowanego przez każdego z rodziców 

zakresu wykonywanej władzy rodzicielskiej np. podejmowanych czynności i osobistych 
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starań, czy ilości czasu i energii poświęconym wychowywaniu dziecka oraz staraniom o 

jego fizyczny i duchowy rozwój. Podkreślić należy, że sfera ta dotyczy osobistych i 

trudnych relacji zachodzących pomiędzy często skonfliktowanymi rodzicami. Zdaniem 

Sądu organy podatkowe nie są uprawnione do ingerowania w osobiste sprawy 

podatników, rozwiązywania konfliktów pomiędzy rodzicami, a zatem nie mogą 

ingerować w sposób podziału kwoty ulgi. Nadto, organy podatkowe nie dysponują 

takimi możliwościami prowadzenia postępowania dowodowego, jakie ma dla przykładu 

sąd rodzinny w sprawach opiekuńczych, ustalając zakres sprawowanej przez rodziców 

władzy rodzicielskiej. Jeżeli zatem rodzice dziecka nie osiągnęli porozumienia co do 

proporcji odliczenia kwoty ulgi, organy podatkowe nie mają obowiązku precyzyjnego 

ustalenia zakresu faktycznego wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej. W takim 

przypadku nie mają bowiem możliwości miarkowania odliczenia, a odliczenie to może 

nastąpić wyłącznie w częściach równych (art. 27f ust. 4 zdanie drugie u.p.d.o.f.).  Sąd 

stanął na stanowisku, że realizując swe zadania procesowe organy podatkowe 

wykonywanie władzy rodzicielskiej muszą oceniać w kontekście konkretnych zachowań 

rodziców wobec dziecka w danym roku podatkowym, ustalić czy i w jaki sposób rodzice 

sprawowali taką władzę. Istotne przy tym jest jej faktyczne wykonywanie, a nie jedynie 

jej formalny aspekt. Nadto wyjaśnił, że organy podatkowe nie mają obowiązku 

precyzyjnego ustalenia i określenia zakresu wykonywanej przez rodzica władzy 

rodzicielskiej jak również proporcji wypełniania powinności w tym zakresie przez obojga 

rodziców. Dla skorzystania z ulgi wystarczy bowiem wykazanie, że rodzic  wykonuje 

władzę rodzicielską wobec swojego dziecka w jakimkolwiek, nawet minimalnym, 

stopniu. Wobec treści art. 27f ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., zakres wykonywania władzy 

rodzicielskiej przez każde z rodziców nie ma znaczenia, bowiem ustawodawca nie 

wprowadził takiego kryterium do analizowanej regulacji i co więcej, nie uzależnił od tego 

wielkości ulgi przypadającej na poszczególnego rodzica. Wobec zaś tego, że w 

analizowanym przypadku rodzice nie ustalili proporcji odliczenia dla każdego z nich, 

skarżącej i ojcu dziecka przysługuje odliczenie w takiej samej wysokości, tj. po połowie 

(art. 27f ust. 4 zdanie drugie u.p.d.o.f.). W konsekwencji Sąd uznał, że w 

kontrolowanych sprawach, wydając zaskarżone decyzje Dyrektor właściwie ustalił i 

przyjął, że ojciec dziecka wykonując w sposób ograniczony, zgodnie z orzeczeniem 

sądu władzę rodzicielską nad synem, był uprawniony do skorzystania w 2015 r. i 2016 r. 

z ulgi prorodzinnej wraz z matką dziecka w częściach równych. 
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W sprawie I SA/Ke 7/21 oddalając skargę Sąd stwierdził, że organy podatkowe 

prawidłowo określiły podatniczce zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od 

osób fizycznych za 2014 r. od przychodu uzyskanego ze sprzedaży zabudowanej 

nieruchomości, we wskazanej wysokości, albowiem nie można przyjąć, by przychód 

uzyskany z powyższego tytułu został przez skarżącą wydatkowany (w okresie dwóch lat 

od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) na własne cele 

mieszkaniowe. Istotą sporu w kontrolowanej sprawie była ocena, czy organy podatkowe 

prawidłowo przyjęły, że podatniczka nie dopełniła wszystkich warunków zastosowania 

zwolnienia przewidzianego w art 21 ust 1 pkt 131 u.p.d.o.f. 

Przywołując przepisy ww. ustawy Sąd stwierdził, że podatnik może skorzystać z 

omawianego zwolnienia podatkowego, jeżeli wydatkuje środki z odpłatnego zbycia 

nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, a wydatkowania tych środków dokona nie 

później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło 

odpłatne zbycie. Na tle kontrolowanej sprawy ustalono, a okoliczność tą przyznała 

skarżąca, że budynek mieszkalny na którego remont małżonkowie zaciągnęli kredyt 

mieszkaniowy do 2019 r. stanowił wyłączną własność jednego z nich (małżonka 

skarżącej). Sąd wyjaśnił, że właściwe odczytanie regulacji zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 

131 u.p.d.o.f możliwe jest tylko i wyłącznie przy uwzględnieniu postanowień zawartych 

w art. 21 ust. 25 i 26 u.p.d.o.f. Oznacza to, że podatnik chcący skorzystać z ulgi 

podatkowej powinien wykazać, że w zakreślonym przez ustawodawcę terminie 

wydatkował dochód w wysokości podlegającej zwolnieniu, i że wydatkował go na 

własne cele mieszkaniowe w rozumieniu wynikającym z treści art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d), 

pkt 2 lit a i ust. 26 u.p.d.o.f, czyli, m.in. na spłatę kredytu otrzymanego na remont 

budynku mieszkalnego stanowiącego własność lub współwłasność podatnika. Zatem w 

odniesieniu do skarżącej nie zostały wszystkie te warunki spełnione, bowiem, co jest 

poza sporem, w ustawowym terminie wydatkowała ona uzyskane środki z odpłatnego 

zbycia nieruchomości, ale na spłatę kredytu przeznaczonego na remont domu 

mieszkalnego należącego do majątku odrębnego jej męża. Zdaniem Sądu - faktu tego 

nie zmieniło zawarcie umowy darowizny w 2019 r., skarżąca została dopiero w 2019 

roku współwłaścicielem budynku mieszkalnego, czyli długo po wygaśnięciu terminu 

zakreślonego przepisem art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. Sąd podkreślił, że dla 

przyznania zwolnienia nie jest wystarczające poniesienie nakładów na budowę lub 

remont jakiegokolwiek budynku mieszkalnego. Zakres zwolnienia ograniczony został 

bowiem do budynków, do których podatnik posiada odpowiedni tytuł prawny, 
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pozwalający na uznanie budynku mieszkalnego za własność lub współwłasność 

podatnika, który poniósł nakłady na jego budowę, nadbudowę, rozbudowę lub remont. 

Zastosowanie wykładni językowej pozwala uznać zatem, że niezbędną przesłanką 

zastosowania zwolnienia podatkowego jest legitymowanie się przez podatnika prawem 

własności (lub udziałem w takim prawie) budynku mieszkalnego, na który poniesiono 

wydatki. Spełnienie tego warunku jest bowiem konieczne dla uznania, że nakłady 

poniesione zostały na czynności związane z "własnym" budynkiem mieszkalnym 

podatnika. W konsekwencji nie uwzględnił argumentów skarżącej, że wraz z 

małżonkiem przeprowadziła remont domu dla zapewnienia godziwych warunków 

mieszkaniowych swoich i założonej rodziny. Cel zwolnienia nie może bowiem znosić 

ustanowionych jasnymi i niebudzącymi wątpliwości interpretacyjnych przepisami prawa 

warunków zwolnienia. 

 

  

Podatek dochodowy od osób prawnych  

 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 146/21,  559/21 Sąd oddalił skargi. 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 171/21, 170/21, 169/21 uchylono zaskarżone decyzje 

oraz poprzedzające je decyzje organu I instancji. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 457/21 uchylono zaskarżone postanowienie oraz 

poprzedzające je postanowienie organu I instancji. 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 354/21 i 432/21 uchylono zaskarżone interpretacje 

podatkowe.  

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 559/21 oddalając skargę na interpretację 

podatkową  w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Sąd stwierdził, że 

spór w sprawie dotyczył wykładni oraz zastosowania przez organ art. 5 ust 3 

postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską, a Królestwem Norwegii w 

sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 

opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, 

podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 134, poz. 899 

ze zm., dalej „umowa polsko - norweska", „UPO”), a w konsekwencji przyjęcia, że na 

podstawie tego przepisu skarżąca spółka posiada lub będzie posiadała zakład 

podatkowy w Norwegii w związku z realizacją opisanych we wniosku umów, zawartych 

na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Spółka natomiast uważała, że realizacja umów, 
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których istotą w jej przekonaniu jest udostępnienie pracowników podmiotowi 

norweskiemu, nie spowoduje powstania zakładu podatkowego w Norwegii, bez względu 

na czas obowiązywania danej umowy.  Zdaniem Sądu w tak zakreślonym sporze należy 

przyznać rację organowi. Wskazując na treść art. 5 ust 1 UPO Sąd wyjaśnił, że 

określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo 

prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Natomiast w myśl art. 5 ust 3 UPO 

określenie „zakład” obejmuje także plac budowy, prace konstrukcyjne, prace 

montażowe lub instalacyjne tylko wówczas, gdy trwają one dłużej niż 12 miesięcy. 

Nawiązując do argumentacji zawartej w komentarzu do art. 5 ust. 3 pkt 17, pkt 18 i pkt 

20 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku (z dnia 22 

lipca 2010 r. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011) wskazał, że określenie 

„plac budowy, budowa lub prace instalacyjne i montażowe" obejmuje nie tylko budowę 

budynków, lecz również budowę dróg, mostów lub kanałów, renowację (obejmującą 

ważne prace budowlane, a nie tylko prace związane z utrzymaniem lub dekoracją) 

takich budynków, dróg, mostów lub kanałów, układanie rurociągów i prowadzenie prac 

ziemnych. Również określenie „prace montażowe" nie ogranicza się do prac 

instalacyjnych związanych z placem budowy: obejmuje ono również instalowanie 

nowych urządzeń na przykład maszyn wewnątrz budynku lub na zewnątrz. Ustęp 3 ma 

zastosowanie do planowania  i nadzorowania na placu budowy danego budynku. 

Kryterium 12 miesięcy ma zastosowanie do każdego oddzielnego placu budowy lub 

projektu. Przy ustalaniu, jak długo istnieje dany plac budowy lub projekt nie należy brać 

pod uwagę okresu spędzonego poprzednio przez przedsiębiorcę na innych placach 

budów lub projektach, które nie mają z obecnym żadnego związku. Plac budowy należy 

traktować jako odrębną jednostkę, nawet jeżeli podstawą prac jest kilka kontraktów, pod 

warunkiem jednak, że stanowi on całość w sensie handlowym i geograficznym. Sąd 

wyjaśnił, że istota projektu budowlanego lub instalacyjnego może polegać na tym, że 

działalność wykonawcy może być przemieszczana od czasu do czasu w miarę postępu 

prac. Będzie to miało miejsce na przykład przy budowie drogi, pogłębianiu dróg 

wodnych lub układaniu rurociągu. Również gdy części budowli, takiej jak przybrzeżna 

platforma wiertnicza, są montowane w różnych miejscach danego kraju, a następnie 

holowane do innego miejsca w celu końcowego montażu, to te operacje stanowią część 

jednego projektu. W takim wypadku nie ma znaczenia, że siła robocza nie znajduje się 

w konkretnym miejscu przez dwanaście miesięcy. Działalność prowadzona w 

poszczególnych miejscach stanowi integralną część jednego projektu i taki projekt musi 
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być traktowany jako zakład, jeżeli w całości istnieje dłużej niż 12 miesięcy. Zdaniem 

Sądu w świetle powyższych przepisów oraz zgodnie z linią ich interpretacji należy 

wskazać, że zakład podatkowy powstaje w przypadku trwania prac konstrukcyjnych, 

montażowych lub instalacyjnych dłużej niż dwanaście miesięcy. Następnie Sąd 

wywiódł, że istotą opisanych przez wnioskodawcę umów jest właśnie wykonywanie 

specjalistycznych prac montażowych oraz spawalniczych przez wykwalifikowanych 

pracowników spółki, posiadających określone umiejętności. Jak podała skarżąca we 

wniosku, na podstawie zawieranych umów pracownicy zatrudnieni przez spółkę 

wykonują montaż urządzeń mechanicznych i prace spawalnicze na terenie Norwegii. 

Spółka dostarcza pracownikom materiały do spawania i szlifowania oraz narzędzia 

niezbędne do wykonywanej przez nich pracy. Istotna w sprawie jest także okoliczność, 

że spółka udziela gwarancji na wykonane przez pracowników spawy, a 

niezaakceptowane spawy są naprawiane na koszt spółki. Za wykonaną pracę 

wynagrodzenie pracownikom wypłaca spółka. Powyższe argumenty przeczą możliwości 

kwalifikacji zawieranych umów jako umów dotyczących usług siły roboczej. To, że 

pracownicy spółki wykonują prace pod nadzorem kierownika norweskiego, nie przeczy 

prawidłowości tezy, że nadal wykonują prace montażowe, za których efekt spółka 

ponosi odpowiedzialność. Jakkolwiek spółka nie ponosi odpowiedzialności za końcowy 

efekt montażu całych urządzeń, to ponosi odpowiedzialność za konkretne prace 

montażowe wykonane przez jej pracowników. 

 

 

 

4. Fundusze unijne 

 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 490/21, 478/21, 250/21, 92/21, 245/21, 454/20, 

242/21, 186/21 Sąd oddalił skargi. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 490/21 oddalając skargę Sąd, wskazał że 

materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia w sprawie stanowiły przepisy ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej „u.f.p.” regulujące na gruncie 

prawa krajowego zwrot dotacji udzielonej ze środków unijnych. Sąd stwierdził, że aby 

orzec o zwrocie środków, niezbędne jest wykazanie dwóch przesłanek, a mianowicie: 

po pierwsze musi zaistnieć naruszenie procedur, a po drugie ich naruszenie 
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spowodowało lub mogło spowodować szkodę w budżecie ogólnym UE. Analiza treści 

zaskarżonej decyzji wskazuje, że Instytucja Zarządzająca orzekając o zwrocie części 

dofinasowania, oceniała zaistnienie tych dwóch przesłanek w stanie faktycznym 

sprawy. Sąd zwrócił uwagę na to, że zgodnie z treścią wskazanego paragrafu umowy o 

dofinansowanie strona zobowiązała się stosować przy udzielaniu zamówień w ramach 

projektu przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 z późn. zm., dalej „Pzp” oraz zapisy wytycznych. Gmina zobowiązała 

się w szczególności do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie 

zamówienia w ramach projektu w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Nadto, zgodnie z treścią art. 7 ust 1 

ustawy Pzp zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie 

zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe 

traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami przejrzystości i proporcjonalności. 

Objęte tym przepisem zasady mają zapewnić efektywne wydatkowanie środków 

publicznych oraz zapewnić dostęp do zamówień publicznych podmiotom 

zainteresowanym i zdolnym do wykonania zamówienia publicznego. Natomiast w myśl 

art. 29 ust 2 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który 

mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Sąd w pełni zaakceptował stanowisko 

zaprezentowane przez organ, że w sprawie Gmina dopuściła się nieprawidłowości 

polegającej na naruszeniu procedur – tj. postanowień umowy o dofinansowanie oraz 

przepisów ustawy Pzp, co doprowadziło do powstania potencjalnej szkody w budżecie 

Unii w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością. Zdaniem Sądu niewątpliwie opis 

terminu realizacji zamówienia mieścił się w pojęciu „przedmiotu zamówienia” i jest to 

element istotny z punktu widzenia realizacji zasady konkurencji. W przedmiotowej 

sprawie w postępowaniu zainicjowanym przez stronę w sierpniu 2018 r., a dotyczącym 

realizacji instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych, wskazano zarówno w 

ogłoszeniu o zamówieniu, jak w SIWZ, że przedmiot zamówienia należy wykonać do xx 

września 2019 r., przy czym dla wskazanej części zamówienia nr 1 oraz wskazanej 

części zamówienia nr 2 podano, że należy zainstalować je do dnia xx listopada 2018 r. 

W przypadku obu opisywanych części zamówienia termin, w którym zamawiający chciał 

aby zamówienie zostało wykonane w części był ten sam i był on zbyt krótki aby 

potencjalni wykonawcy mogli zainstalować wymaganą przez zamawiającego liczbę 

instalacji i kolektorów. O tym, że zamówienie nie mogło być wykonane w żądanym 

terminie, świadczy fakt, że do umowy zawartej w ramach nr 1 zamówienia strony 
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podpisały aneks zmieniając ten termin na xx marca 2020 r. Natomiast w umowie 

dotyczącej nr 2 zamówienia, usunięto wyznaczony termin, gdyż umowa została 

podpisana po tej dacie. Zdaniem Sądu doszło tym samym do naruszenia postanowień 

umowy o dofinansowanie projektu w związku z art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 Pzp 

polegającego na dokonaniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający 

uczciwą konkurencję poprzez określenie przez zamawiającego zbyt krótkiego terminu 

realizacji zamówienia. Sąd podkreślił, że każdy potencjalny wykonawca przed 

złożeniem oferty analizuje ryzyka związane z możliwością niedotrzymania terminu, 

karami będącymi tego konsekwencją i stara się takie ryzyko ograniczać. W kontekście 

powyższego zauważył, że we wzorze umowy z wykonawcą (będącej załącznikiem do 

SIWZ) zastrzeżono, że konieczność wprowadzenia zmian – w tym terminu, będzie 

następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym, a inną niż 

wykonawca stroną. Potencjalny wykonawca nie mógł więc z góry zakładać możliwości 

zmiany określonych terminów realizacji przedmiotu zamówienia, albowiem decyzja ta 

pozostawała poza uzgodnieniami zawieranymi tylko przez strony umowy dotyczącej 

przedmiotu zamówienia. Postępowanie Gminy doprowadziło do nieprawidłowego 

ograniczenia kręgu wykonawców, którzy byliby zainteresowani realizacją zamówienia, 

gdyby termin jego realizacji był dłuższy – tak jak nastąpiło to w rzeczywistości. 

Naruszona została zatem zasada uczciwej konkurencji, której celem jest zapewnienie 

efektywnego wydatkowania środków publicznych poprzez umożliwienie dostępu do 

zamówień publicznych podmiotom zainteresowanym i zdolnym do wykonania 

zamówienia publicznego.  Zdaniem Sądu słusznie organ stwierdził naruszenie objętych 

art. 184 u.f.p. procedur polegających na naruszeniu postanowień umowy o 

dofinansowanie oraz przepisów ustawy Pzp – art. 7 ust 1 i art. 29 ust 2. Określenie zbyt 

krótkiego i nierealnego w rzeczywistości terminu realizacji zamówienia mogło 

zniechęcić potencjalnych wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, 

spowodowało bezzasadne ograniczenie kręgu wykonawców oraz tym samym wybór 

najkorzystniejszej oferty. Powyższe wypełniało przesłanki nieprawidłowości określonej 

w art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013 i uzasadniało przyjęcie powstania 

potencjalnej szkody w budżecie ogólnym UE. Termin realizacji zamówienia ma 

bezpośredni wpływ na koszty realizacji zamówienia i w związku z tym istnieje wysokie 

prawdopodobieństwo, że w przypadku dłuższego terminu realizacji zamówienia 

wpłynęłyby oferty korzystniejsze od wybranej. Jednocześnie nieznana liczba 
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potencjalnych oferentów nie zdecydowała się na składanie ofert z uwagi na zbyt krótki 

termin realizacji zamówienia. 

 

 

5. Postępowanie egzekucyjne w administracji 

 

Sprawy I SA/Ke 179/21, I SA/Ke 180/21 i I SA/Ke 455/21 dotyczyły skarg na 

postanowienia w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym. W pierwszych 

dwóch sprawy Sąd wznowił postępowanie zakończone wyrokiem Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego oraz uchylił zaskarżone postanowienia Dyrektora oraz 

poprzedzające je postanowienie organu I instancji, a także postanowienie wierzyciela 

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz poprzedzające je 

postanowienie Dyrektora Agencji. Skarżący w skardze o wznowienie postępowania 

powołał się na okoliczność, że został pozbawiony możliwości działania, gdyż nie brał 

udziału w postępowaniu przed sądem wojewódzkim - art. 271 pkt 2 p.p.s.a. Sąd zgodził 

się ze skarżącym wierzycielem, że powinien być uczestnikiem postępowania, którego 

wznowienia się domaga. W ponownie przeprowadzonym postępowaniu sąd doszedł do 

wniosków tożsamych z oceną wyrażoną już uprzednio w sprawie przez tutejszy sąd. 

Stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie, bowiem poddane sądowej kontroli 

postępowanie, dotyczące rozpoznania zarzutów egzekucyjnych, narusza prawo. 

Zakreślając ramy prawne postępowania wywołanego zarzutami egzekucyjnymi Sąd 

wskazał, że zgodnie z art. 27 § 1 pkt 9 u.p.e.a. zobowiązanemu przysługuje w terminie 

7 dni od dnia doręczenia mu tytułu wykonawczego prawo do zgłoszenia do organu 

egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. 

Zobowiązany w niniejszej sprawie w przewidzianym prawem terminie złożył zarzuty 

określone w art. 33 § 1 pkt 1, 2, 6, 7, 8, 10 u.p.e.a. Stosownie z kolei do art. 34 § 1 

u.p.e.a. zarzuty zgłoszone na podstawie art. 33 § 1 pkt 1-7 organ egzekucyjny 

rozpatruje po uzyskaniu stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów z tym, 

że w zakresie zarzutów, o których mowa między innymi w art. 33 § 1 pkt 1- 5 i 7, 

wypowiedź wierzyciela jest dla organu egzekucyjnego wiążąca. W niniejszej sprawie 

organ egzekucyjny nie był jednocześnie wierzycielem, dlatego obowiązany był uzyskać 

stanowisko wierzyciela w zakresie zgłoszonych przez zobowiązanego zarzutów i był 

stanowiskiem wierzyciela związany. Zasadny był zarzut znajdujący swe oparcie w art. 
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33 § 1 pkt 2 u.p.e.a., a którego podstawą może być odroczenie terminu wykonania 

obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty 

spłaty należności pieniężnej. Wierzyciel w swoim stanowisku stwierdził, że skoro strona 

nie wywiązywała się z harmonogramu spłaty rat załączonego do decyzji o rozłożeniu na 

raty, to organ skierował tytuł wykonawczy w celu przymusowego wyegzekwowania 

wymagalnej raty. Zdaniem Sądu, stanowisko powyższe nie zasługuje na akceptację 

bowiem nie uwzględnia fragmentu decyzji, w którym organ ustanawia ostateczny termin 

uregulowania należności (w tym nieterminowo spłacanych wcześniejszych rat) na 30 

czerwca 2022 r. Ta więc data jest datą wymagalności obowiązku, o czym zdecydował 

sam organ wydając decyzję o rozłożeniu na raty tej treści. Tym samym nie zasługuje na 

uwzględnienie stanowisko wierzyciela i organów prowadzących egzekucję, że zasadne 

jest na gruncie kontrolowanego postępowania domaganie się przymusowego 

wyegzekwowania II raty należności pieniężnej. W konsekwencji przyjąć należało, że 

zarzut strony o braku wymagalności obowiązku, w świetle treści decyzji o rozłożeniu 

należności na raty, zasługiwał na uwzględnienie.  

Konsekwencją powyższych wniosków jest również uznanie jako uzasadnionego zarzutu 

sformułowanego w oparciu o art. 33 § 1 pkt 7 u.p.e.a., czyli dotyczącego braku 

uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1. Z 

powyższego uregulowania wynika w sposób jednoznaczny, że do przesłania 

upomnienia powinno dojść po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego 

obowiązku. Mając zatem na uwadze powyższą argumentację należy przyjąć, że 

upomnienie zostało przesłane przedwcześnie i jako takie nie może zostać uznane za 

spełniające wymogi art. 15 § 1 u.p.e.a. 

Z kolei w sprawie I SA/Ke 455/21 Sąd oddalił skargę. Zobowiązany podstawę 

wniesienia zarzutów przedawnienia, wygaśnięcia, nieistnienia obowiązku objętego 

tytułem wykonawczym (art. 33 § 1 pkt 1 u.p.e.a.), jak również zarzutu określenia 

egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z 

orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i 4 u.p.e.a. (art. 33 § 1 pkt 3 ustawy) upatrywał w 

naruszeniu przepisu art. 92c ust. 1 pkt 3 u.t.d. Sąd stwierdził, że nie nastąpiło 

przedawnienie terminu do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. Obowiązek 

powyższy istnienie i w żaden sposób nie wygasł. Bieg terminu o którym mowa w art. 

92c ust. 1 pkt 3 u.t.d. rozpoczynał się w dacie przedstawienia dłużnikowi protokołu z 

kontroli. Przepis art. 92c ust. 1 pkt 3 u.t.d, którego naruszenie zarzuca skarżący, ma 

zastosowanie wyłącznie do postępowania administracyjnego, które kończy się 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

53 

 

wydaniem decyzji ostatecznej przez uprawniony organ. Walor decyzji ostatecznej 

uzyskuje każda decyzja wydana przez organ odwoławczy (organ II instancji) w 

administracyjnym toku instancji, w związku z rozpoznaniem środka prawnego od decyzji 

wydanej w pierwszej instancji. Decyzji ostatecznej nie należy także utożsamiać - jak to 

czyni skarżący - z decyzją prawomocną. Decyzja ostateczna uzyskuje walor decyzji 

prawomocnej, bądź to po upływie terminu do zaskarżenia decyzji ostatecznej do sądu 

administracyjnego, bądź po odrzuceniu lub oddaleniu skargi przez sąd administracyjny 

na decyzję ostateczną. Trafna jest zatem konstatacja organu odwoławczego, że w 

dacie wydania decyzji organu II instancji, decyzja nakładająca na zobowiązanego karę 

pieniężna uzyskała walor ostateczności, a nie jak twierdzi strona w dniu 

uprawomocnienia się postanowienia odrzucającego skargę od tej decyzji. Obowiązek 

istnieje i nie wygasł. Prawidłowo organ uznał za niezasadny zarzut braku uprzedniego 

doręczenia upomnienia. Z akt sprawy wynika fakt skierowania do strony upomnienia i 

jego odbiór przez dłużnika. Nie zasługiwał również na uwzględnienie zarzut w zakresie 

określenia egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z 

orzeczenia. Z akt sprawy wynikało, że w tytule wykonawczym, w części E poz. 3-5, jako 

rodzaj należności wierzyciel wskazał "kara pieniężna w drodze decyzji 

administracyjnej", zaś jako podstawę prawną obowiązku wskazał ostateczną decyzję 

Dyrektora Świętokrzyskiego Inspektora Transportu Drogowego. Kwota należności 

głównej wskazana w części E1 tytułu wykonawczego jest zgodna z kwotą kary 

pieniężnej nałożonej na zobowiązanego w/w decyzją. Zatem z tych względów zarzut 

należało ocenić jako bezzasadny. 

Sąd uwzględnił natomiast skargę na postanowienie w przedmiocie umorzenia 

postępowania egzekucyjnego w sprawie I SA/Ke 455/21. Sąd stwierdził, że skarga 

zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżone postanowienie Dyrektora oraz 

poprzedzające je postanowienie Naczelnika naruszają przepisy postępowania, tj. art. 56 

§ 1 u.p.e.a. oraz art. 59 § 1 pkt 8 u.p.e.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na 

wynik sprawy. Powyższe spowodowało także naruszenie przez Dyrektora art. 138 § 1 

pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a. oraz w zw. z art. 18 u.p.e.a. poprzez wadliwe utrzymanie w 

mocy postanowienia Naczelnika. Spór w sprawie nie dotyczy kwestii istnienia 

(właściwego ustalenia przez organ) przesłanek, czyniących umorzenie postępowania 

egzekucyjnego zasadnym, lecz zagadnienia możliwości i zarazem prawidłowości 

wydania przez organ rozstrzygnięcia w zakresie zawieszenia postępowania 

egzekucyjnego, podczas gdy strona skarżąca zgłosiła. organowi egzekucyjnemu o 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

54 

 

wstrzymaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wykonania decyzji. Sąd wskazał 

na przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego z art. 59 § 1 u.p.e.a. oraz 

przesłanki jego zawieszenia z art. 56 § 1 u.p.e.a. Z niekwestionowanych ustaleń stanu 

faktycznego w sprawie wynika, że organ egzekucyjny wobec informacji zawiesił 

postępowanie egzekucyjne w oparciu o treść art. 56 § 1 pkt 4 u.p.e.a. Zdaniem Sądu 

nie ulega wątpliwości, że wstrzymanie przez sąd wykonania decyzji będącej podstawą 

wszczęcia przedmiotowego postępowania egzekucyjnego prowadziło do zawieszenia 

tego postępowania ale z przyczyny wskazanej w art. 56 § 1 pkt 1 u.p.e.a. W 

konsekwencji Naczelnik błędnie przyjął podstawę zawieszenia postępowania 

egzekucyjnego, co doprowadziło do jego umorzenia w oparciu o przepis art. 59 § 1 pkt 

8 u.p.e.a. Zostało to także dostrzeżone przez Dyrektora, który postanowieniem 

wydanym na podstawie art. 156 § 1 pkt 2, art. 157 § 1 oraz art. 158 § 1 w zw. z art. 126 

k.p.a. w zw. z art. 18 u.p.e.a. stwierdził nieważność postanowienia Naczelnika w 

sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego jako wydanego z rażącym 

naruszeniem prawa. W uzasadnieniu postanowienia organ stwierdził, że nie ulega 

wątpliwości, że wstrzymanie wykonania przez WSA decyzji będącej podstawą 

wszczęcia przedmiotowego postępowania egzekucyjnego prowadziło do zawieszenia 

tego postępowania ale z przyczyny wskazanej w art. art. 56 § 1 pkt 1 u.p.e.a. Podkreślił, 

że organ egzekucyjny wydając postanowienie o zawieszeniu postępowania w oparciu o 

art. 56 § 1 pkt 4 u.p.e.a. rażąco naruszył art. 56 § 1 pkt 1 u.p.e.a. poprzez jego 

niezastosowanie, co powoduje nieważność tego orzeczenia. Zważywszy na powyższe, 

Sąd wyeliminował z obrotu prawnego postanowienia organów obu instancji, w 

przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego, albowiem do wydania 

postanowienia Naczelnika doszło w wyniku błędnego przyjęcia istnienia przesłanki 

umorzenia, o jakiej mowa w art. 59 § 1 pkt 8 u.p.e.a., co miało swoje źródło w 

nieprawidłowym zastosowaniu art. 56 §1 pkt 4 u.p.e.a. i zawieszeniu postępowania 

egzekucyjnego na tej podstawie. 

Sprawy I SA/Ke 349/21, I SA/Ke 350/21, I SA/Ke 351/21, I SA/Ke 352/21 

dotyczyły skarg na postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej 

wykonalności nieostatecznym decyzjom. W sprawach tych Sąd oddalił skargi. Sąd 

wyjaśnił, że aby organ, na podstawie art. 239a Ordynacji podatkowej mógł nadać 

decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności, muszą zostać spełnione 

kumulatywnie (łącznie) dwie przesłanki: 1) musi zaistnieć co najmniej jeden z czterech 

warunków określonych w § 1 art. 239b Ordynacji podatkowej, 2) organ podatkowy musi 
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uprawdopodobnić, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane – art. 

239b § 2 Ordynacji podatkowej. Ustawodawca przewidział cztery warunki do nadania 

decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności: 1) organ podatkowy posiada 

informacje, z których wynika, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w 

zakresie innych należności pieniężnych lub 2) strona nie posiada majątku o wartości 

odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na 

którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które 

korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia, lub 3) strona dokonuje czynności 

polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości, lub 4) okres do upływu terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące. Sąd stwierdził, 

że w niniejszej sprawie proces decyzyjny organu spełnił wymagania procedury zawarte 

w Ordynacji podatkowej. Organ podatkowy instancji w uzasadnieniu swojego 

postanowienia zawarł szereg ustaleń i argumentów na potwierdzenie, że wobec 

skarżącego toczą się postępowania egzekucyjne, że skarżący nie posiada majątku o 

wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, 

na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które 

korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia, oraz że dokonuje czynności polegających 

na zbywaniu majątku znacznej wartości. Zdaniem Sądu, organ ponadto 

uprawdopodobnił, tj. wykazał stosowną argumentacją istnienie uzasadnionej obawy, że 

zobowiązanie wynikające z decyzji podatkowej może nie zostać wykonane, jak stanowi 

o tym art. 239b § 2 Ordynacji podatkowej. Wykazanie istnienia przesłanek określonych 

w art. 239b § 1 pkt 1, 2 i 3 Ordynacji podatkowej w zestawieniu z kwotą zobowiązań 

wynikających z decyzji w odniesieniu do sytuacji majątkowej skarżącego 

uprawdopodabnia, że zobowiązanie nie zostanie wykonane. Sąd podkreślił, że organy 

podatkowe nie mają obowiązku dokładnego i wyczerpującego ustalania stanu 

majątkowego podatnika, zwłaszcza w sytuacji, gdy sam podatnik nie wskazał żadnych 

należących do niego składników majątku (por. wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z 4 grudnia 2015 r. I FSK 1250/14). Rolą organu podatkowego jest 

jedynie uprawdopodobnienie tego, że ze względu na stan posiadania podatnika, istnieje 

możliwość niewykonania ciążącego na nim zobowiązania. Za wystąpieniem 

uzasadnionej obawy, że zobowiązanie wynikające z decyzji podatkowej może nie 

zostać wykonane przemawiają także inne podnoszone przez organ okoliczności. 

Podstawą wydania decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, było 

ustalenie, że podatnik w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywał faktury 
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VAT nie odzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i zaliczał do kosztów 

uzyskania przychodów kwoty z faktur dokumentujących czynności, które nie miały 

związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Skala zakwestionowanego podatku 

związanego z nierzetelnymi fakturami i wysokość określonego zobowiązania tworzy 

określone elementy stanu faktycznego, którego całokształt podlega ocenie organu 

podatkowego w kontekście prawdopodobieństwa zaistnienia faktu, że zobowiązanie nie 

zostanie wykonane. 

Sprawa I SA/Ke 252/21 dotyczyła skargi na postanowienie w przedmiocie 

umorzenia postępowania w zakresie wyłączenia spod egzekucji, która została 

oddalona. Przy ocenie legalności zaskarżonego postanowienia, Sąd miał na uwadze 

treść art. 38 § 3 u.p.e.a., stosownie do którego: Do czasu wydania postanowienia  

w sprawie wyłączenia organ egzekucyjny zaniecha dalszych czynności egzekucyjnych 

w stosunku do rzeczy lub prawa majątkowego, których wyłączenia żądano; jednakże 

dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy. Według art. 1a ust. 2 u.p.e.a. 

ilekroć w ustawie jest mowa o: czynności egzekucyjnej - rozumie się przez to wszelkie 

podejmowane przez organ egzekucyjny działania zmierzające do zastosowania lub 

zrealizowania środka egzekucyjnego. Do czasu wydania postanowienia w sprawie 

wyłączenia, Naczelnik miał więc prawną możliwość wyłączenia spod egzekucji zajętego 

pojazdu. Takie działania Naczelnika podejmowane w toku tego postepowania 

determinują wynik niniejszej sprawy. Dokonane wyłączenie pojazdu spod zajęcia, 

skutkowało automatycznie bezprzedmiotowością postępowania prowadzonego na 

wniosek skarżącej w trybie art. 38 § 3 u.p.e.a. Nie ma wątpliwości co do tego, że 

Naczelnik po dokonanym wyłączeniu spod egzekucji pojazdu, nie mógł merytorycznie 

rozstrzygnąć wniosku skarżącej. Skoro w niniejszej sprawie wystąpiła trwała i 

nieusuwalna przeszkoda w kontynuacji postępowania w przedmiocie wyłączenia, bo 

brak jest przedmiotu postępowania administracyjnego, to organ zastosował właściwą 

formę postanowienia i zasadnie na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. umorzył prowadzone 

postępowanie jako bezprzedmiotowe. 

 

 

6. Podatki i opłaty lokalne 

 W 2021 r. sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych dotyczyły głównie skarg 

na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zobowiązania w 
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podatku od nieruchomości 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 379/21 i 380/21 Sąd oddalił skargi. Doszedł 

bowiem do przekonania, że skargi nie są zasadne. Decyzje Kolegium odpowiadają 

prawu. Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.p.o.l., opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości 

podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. 

grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są to 

grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2a, który nie znajduje 

zastosowania w przedmiotowej sprawie. Zgodnie bowiem 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 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529), lub decyzja 

ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, 

budowlę lub ich części z użytkowania. W stanie faktycznym spraw skarżąca jest 

przedsiębiorcą i właścicielem będących przedmiotem opodatkowania lokali. Lokal nr 1 

jest niemieszkalny i został oddany w najem z przeznaczeniem na prowadzenie 

przedszkola. Lokal nr 2 w rejestrze gruntów i budynków opisany został jako 

niemieszkalny. W trakcie oględzin ustalono, że składa się z jednego lokalu 

niemieszkalnego zajętego na gabinet logopedyczny i czterech lokali faktycznie 

mieszkalnych. Spółka nie złożyła jednak dokumentacji świadczącej o zmianie sposobu 

użytkowania na lokal mieszkalny. Słusznie zaś podniósł organ, że podstawę wymiaru 

podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, stosownie do treści 

art. 21 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 

2017 r., poz. 2101 ze zm.). Jak wynika z centralnej informacji KRS przedmiotem 

działalności spółki jest m.in. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i 

dzierżawionymi. Powyższych ustaleń Spółka nie kwestionowała w toku postępowania. 

Dały one organowi asumpt do opodatkowania tych lokali według stawki właściwej dla 
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budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Organ uznał 

bowiem, że skoro przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest wynajem i zarząd 

nieruchomościami, to objęte opodatkowaniem lokale są w sposób oczywisty z 

prowadzeniem takiej działalności związane. Stanowisko organu Sąd uznał za w pełni 

prawidłowe i pozostające w zgodzie z powołanymi wyżej przepisami prawa 

materialnego. Zarzuty skarg wskazują m.in. na naruszenie zasady zaufania, zawartej w 

art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej w związku z tym, że organ dysponował wiedzą oraz 

umową najmu nieruchomości już od 2013 r. Przeprowadził wtedy kontrolę i nie zgłaszał 

zarzutów co do uiszczanego podatku. Nie wzywał w tym czasie Spółki do korekty 

deklaracji podatkowych. Istotnym jest, że przeprowadzona w 2013 r. kontrola tyczyła 

jedynie ustalenia stanu faktycznego, który może stanowić podstawę wszczęcia 

postępowania podatkowego do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 

Odnosząc się do wskazanych zarzutów Sąd wyjaśnił, że zasada zaufania nie nakłada 

na organ podatkowy obowiązku powielania błędnej interpretacji czy wadliwego 

stosowania prawa. Zasada zaufania nie może być rozumiana jako konieczność 

wydawania decyzji oczekiwanych przez podatnika, choć sprzecznych z prawem. 

Zasada ta musi być bowiem stosowana w postępowaniu podatkowym z 

uwzględnieniem zasady legalizmu, która została zawarta w Ordynacji podatkowej w art. 

120. Zdaniem Sądu organy podatkowe dokonały prawidłowego wyważenia omawianych 

wyżej zasad. Tak więc do momentu upływu terminu przedawnienia możliwym było 

wydanie decyzji podatkowej respektującej treść art. 2 ust. 1 i art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. 

Nie jest bowiem możliwe, by zasada budowania zaufania do organów podatkowych 

upoważniała skarżącą Spółkę do opodatkowania lokali na innych zasadach niż czyni to 

reszta podatników. 

Sąd również oddalił skargę w sprawie I SA/Ke 492/21 na decyzję Kolegium w 

przedmiocie podatku od nieruchomości na 2021 r. Zdaniem Sądu zaskarżona decyzja 

jest prawidłowa, albowiem podatek od nieruchomości ustalono w oparciu o aktualną 

ewidencję gruntów i budynków, a także w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację 

budowlaną sporządzoną przez uprawnionego geodetę i rzeczoznawcę majątkowego 

oraz przy udziale inżyniera budownictwa. Zastosowano prawidłowe stawki podatkowe 

obowiązujące na rok 2021 ustalone w uchwałach Rady Miejskiej w Chmielniku. 

Podstawę prawną wydanego rozstrzygnięcia stanowiły przepisy u.p.o.l. Zgodnie z art. 3 

ust 1 pkt 1 u.p.o.l. podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby 

prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, 
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będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3. 

Natomiast opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub 

ich części oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - art. 2 

ust.1 u.p.o.l. W niniejszej sprawie organy podatkowe prawidłowo ustaliły, że skarżący 

jest współwłaścicielem nieruchomości położonej w miejscowości C. Sąd podniósł, że 

zgodnie z treścią art. 21 p.g.k. podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w 

ewidencji gruntów i budynków. 

W sprawie I SA/Ke 182/21 Sąd uchylił decyzję Kolegium w przedmiocie podatku 

od nieruchomości za 2017 r. Istota sporu sprowadzała się zasadniczo do kwestii 

zasadności opodatkowania podatkiem od nieruchomości według stawek właściwych dla 

budynków związanych z działalnością gospodarczą. Z drugiej zaś strony zdaniem 

skarżącej przedmiot opodatkowania (budynek) nie mógł być wykorzystany (w całości) 

do prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2017 ze względu na brak posiadania 

pozwolenia na jego użytkowanie. W ocenie Sądu przedstawiona przez organ 

odwoławczy wykładnia przepisu art. 6 ust. 2 u.p.o.l w pełni odpowiada utrwalonej w tym 

zakresie linii orzeczniczej sądów administracyjnych i stanowiąc wyraz jej odwzorowania 

nie wymaga przez sąd powtórzenia, a który to potwierdza prawidłowość argumentacji 

użytej na jej poparcie. Powstanie obowiązku podatkowego nie jest uwarunkowane 

uzyskaniem prawa do użytkowania budynku. Innymi słowy o momencie powstania 

obowiązku podatkowego decyduje fakt wystąpienia dwóch zdarzeń: zakończenie 

budowy lub rozpoczęcie faktycznego użytkowania. Materiał dowodowy zebrany w 

sprawie potwierdza, że spółka uzyskała w 2015 r. częściowe pozwolenie na 

użytkowanie budynku. W 2015 r. budynek istniał, lecz nie był w pełni zdatny do 

wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Zdaniem Sądu w sprawie należy 

zweryfikować dotychczasowe stanowisko, czy sam fakt posiadania nieruchomości przez 

przedsiębiorcę lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą, przesądza o związku 

tej nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 

1 pkt 3 u.p.o.l. Według NSA, związek ten powinien być oparty na faktycznym lub nawet 

potencjalnym wykorzystywaniu nieruchomości w działalności gospodarczej. Grunty, 

budynki i budowle, będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą, które choćby pośrednio lub w ograniczonym 

zakresie służą lub mogą służyć do prowadzenia działalności gospodarczej tego 

podmiotu, są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a 

ust. 1 pkt 3 u.p.o.l." (zob. wyroki NSA w sprawach: III FSK 2942/21, III FSK 2943). Taka 
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wykładnia, obok konieczności ustalania stanu technicznego w kontekście badania 

istnieniu względów technicznych uniemożliwiających gospodarcze wykorzystywanie 

nieruchomości (art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.), nakłada na organy także konieczność 

zbadania potencjalnej możliwości gospodarczego wykorzystania nieruchomości. 

Obowiązkiem organów podatkowych w rozpoznawanej sprawie była więc ocena, czy 

możliwe było wykorzystanie (pozostałej w posiadaniu podatnika części) spornego 

budynku do celów innych niż prowadzenie działalności gospodarczej (i odwrotnie). 

Samo stwierdzenie, że pozostała powierzchnia budynku będąca w posiadaniu przez 

spółkę była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest nie uprawnione w 

kontekście poglądu wyrażonego w wyroku i zbyt daleko idące. Sam fakt posiadania 

nieruchomości nie powoduje w sposób automatyczny, że będzie ona związana z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Ostatecznie Sąd uznał, że zaskarżona 

decyzja zapadła z naruszeniem art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. poprzez jego błędną 

wykładnię oraz z naruszeniem art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej 

poprzez nieuzasadnione ustalenie o możliwym wykorzystywaniu budynku (w 

kwestionowanym zakresie) do działalności gospodarczej podatniczki. 

Sprawy I SA/Ke 485/21 i I SA/Ke 235/21 dotyczyły skarg na indywidualne 

interpretacje przepisów prawa podatkowego. W pierwszej z ww. spraw spór w sprawie 

sprowadzał się do oceny zgodności z prawem interpretacji indywidualnej przepisów 

prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem od nieruchomości 

dystrybutorów na stacji paliw. Skarżąca twierdzi, że dystrybutory paliw i gazu stanowią 

urządzenia techniczne i w tym zakresie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości jako budowle na podstawie przepisów art. 1 a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. w zw. z 

art. 3 pkt 1, art. 3 pkt 3 p.b. oraz art. 3 pkt 9 p.b., a przedmiot opodatkowania powinny 

stanowić jedynie części budowlane lub fundamenty dystrybutorów, tj. betonowe wyspy. 

Do wniosku takiego, w ocenie skarżącej, prowadzi: zmiana definicji obiektu 

budowlanego w przepisach prawa budowlanego, fakt, że dystrybutory w części w jakiej 

stanowią urządzenia techniczne nie zostały wzniesione z użyciem wyrobów 

budowlanych, różne stawki amortyzacyjne dla dystrybutorów i zbiorników paliw, 

okoliczność, że dystrybutory nie spełniają definicji urządzenia budowlanego oraz pełnią 

rolę dominującą względem pozostałych obiektów stacji paliw. Organ zajął natomiast 

stanowisko, że dystrybutory znajdujące się na stacji paliw stanowią urządzenia 

budowlane i podlegają opodatkowaniu jako budowle. Zdaniem Prezydenta zmiana 

definicji obiektu budowlanego nie skutkowała modyfikacją zasad opodatkowania 
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dystrybutorów paliw, albowiem nadal przepisy prawa nakazują traktowanie obiektu 

budowlanego jako obiektu kompletnego. Dystrybutory należy uznać za urządzenia 

budowlane - urządzenia techniczne w rozumieniu art. 3 pkt 9 p.b., związane z obiektem 

budowlanym tj. stacją paliw, zapewniające możliwość jej użytkowania zgodnie z 

przeznaczeniem. Skoro dominującą funkcją stacji jest sprzedaż i dystrybucja paliw/gazu 

to urządzenia techniczne jakimi są dystrybutory pełnią funkcję służebną wobec niej. 

Nadto organ podał, że fraza "wzniesione z użyciem wyrobów budowlanych" odnosi się 

do obiektu budowlanego, a nie do każdego z elementów instalacji zapewniającej jego 

funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem. W ocenie Sądu, jako prawidłowe należy 

uznać stanowisko organu. 

