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I . Informacje wstępne 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w 2022 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. Wobec dalszego obowiązywania przepisów  

związanych z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-Cov-2, Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Kielcach  kontynuował działalność orzeczniczą rozpoznając 

sprawy na rozprawach przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających 

przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu 

i dźwięku  bądź w trybie niejawnym. 

Na koniec roku sprawozdawczego orzekało w Sądzie 12 sędziów, w tym Prezes 

Sądu Anna Żak, która orzekała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz dwóch 

asesorów sądowych - asesor WSA Magdalena  Stępniak (od 9 marca 2022 r. ) oraz 

asesor WSA Andrzej  Mącznik (od 5 maja 2022 r.). 

Sędzia WSA Artur Adamiec od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. został delegowany do 

orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym  w pełnym wymiarze, w Izbie 

Gospodarczej.  

Zatrudnionych  było 2 referendarzy sądowych, 7 asystentów sędziów oraz 37 

urzędników sądowych i pracowników obsługi.  

W 2022 roku  do 31 grudnia wpłynęło do Sądu 1514 spraw, a załatwiono  1543 

sprawy.  

Z ważnych wydarzeń należy odnotować, że z dniem 10 stycznia 2022 r. w stan 

spoczynku przeszła sędzia WSA Danuta Kuchta, która od 2006 roku orzekała w 

WSA w Kielcach w Wydziale Finansowym. W związku z powyższym, aktualnie trwa 

jedna procedura konkursowa na stanowisko asesorskie.  

Niezmiennie priorytetami w pracy Sądu, było poszanowanie reguł procesowych i 

sprawność postępowania oraz wysoki poziom orzecznictwa. 

Niniejsze sprawozdanie dotyczące działalności Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach w 2022 roku w zakresie sprawowania wymiaru 

sprawiedliwości oraz podejmowania działań pozaorzeczniczych przedstawia 

informacje statystyczne oraz wybrane orzeczenia Sądu.   
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II.  Wpływ skarg i postępowanie sądowe 

 

W 2022 r. wpłynęło łącznie 1514 spraw, z czego 1349 spraw zarejestrowano 

w repertorium SA, 128 spraw w repertorium SAB, 10 w repertorium SO oraz 27 

wniosków zarejestrowanych w repertorium SPP o przyznanie prawa pomocy 

złożonych przed wszczęciem postępowania.  Na koniec 2022 r. do rozpoznania 

przez WSA w Kielcach pozostało 321 spraw.  

Wpływ skarg z uwzględnieniem rodzajów spraw w porównaniu do roku poprzedniego 

przedstawia się następująco: 

 

 

LP Symbol 

 

Rodzaj spraw 

 

Wpływ w roku 

2021 2022 

1 611 zobowiązań podatkowych  350 335 

2 619 stosunki pracy i stosunki służbowe 202 5 

3 632 pomocy społecznej 187 153 

4 603 utrzymania i ochrony dróg 145 137 

5 626 ustroju samorządu terytorialnego  50 43 

6 601 budownictwa 133 113 

7 655 subwencji unijnych 128 6 

8 653 środków publicznych nie objętych innymi symbolami 96 67 

9 615 zagospodarowania przestrzennego 68 79 

10 612 geodezji i kartografii 51 46 

11 613 ochrony środowiska i ochrona przyrody  49 56 

12 614 oświaty, szkolnictwo wyższe 28 11 

13 618 wywłaszczenia i zwrot nieruchomości 26 19 

14 604 działalności  gospodarczej  20 17 

15 609 gospodarka wodna 20 28 

16 616 rolnictwa i leśnictwa  17 64 

17 620 ochrona zdrowia 16 15 

18 607 gospodarki nieruchomościami  15 14 

19 648 z zakresu informacji publicznej  11 9 

20 605 ewidencji ludności 10 11 
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21 633 zatrudnienia i bezrobocia  7 17 

22 634 sprawy kombatantów 7 10 

23 621 sprawy mieszkaniowe  6 4 

24 605 sprawy ubezpieczeń zdrowotnych 4 11 

 

 

Na bezczynność organów w różnego rodzaju sprawach wpłynęło 128 spraw.  

Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne – 1051, w 

następnej kolejności osoby prawne - 266, w 19 przypadkach były to organizacje 

społeczne,  132 skargi wniósł prokurator. 