Z kolei w sprawie I SA/Ke 235/21 Sąd uchylił zaskarżoną interpretację 

indywidualną w zakresie pkt 3 oraz oddalił skargę w pozostałej części. Sąd będąc 

związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną wskazał, że w sprawie 

istota sporu dotyczyła sposobu opodatkowania: 

1) gruntów bezpośrednio zajętych pod panele fotowoltaiczne oraz infrastrukturę 

towarzyszącą, z wyłączeniem urządzeń przesyłowych oraz pozostałej powierzchni 

wydzierżawionego gruntu mającej użytek rolny, w tym pasy pomiędzy panelami 

fotowoltaicznymi; 

2) gruntów zajętych przez Urządzenia przesyłowe służące do przesyłu energii 

elektrycznej wchodzące w skład przedsiębiorstwa dzierżawcy oraz pasy technologiczne 

zapewniające właściwą eksploatację tych urządzeń i strefy bezpieczeństwa 

wyznaczone wokół nich - w przypadku zmiany klasyfikacji gruntów z użytków rolnych na 

inną kategorię użytków (np. jako tereny przemysłowe). 

Sąd wskazał m.in., że pojęcie grunty "zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej" 

należy rozumieć jako faktyczne wykonywanie konkretnych czynności, działań na 

gruncie, powodujących dokonanie zamierzonych celów lub osiągnięcie konkretnego 

rezultatu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W oparciu o informacje 

zawarte w opisie zdarzenia przyszłego, zasadnie organ uznał, że powierzchnia gruntu, 

na której znajdują się panele i infrastruktura towarzysząca (w tzw. rzucie tych obiektów) 

podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawki właściwej dla 

gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jednak z wyłączeniem 

urządzeń przesyłowych, pasów technicznych oraz stref bezpieczeństwa, o których 

mowa w pytaniu 2. W szczególności istotne jest to, że pełne wykorzystanie potencjału 

paneli wymaga odstępów na tyle dużych, aby poszczególne panele fotowoltaiczne nie 
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zacieniały się wzajemnie. Poza tym istnieje konieczność zabezpieczenia wolnej 

przestrzeni na prowadzenie wszelkich czynności porządkowych, naprawczych i 

konserwacyjnych w celu prawidłowego funkcjonowania i prawidłowej eksploatacji 

poszczególnych obiektów farmy. Na tych gruntach nie jest przy tym wyłączona w ogóle 

możliwość prowadzenia innego rodzaju działalności, w tym działalności rolniczej niejako 

przy okazji. Zatem prawidłowe jest stanowisko organu, że także grunt pomiędzy 

panelami, jak też pomiędzy panelami a ogrodzeniem, należy traktować jako zajęty na 

prowadzenie działalności gospodarczej, jako niezbędny i wykorzystywany do 

osiągnięcia zamierzonego rezultatu jakim jest instalacja i eksploatacja farmy 

fotowoltaicznej w celu pozyskiwania energii elektrycznej. Natomiast możliwość 

prowadzenia w ograniczonym zakresie działalności rolniczej na spornej nieruchomości 

pozostaje bez wpływu na uznanie, że nastąpiło zajęcie na prowadzenia działalności 

gospodarczej, w przedstawionym wyżej znaczeniu. Przyczyną uchylenia w części 

zaskarżonej interpretacji indywidualnej było natomiast stwierdzenie w skardze 

naruszenia przez organ błędnej wykładni przepisów prawa materialnego tj. art. 5 ust. 1 

pkt 1 lit. a) i c) w zw. z art. 1a ust. 2a pkt 4 u.p.o.l. polegającego na uznaniu, że grunty 

sklasyfikowane w ewidencji jako tereny przemysłowe, przez które przebiegają 

urządzenia przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej, tj. kable elektroenergetyczne 

i urządzenia stacji transformatorowej (Urządzenia przesyłowe) lub są zajęte na pasy 

technologiczne oraz strefy bezpieczeństwa zapewniające właściwą eksploatację tych 

urządzeń - będą w przedstawionym zdarzeniu przyszłym opodatkowane podatkiem od 

nieruchomości według stawki dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, podczas gdy art. 1a ust. 2a pkt 4 u.p.o.l. wyraźnie wyłącza zaliczenie 

wymienionych gruntów do kategorii gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

W sprawach I SA/Ke 325/21, I SA/Ke 326/21, I SA/Ke 327/21 po rozpoznaniu 

skarg o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnymi wyrokami 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w sprawach ze skargi spółki na 

decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w przedmiocie podatku 

od nieruchomości za 2018, 2019, 2020 rok r. wznowił postępowanie oraz uchylił 

prawomocne wyroki WSA w Kielcach oraz decyzje Kolegium. Podstawę wznowienia z 

art. 272 § 1 p.p.s.a. stanowił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. (SK 

39/19). Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. rozumiany w ten 

sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności 
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gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez 

przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z 

art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

W sprawach organ podatkowy, przy akceptacji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Kielcach uznał, że na podstawie art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., okolicznością decydującą 

o opodatkowaniu stawkami jak dla nieruchomości związanych z działalnością 

gospodarczą jest sam fakt posiadania nieruchomości przez spółkę. Tym samym 

argumentacja podatnika, że działka i budynek objęte zaskarżoną decyzją nie są 

wykorzystywane na cele prowadzonej przez stronę działalności gospodarczej, została 

pominięta w postępowaniu podatkowym. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Sądu, 

rozstrzygnięcie organów podatkowych zaaprobowane wyrokami z (…)., zawęża kryteria 

kwalifikowania gruntów i budynków jako związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej tylko do kryterium posiadania ich przez przedsiębiorcę i to w sytuacji, gdy 

skarżąca istnienie takiego związku zakwestionowała. Co istotne, podstawa faktyczna 

opisanych rozstrzygnięć, jak również przyjęte przez organy podatkowe i w konsekwencji 

zaaprobowane przez sąd rozumienie art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. odpowiadają 

zakwestionowanym przez Trybunał Konstytucyjny kryteriom. Z tego też powodu Sąd 

rozpoznając przedmiotową skargę o wznowienie postępowania 

sądowoadministracyjnego uznał ją za zasadną, co w konsekwencji skutkowało 

uchyleniem wyroku oraz decyzji kolegium. W ocenie Sądu, zaniechanie 

przeprowadzenia postępowania dowodowego w celu ustalenia związku nieruchomości 

opodatkowanych najwyższą stawką z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi 

naruszenie mogące mieć wpływ na wynik sprawy. Okoliczności te nie były bowiem w 

ogólne badane przez organ podatkowy, a ich ustalenie, z zachowaniem zasad 

postępowania podatkowego, a następnie rozważenie w ich całokształcie, przy 

uwzględnieniu ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jest elementem zasadniczym 

dla merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. W wyroku z 3 sierpnia 2021 r. III FSK 

145/21 Naczelny Sąd Administracyjny podniósł, że "kluczowe znaczenie dla oceny 

prawidłowości opodatkowania wyższą stawką podatku od nieruchomości gruntów, 

budynków lub budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak 

wynika z wyroku Trybunału, ma ustalenie występowania faktycznego lub potencjalnego 

związku gruntu lub budynku z prowadzeniem działalności gospodarczej." Tymczasem w 

przedmiotowej sprawie związek taki nie został ustalony. 
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W sprawie I SA/Ke 198/21 Sąd uchylił postanowienie w przedmiocie stwierdzenia 

uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie odmawiające skarżącej 

wszczęcia postępowania w zakresie zwrotu nadpłaty podatku za lata 2010-2014. Sąd 

stwierdził bowiem, że Kolegium pominęło, że zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z 

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

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) w okresie 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, 

bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym w 

postępowaniach administracyjnych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu 

na ten okres. Na podstawie art. 15zzr ust. 1 pkt 2 ustawy COVID-19 w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z 

powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów 

do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki nie 

rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Na gruncie sprawy 

oznacza to, że doręczenie skarżącej postanowienia organu I instancji w dniu 23 

kwietnia 2020 r. nie spowodowało rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia zażalenia 

od tego postanowienia. Dla ustalenia daty, kiedy skutek ten nastąpił, konieczne jest 

uwzględnienie okoliczności, że przepis art. 15zzs ustawy Covid-19 utracił moc na 

podstawie art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

(Dz.U.2020.875). Przy czym art. 68 ust. 6 powołanej wyżej ustawy zmieniającej 

stanowi, że terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej 

w art. 46 (ustawa COVID-19), których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej 

ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Stosownie do art. 76 in principio ustawa ta weszła w życie z dniem następującym po 

dniu ogłoszenia, tj. w dniu 16 maja 2020 r. Skoro w zaskarżonym postanowieniu organ 

nie odniósł się do regulacji prawnych wprowadzonych na skutek pandemii oraz nie 

dokonał na ich podstawie odpowiednich ustaleń, to znaczy, że nie zdefiniował w 

uzasadnieniu wszystkich faktycznych i prawnych motywów wydanego rozstrzygnięcia, 

to postanowienie nie mogło się ostać z tej właśnie przyczyny. 
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7. Umorzenia należności podatkowych 

 

Podstawę rozstrzygnięć w sprawach z zakresu umorzeń należności pieniężnych, 

w których orzekał Dyrektor Izby Skarbowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze, stanowiły przepisy: ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 800), dalej „Ordynacja podatkowa”, ustawy z dnia 

z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 

423 ze zm.), dalej jako „u.s.u.s.”, rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z 

tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2003 r., Nr 141, poz. 1365), dalej 

„rozporządzenie”, ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

(Dz. U. z 2021r., poz. 266 ze zm.), dalej „ustawa o u.s.r.”. 

Przykładowo w sprawie I SA/Ke 473/21 Sąd uwzględnił skargę i uchylił 

zaskarżoną decyzję. Przedmiotem kontroli Sądu była decyzja ZUS odmawiająca - na 

podstawie art. 61a § 1 k.p.a. w zw. z art. 30, art. 83b ust. 1 u.s.u.s. - wszczęcia 

postępowania w sprawie wniosku o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne za 

osoby zgłaszane do ubezpieczeń w części finansowanej przez ubezpieczonych oraz na 

podstawie art. 61a § 1 k.p.a. w zw. z art. 28 ust. 3a u.s.u.s., wszczęcia postępowania o 

umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz 

Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników w części 

finansowanej przez płatnika. Sąd wyjaśnił, że w świetle art. 24 ust. 2 u.s.u.s. termin 

"należności z tytułu składek" to pojęcie zbiorcze, które obejmuje składki, odsetki za 

zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkową opłatę. Wszędzie tam, 

gdzie w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych ustawodawca posługuje się 

terminem "należności z tytułu składek" regulacja ustawowa dotyczy więc nie tylko 

składek, ale także odsetek za zwłokę, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i 

dodatkowej opłaty. Analiza ustaleń organu o stanie zaległości składkowych 

znajdujących się na koncie płatnika oraz wniosku skarżącej o umorzenie zaległości 

prowadzi do wniosku, że intencją skarżącej było umorzenie należności z tytułu składek 

(czyli składek i odsetek), przy czym wniosek obejmował zarówno należności z tego 

tytułu w części finansowanej przez ubezpieczonego jak i przez płatnika. Z treści 

zaskarżonego rozstrzygnięcia wynika natomiast, że odmawiając wszczęcia 

postępowania w sprawie umorzenia składek za osoby zgłaszane do ubezpieczeń w 
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części finansowanej przez ubezpieczonych, organ zakresem rozstrzygnięcia objął 

wyłącznie żądanie dotyczące składek, pozostawiając poza zakresem rozpoznania 

część wniosku, w której skarżąca domagała się umorzenia odsetek. Przepis art. 28 

u.s.u.s. stanowi, że "należności z tytułu składek" mogą być umarzane w całości lub w 

części przez Zakład, z uwzględnieniem ust. 2-4 (ust. 1). Zgodnie z tym przepisem 

należności z tytułu składek, co do zasady, mogą być umarzane tylko w przypadku ich 

całkowitej nieściągalności (ust. 2), która ma miejsce w sytuacjach wymienionych (pkt 1-

6 ust. 3), z zastrzeżeniem ust. 3a. Wskazana powyżej regulacja, ze względu na treść 

art. 30 u.s.u.s., nie ma zastosowania do składek finansowanych przez ubezpieczonych 

niebędących płatnikami tych składek. W art. 30 u.s.u.s. wskazano, że do składek 

finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek nie stosuje się 

art. 28 u.s.u.s. Nie ma natomiast przeszkód prawnych do wszczęcia i prowadzenia 

postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od nieuregulowanych 

składek na ubezpieczenia w części finansowanej przez pracowników. Niemożność 

umorzenia składek na podstawie art. 30 u.s.u.s. nie stanowi przeszkody przy umarzaniu 

pozostałych elementów z tytułu składek.  

Z kolei w sprawie I SA/Ke 200/21 Sąd oddalił skargę na decyzję ZUS w 

przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek. W sprawie istotne było, że 

sprawa była już przedmiotem rozpoznania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Kielcach. Sąd ten uchylił zaskarżoną decyzję ZUS oraz poprzedzającą ją decyzję 

organu pierwszej instancji w przedmiocie umorzenia należności składkowych, 

stwierdzając naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 28 ust. 3a u.s.u.s. i § 3 

ust. 1 rozporządzenia przez ich niezastosowanie. Nie rozważył prawidłowo przesłanki z 

art. 28 ust. 3 pkt 6 u.s.u.s. przez co uchybił również przepisowi art. 7, art. 77 i art. 107 § 

3 K.p.a. oraz zasadzie przekonywania z art. 11 K.p.a. Sąd wskazał, że przedmiotem 

rozważań o umorzeniu organ poddał m.in. należności składkowe osoby ubezpieczonej 

będącej płatnikiem składek. To zaś powodowało konieczność poddania ich analizie z 

zastosowaniem nie tylko art. 28 ust. 3 u.s.u.s., ale i art. 28 ust. 3a u.s.u.s., a w 

konsekwencji także § 3 ust. 1 Rozporządzenia. Tego organ nie uczynił. Okres 

składkowy za lipiec 2015 r. nie został objęty umorzeniem, dlatego te należności, które 

dotyczą składek osoby ubezpieczonej będącej płatnikiem składek, powinny być przez 

organ rozważone przez pryzmat przesłanek z art. 28 ust. 3a u.s.u.s. w zw. z § 3 ust. 1 

pkt 1, pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia. Sąd podniósł ponadto, że dokonując oceny w 

przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek w części finansowanej przez 
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płatnika za zatrudnionych pracowników organ prawidłowo stwierdził, że ma do nich 

zastosowanie przesłanka całkowitej nieściągalności. W ocenie Sądu jednak organ nie 

dokonał prawidłowej oceny przesłanki z art. 28 ust. 3 pkt 6 u.s.u.s. W związku z 

powyższym kontrolując zaskarżoną decyzję zachodziła konieczność zastosowania art. 

153 ustawy p.p.s.a. W tak zakreślonych ramach sprawy Sąd stwierdził, że skarga nie 

zasługuje na uwzględnienie, albowiem ocena legalności zaskarżonej decyzji prowadzi 

do wniosku, że organ wykonał w sposób prawidłowy zalecenia Sądu zawarte w wyroku 

WSA. 

Sprawa I SA/Ke 157/21 dotyczyła skargi na odmowę wnioskodawczyni 

umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne wynikających z decyzji o przeniesieniu 

odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu składek za osobę prowadzącą działalność 

gospodarczą po zmarłym ojcu. Sąd oddalił skargę Zdaniem Sądu organ prawidłowo 

stwierdził brak przesłanek nieściągalności. W konsekwencji, wbrew twierdzeniom 

zobowiązanej, organ prawidłowo stwierdził brak możliwości umorzenia należności z 

tytułu składek w postaci odsetek, opłaty dodatkowej i kosztów upomnienia, za 

zatrudnionych pracowników w części finansowanej przez płatnika odsetek. Stosownie 

do przedstawionych na wstępie rozważań brak przesłanek nieściągalności, tj. art. 28 

ust. 3 u.s.u.s., stanowił dla organu podstawę do odmowy umorzenia należności z tytułu 

składek za ubezpieczonych będących płatnikami składek. W tym jednak zakresie 

Zakład był zobowiązany do przeprowadzenia postępowania w oparciu o art. 28 ust. 3a 

u.s.u.s. w związku z § 3 Rozporządzenia. Zdaniem Sądu organ, na podstawie 

zebranego materiału dowodowego, prawidłowo stwierdził istnienie przesłanki z § 3 pkt 3 

Rozporządzenia. Stosownie do powołanej regulacji Zakład może umorzyć wskazane 

należności z tytułu składek, jeżeli zobowiązany wykaże, że ze względu na stan 

majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie ich opłacić, ponieważ pociągnęłoby to 

zbyt ciężkie skutki dla zobowiązanego i jego rodziny, w szczególności w przypadku 

przewlekłej choroby zobowiązanego lub konieczności sprawowania opieki nad 

przewlekle chorym członkiem rodziny, pozbawiającej zobowiązanego możliwości 

uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności. Organ miał tu na uwadze 

konieczność opiekowania się przez skarżącą przewlekle chorym mężem i w związku z 

tą sytuacją brak możliwości podjęcia przez zobowiązaną dodatkowego zatrudnienia, a 

także wysokość zadłużenia w stosunku do uzyskiwanego przez skarżąca dochodu. 

Stwierdzenie przez organ ww. przesłanki skutkowało umorzeniem należności z tytułu 

składek za ubezpieczonych będących płatnikami składek. 
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Sąd oddalił również skargę w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 11/21 na decyzję 

Prezesa KRUS w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty należności składkowych. 

Materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia stanowi art. 41 a ust. 1 pkt 1 u.s.r. zgodnie, 

z którym prezes Kasy lub upoważniony przez niego pracownik Kasy, w przypadkach 

uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego, na jego wniosek, uwzględniając 

możliwości płatnicze wnioskodawcy oraz stan finansów funduszów emerytalno-

rentowego i składkowego może odroczyć termin płatności należności z tytułu składek 

na ubezpieczenie, rozłożyć ich spłatę na raty lub umorzyć w całości lub w części. 

Kwestią pierwszorzędną w sprawie było ustalenie czy występuje przesłanka rozłożenia 

zaległości na raty, tj. ważny interes zainteresowanego. W związku z tym obowiązkiem 

organu, wynikającym z art. 77 § 1 k.p.a. było wyjaśnienie sytuacji materialnej i życiowej 

skarżącego, ustalenie osób, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, 

dochodów oraz koniecznych wydatków tak dla jego egzystencji, jak i osób 

prowadzących z nią wspólne gospodarstwo domowe oraz relacji pomiędzy tymi 

wielkościami. Ważny interes w umorzeniu składek ze względu na trudną sytuację 

ubezpieczonego istnieje bowiem wtedy, gdy pomiędzy obowiązkiem zapłaty należności 

i jego sytuacją materialną istnieje związek tego rodzaju, że wykonanie obowiązku 

zapłaty składek mogłoby spowodować niemożność zaspokojenia przez zobowiązanego 

i jego bliskich podstawnych potrzeb życiowych. Istotne przy tym jest, że ustalając 

istnienie przesłanki organ zobowiązany jest wziąć pod uwagę aktualną sytuację życiową 

i majątkową osoby wnoszącej o umorzenie zaległości. Tak dokonane ustalenia powinny 

zostać odzwierciedlone w uzasadnieniu decyzji. Sąd stwierdził, że organy wypełniły 

obowiązki wynikające z powołanych regulacji. Organy przeprowadziły postępowanie 

dowodowe w wyniku, którego na podstawie dokumentów, oświadczeń złożonych przez 

stronę oraz własnych ustaleń, w tym podczas wizytacji gospodarstwa rolnego 

skarżącego ustaliły sytuację finansową, rodzinną rolnika i przedstawiły ją w 

uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, spełniającej wymogi określone w art. 107 § 1 i § 3 

k.p.a. 

Sąd uchylił natomiast decyzję Prezesa KRUS oraz poprzedzającą ja decyzję 

organu I Instancji w sprawie I SA/Ke 330/21. Dokonując analizy zaskarżonej decyzji 

Sąd stwierdził, że proces decyzyjny organu został przeprowadzony wadliwie. Materiał 

dowodowy zgromadzony w sprawie został rozpatrzony i oceniony z naruszeniem 

zasady określonej w art. 77 § 1 oraz art. 80 k.p.a. Zaskarżone rozstrzygnięcie nie jest 

logiczną konsekwencją materiału procesowego zgromadzonego w sprawie. Organ 
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zgromadził obszerny materiał dowodowy, jednak nieprawidłowo go rozpatrzył i ocenił, 

co miało wpływ na ustalenia w zakresie istnienia przesłanki ważnego interesu 

zainteresowanego. Zdaniem Sądu okoliczności faktyczne sprawy uzasadniają 

stanowisko, że sytuacja skarżącego jest wyjątkowo trudna, stwarza zagrożenie bytu i 

zdrowia skarżącego oraz jego partnerki, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie 

domowym. Oznacza to, że wyprowadzone przez organ wnioski co do przesłanki 

ważnego interesu zobowiązanego nie są prawidłowe, ponieważ nie mają 

odzwierciedlenia w zebranym materiale dowodowym. Wskutek nieprawidłowego 

rozpatrzenia materiału dowodowego i jego oceny, wywiedzione przez organ wnioski 

pozostają w sprzeczności z faktami wynikającymi z dowodów dotyczącymi sytuacji 

materialnej, rodzinnej oraz zdrowotnej skarżącego i jego partnerki. Ważny interes 

podatnika, to nie tylko zdarzenia losowe, nadzwyczajne, ale także sytuacja 

ekonomiczna podatnika. Organ nie zauważył, że w wyjątkowej sytuacji, jak ta  

w której znalazł się skarżący, powstała obiektywna niemożność zapłaty przez niego 

zaległych składek. Ich zapłata spowodowałaby trudności w zaspokojeniu podstawowych 

potrzeb skarżącego i jego partnerki. 

Sprawa I SA/Ke 285/21 dotyczyła skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Kielcach w przedmiocie umorzenia kary pieniężnej za posiadanie zależne 

lokalu, w którym znajdował się niezarejestrowany automat do gier i w którym 

prowadzona była w tym czasie działalność gastronomiczna. Sąd uchylił zaskarżona 

decyzję i poprzedzająca ja decyzję organu I instancji. Ramy materialnoprawne 

umorzenia zaległości podatkowych wyznacza w sprawie przepis art. 67a § 1 pkt 3 

Ordynacji podatkowej, stanowiący, że organ podatkowy, na wniosek podatnika, z 

zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika 

lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, 

odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Za dowolną Sąd uznał ocenę organów 

podatkowych w zakresie wystąpienia przesłanki interesu publicznego. Rozumienie tej 

przesłanki nie może ograniczać się wyłącznie do kwestii charakteru zaległości jako kary 

administracyjnej. Odnoszenie rozumienia przesłanki interesu publicznego jedynie do 

okoliczności powstania zaległości, a w szczególności faktu, że stanowi ona karę 

pieniężną i powinna spełniać swą represyjną funkcję, jest nieuprawnionym zawężeniem 

tego pojęcia. Zdaniem Sądu w sprawie zabrakło szczegółowych rozważań i dokonania 

"ważenia" przesłanek. Organ nie ocenił okoliczności wskazanych przez skarżącą we 

wniosku i powtórzonych w skardze dotyczących prowadzonej przez nią działalności 
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gospodarczej w aspekcie przesłanki interesu publicznego. Sąd podzielił stanowisko 

zawarte w wyrokach sądów administracyjnych przywołanych w skardze, zgodnie z 

którym rozumienie przesłanki interesu publicznego musi uwzględnić szerszy aspekt, też 

w znaczeniu długoterminowym, w tym skutków gospodarczych (również w skali 

lokalnej) i społecznych (redukcja zatrudnienia). Ważne jest, co podkreślano, by wskutek 

dochodzenia zaległości podatkowych, państwo (tu: jednostka samorządu terytorialnego) 

nie poniosło w efekcie kosztów większych, niż w wypadku zaniechania korzystania z 

tego uprawnienia. W sprawie organy zaniechały natomiast ustalenia jakie konsekwencje 

zarówno dla skarżącej jak i dla zatrudnionych przez nią pracowników pociągnie za sobą 

konieczność zapłaty przedmiotowej kary. 

Sąd uchylił również decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach 

oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie odmowy umorzenia 

zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości w sprawie I SA/Ke 457/20. 

Zdaniem Sądu stan pandemii, jako zjawisko o charakterze nadzwyczajnym i globalnym, 

które w niekwestionowany przez organ podatkowy sposób wpłynęło na niemal całkowite 

zaprzestanie działalności prowadzonej przez spółkę (brak zleceń, przerwany łańcuch 

dostaw komponentów, m.in. z Włoch, co obrazują też przedstawione przez spółkę 

dokumenty finansowe), wprowadzenie kryzysowego sposobu zatrudnienia i 

wynagradzania pracowników, w sposób jednoznaczny potwierdza istnienie ważnego 

interesu podatnika w kontekście zaległości podatkowych powstałych w okresie 

pandemii. Całkowicie chybiona jest również w tym kontekście argumentacja organów 

podatkowych, odwołująca się do konieczności ponoszenia przez wnioskodawcę ryzyka 

związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą i przewidywania sytuacji 

kryzysowych. Otóż argumentacja ta nie przystaje do realiów związanych z przebiegiem i 

wielowymiarowością skutków pandemii, które nie mieszczą się w zakresie typowego 

(zwykłego) ryzyka związanego z procesami gospodarczymi. Nie można do stanu 

nadzwyczajnego przykładać miernika, który sprawdza się i jest utrwalony w stanie 

zwyczajnym. Fakt dużej skali zjawiska (pandemii) i odczuwalności jego negatywnych 

skutków przez wielu podatników, nie może również dawać podstawy dla 

automatycznego odrzucenia kwalifikacji ich sytuacji w kontekście "ważnego interesu". 

W ocenie sądu wystarczającą przesłanką dla uznania zaistnienia przesłanki ważnego 

interesu podatnika jest ustalenie czy wnioskodawca wykazał, że ze względu na stan 

finansowy spowodowany przyczynami od niego niezależnymi, na które nie miał wpływu, 

nie jest w stanie uregulować powstałych w tych okolicznościach zaległości 
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podatkowych. Z tych względów, wbrew ocenie dokonanej przez organ podatkowy, 

należało uznać, że w przypadku skarżącej wystąpiła przesłanka ważnego interesu 

podatnika. Za dowolną Sąd uznał również ocenę organów podatkowych w zakresie 

wystąpienia przesłanki interesu publicznego. W ocenie sądu, w realiach niniejszej 

sprawy, również ta przesłanka wystąpiła. W interesie publicznym (w tym finansowym 

gminy) jest by spółka dalej prowadziła swą działalność i rozwijała się (w tym 

powiększała, a nie redukowała zatrudnienie), a tym samym zwiększała swój wkład do 

budżetu gminy i państwa. W niniejszej sprawie, czego nie podważył organ podatkowy, 

spółka zmuszona została do prowadzenia nadzwyczajnych działań ratunkowych, 

zarówno dla zachowania płynności finansowej, jak i utrzymania zatrudnienia. Interes 

publiczny nie może być rozumiany w oderwaniu od aktualnych realiów gospodarczych i 

to uwarunkowanych sytuacją nadzwyczajną - pandemią. W konsekwencji Sąd 

stwierdził, że organy podatkowe nie dokonały prawidłowej subsumpcji ustalonego stanu 

faktycznego do normy prawnej konstytuującej ulgę podatkową. 

 

 
 

8. Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

 
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 2020 r., poz. 1333 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. 29-30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane. 

 

W sprawie II SA/Ke 332/20 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji w 

przedmiocie nakazu rozbiórki samowolnie wybudowanej wiaty garażowej. W 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

72 

 

uzasadnieniu Sąd wskazał, że sprawa dotyczy obiektu o wymiarach 4,35m x 6,25 m, o 

pow. 27,18 m2, który organ I instancji uznał za garaż (wiata garażowa) z uwagi na jej 

funkcję użytkową polegającą na parkowaniu pod nią dwóch samochodów osobowych. 

Dokonana przez PINB kwalifikacja obiektu pozwalała na przyjęcie, że mamy do 

czynienia z garażem w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, dla którego 

ustawa ta nie wymaga pozwolenia na budowę, jednakże zgodnie z art. 30 ust. 1 

wymagane jest zgłoszenie. Z takim stanowiskiem nie zgodził się organ II instancji 

kwalifikując sporny obiekt jako wiatę w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 2c Prawa 

budowlanego. Wskazując na brak legalnej definicji oraz przywołując wypracowane 

przez orzecznictwo cechy wiaty (samodzielna, lekka budowla, posiadająca dach, nie 

obudowana ze wszystkich stron ścianami) uznał, że fakt parkowania pod wiatą 

samochodu nie powoduje przypisania jej cech budynku garażowego, jak również nie 

można uznać, że doszło w ten sposób do urządzenia stanowiska postojowego, w tym 

także zadaszonego. W rezultacie dokonanej wykładni pojęcia wiata, zdaniem WINB, 

inwestor zrealizował wiatę która nie wymaga ani pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 1 

pkt 2c Prawa budowlanego), ani zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego). 

Sąd wskazał, iż istota sporu sprowadza się do rozstrzygnięcia jakiego rodzaju obiekt 

został wzniesiony, albowiem rozwiązanie tej kwestii decyduje o zastosowaniu dalszych 

przepisów dla oceny legalności tego obiektu. Jak wynika z protokołu kontroli i materiału 

fotograficznego została wybudowana wolnostojąca wiata garażowa na dwa stanowiska 

postojowe o wymiarach w rzucie 4,35 x 6,25 m tj. 27,18 m2 z dachem drewnianym 

jednospadowym krytym blachą o wysokości max. 2,25 m i min. 2,15 m. Wiatę 

usytuowano w odległości ok. 0,70 m od ogrodzenia z działką sąsiednią, aktualnie 

użytkowaną rolniczo. Wiata posiada trzy ściany wykonane z betonowych płyt 

prefabrykowanych wsuniętych w betonowe słupy zakotwione w gruncie. W dniu kontroli 

w wiacie znajdowały się dwa samochody osobowe. Sąd stwierdził, iż prawdą jest 

stwierdzenie organu II instancji, że przepisy Prawa budowlanego nie definiują pojęcia 

"wiata". W słowniku języka polskiego (PWN) wiata to lekka budowla w postaci dachu 

wspartego na słupach np. nad parkingiem, magazynem, nad przystankiem 

tramwajowym. Podobne określenie wiaty zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 30 

grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Objaśniając 

pojęcia podstawowe rozporządzenie za szczególny rodzaj budynku uważa wiatę, która 

stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub 

nawet w ogóle ścian pozbawione. W orzecznictwie podkreśla się, że brak ustawowej 
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definicji wiaty oznacza, że kwalifikacja obiektu budowlanego do tego pojęcia wymaga 

uwzględnienia również jego funkcji. Odnieść należy się do funkcji jaką ma ona pełnić, 

na jaki cel ma być ona wykorzystywana. Zawsze jednak wskazuje się, że jest to 

samodzielna i lekka budowla posadowiona na słupach, posiadająca dach i fundamenty 

oraz nie posiadająca ścian, której celem jest ochrona miejsca lub rzeczy przed 

oddziaływaniem atmosferycznym. Uwzględniając opis spornego obiektu oraz jego 

niewątpliwe przeznaczenie polegające na możliwości parkowania i parkowaniu pod nią 

dwóch samochodów Sąd nie zgodził się z oceną organu II instancji, że przedmiotem 

kontroli jest obiekt będący wiatą, dla którego przy powierzchni 27,18 m2, czyli mniejszej 

niż 50 m2 powierzchni zabudowy nie potrzeba spełnić żadnych procedur określonych 

prawem budowlanym, co wynika z art. 29 ust. 1 pkt 2c i art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa 

budowlanego. Na aprobatę zasługują bowiem te ustalenia organu I instancji, wedle 

których obiekt budowlany stanowi zadaszony garaż dla samochodów, objęty dyspozycją 

art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Funkcja użytkowa tego obiektu znajduje 

potwierdzenie w załączonym do protokołu z kontroli materiale fotograficznym. 

Niewątpliwie wybudowanie przez inwestora zadaszenia nad gruntem, jak i postawienie 

trzech ścian z betonowych płyt prefabrykowanych wsuniętych w betonowe słupy 

zakotwione w gruncie, miało na celu urządzenie obiektu budowlanego o określonej 

funkcji i oznaczonych cechach służących parkowaniu samochodów osobowych. Brak 

jednej ze ścian nie dyskwalifikuje spornego obiektu jako garażu, skoro z postanowień § 

102 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

wynika, że garaż może nie mieć ścian zewnętrznych i wówczas w nomenklaturze 

rozporządzenia będzie to garaż otwarty. Z podniesionych wyżej względów, w ocenie 

Sądu, organ II instancji błędnie ustalił, że sporny obiekt odpowiada warunkom 

określonym w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit c Prawa budowlanego, a w rezultacie nie istnieje dla 

takiego obiektu wymóg uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Wyrok jest 

prawomocny. 

W sprawie II SA/Ke 758/19 uchylając decyzję w przedmiocie nakazu rozbiórki 

obiektu budowlanego  z prefabrykowanych elementów betonowych o wysokości 5,25 m 

na długości 50,54 m, o wysokości 4,50 m na długości 0,95 m i o wysokości 3,00 m na 

długości 2,85 m, wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, Sąd 

wyjaśnił, że dokonując prawnobudowlanej kwalifikacji tego obiektu organ nadzoru 

budowlanego II instancji przyjął, że ma do czynienia z wykonanym samowolnie murem 
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pełniącym funkcję ekranu akustycznego, który z uwagi na jego niezgodność z 

ustaleniami obowiązującego na tamtym terenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i ze sztuką budowlaną oraz z powodu stwarzania zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia nie mógł być zalegalizowany i podlegał rozbiórce na 

podstawie art. 48 Prawa budowlanego. Z  taką kwalifikacja, a w konsekwencji i z 

będącym jej następstwem sposobem rozstrzygnięcia sprawy Sąd się nie zgodził. 

Przedmiotem sprawy było kilkadziesiąt wyprodukowanych w betoniarni prefabrykatów 

betonowych w kształcie odwróconej litery T, o wysokości 525 cm i podstawie o 

szerokości 222 cm oraz kilka analogicznych prefabrykatów o wysokości 4,50 i 3,00 m. 

Prefabrykaty te ustawione zostały bezpośrednio obok siebie, ale bez jakiegokolwiek 

mocowania, na położonych bezpośrednio na ziemi płytach drogowych, w linii 

równoległej od wschodniej granicy działki skarżącego z działką należącą do uczestnika, 

w odległości 3,42 m od tej granicy, licząc od krawędzi podstawy każdego prefabrykatu 

betonowego i w odległości ok. 4,37 m licząc od pionowej części tych prefabrykatów, od 

ogrodzenia pomiędzy wymienionymi działkami wykonanego z prefabrykatów 

betonowych o wysokości słupków 3,00 m. Prefabrykaty te nie były objęte jakimkolwiek 

sprzeciwem ze strony właściwego organu architektoniczno-budowlanego wobec 

dokonanego zgłoszenia. Ponadto przedmiotem rozbiórki utrzymanej w mocy 

zaskarżoną decyzją było kilka takich samych prefabrykatów ustawionych prostopadle 

do wskazanej granicy. Według konsekwentnych twierdzeń skarżącego, opisane w 

zaskarżonej decyzji betonowe prefabrykaty, nigdy nie stanowiły jakiejkolwiek budowy, 

ale przeznaczone do sprzedaży, wyprodukowane przez niego prefabrykowane 

elementy betonowe. Oceniając sprawę Sąd zauważył, że zupełnie nieracjonalne z 

punktu widzenia skarżącego – producenta i sprzedawcy tak dużych i ciężkich 

prefabrykatów betonowych typu T, jak przedmiotowe, byłoby używanie ich na własnej 

działce jako muru mającego pełnić funkcję ekranu akustycznego, w sytuacji, gdy z 

żadnych przepisów ani z żadnych ujawnionych w sprawie decyzji administracyjnych nie 

wynika, aby miał on obowiązek wykonania takich ekranów akustycznych od strony 

sąsiedniej działki należącej do osoby fizycznej, w miejscu oddalonym do tej działki o 

ponad 4 metry i w sytuacji, gdy pomiędzy działką skarżącego i uczestnika znajduje się 

pas co najmniej kilkunastoletnich drzew pełniących funkcję izolacyjną, o wysokości 

przewyższającej najwyższe z przedmiotowych prefabrykatów. Gabaryty i waga tych 

prefabrykatów i będący ich następstwem koszt ich wykorzystywania jako ekranu 

akustycznego, w zestawieniu z gabarytami, funkcjonalnością i kosztem powszechnie 
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stosowanych rozwiązań technologicznych przy wykonywaniu ekranów akustycznych 

powoduje również, że przypisywany skarżącemu przez organ II instancji zamiar 

wykorzystywania tych prefabrykowanych elementów jako ekranu akustycznego, byłby 

całkowicie nieopłacalny, a przez to nieracjonalny. Wreszcie Sąd zauważył, że 

wskazywanej przez organy funkcji przedmiotowego obiektu zaprzecza stwierdzony 

przez sam organ w czasie oględzin fakt istnienia ubytku w będącym przedmiotem 

sprawy murze. Ubytek taki powoduje bowiem, że skuteczność takiego "dziurawego" 

ekranu akustycznego drastycznie spada, poddając w wątpliwość racjonalność 

kwalifikacji przyjętej przez organy. Również oczywista w realiach gospodarczych 

możliwość pojawienia się w każdej chwili kolejnego nabywcy przedmiotowych 

prefabrykatów stawia pod znakiem zapytania racjonalność wykorzystywania ich przez 

skarżącego producenta i sprzedawcę tych prefabrykatów, jako ekranu 

dźwiękochłonnego. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 25 Prawa 

budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów 

budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących 

jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten 

cel. Dyskwalifikując możliwość zakwalifikowania obiektu jako eksponatów wystawowych 

organ II instancji wyraził pogląd, że przedmiotowych, "ściśle ustawionych elementów 

jednakowego kształtu nie można (...) uznać jako eksponaty wystawowe, bowiem ich 

usytuowanie nie jest zgodne z założeniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w którym jednoznacznie takie przeznaczenie terenu (na cele 

wystawowe) powinno być określone. Poza tym trudno uznać elementy tworzące ten mur 

eksponatami wystawowymi w ścisłym pojęciu, tzn. obiektami wystawionymi na pokaz i 

tylko do obejrzenia, a nie obiektami wystawionymi na sprzedaż, skoro sam Pan A.S. 

stwierdza, że są one przeznaczone do sprzedaży". Z takimi poglądami Sąd się nie 

zgodził. Przede wszystkim warunkiem zakwalifikowania jakiegokolwiek obiektu, jako 

eksponatu wystawowego, jest to, aby był on obiektem budowlanym, a więc zgodnie z 

przytoczoną wyżej definicją z art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego budynkiem, budowlą 

bądź obiektem małej architektury. Dopiero spełnienie tego warunku aktualizuje 

możliwość oceny, czy dany obiekt budowlany rzeczywiści stanowi wyłącznie "eksponat 

wystawowy, niepełniący jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowany na terenach 

przeznaczonych na ten cel". W tym zakresie należy zauważyć, że niczym nie poparta 

teza organu, że eksponatami wystawowymi w ścisłym pojęciu, są obiekty wystawione 

na pokaz i tylko do obejrzenia, a nie obiekty wystawione na sprzedaż, w żadnym razie 
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nie przystaje do okoliczności niniejszej sprawy. Taka definicja eksponatu wystawowego 

nie wynika z jakichkolwiek przepisów, a nadto biorąc pod uwagę, że przedmiotem 

sprawy jest kilkadziesiąt prefabrykowanych betonowych elementów tego samego 

rodzaju, nie można przyjmować, aby wszystkie one nie były przeznaczone do 

sprzedaży, ponieważ jako eksponat wystawowy wystarczające byłoby wykorzystanie 

tylko jednego takiego elementu, a nie kilkudziesięciu, czy tym bardziej wszystkich. Sąd 

wyraził pogląd, że nawet jeśli eksponat wystawowy pełni czasowo (tj. do momentu 

sprzedaży takiego eksponatu) i niejako "przy okazji", jakąś funkcję użytkową, to nie 

można przyjmować, aby dyskwalifikowało to możliwość uznania go za eksponat 

wystawowy w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 25 Prawa budowlanego. Gdyby przyjąć, że 

przedmiotowe prefabrykaty stanowią eksponaty wystawowe w rozumieniu ostatnio 

wymienionego przepisu, to zgodnie z nim, a także zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa 

budowlanego a contrario, ich ustawienie nie wymagałoby ani pozwolenia na budowę, 

ani zgłoszenia. W ocenie Sądu jednak, będące przedmiotem zaskarżonej decyzji 

prefabrykowane elementy betonowe, nie mogą być kwalifikowane jako jakikolwiek 

obiekt budowlany, a przez to także jako eksponat wystawowy, a stanowią jedynie zapas 

wyprodukowanych w zakładzie produkcyjnym skarżącego produktów, czasowo, to 

znaczy do momentu sprzedaży przechowywanych na terenie jego istniejącego od 

dawna zakładu przemysłowego. Skoro tak, to niedopuszczalne było prowadzenie w 

stosunku do takich prefabrykatów postępowania z zakresu nadzoru budowlanego, a 

takie wszczęte postępowanie podlegało umorzeniu jako bezprzedmiotowe. Wyrok jest 

nieprawomocny. 

Przedmiotem uchylonej w sprawie II SA/Ke 917/19 decyzji w przedmiocie nakazu 

rozbiórki był samowolnie zrealizowany obiekt konstrukcji drewnianej o wym. w rzucie 

4,60 x 7,75 m, stanowiący wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny. Sąd 

wskazał, że skarżący w toku postępowania podnosił wprawdzie, że z uwagi na 

posadowienie obiektu ponad gruntem nie można uznać by był trwale z nim związany, 

jednak z treści skargi wynika, że jego celem jest legalizacja tego obiektu, a więc w 

istocie przyznaje, że jego realizacja nastąpiła w warunkach samowoli budowlanej. 

Inaczej stanu faktycznego zaistniałego w niniejszej sprawie zakwalifikować nie można.  

Ustawodawca w żadnym miejscu nie definiuje zwrotu "trwałego związania z gruntem" 

oraz pojęcia "fundamentu". W orzecznictwie wskazuje się zaś, że cecha trwałego 

związania z gruntem sprowadza się do posadowienia obiektu budowlanego na tyle 

trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom 
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zewnętrznym mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy 

przemieszczenie na inne miejsce. Podnosi się także, że dla przyjęcia trwałego 

związania z gruntem nie ma znaczenia okoliczność posiadania przez obiekt 

fundamentów, czy wielkość zagłębienia w gruncie. Istotne jest, czy posadowienie jest 

na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na nim 

konstrukcję i zapewnia bezpieczeństwo. O trwałym bądź nietrwałym związaniu obiektu 

budowlanego z gruntem nie decyduje też technologia wykonania fundamentu oraz 

możliwości techniczne przeniesienia tego obiektu w inne miejsce, lecz cechy 

konstrukcyjne wskazujące, nie jest on przeznaczony do przenoszenia. Na gruncie 

kontrolowanej sprawy Sąd stwierdził, że obiekt konstrukcji drewnianej, przeznaczony do 

celów mieszkaniowych, jest trwale związany z gruntem, mimo posadowienia go na 

betonowych stopach fundamentowych, a przestrzeń pod obiektem wynosi 0,4 m. 

Niewątpliwie fundament, którego zadaniem jest przenoszenie obciążeń na grunt, może 

być wykonany z różnych materiałów budowlanych. Technologia fundamentu nie zmienia 

charakteru obiektu budowlanego jako budynku. Konstrukcja obiektu wskazuje na trwały 

jej związek z gruntem. Obiekt ma powierzchnię zabudowy 35,65 m², pełni funkcję 

mieszkaniową, stopy fundamentowe są zagłębione w gruncie, a sam obiekt 

zakotwiczony na tych stopach. Niewątpliwie nie jest on przeznaczony do przeniesienia 

w inne miejsce. Podnoszona w toku postępowania możliwość jego przeniesienia nie 

podważa w żaden sposób zasadności przeprowadzonej przez organ oceny, 

kwalifikującej omawiany obiekt jako budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu 

art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego, a w konsekwencji wymagający zgłoszenia 

stosowanie do dyspozycji art. 30 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Orzeczenie jest prawomocne. 

W sprawie II SA/Ke 327/20 Sąd oddalił skargę na postanowienie w przedmiocie 

wstrzymania robót budowlanych  związanych z budową strzelnicy sportowej otwartej. W 

uzasadnieniu Sąd wskazał, że organy nadzoru budowlanego ustaliły, iż obiekt 

budowlany będący przedmiotem został zrealizowany w warunkach samowoli 

budowlanej, do zlikwidowania której zastosowanie znajduje wskazany przepis art. 48 

ustawy Prawo budowlane. Sąd zauważył, że zasadniczą dla rozstrzygnięcia sprawy 

kwestią był sposób kwalifikacji przedmiotu postępowania z punktu widzenia przepisów 

prawa budowlanego. Organy nadzoru budowlanego obu instancji uznały, że 

przedmiotem postępowania jest strzelnica sportowa otwarta, którą należy kwalifikować 

jako obiekt budowlany będący budowlą sportową wzniesioną z użyciem materiałów 

budowlanych wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu 
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zgodnie z jego przeznaczeniem. Organy zgodnie też uznały, że w skład tej strzelnicy 

wchodzą tworzące funkcjonalną całość budowle (pawilon strzelecki w postaci wiaty, 

magazyn – garaż blaszak, wiata wypoczynkowa), urządzenia budowlane (ogrodzenia, 

ustęp suchy, przejazd i plac postojowy utwardzony kruszywem) oraz urządzenia 

techniczne niewzniesione z użyciem wyrobów budowlanych (kulochwyty, przesłony 

podłużne).   Z taką kwalifikacją Sąd w większości się zgodził. Sąd wskazał, iż ustawa o 

broni i amunicji wyraźnie formułuje wymóg, zgodnie z którym strzelnice powinny być 

odpowiednio zlokalizowane i zbudowane. Te wymagania zostały szczegółowo 

określone, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 48 ustawy o broni i 

amunicji, w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie 

wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic. 

Ponadto dodatkowe wymogi bezpieczeństwa, jakie powinna spełniać strzelnica, 

wynikają z ustępu 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Są to dodatkowe wymagania, jakie 

normodawca formułuje w odniesieniu do procesu inwestycyjno-budowlanego dla 

strzelnic i łączy je przedmiotowo z odpowiednim sposobem organizacji strzelnicy. W 

ocenie Sądu wskazane wyżej przepisy mają znaczenie w kontekście art. 48 ust. 2 

ustawy Prawo budowane, zgodnie z którym organ bada, czy budowa jest zgodna nie 

tylko z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale również czy 

nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym 

doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem. 

Kwestie związane z prawnym dopuszczeniem strzelnicy do użytkowania stanowią jeden 

z koniecznych elementów potwierdzających prawidłowe zorganizowanie strzelnicy, co 

ma wykluczać możliwość wydostania się poza obręb strzelnicy pocisku wystrzelonego z 

broni ze stanowiska strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem. Zatwierdzony 

regulamin ma takie gwarancje realizować, co jednak nie jest możliwe bez uprzedniego 

potwierdzenia w trybie Prawa budowalnego, że użytkowanie strzelnicy jest zgodne z 

prawem. W tym zakresie mieszczą się natomiast stosowne wymogi dotyczące 

bezpieczeństwa, jak i ochrony środowiska. To, że na podstawie art. 5 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 

"zdjęto" z wójta (burmistrza, prezydenta miasta) kompetencję do dopuszczenia 

strzelnicy do użytkowania nie oznacza, że aktualnie tego rodzaju zagadnienie nie jest w 

sposób prawny uregulowane. Mają bowiem w tym zakresie zastosowanie ogólne reguły 

wynikające z Prawa budowlanego (zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego roboty 
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budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31; zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego do 

użytkowania można przystąpić po dokonaniu skutecznego zgłoszenia; zgodnie z art. 55 

Prawa budowlanego m.in. obiekty kategorii "V" - sportowe i kategorii "XVII" - usługowe 

np. szkoleniowe, do których zaliczają się strzelnice, wymagają uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie; zgodnie zaś z art. 71 ust. 2 Prawa budowlanego zmiana użytkowania 

obiektu budowlanego wymaga zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-

budowlanemu. Sąd stwierdził, że również na gruncie przepisów Prawa budowlanego, 

mimo tego, że jego nowelizacja z dnia 20 lutego 2015 r. (ustawa o zmianie ustawy - 

Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2015.443) zmodyfikowała 

definicję obiektu budowlanego eliminując z niej pojęcie budowli stanowiącej całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, można wywieść 

tezę, że strzelnica jest stanowiącym całość obiektem budowlanym. Sąd podzielił pogląd 

organów, że przedmiotową strzelnicę należy w całości zakwalifikować jako obiekt 

budowlany będący budowlą sportową, składający się  z tworzących funkcjonalną całość 

budowli (pawilon strzelecki w postaci wiaty, magazyn - tzw. garaż blaszak, wiata 

wypoczynkowa), urządzenia budowlane (ogrodzenia, ustęp suchy, przejazd i plac 

postojowy utwardzony kruszywem) oraz urządzeń technicznych (kulochwyty, przesłony 

podłużne) wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie 

z jego przeznaczeniem. Na kwalifikację strzelnicy sportowej (który to charakter tej 

strzelnicy jednoznacznie wynika z jej regulaminu sporządzonego na zlecenie inwestora, 

jako obiektu budowlanego, wskazuje również umieszczenie w kategorii V obiektów 

budowlanych obejmujących obiekty sportu i rekreacji przykładowych obiektów takich 

jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, 

czy zjeżdżalnie. Określenie wskazanej kategorii obiektów budowlanych ("obiekty sportu 

i rekreacji") oraz przykładowe wyliczenie takich obiektów zamieszczone w załączniku do 

Prawa budowlanego wskazują, że strzelnice sportowe, a w szczególności strzelnica 

sportowa będąca przedmiotem postępowania, również należą do tej samej kategorii 

obiektów budowlanych. Świadczy o tym tytuł i treść wspomnianego Regulaminu 

Strzelnicy Sportowej, w którym stwierdzono między innymi, że strzelnica ta jest 

przystosowana do strzelań konkurencji zgodnie z regulaminem Międzynarodowej 

Federacji Strzelectwa Sportowego. Przemawia za tym również podobieństwo strzelnicy 

sportowej do obiektów sportu i rekreacji wymienionych w załączniku do Prawa 

budowalnego - kategoria V, pod względem celu, jakiemu ma służyć, kompletności 
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wyposażenia umożliwiającego realizację tej funkcji oraz zachowania zasad 

bezpieczeństwa przy jej realizacji i użytkowaniu. Wskazane podobieństwo do 

wymienionych wprost w przepisach prawa budowlanego przykładowych obiektów 

budowlanych – obiektów sportu i rekreacji powoduje, że przedmiotowa strzelnica 

sportowa prawidłowo została uznana za obiekt budowlany. Wyrok jest nieprawomocny. 

 

2. Sprawy, w których zastosowanie miał art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane. 

W sprawie II SA/Ke 294/19 Sąd oddalił skargę na decyzję uchylającą 

rozstrzygnięcie organu I instancji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i 

udzielenia pozwolenia na budowę komina w istniejącym budynku gospodarczym i 

odmawiającą inwestorowi zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia 

na budowę ww. komina. Sąd zauważył, że Wojewoda, w przeciwieństwie do organu I 

instancji uznał, że w dacie składania wniosku jak i wydania decyzji pierwszoinstancyjnej 

inwestor nie spełnił wszystkich warunków określonych w art. 32 ust. 4 Prawa 

budowlanego, gdyż nie posiadał prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. Wskazując na definicję prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane z art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego Sąd podniósł, że na inwestorze ciąży 

wprawdzie obowiązek złożenia oświadczenia w tym zakresie, ale organ może i w 

określonych sytuacjach powinien badać jego prawdziwość celem ustalenia 

rzeczywistego stanu prawnego. Wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 32 ust. 1-

4, art. 33 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego, w tym również oświadczenie o posiadanym do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, muszą stanowić odzwierciedlenie 

stanu prawnego i stanu faktycznego na dzień składania wniosku, a najpóźniej na dzień 

wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. To, że dokumenty składane przez stronę, w 

przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony, muszą być 

aktualne na dzień wszczęcia tego postępowania, wynika z zasad ogólnych k.p.a. i z 

tego, że postępowanie jurysdykcyjne toczące się w oparciu o przepisy tej ustawy musi 

kończyć się wydaniem decyzji administracyjnej, która jest aktem administracyjnym 

regulującym prawa i obowiązki strony na przyszłość. Przepisy Prawa budowlanego nie 

wprowadzają w tym zakresie żadnych odstępstw, czego przykładem może być art. 32 

ust. 4a Prawa budowlanego. Złożenie przez inwestora oświadczenia o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co do zasady jest 
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wystarczające, jednak w przypadku powstania w tym zakresie jakichkolwiek 

uzasadnionych wątpliwości, organ ma prawo żądać wykazania się przez inwestora 

prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z art. 4 Prawa 

budowlanego, przez przedstawienie stosownych dokumentów (wypis z ksiąg 

wieczystych, wypis z rejestru gruntów, umowa cywilnoprawna, akt notarialny).  Ocena, 

czy przedłożone oświadczenie inwestora uprawnia go do prowadzenia robót 

budowlanych określonych we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, należy do 

kompetencji organów administracji architektoniczno - budowlanej. Organy administracji 

publicznej, oraz sądy administracyjne, nie są co prawda powołane do rozstrzygania 

sporów o posiadanie bądź brak uprawnień wynikających z tytułów prawnych, o których 

mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego, w stosunku do konkretnego inwestora, 

względem określonej nieruchomości, gdyż spory w tym zakresie powinny być 

rozstrzygane przez sądy powszechne. Niemniej jednak organy administracji 

architektoniczno-budowlanej powołane są do ustalenia stanu faktycznego w sprawie, 

które to ustalenia są następnie kontrolowane przez sąd administracyjny. Złożenie 

oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego, stanowi 

czynność dowodową podlegającą ocenie organu. Przeciwko takiemu oświadczeniu, 

może być przeprowadzony dowód przeciwny. W sytuacji, w której jedna ze stron 

postępowania kwestionuje oświadczenie inwestora, obowiązkiem organu jest jego 

zbadanie i ustosunkowanie się do zarzutów w uzasadnieniu decyzji. Organ może zatem 

na podstawie przeprowadzonej oceny złożonego oświadczenia uznać, że inwestor w 

istocie nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Składane w trybie art. 33 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego oświadczenie o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest skuteczne o tyle, o ile 

z materiału zebranego w sprawie nie wynika wniosek przeciwny. Oświadczenie to 

stwarza tylko domniemanie, że składającemu przysługuje wymienione prawo. 

Domniemanie to może być obalone dowodami wskazującymi, że złożone oświadczenie 

nie odpowiada rzeczywistości. W oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane inwestor musi wskazać dokumenty potwierdzające 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, ale ustawodawca nie 

nałożył na niego obowiązku przedłożenia tych dokumentów. Zakwestionowanie przez 

współwłaściciela nieruchomości (chociażby jednego) złożonego przez inwestora wyżej 

wymienionego oświadczenia, w sytuacji kiedy jego zgoda na wykonanie robót 

budowlanych jest wymagana, wyklucza możliwość wydania przez organ budowlany 
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decyzji pozwalającej na budowę. W sytuacji kiedy organ dysponuje zarówno 

oświadczeniem inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane, jak i oświadczeniem woli innych współwłaścicieli nieruchomości 

zgłaszających sprzeciw co do planowanych robót, jego obowiązkiem jest ocena czy 

przedłożone oświadczenie uprawnia inwestora do prowadzenia określonych we 

wniosku o pozwolenie na budowę robót budowlanych. Innymi słowy, samo 

oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

nie jest podstawą udzielenia pozwolenia na budowę jeżeli nie odpowiada 

prawdzie.Ponadto w uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd stwierdził, że budowa 

komina, na który wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę jest czynnością 

przekraczającą zakres zwykłego zarządu i w sytuacji kiedy nieruchomość objęta 

wnioskiem o pozwolenie na budowę stanowiłaby przedmiot współwłasności, a tylko 

jeden ze współwłaścicieli ubiegał się o pozwolenie na budowę, współwłaściciel - 

wnioskodawca, w celu wykazania, że ma prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane, musiałby legitymować się zgodą wszystkich współwłaścicieli. Wyrok 

jest prawomocny. 

Pojęciem prawa do dysponowania działką na cele budowlane Sąd zajmował się 

również w sprawie II SA/Ke 449/20, w której oddalił skargę na decyzję uchylającą 

rozstrzygnięcie organu I instancji i odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i 

udzielenia pozwolenia na budowę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym z uwagi 

na to, że inwestor nie dysponuje zgodą współwłaściciela budynku na wykonanie 

inwestycji. Sąd wskazał, że oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane skarżąca załączyła do złożonego wniosku o 

wydanie pozwolenia na budowę, ze wskazaniem, że współwłaścicielem ww. działki jest 

osoba, która z kolei skutecznie, bo z zachowaniem terminu siedmiodniowego od 

otrzymania zawiadomienia organu I instancji dokonanego w trybie art. 10 § 1 i art. 64 § 

4 k.p.a. wniosła zastrzeżenia w sprawie, wyrażając swój sprzeciw wobec realizacji 

projektowanej inwestycji. Ujawnione zatem zostało w sprawie, że załączone do wniosku 

skarżącej oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane nie było oparte na zgodzie współwłaściciela na planowaną inwestycję. 

Ponieważ dysponowanie nieruchomością na cele budowlane stanowi co do zasady 

czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu, stąd oświadczenie to nie 

uprawniało wnioskodawczyni do wykonania robót budowlanych, które zgodnie z 

załączonym projektem budowlanym, dotyczyć mają również części wspólnych 
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nieruchomości. Wobec braku po stronie skarżącej prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane organ administracji architektoniczno-budowlanej nie 

mógł wydać dla wnioskodawczyni decyzji pozytywnej. To na wnioskodawcy ciąży 

bowiem obowiązek wykazania się prawem do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane (w formie niewadliwego oświadczenia), przy czym prawo to - przy braku 

zgody współwłaścicieli - można uzyskać na drodze postępowania sądowego. Nie jest w 

każdym razie tak, jak chce tego skarżąca, aby dla oceny prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane istotne było tylko złożenie ww. oświadczenia przez 

współwłaściciela nieruchomości w sytuacji, gdy organ powziął wiedzę, że inny 

współwłaściciel nieruchomości nie wyraża zgody na przeprowadzenie określonych 

wnioskiem robót budowlanych. Obowiązek złożenia oświadczenia należy traktować jako 

mający charakter procesowy, dowodowy, co nie wyklucza możliwości podważenia mocy 

dowodowej oświadczenia w toku postępowania administracyjnego. Niewątpliwie 

zgodnie z art. 4 Prawa budowlanego, każdy ma prawo zabudowy nieruchomości 

gruntowej pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego  z przepisami, ale jeżeli 

wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Budowa, 

rozbudowa, czy przebudowa obiektu objętego współwłasnością w częściach 

ułamkowych, wykracza poza zakres zwykłego zarządu i należy do kategorii 

rozporządzania rzeczą wspólną. W takim przypadku potrzebna jest zgoda wszystkich 

współwłaścicieli, a brak takiej zgody jest równoznaczny z brakiem prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wyrok jest prawomocny. 

Przedmiotem sprawy II SA/Ke 405/20 była decyzja nakazująca zaniechania 

dalszych robót związanych z budową dwutorowej linii napowietrznej 110kV i 15kV. 

Oddalając skargę Sąd wskazał, iż sporną kwestią było to, czy roboty budowlane 

wykonywane przez skarżącą spółkę w ramach dokonanego zgłoszenia wykonywane są 

zgodnie z tym zgłoszeniem, a w rezultacie, czy roboty te nie wykraczają poza zakres 

zgłoszonego remontu linii napowietrznej linii 110kVNiziny. Zdaniem spółki, roboty 

budowlane dotyczą linii dwutorowej. Tymczasem z ustaleń organu wynika, że 

remontowana linia (na skontrolowanych odcinkach) jest linią jednotorową, a w ramach 

zgłoszonych prac wykonywana jest nowa dwutorowa (dwunapięciowa) linia 

napowietrzna. Powyższe roboty budowlane, jak oceniły organy nadzoru budowlanego w 

tej sprawie, wykraczają więc poza zakres remontu, którym jak stanowi art. 3 pkt 8 

Prawa budowlanego jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 
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bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych 

innych niż użyto w stanie pierwotnym. Sąd zauważył, że roboty (czynności) remontowe 

w rozumieniu art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego wykonywane w istniejącym obiekcie 

budowlanym, muszą polegać na odtworzeniu (także z użyciem innych niż pierwotnie 

wyrobów) stanu pierwotnego (nie stanowiąc bieżącej konserwacji), bez zmiany 

parametrów użytkowych lub technicznych obiektu (co stanowi przebudowę w 

rozumieniu art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego), w tym bez zmiany charakterystycznych 

parametrów, jak np. powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość (gdyż 

zmiana w tym zakresie prowadzi do rozbudowy lub nadbudowy w rozumieniu art. 3 pkt 

6 Prawa budowlanego). Jeżeli planowane prace budowlane doprowadzą do zmiany 

parametrów takich jak np. długość lub szerokość linii elektroenergetycznej, przebieg 

trasy linii w terenie, wysokość lub szerokość urządzeń lub przewodów liniowych (np. w 

zakresie określonego słupa elektroenergetycznego), napięcie lub natężenie 

elektroenergetyczne albo moc pola elektroenergetycznego, to należy przyjąć, że tego 

rodzaju prace nie stanowią prac remontowych w rozumieniu art. 3 pkt 8 Prawa 

budowlanego, lecz powinny być kwalifikowane jako inny rodzaj robót budowlanych. 

Wyrok jest prawomocny. 

 

3.  Sprawy, w których zastosowanie miał art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane. 

 

W sprawie II SA/Ke 908/19 Sąd poddał kontroli decyzję zatwierdzającą  projekt 

budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z 

instalacjami wewnętrznymi. Uchylając decyzje organów obu instancji Sąd podniósł, że 

warunkiem uznania nieruchomości za nieruchomość zdatną na cele budowlane, oprócz jej 

położenia w terenach budowlanych, jest zapewnienie dla takiej nieruchomości dojścia i 

dostępu do drogi publicznej, przy czym nie wystarcza faktycznie istniejący dostęp, ale 

musi to być dostęp prawnie zagwarantowany. Dostęp do drogi publicznej jest niezbędnym 

warunkiem umożliwiającym podjęcie na określonym terenie realizacji konkretnego 

zamierzenia inwestycyjnego. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi 

publicznej, możliwy jest jedynie dwojakiego rodzaju pośredni dostęp do drogi publicznej, tj. 

poprzez ustanowienie służebności drogowej lub poprzez drogę wewnętrzną. Przez pojęcie 

dostępu do drogi publicznej należy rozumieć dostęp faktyczny i prawny, zapewniający 

kumulatywne spełnienie obu tych przesłanek. Dostęp prawny oznacza, że winien on 
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wynikać wprost z przepisu prawa, czynności prawnej, bądź orzeczenia sądowego, zaś 

faktyczny, że musi rzeczywiście zapewniać możliwość przejścia i przejazdu do drogi 

publicznej. Nie może być on dostępem wyłącznie hipotetycznym. Musi to być dostęp 

realny, możliwy do wyegzekwowania przez inwestora przy użyciu dostępnych środków 

prawnych. W ocenie Sądu w kontrolowanej sprawie decyzja o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę została wydana przedwcześnie, bez 

poczynienia istotnych ustaleń i wyjaśnienia wątpliwości we wskazanym wyżej zakresie. 

Kluczowe znaczenie ma w tej sytuacji projektowany układ komunikacyjny – dojazd do 

działki nr 597/3. W zasadniczej części został on zaprojektowany poprzez działkę o nr 

597/4, której inwestor jest współwłaścicielem. Jednak, jak wynika z części graficznej 

projektu zagospodarowania działki, w części, w której projektowany dojazd przebiega w 

okolicy północnej części budynku położonego na działce 597/4 (równolegle do tej części), 

szerokość dojazdu pomiędzy budynkiem a granicą działki może być mniejsza niż 3 metry, 

na co może wskazywać porównanie szerokości tej części dojazdu do jego pozostałego 

fragmentu, przebiegającego prostopadle, która – zgodnie z rysunkiem – ma szerokość 3 

metrów. Mogłoby to świadczyć o tym, że – jeśli dojazd przebiega wyłącznie przez działkę 

597/4 – we wspomnianej części może on nie spełniać przesłanki minimalnej szerokości 

przewidzianej w § 14 ust. 1 rozporządzenia. Analiza części rysunkowej projektu może 

prowadzić do wniosku, że spełnienie tego parametru wymagałoby, aby dojazd przebiegał 

częściowo przez działkę o nr 597/5 – jak twierdzi skarżąca (która nie wyraża zgody na taki 

przebieg dojazdu, a brak jest danych o tym, by została na przykład ustanowiona stosowna 

służebność). Powyższe wątpliwości potęguje po pierwsze fakt, że – jak można 

wywnioskować z części graficznej projektu zagospodarowania działki – pierwotnie w ten 

właśnie sposób (tj. również przez działkę nr 597/5) tenże dojazd był zaprojektowany, 

następnie zaś – z nieznanych powodów – został skorygowany (zwężony i ograniczony 

wyłącznie do działki 597/4). Po drugie, w części opisowej projektu w jednym miejscu 

stwierdzono, że dojazd do działki przewidzianej pod zabudowę od strony południowej ma 

przebiegać poprzez działkę 597/4 z przylegającej do niej drogi asfaltowej dz. nr 991/2. W 

innym miejscu podniesiono natomiast, że "działka nr 597/4 i 597/5 stanowiąca drogę 

wewnętrzną dojazdową do projektowanej zabudowy będąca współwłasnością inwestora, 

ze względu na planowany przez nią dojazd do planowanej zabudowy znajduje się w 

obszarze oddziaływania inwestycji". Zarówno część opisowa, jak i rysunkowa projektu, 

zawierają zatem w powyższym zakresie sprzeczności, które należało wyjaśnić. Wyrok jest 

nieprawomocny. 
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W sprawie II SA/Ke 359/20 Sąd oddalił skargę na decyzję odmawiającą 

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku 

inwentarskiego (kurnik 59 DJP) z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodno-

kanalizacyjną, wentylacyjną oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem na 

ścieki bytowe. Sąd wskazał, że zasadniczym powodem odmowy zatwierdzenia projektu 

budowlanego i udzielenia skarżącemu pozwolenia na budowę było nieprzedłożenie przez 

inwestora – w terminie wyznaczonym w trybie art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego – decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, o jakiej mowa w art. 71 ust. 1 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, 

zwanej dalej "u.i.ś.", lub postanowienia stwierdzającego brak konieczności wydania takiej 

decyzji. Kwestią sporną pomiędzy stronami było to, czy przedłożenie tego rodzaju decyzji 

(bądź postanowienia) było w stanie faktycznym sprawy w ogóle wymagane.  Sąd wyjaśnił, 

że w niniejszym przypadku ocenę, czy przedsięwzięcie, którego dotyczył wniosek o 

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę, wymagało 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy przeprowadzić przy 

uwzględnieniu przepisów rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie zaś rozporządzenia z 

dnia 10 września 2019 r. Ten ostatni akt wszedł w życie w dniu 11 października 2019 r., a 

zatem jeszcze przed wydaniem decyzji przez organ I instancji.  Wskazując na § 2 ust. 1 

pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 102 i 103 ww. rozporządzenia Sąd podniósł, że w niniejszym 

przypadku wnioskowane przedsięwzięcie dotyczy budynku inwentarskiego – kurnika o 

deklarowanej obsadzie 59 DJP. Jakkolwiek w świetle przywołanych przepisów 

rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r., przedsięwzięcie to nie byłoby kwalifikowane 

jako mogące choćby potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, istotne znaczenie 

ma fakt, że w tym samym czasie wpłynęły do organu I instancji wnioski o zatwierdzenie 

projektów budowlanych i udzielenie pozwoleń na budowę, dotyczące łącznie dziesięciu 

analogicznych inwestycji, identycznych pod względem wielkości, a w jednym przypadku 

pod względem gabarytów, przy czym progi obsady dla kurników zostały wyznaczone na 

poziomie tuż poniżej normy wynikającej z § 3 ust. 1 pkt 102 ww. rozporządzenia, tj. 59 

DJP (za wyjątkiem jednego wniosku przewidującego obsadę kurnika na 39 DJP). 

Wszystkie kurniki mają być zlokalizowane w sąsiedztwie, na terenie kilku działek 

ewidencyjnych, których właścicielem jest ta sama osoba, będąca zresztą jednym z 

inwestorów. Zdaniem Sądu organ odwoławczy trafnie odwołał się w tym przypadku do 
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treści § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r., zgodnie z którym do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się 

również przedsięwzięcia nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po 

zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami 

planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju 

znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1; 

przy czym przez planowane przedsięwzięcie rozumie się w tym przypadku 

przedsięwzięcie, w stosunku do którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie 

wydania jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 u.i.ś., lub dokonano zgłoszenia, 

o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy. W ocenie Sądu należy w pełni podzielić 

stanowisko organu co do tego, że przepis ten znajduje zastosowanie w niniejszym 

przypadku. Ma on na celu zapobieganie sztucznemu dzieleniu przedsięwzięć na dwa lub 

więcej mniejszych zamierzeń, w celu uniknięcia konieczności uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, czy też przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. Opisany przepis ma również zapobiegać praktyce 

tworzenia pozornie odrębnych od siebie pod względem technologicznym przedsięwzięć 

tego samego rodzaju przez ten sam lub inny podmiot. W tym przypadku wszystkie 

wnioskowane inwestycje mają być położone na działkach należących do jednej osoby. 

Odległość pomiędzy kurnikami, których inwestorem jest skarżący, wynosi 232,38 m, 

jednak do sąsiedniego kurnika objętego wnioskiem innego inwestora, mającym lokalizację 

na tej samej działce, przedsięwzięcie rozpatrywane w niniejszej sprawie jest oddalone o 

143,88 m. Wszystkie planowane przedsięwzięcia, co najlepiej ukazuje rysunek poglądowy 

sporządzony na etapie postępowania odwoławczego, znajdują się w jednym skupisku, 

mają korzystać ze wspólnego wodociągu, komunikacja istniejącym zjazdem z drogi KD-Z 

ma się odbywać poprzez działkę 1.69/13, część działki 1.69/16 oraz działkę 1.70. Ponadto 

wnioski dotyczą po części tych samych działek. Nawet jeśli z pozoru każdy z kurników 

może funkcjonować samodzielnie, istotne znaczenie w kontekście przytoczonego przepisu 

ma możliwość kumulowania się oddziaływań na środowisko pochodzących z 

poszczególnych inwestycji, o identycznym przecież profilu. Z tego względu dla oceny 

dokonywanej na gruncie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. nie ma 

najmniejszego znaczenia fakt, że inwestorami w przypadku poszczególnych par wniosków 

są różne osoby. Reasumując Sąd uznał, że niewypełnienie przez skarżącego nałożonego 

na niego w trybie art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego obowiązku przedłożenia decyzji                                      

o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia stwierdzającego brak obowiązku 
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wydania takiej decyzji, musiało skutkować wydaniem decyzji odmawiającej zatwierdzenia 

projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Wyrok jest nieprawomocny. 

 Pogląd powyższy Sąd podzielił w innych sprawach toczących się w przedmiocie 

budowy budynku inwentarskiego, m.in. II SA/Ke 241/20, II SA/Ke 242/20, II SA/Ke 358/20, 

II SA/Ke 244/20. 

 

4. Inne sprawy z zakresu Prawa budowlanego. 

 

 W sprawie II SA/Ke 388/20 Sąd oddalił skargę na decyzję umarzającą 

postępowanie w sprawie budynku gospodarczego o wym. 6,00 x 10,00 m. Odnosząc się 

do zarzutów skargi o przekroczeniu przez budynek granicy sąsiedniej nieruchomości (o 23 

cm w narożniku południowo-zachodnim) Sąd stwierdził, że kwestia zbliżenia obiektu do 

sąsiedniej działki, pomimo że mowa jest o niej w obecnie obowiązującym rozporządzeniu 

Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. o warunkach technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w pewnych okolicznościach w ogóle nie ma 

charakteru przepisów techniczno-budowlanych, lecz dotyczy prawa sąsiedzkiego jako 

prawa cywilnego. W tym zakresie organ II instancji trafnie argumentował, że regulacje ww. 

rozporządzenia, dotyczące odległości, w jakiej budynki powinny być usytuowane od 

granicy z sąsiednią działką budowlaną, mają za zadanie służyć bezpieczeństwu obiektów 

budowlanych i zapobiegać zagrożeniom dla życia, zdrowia i mienia. Nie wszystkie jednak 

regulacje zawarte w rozporządzeniu mają zastosowanie do obiektów wybudowanych 

legalnie pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów. Zgodnie bowiem z treścią § 

2 ust. 1 rozporządzenia, przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie 

i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli 

nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do 

związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2. Ten ostatni 

przepis stanowi natomiast, że przepisy tego rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa 

pożarowego, wymiarów schodów, o których mowa w § 68 ust. 1 i 2, a także oświetlenia 

awaryjnego, o którym mowa w § 181, stosuje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 i 3a, 

również do użytkowanych budynków istniejących, które na podstawie przepisów 

odrębnych uznaje się za zagrażające życiu ludzi. Z takiej regulacji wynika więc, że 

odnośnie budynków wzniesionych – tak jak obiekt będący przedmiotem postępowania 

organów nadzoru budowlanego – legalnie pod rządami poprzednio obowiązujących 

przepisów, przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia o warunkach technicznych 
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jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zastosowanie mają tylko w zakresie 

dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego (pozostałe sytuacje opisane w przytoczonym § 

207 ust. 2 rozporządzenia nie mają w sprawie zastosowania). W okolicznościach sprawy – 

z uwagi na konstrukcję budynku, wymurowanego z pustaka żużlowego, posiadającego od 

strony granicy zachodniej ścianę pełną o gr. 19 cm (bez otworów) i posadowionego na 

własnym fundamencie, z dachem krytym eternitem – należy podzielić stanowisko organów 

o tym, że obiekt ten spełnia wymagania odporności pożarowej, wobec czego aktualnie nie 

występuje ryzyko rozprzestrzeniania się ognia na zabudowę na działce sąsiedniej. Wyrok 

jest nieprawomocny. 

Na gruncie przepisów rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie orzekał również Sąd 

w sprawie II SA/Ke 239/20. Oddalając wniesiony sprzeciw od decyzji uchylającej decyzję 

organu I instancji odmawiającą – w wyniku wznowienia postępowania – uchylenia 

ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany budynku mieszkalnego i 

nakładającej na inwestorów obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

tego budynku, Sąd podniósł, że z § 14 rozporządzenia nie wynika, że przepisy te nie 

znajdują zastosowania do drogi wewnętrznej oznaczonej, która nie jest drogą publiczną. 

Oznaczałoby to, że § 14 tego rozporządzenia dotyczy wyłącznie wymaganej szerokości 

dróg publicznych. Stosownie do ustępu 1 § 14 rozporządzenia, do działek budowlanych 

oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd 

umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich 

użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w 

przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 

m. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu 

pieszo-jezdnego, pod warunkiem, że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, 

umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów (§ 14 ust. 2 ww. rozporządzenia). 

Do budynku  i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą 

spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m (§ 14 ust. 

3 tego rozporządzenia). Przywołane przepisy dotyczą wymaganej szerokości dojść, 

dojazdów, ciągów pieszo-jezdnych, które nie tylko są drogami publicznymi. Takiego 

ograniczenia nie przewidują. Sąd wskazał, że obiekt budowlany jako całość oraz jego 

poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, 

biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób 

określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
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technicznej, zapewniając m.in. poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania 

obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi 

publicznej (art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego). Dostęp do drogi publicznej 

zdefiniowany został w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, gdzie w art. 2 pkt 14 tej ustawy "dostęp do drogi publicznej" definiuje się 

jako bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub 

przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Z powyższych przepisów wynika, 

że dostęp do drogi publicznej jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym podjęcie na 

określonym terenie realizacji konkretnego zamierzenia inwestycyjnego. Dostęp do drogi 

publicznej musi zostać wykazany przez inwestora w postępowaniu w sprawie 

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Pojęcie dostępu 

do drogi publicznej należy rozumieć jako dostęp faktyczny i prawny. Wyrok jest 

prawomocny. 

W sprawie II SA/Ke 631/20 Sąd uchylając decyzję w przedmiocie nałożenia 

obowiązku przedłożenia projektu budowlanego zamiennego stwierdził, że organy nadzoru 

budowlanego nie są powołane do ustalania przebiegu granic nieruchomości ani 

rozstrzygania sporów granicznych. Kwestie te należą bowiem do właściwości sądów 

powszechnych, a w ograniczonym zakresie, dotyczącym administracyjnego etapu 

postępowania rozgraniczeniowego, do wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) – art. 30 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Niemniej jednak nie 

wyklucza to dokonania czynności, które w ramach swoich kompetencji organy nadzoru 

budowlanego mogą wykonać, a które prowadziłyby do usunięcia zaistniałych istotnych 

wątpliwości i dokonania pełnych ustaleń faktycznych. Sąd zauważył, że skarżący w toku 

postępowania powoływali się na wadliwość sporządzonej z błędem mapy do celów 

projektowych działki oraz wadliwą sporządzoną mapę dla celów inwentaryzacji 

powykonawczej. Mapa, na której sporządzono projekt zagospodarowania działki, została 

przyjęta – jak wynika z jej treści – do materiałów zasobu w roku 2015, zaś mapa 

przedłożona przez skarżących, w roku 2009. Należało zatem ustalić – poprzez zwrócenie 

się do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków o informację, czy w latach 

2009-2015 dochodziło do zmian (aktualizacji) w zakresie przebiegu przedmiotowej 

granicy, a jeśli tak to na podstawie jakiej dokumentacji. Zdaniem skarżących bowiem, jak 

można wnosić choćby na podstawie treści skargi, stan ten w tym czasie nie ulegał 

zmianie. Porównanie przedstawionej przez nich mapy oraz mapy, na której sporządzono 

projekt zagospodarowania działki prowadzi do odmiennych wniosków. 
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W sprawie II SA/Ke 324/20 Sąd oddalił skargę na decyzję umarzającą 

postępowanie administracyjne w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego 

ogrodzenia.W uzasadnieniu Sąd wskazał, że prowadzone postępowanie zostało 

zainicjowane pismem skarżących, z którego wynikało, że inwestor prowadzący budowę w 

miejsce litego muru z pełnej cegły - zabytkowego ogrodzenia posesji od strony 

południowej, który to mur bezpodstawnie wyburzył, postawił rachityczny płotek, obniżając 

teren o 80 cm, przez co stworzył zagrożenie katastrofą budowlaną.Sąd stwierdził, że 

trudno stawiać inwestorowi zarzut nielegalnego rozebrania muru, o którym piszą skarżący, 

skoro dokonując rozbiórki zastosował się do ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

rozbiórkę. W sytuacji istnienia w obrocie prawnym decyzji udzielającej pozwolenia na 

budowę (a także rozbiórkę) oraz zatwierdzającej projekt budowlany, istnieje prawne 

domniemanie legalności objętej tą decyzją inwestycji. Ewentualne prowadzenie 

postępowania naprawczego byłoby możliwe po uprzednim usunięciu z obrotu prawnego 

decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 

(rozbiórkę). Poza tym w przypadku wykonywania robót budowlanych na podstawie i 

zgodnie z pozwoleniem na budowę, ale niezgodnie z przepisami (art. 50 ust. 1 pkt 4 

Prawa budowlanego), nie można nałożyć obowiązku doprowadzenia tak wykonywanych 

(wykonanych) robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, nie zważając na to, że są 

one wykonywane zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Oznaczałoby to 

możliwość zakwestionowania prawidłowości ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

bez jej uchylenia lub stwierdzenia nieważności w jednym z trybów przewidzianych w 

Kodeksie postępowania administracyjnego. Takie działanie naruszałoby zasadę trwałości 

ostatecznych decyzji administracyjnych (art. 16 § 1 k.p.a.). Ustawodawca, formułując 

zakres postępowania naprawczego (art. 50-51 Prawa budowlanego), dokonał 

świadomego wyboru, uznając, że w przypadku, gdy roboty budowlane są wykonywane 

sprzecznie z przepisami, ale zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, 

doprowadzenie tak wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem jest 

możliwe jedynie po uprzednim zakwestionowaniu w przewidzianym przez prawo trybie 

weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Wyrok jest nieprawomocny. 

 

W sprawie II SA/Ke 759/19 Sąd oddalił skargę na decyzję umarzającą 

postępowanie w sprawie sposobu użytkowania budynku hurtowni artykułów spożywczych. 

Wskazując na treść art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego Sąd wyjaśnił, że  zmianę 
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sposobu użytkowania obiektu budowlanego należy oceniać w porównaniu ze sposobem 

użytkowania tego obiektu określonego w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu, bądź w 

późniejszych zezwoleniach na zmianę sposobu użytkowania. W załączniku do ww. ustawy 

w kategorii XVIII - budynki przemysłowe - są ujęte m.in. obiekty magazynowe, takie jak: 

budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty. W zaskarżonej decyzji wskazano ponadto, że 

od samego początku użytkowania obiekt przeznaczony był do magazynowania. Organ 

odwoławczy ustalił co prawda, że w budynku doszło dozdemontowania urządzeń 

chłodniczych (m.in. agregatu chłodniczego, części metalowego pokrycia ścian) i 

zastąpienia drzwi chłodniczych drzwiami typu PCV, jednak – jak wynika z 

przeprowadzonych oględzin –  w pomieszczeniach tego obiektu są magazynowane: 

artykuły spożywcze  w opakowaniach, artykuły papiernicze, wkłady do zniczy, drobne 

artykuły, jak zapalniczki. Budynek ten cały czas stanowi obiekt magazynowy, zaliczony 

przez załącznik do tej ustawy do kategorii XVIII. Taki właśnie sposób użytkowania wynika 

z udzielonego pozwolenia na budowę komór chłodniczych (będących pomieszczeniami 

składowymi), w związku z czym nawet późniejszy demontaż urządzeń chłodniczych (przy 

zachowanej i udowodnionej przez organy funkcji magazynowej) nie mógł przesądzić o 

zmianie sposobu użytkowania tego obiektu, zwłaszcza że w wyniku podjętej działalności 

nie doszło do zmian warunków bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, 

zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska bądź wielkości lub układu 

obciążeń. W tym zakresie organy nadzoru budowlanego są związane treścią 

bezwzględnie obowiązującego art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego i nie mogą 

utożsamiać ustawowego, szczegółowo uregulowanego pojęcia "zmiany sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego" z potoczonym rozumieniem tego określenia (np. 

zmiana chłodni na "zwykły" budynek magazynowy).Wyrok jest prawomocny. 

W sprawie II SA/Ke 131/20 Sąd oddalając skargę na decyzję w przedmiocie 

zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na wznowienie i 

dokończenie robót budowlanych wskazał, że zgodnie z art. 45 ust. 1 Prawa budowlanego, 

dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez 

organ administracji architektoniczno-budowlanej. Mimo określenia go w przytoczonym 

przepisie jako dokument urzędowy, nie jest on dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 

76 k.p.a.., ponieważ nie spełnia jednego  z podstawowych warunków określonych w tym 

przepisie, tj. nie jest sporządzany przez organ państwowy (art. 76 § 1), ani przez 

jednostkę organizacyjną lub podmiot wskazany w art. 76 § 2 k.p.a. Nie korzysta w związku 
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z tym z wynikającego ze statusu dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 76 § 1 k.p.a., 

domniemania prawdziwości i zgodności z prawdą zawartego w nim oświadczenia. Ma on 

natomiast taką samą moc jak inne dowody i powinien być traktowany na równi z nimi oraz 

oceniany zarówno w toku postępowania administracyjnego, jak i 

sądowoadministracyjnego w sprawach budowlanych. Wyrok jest prawomocny. 

Kontrolując w sprawie II SA/Ke 662/20 postanowienie w przedmiocie odmowy 

wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie budowy ciepłowni gazowej, Sąd 

uchylił je oraz poprzedzające je postanowienie organu I instancji wyrażając w 

uzasadnieniu pogląd, iż brak jest podstaw do przyjęcia, że prowadzone przez organy 

nadzoru budowalnego w trybie art. 50 i 51 Prawa budowlanego postępowanie, może być 

wszczęte jedynie z urzędu. Wprawdzie działalność organów nadzoru budowlanego co do 

zasady ma na celu ochronę interesu publicznego, nie oznacza to jednak, że prowadzone 

w tym trybie postępowanie nie może jednocześnie chronić interesu indywidualnego. 

Postępowanie w trybie ww. przepisów wszczyna także pismo podmiotu mającego interes 

prawny, z dniem doręczenia pisma organowi nadzoru budowlanego. Jeżeli przepis prawa 

nie wyłącza dopuszczalności wszczęcia postępowania na wniosek, to wyprowadzenie 

ograniczenia co do wszczęcia postępowania wyłącznie z urzędu nie jest dopuszczalne. 

Brak jest bowiem uzasadnionych podstaw do wyłączenia dopuszczalności wszczęcia 

postępowania na żądanie strony poprzez przyjęcie wyłącznie zasady oficjalności 

(wszczęcia postępowania z urzędu). Zaznaczyć należy, że w razie gdy jednostka żąda 

wszczęcia postępowania ze względu na swój interes prawny, to nie można jej tego prawa 

pozbawić wywodząc o dopuszczalności wszczęcia postępowania jedynie z urzędu (art. 61 

§ 3 k.p.a.). Odmowa wszczęcia postępowania na podstawie art. 61a § 1 k.p.a., gdy w 

ocenie organu żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę 

niebędącą stroną, nie powinna być przeszkodą do wszczęcia postępowania przez 

właściwy organ z urzędu. Sąd wskazał również, że nie można zaakceptować twierdzenia 

organu odwoławczego, że podmiot domagający się wszczęcia postępowania 

administracyjnego nie może wywodzić swojego interesu prawnego z zawartej z 

właścicielem nieruchomości umowy cywilnoprawnej. Kwestia interesu prawnego, która ma 

wpływ na przymiot strony w postępowaniu administracyjnym jest bowiem kategorią 

prawną związaną z istnieniem konkretnych praw i obowiązków, ukształtowanych prawnie 

ustawowo lub umownie.  Na gruncie art. 28 k.p.a. źródłem interesu prawnego, o jakim 

mowa w tym przepisie, mogą być także przepisy prawa cywilnego, w tym zwłaszcza 

dotyczące prawa własności, jak art. 140 i art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
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Kodeks cywilny. Potwierdza to orzecznictwo NSA, w którym wskazuje się, że interes 

prawny w postępowaniu naprawczym może wynikać już z samego faktu znajdowania się 

nieruchomości danego podmiotu w obszarze oddziaływania, który to obszar z reguły 

dotyczy sąsiednich nieruchomości. Wyrok jest prawomocny. 

 
 
 
 

9. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Prawomocnym wyrokiem z dnia 30 marca 2021 r. o sygn. akt II SA/Ke 523/20 

WSA stwierdził nieważność zaskarżonego przepisu § 28 uchwały w przedmiocie 

m.p.z.p. w zakresie, w jakim w części tekstowej i graficznej ustala przeprowadzenie 

drogi wewnętrznej przez działkę skarżących. Wedle stanowiska organu, droga ta ma na 

celu umożliwienie obsługi komunikacyjnej działek przeznaczonych pod funkcje 

mieszkaniowe, tworząc układ komunikacyjny łącznie z drugą drogą wewnętrzną do 

najbliższej projektowanej drogi publicznej dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Natomiast pozostały teren działki skarżących przeznaczony jest pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W tym ostatnim zakresie WSA stwierdził, że 

przewidziana w m.p.z.p. najmniejsza szerokość drogi wewnętrznej (8,00 m) i 

nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona od strony tej drogi na 7 m, powodują 

znaczne ograniczenie zakresu i sposobu zabudowy działki skarżących, istotnie 

ograniczają możliwość racjonalnego zagospodarowania ich nieruchomości – która 

położona jest przecież na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. Sąd podkreślił, że przeprowadzenie drogi wewnętrznej wyłącznie przez 

działkę skarżących dla skomunikowania z kolejną drogą wewnętrzną nie jest jedynym 

możliwym rozwiązaniem zważywszy na powierzchnię działek sąsiednich, ich lokalizację 

i układ komunikacyjny na tych działkach. Co prawda, w zakresie władztwa 

planistycznego mieści się prawo organu gminy do ustalenia układu komunikacyjnego 

dróg na terenie gminy bez konieczności uwzględnienia wariantów poprowadzenia dróg 

wnioskowanych przez właścicieli nieruchomości, na których ten układ jest planowany, 

tym niemniej w niniejszej sprawie działki sąsiadujące z działką skarżących w dacie 

podejmowania zaskarżonej uchwały miały znacznie większą powierzchnię od działki 

skarżących. Natomiast ustalony w m.p.z.p. układ dróg wewnętrznych na tych działkach 
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nie został tak przyjęty, że właściciele tych nieruchomości zostali ograniczeni w sposobie 

korzystania ze swojego prawa w stopniu na tyle znacznym, jak ma to miejsce w 

przypadku skarżących odnośnie spornej działki, stanowiącej jeden zwarty obszar o 

znacznej powierzchni. W uzasadnieniu uchwały, ani w żadnym innym dokumencie 

związanym z jej podjęciem nie wyjaśniono, dlaczego drogi wewnętrzne nie mogły 

zostać zaplanowane w innym układzie, a konkretnie, że sporna droga mogła zostać 

zaplanowana wyłącznie na działce skarżących. Takim uzasadnieniem nie może być 

okoliczność zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla innej działki, skoro działka ta 

zgodnie z m.p.z.p. ma dostęp do drogi publicznej. Końcowo zaakcentowano, że 

nieruchomość, na której zaplanowano drogę wewnętrzną, nie może podlegać 

wywłaszczeniu na cel publiczny, a co za tym idzie budowa drogi wewnętrznej nie będzie 

mogła zostać zrealizowana bez zgody właścicieli nieruchomości, przez które ma 

prowadzić i bez zawarcia pomiędzy nimi a Gminą stosownej umowy cywilnoprawnej 

uprawniającej do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Z tych właśnie 

względów ustalanie przebiegu dróg wewnętrznych w m.p.z.p. powinno być poprzedzone 

bardzo wnikliwą analizą stanu faktycznego i prawnego, aby do niezbędnego minimum 

ograniczać sytuacje, w których Gmina planuje tego typu drogi na gruntach prywatnych. 

Chodzi bowiem o to, aby w sposób realny zaspokoić usprawiedliwione potrzeby lokalnej 

społeczności w zakresie dostępu do drogi publicznej, a taką gwarancję daje jedynie 

niewątpliwe ustalenie, że realizacja drogi wewnętrznej nie napotka przeszkód 

niezależnych od gminy (np. spotka się z oporem właścicieli nieruchomości) i budowę 

takiej drogi będzie można przeprowadzić. W przeciwnym przypadku może dojść do 

sytuacji, w której mimo ograniczenia prawa własności poprzez ustalenie w planie 

miejscowym przebiegu drogi wewnętrznej przez grunt prywatny, nie dojdzie do realizacji 

zamierzonego w prawie miejscowym skutku w postaci budowy takiej drogi.  

Podobne motywy – w odniesieniu do wydzielenia w m.p.z.p. drogi wewnętrznej – 

legły u podstaw prawomocnego wyroku WSA z dnia 21 stycznia 2021 r. o sygn. akt II 

SA/Ke 917/20, w którym zaakcentowano, że powody znacznej ingerencji 

zakwestionowanymi zapisami uchwały w prawo własności skarżącej – dotykającej istoty 

tego prawa poprzez pozbawienie właściciela możliwości korzystania z nieruchomości 

zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem – nie odpowiadają realizacji 

zasady proporcjonalności w przedstawionym wyżej rozumieniu. 

Prawomocnym wyrokiem z dnia 14 lipca 2021 r. o sygn. akt II SA/Ke 308/21 

WSA stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w przedmiocie m.p.z.p. w części 
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tekstowej i graficznej w zakresie szczegółowych ustaleń – odnośnie działek strony 

skarżącej – co do terenu zalesień bez prawa zabudowy, ustalenia w całości ochrony 

terenów leśnych oraz zakazu zabudowy, jak również niedopuszczenia rolniczego 

wykorzystania terenu i ustalenia powierzchni biologicznie czynnej 100%. W 

uzasadnieniu wskazano, że zaskarżone postanowienia uchwały na terenie działek 

skarżącej uniemożliwiają jej lokalizowanie tam zabudowy, która jest niezbędna do 

uprawiania rolnictwa (sadownictwa), podczas gdy ta sama uchwała w § 32 ust. 9 pkt 1 

wprowadza na tych terenach jako obszarach narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi zakaz lokalizacji wyłącznie obiektów kubaturowych trwale związanych z 

gruntem, nadto w § 32 ust. 9 pkt 9 umożliwia utrzymanie rolniczego sposobu 

użytkowania jako łąki i pastwiska. Tym samym, zdaniem Sądu, organ naruszył zasady 

sporządzania planu miejscowego i przekroczył granice przysługującego Gminie 

władztwa planistycznego. Powyższe postanowienia zaskarżonej uchwały są bowiem ze 

sobą niespójne i sprzeczne – skoro na tym samym terenie oznaczonym w m.p.z.p. 

symbolem 19ZL (lasy bez prawa zabudowy), w sytuacji, gdy występują na nim obszary 

narażone na niebezpieczeństwo powodzi, wprowadzają w § 128 Planu zakaz zabudowy 

i zakazują rolniczego wykorzystania terenu, a jednocześnie w § 32 ust. 9 pkt 1 i 9 

m.p.z.p. zakazują wyłącznie lokalizacji obiektów kubaturowych trwale związanych z 

gruntem i pozwalają na utrzymanie rolniczego sposobu użytkowania terenów będących 

łąkami i pastwiskami. Tymczasem w świetle § 6 Zasad techniki prawodawczej, 

stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 

r. w sprawie zasad techniki prawodawczej, interpretowanego w związku z § 143 tego 

rozporządzenia, przepisy aktów prawa miejscowego redaguje się tak, aby dokładnie i w 

sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje 

prawodawcy. Ponadto WSA zauważył, że tak w uzasadnieniu uchwały, jak w 

dokumentach planistycznych brak jest wyjaśnienia powodów, dla których w § 128 

m.p.z.p. (w zaskarżonej części) doszło do tak daleko idącego ograniczenia uprawnień 

właścicielskich skarżącej na terenie jej działek. Takich ograniczeń nie może uzasadniać 

wyłącznie to, że są to tereny, na których występują obszary narażone na 

niebezpieczeństwo powodzi. Natomiast rolnicze wykorzystanie przez skarżącą terenu 

przedmiotowych działek – na których istnieje niebezpieczeństwo powodzi - poprzez 

wybudowanie na nich zbiornika wodnego (który ma zasilać sad znajdujący się ok. 0.5 

km od łąki) mogłoby przyczynić się korzystnie dla całego lokalnego terenu. 