Udział w rozpoznawanych w 2022 r. sprawach, profesjonalnych 

pełnomocników stron i uczestników postępowania, przedstawia się następująco: 

 pełnomocnicy administracji publicznej  -  265 

 adwokaci         -  151 

 radcowie prawni      -  135 

 doradcy podatkowi     -  27 

 prokuratorzy     -  50   

W przedmiocie przyznania prawa pomocy wpłynęło łącznie 297 wniosków w 

tym 27 wniosków złożonych przed wszczęciem postepowania rozpoznawczego 

(wykazanych w statystyce miesięcznej - Ruch Spraw Sądu).  W 2022 r. nie 

prowadzono postępowania mediacyjnego.   

W 2022 r. załatwiono ogółem 1543 sprawy, z tego 1371 z repertorium SA, 136 

z repertorium SAB, 9 spraw z repertorium SO oraz 27 wniosków o prawo pomocy 

złożonych przed wszczęciem postępowania rozpoznawczego. Na rozprawach 

załatwiono 730 spraw, na posiedzeniu niejawnym 774, zamknięto 39. 

Terminowość załatwiania  spraw ( rep. SA i SAB - 1507) przedstawia się 

następująco: 

 do 2 miesięcy od daty wpływu   -    754    ( 50,03%) 

 powyżej 2 do 3 miesięcy       - 335    ( 22,23%) 

 powyżej 3 do 4 miesięcy   -  194     (12,87%) 

 powyżej 4 do 6 miesięcy       -    131       (8,69%)  

 powyżej 6 do 12 miesięcy  -   79      ( 5,24%) 

 powyżej 12 do 24 miesięcy   -       11       ( 0,73%) 

 powyżej 24 miesięcy    -             3       ( 0,20%). 
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Biorąc pod uwagę obsadę orzeczniczą  Sądu, czas i  wymiar orzekania  -  

średnie obciążenie wpływem na osobę (11) w 2022 r. wynosiło 138 spraw, a średnie 

załatwienie 140 spraw. 

Zaległość na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 321 spraw, co stanowi 2,54 % 

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 384 sprawy, 

uwzględniono skargę w 67, co stanowi 17,45%, 

- terenowe organy administracji rządowej – załatwiono 249 spraw, 

uwzględniono skargę w 63 tj. w  25,3 %, 

- Dyrektor Izby Administracji Skarbowej - załatwiono 163 sprawy, 

uwzględniono skargę w 25, co stanowi 15,34%,  

- ministrowie, centralne organy administracji rządowej i inne naczelne organy 

– załatwiono 148 spraw, uwzględniono skargę w 83, co stanowi 56,08%. 

W 2022 r. sporządzono łącznie 1212 uzasadnień orzeczeń kończących 

postępowanie w sprawie, z tego w ustawowym terminie 14 dni sporządzono 1133 

uzasadnienia, co stanowi  93,48%. Z przekroczeniem ustawowego terminu  

sporządzono uzasadnienia w 58 sprawach (4,79 %)  w  20 sprawach powyżej 14 dni  

do 1 miesiąca po terminie (1,65 %) oraz 1 powyżej 1 miesiąca po terminie ( 0,083 

%).  Uchybienie terminu  w większości przypadków jest usprawiedliwione urlopem 

sędziego bądź inną uzasadnioną nieobecnością. W 2021 roku w 2 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.). 

W 2022 r. wpłynęło 340 skarg kasacyjnych od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach, 18 skarg odrzucono, a 371 przedstawiono wraz z 

aktami spraw Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. W trybie autokontroli art. 

179a p.p.s.a rozpoznano 5 skarg kasacyjnych. 

Problematykę wpływu skarg, postępowania sądowego, zagadnień merytorycznych w 

różnych rodzajowo sprawach w poszczególnych wydziałach orzeczniczych 

przedstawiono poniżej. 
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Wydział I 

 
W 2022 roku do Wydziału I wpłynęło łącznie 688 spraw, z czego 661 sprawy 

zarejestrowano w repertorium SA, 9 w repertorium SAB, 3 w repertorium SO i 15 

wniosków zarejestrowanych w repertorium SPP przed wszczęciem postepowania. 

Wpływ ten był niższy o 57 spraw w porównaniu do roku 2021.  

W dalszym ciągu najliczniejszą kategorię spraw stanowią sprawy z zakresu 

zobowiązań podatkowych (symbol 611), których wpłynęło 335. 