Prawomocnym wyrokiem z dnia 7 lipca 2021 r. o sygn. akt II SA/Ke 294/21 WSA 
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uchylił decyzje organów obu instancji w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla 

inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą, stwierdzając że zasadnicza część kluczowego dowodu, jakim jest analiza 

funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, została sporządzona dopiero 

na etapie postępowania odwoławczego, co narusza zasadę dwuinstancyjności 

postępowania administracyjnego. Niezależnie od tego nawet uzupełniona w ten sposób 

analiza zawiera istotne braki, które nie pozwalały na przyjęcie, iż dowód ten może 

stanowić miarodajną podstawę ustaleń dla wydania decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy. Sąd podkreślił, że określenie konkretnych wymagań w decyzji o warunkach 

zabudowy dla planowanej inwestycji ma służyć zapewnieniu ładu urbanistycznego. 

Odstępstwo od parametrów średnich winno wynikać (tj. być uzasadnione) 

przekonywującymi przesłankami zawartymi w analizie urbanistyczno-architektonicznej. 

Autor analizy ma obowiązek wyjaśnić - w sposób zrozumiały i nadający się do 

weryfikacji przez organy administracji rozstrzygające sprawę oraz sąd administracyjny - 

dlaczego przyjął określony wskaźnik na zasadzie wyjątku od zasady oraz dlaczego w 

takiej, a nie innej wielkości. Końcowo, odnosząc się do zarzutów skargi wskazano, że w 

postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie decyzji ustalającej warunki 

zabudowy, nie mogą być uwzględnione zarzuty dotyczące mających nastąpić w 

przyszłości, z powodu realizacji inwestycji, uciążliwości w sposobie korzystania z 

nieruchomości sąsiedniej. Zarzuty te można będzie natomiast podnosić na etapie 

postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Natomiast 

zasada dobrego sąsiedztwa nie oznacza bezwzględnego obowiązku kontynuacji 

dominującej funkcji zabudowy występującej w obszarze analizowanym (np. 

budownictwa jednorodzinnego), a wymaga jedynie, aby przy ustalaniu warunków nowej 

zabudowy dostosować je do cech i parametrów architektonicznych i urbanistycznych 

wyznaczonych przez stan dotychczasowej zabudowy tego samego rodzaju, oczywiście 

uwzględniając wymogi ładu przestrzennego. Warunek kontynuacji funkcji jest zatem 

spełniony zarówno w sytuacji, gdy planowana inwestycja powtarza jeden z istniejących 

w obszarze analizowanym sposobów zagospodarowania, jak i w sytuacji, gdy stanowi 

uzupełnienie którejś z istniejących funkcji, dające się z nią pogodzić i z nią 

niekolidujące.  

Prawomocnym wyrokiem z dnia 7 lipca 2021 r. o sygn. akt II SA/Ke 462/19 WSA, 

działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a., uchylił decyzję SKO, którą 

stwierdzono nieważność decyzji organu I instancji, ustalającą warunki  zabudowy dla 
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realizacji inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów. W uzasadnieniu 

zaskarżonej decyzji zakwestionowano zakwalifikowanie w ww. decyzji ostatecznej 

powyższego przedsięwzięcia o funkcji produkcyjno-przemysłowej, znacznych 

rozmiarów, do zabudowy zagrodowej – pomimo że nie posiada ona cech zagrody. 

Zdaniem SKO rodzaj i rozmiar wnioskowanego przez Spółkę przedsięwzięcia (która jest 

przedsiębiorcą prowadzącym szeroką działalność gospodarczą, w tym produkcję 

gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich), stanowi de facto o powstaniu nowego 

przedsiębiorstwa, zakładu produkcyjnego na szeroką skalę i o znaczącym jego 

oddziaływaniu na środowisko. Sąd, kwestionując powyższe stanowisko SKO dotyczące 

rażącego naruszenia prawa w rozpatrywanym przypadku, podkreślił że jeżeli przepis 

prawa dopuszcza możliwość rozbieżnych jego interpretacji, to wybór jednej z nich nie 

może być oceniony w kontekście art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. nawet wówczas, gdy zostanie 

ona później uznana za nieprawidłową albo, co zdarza się częściej, inna interpretacja 

zostanie uznana za słuszniejszą. Różnice rezultatów wykładni językowej, systemowej i 

funkcjonalnej, które w procesie stosowania prawa wymagają podjęcia decyzji o 

przyznaniu pierwszeństwa któregoś z nich, uniemożliwiają bowiem uznanie 

oczywistości naruszenia prawa. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że pojęcie 

zabudowy zagrodowej nie zostało zdefiniowane w przepisach u.p.z.p., a jedynie w § 3 

pkt 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych przyjęto, że zabudowa 

zagrodowa to "w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub 

inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych 

oraz gospodarstwach leśnych". W orzecznictwie sądów administracyjnych nie uznano 

jednak wskazanego wyżej rozumienia zabudowy zagrodowej za definicję legalną tego 

pojęcia. W tej sytuacji w ocenie WSA trudno było uznać za zasadne stanowisko SKO co 

do rażącego naruszenia prawa, zwłaszcza z odwołaniem się do definicji zawartej w § 3 

pkt 3 ww. rozporządzenia – skoro żaden przepis prawa nie definiuje zabudowy 

zagrodowej, zaś w orzecznictwie pojęcie to także ewoluuje i nie jest rozumiane 

jednolicie. Obecnie w orzecznictwie NSA dostrzeżono zmieniający się, współczesny 

charakter gospodarki rolnej, który powoduje utratę aktualności tradycyjnego rozumienia 

pojęcia zagrody, stwierdzając że wiązanie pojęcia "zabudowy zagrodowej" wyłącznie z 

siedliskiem czy działką siedliskową nie znajduje uzasadnienia normatywnego. Należy 

bowiem zwrócić uwagę na wykładnię celowościową art. 61 ust. 4 u.p.z.p., którego 

zadaniem jest w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego umożliwienie rolnikom posiadającym duże gospodarstwa rolne 
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wydzielenie obszaru przeznaczonego pod budownictwo zagrodowe, czyli wchodzące w 

skład gospodarstwa, które może mieć charakter rozproszony. Nie sposób bowiem 

postrzegać współczesnego gospodarstwa rolnego jako archaicznej zagrody, w której 

budynek mieszkalny otoczony jest budynkami gospodarczymi zlokalizowanymi na 

jednej działce czy podwórzu. Pojęcie "budownictwa zagrodowego" użyte w art. 61 ust. 4 

u.p.z.p. musi być rozumiane w znaczeniu funkcjonalnym, tj. obejmować swym 

zakresem inwestycje zagrodowe, które są organizacyjnie powiązane w ramach jednego 

gospodarstwa, dopuszczając ich rozproszenie przestrzenne. W tym zakresie przyjmuje 

się cywilistyczne rozumienie gospodarstwa jako pewnej całości produkcyjnej (art. 553 

k.c.). Co więcej, w orzecznictwie znaleźć można stanowisko, zgodnie z którym przepisy 

u.p.z.p. nie ograniczają pojęcia "zabudowa zagrodowa" wyłącznie do sytuacji, gdy 

planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję mniejszych rozmiarów. Innymi słowy 

przepisy u.p.z.p., stosownie do tego zapatrywania, nie wyłączają możliwości ustalenia 

warunków zabudowy w trybie art. 61 ust. 4 u.p.z.p. dla inwestycji służących 

prowadzeniu działalności rolniczej na dużą skalę (np. przemysłową). Dopuszczalne jest 

– zgodnie z tym poglądem – przyjęcie, że nowoczesne gospodarstwo rolne stanowi 

zorganizowaną całość gospodarczą, nawet jeżeli np. wchodzące w jego skład grunty 

rolne bezpośrednio ze sobą nie sąsiadują i są rozrzucone na znacznym terenie. 

Ponadto, w orzecznictwie podnosi się, że przepis art. 61 ust. 4 u.p.z.p., chociażby z 

uwagi na to, że odnosi się jedynie do gospodarstw rolnych przekraczających średnią 

powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie, musi budzić poważne wątpliwości 

z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa. Nie można więc 

dodatkowo zawężać kręgu podmiotów, do których jest ten przepis adresowany, tylko do 

gospodarstw rodzinnych. Sąd wskazał, że przytoczenie powyższych poglądów miało na 

celu zobrazowanie, że rozumienie pojęcia zabudowy zagrodowej nie ma w 

orzecznictwie charakteru jednolitego i że podlega ciągłym zmianom – począwszy od 

bardzo tradycyjnego aż po nowoczesne, nie wykluczające nawet ogromnej skali 

przemysłowej. W tym kontekście WSA podkreślił, że SKO orzekało w rozpatrywanej 

sprawie nie w trybie zwyczajnym, ale w trybie nieważnościowym, a zastosowany 

przepis art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. wymaga nie zwykłego naruszenia prawa, ale naruszenia 

rażącego, kwalifikowanego. Odnośnie zarzucanego przez SKO braku określenia w 

opisie przedmiotowej inwestycji obsady zwierząt w ramach planowanych budynków 

inwentarskich WSA wskazał, że SKO nie wskazało przepisu prawa, który 

przewidywałby wymóg w tym zakresie jeśli chodzi o decyzję ustalającą warunki 
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zabudowy. O ile określenie obsady zwierząt może mieć znaczenie na poprzednim 

etapie, związanym z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia, o tyle decyzja o warunkach zabudowy ma na celu 

stwierdzenie, czy planowana inwestycja jest możliwa do zrealizowania w istniejącym 

ładzie urbanistycznym, jej celem jest zachowanie zastanego ładu architektonicznego. Z 

tego względu istotne jest, by został określony charakter inwestycji w tych właśnie 

aspektach, zaś niekoniecznie jeśli chodzi o planowaną obsadę zwierząt. 

 

 

10. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami 

 

Prawomocnym wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2021 r. o sygn. akt II SA/Ke 65/21 

WSA uchylił decyzje organów obu instancji w przedmiocie ustalenia odszkodowania za 

przejęcie prawa własności nieruchomości, które powstały w wyniku podziału. W 

uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego działki te przeznaczone zostały pod planowaną drogę serwisową, drogi 

klasy L i D. W tym zakresie wykonano operat szacunkowy określający ich wartość 

rynkową – w oparciu o który rozstrzygnięto o wysokości ustalanego odszkodowania. 

Uzasadniając podjęte wydane WSA stwierdził, że dokonana przez organy ocena 

operatu nosi cechy dowolności – wobec naruszenia w tym zakresie art. 7, art. 77 § 1 i 

art. 80 K.p.a. Operat ten nie mógł bowiem stanowić miarodajnej podstawy do ustalenia 

wysokości odszkodowania za przejęte na własność Gminy działki, gdyż zawiera istotne 

braki i niespójności. Przy określaniu wartości prawa własności gruntu w tej sprawie 

biegły zastosował podejście porównawcze, metodę porównywania parami. Podejście 

porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość 

ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były 

przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące 

nieruchomości podobne do nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany 

poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są 

znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, przy czym 

nieruchomością podobną, w rozumieniu art. 153 ust. 1 w zw. art. 4 pkt 16 u.g.n., jest 

nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot 

wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania 
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oraz inne cechy wpływające na jej wartość. Wyboru właściwego podejścia oraz metody i 

techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając 

w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie 

miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach 

nieruchomości podobnych (art. 154 ust. 1 u.g.n.). Niewątpliwie więc metodyka 

szacowania nieruchomości nie może być przedmiotem oceny ani organu administracji, 

ani też sądu administracyjnego. Jednak operat szacunkowy powinien spełniać nie tylko 

formalne wymogi takiego dokumentu, 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. 

Tymczasem tego rodzaju analiza operatu zaakceptowanego przez organy w 

rozpatrywanej sprawie wzbudziła wątpliwości Sądu co do jego zupełności i spójności. W 

tym zakresie WSA, powołując art. 153 ust. 1 oraz art. 4 pkt 16 u.g.n., wskazał na 

lakoniczny – bo utrudniający weryfikację poprawności doboru do porównania – opis 

nieruchomości podobnych do przedmiotu wyceny wyselekcjonowanych przez 

rzeczoznawcę. Brakuje informacji o dokładnym położeniu wybranych nieruchomości 

(powiat, gmina lub obręb). Sąd zaznaczył, że co prawda wysoce prawdopodobne jest, 

że istnieje możliwość ustalenia tych danych, uwzględniając aktualny szeroki dostępu do 

informacji np. przez Internet, ale w tym przypadku operat winien zawierać możliwie jak 

najszerszą bazę informacji o każdej z nieruchomości. Dodatkowo brak jest podania 

stanu prawnego, przeznaczenia, czy sposobu korzystania z nieruchomości podobnych. 

W sytuacji gdy w ocenie rzeczoznawcy informacje takie były nieistotne dla celu wyceny, 

to w operacie powinno znaleźć się wyjaśnienie powodów takiego ograniczenia, 

zwłaszcza, że wybór konkretnych nieruchomości ze zbioru nieruchomości podobnych 

do porównania z wycenianą nieruchomością nie może budzić żadnych wątpliwości i 

musi zostać w operacie wyjaśniony w sposób umożliwiający weryfikację tego etapu 

przez organ, stronę postępowania i sąd. Ponadto, jeśli chodzi o współczynniki 

korygujące, to operat zawiera w tym zakresie istotne braki, nieuzupełnione i 

niewyjaśnione także w pismach rzeczoznawcy złożonych w toku postępowania. Po 

pierwsze, nie zostało wyjaśnione, w jaki sposób wykonawca ustalił zakres cen 

transakcyjnych – która to następnie wielkość wykorzystana została przy obliczeniu 

szacowanej wartości jednostkowej nieruchomości. Po drugie, rzeczoznawca nie opisał 
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sposobu obliczenia współczynników korygujących i metodologii ich wykorzystania przy 

obliczeniu jednostkowej wartości nieruchomości. Braki te – niedostrzeżone jednak przez 

organy – spowodowały, że przedmiotowy operat nie spełnia wymogów zupełności i 

spójności, co nie pozwala także prześledzić i zweryfikować toku rozumowania 

rzeczoznawcy. Końcowo wskazano, że o ile nie budzi wątpliwości przedstawiony w 

operacie sposób obliczenia przez rzeczoznawcę wartości zadrzewień znajdujących się 

na nieruchomościach wycenianych, to nie można zaakceptować poprawności ustalenia 

tej wartości w niniejszym przypadku. Wątpliwości – zasadnie wyartykułowane w skardze 

a wcześniej w odwołaniu przez stronę – budzą bowiem ustalenia faktyczne dotyczące 

stanu zagospodarowania nieruchomości wycenianej przyjętego przez rzeczoznawcę. 

Zgodnie z przepisami prawa powinien być to stan nieruchomości z daty pozbawienia 

prawa własności. Jak stanowi art. 130 w zw. z art. 98 ust. 3 u.g.n., wysokość 

odszkodowania ustala się według stanu i przeznaczenia nieruchomości odpowiednio w 

dniu wydania decyzji o podziale. Organy orzekające w sprawie nie powinny – aby nie 

narazić się na zarzut naruszenia przepisów postępowania – zaakceptować wyjaśnienia 

biegłego, że stan zagospodarowania wycenianej nieruchomości nie pozwala na 

ustalenie wszystkich istniejących na tej nieruchomości zadrzewień. Zdaniem Sądu 

organ administracji może bowiem przeprowadzić oględziny nieruchomości z udziałem 

odpowiednio wykwalifikowanych pracowników tego organu, czy innych 

wyspecjalizowanych służb czy jednostek (np. leśnych, czy zajmujących się 

sadownictwem) i przy użyciu fachowego sprzętu ustalić stan zadrzewień na 

nieruchomości. Organ może przesłuchiwać świadków, żądać wyjaśnień od stron 

postępowania, a w ostateczności także zasięgnąć opinii biegłych z zakresu leśnictwa 

czy rolnictwa celem dokładnego ustalenia, jakiego rodzaju nasadzenia znajdują się na 

nieruchomości, których we własnym zakresie, przy użyciu dostępnych mu środków, 

rzeczoznawca majątkowy nie był w stanie ustalić.  

Prawomocnym wyrokiem z dnia 23 czerwca 2021 r. o sygn. akt II SA/Ke 418/21 

WSA uchylił decyzje organów obu instancji w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty, 

na rzecz spadkobierców właściciela nieruchomości, odszkodowania z tytułu szkody 

powstałej wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (w wyniku 

ulokowania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia), wskazując że 

spór w sprawie dotyczył oceny, czy spadkobiercom podmiotu wywłaszczonego należy 

się przedmiotowe odszkodowanie w sytuacji, gdy ograniczenie to nastąpiło w oparciu o 

nieobowiązujące już przepisy ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. 
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W uzasadnieniu, powołując się na art. 269 § 1 p.p.s.a., podkreślono, że pozytywna 

odpowiedź na to zagadnienie została zawarta w uchwale 7 sędziów NSA z dnia 22 

lutego 2021 r. o sygn. akt I OPS 1/20. W orzeczeniu tym wyjaśniono, że nie można 

poprzestać na wykładni językowej przepisów ustawy określających osobę uprawnioną 

do otrzymania odszkodowania z tytułu wywłaszczenia, lecz niezbędne jest 

zweryfikowanie wyników tej wykładni z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi (art. 

21 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP). Przyjęcie przeciwnego stanowiska 

narusza konstytucyjną zasadę ochrony własności i prawa dziedziczenia oraz 

dopuszczalność wywłaszczenia za słusznym odszkodowaniem. W przypadkach 

bowiem, w których przepisy prawa przewidują, że ustalenie odszkodowania z tytułu 

wywłaszczenia następuje w odrębnym postępowaniu, czy też w przypadku gdy strony 

(osoba wywłaszczona lub podmiot zobowiązany do uiszczenia odszkodowania) uczyniły 

przedmiotem zaskarżenia decyzję wywłaszczeniową, ale tylko w części dotyczącej 

ustalenia odszkodowania, śmierć osoby wywłaszczonej spowodowałaby konieczność 

umorzenia postępowania dotyczącego ustalenia odszkodowania, skoro spadkobiercy 

osoby wywłaszczonej nie mogliby wstąpić w prawa i obowiązki swojego spadkodawcy. 

W ten sposób doszłoby do wywłaszczenia prawa bez ustalenia odszkodowania z 

jednoczesnym pozbawieniem ochrony prawa do dziedziczenia. Podsumowując, Sąd 

stwierdził, że organy naruszyły przepisy prawa materialnego z uwagi na błędną 

wykładnię prawa, tj. art. 124 u.g.n., art. 128 ust. 1 i ust. 4 u.g.n. oraz art. 129 ust. 5 pkt 3 

u.g.n. w zw. z art. 35 i 36 ustawy z dnia 12 marca 1958r. o zasadach i trybie 

wywłaszczania nieruchomości i art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i 

naruszenie to miało istotny wpływ na wynik sprawy. W ponownie prowadzonym 

postępowaniu organy administracji powinny uznać uprawnienie skarżących jako 

spadkobierców poprzedniego właściciela nieruchomości do uzyskania i wypłaty 

odszkodowania z tytułu opisanego wyżej ograniczenia sposobu korzystania z 

nieruchomości.  

Prawomocnym wyrokiem z dnia 4 lutego 2021 r. o sygn. akt II SA/Ke 958/20 

WSA, działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c i art. 135  p.p.s.a., uchylił decyzje 

organów obu instancji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z 

nieruchomości, polegającym na zezwoleniu na wykonanie inwestycji liniowej w postaci 

sieci gazowej średniego ciśnienia. Istotne zastrzeżenia Sądu wzbudził bowiem sposób 

określenia w rozstrzygnięciu wydanej w trybie art. 124 u.g.n. decyzji dokonanego 

ograniczenia korzystania z nieruchomości – która powinna precyzyjnie określać zakres 
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wprowadzonego ograniczenia. W tym zakresie WSA podkreślił, że dopuszczalność 

przedmiotowej inwestycji wynika z zapisów m.p.z.p., który nie określa w sposób 

precyzyjny miejsca lokalizacji gazociągu, a organ I instancji nie skorzystał z możliwości 

przedstawienia terenu ograniczenia w formie załącznika graficznego do decyzji. W tej 

sytuacji opis jego położenia w samym rozstrzygnięciu winien być tym bardziej 

precyzyjny, nie budząc żadnych wątpliwości. Tymczasem dokonany przez organ opis 

nie spełnia tych wymogów. Mianowicie Sąd wskazał, że organ w wydanej decyzji orzekł 

o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na 

przeprowadzenie gazociągu o średnicy 63 mm, "ustanawiając strefę kontrolowaną 

gazociągu w odległości ok. 1,8 m do ok. 2,0 m wzdłuż zachodniej granicy działki nr [...]". 

W rozstrzygnięciu wskazano, że całkowita długość projektowanego gazociągu wynosi 

ok. 28,5 m, a powierzchnia strefy kontrolowanej gazociągu o szerokości 1,0 m (po 0,5 

m od osi przewodu gazowego) wynosi ok. 0,0028 ha. Zgodnie z takim rozstrzygnięciem 

należy wnosić, że to nie gazociąg (jego oś), ale strefa kontrolowana (jak należy wnosić 

– jej skrajny brzeg) ma być usytuowana w odległości ok. 1,8-2,0 m wzdłuż zachodniej 

granicy działki. Zważywszy, że strefa kontrolowana, co wprost wynika z tego samego 

rozstrzygnięcia, jest pasem gruntu o szerokości 1 m – po 0,5 m od osi przewodu 

gazowego – treść osnowy decyzji nakazuje (a w każdym razie pozwala) przyjąć, że 

sama oś gazociągu ma przebiegać w odległości od 2,3 m do 2,5 m od granicy działki, tj. 

1,8 m (brzeg strefy kontrolowanej) + 0,5 m (odległość od brzegu strefy kontrolowanej do 

osi gazociągu) i odpowiednio 2,0 m + 0,5 m.  Co istotne, w piśmie przedłożonym już na 

etapie postępowania odwoławczego, inwestor w dalszym ciągu podnosił, że "gazociąg 

umieszczono (...) wzdłuż ogrodzenia działki, ok. 1,9 m od zachodniej granicy działki". 

Trudno zatem powiedzieć, czy odwołuje się tutaj do projektowanego (zakładanego) 

przebiegu gazociągu – który w ocenie Sądu byłby sprzeczny z opisanym 

rozstrzygnięciem organu, czy nie dostrzega powyższej rozbieżności. Co więcej, także 

organ II instancji w zaskarżonej decyzji wskazał, że "analizując zaplanowany przebieg 

trasy gazociągu stwierdzić należy, że został zaprojektowany wzdłuż zachodniej granicy 

działki 710/24 na długości 28,5 m i odsunięty jest od 1,8-2,0 m w kierunku wschodnim". 

A zatem także decyzja organu odwoławczego zawiera niespójność w omawianym 

zakresie. Niezależnie od powyższego, nawiązując do uwag o konieczności 

precyzyjnego określenia zakresu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, 

zastrzeżenia WSA wzbudziło także wskazanie, że ograniczenie to ma nastąpić nie tylko 

przy tolerancji od 1,8 m do 2 m na całym odcinku 28,5 m, ale także przy określeniu tych 
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wielkości w sposób przybliżony, tj. "około". Wszystkie wskazane wyżej braki w 

uściśleniu dozwolonego ograniczenia były w ocenie Sądu zbyt daleko idące, zwłaszcza 

w sytuacji gdy mogą "nakładać się" na siebie i powodować tym samym zbytnią 

dowolność interpretacyjną. 

Prawomocnym wyrokiem z dnia 4 sierpnia 2021 r. o sygn. akt II SA/Ke 500/21 

WSA, działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.,  uchylił postanowienia 

organu I i II instancji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu 

części nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa decyzją z 1982 r. W 

zakwestionowanych rozstrzygnięciach ustalono tożsamość podmiotową pomiędzy 

sprawą zakończoną prawomocną decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w Kielcach z 

1995 r. a sprawą z wniosku spadkobiercy byłych właścicielek nieruchomości, które były 

adresatkami ww. decyzji z 1995 r. – zawierających taki sam zakres żądania. Organy 

wskazały, że ta decyzja została wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości  - zwanej dalej 

jako u.g.g., która już nie obowiązuje. W uzasadnieniu podjętego orzeczenia WSA 

stwierdził, że zmiana stanu prawnego nie wpływa na zmianę przedmiotu, tylko jeżeli 

regulacja prawna została w pełni przejęta przez nowy akt. W odniesieniu do tego 

zagadnienia Sąd stwierdził, że w stanie prawnym obowiązującym w 1995 r. kwestie 

związane ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości regulował w zasadzie jeden 

przepis, a mianowicie art. 69 ust. 1 u.g.g., zgodnie z którym nieruchomość 

wywłaszczona lub jej część podlega zwrotowi na rzecz poprzedniego właściciela lub 

jego następcy prawnego na jego wniosek, jeżeli stała się zbędna na cel określony w 

decyzji o wywłaszczeniu. Ustawa ta nie zawierała natomiast żadnych przepisów 

regulujących pojęcie "zbędności" wywłaszczonej nieruchomości, a rozumienie tego 

określenia pozostawione zostało doktrynie i orzecznictwu sądowemu. Aktualnie 

problematyka zwrotu regulowana jest art. 136 ust. 3 u.g.n. zdanie pierwsze, w którym 

ustawodawca dopuścił możliwość zwrotu na rzecz poprzedniego właściciela lub jego 

spadkobiercy nie tylko całej wywłaszczonej nieruchomości, ale także udziału w tej 

nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części, jeżeli, 

stosownie do przepisu art. 137, nieruchomość lub jej część stała się zbędna na cel 

określony w decyzji o wywłaszczeniu. Możliwości przewidzianej w art. 136 ust. 3 u.g.n. 

nie przewidywała poprzednia regulacja zawarta w art. 69 u.g.g. Nie można więc było 

orzec o zwrocie udziału w wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli 

nieruchomość lub jej część stała się zbędna na cel określony w decyzji o 
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wywłaszczeniu. W omawianym aspekcie za istotne Sąd uznał, że wniosek w sprawie 

zakończonej decyzją z 1995 r. dotyczył zwrotu całej nieruchomości i został złożony 

przez obie byłe współwłaścicielki. Natomiast w obecnej sprawie wniosek pochodzi od 

jednego z ich spadkobierców i - co do samej zasady - prawnie dopuszczalny jest zwrot 

na jego rzecz udziału w części wywłaszczonej nieruchomości, czyli w tym przypadku – 

w działce nr 53/2 o powierzchni 423 m2. W tym zakresie powołano się również na 

zawartą w u.g.n. legalną definicję zbędności wywłaszczonej nieruchomości na cel 

określony w decyzji o wywłaszczeniu, podkreślając że zgodnie z art. 137 ust. 2 jeżeli w 

przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko 

na części wywłaszczonej nieruchomości, zwrotowi podlega pozostała część. Ten ostatni 

przepis WSA uznał za posiadający szczególne znaczenie w stanie sprawy, gdyż 

wniosek skarżącego dotyczy zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości, która nie 

została przeznaczona na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Nie ulega więc 

wątpliwości, że aktualnie obowiązująca ustawa wprowadziła legalną definicję zbędności 

nieruchomości ze względu na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu – która nie była 

znana ustawodawstwu poprzedniemu. Okoliczność, w jaki sposób wykładano przed 

dniem 1 stycznia 1998 r. (data wejścia w życie u.g.n.) przesłankę zbędności, jest przy 

tym obojętna przy porównywaniu obu przedstawionych wyżej regulacji prawnych. 

Uwzględniając powyższe Sąd nie podzielił poglądu prezentowanego w zaskarżonym 

postanowieniu, że "przesłanki prawa do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w obu 

ustawach zostały uregulowane bez istotnych różnic", a w art. 136 i 137 u.g.n. 

"doprecyzowano jedynie sposób postępowania organu prowadzący do zrealizowania 

prawa do zwrotu, skutki niezgłoszenia wniosku w zakreślonym terminie". Wprowadzenie 

w przepisach u.g.n. legalnej definicji stanu zbędności nieruchomości z uwagi na cel 

określony w decyzji o wywłaszczeniu ma bowiem kluczowe znaczenie przy ocenie 

konstrukcji roszczeń obowiązujących na gruncie obu ustaw, gdyż zawęża możliwość 

odmowy zwrotu do ściśle określonych w tej ustawie przypadków. Oceny tej nie zmienia 

przywołany w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia wyrok TK z dnia 13 marca 

2014 r., sygn. akt P 38/11, zgodnie z którym z dniem 24 marca 2014 r. art. 137 pkt 2 

częściowo został uznany za niezgodny z art. 2 w związku z art. 165 ust. 1 Konstytucji 

RP. Wymieniony wyżej przepis stracił moc w zakresie, w jakim za nieruchomość 

zbędną uznaje nieruchomość wywłaszczoną przed 27 maja 1990 r., na której w dniu 

złożenia wniosku o zwrot, a nie później niż przed 22 września 2004 r., zrealizowano cel 

określony w decyzji o wywłaszczeniu. Końcowo podkreślono, że znaczenie prawne tego 
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wyroku dla rozstrzygnięcia sprawy można ocenić dopiero w trakcie jej merytorycznego 

rozpatrzenia, w zależności od dokonanych ustaleń faktycznych. W rezultacie w 

omawianym  stanie faktycznym nie zachodziła tożsamość ww. spraw.  

 

 

11. Sprawy z zakresu służb mundurowych 

 

 W 2021 r. sprawy z zakresu służb mundurowych zostały zdominowane przez 

sprawy dotyczące odmowy wypłaty zwolnionemu ze służby policjantowi wyrównania 

ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (żadna ze spraw nie 

jest prawomocna) np. sygn. akt II SA/Ke 124/21, II SA/Ke 131/21, II SA/Ke 155/21, II 

SA/Ke 214/21. We wszystkich tych sprawach składy orzekające Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach uchylały zaskarżone decyzje Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Kielcach oraz decyzje organów I instancji. 

Istota sporu we wszystkich tych sprawach sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie, 

czy stronie skarżącej przysługuje wyrównanie ekwiwalentu pieniężnego za 

niewykorzystany urlop wypoczynkowy na podstawie art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji (tekst jedn. opublikowany w Dz. U. z 2020 r. poz. 360 ze zm.). Zgodnie 

z treścią tego przepisu, ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu 

wypoczynkowego lub dodatkowego ustala się w wysokości 1/21 części miesięcznego 

uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego 

policjantowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Prawo do ekwiwalentu 

pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe, przysługujące 

policjantowi zwalnianemu ze służby, ustanawia natomiast art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

Policji. Sąd wskazywał, że przytoczone wyżej brzmienie art. 115a obowiązuje od 1 

października 2020 r. i nadane zostało ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610 - art. 1 pkt 16 w zw. z art. 48), zwaną w 

dalszym ciągu ustawą nowelizującą. Jak wynika z uzasadnienia projektu tej ustawy, 

zmiana art. 115a ustawy o Policji nastąpiła w celu wykonania wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 30 października 2018 r., sygn. akt K 7/15, w którym Trybunał orzekł, 

że art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie, w jakim ustala 
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wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu 

wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, 

jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP. 

Wyrok ten opublikowany został w Dzienniku Ustaw w dniu 6 listopada 2018 r. pod poz. 

2102. W uzasadnieniu powołanego wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał między 

innymi, że na mocy art. 66 ust. 2 Konstytucji RP pracownikowi przysługuje prawo do 

określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów oraz 

maksymalnych norm czasu pracy. Prawo to nie może być arbitralnie ograniczone 

również w odniesieniu do rekompensaty pieniężnej za urlop niewykorzystany lub za 

czas wolny od pracy (w przypadku zaś policjantów - służby). Jest ono koniecznym 

substytutem otrzymywanym zamiast niewykorzystanego urlopu, swego rodzaju 

rozwiązaniem opcjonalnym, gdy prawo do urlopu nie zostało zrealizowane w swej 

postaci podstawowej (w naturze). W tym sensie konstytucyjne gwarancje prawa do 

urlopu i jego ekwiwalentu pieniężnego mają charakter bezwarunkowy. Zawsze, gdy 

pracownikowi (funkcjonariuszowi) przysługuje urlop w rozumieniu art. 66 ust. 2 

Konstytucji, musi mieć również subsydiarną możliwość otrzymania stosownego 

ekwiwalentu, jeśli tego urlopu nie wykorzysta (zob. wyrok z 15 kwietnia 2014 r., sygn. 

SK 48/13, OTK ZU nr 4/A/2014, poz. 40). Trybunał podkreślił, że prawo do ekwiwalentu 

wynika z ustawy o Policji i jego realizacja następuje w drodze czynności materialno-

technicznej, tj. poprzez wypłatę ekwiwalentu, natomiast odmowa jego wypłacenia - w 

drodze decyzji administracyjnej. Wskazał również, że świadczeniem ekwiwalentnym za 

przepracowany dzień urlopu jest wynagrodzenie za jeden dzień roboczy. Taki sposób 

obliczania wartości jednego dnia urlopu wynika z faktu, że urlop wypoczynkowy liczony 

jest wyłącznie w dniach roboczych. Interpretację taką wspiera także treść art. 121 ust. 1 

ustawy o Policji, który ustala wysokość uposażenia przysługującego policjantowi w razie 

wykorzystania urlopu. Ekwiwalent będący substytutem urlopu powinien więc 

odpowiadać wartości tego świadczenia w naturze. We wszystkich rozpoznawanych 

sprawach skarżący wnosili o wypłatę należnego im ekwiwalentu pieniężnego zgodnie z 

powołanym wyżej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Przy czym wszystkim 

skarżącym ekwiwalent wypłacony został na podstawie art. 115a ustawy o Policji, w 

brzmieniu zakwestionowanym następnie przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 30 

października 2018 r. Wedle tego przepisu, ekwiwalent pieniężny za 1 dzień 

niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego oraz za każde 

rozpoczęte 8 godzin niewykorzystanego czasu wolnego przysługującego na podstawie 
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art. 33 ust. 3 ustala się w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia 

zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio 

zajmowanym stanowisku służbowym. Odmawiając skarżącym wypłaty wyrównania 

ekwiwalentu pieniężnego decyzjami podjętymi w kontrolowanej przez Sąd sprawie, 

organy Policji przyjęły, że przeszkodę do zastosowania art. 115a ustawy o Policji w 

brzmieniu obowiązującym od 1 października 2020 r., dostosowanym do wymogów 

konstytucyjnych, stanowi art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej. Zgodnie z tym przepisem, 

art. 115a ustawy o Policji, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, stosuje się do 

spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy lub dodatkowy wszczętych i niezakończonych przed dniem 6 listopada 

2018 r. oraz do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za 

niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy policjantowi zwolnionemu ze 

służby od dnia 6 listopada 2018 r. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy lub dodatkowy za okres przed dniem 6 listopada 2018 r. ustala się na 

zasadach wynikających z przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 6 listopada 2018 r. Przy obliczaniu wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego przysługującego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy 

za rok 2018 określa się proporcję liczby dni niewykorzystanego urlopu 

wypoczynkowego lub dodatkowego przysługującego przed dniem 6 listopada 2018 r. 

oraz od dnia 6 listopada 2018 r. Z treści zacytowanego przepisu wynika zatem, że w 

stosunku do policjantów zwolnionych ze służby przed 6 listopada 2018 r., którzy nie 

wykorzystali urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego za okres przed dniem 

ogłoszenia opisanego wyżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw 

(czyli przed 6 listopada 2018 r.), ma zastosowanie przepis art. 115a ustawy o Policji w 

brzmieniu uznanym przez Trybunał w tym właśnie wyroku za niezgodny z art. 66 ust. 2 i 

art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP. Tym samym, nie mogą oni otrzymać 

wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop za okres przed dniem 6 

listopada 2018 r. do wysokości odpowiadającej zasadom konstytucyjnym. 

Rozstrzygając spór, jaki zaistniał w sprawie na płaszczyźnie przepisów prawa 

materialnego tj. wykładni art. 115a ustawy o Policji w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy 

nowelizującej, Sąd czynił dwa istotne założenia. 

I. Po pierwsze, wyjaśnienia wymaga kwestia skuteczności prawnej orzeczeń Trybunału 

Konstytucyjnego, a konkretnie ich czasowych skutków. Nie ulega wątpliwości, że akt 

normatywny uchylony (w całości lub w części) na skutek orzeczenia Trybunału 
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Konstytucyjnego, niezależnie od odroczenia utraty jego mocy obowiązującej, traci 

cechę domniemania konstytucyjności. Wzruszenie tego domniemania następuje już z 

momentem ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego na sali rozpraw (por. 

postanowienie TK z dnia 21 marca 2000 r., sygn. akt K 4/99, publ. OTK 2000, Nr 2 poz. 

65; wyroki: z 27 kwietnia 2005 r., P 1/05, OTK- A 2005 Nr 4, poz. 42; z 13 marca 2007 r. 

K 8/07, OTK-A 2007 Nr 3, poz. 26; z 11 maja 2007 r., K 2/07, OTK-A 2007 Nr 5, poz. 

48). Z tą chwilą nie ma już wątpliwości, że taki akt normatywny (norma) nie spełnia 

standardów konstytucyjnych. 

W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje pogląd, zgodnie z którym przepis 

uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjny ma taki charakter od samego 

początku, tj. od dnia jego wejścia w życie i zasadniczo odrzuca się stanowisko, że 

wyrok taki wywołuje skutki jedynie na przyszłość. Utrata mocy obowiązującej aktu 

normatywnego, o której mowa w art. 190 ust. 3 Konstytucji RP oznacza, że przepis ten 

nie może być stosowany, poczynając od daty jego uchwalenia. Wyrok Trybunału ma 

więc skutki retroaktywne, a przez to zachodzi konieczność rozpoznania sprawy z 

pominięciem już niekonstytucyjnego przepisu. Norma prawna uznana za 

niekonstytucyjną stanowi bowiem wadliwą podstawę prawną i wydana na takiej 

podstawie prawnej decyzja administracyjna musiałaby zostać także uznana za wadliwą 

(por. przykładowo wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 6 lutego 2008 r., sygn. 

akt II OSK 1745/07; z 5 grudnia 2017 r., sygn. akt I OSK 1079/17; z 1 marca 2017 r., 

sygn. akt I OSK 1764/16; z 19 listopada 2013 r., sygn. akt I FSK 616/13 oraz II FSK 

2285/12; z 11 sierpnia 2011 r., sygn. akt I OSK 226/11 oraz I OSK 227/11; z 24 lipca 

2020 r., sygn. akt II FSK 3245/19; z 10 września 2019 r., sygn. akt I OSK 2718/17 – 

publ. w internetowej bazie orzeczeń sądów administracyjnych). 

Odmiennego poglądu, o braku retroaktywnych skutków wyroków trybunalskich, nie 

można wywodzić z art. 190 ust. 3 zdanie pierwsze Konstytucji RP, zgodnie z którym 

orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak 

Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu 

normatywnego (ten ostatni przypadek nie zachodzi w sprawie). Wejście w życie 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dniem ogłoszenia oznacza bowiem jedynie 

tyle, że w dacie ogłoszenia tego orzeczenia w organie urzędowym, w którym akt 

normatywny był ogłoszony (art. 190 ust. 2 Konstytucji RP) realizuje się skutek 

derogacyjny normy (aktu normatywnego) uznanej za niezgodną z Konstytucją, jednak 

co do zasady traci ona moc ex tunc, to jest ze skutkiem wstecznym od daty wejścia w 
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życie orzeczenia Trybunału (por. także wyrok NSA dnia 12 września 2018r., sygn. akt II 

FSK 1898/17, dostępny j.w.; wyrok Sądu Najwyższego z 4 lipca 2018 r., sygn. akt I PK 

163/17, LEX nr 2566498). 

Ponadto, retroaktywność orzeczeń trybunalskich jest zakładana przez samą 

Konstytucję w art. 190 ust. 4, przewidując możliwość uchylenia prawomocnych 

orzeczeń sądowych, ostatecznych decyzji administracyjnych lub rozstrzygnięć w innych 

sprawach, opartych na przepisie niezgodnym z Konstytucją. Regulacja ta nie może być 

traktowana jako przejaw wyjątku od zasady, ponieważ jej celem jest wyraźne 

potwierdzenie przez prawodawcę, że nawet prawomocne rozstrzygnięcia sądowe 

powinny podlegać weryfikacji w wyniku uznania przepisu za niezgodny z Konstytucją; 

tym bardziej więc sąd powinien uwzględniać istniejący stan niekonstytucyjności w 

postępowaniach niezakończonych prawomocnym rozstrzygnięciem, pomijając 

zastosowanie przepisu, który utracił moc obowiązującą w wyniku orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego. 

Przyjęcie poglądu o wyłącznie prospektywnym działaniu orzeczeń trybunalskich (sądy 

administracyjne przyjmują taką możliwość jedynie w razie odroczenia mocy 

obowiązującej przepisu w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, np. w przywołanym 

wyroku NSA z dnia 24 lipca 2020 r., sygn. akt II FSK 3245/19; przypadek taki nie ma 

jednak miejsca w sprawie) oznaczałoby, że stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny 

niekonstytucyjności przepisu ustawy nie ma żadnego znaczenia prawnego dla dalszego 

stosowania przepisu o treści normatywnej zakwestionowanej przez Trybunał. Taki 

pogląd narusza spójność regulacji konstytucyjnych i nie jest do pogodzenia z 

konstytucyjną zasadą praworządności wynikającą z art. 7 Konstytucji RP (por. także 

powołany już wyrok NSA z 10 września 2019 r., sygn. akt I OSK 2718/17). Przyjęcie, że 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wywierają skutek jedynie na przyszłość 

pozostaje również w sprzeczności z zasadą równości wywodzoną z art. 2 Konstytucji, 

zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, 

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Konsekwencją poglądu o 

wyłącznie prospektywnym działaniu orzeczeń trybunalskich (nawet w razie braku 

odroczenia mocy obowiązującej derogowanych przepisów), byłoby nieuprawnione 

podzielenie ich beneficjentów na dwie grupy: tych, wobec których standardy 

konstytucyjne nie miałyby zastosowania, gdyż zdarzenia, z których wywodzone są 

określone dla nich skutki prawne, oparte na niekonstytucyjnym przepisie, nastąpiły 

przed ogłoszeniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, i tych, którzy mogliby 
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wyprowadzać z takich samych zdarzeń skutki prawne zgodne z Konstytucją tylko 

dlatego, że nastąpiły one po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału uznającego dany akt 

normatywny (normę) za niekonstytucyjny. 

II. Po drugie, w przywołanym już art. 190 ust. 4 Konstytucja przesądziła kwestię 

podważalności aktów stosowania prawa wydanych przed orzeczeniem Trybunału 

Konstytucyjnego, wydanych na podstawie normy uznanej przez Trybunał za 

niekonstytucyjną. W uzasadnieniu uchwały 7 sędziów z dnia 28 czerwca 2010 r., II GPS 

1/10, Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że wznowienie postępowania 

przewidziane w art. 190 ust. 4 Konstytucji jest szczególną instytucją, określaną w 

doktrynie prawnej pojęciem uzdrowienia (sanacji) postępowania (sądowego, 

administracyjnego) opartego na niekonstytucyjnym akcie normatywnym. W swoim 

orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny podkreślał, że regulacja ta stwarza możliwość 

ponownego rozpatrzenia danej sprawy na podstawie zmienionego stanu prawnego, 

ukształtowanego w następstwie orzeczenia Trybunału. Możliwość taka jest ujęta jako 

podmiotowe, konstytucyjne prawo uprawnionego (wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z 

dnia 20 lutego 2002 r., sygn. akt K 39/00, OTK ZU-A 2002, nr 1, poz. 4 oraz z 7 

września 2006 r., sygn. akt SK 60/05, OTK ZU-A 2006, nr 8, poz. 101).  

Jednakże środki, dzięki którym cel ten ma być zrealizowany, Konstytucja pozostawiła 

do unormowania w poszczególnych procedurach, przyznając ustawodawcy swobodę 

ich doboru. W konsekwencji pojęcia "wznowienie postępowania", którym ustrojodawca 

posłużył się w art. 190 ust. 4 Konstytucji, nie należy rozumieć w sensie technicznym, tak 

jak posługują się nim przepisy proceduralne (wznowienie sensu stricto). Chodzi tu 

bowiem o wszelkie środki prawne, dzięki którym można osiągnąć efekt w postaci 

ponownego rozstrzygnięcia sprawy, według stanu prawnego po wyeliminowaniu 

niekonstytucyjnych przepisów (wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 11 czerwca 

2002 r., sygn. akt SK 5/02, OTK ZU-A 2002, nr 4, poz. 41; z 9 czerwca 2003 r., sygn. 

akt SK 12/03, OTK ZU-A 2003, nr 6, poz. 51; z 27 października 2004 r., sygn. akt SK 

1/04, OTK ZU-A 2004, nr 9, poz. 96). W wyroku z dnia 27 października 2004 r. (sygn. 

akt SK 1/04) Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że "art. 190 ust. 4 Konstytucji, 

przyznając jednostce prawo podmiotowe do rozstrzygnięcia sprawy w następstwie 

utraty mocy przez zdyskwalifikowaną normę prawną, nie deklaruje utraty skuteczności 

prawnej ex lege niekonstytucyjnych aktów stosowania prawa. W zgodzie z zasadą 

pewności prawa i zasadą ochrony zaufania (art. 2 Konstytucji) nakazuje wznowienie 

prawomocnie (ostatecznie) zakończonych postępowań. Przepis ten odsyła do ustaw 
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zwykłych, nakazując regulację trybu wspomnianej sanacji oraz determinując cel 

«wznowienia». Osiągnięcie więc konstytucyjnego - określonego konstytucyjnie - celu 

pozostawione jest ustawodawcy zwykłemu i sądom orzekającym na podstawie procedur 

ukształtowanych w ustawach zwykłych". 

Publiczne prawo podmiotowe wynikające z art. 190 ust. 4 Konstytucji jest ściśle 

powiązane z gwarancjami wynikającymi z konstytucyjnego prawa do sądu (art. 45 ust. 1 

i art. 77 ust. 2 Konstytucji). W orzecznictwie Trybunału ugruntowało się stanowisko, że 

możliwość skutecznego (efektywnego) wznowienia postępowania, z uwagi na 

"derogację trybunalską", stanowi komponent prawa do sądu, zwłaszcza w aspekcie 

możliwości wszczęcia procedury sanacyjnej i jej rzetelnego ukształtowania. 

Celem ustawowej procedury, realizującej normę art. 190 ust. 4 Konstytucji, musi być 

więc realne zagwarantowanie skutku w postaci uprawnienia do ponownego 

rozstrzygnięcia sprawy w nowym stanie prawnym, ustalonym orzeczeniem Trybunału 

Konstytucyjnego. Swoboda ustawodawcy ukształtowania implementujących to 

uprawnienie przepisów jest w tym wypadku zawężona, a jej granice wyznacza 

okoliczność, że "wzruszalność" aktów stosowania prawa została przesądzona już na 

gruncie samej Konstytucji. Ustawa zwykła ma zatem określać jedynie "zasady i tryb" 

wznawiania postępowania. To bowiem Konstytucja przesądza o samym fakcie sanacji 

indywidualnych stosunków prawnych, wyznaczając cel "wznowienia" w trybie procedur 

ukształtowanych w ustawach. Dlatego też jakiekolwiek ograniczenia art. 190 ust. 4 

Konstytucji są dopuszczalne wówczas, gdy uzasadnia to dyspozycja konkretnego 

przepisu Konstytucji, który wyłącza wznawianie postępowania jako sprzeczne z 

konstytucyjną istotą danej instytucji prawnej (odnosi się to np. do niedopuszczalności 

wznowienia od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo 

ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego 

uprawomocnieniu się nowy związek małżeński - art. 18 Konstytucji). 

Nie jest argumentem przeciwko tej tezie to, że co do zasady odpowiednie procedury 

przewidują możliwość wznowienia postępowania w przypadku, gdy Trybunał 

Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową 

międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja. Jak już 

bowiem wcześniej wskazano, jedynie przepis konstytucyjny może wprowadzać 

ograniczenia art. 190 ust. 4 Konstytucji. 
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Zaprezentowane wyżej poglądy orzecznictwa składy orzekające podzieliły w całości i 

przyjęły je jako własne. Wynikają zaś z nich dwie podstawowe kwestie, kluczowe dla 

dalszych rozważań. 

I. Skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r., sygn. akt K 

7/15, jest przyjęcie, że art. 115a ustawy o Policji w zakresie, w jakim ustalał wysokość 

ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub 

dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 

66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP, od dnia wejścia 

niekonstytucyjnej regulacji w życie, tj. od 19 października 2001 r. 

II. Skarżącym przysługuje procesowe uprawnienie do żądania wyrównania otrzymanego 

ekwiwalentu pieniężnego z powołaniem się na powyższy wyrok, mimo, że przepisy 

k.p.a. przewidują formalnie możliwość wznowienia postępowania, gdy Trybunał 

Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową 

międzynarodową lub z ustawą, jedynie w przypadku wydania decyzji na podstawie 

niekonstytucyjnego przepisu (art. 145a). Jak już wyżej powiedziano, prawo policjanta 

zwalnianego ze służby do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop nie jest 

realizowane w formie decyzji, lecz czynności materialno-technicznej i tak też było w 

stanie rozpatrywanej sprawy. Nie może to jednak stanowić przeszkody do żądania 

wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego w formie czynności materialno-

technicznej, opartej tym razem na przepisie spełniającym standardy konstytucyjne. Inne 

stanowisko, sprowadzające się do wąskiej interpretacji możliwości wznowienia 

postępowania zakończonego wydaniem aktu stosowania prawa opartego na 

niekonstytucyjnym przepisie, stanowiłoby naruszenie art. 190 ust. 4 Konstytucji RP. 

Powyższe oznacza, że nie ma przeszkód formalnoprawnych, aby wniosek skarżącego 

złożony w niniejszej sprawie podlegał merytorycznemu rozpoznaniu sprowadzającemu 

się do oceny, czy ma wobec niego zastosowanie art. 115a ustawy o Policji w brzmieniu 

obowiązującym od 1 października 2020 r. 

Dokonując wykładni art. 115a ustawy o Policji w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej, 

w oparciu o które podjęte zostały zaskarżone decyzje, skład orzekający w 

analizowanych sprawach doszedł do przekonania, że mamy w tym przypadku do 

czynienia z wtórną niekonstytucyjnością normy odkodowanej z obu tych przepisów. 

Oznacza to sytuację, w której wystąpiły łącznie trzy warunki: 

1) nastąpiła zmiana normatywna, 
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2) w systemie prawnym w dalszym ciągu występuje niekonstytucyjna regulacja zbliżona 

do tej, która została derogowana z systemu prawa przez Trybunał Konstytucyjny, 

3) stwierdzenie niekonstytucyjności następuje w nowym układzie kontroli, po 

przeanalizowaniu orzeczenia Trybunału dotyczącego zbliżonego problemu prawnego 

(por. wyrok NSA z 21 maja 2020 r., sygn. akt I OSK 2466/19, dostępny j.w., i 

przywołane tam stanowisko doktryny - K. Kos, Wtórna niekonstytucyjność, a 

zagadnienie wykładni prawa, Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 3. 2018, s. 47). 

Wtórna niekonstytucyjność ma zatem miejsce, gdy nastąpiła zmiana stanu prawnego, 

ale nowa norma nadal nie odpowiada zasadom określonym w wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego, dotyczącym kontrolowanej wcześniej przez Trybunał, poprzedniej 

normy prawnej. 

Sąd wyjaśniał w tym miejscu, że formalnie kontroli Trybunału Konstytucyjnego podlega 

m.in. akt prawny bądź jego część (konkretny przepis), jednak przedmiotem tej kontroli 

są określone w takim akcie normy prawne (zawarte w jego poszczególnych jednostkach 

redakcyjnych - przepisach). Na kwestie związane z oceną normy, a nie przepisu, 

zwracał zresztą uwagę Trybunał w uzasadnieniu wyroku z 30 października 2018 r., K 

7/15, podnosząc, że w swoim orzecznictwie wielokrotnie wskazywał, iż kontrola 

konstytucyjności dotyczy norm prawnych (treści prawa), a nie przepisów prawnych, w 

których normy te są zakodowane. Trybunał bada bowiem to, czy norma prawna zawarta 

w kontrolowanym akcie zawiera treści sprzeczne z aktem normatywnym wyższego 

rzędu lub inaczej rzecz ujmując, Trybunał bada, czy norma zawarta w akcie niższego 

rzędu urzeczywistnia postanowienia zawarte w akcie wyższego rzędu. Niezgodność z 

Konstytucją RP dotyczy określonej normy prawnej, którą przepis wyraża, a nie 

jednostek redakcyjnych, pełniących wyłącznie rolę porządkującą wewnątrz aktu 

prawnego, w którym się znajduje (por. także wyroki NSA: z 29 marca 2018 r., I FSK 

17/18; z 21 maja 2020 r., sygn. akt I OSK 2466/19, dostępne j.w. oraz wyrok Sądu 

Najwyższego z 20 lutego 2018 r., V CSK 230/17, LEX nr 2499970). 

Dlatego stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności przepisu ma 

istotne znaczenie dla oceny możliwości zastosowania przepisów (norm) o tożsamej 

bądź analogicznej treści. W takiej sytuacji dochodzi do wystąpienia, tzw. oczywistej 

niekonstytucyjności. Zasadniczo sytuacja oczywistej niekonstytucyjności zachodzi 

wówczas, gdy porównywane przepisy ustawy i Konstytucji dotyczą regulacji tej samej 

materii i są ze sobą sprzeczne. Tego typu założenie występuje również w przypadku, 

gdy ustawodawca wprowadził regulację identyczną, jak norma objęta już wyrokiem 
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Trybunału (R. Hauser, J. Trzciński, Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału 

Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 

2010, s. 266-268; M. Wiącek, Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego, 

Warszawa 2011, s. 266-268). Z oczywistą niekonstytucyjnością mamy do czynienia 

również wtedy, gdy ustawodawca zmienia co prawda kontrolowany przepis, ale nie 

usuwa stwierdzonej przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku niezgodności, stwarzając 

tylko pozory restytucji konstytucyjności. 

W piśmiennictwie i orzecznictwie przyjmuje się, że oczywistość niezgodności 

przepisu z Konstytucją RP oraz z uprzednią wypowiedzią Trybunału Konstytucyjnego 

stanowią wystarczające przesłanki do odmowy przez sąd zastosowania przepisów 

ustawy. W tak bowiem oczywistych sytuacjach trudno oczekiwać, by sądy uruchamiały 

procedurę kolejnych pytań prawnych (por. powołany wyżej wyrok NSA z 21 maja 2020 

r., sygn. akt I OSK 2466/19 i wskazane tam stanowisko przedstawicieli doktryny oraz 

orzecznictwo: R. Hauser, A. Kabat, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z 14 lutego 2002 r., sygn. akt I SA/Po 461/01, OSP 2003/2 s. 73-75; 

M. Wiącek, Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011, s. 269; 

orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, tj. uchwała z dnia 16 października 

2006 r., sygn. akt I FPS 2/06 oraz wyroki z dnia 10 marca 2010 r., sygn. akt I OSK 

1447/09 i z dnia 24 września 2008 r., sygn. akt I OSK 1369/07; z dnia 6 czerwca 2018 

r., sygn. akt II FSK 1454/16 oraz z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt I FSK 1523/17). 

W ocenie Sądu, nie może budzić wątpliwości, że stwierdzona przez Trybunał 

Konstytucyjny w wyroku z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt K 7/15, 

niekonstytucyjność normy wywodzonej z kontrolowanego wówczas art. 115a ustawy o 

Policji, odnosi się nadal do normy, jaką należy zrekonstruować z treści obowiązującego 

aktualnie art. 115a tej ustawy (w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą) w zw. z art. 

9 ust. 1 ustawy nowelizującej. Do przeprowadzenia testu konstytucyjności, którego 

ramy zakreślone zostały w powyższym wyroku, bezprzedmiotowe jest wyizolowanie 

tego ostatniego przepisu z systemu regulacji nowelizujących, z pominięciem art. 115a, 

do którego zresztą art. 9 ust. 1 wprost nawiązuje. Art. 9 ust. 1 stanowi przepis 

przejściowy, nie ma charakteru samodzielnego i nie może być stosowany 

autonomicznie, z wyłączeniem art. 115a ustawy o Policji. Nie jest więc możliwa jego 

wykładnia bez odniesienia się do art. 115a ustawy o Policji. Dopiero z obu tych 

przepisów łącznie można odkodować normę prawną, która przy porównaniu z tą, która 

była przedmiotem kontroli przeprowadzonej w wyroku TK z dnia 30 października 2018 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

117 

 

r., daje podstawę do przyjęcia poglądu o wtórnej niekonstytucyjności regulacji 

wprowadzonych ustawą nowelizującą. Ponieważ zmiana art. 115a ustawy o Policji była 

następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego i jak podkreśla sam ustawodawca w 

projekcie ustawy nowelizującej, miała doprowadzić istniejące regulacje w zakresie 

obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i 

dodatkowy - do zgodności ze standardami konstytucyjnymi, obowiązkiem Sądu 

rozpoznającego niniejszą sprawę było zbadanie, czy nowa norma odpowiada wzorcowi 

konstytucyjnemu, który był podstawą kontroli Trybunału Konstytucyjnego w wyroku z 30 

października 2018 r., a mianowicie art. 66 ust. 2 Konstytucji RP. Obowiązkowi temu 

można sprostać jedynie wtedy, gdy do testu konstytucyjności, który - ze względu na 

zakres kontroli trybunalskiej w sprawie K 7/15 - musi zostać oparty na tym właśnie 

przepisie Konstytucji, a nie na jakimkolwiek innym, przyjmie się normę prawną, będącą 

przedmiotem oceny Trybunału Konstytucyjnego, a nie przepisy wyizolowane z tej 

normy, a więc oddzielnie art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej i oddzielnie art. 115a ustawy 

o Policji. Ze zrozumiałych, oczywistych powodów art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej nie 

był przedmiotem wypowiedzi Trybunału w wyroku z 30 października 2018 r. i choć 

narzuca się ocena, że pozostaje on w sprzeczności z innymi przepisami 

konstytucyjnymi, które nie były wzorcami kontroli w tym wyroku, to zdaniem Sądu, do 

rozpoznania niniejszej sprawy nie jest konieczne rozstrzyganie o jego zgodności z 

Konstytucją jako oddzielnego przepisu prawa, zawierającego normę intertemporalną. 

Wystarczające jest bowiem stwierdzenie, że norma odkodowana z art. 115a ustawy o 

Policji w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą w zw. z art. 9 ust. 1 tej ostatniej 

ustawy, dotknięta została wtórną niekonstytucyjnością, gdyż nie odpowiada standardom 

konstytucyjnym zakreślonym w wyroku Trybunału w sprawie K 7/15. Nie doszło więc do 

pełnej restytucji stanu prawnego zgodnego z Konstytucją, a wejście w życie ustawy 

nowelizującej, zmieniającej treść art. 115a ustawy o Policji, jedynie częściowo 

doprowadziło do realizacji wyroku TK z 30 października 2018 r. Stwierdzona przez Sąd 

oczywista, wtórna niekonstytucyjność nie dotyczy nowej normy prawnej w całości, tj. w 

zakresie określenia sposobu obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany 

urlop, gdyż ten - co do zasady - został dostosowany do wymogów konstytucyjnych 

zgodnie z wyrokiem TK (art. 115a ustawy o Policji w brzmieniu nadanym ustawą 

nowelizującą) - ale części tej normy, która w art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej 

ograniczyła czasowe ramy jej zastosowania. Policjanci zwolnieni ze służby przed 6 

listopada 2018 r., którzy nie wykorzystali urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego za 
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okres przed dniem ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw 

(czyli przed 6 listopada 2018 r.), nie mogą bowiem skutecznie skorzystać z regulacji 

zgodnych z art. 66 ust. 2 Konstytucji i określonych w aktualnie obowiązującym art. 115a 

ustawy o Policji, gdyż ustawodawca postanowił, że wobec nich zastosowanie ma art. 

115a w brzmieniu uznanym przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją. 

Tak odczytywana norma, uwzględniając retroaktywny skutek orzeczeń trybunalskich, 

dotknięta jest wtórną niekonstytucyjnością i jako taka nie może stanowić podstawy 

orzekania o prawach lub obowiązkach jednostki. Konsekwencją takiego stanowiska, 

przy akceptacji zaprezentowanych wyżej poglądów co do skutków stwierdzenia 

oczywistej niezgodności omawianej normy z uprzednią wypowiedzią Trybunału 

Konstytucyjnego, jest odmowa jej zastosowania przez Sąd w procesie sądowej kontroli, 

wywołanej wniesieniem skargi w niniejszej sprawie. 

Stanowisko przedstawione wyżej wzmacnia dodatkowo pogląd wyrażony w 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 r., sygn. akt K 8/07, w którym 

podkreślono, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności danej 

normy stwarza dla organów stosujących prawo wskazówkę, przełamującą zwykłe 

zasady prawa intertemporalnego i zasady decydujące o wyborze prawa właściwego w 

momencie stosowania prawa. To znaczy, że w wypadku orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego o niekonstytucyjności kontrolowanej normy, obowiązuje norma 

intertemporalna, mająca pierwszeństwo (z racji konstytucyjnej genezy) w stosunku do 

norm intertemporalnych dotyczących zmiany stanu prawnego w wyniku działań 

ustawodawcy. Tego rodzaju autonomia interpretacyjna przysługująca sądom znajduje 

zakotwiczenie w art. 8 Konstytucji i jest wyrazem bezpośredniego stosowania 

Konstytucji w drodze kierowania się wykładnią zgodną z Konstytucją. 

Z tych przyczyn składy orzekające WSA w Kielcach uznawały, że decyzje 

podjęte w rozpoznawanych sprawach przez organy Policji naruszają art. 115a ustawy o 

Policji w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej poprzez błędną wykładnię normy 

zrekonstruowanej w oparciu o te przepisy. W szczególności, nie można przyjąć, aby art. 

9 ust. 1 ustawy nowelizującej stanowił przeszkodę do zastosowania w stanie 

faktycznym sprawy art. 115a ustawy o Policji w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 

października 2020 r., nadanym ustawą nowelizującą. Taka interpretacja wynika z 

przyjęcia wtórnej, oczywistej niekonstytucyjności normy odczytywanej z omawianych 

regulacji i nie było podstaw, aby z tego powodu odmawiać skarżącym prawa do 

wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. 
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Jednocześnie Sąd przy ponownym rozpoznaniu sprawy nakazywał organowi mieć na 

uwadze przedstawioną wyżej ocenę prawną, wedle której art. 9 ust. 1 ustawy 

nowelizującej nie może stanowić przeszkody do zastosowania w stanie sprawy art. 

115a ustawy o Policji w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2020 r. 

Rozstrzygając o zasadności wniosku organ miał wziąć pod rozwagę treść art. 107 ust. 1 

i 2 ustawy o Policji. Rozważając, czy w stanie sprawy zaszły „wyjątkowe okoliczności", 

o jakich mowa w art. 107 ust. 2 ustawy o Policji, organ został zobowiązany uwzględnić 

fakt wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 30 października 2018 r., sygn. 

akt K 7/15. Stosownie do poglądów wyrażanych w orzecznictwie sądów 

administracyjnych, za taką wyjątkową okoliczność uznać należy stwierdzenie 

niekonstytucyjności normy prawnej stanowiącej podstawę wyliczenia skarżącemu 

spornego ekwiwalentu (por. wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych: w 

Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 sierpnia 2019 r., sygn. akt II SA/Go 381/19; w 

Olsztynie z dnia 30 maja 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 314/19; z dnia 27 czerwca 2019 r., II 

SA/Ol 416/19; z dnia 30 czerwca 2020 r., sygn. akt II SA/Ol 119/20; w Krakowie z dnia 

20 lutego 2020 r., sygn. akt III SA/Kr 1282/19; dostępne w internetowej bazie orzeczeń 

sądów administracyjnych). W wyroku z dnia 15 lipca 2020 r., sygn. akt I OSK 2928/19 

(dostępnym j.w.), Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, przywołując treść art. 190 

ust. 4 Konstytucji, że nie można przez instytucję przedawnienia unicestwiać 

uprawnienia jednostki do przywrócenia stanu konstytucyjności po stwierdzeniu przez 

Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności prawnej podstawy czynności materialno-

technicznej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Takie działania organów 

Policji godzą również w konstytucyjną zasadę państwa prawa (art. 2 Konstytucji) i 

wywodzoną z niej zasadę ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez 

nie prawa. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 27 października 2004 r., sygn. akt SK 1/04 (Dz.U. Nr 237, poz. 2384) wydanym 

na tle stosowania przepisów o przedawnieniu w postępowaniu cywilnym, w którym 

wprost wskazano, że "na podmiotach publicznych po wydaniu przez Sąd Konstytucyjny 

wyroku stwierdzającego niekonstytucyjność danej normy prawnej istnieje konieczność 

doprowadzenia do celu zgodnego z roszczeniem opartym na zasadach wywodzących 

się z Konstytucji RP." NSA podkreślił, że "oczywistym jest, że skarżący przed wydaniem 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie mógł wystąpić z żądaniem uzupełnienia 

ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, albowiem art. 115a ustawy o Policji 

korzystał z domniemania zgodności z Konstytucją. Dopiero wejście w życie wyroku 
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Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15) zrodziło po 

stronie policjanta uprawnienie do tego, aby domagać się uzupełnienia wypłaconego już 

uprzednio ekwiwalentu do wysokości odpowiadającej konstytucyjnym regulacjom. 

Oznacza to także, że istniała podstawa do tego, aby wobec funkcjonariusza zastosować 

dobrodziejstwo art. 107 ust. 2 ustawy o Policji." 

W tej grupie spraw w 2021 r. były jeszcze sprawy dotyczące postępowania 

dyscyplinarnego prowadzonego wobec policjanta.  

W sprawie II SA/Ke 467/21 WSA w Kielcach oddalił skargę na orzeczenie 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach utrzymujące w mocy orzeczenie 

Komendanta Powiatowego Policji o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego 

policjanta. Stosownie do art. 135j ust. 4 ustawy o Policji, przełożony dyscyplinarny 

umarza postępowanie dyscyplinarne w przypadkach, o których mowa w art. 135 ust. 1, 

albo gdy stało się ono bezprzedmiotowe z innej przyczyny. W kontrolowanej sprawie 

powodem, dla którego doszło do umorzenia postępowania było zwolnienie skarżącego 

ze służby (z uwagi na trwałą niezdolność do służby). Zatem zaszła „inna przyczyna”, z 

powodu której postępowanie stało się bezprzedmiotowe, o której mowa w art. 135j ust. 

4 ustawy o Policji. 

Sąd ocenił, w świetle regulacji zawartych w ustawie o Policji, a dotyczących 

postępowania dyscyplinarnego, że postępowanie dyscyplinarne w trybie regulacji 

ustawy o Policji może toczyć się wyłącznie wobec osoby, która jest policjantem. 

Przykładowo ustawa ta w art. 132 ust. 1 ustawy o Policji stanowi, że policjant 

odpowiada dyscyplinarnie za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego 

na naruszeniu dyscypliny służbowej lub nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej. Z 

kolei w myśl art. 134i ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji, przełożony dyscyplinarny wszczyna 

postępowanie dyscyplinarne, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie popełnienia 

przez policjanta przewinienia dyscyplinarnego. Jako właściwe uznał więc Sąd 

stanowisko organów Policji orzekające w przedmiotowym postępowaniu 

dyscyplinarnym, że zwolnienie policjanta ze służby ma taki skutek, że postępowanie 

dyscyplinarne nie może toczyć się wobec takiej osoby i staje się ono bezprzedmiotowe. 

Osoba zwolniona ze służby przestaje bowiem podlegać orzecznictwu dyscyplinarnemu. 

Sąd zwrócił uwagę, że potwierdzeniem takiego stanowiska jest obecnie regulacja 

zawarta w art. 135ja ust. 1 pkt 5 ustawy o Policji (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 

14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb 

mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o 
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zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1610), którego jednak z mocy art. 22 ust. 1 tej ustawy nowelizującej nie stosowało 

się w stanie faktycznym w analizowanej sprawie). Przepis ten wprost stanowi, że 

postępowanie dyscyplinarne umarza się, jeżeli obwiniony przestał podlegać 

orzecznictwu dyscyplinarnemu.  

 

 

 

12. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii oraz ewidencji gruntów i 

budynków. 

 
W 2021 r. w sprawach z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz 

ewidencji gruntów i budynków dominowały, tak jak w latach poprzednich, sprawy 

dotyczące postępowania rozgraniczeniowego oraz aktualizacji ewidencji gruntów i 

budynków. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

przywołana jest w omawianych orzeczeniach jako „P.g.k.”; a rozporządzenie Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków jako „rozporządzenie”. 

W sprawie II SA/Ke 970/20 bezspornym było, że w toku prowadzonego 

postępowania rozgraniczeniowego w trakcie czynności ustalenia przebiegu granic 

pomiędzy nieruchomościami została zawarta ugoda przed uprawnionym geodetą. 

Ugoda została podpisana przez strony (nie wynikało z niej, aby strony zgłaszały 

jakiekolwiek zastrzeżenia) i geodetę. Skarżący jednak twierdził, że podpisując ugodę 

pozostawał w błędzie co do powierzchni nieruchomości i przebiegu granicy i że po 

podpisaniu ugody zmienił swoje stanowisko w tym przedmiocie. Sąd oddalając skargę 

uznał, że powyższe twierdzenie nie mogło mieć wpływu na rozstrzygnięcie organu. Sąd 

wskazał, że ugoda zawarta przed geodetą ma zgodnie z postanowieniami art. 31 ust. 4 

P.g.k. moc ugody sądowej. Ma ona w istocie postać umowy, do której stosuje się, poza 

przepisami art. 917 i 918 K.c., ogólne przepisy prawa cywilnego dotyczące zawierania 

umów, w tym odnoszące się do wad oświadczenia woli. Nie jest to więc, jak zauważył 

organ odwoławczy, ugoda „administracyjna" w rozumieniu art. 114-122 K.p.a. A skoro 

tak - to nie podlega (bo nie może podlegać) ona kontroli ani w decyzji o umorzeniu 

postępowania administracyjnego, ani w wyniku zaskarżenia tej decyzji do sądu 

administracyjnego. Nawet zatem gdyby ugoda zawarta przed geodetą była wadliwa, to 
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uchylenie się od skutków prawnych takiej ugody jest możliwe tylko w postępowaniu 

cywilnym przed sądem powszechnym. Tylko ten sąd może też się wypowiedzieć, czy 

ugoda jest prawnie skutecznie zawarta, czy nie. Sąd zgodził się z organami, że w 

przypadku zawarcia przed geodetą ugody, o której mowa w art. 31 ust. 4 P.g.k., 

postępowanie rozgraniczeniowe jako bezprzedmiotowe podlega umorzeniu na 

podstawie art. 105 § 1 k.p.a. Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego 

wobec zawarcia ugody przed geodetą podlega zaskarżeniu w toku instancji oraz do 

sądu administracyjnego. Jednak zakres kontroli takiej decyzji - tak instancyjnej, jak i 

sądowej - ograniczony jest wyłącznie do badania legalności decyzji o umorzeniu 

postępowania, a nie treści zawartej ugody (por. m.in. wyrok WSA w Krakowie z 16 

stycznia 2013 r., sygn. III SA/Kr 392/12). Kontrola taka ograniczona jest do faktu 

zawarcia ugody oraz badania jej warunków formalnych - zgodności aktu ugody z § 21 

rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i 

Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania 

nieruchomości (Dz.U. Nr 45 poz. 453) zawierającego wzór ugody i określającego jakie 

dane winien zawierać akt ugody, a także prawidłowości czynności poprzedzających 

zawarcie ugody (por. uchwała SN z dnia 6 maja 1979 r., sygn. III CZP 24/70, OSNCP 

12/1970, poz. 222). 

W sprawie II SA/Ke 6/21 skarżąca kwestionowała legalności wszczęcia i 

prowadzenia postępowania rozgraniczeniowego – twierdząc, że w sytuacji gdy nie 

zostało zakończone postępowanie o wznowienie znaków granicznych, postępowanie 

rozgraniczeniowe nie mogło zostać wszczęte. Zgodnie bowiem z art. 39 ust. 1 zd. 2 

P.g.k. jeżeli wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o 

rozstrzygnięcie sprawy. A zatem zdaniem skarżącej właściwym w niniejszym przypadku 

był ewentualnie sąd, a nie organ administracji.  Nie zgadzając się z powyższym 

stanowiskiem Sąd podniósł, że celem postępowania rozgraniczeniowego zgodnie z art. 

29 ust. 1 i 2 P.g.k. jest ustalenie przebiegu granic nieruchomości przez określenie 

położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na 

gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów, przy czym rozgraniczeniu 

podlegają granice określonej nieruchomości z przyległą nieruchomością. Taka regulacja 

oznacza, że istotą sporu o rozgraniczenie jest zasięg prawa własności sąsiadujących 

nieruchomości, obrazowany przez wątpliwość co do przebiegu granic. Spór taki zawiera 

w sobie kontrowersję co do elementów służących ustaleniu tego przebiegu w postaci 
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usytuowania punktów granicznych, których położenie determinuje przebieg linii 

granicznych (por. m.in. wyrok WSA w Krakowie z 16 kwietnia 2008 r., III SA/Kr 109/08). 

Zupełnie inna jest przesłanka wszczęcia postępowania o wznowienie znaków 

granicznych (art. 39 P.g.k.). Instytucja ta ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji 

określonej w hipotezie art. 39 ust. 1, czyli gdy znak graniczny został przesunięty, 

uszkodzony lub zniszczony, a właściciele graniczących nieruchomości nie kwestionują 

przebiegu linii granicznej wyznaczonej uszkodzonymi znakami granicznymi (por. wyrok 

WSA w Szczecinie z 24 czerwca 2009 r., II SA/Sz 252/2009, LexisNexis nr 2457903). 

Istotne jest zatem ustalenie czy spór dotyczy odtworzenia na gruncie zniszczonego lub 

przesuniętego znaku granicznego, a więc technicznego odtworzenia znaku w miejscu 

ustalonego uprzednio punktu, czy też dotyczy położenia punktów granicznych - co 

wskazywałoby na istnienie sporu granicznego. Ponadto wznowienie znaków 

granicznych nie wiąże się z żadnym rozstrzygnięciem organu administracji, nie należy 

też do kompetencji organów administracji, jest to czynność faktyczna, która nie 

wywołuje doniosłych skutków dla stanu prawnego granic nieruchomości (por. wyrok 

WSA w Opolu z 22 czerwca 2017 r., sygn. II SA/Op 190/17). Skuteczne 

przeprowadzenie wznowienia znaków granicznych zamiast procedury rozgraniczenia 

nieruchomości każdorazowo warunkowane jest stanem faktycznym. Jakkolwiek 

przepisy nie stanowią o tym wprost, w piśmiennictwie przyjmuje się, że wznowienie 

znaków granicznych powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma sporu co 

do przebiegu granic. Spór w zasadzie wyklucza możliwość wznowienia znaków 

granicznych bez uprzedniego przeprowadzenia rozgraniczenia (por. M. Durzyńska i in., 

"Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz", opubl. LexisNexis 2013, t. 2 do art. 39 

P.g.k.). Sąd uznał, że przedmiot obu postępowań jest inny, a w sytuacji istnienia sporu 

co do przebiegu granic zasadnym było wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego. 

Wskazywana przez skarżącą właściwość sądu, określona w art. 39 ust. 1 zd. 2 P.g.k. 

jest zastrzeżona dla sytuacji sporu wyłącznie co do położenia znaków granicznych.  

W sprawie II SA/Ke 441/21 dotyczącej odmowy wszczęcia postępowania 

administracyjnego skarżąca domagała się rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych 

w ewidencji gruntów jako działki nr: 20/1 i 20/2 z działkami nr: 21/1, 22/4, 22/5, 22/8 i 

22/9. Organ I instancji odmówił na podstawie art. 61a § 1 kpa wszczęcia postępowania 

rozgraniczeniowego, a Kolegium utrzymało to postanowienie w mocy, wskazując, że 

sprawa rozgraniczenia powyższych nieruchomości została już prawomocnie załatwiona 

orzeczeniem sądu powszechnego, a to oznacza, że zaszła inna uzasadniona przyczyna 
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uniemożliwiająca wszczęcie postępowania administracyjnego. Aprobując powyższe 

stanowisko organów Sąd zauważył, że w orzecznictwie sądowym niekwestionowane 

jest stanowisko, że niemożliwe jest ustalenie w administracyjnym postępowaniu 

rozgraniczeniowym innego przebiegu granicy, niż uczynił to sąd powszechny w 

postępowaniu cywilnym (zob. wyroki NSA z: 12 grudnia 2014 r., I OSK 971/13, 20 

czerwca 2018 r., I OSK 1967/16, dostępne na stronie internetowej: 

orzeczenia.nsa.gov.pl), a organ właściwy do prowadzenia postępowania 

rozgraniczeniowego jest związany prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego, 

który ustalił już przebieg granicy. Jednocześnie w orzecznictwie podkreśla się, że 

możliwość prowadzenia ponownego postępowania rozgraniczeniowego może mieć 

miejsce wówczas, gdy po zakończonym postępowaniu rozgraniczeniowym, czyli po 

ustaleniu stanu prawnego granicy i jej utrwaleniu w terenie, nastąpiły nowe zdarzenia o 

charakterze faktycznym, które mogą sprawiać, że stan władania gruntami różni się od 

tytułu prawnego do tego władania. Innymi słowy, ponowne postępowanie 

rozgraniczeniowe może mieć miejsce tylko wówczas, gdy nowe zdarzenia o 

charakterze faktycznym dotyczące stanu władania gruntami mają miejsce już po 

zakończeniu wcześniejszego postępowania rozgraniczeniowego. Natomiast możliwość 

prowadzenia ponownego postępowania rozgraniczeniowego co do tych samych 

nieruchomości, nie jest i nie może być traktowana jako środek do kwestionowania 

prawomocnego postanowienia sądowego o rozgraniczeniu (zob. wyrok NSA z 10 lipca 

2013 r. I OSK 707/12, dostępny: jw.). Mając powyższe na uwadze Sąd stwierdził, że 

gdyby po wydaniu przez sąd powszechny postanowienia o rozgraniczeniu, zaistniał 

nowy spór graniczny (oparty o nowe okoliczności, nie będące przedmiotem rozpoznania 

w postępowaniu cywilnym zakończonym tym postanowieniem), to wówczas byłyby 

podstawy do wszczęcia kolejnego administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego 

tych samych nieruchomości. Przeprowadzone przez organ I instancji postępowanie 

wyjaśniające wykazało jednak, że taka sytuacja w niniejszej sprawie nie miała miejsca. 

Wnioskując bowiem o ponowne przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego 

skarżąca nie wskazała na żadne okoliczności, które mogłyby świadczyć, że w obszarze 

rozgraniczonych nieruchomości po wydaniu postanowienia przez sąd powszechny 

doszło do tego rodzaju zdarzeń, które podważają ustalony w nim przebieg granic. Skoro 

więc takie nie zostały dowiedzione, a postanowienie ustalające przebieg granicy 

pozostaje w mocy, to odmowa w tej sytuacji wszczęcia postępowania administracyjnego 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

125 

 

była uprawniona, a organy obu instancji nie naruszyły wskazanego w skardze art. 61a § 

1 kpa.  

W sprawie II SA/Ke 342/21 kluczowe znaczenie miało ustalenie, kto jest 

uprawniony do wszczęcia na wniosek postępowania w sprawie wprowadzenia zmian w 

ewidencji gruntów i budynków. W ocenie Sądu w sprawie tej organy zasadnie odwołały 

się do przepisów P.g.k. Sąd podał, że postępowanie w celu zmiany (aktualizacji) 

danych ewidencyjnych może być wszczęte na wniosek tylko oznaczonego kręgu osób. 

Legitymację taką posiadają właściciele nieruchomości, a osoby władające gruntami na 

zasadach samoistnego posiadania jedynie w odniesieniu do gruntów, dla których ze 

względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie 

można ustalić ich właścicieli. Stanowisko to wynika wprost z treści art. 20 ust. 2 pkt 1 

oraz art. 24 ust. 2a pkt 1 i 2 P.g.k. Z kolei art. 28 k.p.a. należy rozumieć w ten sposób, 

że nie jest on źródłem interesu prawnego strony, bowiem interes ten musi wynikać z 

konkretnych przepisów prawa materialnego. Interes prawny w postępowaniu w 

przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków mają, w rozumieniu art. 28 

k.p.a., wyłącznie podmioty wskazane w przepisach ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne. W związku z powyższym, skoro naruszenie art. 28 k.p.a można wywieść 

tylko łącznie z określoną regulacją zawartą w przepisach prawa materialnego, to 

uwzględnienie skargi musiałoby wynikać z ustalenia, że doszło do uchybienia 

przepisom ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Taka sytuacja nie miała jednak 

miejsca w omawianej sprawie. Wniosek skarżącego o aktualizację ewidencji gruntów 

dotyczył bowiem „aktualizacji stanu prawnego nieruchomości położonej w Kucębowie". 

Jak prawidłowo wykazały organy obu instancji, z aktu poświadczenia dziedziczenia nie 

wynika, aby nieruchomość wskazana we wniosku była objęta tym aktem.  W sprawie tej 

Sąd również dodał, że odmawiając wszczęcia postępowania organ, wbrew zarzutom 

skargi, nie miał obowiązku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i 

ustosunkowywania się do merytorycznych zarzutów podnoszonych przez skarżącego. 

Dopiero ustalenie, że wnioskodawca posiada interes prawny do wszczęcia 

postępowania rodzi po stronie organu obowiązek rozpoznania sprawy co do istoty. W 

sprawie niniejszej organ prawidłowo ustalił, że skarżący nie posiada interesu prawnego, 

co uzasadniało wydanie zaskarżonego postanowienia. 

W sprawie II SA/Ke 264/21 w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji 

gruntów i budynków Sąd wskazał, że przepisy rozporządzenia przyznają prymat 

określonej w § 36 dokumentacji geodezyjnej. Dopiero brak takiej dokumentacji lub brak 
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wiarygodności zawartych w niej danych umożliwia pozyskanie danych dotyczących 

przebiegu granic działek ewidencyjnych w wyniku pomiarów geodezyjnych terenowych 

lub pomiarów geodezyjnych fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu 

tych granic. W omawianej sprawie nie było kwestionowane to, że w ewidencji znajduje 

się dokumentacja z postępowania scaleniowego, którym objęta została działka 

skarżących i działki z nią sąsiadujące. To powoduje, że pozyskanie danych dotyczących 

przebiegu granic działek ewidencyjnych w wyniku pomiarów geodezyjnych byłoby 

możliwe wyłącznie w razie wykazania, że dokumentacja scaleniowa zawiera 

niewiarygodne dane. W analizowanym przypadku wykonawca opracowania 

geodezyjnego wyjaśnił, że tylko dwa punkty graniczne spełniają wymogi 

dokładnościowe, natomiast pozostałe granice nie spełniają wymaganych dokładności, 

dlatego przystąpiono do ich ustalenia w terenie. Sąd podzielił stanowisko organu 

odwoławczego, że stwierdzenie, że „granice nie spełniają wymaganych dokładności" 

nie jest wystarczające dla podważenia wiarygodności dokumentacji z postępowania 

scaleniowego. Nie jest bowiem wiadome, które konkretnie dane zawarte w 

dokumentacji z postępowania scaleniowego nie są wiarygodne i z jakich powodów. Bez 

tych wyjaśnień nie jest możliwa ocena, czy wykonawca operatu technicznego mógł w 

ogóle zastosować § 37 i § 39 rozporządzenia. Sąd zauważył, że dane zawarte w 

dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w 

skrócie: PZGiK) nie tracą waloru wiarygodności zawsze wówczas, gdy uzyskane dane 

w wyniku późniejszego pomiaru geodezyjnego nie pokrywają się z danymi zawartymi w 

PZGiK. Sąd dla przykładu przywołał § 67 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (brzmienie na datę wykonania operatu nr 

P.2612.2019.1551- Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572, powoływanego dalej jako 

“rozporządzenie w sprawie standardów technicznych), zgodnie z którym jeżeli pomiar 

będący przedmiotem opracowania oraz pomiar będący źródłem danych Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykonane były z tą samą dokładnością, a 

odchylenie liniowe między matematycznym przedstawieniem tego samego punktu 

granicznego ustalonego na podstawie danych z pomiaru oraz danych pozyskanych z 

Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego nie przekracza 

dopuszczalnych wartości określonych w ust. 6, w roboczej bazie danych ujawnia się 
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dane pozyskane z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Oznacza 

to, że zmiana danych współrzędnych punktów granicznych w bazie danych ewidencji 

gruntów i budynków jest konieczna, jeżeli w wyniku porównania wartości współrzędnych 

punktów granicznych ustalonych na podstawie pomiaru z wartościami współrzędnych 

tych samych punktów uzyskanych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego przekracza dopuszczalne wartości odchylenia liniowego, określone w 

§ 67 ust. 6 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, które wynoszą: 1) dla 

punktów stabilizowanych - 0,15 m; 2) dla punktów niestabilizowanych - 0,25 m. 

Powyższe dowodzi, że wykonawca operatu technicznego, w celu skorzystania z 

dyspozycji § 37 rozporządzenia, powinien wyjaśnić (wykazać), dlaczego uważa, że 

dane zawarte w PZGiK są niedokładne i na czym konkretnie ta niedokładność polega, 

skoro przepisy rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w zakresie 

przebiegu granic działek ewidencyjnych wykazywanego w ewidencji przyznają 

pierwszeństwo określonej w § 36 dokumentacji. Wyjaśnienia te pozwolą wówczas na 

ocenę, czy dane te są także niewiarygodne. 

Jak słusznie zauważyli skarżący, organy ewidencyjne nie są uprawnione do weryfikacji 

dokumentów, na podstawie których dokonują zmian w ewidencji. Nie oznacza to jednak 

– jak chcą tego skarżący – aby organ ewidencyjny bez względu na obowiązujące 

przepisy prawa dokonywał zmian w ewidencji gruntów i budynków w oparciu o każdą 

dokumentację techniczną przyjętą do PZGiK. Organ ewidencyjny nie jest uprawniony do 

uzupełniania, modyfikowania takiej dokumentacji we własnym zakresie. Trudno zatem 

skutecznie zarzucić organowi odwoławczemu, że z powodu braku wykazania w 

przedmiotowym operacie technicznym, że dostępna dokumentacja z postępowania 

scaleniowego nie jest wiarygodna, organ ten zakwestionował czynności zaktualizowania 

danych w ewidencji zgodnie z decyzją organu pierwszej instancji. Zarówno wyjaśnienia 

zawarte w uzasadnieniu skargi jak i załączona do skargi dokumentacja nie mogła w 

sprawie odnieść zamierzonego przez skarżących skutku, skoro przyjęty do PZGiK 

operat techniczny nie zawierał wymaganych informacji i dokumentów. Zresztą w samej 

skardze strona (opierając się na wyjaśnieniach geodety) wskazuje, że przez 

przeoczenie geodety „szkic na stronie 75" nie został włączony do dokumentacji z 

przeprowadzonych przez geodetę czynności. W każdym razie szczegółowe wyjaśnienia 

geodety przedstawione w skardze nie mogły podważyć oceny prawnomaterialnej 

dokonanej przez organ drugiej instancji w oparciu o przedmiotowy operat techniczny, 

skoro zabrakło wskazywanych wyżej wyjaśnień w samym operacie. 
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W sprawie II SA/Ke 889/20 dotyczącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, 

organ II instancji stanął na stanowisku, że zakwestionowanie przez stronę - na etapie 

postępowania odwoławczego - prawidłowości wykonania przez wykonawcę czynności 

dotyczących ustalenia przebiegu granic działki oznacza, że nie można uznać, że 

ostatecznie doszło do ustalenia przebiegu granic w oparciu o zgodne wskazanie stron, 

potwierdzone ich zgodnym oświadczeniem. Inaczej rzecz ujmując, stanowisko organu 

przedstawione w uzasadnieniu można odczytać w ten sposób, iż w ocenie organu 

"wycofanie oświadczenia" – „zakwestionowanie prac geodety" na etapie postępowania 

odwoławczego jest równoznaczne z ustaleniem, że nie doszło do ustalenia przebiegu 

granic przedmiotowej działki z działkami sąsiednimi w oparciu o zgodne wskazanie 

stron, potwierdzone ich zgodnym oświadczeniem. 

Nie zgadzając się z powyższym poglądem i uchylając zaskarżoną decyzję, Sąd 

wskazał, że „zgodne wskazania" właścicieli – potwierdzone ich zgodnym 

oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek 

ewidencyjnych, są źródłem informacji o przebiegu granicy ewidencyjnej. W tym 

przypadku oświadczenie to jest oświadczeniem wiedzy (a nie oświadczeniem woli), 

które składane jest do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych przez 

właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo samoistnych posiadaczy. 

Podmioty te wskazują bowiem przebieg granicy zgodnie ze swoją wiedzą i potwierdzają 

w „protokole ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych", pod tekstem: "My, niżej 

podpisani, oświadczamy, że granica między działkami wymienionymi w kolumnie 2, 

przedstawiona na szkicu polowym/kopii zdjęcia lotniczego/ortofotomapy 

stanowiącym/stanowiącej integralną część niniejszego protokołu, została ustalona wg 

naszych zgodnych wskazań". Złożenie tego oświadczenia następuje na gruncie 

podczas zakomunikowania uprawnionemu geodecie przebiegu granicy. Zatem złożenie 

podpisu pod oświadczeniem jest potwierdzeniem, że doszło do wskazania przebiegu 

granicy. Jak trafnie wskazuje się w orzecznictwie sądowoadministracyjnym oraz 

literaturze przedmiotu, zgodne wskazania właścicieli działek ewidencyjnych, 

potwierdzone ich zgodnymi oświadczeniami złożonymi do protokołu ustalenia przebiegu 

granic działek ewidencyjnych, składane są w postępowaniu prowadzonym przez 

uprawnionego geodetę, a zatem poza postępowaniem administracyjnym. Oświadczenie 

takie stanowi tylko element postępowania o ustalenie przebiegu granic działek dla 

celów ewidencyjnych i mieści w sobie przede wszystkim elementy oświadczenia wiedzy 

co do przebiegu tej granicy. Co istotne, oświadczenie to stanowi podstawę do 
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dokonania dalszych czynności w przedmiocie ustalenia przebiegu granic 

ewidencyjnych, które kończy się opracowaniem operatu i włączeniem go do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Tym samym, to przyjęty do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operat pomiarowy jest 

dokumentem geodezyjnym, na podstawie którego organ ewidencyjny wydaje decyzję, a 

nie oświadczenie skarżącego (por. wyrok WSA w Krakowie z 21 czerwca 2018 r. III 

SA/Kr 1543/17). 

W doktrynie podnosi się, że oświadczenie (tak jak i czynności techniczne uprawnionego 

geodety w terenie), jest jednym z elementów opracowania geodezyjnego. Odwołanie 

oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub 

wcześniej (art. 61 §1 k.c.), co oznacza, że zmiana treści oświadczenia po zakończeniu 

czynności w terenie będzie z punktu widzenia tej normy nieskuteczna. Podstawą 

rozstrzygnięcia organu ewidencyjnego jest przyjęte do zasobu opracowanie 

geodezyjne. Jeżeli strona niezadowolona z ustalonego przebiegu granicy złoży 

oświadczenie o „cofnięciu wskazania", zakwestionuje ustaloną na tej podstawie granicę 

ewidencyjną - organ ewidencyjny jest zobowiązany ocenić takie oświadczenie w 

kontekście prawidłowości ustaleń geodety. Organ winien rozważyć, czy złożone 

uprzednio oświadczenie mogło stanowić skuteczną podstawę do ustalenia przebiegu 

granicy na jego podstawie (tak: Artur Biela, Oświadczenie składane przed geodetą w 

postępowaniach granicznych, Przegląd Geodezyjny Nr 3 i 4 z 2019). Przenosząc 

wskazane rozważania na grunt sprawy niniejszej Sąd stwierdził, że zakwestionowanie 

prawidłowości wykonania przez wykonawcę czynności dotyczących ustalenia przebiegu 

granicy, „cofnięcie" wyrażonego wcześniej oświadczenia co do ustalenia przebiegu 

granicy na etapie postępowania odwoławczego nie oznacza, że postępowanie stało się 

bezprzedmiotowe, a w konsekwencji podlegało umorzeniu na podstawie art. 105 §1 

k.p.a. To nie oświadczenie strony skarżącej stanowi bowiem podstawę wprowadzenia 

zmian w ewidencji gruntów i budynków, ale przyjęty do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego operat pomiarowy. Oświadczenie złożone w trybie § 

39 ust. 1 rozporządzenia stanowi tylko element postępowania ustalenia przebiegu 

granic działek dla celów ewidencyjnych, poprzedzający terenowy pomiar geodezyjny lub 

fotogrameryczny, zawierający wiedzę strony co do przebiegu tej granicy. W ocenie 

Sądu „cofnięcie" wyrażonego wcześniej oświadczenia co do ustalenia przebiegu 

granicy, zakwestionowanie na etapie postępowania odwoławczego ustalonego 

przebiegu granicy działki ewidencyjnej, nie zwalnia organu od oceny operatu 
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pomiarowego jako podstawy rozstrzygnięcia sprawy. Skład orzekający wyraził pogląd, 

że wycofanie oświadczenia wiedzy co do przebiegu granicy działki ewidencyjnej może 

nastąpić, ze skutkiem dla wykazania w ewidencji gruntów przebiegu takiej granicy – 

tylko do czasu włączenia opracowania geodezyjnego do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. W sytuacji włączenia opracowania do zasobu, 

późniejsze (w tym na etapie postępowania odwoławczego) wycofanie oświadczenia 

wiedzy co do przebiegu granicy działki ewidencyjnej nie czyni bezprzedmiotowym 

prowadzonego postępowania skutkującego jego umorzeniem, a w konsekwencji nie 

zwalnia organu ewidencyjnego z obowiązku oceny tego opracowania. 