 Szczegółowa problematyka przedstawia się następująco: 

 podatek od towarów i usług                         - 93 spraw 

 podatek akcyzowy       - 18 sprawy 

 podatek dochodowy od osób fizycznych    - 39 sprawy 

 podatek dochodowy od osób prawnych      - 8 spraw 

 podatek od spadków i darowizn                    - 4 spraw 

 podatek od nieruchomości                             - 66 spraw 

 podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne  

 podatki i opłaty lokalne                                      - 48 spraw 

 ulgi płatnicze                     - 20 spraw 

 egzekucja świadczeń pieniężnych                  - 37 spraw 

 inne o symbolu podstawowym 611                  - 2 sprawy 

 ubezpieczenia zdrowotne         - 19 sprawy 

 dotacje oraz subwencje z budżetu państwa 

w tym dla jednostek samorządu terytorialnego   – 8 spraw 

  sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego   - 3  spraw 

 dotacje oraz subwencje z budżetu państwa      - 3 sprawy 

 egzekucja należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów 

Ordynacji podatkowej     - 54 sprawy 

 ceny            - 1 sprawa 

 drogi, koleje, lotnictwo, żegluga   - 137 spraw   w tym: 

 dopuszczenie pojazdu do ruchu   - 27 spraw 

  uprawnienie do kierowania pojazdami  - 32 sprawy 

  zajęcie pasa drogowego     - 3 sprawy 

 zjazd z dróg publicznych    - 4 sprawy 
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  sprawy inne      - 2 sprawy 

 transport drogowy i przewozy    - 64 sprawy 

 inne  uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć    – 2 sprawy. 

 gry losowe                          - 14 spraw 

 gospodarka wodna ( inne symbol 6099)                           - 13 spraw 

  odpady (6135)         - 1 sprawa 

 utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy   – 8 spraw   

  ulgi w spłacie należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów   

             ordynacji podatkowej                                    - 86 spraw 

 inne o symbolu podstawowym 653                                  - 2 sprawy 

 płatności obszarowe                                                      - 35 spraw 

 zalesianie gruntów rolnych                                            - 20 spraw 

  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 – 29 spraw,                                                                

 wydawanych przez organy inne niż minister właściwy do spraw finansów 

publicznych           – 2 sprawy; 

 skargi na uchwały organów jednostek samorządowych   - 30 sprawy w tym 

skargi na uchwały rady gminy                                             - 30 sprawy  

 skargi na rozstrzygnięcia  nadzorcze dotyczące gminy       - 3 sprawy  

  skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze powiatu       - 1 sprawa 

  wykonanie orzeczeń  sądu (644)                           - 1 sprawa 

           

Sprawy rejestrowane w rep. SAB według symboli (w tym łamanych przez 658 – 9 

spraw.) 

  egzekucja świadczeń pieniężnych (6118)   - 6 spraw 

  płatności obszarowe     - 1 sprawa 

  inne dotyczące dróg publicznych (6936)             - 1 sprawa  

  transport drogowy (6038)                -1 sprawa   

Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne (465 spraw), oraz 

osoby prawne (165 spraw). Dwie  sprawy wniosły organizacje społeczne, 29 spraw 

wniósł prokurator. Udział profesjonalnych pełnomocników stron w rozstrzyganych 

sprawach przedstawia się następująco: radcowie prawni - 78  przypadków, adwokaci 
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- 91  przypadków i doradcy podatkowi – 27 przypadków. Nadto odnotowano udział 

pełnomocników administracji publicznych w 231  sprawach, prokuratorów w 26 

sprawach. 

 W 2022 roku załatwiono łącznie z rep. SA 679 spraw, przy czym 358 na 

rozprawie i 317 na posiedzeniu niejawnym. Zaległość w stosunku do roku ubiegłego 

zwiększyła się o 9 spraw. 

  Obsada orzecznicza Wydziału w 2022 r. była niepełna i przedstawiała się 

następująco: 

Przewodniczący Wydziału s. WSA E. Rojek w ½ obciążenia- załatwiła 93 sprawy 

s. WSA A. Adamiec orzekał w Wydziale I od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r,  od 1 

lipca do 31 grudnia 2022 r. został  delegowany do orzekania w NSA – załatwił 95 

spraw; 

s. WSA M. Surma orzekał w całym roku – załatwił 116 spraw ; 

s. WSA M. Chraniuk-Stępniak orzekała w całym roku – załatwiła 156 spraw; 

as. WSA M. Stępniak orzekała od 9 marca 2022 r. – załatwiła 98 spraw; 

as. WSA A. Mącznik orzekał od 5 maja 2022 r. – załatwił 106 spraw.  