W sprawie II SA/Ke 266/21 skarżący zmierzał do podważenia legalności i 

miarodajności dokumentów, które stanowiły podstawę wpisów do operatu 

ewidencyjnego i które zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjno-

kartograficznego. Oddalając skargę Sąd podniósł, że zmiana treści wpisów w operacie 

ewidencyjnym w trybie postępowania aktualizacyjnego nie jest dopuszczalna bez 

pozbawienia mocy obowiązującej lub skuteczności prawnej w odpowiedniej procedurze 

formalnych dokumentów będących podstawą dotychczasowych wpisów, albo bez 

przedstawienia nowych (dotychczas nieujawnionych) i późniejszych dokumentów, które 

zgodnie z zasadą aktualności wpisów w operacie, mogą zastąpić dotychczasowe 

(wcześniejsze) dokumenty, względnie przez wykazanie, że treści wynikające z 

prawidłowych dokumentów przyjętych do państwowego zasobu zostały wadliwie 

wprowadzone do operatu. Zgodnie bowiem z § 44 pkt 2 rozporządzenia do zadań 

starosty związanych z prowadzeniem ewidencji należy m.in. utrzymanie operatu 

ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu 

dokumentami i materiałami źródłowymi. W przedmiotowej sprawie skarżący nie zdołał 

skutecznie wykazać realizacji choćby jednej ze wskazanych w § 45 ust. 1 

rozporządzenia przesłanek aktualizacji danych ewidencyjnych. Tym samym zarówno 

próba podważania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej stanowiącej podstawę 

ostatnich, aktualnych zmian w ewidencji gruntów, jak i próba retrospektywnego 

przywrócenia stanu ewidencyjnego według dokumentacji sprzed modernizacji ewidencji 

gruntów, nie mogły odnieść zamierzonego skutku w ramach postępowania 

aktualizacyjnego przed organami administracji geodezyjno-kartograficznej. 

W ocenie Sądu, nie jest prawnie dopuszczalna operacja zastąpienia dokumentów 

przyjętych do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego i stanowiących 

podstawę wpisów w ewidencji bez podważenia prawidłowości dokumentacji przyjętej do 
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zasobu geodezyjnego. W celu usunięcia określonej dokumentacji geodezyjnej jako 

podstawy wpisów w operacie ewidencyjnym, konieczne jest przedłożenie nowej 

dokumentacji skutecznie podważającej operaty, w oparciu o które doszło do aktualizacji 

danych ewidencyjnych. Jak zgodnie wskazuje się w orzecznictwie sądowym, inne 

podejście byłoby sprzeczne z istotą ewidencji gruntów i budynków oraz samym 

postępowaniem ewidencyjnym oraz aktualizacyjnym. Postępowanie z zakresu 

aktualizacji danych ewidencyjnych jest rodzajem administracyjnego postępowania 

rejestrowego, w ramach którego organy nie są upoważnione do samodzielnego 

ustalania danych podlegających ujawieniu w ewidencji. Organy te są jedynie 

uprawnione i zobowiązane do deklaratoryjnej rejestracji zmian w zakresie danych 

ewidencyjnych, które wynikają z przedłożonych lub uzyskanych z urzędu 

prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych lub ostatecznych decyzji. W 

ramach postępowania aktualizacyjnego nie ma zatem prawnej możliwości dokonywania 

ustaleń, które wykraczałyby poza treść dokumentów urzędowych będących podstawą 

wpisów ewidencyjnych albo które modyfikowałyby treść tych dokumentów. Ewidencja 

gruntów i budynków jako rejestr publiczny ma bowiem charakter wtórny i deklaratoryjny 

względem treści zawartych w tego rodzaju dokumentach publicznych (orzeczeniach 

sądowych, aktach notarialnych lub decyzjach administracyjnych). Organ ewidencyjny 

ma więc obowiązek wprowadzenia zmian wynikających z tego rodzaju dokumentów (np. 

z orzeczeń sądowych lub aktów notarialnych), nie mając uprawnienia do badania ich 

legalności lub ważności. Podstawą usunięcia danych, które zostały wprowadzone na 

podstawie wadliwych lub nieważnych decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych lub 

aktów notarialnych lub wadliwej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej są jedynie 

nowe decyzje, orzeczenia sądowe lub akty notarialne, dokumentacja geodezyjno- 

kartograficzna, które pozbawiają mocy wiążącej lub modyfikują treść tych pierwszych. 

Zatem słusznie organ wywodzi, że postępowanie dotyczące aktualizacji ewidencji 

gruntów i budynków nie może prowadzić do ponownej weryfikacji operatu opisowo-

kartograficznego sporządzonego w trakcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, 

zaś prowadząc postępowanie z wniosku strony skarżącej organ ma obowiązek oceny, 

czy zasadne jest wprowadzenie w ewidencji gruntów i budynków zmian żądanych przez 

wnioskodawcę. W realiach rozpoznawanej sprawy organ dokonał takiej oceny i 

zasadnie uznał, że wniosek strony skarżącej nie może zostać uwzględniony. 

Sprawa II SA/Ke 550/21 dotyczyła pozostawienia bez zmian zapisu w ewidencji 

gruntów. Sąd w sprawie tej, mimo że uznał za prawidłowe ustalenia organu, że brak 
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było podstaw do uwzględnienia żądania skarżącego, to uchylił zaskarżoną decyzję. Sąd 

zwrócił uwagę, że zgodnie z treścią art. 24 ust. 2c P.g.k. odmowa aktualizacji informacji 

zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. Organ I instancji wprawdzie wydał decyzję na podstawie tej regulacji, 

jednak treść rozstrzygnięcia decyzji nie odpowiada dyspozycji tegoż przepisu. 

Orzeczono w niej bowiem o „pozostawieniu bez zmian" zapisu w ewidencji gruntów. 

Organ odwoławczy w końcowej części uzasadnienia swojej decyzji stwierdził, że takie 

rozstrzygnięcie „jest równoczesne" z odmową wprowadzenia zmiany żądanej przez 

skarżącego, jednak z takim wnioskiem Sąd się nie zgodził. Sposób rozstrzygnięcia 

wynikający z art. 24 ust. 2c P.g.k., tj. odmowa aktualizacji informacji zawartych w 

ewidencji gruntów i budynków, nie pozostawia bowiem wątpliwości, że orzeczenie 

odnosi się do konkretnego żądania, którego organ nie uznaje w danym przypadku za 

uzasadnione (tak jak to miało miejsce w rozpatrywanej sprawie). Tymczasem przyjęta 

przez organ treść rozstrzygnięcia, tj. „pozostawienie zapisu bez zmian", może 

sugerować, że zapis ten jest prawidłowy niezależnie od określonej treści żądania. 

 

 

 

13.  Sprawy z zakresu aktów organów jednostek samorządu 

terytorialnego i rozstrzygnięć nadzorczych. 

 

 

Wybrana problematyka zawarta w skargach i rozstrzygnięcia Sądu w tego 

rodzaju sprawach, przedstawiały się następująco:  

W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 1043/20 Sąd nieprawomocnym wyrokiem oddalił 

skargę inwestora na uchwałę rady miasta w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu czterech budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową wraz z podziemnymi 

garażami wielostanowiskowymi, podjętą na podstawie art. 7 ust. 4, art. 8 ust. 1 ustawy z 

5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 

oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 219 ze zm.), zwanej dalej 

„specustawą mieszkaniową” lub „specustawą”. Z uwagi na zupełnie wyjątkowy 

charakter rozwiązania przyjętego w art. 5 ust. 3 specustawy mieszkaniowej, 
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uzasadniony celami tej ustawy, a także mając na względzie zasady konstytucyjne, w 

tym zasadę demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) i zasady z niej 

wywodzone, Sąd stwierdził, że ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, która 

narusza obowiązujący porządek planistyczny na terenie gminy - a taka sytuacja miała 

miejsce w omawianym przypadku co do jednej z działek, których dotyczy inwestycja, w 

zakresie linii zabudowy, wysokości budynków i konstrukcji dachów, winno być 

uzasadnione nadzwyczajnymi okolicznościami konkretnej sprawy. Zgodnie z 

powszechnie przyjętymi regułami wykładni przepisów prawa, to wyjątkowe 

unormowanie nie może podlegać wykładni rozszerzającej, lecz powinno być 

interpretowane w sposób ścisły. Odejście od reguł określonych w akcie prawa 

powszechnie obowiązującego, jakim jest na terenie danej gminy miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, może być zatem podyktowane tym, że realizacja 

inwestycji mieszkaniowej w normalnym trybie wymagałaby zmiany planu miejscowego, 

co z oczywistych względów jest procesem długotrwałym. Wymaga to jednak wykazania, 

że jest to absolutnie niezbędne w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, 

występujących na terenie gminy, w kontekście potrzeb i możliwości rozwoju gminy 

określonych w studium (art. 7 ust. 4 zd. 2 specustawy). Jeżeli jednak organ wykaże, że 

na terenie danej gminy istnieją inne tereny, które przeznaczone są pod lokalizację 

inwestycji mieszkaniowych określonego rodzaju, to podjęcie uchwały o odmowie 

uwzględnienia wniosku inwestora jest w pełni uzasadnione. Taką sytuację należy 

bowiem rozumieć jako sprzeczność zamiarów inwestora z potrzebami i możliwościami 

rozwoju gminy. 

W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 212/21 Sąd stwierdził nieważność w całości 

uchwały rady gminy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 

polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, podjętej na 

podstawie art. 7 ust. 4 i art. 8 specustawy mieszkaniowej. W sprawie tej bezspornym 

było, że działki skarżącej są położone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego 

zaskarżoną uchwałą, na którym przewiduje się zabudowę dwóch budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych. Sąd uznał zatem, że bezpośrednie sąsiedztwo terenu 

przeznaczonego pod zabudowę wielorodzinną ma realny wpływ na wykonywanie prawa 

własności przez właściciela nieruchomości sąsiedniej. Zdaniem Sądu, przy ocenie 

interesu prawnego skarżącej nie można również pominąć charakteru zaskarżonej 

uchwały, która pełni funkcję analogiczną do ustaleń planu miejscowego lub decyzji o 

warunkach zabudowy w odniesieniu do konkretnej inwestycji. Art. 25 ust. 5 specustawy 
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mieszkaniowej wprost wskazuje, że ilekroć w przepisach ustawy Prawo budowlane jest 

mowa o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez 

to także uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. W sprawach 

dotyczących ustalenia warunków zabudowy, status strony w postępowaniu, co do 

zasady, powinni mieć właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości 

sąsiadujących bezpośrednio z terenem inwestycji, zwłaszcza gdy jej realizacja wiąże 

się z możliwością powstania konkretnych uciążliwości dla sąsiednich terenów. Sąd w 

składzie orzekającym w omawianej sprawie nie podzielił stanowiska prezentowanego w 

części orzecznictwa sądowoadministracyjnego, że brak w specustawie mieszkaniowej 

zastrzeżenia, że uchwała w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej jest przepisem 

prawa powszechnie obowiązującego oraz brak wyraźnych postanowień ustawowych 

stanowiących o obowiązku sporządzenia uzasadnienia takiej uchwały nie rodzi po 

stronie organu uchwałodawczego gminy obowiązku uzasadnienia tego rodzaju aktu. 

W ocenie Sądu, z uwagi na uznaniowy charakter tego aktu, którego uchwalenie 

powoduje doniosłe skutki prawne nie tylko dla inwestora - wnioskodawcy inwestycji, ale 

również dla społeczności lokalnej, mając przy tym na uwadze ustawowe przesłanki, 

które rada powinna brać pod uwagę podejmując uchwałę tego rodzaju (art. 7 ust. 4 zd. 

2 ustawy) - obowiązek merytorycznego, pełnego uzasadnienia stanowiska organu 

uchwałodawczego wynika z ogólnych zasad, na podstawie których działają organy 

administracji publicznej. Bez wątpienia podstawowym obowiązkiem organów 

administracji publicznej jest działanie na podstawie i w granicach prawa, które to 

działanie należy odnosić nie tylko do decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy 

(art. 11 k.p.a. oraz art. 107 § 3 k.p.a.), ale również uchwał rady gminy w sprawie 

ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. W ramach tych obowiązków organ 

administracji publicznej podejmując uchwałę zobowiązany jest w szczególności do 

dokonania rzetelnej analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego, jego 

oceny, podjęcia rozstrzygnięcia, a następnie jego szczegółowego uzasadnienia. 

Sąd stwierdzi natomiast, że zaskarżona uchwała zawiera istotną wadę w postaci 

niedostatecznego, merytorycznego uzasadnienia ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej. 

Z mocy art. 7 ust. 4 zd. 1 specustawy mieszkaniowej rada gmina posiada kompetencję 

do podjęcia uchwały ustalającej lokalizację inwestycji mieszkaniowej bądź uchwały 

odmawiającej ustalenia lokalizacji tej inwestycji. Z art. 7 ust. 4 zd. 2 tej ustawy wyraźnie 

wynika, że rada gminy, podejmując uchwałę bierze pod uwagę stan zaspokojenia 
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potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy 

wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Zdaniem Sądu, analiza w tym zakresie powinna znaleźć 

odzwierciedlenie w uzasadnieniu podjętej uchwały, o ile nie wynika z innych 

dokumentów, w oparciu o które rada procedowała. 

Tymczasem Sąd ocenił, że stanowisko organu jest lakoniczne i nie potwierdzone 

materiałem nadesłanym wraz ze skargą oraz dodatkowo przedstawionym na wezwanie 

Sądu (nadesłano wyłącznie protokół z sesji rady). Materiał zawarty w aktach sprawy nie 

pozwalał na ocenę wskazanej przez ustawodawcę przesłanki dla ustalenia lokalizacji 

indywidualnie określonej inwestycji mieszkaniowej (art. 7 ust. 4 zd. 2 ustawy). 

Konieczność poczynienia przez radę gminy ustaleń w zakresie zaspokojenia potrzeb i 

standardów mieszkaniowych na terenie gminy bezpośrednio wynika z tego przepisu 

specustawy mieszkaniowej. Treść tego przepisu jednoznacznie wskazuje, że stan 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy został przez ustawodawcę 

uznany - obok zgodności inwestycji ze studium - za kluczową okoliczność podlegającą 

analizie organu przy badaniu zasadności wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej. W uzasadnieniu do projektu specustawy mieszkaniowej wprost 

stwierdzono, że rada gminy ocenia wniosek inwestora pod kątem stanu zaspokojenia 

potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeb i możliwości rozwoju gminy 

wynikających z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, przy czym zakres jej uznania wyznacza stanowisko 

mieszkańców, niewiążące opinie wyspecjalizowanych organów lub uzgodnienia oraz 

informacja o nieprzedstawieniu opinii we wskazanym terminie. Zdaniem Sądu, w 

kontrolowanej sprawie przedstawione przez organ materiały źródłowe nie obrazują w 

żadnym zakresie stanowiska mieszkańców, opinii wyspecjalizowanych organów, 

uzgodnień, informacji o nieprzedstawieniu opinii we wskazanym terminie. Brak również 

w materiałach nadesłanych przez organ, przedstawionego radzie gminy projektu 

uchwały w przedmiocie lokalizacji wnioskowanej inwestycji mieszkaniowej. Co istotne w 

sprawie, również z protokołu sesji nie wynika, by dyskusja nad projektem uchwały 

skoncentrowała się na wskazanych wyżej ustawowych przesłankach. 

Jak wskazał Sąd, w zaskarżonej uchwale i dołączonej dokumentacji brak jest 

odniesienia do rzeczywistego stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie 

gminy oraz potrzeb i możliwości rozwoju gminy wynikających z ustaleń jej studium. 
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Uwzględniając powyższe, w realiach sprawy niniejszej, z uwagi na doniosłość prawną 

zaskarżonej uchwały dla społeczności lokalnej, w tym zwłaszcza dla właścicieli 

nieruchomości sąsiadujących z terenem planowanej inwestycji skład orzekający w 

sprawie niniejszej podkreślił, że nie podziela stanowiska części orzecznictwa 

sądowoadministracyjnego sprowadzającego się do tezy, że odpowiedź na skargę może 

zastąpić uzasadnienie uchwały. 

W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 717/21 nieprawomocnym wyrokiem Sąd oddalił 

skargę Gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność 

uchwały rady gminy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 

polegającej na budowie budynku wielorodzinnego z zewnętrznymi miejscami 

parkingowymi oraz infrastrukturą zewnętrzną. W niniejszej sprawie Sąd nie podzielił 

argumentów skarżącej co do wadliwości stwierdzenia przez organ nadzoru, że 

kontrolowana uchwała pozostaje w sprzeczności ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Wnioskowany pod zabudowę wielorodzinną 

teren położony jest w obszarze oznaczonym w ww. studium jako teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Natomiast ww. studium dopuszcza formę zabudowy 

wielorodzinnej na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych 

symbolem MW - a nie na terenach MN, których dotyczy wniosek inwestorów. Zatem w 

akcie tym zostały przewidziane tereny pod zabudowę wielorodzinną, mogące służyć 

inwestycji mieszkaniowej o charakterze intensywnym, w sytuacji zachowania ładu 

przestrzennego i przy spełnieniu standardów urbanistycznych. 

Nadto, Sąd podkreślił, że stanowisko o niezgodności zamierzenia inwestycyjnego z 

zapisami ww. studium wyraziła gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna. 

Jakkolwiek opinia tego gremium nie ma charakteru wiążącego, to z uwagi na zakres 

spraw, którymi się zajmuje, jest to organ którego stanowisko w kwestiach 

urbanistyczno-architektonicznych zasługuje na uwagę. Konstrukcja uzgodnienia 

przyjęta w ustawie mieszkaniowej jest typowa dla prawa administracyjnego. 

Uzgodnienie stanowi warunek wydania pozytywnego aktu, a jego brak przesądza o tym, 

że akt musi mieć charakter negatywny. Tym samym odmowa uzgodnienia wniosku 

determinuje możliwość jego pozytywnego załatwienia. Jednocześnie uzgodnienie 

wniosku w trybie art. 7 ust. 14 w zw. z art. 15 specustawy, nie oznacza obowiązku 

wydania pozytywnej uchwały w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej. W tym sensie, podnoszona w skardze okoliczność, że w analizowanej 
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sprawie nie wystąpił brak uzgodnienia, nie ma przesądzającego znaczenia dla oceny 

zasadności zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Z uwagi na położenie obszaru objętego wnioskiem o ustalenie lokalizacji, rację ma 

również Wojewoda podnosząc kwestię braku analizy wpływu planowanej inwestycji na 

park krajobrazowy. 

W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 1052/20 nieprawomocnym wyrokiem Sąd uchylił 

w całości rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, którym stwierdzono nieważność 

uchwały rady gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023. Sąd podkreślił, że w 

uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewoda stwierdził, iż unieważniona 

uchwała jest sprzeczna z prawem z powodu jej podjęcia bez dopełnienia obowiązku 

uzgodnienia z właściwym organem kwestii przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, pomimo, że plan przyjęty na mocy tej uchwały wyznacza, 

zdaniem Wojewody, ramy dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko. Organ nadzoru powołał się przy tym na przepisy ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), dalej jako „ustawa środowiskowa”. Zdaniem 

Sądu, bez pogłębionej analizy - w kontekście powołanych przez Wojewodę przepisów 

prawa - rodzaju i zakresu zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć w wieloletnim 

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie można 

jednoznacznie wykluczyć, że projekt takiego planu powinien zostać poddany 

określonym w ustawie środowiskowej uzgodnieniom w trybie art. 46 i nast. tej ustawy. 

Nie sposób bowiem nie zauważyć, choć nie zostało to wyeksponowane w uzasadnieniu 

rozstrzygnięcia nadzorczego, że wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych jest przyjmowany przez organ administracji (o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy środowiskowej), a jego projekt może być poddany 

określonym w ustawie środowiskowej uzgodnieniom również przez samo 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (art. 56 ustawy środowiskowej). Niemniej, 

organ nadzoru w uzasadnieniu kontrolowanego aktu nie przedstawił wyjaśnienia 

spełnienia łącznie wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy 

środowiskowej, co warunkowało uznanie przyjętego ww. uchwałą Planu jako 

wymagającego poddania jego projektu procedurze przewidzianej w art. 46 i nast. 

ustawy środowiskowej. Organ nadzoru nie wyjaśnił bowiem, której konkretnie dziedziny 
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wymienionej w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy środowiskowej dotyczy każde z 

zaplanowanych przedsięwzięć ocenianych jako mogące znacząco oddziaływać na 

środowisko i z jakich przyczyn tak to ocenia, a co najistotniejsze - Wojewoda nie 

uzasadnił, które konkretnie przedsięwzięcia objęte tym Planem uznał jako 

przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko i z jakich powodów tak 

je zakwalifikował. Sąd wskazał, że nie sposób nie dostrzegać, iż przepisy ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie zawierają 

wymogu uzgodnienia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, o jakim mowa w art. 21 tej ustawy, z organami 

właściwymi w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, ani nie wprowadzają obowiązku przeprowadzenia takiej oceny. Podstawy 

prawnej obowiązku dokonania takiego uzgodnienia organ nadzoru upatruje w ustawie 

środowiskowej. Reguły wykładni systemowej uzasadniają taką interpretację powołanych 

wyżej przepisów obowiązującego prawa, zgodnie z którą nie sposób wykluczyć sytuacji, 

w której rada gminy (miasta) podejmie uchwałę przyjmującą wieloletni plan rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a projekt tego planu będzie 

wymagał przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

(ewentualnie uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia takiej oceny). 

Niemniej w kontekście uzasadnienia zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego nie 

sposób jednoznacznie stwierdzić, że w tej sytuacji mamy do czynienia z dokumentem, o 

którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy środowiskowej, ponieważ zabrakło 

szczegółowego wyjaśnienia motywów takiego ustalenia, przyjętego następnie za 

podstawę uznania uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie za sprzeczną z prawem. W 

ocenie Sądu, nie zostało wykazane przez organ nadzoru, że projekt Planu przyjęty 

uchwałą wymagał uprzedniego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko (ewentualnie uzgodnienia konieczności jej przeprowadzenia). W 

konsekwencji nie poddaje się kontroli - jako przedwczesne - twierdzenie Wojewody, że 

uchwała ta jest sprzeczna z prawem, a co za tym idzie, ocenić należy, że zaskarżone 

rozstrzygnięcie nadzorcze nie zawierało prawidłowego uzasadnienia podstawy 

faktycznej i prawnej dla stwierdzenia nieważności ww. uchwały organu stanowiącego 

gminy. 

W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 299/21 Sąd nieprawomocnym wyrokiem oddalił 

skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia 

nieważności uchwały rady powiatu w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie 
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stosunku pracy z radnym, zatrudnionym w centrum ratownictwa medycznego. Sąd 

podzielił stanowisko organu nadzoru, który stwierdził dowolność w zakresie 

zastosowania przez radę powiatu ochrony prawnej stosunku pracy z radnym na 

podstawie art. 22 ust. 2 u.s.p. Wskazał, że obowiązkiem tego organu jednostki 

samorządu terytorialnego było wykazanie (nie zaś ogólne powołanie się na stanowisko 

radnego) przyczyn usprawiedliwiających odmowę wyrażenia zgody na rozwiązania 

stosunku pracy. W tym zakresie rada powiatu nie mogła ograniczać się do oceny, czy 

podane przez pracodawcę powody uzasadniają rozwiązanie stosunku pracy z radnym. 

Sąd zaakcentował zarazem, że organ ten nie mógł wkroczyć w kompetencje sądu pracy 

i oceniać zasadność przyczyn rozwiązania stosunku pracy z radnym (z wyłączeniem 

jedynie sytuacji, gdy ma to związek z oceną, czy rzeczywista przyczyna rozwiązania 

stosunku pracy nie jest jednak związana z wykonywaniem mandatu radnego. 

Tymczasem rada powiatu to właśnie uczyniła, cyt.: „odnosząc się do kwestii 

wykonywania określonych czynności w czasie korzystania ze zwolnienia lekarskiego 

należy podkreślić, jak to potwierdza orzecznictwo, że istotne jest jakie czynności są 

podejmowane i czy mają one wpływ na proces i czas powrotu do zdrowia odzyskania 

sprawności koniecznej do wykonywania zadań”. Pogląd ten uzupełniono w skardze, 

wskazując że zgodnie z wyrokiem SN z dnia 10 sierpnia 2000 r. o sygn. akt I PKN 

757/99 nawet „ustalenie, że pracownik w czasie zwolnienia lekarskiego uczestniczył w 

grze sportowej nie wystarcza do przypisania mu ciężkiego naruszenia podstawowych 

obowiązków pracowniczych stanowiącego podstawę do rozwiązania umowy o pracę 

bez wypowiedzenia z winy pracownika”. Sąd podkreślił, że żadne przepisy ustaw 

samorządowych nie określają warunków czy kryteriów, jakimi miałaby się kierować rada 

przy podejmowaniu uchwały o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy radnego 

lub jej odmowy. Ochrona stosunku pracy radnego jest uzasadniona wyłącznie w 

sytuacji, gdy zostanie udowodnione, że do rozwiązania stosunku pracy nie doszłoby, 

gdyby pracownik nie posiadał mandatu radnego. W rezultacie, w każdym przypadku 

niewyrażenia zgody przez radę powiatu na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 

należy wykazać, że wykonywanie przez pracownika mandatu radnego, choćby w 

najmniejszym stopniu, determinuje decyzję pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o 

pracę. Skoro uchwała rady powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy z radnym, dotyczy indywidualnych praw, mianowicie praw zarówno 

radnego, jak i jego pracodawcy, to powinna być przekonująco uzasadniona - ze 

szczegółowym wskazaniem konkretnych okoliczności, stanowiących podstawę uznania, 
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że przyczyną rozwiązania stosunku pracy są zdarzenia związane z wykonywaniem 

przez radnego mandatu. W ocenie Sądu, powyższym wymogom rada powiatu nie 

sprostała - na co trafnie wskazał organ nadzoru, podejmując zaskarżone w niniejszej 

sprawie rozstrzygnięcie nadzorcze. 

W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 307/21 Sąd oddalił skargę na rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności w całości uchwały rady 

powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok, podjętej zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2020 r. poz. 1057). W ocenie 

Sądu stanowisko organu, zgodnie z którym omawiana uchwała nie stanowi aktu prawa 

miejscowego, nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd podzielił w tym zakresie 

ugruntowany już pogląd wyrażany w orzecznictwie sądów administracyjnych, z którego 

wynika, że uchwała rady gminy podejmowana w sprawie rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ww. ustawy, jest aktem prawa miejscowego. Program ten konkretyzuje bowiem 

sposoby działania gminy w celu należytego wypełnienia jej ustawowych obowiązków. 

Jego treść stanowią normy planistyczne, normy-prognozy i zasady postępowania w 

określonych sytuacjach, których realizacja stanowi zadania własne gminy. Do istotnych 

cech programu trzeba zaliczyć to, że obok postanowień indywidualno-konkretnych, 

zawiera postanowienia o charakterze generalno-abstrakcyjnym, dotyczące współpracy 

gminy z organizacjami, spełniającymi kryteria określone w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie stanowi tym samym o sytuacji konkretnie 

określonego adresata, ale o sytuacji prawnej wszystkich podmiotów spełniających 

określone ustawowo kryteria. Dotyczy zatem praw i obowiązków, nieokreślonych 

organizacji pozarządowych (bez względu na formę organizacyjną czy osobowość 

prawną), prowadzących działalność pożytku publicznego, również tych przyszłych a 

jeszcze nieistniejących. Także analiza treści zaskarżonej uchwały daje podstawy do 

stwierdzenia, że zawiera ona normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, bowiem 

jest ona skierowana do bliżej nieokreślonych organizacji i podmiotów, przewiduje m.in. 

możliwość przyznania tym podmiotom uprawnień. W niniejszej sprawie, jak wynika z 

treści uchwały, weszła ona w życie z dniem podjęcia. Zatem niewykonanie obowiązku 

ogłoszenia w stosownym publikatorze zaskarżonej uchwały powoduje, że uchwała ta 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

141 

 

jest nieważna w rozumieniu art. 79 ust. 1 u.s.p., a tym samym stanowisko 

zaprezentowane w zaskarżonym rozstrzygnięciu nadzorczym jest prawidłowe. 

W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 525/21 Sąd stwierdził nieważność uchwały Rady 

Miasta w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. W uzasadnieniu 

wydanego orzeczenia Sąd podkreślił, że uchwała, o jakiej mowa w art. 28aa ust. 10 

u.s.g. ma charakter szczególny, przejawiający się w tym, że źródłem jej powstania i 

wejścia do obrotu prawnego jest niepodjęcie przez organ stanowiący gminy uchwały o 

udzieleniu wotum zaufania, co jest zamierzonym zabiegiem ustawodawcy mającym na 

celu uniknięcie potrzeby podejmowania uchwały o przeciwstawnej treści. Innymi słowy, 

niepodjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania nie oznacza, że została podjęta 

uchwała o nieudzieleniu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wotum zaufania, 

lecz jest równoznaczne w skutkach z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum 

zaufania. Skoro przy tym skutek ten następuje z mocy art. 28aa ust. 9 zd. 2 u.s.g., tj. z 

mocy samego prawa, to nie jest, zdaniem Sądu, ani potrzebne, ani dopuszczalne 

sporządzanie takiej uchwały, w szczególności w pisemnej formie. Potrzeby takiej nie 

aktualizuje również, wynikający z art. 90 u.s.g. obowiązek przedłożenia uchwały rady 

gminy wojewodzie. Nie może on bowiem dotyczyć takich uchwał, jak ta, o której mowa 

w art. 28aa ust. 9 zd. 2 u.s.g., skoro jej specyfika polega na tym, że nie jest ona 

uchwalana przez radę gminy, lecz tylko jest następstwem niepodjęcia uchwały o 

udzieleniu wójtowi wotum zaufania. Wbrew przedstawionej wykładni obowiązujących 

przepisów prawa, w okolicznościach niniejszej sprawy doszło do zmaterializowania w 

formie pisemnej skutku niepodjęcia przez radę miasta uchwały o udzieleniu skarżącej 

będącej burmistrzem wotum zaufania. Taki zaskarżony w niniejszej sprawie dokument 

nazwany uchwałą rady miasta i tak też traktowany przez obie strony niniejszego 

postępowania, w sposób istotny narusza prawo, tj. art. 28aa ust. 9 zd. 2 u.s.g. , a także 

interes prawny skarżącej, wynikły z tego, że opisaną w art. 28aa ust. 10 u.s.g. 

konsekwencją nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, jest 

możliwość podjęcia przez radę gminy uchwały o przeprowadzeniu referendum w 

sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta). To natomiast otwiera drogę 

do ewentualnego podważenia mandatu wyborczego burmistrza, zmniejszając 

gwarancję sprawowania jego mandatu mimo tego, że osoba sprawująca tę funkcję na 

skutek uzyskania mandatu imiennego w głosowaniu powszechnym, nie ponosi 

odpowiedzialności przed radą miasta, lecz przed wspólnotą samorządową gminy.Sąd 

zauważył, że nawet gdyby nie podzielić powyższego poglądu co do niedopuszczalności 
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sporządzania w formie pisemnej uchwały o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania 

wraz z uzasadnieniem, to i tak należałoby stwierdzić, że uchwała ta w sposób istotny 

narusza prawo. Zgodnie bowiem z art. 15 u.s.g. to rada gminy jest organem 

stanowiącym w gminie, a formą, w jakiej rada wyraża swoje stanowisko są co do 

zasady uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi 

inaczej. To samo dotyczy również uzasadnień tych uchwał, które, stanowiąc konieczną 

część tych uchwał, muszą być w całości i w pełnym brzmieniu przedstawione i 

przegłosowane wymaganą większością przez radę gminy na jej sesji, w odpowiedniej 

procedurze określonej prawem. Za istotnie naruszającą prawo należy w tej sytuacji 

uznać zaskarżoną w niniejszej sprawie uchwałę rady miasta wraz z uzasadnieniem, 

która nie była przedstawiona na sesji tej rady, przez co nie została poddana pod 

głosowanie i oczywiście nie uzyskała wymaganej większości, a jedynie została 

odtworzona przez przewodniczącą tej rady 3 tygodnie po zakończeniu sesji rady. Taka 

uchwała nie może być traktowana jako akt pochodzący od organu uprawnionego do jej 

podjęcia, co dodatkowo przemawia za stwierdzeniem jej nieważności.Zdaniem Sądu, 

kolejnym argumentem przemawiającym za stwierdzeniem nieważności zaskarżonej 

uchwały jest to, że nie została ona ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej gminy. 

W ocenie Sądu, potrzeba stwierdzenia nieważności mającej pisemną postać uchwały w 

sprawie nieudzielenia burmistrzowi wotum zaufania, uzasadniona jest wymogami 

pewności obrotu prawnego i usunięcia wszelkich wątpliwości i sporów co do istnienia i 

skutków takiej uchwały. 

W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 675/21 Sąd nieprawomocnym wyrokiem oddalił 

skargę, w której skarżąca domagała się stwierdzenia nieważności uchwały o 

nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania, która jej zdaniem została podjęta na skutek 

niepodjęcia uchwały o udzieleniu jej wotum zaufania. W związku z tak sprecyzowanym 

przedmiotem zaskarżenia, rolą Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę, była w 

pierwszej kolejności ocena wzajemnej relacji tej sprawy z omówioną wyżej sprawą o 

sygn. akt II SA/Ke 525/21. Zdaniem Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę, 

stwierdzenie przez WSA w Kielcach w ww. sprawie nieważności uchwały o 

nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania w zmaterializowanej (pisemnej) postaci, z 

przyczyn wskazanych w uzasadnieniu powołanego wyroku, nie eliminuje prawnej 

dopuszczalności sądowej kontroli uchwały istniejącej w drodze fikcji prawnej 

wynikającej z art. 28 aa ust. 9 u.s.g. o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania. W 
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ocenie Sądu, zaskarżona uchwała jest uchwałą w znaczeniu ogólnym, a zatem aktem 

stanowiącym wyraz woli organu kolegialnego (art. 15 w zw. z art. 14 u.s.g.), 

wynikającym z faktu, że poddana pod głosowanie uchwała w sprawie udzielenia 

burmistrzowi wotum zaufania (uchwała pozytywna) nie uzyskała wymaganej 

bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady. Przechodząc do 

merytorycznej kontroli zaskarżonej uchwały Sąd wskazał, że istota sporu w sprawie 

niniejszej sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy w stanie faktycznym i prawnym sprawy 

uchwała o nieudzieleniu Burmistrzowi Miasta i Gminy Koprzywnica wotum zaufania jest 

zgodna z prawem.Jak już wskazano powyżej, niepodjęcie uchwały o udzieleniu 

burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu 

burmistrzowi wotum zaufania. Taka sytuacja miała miejsce w rozpatrywanej sprawie, 

gdyż jak wynika z protokołu z sesji rady w głosowaniu imiennym nad projektem uchwały 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania brało udział 14 radnych, spośród 

których 5 głosowało za udzieleniem wotum zaufania, 9 głosowało przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum 

zaufania nie uzyskał zatem wymaganej przez ustawę większości głosów. Jak wskazał 

Sąd, ustawodawca w art. 28aa ust. 9 u.s.g. przyjął konstrukcję, w świetle której, 

niepodjęcie jednej uchwały (pozytywnej) jest równoznaczne z podjęciem innej 

(negatywnej). W związku z tym  niewadliwe procedowanie nad pierwszą z uchwał w 

całości wyczerpuje procedurę dla drugiej. Tym samym, w ocenie Sądu, nie zachodziła 

konieczność odrębnego procedowania nad uchwałą o nieudzieleniu burmistrzowi 

wotum zaufania łącznie z jej odrębnym głosowaniem, gdyż takie postępowanie byłoby 

istotnym naruszeniem prawa Z przepisów normujących instytucję wotum zaufania 

jednoznacznie wynika bowiem, że procedowana, łącznie z raportem o stanie gminy, ma 

być uchwała w przedmiocie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania (uchwała 

pozytywna), a nie uchwała negatywna (o nieudzielnemu burmistrzowi wotum zaufania).  

W kontrolowanej sprawie taka sytuacja miała miejsce, co potwierdza protokół  

z sesji Rady. W ocenie Sądu, w rozpatrywanym przypadku Rada zrealizowała w sposób 

prawidłowy całą ścieżkę proceduralną określoną w art. 28 aa u.s.g. Wbrew 

argumentacji skargi, organ nie miał obowiązku odrębnego uzasadniania uchwały, której 

podjęcie jest konsekwencją niepodjęcia innej uchwały. Uzasadnienie kontrolowanej 

uchwały wynika w istocie z protokołu sesji rady, który obrazuje debatę nad raportem o 

stanie gminy oraz głosowanie nad uchwałą w przedmiocie udzielenia burmistrzowi 

wotum zaufania. W kontrolowanej sprawie wymogi wynikające ze wskazanych 
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przepisów, w tym wymogi formalne, poprzedzające podjęcie uchwały w sprawie wotum 

zaufania dla Burmistrza zostały w całości przez Radę wypełnione. Z protokołu z 

posiedzenia Rady z dnia 14 sierpnia 2020 r. wynika jednoznacznie, że w ramach debaty 

nad raportem o stanie gminy głos zabierali radni.Sąd podzielił stanowisko wyrażone 

przez WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 18 lutego 2021 r., sygn. akt II SA/Gd 829/20 

zgodnie z którym, każdy z radnych, może dokonać swobodnej oceny przedstawionego 

raportu i na podstawie powyższego dokonać pozytywnej bądź negatywnej oceny 

działania burmistrza. Z obowiązujących przepisów nie wynika adresowany do każdego 

z radnych, którzy głosowali przeciwko udzieleniu wotum zaufania obowiązek 

uzasadniania powodów swojego stanowiska i jego oficjalnego przedstawiania. Nie 

istnieją również regulacje, które nakazywały przewodniczącemu rady gminy 

sporządzenie swoistego „zbiorczego” uzasadnienia stanowisk radnych, którzy głosowali 

przeciwko uchwale w sprawie udzielenia wotum zaufania. Końcowo Sąd podkreślił, że 

rada jest organem kolegialnym, a nieudzielenie wotum zaufania pozostawione zostało 

jej swobodzie. Na proces decyzyjny tego organu składa się suma głosów radnych. W 

ocenie Sądu, z uwagi na specyficzny charakter tego typu uchwały sporządzenie 

pisemnego jej uzasadnienia nie znajduje podstaw prawnych. 

W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 534/21 Sąd nieprawomocnym wyrokiem 

uwzględnił skargę Wojewody, stwierdzając nieważności w całości uchwały, którą rada 

gminy przekształciła gminną bibliotekę publiczną w instytucję kultury, tj. Gminne 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna, w skład którego weszła gminna biblioteka 

publiczna. Podstawę prawną podjętej uchwały stanowił art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) u.s.g. w 

związku z art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 

194) zwanej dalej „ustawą”.Sąd podkreślił, że art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) u.s.g. jest 

przepisem kompetencyjnym i wskazuje, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 

zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, 

zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w 

majątek. Niewątpliwie przywołany przepis nie mógł zatem stanowić samoistnej 

podstawy do podjęcia zaskarżonej uchwały.Zdaniem Sądu, również przepisy art. 9 ust. 

1, art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy nie obejmują kompetencji rady gminy do przekształcenia 

biblioteki publicznej będącej instytucją kultury w instytucję kultury innego rodzaju. 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 219 r., 
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poz. 1479), ustawa ta określa ogólne zasady działania bibliotek, zaś w art. 13 zawiera 

szczegółowe regulacje dotyczące połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki. Z kolei z 

mocy art. 2 tej ustawy - w zakresie nieuregulowanym ustawą do bibliotek stosuje się 

odpowiednio przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ponieważ 

zasady dotyczące połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki są uregulowane w 

ustawie o bibliotekach, nieprawidłowe było odwoływanie się przez organ wyłącznie do 

ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sąd wskazał, że z treści 

art. 13 ust. 1 ustawy o bibliotekach bezsprzecznie wynika, że ustawodawca nie 

przewidział możliwości przekształcenia biblioteki. Wprawdzie ustawodawca dopuścił 

możliwość organizacyjnej modyfikacji biblioteki będącej instytucją kultury, to jednak 

działanie takie ograniczył wyłącznie do połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki, 

uzależniając przy tym możliwość dokonania wskazanych wyżej zmian od spełnienia 

przez organizatora szeregu przesłanek formalnych, wymienionych w art. 13 ust. 7- 8 

ustawy o bibliotekach. Jak trafnie wskazał organ nadzoru, podstawowe zadania 

bibliotek określone zostały w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o bibliotekach. Z przepisów tych 

wynika, że ta instytucja kultury nie ma możliwości prowadzenia działalności właściwej 

dla ośrodka kultury, jako rodzajowo odmiennej. W ocenie Sądu, biblioteka nie może być 

częścią jednostki organizacyjnej bez funkcjonalnego wyodrębnienia. Niewątpliwie 

jednostka organizacyjna powstała na skutek modyfikacji dokonanej na mocy skarżonej 

uchwały nie jest w rzeczywistości wyłącznie biblioteką. Zamierzone przez organizatora 

rozszerzenie działalności instytucji kultury w postaci biblioteki i tym samym 

przekształcenie jej de facto w gminne centrum kultury i bibliotekę nie mogło zatem 

nastąpić, gdyż nie zostało przez ustawodawcę przewidziane. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 31/21 Sąd odrzucił skargę na uchwałę sejmiku 

województwa w przedmiocie petycji dotyczącej upublicznienia kart z przeprowadzonego 

głosowania tajnego w sprawie wyboru wicemarszałka województwa. W przekonaniu 

Sądu, zaskarżona uchwała pozostaje poza wskazanym w art. 3 p.p.s.a zakresem 

kognicji sądu administracyjnego. Rozpatrzenie petycji nie następuje bowiem drogą 

decyzji, lecz czynności materialno-technicznej, tj. zawiadomienia, które nie ma 

charakteru aktu administracyjnego władczo rozstrzygającego o prawach i obowiązkach 

jednostki wynikających z przepisów prawa administracyjnego, a zatem nie podlega 

kognicji sądu administracyjnego. Na takie zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi 

(w tym przypadku petycji) nie służy skarga do sądu administracyjnego, gdyż ocena 

prawidłowości prowadzenia postępowania w trybie przepisów Działu VIII k.p.a. nie 
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podlega właściwości sądu administracyjnego. Sąd wyjaśnił, że organy jednostek 

samorządu terytorialnego podejmują co prawda uchwały we wszystkich sprawach 

należących do ich właściwości, co sugerowałoby możliwość zaskarżenia ich do sądu 

administracyjnego, jednakże uchwały podjęte w wyniku skarg wniesionych na 

podstawie art. 227 k.p.a. są taką samą czynnością informacyjną o sposobie załatwienia 

skargi, jak i czynności innych organów wymienionych w art. 229 k.p.a., którym uchwała 

nie jest przypisana jako forma prawna działania. Uznanie zatem, że w sytuacji gdy 

załatwienie skargi, o której mowa w art. 227 k.p.a., nastąpiło w formie uchwały, służy 

skarga do sądu administracyjnego, powodowałoby niczym nie uzasadnioną nierówność 

prawną podmiotów, tym bowiem, których skarga nie została załatwiona w formie 

uchwały, skarga do sądu na czynność informującą o sposobie załatwienia nie służyłaby. 

 

14. Sprawy z zakresu pomocy społecznej w tym z zakresu ustawy o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

 

 

W 2021 roku do WSA w Kielcach 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 szeregu spraw tut. Sąd zajmował się zastosowaniem przez organy 

administracji publicznej art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych („uśr”), który stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne nie 

przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba 

że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

W sprawie II SA/Ke 588/21 z wnioskiem o ustalenia prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego wystąpił syn osoby niepełnosprawnej pozostającej w związku 

małżeńskim, współmałżonek pracował zawodowo, nie legitymizował się orzeczeniem o 

niepełnosprawności. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że zatrudnienie w 

żaden sposób nie zwalnia z obowiązku alimentacyjnego, jest wynikiem dokonanego w 

sposób świadomy wyboru. W skardze do tut. Sądu podniesiono, że mąż 

niepełnosprawnej nie jest w stanie sprawować stałej opieki nad żoną, pracuje bowiem 
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od wielu lat poza miejscem zamieszkania jako wykładacz powłok antykorozyjnych, 

każdego roku pracodawca zawiera z nim umowę na okres roczny, tj. od 1 stycznia do 

31 grudnia, osiąga on wynagrodzenie 2800 zł brutto, co stanowi jedyne źródło 

utrzymania 4-osobowej rodziny. Pozbawiona logiki byłaby rezygnacja przez męża 

niepełnosprawnej z zatrudnienia tylko po to, by zastąpić syna w roli osoby sprawującej 

opiekę. Dodatkowo mąż niepełnosprawnej ma problemy zdrowotne, jest po wypadku, 

do tej pory ma problemy z nogami, leczy się ortopedycznie, ma problemy z korzonkami, 

przeszedł ostatnio operację, nie jest w stanie sam, będąc chorym, sprawować opieki 

nad osobą niepełnosprawną. Zdaniem skarżącego obiektywna niemożność podjęcia 

opieki nad żoną przez męża, uzasadniona aspektem ekonomicznym, determinowana 

potrzebą utrzymania rodziny oraz problemami zdrowotnymi – przy wykorzystaniu 

wykładni celowościowej, systemowej oraz prokonstytucyjnej (zasada dobra rodziny) 

przepisów ustawy, uzasadnia uprawnienie skarżącego do otrzymania świadczenia 

pielęgnacyjnego. WSA w Kielcach oddalając skargę w tej sprawie stwierdził, że po 

stronie męża osoby wymagającej opieki nie zachodzą obiektywne przeszkody 

uniemożliwiające sprawowanie opieki nad żoną, czy to osobiście czy np. z pomocą 

osób trzecich. Jak bowiem wynika z oświadczenia skarżącego sporządzonego w toku 

postepowania administracyjnego, jedyną okolicznością uniemożliwiającą sprawowanie 

opieki nad żoną jest to, iż jej mąż "pracuje w Kielcach". Sytuację zdrowotną i zawodową 

męża skarżący przedstawił w obszerniejszy sposób dopiero w skardze. Na żadnym 

etapie prowadzonego postępowania administracyjnego, ani też w złożonej skardze, 

skarżący nie powołał się na żadne takie okoliczności, które wyłączałyby całkowicie 

możliwość sprawowania opieki nad żoną przez męża, a co w świetle art. 132 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego („Kro”), aktualizowałoby obowiązek alimentacyjny po stronie 

skarżącego. Sąd podzielił prezentowany w orzecznictwie pogląd, że przesłanka 

pozostawania niepełnosprawnego w związku małżeńskim, przy braku posiadania przez 

jego małżonka orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie jest traktowana 

jak okoliczność wykluczająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego u zstępnego 

ubiegającego się o to świadczenie. Są to jednak sytuacje wyjątkowe, gdy stan 

zdrowotny małżonka osoby niepełnosprawnej obiektywnie wyklucza sprawowanie 

opieki, mimo, że nie posiada on orzeczenia o znacznym stopniu niepełnoprawności (np. 

gdy nastąpiło u małżonka znaczne pogorszenie się stanu zdrowia, a posiada on 

orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, czy z uwagi na zaawansowany 

wiek małżonek sam wymaga pomocy innych osób przy codziennych, podstawowych 
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czynnościach). Przyznanie świadczenia innemu członkowi rodziny (w tym przypadku 

dziecku) nie może jednak obejmować sytuacji, w których małżonek osoby wymagającej 

opieki ma obiektywną możliwość jej sprawowania (pozwala mu na to wiek lub stan 

zdrowia). Nie ma przy tym znaczenia, jakie są subiektywne przyczyny rezygnacji z 

opieki, a więc czy wynika to z wzajemnych relacji między członkami rodziny, czy też z 

innych przyczyn np. małżonek nie chce zrezygnować z pracy zawodowej, a wolę takiej 

rezygnacji wyraża inny członek rodziny. Zobowiązania zawodowe nie są szczególnymi 

okolicznościami uniemożliwiającymi sprawowanie opieki, a zatem fakt pozostawania w 

zatrudnieniu małżonka nie może prowadzić do przyjęcia, że brak jest osoby 

zobowiązanej w bliższej kolejności do wypełnienia obowiązku alimentacyjnego i 

przejścia tego obowiązku na osobę zobowiązaną w dalszej kolejności. Sąd podkreślił, 

że wypełnienie obowiązku alimentacyjnego polega albo na osobistych staraniach, albo 

na świadczeniu określonych sum pieniężnych na rzecz osoby uprawnionej do 

alimentacji. W sytuacji, gdy zobowiązany do alimentacji wybiera ten pierwszy sposób 

wspomagania potrzebującej osoby mu bliskiej, polegający na rezygnacji z zatrudnienia 

po to, by osobistym staraniem wspierać tę osobę, z pomocą przychodzi mu Państwo. 

Osoba zobowiązana do alimentacji otrzymuje w takiej sytuacji pomoc polegającą na 

przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego, które jest niejako surogatem wynagrodzenia 

za pracę. Jest to bowiem określona przepisami kwota pieniężna, z którą wiąże się 

również opłacanie przez Państwo składek emerytalno-rentowych. Pomoc świadczona w 

taki sposób przez Państwo jest przeznaczona dla konkretnych przypadków, tj. dla osób, 

które obciąża obowiązek alimentacyjny. Obowiązek ten powstaje z mocy prawa, a nie z 

wyboru dokonanego w danej rodzinie przez jej członków. Obowiązek alimentacyjny 

osoby zobowiązanej w dalszej kolejności powstaje dopiero przy spełnieniu się 

określonych prawem przesłanek i jest to wówczas jej własny obowiązek (a nie cudzy 

przez nią wypełniany). Świadczenie pielęgnacyjne nie jest bowiem skierowane do 

kogokolwiek z rodziny, krewnych czy osób zaprzyjaźnionych z osobą wymagającą 

opieki, w zależności od tego, kto tej opieki się podejmie. Jest to świadczenie 

przeznaczone wyłącznie dla określonej wyżej kategorii osób. To nie rodzina decyduje, 

komu spośród jej członków winno być przyznane świadczenie pielęgnacyjne, a 

decyduje o tym przepis prawa. Z tego powodu zawarte w art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a  uśr 

uregulowanie musi być wykładane przy zastosowaniu przesłanek obiektywnych, do 

których nie należy sam fakt pozostawania w zatrudnieniu. Jeśli zaś chodzi o 

argumentację skargi dotyczącą stanu zdrowia męża niepełnosprawnej, to zdaniem 
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Sadu nie może on wyłączać możliwości opieki nad żoną, skoro nie jest przeszkodą w 

wypełnianiu przez niego obowiązków zawodowych. Z podobną argumentacją WSA w 

Kielcach oddalił skargę w sprawie II SA/Ke 835/21, gdzie również o świadczenie 

pielęgnacyjne wystąpił syn niepełnosprawnej, jako przeszkodę w sprawowaniu opieki 

przez jej męża podano wykonywanie pracy zawodowej. 

WSA w Kielcach uwzględnił natomiast skargę w sprawie, w której z wnioskiem o 

ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wystąpił syn niepełnosprawnego, 

pozostającego w związku małżeńskim z osobą, która została zaliczona do 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, ma 76 lat, jak wynika z zaświadczenia 

lekarza ortopedy od wielu lat objęta jest leczeniem poradni „z powodu dolegliwości 

bólowych stawów kolanowych, utrudniających poruszanie się. Wskazane leczenie 

operacyjne stawów kolanowych. Przeciwwskazana dla pacjentki praca fizyczna. 

Wskazana opieka innej osoby”, a jak wynika z zaświadczenia lekarza okulisty ma 

„wysoką krótkowzroczność obu oczu z niedowidzeniem oka prawego, zwyrodnienie 

siatkówek na tle wysokiej krótkowzroczności. Chora niezdolna do żadnej pracy, 

wzbronione schylanie się dźwiganie oraz gwałtowne ruchy głową – wymaga opieki. 

Groźba odklejenia siatkówek". Tut. Sąd uchylił odmowne decyzje organów obu instancji 

wskazując, że przy dokonywaniu wykładni przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 

ust. 1a i art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a uśr nie można ograniczać się jedynie do wykładni 

literalnej, której zastosowanie prowadziłoby do przyjęcia, że zobowiązanemu do 

alimentacji w dalszej kolejności będzie przysługiwało prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego, tylko w sytuacji, gdy zobowiązany do alimentacji w pierwszej 

kolejności legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Niezbędne w tym zakresie jest również posiłkowanie się wykładnią celowościową i 

systemową omawianych przepisów, przemawiającą za uznaniem, że ograniczenia 

wynikające z regulacji art. 17 ust. 1a i art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a uśr nie powinny mieć 

zastosowania w sytuacji, gdy preferowany przez ustawodawcę opiekun z obiektywnych 

względów (a więc niezależnych od niego) nie jest w stanie sprawować opieki nad 

potrzebującym, tj. gdy zachodzą okoliczności wymienione w art. 132 kro, do którego 

odsyła art. 17 ust. 1 uśr. Przy ocenie, czy osoba zobowiązana w pierwszej kolejności do 

świadczenia alimentacyjnego nie jest w stanie uczynić zadość swojemu obowiązkowi 

należy zastosować kryterium obiektywne, tzn. że dla przeciętnego obserwatora jest 

oczywiste, że osoba zobowiązana nie jest w stanie wypełniać obowiązku 

alimentacyjnego. Wykładnia językowa przytoczonych przepisów narusza konstytucyjną 
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zasadę równości, sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP), a także godzi w 

konstytucyjne nakazy ochrony i opieki nad rodziną (art. 18 Konstytucji RP). 

Formalistyczna wykładnia omawianych przepisów może doprowadzić do pozbawienia 

prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jedynej osoby mogącej faktycznie sprawować 

opiekę nad niepełnosprawnym. Byłoby to sprzeczne z konstytucyjną zasadą 

sprawiedliwości społecznej oraz wynikającą z art. 71 ust. 1 Konstytucji RP zasadą 

szczególnej pomocy władz publicznych rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i 

społecznej. Sąd zaznaczył jednocześnie, że odstępstwo od literalnego brzmienia art. 17 

ust. 5 pkt 2 lit. a uśr traktować należy jako wyjątek od reguły, znajdujący zastosowanie 

w jednostkowym przypadku i konkretnej sprawie na bazie danego stanu faktycznego. 

W omawianej sprawie tut. Sąd wskazał, że żona niepełnosprawnego, na którego 

wnioskowane było świadczenie, niezależnie od jej schorzeń wynikających z ww. 

zaświadczeń, ukończyła 76 lat. Samo ukończenie przez osobę wieku 75 lat jest zaś 

traktowane w niektórych przepisach uśr jako okoliczność świadcząca o niezdolności do 

samodzielnej egzystencji uprawnionego ze względu na osiągnięty wiek. I tak, art. 16 

ust. 2 pkt 3 przewiduje możliwość przyznania zasiłku pielęgnacyjnego osobie, która 

ukończyła 75 lat. Osobami uprawnionymi do zasiłku pielęgnacyjnego na równi z 

osobami w wieku 75 lat i więcej, są w myśl art. 16 ust. 2 pkt 2 uśr niepełnosprawni w 

wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. Przytoczone przepisy zrównują w uprawnieniach do zasiłku 

pielęgnacyjnego osoby starsze (75 lat i więcej) oraz osoby niepełnosprawne w stopniu 

znacznym, zaś cechą łączącą te dwie grupy jest przypisanie im niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, zakładanej z racji niepełnosprawności bądź wieku". Podobne 

rozwiązanie ustawodawca zakłada w przypadku dodatku pielęgnacyjnego (art. 75 ust. 1 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych). Ustawowe założenie zrównania osób niepełnosprawnych w stopniu 

znacznym z osobami, które ukończyły 75 lat życia powoduje zdaniem Sądu, że w 

sprawach o przyznanie świadczeń pielęgnacyjnych powstaje konieczność dokładnego 

wyjaśnienia czy małżonek osoby wymagającej opieki z uwagi na osiągnięty wiek 75 lat, 

a także stan zdrowia, jest rzeczywiście zdolny do sprawowania opieki. Mając na 

uwadze powyższe rozważania Sąd stwierdził, że organy orzekające w niniejszej 

sprawie oprócz naruszenia prawa materialnego naruszyły również art. 7, art. 77 § 1 i 

art. 80 Kpa w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Błędna wykładnia 

przepisu art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a uśr doprowadziła bowiem do ograniczenia ustaleń 
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organów w zasadzie wyłącznie do faktu, że żona potrzebującego pomocy nie legitymuje 

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W zaistniałej sytuacji 

należało zaś ustalić, czy stan zdrowia i wiek matki skarżącego pozwala na sprawowanie 

opieki nad jej mężem – przy uwzględnieniu także jego stanu zdrowia. Nie można 

również pomijać ustaleń dotyczących zdolności finansowych żony i związanej z tym 

ewentualnej możliwości wypełnienia ciążącego na niej obowiązku poprzez opłacenie 

opieki sprawowanej przez inną osobę. 

Z podobną argumentacją WSA w Kielcach uwzględnił skargi na decyzje w 

sprawach 742/21, 757/21, 784/21, 813/21, gdzie współmałżonkowie osób 

wymagających opieki również legitymowali się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności. W sprawie II SA/Ke 769/21 Sąd uchylił odmowne decyzje organów 

obu instancji wskazując, że matka skarżącej, na którą wnioskowane było świadczenie 

pielęgnacyjne ma 73 lata i już ta okoliczność winna była skłonić organ chociażby do 

ustalenia wieku jej małżonka i związanego z tym stanu jego zdrowia, a nie do 

poprzestania na stwierdzeniu, że nie posiada on orzeczenia o niepełnosprawności w 

stopniu znacznym. Z treści skargi wynika, że mąż niepełnosprawnej ma 82 lata i sam 

cierpi na wiele schorzeń, mimo że nie ma orzeczonego znacznego stopnia 

niepełnosprawności. Również tutaj Sąd wskazał, że ustawodawca niejako z góry 

zakłada, że każda osoba, która ukończyła 75 lat, wymaga zapewnienia opieki i pomocy 

innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W związku z tym 

domniemaniem wprowadził dwa różne świadczenia adresowane do tych osób mając na 

celu wsparcie ich w ponoszeniu wydatków związanych z koniecznością korzystania z 

takiej pomocy. Pierwszym świadczeniem jest zasiłek pielęgnacyjny, który zgodnie z art. 

16 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 uśr przysługuje osobie, która ukończyła 75 lat. Drugim 

świadczeniem jest dodatek pielęgnacyjny, który przysługuje osobie uprawnionej do 

emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy 

oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia - art. 75 ust. 1 ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Uzyskanie prawa do dodatku pielęgnacyjnego wyklucza prawo do zasiłku 

pielęgnacyjnego (art. 16 ust. 6 uśr). Stąd też automatyczne wyłączenie możliwości 

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobie spełniającej kryteria z art. 17 ust. 1 pkt 

4 ustawy, w sytuacji, gdy małżonek osoby wymagającej opieki ukończył 75 rok życia i 

nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, bez zbadania i 

wyjaśnienia, czy z przyczyn obiektywnych i oczywistych jest on w stanie taką opiekę 
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sprawować, narusza konstytucyjne zasady równości, sprawiedliwości społecznej i 

ochrony rodziny (art. 2, art. 18, art. 32 ust. 1 oraz art. 71 ust. 1 Konstytucji RP). 

W sprawie II SA/Ke 363/21 WSA w Kielcach uwzględnił skargę w sprawie, w 

której o świadczenie pielęgnacyjne wnioskował mąż niepełnosprawnej wymagającej 

opieki, uprawniony do renty, który jednocześnie na mocy orzeczenia lekarza 

rzeczoznawcy KRUS z dnia 4 lutego 2019 r. z został uznany za okresowo całkowicie 

niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym do lutego 2021 r. Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze uznało, że fakt posiadania uprawnienia do renty obecnie nie 

stanowi przeszkody do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, tyle że 

osoba uprawniona musiałaby wybrać jedno ze świadczeń. Pomimo tego jednak decyzją 

utrzymało w mocy odmowną decyzję organu I instancji, ponieważ zgodnie z art. 17 ust. 

1 uśr świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wówczas, jeżeli osoby wymienione w tym 

przepisie w celu sprawowania opieki nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej. Wyjaśniło, że świadczenie pielęgnacyjne jest rekompensatą za 

fakt, że osoba sprawująca opiekę w celu jej sprawowania rezygnuje z zatrudnienia bądź 

go nie podejmuje. W przedmiotowej zaś sprawie, wnioskodawca jest osobą niezdolną 

do pracy. Zatem skoro nie może pracować, to nie może zrezygnować z zatrudnienia 

bądź go nie podjąć. Tut. Sąd uchylając decyzje organów obu instancji uznał za 

nieuprawniony pogląd, że fakt orzeczenia wobec skarżącego całkowitej niezdolności do 

pracy w gospodarstwie rolnym (i pobierania z tego tytułu renty rolniczej) jest 

równoznaczny z brakiem możliwości wykonywania przez niego jakiejkolwiek pracy 

zarobkowej. Renta z tytułu niezdolności do pracy w powszechnym systemie 

emerytalnym, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przysługuje bowiem osobie, która 

całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia 

sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po 

przekwalifikowaniu. Jeżeli osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy 

jest osobą całkowicie niezdolną do pracy (art. 12 ust. 2), a jeżeli utraciła w znacznym 

stopniu zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji jest osobą 

częściowo niezdolną do pracy (art. 12 ust. 3). W systemie pracowniczym, oceny 

niezdolności do pracy dokonuje się nawet w ujęciu hipotetycznym, odnosząc ją do 

różnych stanowisk pracy (warunek całkowitej niezdolności do jakiejkolwiek pracy), gdyż 

nie są wykluczone sytuacje, że dochodzący renty pracownik nie pracuje albo nie chce 

pracować. W przypadku przyznawania renty rolniczej ocenie nie podlega tak rozumiana 
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niezdolność do pracy, bowiem przesłanką nabycia renty rolniczej jest trwała lub 

okresowa całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym (art. 21 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników). Przy czym za 

całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym uważa się ubezpieczonego, 

który z powodu naruszenia sprawności organizmu utracił zdolność do osobistego 

wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym (ust. 5). Co więcej, w orzecznictwie 

przyjmuje się nadto, iż oceny niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym dokonuje 

się w odniesieniu do pracy w konkretnym gospodarstwie rolnym. Oznacza to, że pojęcie 

całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym jest definiowane nie tylko 

schorzeniami odwołującego, lecz także wielkością i rodzajem gospodarstwa, w którym 

on pracuje. Wobec powyższego, tut. Sąd stwierdził, że pobieranie renty rolniczej, 

warunkiem przyznania której była całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie 

rolnym, nie przesądza o całkowitej niezdolności do pracy poza gospodarstwem rolnym. 

Nie wiadomo bowiem, czy skarżący jest zdolny do pracy – choćby częściowo – poza 

gospodarstwem rolnym. Okoliczność ta nie była badana przez organy, zaś samo 

posiadanie orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym nie przesądza, 

że dana osoba nie może podjąć jakiejkolwiek pracy poza gospodarstwem rolnym. 

Ponadto, skarżącego uznano za okresowo (a nie trwale) całkowicie niezdolnego do 

pracy w gospodarstwie rolnym (do lutego 2021 r.), nie stwierdzono też jego niezdolności 

do samodzielnej egzystencji, co w istocie mogłoby świadczyć o braku możliwości 

podjęcia jakiegokolwiek innego zatrudnienia czy pracy. Nie może mieć zaś 

przesądzającego znaczenia uznanie za niecelowe przekwalifikowanie zawodowe. W 

dalszym ciągu nie wyklucza to bowiem ewentualnego zatrudnienia poza rolnictwem 

(bez konieczności takiego przekwalifikowania). W ocenie Sądu wykluczenie możliwości 

rezygnacji z zatrudnienia bądź niepodejmowania zatrudnienia na gruncie art. 17 ust. 1 

uśr wymaga wyjaśnienia, czy skarżący z uwagi na stan zdrowia nie ma obiektywnej 

możliwości jakiegokolwiek zarobkowania, także poza pracą w gospodarstwie rolnym. 

Jak dotąd organy takiej okoliczności nie badały i nie wykazały. Uchybienie powyższemu 

obowiązkowi doprowadziło do naruszenia przez organy obu instancji art. 7 i art. 77 Kpa. 

W sprawie II SA/Ke 688/21 WSA w Kielcach uwzględnił skargę w następującym 

stanie faktycznym: Burmistrza Gminy i Miasta przyznał skarżącej świadczenie 

wychowawcze na jedno dziecko w kwocie 500 zł miesięcznie, na okres od 1 

października 2019 r. do 31 maja 2021 r., świadczenie wychowawcze na drugie dziecko 

w kwocie 500 zł miesięcznie, na okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. 
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oraz w wysokości 80,70 zł na okres od 1 października 2020 r. do 5 października 2020 r. 

Decyzją z 14 stycznia 2021 r. organ I instancji uchylił prawo do świadczenia 

wychowawczego na pierwsze dziecko, z uzasadnieniem, że to świadczenie jej nie 

przysługuje od 1 września 2020 r. Organ ustalił bowiem, że od 14 sierpnia 2020 r. 

skarżąca nie sprawuje opieki nad dzieckiem, ponieważ zamieszkuje ono wspólnie z 

ojcem. Decyzją z 31 maja 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze na podstawie 

art. 138 § 1 pkt 2 Kpa uchyliło decyzję organu I instancji w całości i w to miejsce orzekło 

o uchyleniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, od 1 września 

2020 r. W skardze do tut. Sądu skarżąca wniosła o przywrócenie prawa do świadczenia 

wychowawczego przyznanego na pierwsze dziecko, podnosząc, że na mocy wyroku 

Sądu Okręgowego z 23 kwietnia 2013 r. została jej przyznana władza rodzicielska nad 

małoletnimi dziećmi, a pierwsze dziecko przebywa u ojca bezprawnie. Zdaniem 

skarżącej, świadczenie wychowawcze powinno być wypłacane matce do czasu 

prawomocnego postanowienia sądu rodzinnego, ponieważ ojciec dziecka chce 

przemocą zmienić prawo do tego świadczenia. Tut. Sąd uznał skargę za zasadną, 

aczkolwiek nie z powodów w niej wskazanych. Wskazał, że zgodnie z art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci celem 

świadczenia wychowawczego jest pokrycie wydatków związanych z wychowaniem 

dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Z kolei 

zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy, świadczenie wychowawcze przysługuje matce lub 

ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z 

zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a ustawy. Jak natomiast stanowi art. 27 ust. 1 ustawy, organ 

właściwy oraz wojewoda mogą bez zgody strony zmienić lub uchylić prawo do 

świadczenia wychowawczego, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna mająca wpływ na 

prawo do świadczenia wychowawczego, członek rodziny nabył prawo do świadczenia 

wychowawczego w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała świadczenie 

wychowawcze lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczenia 

wychowawczego. W utrwalonym orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje 

jednoznaczne stanowisko, że wydawana na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy decyzja o 

zmianie lub uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze ma charakter 

konstytutywny i powoduje zmianę bądź uchylenie dotychczasowych uprawnień 

podmiotu, co oznacza, że może ona wywierać wyłącznie skutki ex nunc, tj. skutki od 

chwili jej wydania na przyszłość (z mocą na przyszłość, od daty wydania decyzji). Jak 
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wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 maja 2018 r. sygn. I OSK 

2842/17, analiza art. 27 ust. 1 ustawy w kontekście systemowym, a także 

celowościowym, nie daje podstaw do twierdzenia, że decyzja wydawana na podstawie 

tego przepisu może dotyczyć także zmiany lub uchylenia decyzji przyznającej 

świadczenie z mocą wsteczną. W dacie orzekania przez organ odwoławczy art. 25 ust. 

1 ustawy stanowił, że osoba, która pobrała nienależnie świadczenia wychowawcze, jest 

obowiązana do jego zwrotu. Z kolei według art. 25 ust. 6 ustawy, decyzja o ustaleniu i 

zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego nie jest wydawana, jeżeli 

od terminu jego pobrania upłynęło więcej niż 10 lat. W tej sytuacji przyjąć należy, że 

powołany art. 25 ustawy, składający się z dwunastu ustępów, stanowi między innymi 

podstawę do wydawania decyzji administracyjnych o uznaniu świadczeń za nienależne 

oraz decyzji o zwrocie nienależnych świadczeń. Zatem przyjęcie poglądu, że na 

podstawie art. 27 ust. 1 ustawy organ orzeka także w kwestii świadczeń już pobranych 

oznaczałoby, że w dwóch decyzjach organ rozstrzygałby, w jakimś zakresie, w tym 

samym przedmiocie - braku podstaw do pobierania świadczenia. Przyjęcie więc takiej 

wykładni jest nieuzasadnione, gdyż prowadziłoby do założenia nieracjonalności 

prawodawcy i przyzwolenia na dwukrotnie orzekanie w odrębnych decyzjach w tym 

samym przedmiocie. Brak jest więc podstaw, by w trybie art. 27 ust. 1 ustawy uchylać 

lub zmieniać decyzję pierwotną z mocą wsteczną. 

W świetle powyższego, zdaniem tut. Sądu, w trybie art. 27 ustawy nie podlega 

uchyleniu lub zmianie prawo do świadczenia wychowawczego już wcześniej 

skonsumowane, czyli świadczenie już pobrane. Skoro decyzja taka kształtuje sytuację 

strony wyłącznie na przyszłość, to datą utraty prawa do świadczenia wychowawczego 

winna być data wydania decyzji przez organ pierwszej instancji. Uchylenie decyzji z 

mocą wsteczną i związane z tym pozbawienie strony prawa do wypłaconego już 

świadczenia, nastąpić może jedynie przy zastosowaniu instytucji świadczenia 

nienależnego pobranego, podlegającego zwrotowi (art. 25 ustawy). W analizowanej 

sprawie Kolegium z mocą wsteczną orzekło o uchyleniu skarżącej prawa do 

świadczenia wychowawczego, powołując się na zmianę sytuacji rodzinnej wynikającej z 

faktycznego zamieszkiwania dziecka u swojego ojca. Okoliczność pozwalająca na 

stwierdzenie, że dziecko nie mieszka ze skarżącą od 14 sierpnia 2020 r. została 

wykazana na podstawie oświadczeń złożonych przez ojca dziecka i dziecko, jak 

również nie jest kwestionowana przez skarżącą. O zmianie sytuacji prawnej świadczą 

natomiast: wyrok Sądu Rejonowego z dnia 15 kwietnia 2021 r. o pozbawieniu z dniem 
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14 sierpnia 2020 r. wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu 

Okręgowego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w pkt 4 w części dotyczącym alimentów od ojca 

na rzecz małoletniego syna w kwocie po 350 zł miesięcznie oraz postanowienie Sądu 

Rejonowego z dnia 27 kwietnia 2021 r., który postanowił w drodze zabezpieczenia na 

czas trwania niniejszego postępowania zobowiązać skarżącą do płacenia alimentów na 

rzecz małoletniego syna kwoty po 500 zł miesięcznie płatne do rąk ojca. W rozumieniu 

art. 27 ustawy zaszła więc zmiana sytuacji rodzinnej (w sensie faktycznym i prawnym), 

mająca wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego. Jednakże taka sytuacja nie 

oznacza, że istnieje podstawa do uchylenia prawa do świadczenia wychowawczego z 

mocą wsteczną, tj. od 1 września 2020 r. Z treści odwołania wynikało, że w grudniu 

2020 r. organ I instancji wstrzymał skarżącej wypłatę świadczenia wychowawczego na 

pierwsze dziecko, co pozwala uznać, że za miesiące: wrzesień, październik i listopad 

2020 r. świadczenie wychowawcze zostało skarżącej już wypłacone. Oceniając decyzję 

Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 stycznia 2021 r., Kolegium zdaniem Sądu powinno 

uwzględnić pogląd, zgodnie z którym datą utraty prawa do świadczenia 

wychowawczego winna być data wydania w tym przedmiocie decyzji przez organ I 

instancji. Ustalenie w uzasadnieniu decyzji organu I instancji, że prawo do świadczenia 

wychowawczego nie należy się skarżącej od 1 września 2020 r. nie stwarza podstaw, 

by w trybie art. 27 ust. 1 ustawy uchylać lub zmieniać decyzję pierwotną z mocą 

wsteczną. Kwestia nienależnie pobranego, czyli skonsumowanego prawa do 

świadczenia wychowawczego stanowi zatem odrębną sprawę i z tego względu 

pozostawała poza zakresem rozważań Sądu w niniejszej sprawie. 

W sprawie II SA/Ke 166/21 organy odmówiły skarżącemu zwolnienia z 

ponoszenia odpłatności za pobyt jego ojca w Domu Pomocy Społecznej (DPS). Ustaliły, 

że ojciec od wielu lat nadużywał alkoholu, był agresywny w stosunku do członków 

rodziny, znęcał się nad nimi, niszczył mienie, nie łożył na utrzymanie rodziny, nie dbał o 

dobro swoich dzieci, a nawet działał na ich szkodę, popełniał czyny karalne, relacje w 

rodzinie były negatywne. Prowadzona była procedura Niebieskiej Karty. Rodzina 

spłacała długi ojca. Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że zmiany 

wprowadzane 4 października 2019 r. do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej („ups”) wskazują na dostrzeżenie konieczności uwzględnienia przy 

nakładaniu obowiązku ponoszenia opłat za pobyt w DPS relacji pomiędzy jego 

pensjonariuszem a osobą zobowiązaną. Organ podkreślił jednak, że każdorazowo 

podstawą do wydania decyzji o zwolnieniu jest przedstawienie orzeczenia wydanego 
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przez sąd powszechny (prawomocnego wyroku skazującego za umyślne przestępstwo 

popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej 

małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica, orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy 

rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu, 

wyroku oddalającego powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu 

pomocy społecznej lub mieszkańca domu). Z zebranego w sprawie materiału 

dowodowego nie wynika zaś, aby w stosunku do ojca skarżącego było zapadło takie 

orzeczenie. 

WSA w Kielcach uwzględniając skargę zobowiązanego wskazał, że organy 

nawiązały do prezentowanego w orzecznictwie sądów administracyjnych stanowiska, 

zgodnie z którym okoliczności osobiste dotyczące relacji pomiędzy osobą zobowiązaną 

do uiszczania opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej a jego pensjonariuszem 

mogą być podstawą do zwolnienia z obowiązku ponoszenia tychże kosztów, o ile 

nieprawidłowość tychże relacji potwierdzona zostanie orzeczeniem sądu powszechnego 

(wyrok NSA w sprawie I OSK 1861/19). Wśród argumentacji mającej przemawiać za 

tym stanowiskiem podnosi się, że art. 64 ups (a zwłaszcza jego punkt 2), mimo że 

przewiduje otwarty katalog przesłanek, wskazuje, iż ustawodawca pod pojęciem 

okoliczności uzasadniających zwolnienie z opłat rozumiał okoliczności dotyczące 

sytuacji ekonomicznej. Ponadto, zwraca się uwagę, że zmiany wprowadzone w treści 

art. 64 i 64a ups w latach 2015 i 2019 świadczą o tym, że ustawodawca dostrzegł 

konieczność uwzględnienia przy nakładaniu obowiązku ponoszenia opłat za pobyt w 

domu pomocy społecznej relacji pomiędzy jego pensjonariuszem a osobą zobowiązaną, 

jednak każdorazowo podstawą do wydania decyzji o zwolnieniu jest przedstawienie 

orzeczenia wydanego przez sąd powszechny (prawomocnego wyroku skazującego za 

umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej 

do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica, orzeczenia sądu o 

ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub 

mieszkańcowi domu, wyroku oddalającego powództwo o alimenty na rzecz osoby 

kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu). Z powyższych zmian 

wynika, że organy administracji nie są uprawnione do przeprowadzania postępowania 

dowodowego w sprawach przekazanych do kompetencji innych organów. Tut. Sąd 

zauważył, że sposób przeprowadzenia postępowania przez organy w niniejszej sprawie 

jest odmienny od tego, co wynika z zaprezentowanego wyżej stanowiska. Organy 

przeprowadziły bowiem dowody na okoliczność relacji między skarżącym a jego ojcem, 
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a dodatkowo uznały za udowodnione, że znęcał się nad nimi, niszczył mienie, działał na 

szkodę swoich dzieci, a nawet - wprost - popełniał czyny karalne. Sąd podzielił w tej 

sytuacji pogląd zaprezentowany przez WSA w Lublinie w sprawie II SA/Lu 363/20, 

gdzie przyjęto, że wymaganie w każdym wypadku orzeczenia sądu powszechnego, w 

tym także od osób dojrzałych, w sposób nieuzasadniony różnicowałoby sytuację dwóch 

grup podmiotów (wnioskodawców) - tych, którzy uzyskali stosowny wyrok sądu 

powszechnego i tych, którzy nie ze swojej winy takiego wyroku nie posiadają i obecnie 

już nie mogą go uzyskać. Często bowiem brak wyroku może wynikać z przyczyn 

niezależnych od danej osoby, zwłaszcza jeżeli do czynów karalnych dochodziło w 

okresie gdy była ona małoletnia. Z powództwem o pozbawienie władzy rodzicielskiej 

występuje wówczas drugi rodzic, a nie małoletni samodzielnie. Trudno też wymagać od 

osoby małoletniej, by składała zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeciwko 

rodzicowi. Może to być wykluczone lub utrudnione nie tylko z racji wieku, polegania na 

decyzji drugiego z rodziców, ale także z rozmaitych okoliczności zaistniałych w danym 

przypadku, w tym choćby lęku czy zastraszenia. Przywołana interpretacja art. 64 ups, 

podzielona przez organy, nie daje się - w ocenie Sądu - pogodzić z konstytucyjną 

zasadą równości, wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP. Wobec powyższego zdaniem 

Sądu nie ma podstaw do przyjęcia, że przepis art. 64 ups wyklucza uznanie za 

„szczególną” okoliczność tę dotyczącą relacji i więzi między członkami rodziny. W 

przypadkach wyjątkowych, w sytuacji braku prawomocnego orzeczenia o którym mowa 

w art. 64a ups, winna istnieć możliwość oceny więzi rodzinnych i okoliczności sprawy w 

oparciu o art. 64 usp, co oznacza, że stosunki rodzinne pomiędzy mieszkańcem domu 

pomocy społecznej a zobowiązanym do ponoszenia opłaty mogą mieć znaczenie dla 

procesu obejmującego zwolnienie. Katalog przypadków wymieniony w art. 64 ups nie 

ma charakteru zamkniętego. Ustawodawca zawarł tu także okoliczność dotyczące 

sytuacji osobistej osoby ubiegającej się o zwolnienie z opłat. Te inne okoliczności nie 

wymienione w art. 64 ups powinny mieć charakter obiektywny, wyjątkowy i 

nadzwyczajny. WSA w Kielcach podzielił zaprezentowane w ww. wyroku WSA w 

Lublinie stanowisko, że podstawowa różnica pomiędzy przepisami art. 64 i 64a ups 

dotyczy wyłącznie obligatoryjności bądź fakultatywności zwolnienia z odpłatności i 

zakresu zwolnienia - w całości bądź w części. O ile sąd powszechny pozbawi 

prawomocnym orzeczeniem władzy rodzicielskiej rodzica (bądź zostanie wydany wyrok 

karny, o którym mowa w art. 64a ups), organ pomocy społecznej na wniosek osoby 

zobowiązanej do uiszczania odpłatności za pobyt tego rodzica w domu pomocy 
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społecznej, ma obowiązek w całości zwolnić tę osobą z odpłatności. W razie 

przedstawienia takiego wyroku przez wnioskodawcę organ pomocy społecznej nie jest 

uprawniony do dokonywania odmiennych ustaleń, a w konsekwencji do prowadzenia 

postępowania dowodowego. Z kolei w przypadkach określonych w art. 64 ups organ 

pomocy społecznej może, w granicach uznania, zwolnić z odpłatności w całości lub w 

części - gdy stwierdzi istnienie szczególnie uzasadnionych okoliczności. W wyniku 

wspomnianych zmian legislacyjnych z dniem 4 października 2019 r. do art. 64 ups 

dodano dwa kolejne punkty. Aktualnie zatem, zgodnie z ich treścią, osoby wnoszące 

opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu 

pomocy społecznej można zwolnić z tej opłaty częściowo lub całkowicie, na ich 

wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, również (w 

szczególności) jeżeli: osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała 

w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-

wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej 

osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu (pkt 5) bądź 

też osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający 

powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub 

mieszkańca domu (pkt 6). Okoliczności wskazane w tych przepisach pozwalają przyjąć 

- wbrew dotychczasowemu stanowisku wyrażanemu na gruncie art. 64 ups - że 

okoliczności wskazane w tym przepisie nie ograniczają się wyłącznie do sytuacji 

ekonomicznej osoby wnioskującej o zwolnienie, ale mogą dotyczyć także relacji 

pomiędzy tą osobą a osobą umieszczoną w DPS. Zwolnienie w tych przypadkach 

następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, na zasadzie uznania 

administracyjnego. 

W sprawie II SA/Ke 834/21 WSA w Kielcach odrzucił skargę Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej (DPS) na  zalecenia pokontrolne Wojewody w przedmiocie oceny 

zgodności zatrudnienia zastępcy dyrektora domu pomocy społecznej z wymaganymi 

kwalifikacjami. W ww. piśmie Wojewoda przesłał wystąpienie pokontrolne z kontroli 

doraźnej, jaka miała miejsce w DPS, przeprowadzonej na podstawie art. 16 ust. 1 

ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, art. 22 pkt 8 i art. 122 

ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (ups), oraz rozporządzenia 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i 

kontroli w pomocy społecznej. Zawarł w nim zalecenie doprowadzenia do zgodności 

zatrudnienia na stanowisku Zastępcy Dyrektora DPS osoby posiadającej kwalifikacje 
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wymagane ustawą o pomocy społecznej, a w szczególności co najmniej 3-letni staż 

pracy w pomocy społecznej. W piśmie zawarto pouczenie o treści art. 128 ust. 2 ups, 

zgodnie z którym jednostka organizacyjna pomocy społecznej może, w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda 

ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. W skardze 

do tut. Sądu Dyrektor DPS przyznał, że ww. zalecenie nie jest decyzją administracyjną, 

ale jest to akt administracji publicznej o charakterze władczym, rozstrzygający 

indywidualne kwestie konkretnego podmiotu. WSA w Kielcach odrzucając skargę 

stwierdził, że przedmiotowe zalecenia pokontrolne nie mieszczą się wyżej katalogu 

aktów lub czynności/bezczynności wymienionych w art. 3 § 2 p.p.s.a. Brak również 

przepisu ustaw szczególnych przewidujących sądową kontrolę w tym przedmiocie. 

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ups wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół 

inspektorów czynności, o których mowa w art. 126, może wydać jednostce 

organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. 

Sąd wyjaśnił, że postępowanie kontrolne, o którym mowa w tym przepisie jest 

postępowaniem polegającym na podejmowaniu przez organy kontroli działań 

(czynności kontrolnych) polegających na obserwowaniu i ustalaniu stanu faktycznego 

dotyczącego organizacji i funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej, z reguły celem 

porównania, czy rzeczywista działalność podmiotu kontrolowanego jest zgodna z 

przepisami prawa określającymi ustrój kontrolowanego oraz jego prawa i obowiązki 

względem państwa oraz podmiotów znajdujących się na zewnątrz i wewnątrz tej 

jednostki. Rezultatem działalności kontrolnej jest tzw. wynik kontroli (zawarty w 

protokole kontroli), w którym ustala się stwierdzony w toku kontroli stan faktyczny oraz 

wykryte uchybienia. Na podstawie ustaleń zawartych w wyniku kontroli formułuje się w 

stosunku do kontrolowanego tzw. zalecenia pokontrolne, mające na celu likwidację 

stwierdzonych uchybień i przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Od zaleceń 

pokontrolnych kontrolowanemu przysługuje w ustawowym terminie jedynie prawo 

zgłoszenia zastrzeżeń do organu kontroli, który obowiązany jest pisemnie 

ustosunkować się do ich treści i o swoim stanowisku powiadomić jednostkę 

kontrolowaną. Istota, funkcja i cel postępowania kontrolnego jest inny niż istota, funkcja 

i cel postępowania administracyjnego. W ramach postępowania kontrolnego nie 

podejmuje się bowiem czynności procesowych prowadzących do przyznania stronie 

prawa lub nałożenia na nią obowiązku, lecz zmierza się do wykrycia nieprawidłowości i 

umożliwienia ich usunięcia kontrolowanemu.  Co do zasady postępowanie kontrolne nie 

https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(128)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16982717?unitId=art(3)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(128)&cm=DOCUMENT
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jest więc postępowaniem administracyjnym, kończącym się poprzez wydanie decyzji, 

albo w inny sposób, jeżeli tak to wynika z przepisu szczególnego. Takiego przepisu 

szczególnego nie zawierają bowiem przepisy rozdziału 4 ups. Z przepisu art. 128 ust. 3-

5 tej ustawy wynika, że właściwy wojewoda jedynie ustosunkowuje się do zastrzeżeń do 

zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. Rozpatrzenie 

zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych nie następuje więc w formie decyzji 

administracyjnej, lecz w formie pisemnej informacji o ich uwzględnieniu bądź 

nieuwzględnieniu. Zalecenia pokontrolne mogą wyjątkowo stanowić zaskarżalny akt z 

zakresu administracji publicznej, jednak tylko w przypadku gdy pozostają wprost i 

bezpośrednio w związku ze sferą praw i obowiązków kontrolowanego, w szczególności 

gdy u podstaw nałożonego wynikiem kontroli określonego obowiązku leży obowiązujący 

przepis prawa. Co do zasady, wynik kontroli zawiera tylko ustalenia, które same w sobie 

nie kreują nowej sytuacji prawnej w ten sposób, że nie są sprzężone z dyspozycjami 

dotyczącymi sfery praw i obowiązków kontrolowanego.  W ocenie Sądu, zaskarżone w 

rozpoznawanej sprawie zalecenia pokontrolne nie zawierały władczego rozstrzygnięcia 

dotyczącego uprawnień lub obowiązków strony. Organ kontrolujący ograniczył się 

wyłącznie do ustalenia stanu faktycznego i wykazania stwierdzonych nieprawidłowości 

oraz wskazał, jakie należy podjąć czynności, aby doprowadzić do stanu zgodnego z 

przepisami prawa. W tym stanie rzeczy przyjąć należało, że zaskarżone zalecenia 

pokontrolne nie stanowią aktu ani czynności podlegających kognicji sądu 

administracyjnego, wobec czego skarga podlega odrzuceniu, a czym Sąd orzekł na 

podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i § 3 p.p.s.a. 

 

 

 

15. Sprawy z zakresu ochrony środowiska 

 

W 2021 r. w sprawach z zakresu ochrony środowiska dominowały sprawy 

dotyczące odpadów. Akty prawne przywołane w poniższych orzeczeniach to: ustawa z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jako „ustawa”, „ustawa o odpadach" i ustawa z dnia 

20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska jako „uioś.”. 

W sprawie II SA/Ke 520/20 w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów Sąd badał, 

czy słusznie organy orzekły o zobowiązaniu solidarnie współużytkowników wieczystych 

działki ewidencyjnej do usunięcia z tego terenu wszystkich zgromadzonych odpadów i 

https://sip.lex.pl/#/document/16982717?unitId=art(58)par(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16982717?unitId=art(58)par(3)&cm=DOCUMENT
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ustaliły termin wykonania nałożonego obowiązku, zobowiązując współużytkowników 

wieczystych do przekazania odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom 

posiadającym stosowne zezwolenia i przedstawienia organowi dowodów usunięcia 

odpadów i ich zagospodarowania.  Zgadzając się z rozstrzygnięciem organów, Sąd 

między innymi wskazał, że ustawa o odpadach nie definiuje pojęcia „władającego 

powierzchnią ziemi". W związku z tym należy poszukiwać wyjaśnienia tego pojęcia w 

innych ustawach - stosownie do systemowego kontekstu przepisów każdej ustawy. 

Pojęcie „władającego powierzchnią ziemi" definiuje ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska, stanowiąc, że jest nim właściciel nieruchomości, a jeżeli w 

ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy - Prawo geodezyjne i 

kartograficzne ujawniono inny podmiot władający gruntem - jest nim ujawniony jako 

władający. Jak wskazuje się w orzecznictwie, domniemanie prawne, że władający 

powierzchnią ziemi zanieczyszczonej odpadami jest posiadaczem odpadów, a w 

konsekwencji podmiotem zobowiązanym do ich usunięcia, służy uniknięciu sytuacji 

niemożności dotarcia do wytwórcy odpadów wymienionego na pierwszym miejscu jako 

posiadacz odpadów obciążony obowiązkiem ich usuwania z miejsc nieprzeznaczonych 

do składowania odpadów. Bez wprowadzonego domniemania utrudniona, a nawet 

niemożliwa, stałaby się realizacja celów ustawy. Celem ustawy jest między innymi 

określenie środków służących ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi 

zapobiegających i zmniejszających negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi, 

będący następstwem wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi (art. 1 ustawy). 

Efektywność realizacji celów ustawy wymaga określenia w sposób właściwy środków 

chroniących środowisko. Rozwiązanie prawne polegające na wprowadzeniu 

domniemania, że posiadaczem odpadów jest między innymi władający powierzchnią 

ziemi zanieczyszczonej odpadami, nie jest rozwiązaniem nowym. Funkcjonowało ono 

także pod rządami poprzedniej ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (art. 3 ust. 

3 pkt 13 tej ustawy). Wypracowane przy stosowaniu poprzedniej ustawy orzecznictwo 

sądów administracyjnych jednolicie wskazywało, że obalenie domniemania prawnego 

mogło nastąpić tylko w jeden sposób, mianowicie poprzez wskazanie że odpadem 

władał faktycznie inny podmiot (por. wyroki WSA w Lublinie sygn. II SA/Lu 889/10 i NSA 

o sygn. II OSK 1721/06 i II OSK 330/12). Na gruncie nowej ustawy w orzecznictwie 

prezentowany jest tożsamy pogląd w kwestii przesłanek obalenia wskazanego 

domniemania prawnego. W wyroku z dnia 27 listopada 2013 r. sygn. II SA/Gd 692/13 

(Lex nr 1413135), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził, że władający 
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powierzchnią ziemi może zwolnić się z odpowiedzialności za odpady tylko w jeden 

sposób - wykazując, że odpadem włada lub władał faktycznie inny podmiot, czyli 

wskazać wyraźnie na innego posiadacza odpadów. Obowiązek usunięcia odpadów 

ciąży na posiadaczu odpadów, a jego odpowiedzialność oparta jest na obiektywnym 

fakcie zalegania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Dla sprawy nie ma 

zatem znaczenia dowodzenie, że władający powierzchnią ziemi nie wytworzył odpadów, 

skoro nie prowadzi to do ustalenia tożsamości innego ich posiadacza. W ocenie Sądu, 

skarżąca będąca współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której zalegają 

odpady, jest ich posiadaczem w rozumieniu ustawy o odpadach, na którym ciąży 

obowiązek ich usunięcia. Obowiązek skarżącej wynika z domniemania prawnego 

odpowiedzialności władającego powierzchnią ziemi zanieczyszczoną odpadami. 

Domniemania powyższego skarżąca w toku postępowania nie obaliła. Sąd także 

stwierdził, że prowadzone przez ustawodawcę domniemanie prawne odpowiedzialności 

za odpady władającego powierzchnią gruntu zanieczyszczonego odpadami nie obliguje 

organów do dociekania z urzędu, kto był wytwórcą odpadów. Na gruncie rozpatrywanej 

sprawy oznacza to, że organ nie miał obowiązku prowadzenia postępowania 

wyjaśniającego w celu ustalenia wytwórcy lub posiadacza odpadów składowanych na 

przedmiotowej nieruchomości. Skoro właściciel gruntu, jako władający powierzchnią 

ziemi, nie wskazał w sposób przekonujący podmiotu (podmiotów) składających odpady 

na jego nieruchomości, to organ administracyjny nie był zobligowany do czynienia z 

urzędu ustaleń w tym zakresie. Jak wskazuje się w orzecznictwie, domniemanie z art. 3 

pkt 19 ustawy o odpadach przenosi ciężar dowodu na władającego powierzchnią ziemi. 

Przyjęta w ustawie konstrukcja odpowiedzialności za składowanie odpadów zmierza do 

tego, aby władający powierzchnią ziemi mieli świadomość obowiązku dbałości o 

porządek na swoich nieruchomościach i odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za 

działania osób trzecich prowadzące do zanieczyszczenia ich nieruchomości. Końcowo 

Sąd wskazał, że w wyroku z dnia 4 lutego 2020 r. sygn. akt II OSK 803/18 Naczelny 

Sąd Administracyjny wyraził pogląd, podzielany przez skład orzekający w niniejszej 

sprawie, zgodnie z którym adresatem obowiązku i nakazu uregulowanego w art. 26 ust. 

1 i 2 ustawy o odpadach jest aktualny posiadacz odpadów, a nie "najwcześniejszy 

znany posiadacz odpadów". NSA wskazał, że zasadniczym celem regulacji zawartej w 

art. 26 ust. 1 i 2 jest skuteczne i szybkie usuwanie odpadów z miejsca 

nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Odpady zalegające w 

miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania stanowią 
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zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Z tego powodu ustawodawca 

przewidział obowiązek prawny posiadacza odpadów do niezwłocznego usunięcia 

odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. 

Poszukiwanie "najwcześniejszego znanego posiadacza odpadów" byłoby sprzeczne z 

obowiązkiem niezwłocznego usunięcia odpadów wynikającym z art. 26 ust. 1 ustawy. 

Treść obowiązku wynikającego z tego przepisu jest konsekwencją obowiązywania 

domniemania wynikającego z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy. Przepis ten wprowadza zatem 

domniemanie prawne, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów 

znajdujących się na nieruchomości. Obalenie domniemania prawnego z art. 3 ust. 1 pkt 

19 ustawy o odpadach może nastąpić tylko poprzez wykazanie, że odpadem faktycznie 

władał inny podmiot. Ciężar przeprowadzenia dowodu celem obalenia domniemania z 

art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o odpadach spoczywa przy tym na władającym powierzchnią 

ziemi. 

Przedmiotem zaskarżenia w sprawie II SA/Ke 451/21 było zarządzenie 

pokontrolne Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 

Kielcach, wydane na postawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 uioś. Oddalając skargę, Sąd 

scharakteryzował badany akt prawny. Sąd wskazał, że w orzecznictwie przyjmuje się, 

że zarządzenie pokontrolne wydawane na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 uioś może być 

zaskarżone do sądu administracyjnego jako inny akt lub czynność w rozumieniu art. 3 § 

2 pkt 4 ustawy – p.p.s.a. (por. wyrok NSA z dnia 2 czerwca 2009 r. sygn. II GSK 

1009/08). Jednocześnie zarządzenie to nie nakłada na jego adresata obowiązków 

administracyjnoprawnych, które mogłyby być przedmiotem egzekucji administracyjnej. 