Trudno zatem w związku ze zmieniającą się obsadą policzyć statystyczny wpływ na 

jednego sędziego.  

Ze spraw zaległych: liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty 

pierwszego wpływu skargi do sądu: od 3 do 6 miesięcy - 30, od 6  do 12 miesięcy – 

7, od 12 miesięcy  do 2 lat  7 ,  powyżej 2 lat – 1 sprawa. 

 Łącznie uwzględniono skargi w 154 sprawach (23,2%), w 379 oddalono 

skargę (57,3%), odrzucono  na posiedzeniu niejawnym 106 skarg i 4 na rozprawie 

skarg (16,5%), załatwiono w inny sposób 14 spraw (2%). 4 sprawy zostały 

zamknięte(1%). 

Terminowość załatwienia spraw, od daty wpływu do ich załatwienia z 

repertorium SA (648) przedstawia się następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty 

wpływu załatwiono 147 spraw (23%), w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy 182 sprawy 

(28%), w terminie powyżej 3 do 4 miesięcy 140 spraw (22%), w terminie powyżej 4 

do 6 miesięcy 104 sprawy (16%), w terminie powyżej 6 do 12 miesięcy 66 spraw (10 

%), w terminie powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy 8 sprawy (1,23%), powyżej 24 

miesięcy 1 sprawa (0,15%). 

Sprawność postępowania należy uznać za dobrą, skoro 51% spraw 

załatwionych zostało do 3 miesięcy od daty wpływu, mimo okrojonej obsady 

Wydziału. Szczegółowa analiza wykazuje, że w dłuższym terminie załatwiane są 
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sprawy, w których prowadzone jest  postępowanie wpadkowe z postępowaniem 

zażaleniowym włącznie, a także sprawy w których wyrok sądu pierwszej instancji 

uchylono a sprawę przekazano do ponownego rozpoznania. Terminowość 

załatwiania spraw według kryterium prawomocności (od daty wpływu do daty 

prawomocnego załatwienia) jest również dobra, bowiem 49% załatwionych spraw 

uprawomocniła się do 6 miesięcy od daty wpływu. 

Podobnie nie nasuwa zastrzeżeń terminowość zwrotu akt administracyjnych 

po uprawomocnieniu się orzeczenia. W 70% załatwionych nastąpiło do 1 miesiąca 

od daty prawomocności, w terminie od 1 do 2 miesięcy 15%, w terminie 2 do 3 

miesięcy 8%, w terminie powyżej 3 do 6 miesięcy 6%, powyżej 6 miesięcy 1% od 

uprawomocnienia się orzeczenia. 

W 2022 roku sędziowie sporządzili łącznie 552 uzasadnienia orzeczeń 

kończących postępowanie w sprawie. W ustawowym terminie sporządzonych zostało 

518 uzasadnień, 26 w terminie do 14 dni, 7 powyżej  14 dni do 1 miesiąca, powyżej 1 

miesiąca 1. Opóźnienia w terminowości spowodowanie  były z reguły urlopami 

wypoczynkowymi sędziów sprawozdawców. W 2022 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 200 skarg kasacyjnych, w tym 220 przekazano 

Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, a 6 odrzucono.  W trybie autokontroli 

(art.179a) p.p.s.a) rozpoznano 4 skargi  kasacyjne. 

W 2022 roku wpłynęło łącznie 34 sprzeciwy od postanowień/zarządzeń 

referendarza sądowego. Ogółem załatwiono 34 sprzeciwy, w tym w 34 sprawach 

utrzymano  w mocy postanowienia referendarza sądowego. 

W 2022 roku nie odnotowano przypadków postępowania mediacyjnego.  

W 7 sprawach postępowanie zawieszono. 

W 2022 r. wpłynęło ogółem 61 zażaleń. Do NSA przekazano 49 zażaleń 

Uwzględniono w trybie autokontroli (art.195 § 2 p.p.s.a). 3 zażalenia, zaś w trybie art. 

195 § 3 p.p.s.a. umorzono jedno postępowanie zażaleniowe. 