Obowiązek taki może ciążyć na nim na podstawie odrębnych przepisów i decyzji, ale 

jego samoistnym źródłem nie jest zarządzenie pokontrolne (por. T. Czech, 

"Zarządzenie pokontrolne organów Inspekcji Ochrony Środowiska"; ZNSA 3/2011, s. 

93). Wynika z tego m.in., że strona może nie zgodzić się z zarządzeniami pokontrolnymi 

i poinformować o tym organ. Jeżeli uczyni to w terminie określonym w zarządzeniu 

pokontrolnym, nie poniesienie odpowiedzialności z art. 31a uioś. Stąd też w 

orzecznictwie przyjmuje się, że zarządzenie pokontrolne jest aktem, który można 

określić jako akt o charakterze sygnalizacyjnym, określający ramowe kierunki 

postępowania względem osoby zarządzającej podmiotem korzystającym ze środowiska 

albo innej osoby fizycznej (por. wyrok NSA z dnia 27 stycznia 2017 r., sygn. II OSK 

1156/15). Sąd administracyjny rozpoznając skargę na zarządzenie pokontrolne wydane 

na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 uioś, bada więc przede wszystkim, czy: 1) kontrola 
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została przeprowadzona przez powołany do tego organ; 2) treść zarządzeń 

koresponduje z ustaleniami poczynionym w protokole kontroli; 3) treść zarządzenia 

pokontrolnego znajduje oparcie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W 

postępowaniu tym sąd nie bada natomiast legalności ustaleń faktycznych ujętych w 

protokole kontroli, w tym poczynienia tych ustaleń w zgodzie art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 

Kpa (por. wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2011 r., sygn. II OSK 2036/09). Sąd stanął na 

stanowisku, że w rozpoznawanej sprawie kontrola została przeprowadzona przez organ 

do tego uprawniony (art. 2 ust. 1 uioś). Nie budziło również wątpliwości, że treść 

zarządzeń pokontrolnych koresponduje z ustaleniami poczynionym w protokole kontroli. 

Użyte w art. 12 ust. 1 uioś sformułowanie o możliwości wydania zarządzenia 

pokontrolnego „na podstawie ustaleń kontroli" powoduje, że podstawowe znaczenie 

dowodowe, zarówno dla samej dopuszczalności wydania zarządzenia, jak i dla oceny 

prawidłowości tego rodzaju aktu, ma protokół kontroli. Zarządzenie pokontrolne 

powinno wskazywać na ustalony w wyniku kontroli stan faktyczny sprawy, który z kolei 

powinien znajdować swoje pełne odzwierciedlenie w protokole z czynności 

pokontrolnych. Ustalenia stanu faktycznego w tym zakresie należą do organu, niemniej 

jednak kontrolowany podmiot nie jest w tym zakresie pozbawiony istotnych uprawnień, 

bowiem może wnieść do protokołu, umotywowane zastrzeżenia i uwagi (art. 11 ust. 2 

uioś). W niniejszej sprawie protokół kontroli został podpisany przez pełnomocnika 

skarżącej, bez zastrzeżeń i uwag. W świetle powyższego, skoro zarządzenie 

pokontrolne powinno wskazywać na ustalony w wyniku kontroli stan faktyczny sprawy, 

przeprowadzanie zawnioskowanych w skardze dowodów jest bezcelowe. Zgodnie z art. 

133 § 1 ustawy p.p.s.a. sąd administracyjny opiera swoją kontrolę działań organów 

administracji publicznej na materiale dowodowym zgromadzonym w postępowaniu 

zakończonym zaskarżonym aktem lub czynnością. Z tego względu - co do zasady - nie 

jest możliwe prowadzenie postępowania dowodowego przed sądem administracyjnym. 

Regulacja zawarta w art. 106 § 3 tej ustawy jest wyjątkiem od tej reguły i nie może być 

interpretowana rozszerzająco, w sprzeczności z celem, do którego powołano sądy 

administracyjne. Przepis ten stanowi, że sąd może z urzędu lub na wniosek stron 

przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do 

wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia 

postępowania w sprawie. Sąd w istocie nie może więc dokonywać ustaleń, które 

mogłyby służyć merytorycznemu rozstrzygnięciu sprawy, uwzględniać nowych 

okoliczności faktycznych, których strona nie podniosła w toku postępowania przed 
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organem administracji. Przepis ten nie jest również instrumentem służącym do 

zwalczenia ustaleń faktycznych, z którymi strona skarżąca się nie zgadza. Ponadto sąd 

administracyjny, kontrolując zgodność z prawem postępowania administracyjnego i 

wydanego w jego wyniku aktu lub podjętej czynności, nie ma w świetle obowiązujących 

przepisów ani obowiązku, ani nawet uprawnienia, aby odnosić się do zdarzeń 

późniejszych i uwzględniać dokumenty powstałe po wydaniu zaskarżonego aktu (por. 

wyrok NSA z 26 maja 2021 r., sygn. II GSK 1041/18). Zawnioskowane dowody 

zmierzały, zdaniem Sądu, w istocie do wykazania, że skarżąca wykonała obowiązki 

nałożone na nią w zarządzeniu pokontrolnym. Mogą więc rzutować na zasadność 

ewentualnego wszczęcia postępowania administracyjnego, gdyby organ stwierdził, że 

ww. obowiązki nie zostały wykonane, jednak nie mają wpływu na ocenę prawidłowości 

samego zarządzenia pokontrolnego. W szczególności skarżąca nie wykazała, aby treść 

zarządzenia pokontrolnego nie korespondowała z ustaleniami poczynionymi w 

protokole kontroli. W związku z powyższym wnioski dowodowe podlegały oddaleniu. 

Zasadniczy zarzut skargi w omawianej sprawie dotyczył prawidłowości ustalenia 

adresata obowiązków nałożonych w kwestionowanym zarządzeniu pokontrolnym. Sąd 

wskazał na art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach, że odpady oznaczają każdą 

substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do 

ich pozbycia się jest obowiązany. Przez posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę 

odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, 

że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na 

nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 19). Powyższy przepis nie zawęża więc pojęcia 

„posiadacza odpadów" do wytwórcy odpadów, o jakim mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 cyt. 

ustawy. Dla uznania, że dany podmiot (np. spółka prawa handlowego) jest 

posiadaczem odpadów wystarczające jest ustalenie, że osoba ta włada powierzchnią 

ziemi, na której są odpady. W ocenie Sądu, organ prawidłowo ustalił, że posiadaczem 

odpadów jest skarżąca, która jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości. 

Argumentacja skarżącej opierała się na próbie wykazania, że jako podmioty 

zobowiązane w kwestionowanym zarządzeniu pokontrolnym powinni być ujęci najemcy 

terenów i pomieszczeń znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości. Skarżąca 

jednak w żaden sposób nie wykazała, poza własnymi twierdzeniami, że stwierdzone 

podczas kontroli odpady pochodzą od najemców.  Sąd podkreślił, że domniemanie 

prawne wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o odpadach tworzy narzuconą przez 
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ustawę dyrektywę wnioskowania z jednych faktów o innych. Domniemania ustanowione 

przez prawo wiążą organ administracji, mogą być jednak obalone, ilekroć ustawa tego 

nie wyłącza. Zasadniczą funkcją domniemania wynikającego z treści art. 3 ust. 1 pkt 19 

ustawy jest zaprowadzenie ładu i stabilności w sytuacjach niepewnych i wątpliwych 

dotyczących odpowiedzialności władającego powierzchnią ziemi za odpady znajdujące 

się na jego nieruchomości. Władający powierzchnią ziemi może zwolnić się z 

odpowiedzialności za odpady tylko w jeden sposób - wykazując, że odpadem władał 

inny podmiot, czyli wskazać wyraźnie na innego posiadacza odpadów. Do momentu 

obalenia domniemania wniosek wynikający z treści cyt. przepisu jest traktowany jako 

pewny. 

W sprawie II SA/Ke 465/21 Sąd uznał, że prawidłowo organ odwoławczy uchylił 

decyzję organu I instancji i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. W 

sprawie tej organ odmówił wnoszącej sprzeciw Spółce wydania pozwolenia 

zintegrowanego dla instalacji do odzysku odpadów o zdolności przetwarzania ponad 75 

ton na dobę z wykorzystaniem obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do 

termicznego przekształcenia z powodu wydania przez Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (ŚWIOŚ) postanowienia negatywnie 

opiniującego przedmiotową inwestycję w zakresie spełnienia wymagań określonych w 

przepisach ochrony środowiska. Postanowienie to zapadło w trybie art. 41a ustawy o 

odpadach. Na etapie postępowania odwoławczego strona przedłożyła Certyfikat dla 

Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 14001:2015, zaświadczający, że Spółka stosuje 

system zarządzania zgodnie z powyższą normą w zakresie zbierania i sortowania 

odpadów opakowaniowych zmieszanych oraz produkcji paliwa alternatywnego RDF. 

Dodatkowo dołączono sprawozdanie z audytu. Ani Starosta Kielecki w dacie wydawania 

decyzji w pierwszej instancji, ani organ opiniujący w trybie art. 41a ustawy o odpadach, 

tj. ŚWIOŚ nie znały tych dokumentów. Zdaniem Sądu, niewątpliwie ww. certyfikat ma 

bezpośredni wpływ na wynik sprawy, albowiem wynika z niego, że Spółka spełnia 

normy w zakresie zbierania i sortowania odpadów opakowaniowych zmieszanych oraz 

produkcji paliwa alternatywnego RDF. Organ II instancji nie mógł ograniczyć oceny tego 

certyfikatu do etapu postępowania odwoławczego. Z woli ustawodawcy organ wydający 

decyzję w przedmiocie zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów związany jest negatywną opinią organu wyspecjalizowanego, 

jakim jest wojewódzki inspektor ochrony środowiska (art. 41a ust. 4 cyt. ustawy). 
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Wydając postanowienie w trybie art. 41a ustawy o odpadach ŚWIOŚ nie znał ww. 

certyfikatu, nie mógł więc się do niego odnieść w wydanym postanowieniu. Ustaleń 

zawartych w uzasadnieniu formalnego postanowienia i decyzji nie można zastąpić 

wyjaśnieniami odebranymi od organów na etapie postępowania odwoławczego, tym 

bardziej że z woli ustawodawcy postanowienie opiniujące jest niezaskarżalne (art. 41a 

ust. 3) i może być kwestionowane jedynie w odwołaniu od decyzji. Ocena 

kwestionowanego w odwołaniu postanowienia, z uwzględnieniem nowego, kluczowego 

dowodu w postaci przedmiotowego certyfikatu skutkowałaby naruszeniem zasady 

dwuinstancyjności. Organ odwoławczy musiałby bowiem dokonać oceny, czy 

wspomniany certyfikat przesądza o spełnieniu przez Spółkę wymogów środowiskowych, 

w sytuacji gdy nie był oceniany ani przez organ I instancji, ani przez organ opiniujący w 

wydanych przez te organy władczych rozstrzygnięciach. Zakres postępowania 

dowodowego przekraczałby tu ramy uzupełniającego postępowania dowodowego, które 

może być przeprowadzone w oparciu o art. 136 § 1 Kpa. Ponadto ustawodawca w art. 

41a ust. 1 ustawy o odpadach przewidział obligatoryjny udział w kontroli 

przeprowadzanej przez WIOŚ przedstawiciela organu właściwego. Organ właściwy do 

wydania decyzji ma więc realny wpływ na rozstrzygnięcie organu opiniującego. Może 

przedstawić swoje stanowisko, a organ opiniujący jest zobligowany się do niego 

odnieść. W przypadku opinii negatywnej organ właściwy będzie musiał wydać decyzję 

odmowną, ale w uzasadnieniu może przedstawić stanowisko przeciwne. Dopiero w 

takiej sytuacji organ odwoławczy będzie miał pełny obraz sprawy i będzie mógł ocenić 

zarówno decyzję, jak i postanowienie opiniujące. W niniejszej sprawie stanowiska 

organów właściwego i opiniującego co do wpływu na wynik sprawy certyfikatu 

przedłożonego na etapie postępowania odwoławczego są sprzeczne. Rozwianie tych 

sprzeczności musi nastąpić w postanowieniu opiniującym, wiążącym dla organu I 

instancji, gdy opinia jest negatywna. Niewykluczone, że konieczne będzie odwołanie się 

do opinii biegłego, jak wskazał organ odwoławczy. Organ ten trafnie przyjął, że ocena 

zarówno decyzji organu I instancji, jak i postanowienia opiniującego byłaby 

przedwczesna. Brak ustaleń co do przedłożonego certyfikatu w decyzji i postanowieniu 

powoduje, że organ musiałby samodzielnie przeprowadzić postępowanie dowodowe w 

znacznym zakresie. W omawianej sprawie wnosząca sprzeciw Spółka zarzucała 

organowi odwoławczemu, że w niniejszym przypadku w ogóle nie powinien mieć 

zastosowania art. 41a ustawy o odpadach, ponieważ pozwolenie zintegrowane nie jest 

wymienione w § 1 i 4 tego unormowania. W tym zakresie Sąd podzielił stanowisko 
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organu odwoławczego, który stwierdził, że skoro pozwolenia na zbieranie, 

przetwarzanie, wytwarzanie odpadów wydawane są po przeprowadzeniu kontroli przez 

WIOŚ, to również pozwolenie zintegrowane obejmujące zbieranie i przetwarzanie 

odpadów musi być wydane po takiej kontroli. Cytując treść art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy o 

odpadach, Sąd uznał, że pozwolenie zintegrowane zastępuje zezwolenia wydawane na 

podstawie ustawy o odpadach, ponieważ już w treści pozwolenia zintegrowanego ustala 

się sposoby postępowania z odpadami, a więc warunki zbierania odpadów i ich 

przetwarzania w zakresie objętym zezwoleniami z ustawy o odpadach. Opierając się na 

regułach wykładni funkcjonalnej przyjęto, że skoro organ wydający pozwolenia na 

podstawie ustawy o odpadach związany jest postanowieniem wydanym w trybie art. 

41a tej ustawy, to również organ wydający pozwolenie zintegrowane, zastępujące 

pozwolenia z ustawy o odpadach, związany jest treścią tego postanowienia. Pozwolenie 

zintegrowane ustalające zasady gospodarowania odpadami, będące surogatem 

zezwoleń z ustawy o odpadach, nie może być traktowane jako pozwolenie wydawane 

niezależnie od ustaleń WIOŚ. Celem art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpadach nie jest 

zmiana reguł wydawania decyzji zezwalających na gospodarowanie odpadami, ale 

jedynie przesunięcie w tym zakresie kompetencji organów administracji publicznej - tak, 

aby finalnie ustalenia w zakresie gospodarki odpadami dokonywane były przez organ 

wydający pozwolenie zintegrowane, przy zastosowaniu jednak zasad odnoszących się 

do zezwoleń z ustawy o odpadach. 

Wśród omawianej kategorii spraw wystąpiły również sprawy dotyczące 

określenia środowiskowych uwarunkowań. W sprawie II SA/Ke 886/20 WSA w Kielcach 

oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w 

przedmiocie środowiskowych uwarunkowań. Postępowanie dotyczyło określenia 

środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji 

odkrywkowej złoża wapieni dewońskich i dolomitów na powierzchni ok. 20 ha, w 

warstwie suchej z pozostawieniem co najmniej 1 m półki ochronnej nad zwierciadłem 

wód podziemnych, przewidziano tam lokalizację m.in.: wyrobiska, zwałowisk 

zewnętrznych mas ziemnych i skalnych o wysokości max. 22 m. Materialnoprawną 

podstawę zaskarżonej decyzji stanowiły przepisy ustawy z dnia 3 października 2008r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 2020 r., 

poz. 283 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. Sąd w oparciu o przepisy tej ustawy 

zaakcentował, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest przy tym 
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decyzją uznaniową – co oznacza, że organ właściwy do wydania tej decyzji jest 

zobligowany wydać tę decyzję, jeżeli inwestor spełni wymagania określone przepisami 

ustawy. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa wyłącznie wpływ 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko i wymagania, jakie powinny być 

spełnione, by zminimalizować skutki negatywnego wpływu na środowisko czynników dla 

niego szkodliwych. Podkreślono, że rolą postępowania środowiskowego jest 

zidentyfikowanie negatywnych skutków wykonywania i późniejszej eksploatacji 

inwestycji oraz wskazanie działań, które mają im zapobiec lub je zminimalizować do 

poziomu zgodnego z prawem, nie zaś wydanie generalnej zgody na wykonanie 

przedsięwzięcia. 

Sąd wyjaśnił, że w sprawie został sporządzony raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, który stanowi tego rodzaju dowód, któremu prawo 

materialne przypisuje szczególne wymagania. Jest to bowiem dokument, którego 

prawidłowe sporządzenie wymaga od autora określonej wiedzy fachowej i który w 

efekcie obejmuje tzw. wiadomości specjalne. Pomimo, że raport nie jest opinią biegłego 

w technicznoprawnym tego słowa znaczeniu, tj. w rozumieniu art. 84 § 1 k.p.a. (jest 

sporządzany na zlecenie inwestora, nie zaś organu), to raportowi - z uwagi zwłaszcza 

na jego kompleksowość, fachowość i centralne miejsce w procedurze oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przypisuje się szczególną wartość - moc 

dowodową (por. wyrok NSA z 1dnia 1 lipca 2013 r., II OSK 639/13, CBOSA). 

Wyłączenie możliwości stosowania art. 84 k.p.a. w stosunku do dowodu, jakim jest 

raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powoduje, że omawiany środek 

dowodowy ma charakter dokumentu prywatnego inwestora będącego dowodem w 

postępowaniu administracyjnym, który musi zostać oceniony przez organ wydający 

decyzję określającą uwarunkowania środowiskowe zgodnie z art. 80 k.p.a. Ocena 

przedłożonego raportu powinna w szczególności dotyczyć spełnienia przez niego 

warunków, o jakich mowa w art. 66 ustawy oraz jego aktualności i rzetelności 

sporządzenia. Sam organ nie jest przy tym związany treścią raportu oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, co powoduje, że dokonując jego oceny powinien dążyć 

do wydania rozstrzygnięcia odpowiadającego wyrażonej w art. 7 k.p.a. zasadzie prawdy 

obiektywnej. W szczególności organ powinien ustalić, czy opracowanie zawiera komplet 

niezbędnych informacji pozwalających na ocenę przedsięwzięcia i jego oddziaływania 

na środowisko oraz informacji identyfikujących rodzaj i skalę skutków środowiskowych, 

a także społecznych. Organ nie jest związany treścią raportu, a ustalenia w nim zawarte 
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mogą służyć wydaniu decyzji, gdy raport jest rzetelny, spójny oraz wolny od niejasności 

i nieścisłości. Raport może być kwestionowany przez strony, jak również przedstawicieli 

społeczeństwa (por. wyrok NSA z dnia 2 października 2008 r., II OSK 1113/07, wyrok 

NSA z 23 lutego 2007 r., II OSK 363/06, CBOSA). Decyzje środowiskowe są 

opiniowane i uzgadniane przez organy specjalistyczne, nie można zatem oczekiwać, 

aby organ wydający decyzję środowiskową badał raport pod kątem szczegółowych 

rozwiązań technicznych, technologicznych, wymagających wiedzy specjalnej, które to 

zagadnienia są przedmiotem analizy organów specjalistycznych opiniujących i 

uzgadniających planowane przedsięwzięcie (zob. wyrok NSA z dnia 19 maja 2016 r., II 

OSK 2176/15, CBOSA). Z tych samych względów ocena sądowa raportu jest również 

ograniczona i dotyczyć może tylko tego, czy raport jest kompletny i spójny, czy spełnia 

wymagania ustawowe i czy organ dokonał tej oceny w całokształcie zgromadzonego 

materiału dowodowego (por. wyroki NSA: z 11 lipca 2013 r., II OSK 639/13, 28 sierpnia 

2014 r., II OSK 495/13, CBOSA). Podważenie ustaleń raportu przez stronę 

postępowania może nastąpić, co do zasady, jedynie przez przedstawienie równie 

kompletnej analizy uwarunkowań przyrodniczych (tzw. kontrraportu), sporządzonej 

przez specjalistów dysponujących równie fachową wiedzą jak autorzy raportu, którego 

wnioski pozostawałyby w rażącej sprzeczności z wnioskami zawartymi w raporcie 

przedłożonym przez inwestora (por. wyroki NSA z: 17 listopada 2015 r., II OSK 602/14; 

28 lipca 2016 r., II OSK 2661/14; 28 października 2016 r., II OSK 844/16, 1 grudnia 

2020 r., II OSK 430/18 CBOSA).W analizowanej sprawie Sąd podniósł, że żaden ze 

skarżących nie przedłożył stosownego kontrraportu, a podnoszone w stosunku do 

sporządzonego raportu zastrzeżenia i uwagi nie zostały poparte odpowiednim 

opracowaniem (opinią specjalistyczną). Sąd podzielił stanowisko organów, że raport 

jest spójny i logiczny, zupełny pod względem formalnym i merytorycznym, zawiera 

przedstawienie wszystkich wariantów realizacji przedsięwzięcia, o których mowa w art. 

66 ust. 1 pkt 5 ustawy. Sąd skontrolował, że wydana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach zawiera elementy wskazane w art. 80 ustawy oraz odpowiada 

zakresowi rozstrzygnięcia wynikającemu z art. 82 ustawy. W toku prowadzonego 

postępowania organ I instancji uzyskał wymagane przepisami ustawy postanowienia 

uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 
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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 nt: 

 prawo pracy w 2021r. 

 zasiłki w 2021 r.  

 podatek dochodowy od osób fizycznych w 2021 r. oraz zmiany w 2022 r. – Polski 

Ład wg Projektu ustawy z 26 lipca 2021 r.  

 interesant w kontakcie z sądem – praktyczne aspekty obsługi telefonicznej; 

 instrukcja kancelaryjna w jsfp – praktyka stosowania przepisów w związku ze 

zmianą ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz po wejściu  w 

życie RODO; 

 zamówienia publiczne dla małych zamawiających na przełomie roku w praktyce. 

Informatyk z WSA w Kielcach uczestniczył w dniach 11 – 12 października 

2021 r.  w szkoleniu pt. „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 

Informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 zorganizowanym przez Polski 

Komitet Normalizacyjny. 

Informatycy z WSA w Kielcach w dniach 2 – 3 grudnia 2021 r. uczestniczyli  

w konferencji pt. „Utrzymanie i rozwój systemu EZD” autorstwa Podlaskiego Urzędu 

Wojewódzkiego 

Archiwista Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach uczestniczyła w dniu 23 

kwietnia 2021 r., w e-learningowej konferencji szkoleniowej pt. ”Wokół archiwów 

zakładowych instytucji wymiaru sprawiedliwości RP”. 

W dniu 26 lutego 2021 r. w WSA w Kielcach odbyło się zdalne szkolenie pt. „PPK na 

liście płac – uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK”, w którym brali udział wyznaczeni 

pracownicy Sądu. 

W dniu 18 lutego 2021 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach odbyło 

się zdalne szkolenie dla pracowników Sądu, które poprowadził p. Grzegorz Magdoń 

pracownik NSA nt pieczęci elektronicznej. 

W dniu 10 czerwca 2021 r. w WSA w Kielcach odbyło się w formie zdalnej szkolenie 

przeznaczone dla użytkowników systemu wideokonferencyjnego Cisco Webex 
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Webmeeting, używanego przez sądy podczas prowadzenia tzw. „rozpraw 

odmiejscowionych”. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy sekretariatów wydziałów 

WSA w Kielcach. Szkolenie poprowadził pracownik Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

Studentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła  II odbyła w WSA w Kielcach 160 godzinną 

praktykę. 

W okresie 31 maja – 18 czerwca 2021 r. czterech aplikantów XI rocznika aplikacji 

sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyło praktyki w 

Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach. 

W okresach: 30.08.2021r. – 3.09.2021 r.; 27.09.2021 r. – 1.10.2021 r.; 18.10.2021r.- 

22.10.2021 r. aplikant X rocznika aplikacji prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa 

i Prokuratury odbył praktyki w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach.  

 

Konferencje i szkolenia referendarzy sądowych i asystentów sędziów. 

 

Referendarze sądowi oraz asystenci sędziego uczestniczyli: 

 w dniu 16 lipca 2021 r.  w zdalnym szkoleniu dot. obsługi programu GALL, 

przeznaczonego do anonimizacji orzeczeń sądowych. 

 w dniu 23 listopada 2021 r. (referendarze sądowi) w zdalnych warsztatach z analizy 

sprawozdań finansowych zorganizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny. 

 asystenci sędziów z WSA w Kielcach uczestniczyli w zdalnym szkoleniu 

organizowanym przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Sądów Administracyjnych 

w Gorzowie Wielkopolskim dot. komunikacji elektronicznej sądu oraz aspektów 

technicznych obsługi korespondencji elektronicznej. 

 asystent sędziego z WSA w Kielcach odbył staż asystencki organizowany przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (szkolenie 

teoretyczne) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (szkolenie 

praktyczne). Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zostało przekazane do NSA 

pismem z dnia 7 czerwca 2021 r. znak: Prez./Og.- 140-6/21 

 

Konferencje i szkolenia sędziów 
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Sędziowie WSA w Kielcach, referendarze sądowi oraz asystenci sędziów uczestniczyli 

w dniu 15 listopada 2021 r. w szkoleniu zdalnym organizowanym przez Naczelny Sąd 

Administracyjny pt. „Metodyka pracy sędziego”. 

 

 

2. Wydział Informacji Sądowej 

 

Wydział Informacji Sądowej (WIS) 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 2021 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 244 sztuki akt sądowoadministracyjnych,  w tym 71  spraw 

należących do właściwości Wydziału I, 173 sprawy do właściwości Wydziału II.  

Do WIS  w 2021 r. wpłynęły 22  wnioski  w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej. 19 wniosków zostało przekazanych drogą e-mail, dwa 

za pośrednictwem platformy e-Puap. Jeden został przesłany pocztą tradycyjną. Wnioski 

zostały w całości uwzględnione, poza jednym, w którym wnioskodawca został wezwany 

do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego. W 2021 r. zainteresowanie  

wnioskodawców, skupiło się m.in.  na działalności orzeczniczej Sądu, w tym dwa 

wnioski dotyczyły rozpraw zdalnych. W jednym proszono o informację na temat 

posiadanych przez Sąd urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzanie 

rozprawy na odległość, podejmowanych czynności  związanych  ze zwiększeniem ilości 

przeprowadzonych w ten sposób rozpraw (prognozy odnośnie zakupu urządzeń) oraz 

ilość rozpraw online w 2021 r.  W kolejnym wniosku odnoszącym się do tematyki 

rozpraw zdalnych, proszono o informację na temat ogólnej ilości rozpraw (w tym 

zdalnych), wraz z danymi  prognozującymi oraz wskazaniem ewentualnych braków 

zabezpieczeń p/ko Covid-19, uniemożliwiających przeprowadzanie rozpraw. Autorem 

dziewięciu zapytań, był ten sam wnioskujący (adwokat), który podobnie jak w latach 

poprzednich, zwracał się o informację, czy do tut. WSA wpłynęły sprawy  w których 

stroną lub uczestnikiem postępowania jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
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Kielcach, przy czym każdy z wniosków obejmował inny zakres czasowy żądanych 

danych. W jednym z wniosków proszono o informację na temat zawisłych przed tut 

Sądem  spraw dotyczących ujawnienia w CRBR (Centralnym Rejestrze Beneficjentów 

Rzeczywistych) danych osoby bądź podmiotu. Kolejny wnioskodawca zwrócił się o 

szczegółowe informacje na temat wydanych przez Sąd orzeczeń w sprawach m.in ze 

skarg organu JST na rozstrzygnięcie nadzorcze, organu nadzoru nad JST oraz skarg 

prokuratury na akty organów JST. Informacje  winny zawierać m. in. datę wydania 

orzeczenia, sygnaturę, treść sentencji, rodzaj i tytuł skarżonego aktu oraz wniesionym 

środku odwoławczym. W związku z faktem, że w Sądzie nie są prowadzone 

zestawienia obejmujące zakres żądanych danych,  ta część wniosku została uznana 

jako informacja przetworzona, i wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia braku 

formalnego wniosku Pouczono również, że  żądane dane można pozyskać z Centralnej 

Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych  Ponadto zainteresowanie wnioskodawcy 

obejmowało również zagadnienie, czy w tut. Sądzie za wskazane sprawy odpowiada 

(specjalizuje się) wyznaczony wydział oraz grupa sędziów, a także przepisy 

wewnętrzne regulujące rozpoznawanie w/w spraw w przyspieszonym trybie oraz 

statystyka szybkości ich rozpoznawania. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 

zarejestrowane w WIS w 2021 r. dotyczyły również kwestii organizacji, działalności oraz 

funkcjonowania Sądu. W trzech wnioskach zwrócono się o przesłanie zestawu pytań 

testowych i kazusów na stanowisko asystenta sędziego, natomiast kolejny stanowił 

zapytanie dotyczące liczby kandydatów na stanowisko asesora sądowego w związku z 

opublikowanym w BIP tut. WSA obwieszczeniem o wolnym stanowisku asesorskim. Z 

zainteresowaniem jednego z wnioskodawców spotkała się kwestia poprzednich miejsc 

pracy sędziego orzekającego  w tut. Sądzie. Tematyką  kolejnych dwóch wniosków była  

informacja  na temat przeprowadzonych dla sędziów tut sądu szkoleń z zakresu prawa 

ochrony środowiska, oraz przesłanie rocznych zbiorczych informacji na temat 

działalności sądu (od 2015 roku).Autor kolejnego zapytania wnosił o listę osób  

pełniących funkcje publiczne, zatrudnionych  w tut. Sądzie, które zostały zaszczepione 

przeciwko Covid-19. Wpłynął również wniosek dotyczący warunków zatrudnienia 

Inspektora Ochrony Danych w tut. Jednostce, wnioskodawca zwracał się z zapytaniami, 

czy usługi świadczone są przez podmiot zewnętrzny, a także o datę ostatnio 

wykonanego audytu bezpieczeństwa informacji.  

W 2021 r. Przewodniczący WIS działając jako Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach, w ramach obsługi medialnej udzielał dziennikarzom 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

176 

 

ustnych oraz pisemnych informacji na temat treści rozstrzygnięć odnośnie spraw 

budzących zainteresowanie opinii publicznej. Z zainteresowaniem mediów spotkało się 

m. in zagadnienie dotyczące zawisłych przed Sądem spraw dotyczących naruszenia 

zakazu przemieszczania się, zakrywania ust i nosa oraz obowiązku kwarantanny 

(zapytanie Telewizji Polsat).  Wydział współpracował również m.in. z sądami 

powszechnymi, Starostwem,  Prokuraturą oraz Policją. Organy te wnosiły o  informacje 

na temat spraw, a także zwracały się o udostępnianie odpisów orzeczeń w związku z 

prowadzonymi postepowaniami.  

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  

odpisów wyroków WSA w Kielcach uwzględniających skargi na akty prawa 

miejscowego w 2021 r. przesłano  208  odpisów prawomocnych orzeczeń celem 

publikacji (w tym dwa wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ramach realizacji 

obowiązku wynikającego z art. 139 §. 5 p.p.s.a. w czytelni akt WSA wyłożono 993  

sentencje wyroków wydanych na posiedzeniach niejawnych.  

Do zadań Wydziału należy również prowadzenie biura podawczego oraz archiwum 

zakładowego. Wydział Informacji Sądowej jak co roku, prowadzi i aktualizuje Biuletyn 

Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach zgodnie ze 

standardami określonymi w ustawie.  W strukturach Wydziału działa również biblioteka. 

W bibliotece gromadzone są również przepisy prawa krajowego, wspólnotowego, 

publikacje naukowe oraz fachowe czasopisma prawnicze.  

W WIS zarejestrowano ogółem  24 sprawy dot. petycji, skarg i wniosków. Najwięcej 

skarg  16 - wpłynęło w formie papierowej - za pośrednictwem operatora pocztowego 

bądź zostały złożone osobiście w budynku WSA, 3 skargi zostały  przesłane pocztą 

elektroniczną,  5 przesłano za pośrednictwem platformy e-Puap. 

18 skarg  odnosiło się do spraw zawisłych przed tut. Sądem,  3 nie były związane ze 

sprawami dotyczącymi działalności sądów administracyjnych.  Wśród w/w skarg –  3   

zostały przekazane wg właściwości. W przewadze skarg zarejestrowanych w WIS w 

2021 r., podobnie jak w latach poprzednich, wyrażano niezadowolenie z treści 

rozstrzygnięć, jak również z przebiegu postępowania przed tut. Sądem, żądając tym 

samym weryfikacji orzeczeń w trybie pozaprocesowym. Skarżący (niektórzy nawiązując 

do pism wnoszonych do Sądu w latach poprzednich) podnosili zarzuty odnośnie 

czynności podejmowanych w sprawie, zarówno w Sądzie, jak i organie administracji, 
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którego akt skarżono. W swojej korespondencji kierowali także zarzuty odnośnie 

orzeczeń już prawomocnych, a także w kierunku sędziów orzekających w sprawie. 

Nadawcą jednej ze skarg był pełnomocnik strony skarżącej, który nie zgadzając się z 

rozstrzygnięciem Sądu (wnosząc uprzednio skargę kasacyjną) skierował pismo do 

Prezesa WSA  zwracające uwagę na dostrzeżone według jego opinii nieprawidłowości 

w sporządzonym uzasadnieniu orzeczenia w przedmiotowej sprawie. Niektóre ze skarg 

zostały przekazywane do właściwego wydziału orzeczniczego celem ewentualnego 

wykorzystania w toku postepowania - np. pismo dotyczące przyspieszenia terminu 

rozprawy,  skarżący jednak osobną korespondencją byli informowani o stanie sprawy 

oraz uzyskiwali odpowiedź na przedstawiane zarzuty. Zarejestrowano również skargi, w 

których wnioskujący zwracali się z zapytaniem odnośnie czynności procesowych 

podejmowanych w sprawie. Zapytania dotyczyły m. in kwestii, czy organ przekazał 

skargę do Sądu, a także prośba pełnomocnika odnośnie toczących się postępowań w 

których stroną jest dana spółka, której pełnomocnictwo przedstawił. Zapytanie również 

wniósł dyrektor szkoły, występujący jako organ administracji w sprawie, który prosił o 

udzielenie informacji w jaki sposób ma przekazać orzeczoną od organu w wyroku  

kwotę skarżącemu. Nadawcą jednej ze skarg była Fundacja, która zarzucała, że 

wolontariuszce odmówiono uczestnictwa w rozprawie w charakterze publiczności 

(wskazując datę i godzinę przybycia do Sądu).  W odpowiedzi poinformowano, że jak 

wynikało z planu  posiedzeń, w danym dniu nie odbywały się posiedzenia jawne. 

Wpłynęły dwie skargi, w których wnioskujący zwracali się o poprawę błędnej 

anonimizacji orzeczeń znajdujących  się w CBOiS. Podobnie jak w latach poprzednich, 

autorzy niektórych skarg wykazywali się niezrozumieniem, bądź niewiedzą na temat 

postępowania sądowoadministracyjnego, w tym procedury odwoławczej. Wobec 

niezrozumienia czynności podejmowanych przez Sąd, skarżąca, będąca nadawcą 

kolejnej skargi, uznała, że została błędnie poinformowana przez pracownika Sądu. 

Zarzuty się nie potwierdziły, w odpowiedzi uzyskała szczegółowe wyjaśnienia odnośnie 

sprawy z jej skargi. Z treści kolejnej skargi wynika, że skarżący nie zgadzają się z 

treścią rozstrzygnięcia odnośnie przyznania prawa pomocy ( wniosek pozostawiono bez 

rozpoznania wobec nieuzupełnienia jego braków formalnych), kwestionując tym samym 

fakt wydania orzeczenia przez referendarza sądowego WSA.  

Wpłynęła również skarga, w treści której, wśród zarzutów znalazły się również 

nieprawidłowe - wedle oceny wnioskującego czynności pełnomocnika. Trzy skargi 

zostały przekazane wg właściwości - do załatwienia właściwym  Wydziałom 
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Orzeczniczym tut. Sądu oraz do Sądu Okręgowego. Wpłynęły 3 skargi, nienależące do 

właściwości WSA, które zostały załatwione poprzez udzielenie odpowiedzi, nie 

przekazując ich do załatwienia innym organom.  Dwie skargi dotyczyły właściwości 

sądów powszechnych. kolejna , dotyczyła aneksu do umowy najmu. Z uwagi na fakt, że 

w skardze nie zostały podane jakiekolwiek rozstrzygnięcia organów administracji 

publicznej, które mógłby być zaskarżone i rozpoznane przez sąd, pouczono, że Sąd nie 

jest właściwy do rozpoznania wniosku. Skargi skierowane do Prezesa WSA w których 

podnoszono zarzut nieprawidłowości rozstrzygnięcia orzeczenia nieprawomocnego, 

oraz zawierające wnioski procesowe, zostały przekazywane  do właściwego Wydziału 

Orzeczniczego celem dołączenia do akt sprawy, udzielając jednocześnie skarżącym 

dokładnych informacji na temat toczącego się postępowania. Odpowiadając na zarzuty 

kierowane do Prezesa tut. WSA, skarżących pouczano, że prezes sądu  nie ma 

kompetencji pozwalających na ingerowanie w treść rozstrzygnięcia. 

W żadnej ze skarg nie potwierdziły się zarzuty, co do wadliwości czynności 

procesowych podejmowanych przez Sąd w rozpatrywanych sprawach. W 2021 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 1 
 

Ruch spraw WSA Kielce w 2021 roku 

 

Wydziały/Sąd 
Rodzaj 
spraw 

Pozostało z 
poprzedniego 

okresu 
Wpłynęło Łącznie 

Załatwiono 

zamknięto 

Pozostało 
na 

następny 
okres Ogółem 

w tym 

na rozprawie 

na posiedzeniu 
niejawnym 

ogółem 
z tego 

wyrokiem 

Wydział I 

SA 91 724 619 619 226 393 231   196 

SAB   12 8 8 1 7 3   4 

SO   2 2 2   2     0 

SPP 1 7 8 8   8     0 

Razem 
92 745 637 637 227 410 234 0 200 

WO I 

Wydział II 

SA 249 1004 1117 1040 256 784 674 77 136 

SAB 27 169 182 179 1 178 81 3 14 

SO 2 12 14 13   13   1 0 

SPP 1 5 6 4   4   2 0 

Razem 
279 1190 1319 1236 257 979 755 83 150 

WO II 

Ogółem SA 340 1728 1736 1659 482 1177 905 77 332 

Ogółem SAB 27 181 190 187 2 185 84 3 18 

Ogółem SO 2 14 16 15 0 15 0 1 0 

Ogółem SPP 2 12 14 12 0 12 0 2 0 

Razem 371 1935 1956 1873 484 1389 989 83 350 
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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 2021 

 

 

L.p. 

 

Rodzaj spraw i symbol sprawy 

Wpłynęło 

L.b. 

% ogółu 

wpływu tych 

skarg 

1 Budownictwo (601) 133 7,95 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602) - - 

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach (603) 145 8,38 

4 Działalność gospodarcza (604) 20 1,15 

5 Ewidencja ludności (605) 10 0,57 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606) 1 0,05 

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 15 0,85 

8 Energetyka i atomistyka (608) - - 

9 Gospodarka wodna (609) 20 1,14 

10 Sprawy komunalizacji mienia (610) - - 

11 Podatki (611) 350 20,24 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 51 2,94 

13 Ochrona środowiska i ochrona przyrody (613) 49 2,82 

14 Oświata, szkolnictwo wyższe (614) 28 1,61 

15 Sprawy zagospodarowania przestrzennego (615) 68 3,92 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 17 0,98 
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17 Uprawnienia do wykonywania określonych 
czynności i zajęć (617) 

- - 

18 Wywłaszczenie (618) 26 1,5 

19 Stosunki pracy (619) 202 11,68 

20 Ochrona zdrowia (620) 16 0,92 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 6 0,34 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622) - - 

23 Dozór techniczny (623) - - 

24 Powszechny obowiązek obrony kraju (624) 2 0,11 

25 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja (625) - - 

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 50 2,89 

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 0,05 

32 Pomoc społeczna (632) 187 10,82 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 7 0,40 

34 Sprawy kombatantów (634) 7 0,40 

35 Kultura fizyczna, sport i turystyka (635) - - 

36 Kultura i sztuka (636) 4 0,23 

37 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze (637) - - 

38 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-
637 oraz 646-655 (645) 

74 4,27 

39 Prawo własności przemysłowej (646) - - 

40 Ochrona danych osobowych (647) - - 

41 Sprawy z zakresu informacji publicznej (648) 11 0,63 
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42 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa 
oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych (649)- 

- - 

43 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku- 
(650)- 

- - 

44 Sprawy funduszy emerytalnych (651) - - 

45 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych (652) 4 0,22 

46 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami (653) 96 5,54 

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) 

128 7,40 

 Razem 1728  

 

 

Z tego o symbolach głównych 638-642,644,656,657 

 

 

 

 

L.p. 
Rodzaj spraw i symbol sprawy 

Wpłynęło 

L.b. 

% ogółu 

wpływu tych 

skarg 

1 Sprawy egzekucji administracyjnej (638) 15 4,97 

2 Skargi na uchwały jednostek samorządowych (639) 234 77,48 

3 Skargi organów nadzoru na uchwały organów 
jednostek samorządowych (640) 

12 3,98 

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 7 2,31 

5 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i 
organów administracji niezespolonej (642) 

2 0,67 

6 Środki zapewniające wykonywanie orzeczeń Sądu 
(644) 

4 1,32 

7 Interpretacje podatkowe (656) 28 9,27 

8 Inne interpretacje (657) - - 

 Ogółem 302  

 

 

 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

183 

 

 

Tabela nr 3  

Załatwienia według rodzajów spraw w WSA w Kielcach w roku 2021 

 

L.p. Rodzaj spraw i symbol sprawy 
 

Załatwiono 

       w tym wyrokiem 

Łącznie Uwzględniono Oddalono 

1 Budownictwo (601) 165 52 88 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602) 1 - 1 

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach 
(603) 

168 37 61 

4 Działalność gospodarcza (604) 17 2 5 

5 Ewidencja ludności (605) 11 2 7 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa 
(606) 

1 - - 

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 15 4 4 

8 Energetyka i atomistyka (608) - - - 

9 Gospodarka wodna (609) 22 8 9 

10 Sprawy komunalizacji mienia (610) - - - 

11 Podatki (611) 332 69 173 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 59 7 37 

13 Ochrona środowiska i ochrona 
przyrody (613) 

64 25 23 

14 Oświata, szkolnictwo wyższe (614) 27 20 2 

15 Sprawy zagospodarowania 
przestrzennego (615) 

78 22 34 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 15 4 9 

17 Uprawnienia do wykonywania 
określonych czynności i zajęć (617) 

- - - 

18 Wywłaszczenie (618) 35 7 24 
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19 Stosunki pracy (619) 218 189 6 

20 Ochrona zdrowia (620) 18 6 9 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 5 1 2 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622) - - - 

23 Dozór techniczny (623) - - - 

24 Powszechny obowiązek obrony kraju 
(624) 

2 - 1 

25 Poczta, telekomunikacja, radio i 
telewizja (625) 

- - - 

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 78 72 4 

27 Cudzoziemcy (627) - - - 

28 Status Kościołów i związków 
wyznaniowych (628) 

- - - 

29 Sprawy mienia przejętego z 
naruszeniem prawa (629) 

- - - 

30 Obrót towarami z zagranicą, 
należności celne (630) 

- - - 

31 Wytwarzanie i obrót bronią i 
materiałami wybuchowymi (631) 

3 2 148 

32 Pomoc społeczna (632) 224 23 7 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 13 4 6 

34 Sprawy kombatantów (634) 7 1 - 

35 Kultura fizyczna, sport i turystyka (635) - - 1 

36 Kultura i sztuka (636) 3 - 1 

37 Papiery wartościowe i fundusze 
powiernicze (637) 

- - - 

38 Sprawy nieobjęte symbolami podstaw. 
601-637 oraz 646-655 (645) 

74 60 3 

39 Prawo własności przemysłowej (646) - - - 

40 Ochrona danych osobowych (647) - - - 

41 Sprawy z zakresu informacji 
publicznej (648) 

100 43 22 

42 Sprawy dotyczące poświadczenia 
bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony 

- - - 
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informacji niejawnych (649) 

43 Sprawy świadczeń społecznych w 
drodze wyjątku (650) 

- - - 

44 Sprawy funduszy emerytalnych (651) - - - 

45 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych 
(652) 

3 1 1 

46 Środki publiczne nie objęte innymi 
symbolami (653) 

55 21 22 

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) 

113 4 72 

 Razem 1926 686 781 

 

 

 

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) 17 3 10 

2 
Skargi na uchwały jednostek 
samorządowych (639) 

261 183 16 

3 
Skargi organów nadzoru na uchwały 
organów jednostek samorządowych (640) 

14 12 1 

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 7 2 5 

5 Skargi na akty prawa miejscowego (642) 3 1 - 

6 
Środki zapewniające wykonywanie 
orzeczeń Sądu (644) 

4 1 2 

7 Interpretacje podatkowe (656) 20 8 9 

8 Inne interpretacje (657) - - - 
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9 
Skargi na niewykonanie w określonym 
terminie czynności wynikających z 
przepisów odrębnych 

- - - 

10 
Skargi na przewlekłe prowadzenie 
postępowania przez organy administracji 
publicznej 

- - - 

 

 

Tabela nr 4 

Wpływ wniosków o prawo pomocy w roku 2021 
 

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 9 

1 

Wniosek złożony 

przed 

wszczęciem 

postępowania 

rozpoznawczego 

zwolnienia od 
kosztów i 
ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego 

       

2 
ustanowienia 

pełnomocnika 

procesowego 

2 2 1    1 

3 

zwolnienia od 
kosztów i 
ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego 

10 12 5 3 1 1 2 

1 

Wniosek złożony 

w toku 

postępowania 

rozpoznawczego 

zwolnienia od 
kosztów 

101 107 27 8 38 22 12 

2 
ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego 

36 36 26  1 9  

3 

zwolnienia od 
kosztów i 
ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego 
. 

162 154 80 13 33 20 8 
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Tabela nr 5 

 

Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Kielcach w 2021 r. 

 

 

 
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 173  5   124 

SAB 2     1 

SO       

Wydział 

II 

SA 354  20   337 

SAB 13  2   9 

SO       

Ogółem SA 527  25   461 

Ogółem SAB 15  2   10 

Łącznie: 
SA, SAB, 

SO 
542  27   471 
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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 

mailto:sad@kielce.wsa.gov.pl
mailto:sekretariat@kielce.wsa.gov.pl
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dyrektor@kielce.wsa.gov.pl 

 

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 

mailto:dyrektor@kielce.wsa.gov.pl
mailto:sad@kielce.wsa.gov.pl
mailto:wydzial.pierwszy@kielce.wsa.gov.pl
mailto:wydzial.drugi@kielce.wsa.gov.pl
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administracja@kielce.wsa.gov.pl 

 

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:administracja@kielce.wsa.gov.pl
mailto:ksiegowosc@kielce.wsa.gov.pl
mailto:kadry@kielce.wsa.gov.pl
mailto:bogumila.pacak@kielce.sa.gov.pl