W 2022 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. 
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 Wydział II 

 

W roku 2022 do Wydziału II wpłynęło 826 spraw, z czego: 

  688 skargi  na akty i czynności (repertorium SA) 

  119 skarg na bezczynność  organów (repertorium SAB) 

   7  wniosków zarejestrowane w repertorium SO 

   12 wniosków o przyznanie prawa pomocy złożonych przed wpływem skargi 

do sądu, zarejestrowanych w rep. SPP. 

Największą ilość skarg odnotowano w sprawach z zakresu pomocy społecznej 153 i 

budownictwa 113.  

Łącznie z pozostałością  z poprzedniego okresu do załatwienia w roku 2022 było 976 

spraw, w tym: 

 824  skarg z repertorium SA 

 133  skarg z repertorium SAB  

    7  wniosków z repertorium SO 

  12 wniosków o przyznanie prawa pomocy. 

W roku 2022 w Wydziale II odbyło się 68 rozpraw i 360 posiedzeń niejawnych, w tym 

75 posiedzeń referendarza sądowego. W omawianym okresie  załatwiano 723 skargi 

na akty i czynności (repertorium SA), z czego na rozprawach 370 skarg, zaś na 

posiedzeniach niejawnych 319 skargi oraz 34 spraw zamknięto. 

Na rozprawach wydano 363 wyroki, w 167 sprawach uwzględniono skargi, a w 196 

sprawach skargi oddalono. 

Na posiedzeniu niejawnym wydano 225 wyroków: w 48 sprawach uwzględniono 

skargi ( 6 dotyczyło sprzeciwów), a w 177 oddalono ( 31 dotyczyło sprzeciwów).  

Odrzucono 87 skarg, w tym:  na rozprawach – 5  i na posiedzeniach niejawnych –82   

(9 dotyczyło sprzeciwów). W inny sposób załatwiono 14 spraw - 2 na rozprawach i 12 

na posiedzeniach niejawnych. 

Na bezczynność organu (repertorium SAB) załatwiono 123 skargi (2 na rozprawie, 

120 na posiedzeniach niejawnych, 1 sprawę zamknięto). 20 skarg oddalono, 

uwzględniono 41 (w tym 1 na rozprawie), odrzucono 48 skarg na bezczynność 

organów. 

Załatwiono 6 wniosków zarejestrowanych w repertorium SO: 



Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

13 

 

 4 dotyczyły wymierzenia grzywny organowi w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 

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

wnioski uwzględniono; 

 1 wniosek dotyczył wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy, który 

oddalono; 

 dodatkowo 1  wniosek  załatwiono  w inny sposób. 

Załatwiono 12 wniosków o przyznanie prawa pomocy, złożonych przed wpływem 

skargi do sądu  (co do 10 przyznano prawo pomocy: 3 w całości, 7 w części, 1 - 

odmówiono,  1 - pozostawiono bez rozpoznania). 

Do rozpoznania na 2023 r.  w Wydziale II pozostało 112 spraw (SA- 101, SAB -

10, SO - 1). 

W 2022r. w sprawach skargi na akty i czynności, jak również  na bezczynność 

organów  (SA i SAB) wniosło: 

 586 osób fizycznych, 

 101 osób prawnych; 

 17 stowarzyszeń, 

 103 skargi złożył prokurator. 

W rozstrzygniętych w 2022r.  sprawach odnotowano udział: 

 pełnomocników administracji publicznej – 34, 

 adwokatów jako pełnomocników skarżących, uczestników postępowania, 

organów - 60, 

 radców prawnych jako pełnomocników skarżących, uczestników 

postępowania, organów – 57, 

 prokuratorów – 24, 

Sędziowie w 2022 roku sporządzili łącznie 660 uzasadnień orzeczeń kończących 

postępowanie ( 1 dotyczyło zdania odrębnego), z czego w ustawowym terminie 615 

(93,2%).  

Terminowość załatwiania spraw (rep. SA i SAB –846 sprawy) przedstawia się 

następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu załatwiono – 607 spraw, w 

terminie powyżej 2 do 3 miesięcy – 146 spraw,  w terminie powyżej 3 do 4 miesięcy – 

48 spraw, w terminie powyżej 4 do 6 miesięcy – 27 spraw, powyżej  6 miesięcy  do 

12 miesięcy  - 13 spraw, powyżej  1 roku – 3 spraw i powyżej 2 lat – 2 sprawy.  

W roku 2022r. do Wydziału II wpłynęło łącznie 188 środków odwoławczych, w tym 

140 skarg kasacyjnych i 48 zażaleń. Na posiedzeniach niejawnych Wojewódzki Sąd 
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Administracyjny w Kielcach odrzucił 12 skarg kasacyjnych i 14 zażaleń. Ponadto w 1 

sprawie zastosowano art. 179a p.p.s.a. – uchylono zaskarżony wyrok  i rozpoznano 

sprawę. Wobec 2 zażaleń zastosowano art. 195 § 2 p.p.s.a. 

Wpłynęło także 10 sprzeciwów od orzeczeń  wydanych przez starszego referendarza 

sądowego, wszystkie postanowienia referendarza sądowego utrzymano w mocy.   

W 2022r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazano 151 skarg 

kasacyjnych i  35 zażaleń. 

Przeprowadzono 268 postępowań uproszczonych (rep.SA i SAB), w 90 sprawach 

uwzględniono skargi, w 166 oddalono skargi, 12 skarg załatwiono w inny sposób.  

W 2022 r. wpłynęło 47 sprzeciwów w trybie art. 64a p.p.s.a.  Z poprzedniego roku 

pozostało 5. Łącznie załatwiono 48 sprzeciwów, w 6 sprawach uwzględniono 

sprzeciw, w 31 oddalono, 9 odrzucono, 2 zamknięto. Na 2023 r. pozostały do 

rozpoznania 4 sprzeciwy.  

Nie przeprowadzono  postępowania mediacyjnego.  

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

W roku 2022 w Wydziale II rozpoznano 146 wniosków o przyznanie prawa pomocy, 

w tym 12  przed wpływem skargi do sądu.   

 

 

III. Zagadnienia związane z prawem pomocy 

W 2022 r. skarżący i inni uczestnicy postępowania sądowego nadal chętnie 

korzystali z instytucji prawa pomocy. Wpłynęło 297 wniosków o przyznanie prawa 

pomocy. W 113 przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 53 zostały 

uwzględnione częściowo, w 55 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 

58 wnioski pozostawiono bez rozpoznania, a 29 wnioski rozstrzygnięto w inny 

sposób. 

W Wydziale I wpłynęło 159  wniosków o przyznanie prawa pomocy. W  63 

przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 16 zostały uwzględnione 

częściowo, w 43  przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 38  wniosków 

pozostawiono bez rozpoznania, a 4 wnioski rozstrzygnięto w inny sposób (umorzono 

postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy). 

Najwięcej wniosków o przyznanie prawa pomocy złożono w sprawach dotyczących 

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

odmowy uchylenia decyzji ostatecznej.  Większość wniosków pochodziła od osób 
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fizycznych, natomiast 31 wniosków złożyły osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej. 

W Wydziale II wpłynęło nowych 138 wniosków o przyznanie prawa pomocy. W 

50 przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 29 zostały uwzględnione 

częściowo, w 12 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 20 wniosków 

pozostawiono bez rozpoznania, a 25 wniosków rozstrzygnięto w inny sposób 

(umorzono postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy, a w kilku 

sprawach orzeczono o połączeniu do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia 

wniosków złożonych na odrębnych formularzach przez małżonków prowadzących 

wspólne gospodarstwo domowe i zobowiązanych do ponoszenia solidarnie kosztów 

sądowych). 

Najwięcej wniosków o przyznanie prawa pomocy złożono w sprawach dotyczących 

pomocy społecznej, a następnie w sprawach budowlanych. Większość wniosków 

pochodziła od osób fizycznych, natomiast 1 wniosek złożyła spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, a 1 wniosek pochodził od stowarzyszenia będącego organizacją 

pożytku publicznego. 

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 2022 r., poz. 329 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 78/22 z 15 września 2022 r., sygn. 

akt II SPP/Ke 75/22 z 7 września 2022 r.). Również przedłożenie części 

wymaganych wezwaniem orzekającego dokumentów i oświadczeń było podstawą do 

nieuwzględnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy (sygn. akt I SPP/ Ke 1/22 z 

29 kwietnia 2022 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 
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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 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. 

W minionym roku nasiliło się zjawisko kilkakrotnego składania przez 

skarżącego w jednej sprawie kolejnych wniosków o przyznanie prawa pomocy w 

takim samym zakresie, przy niezmienionej sytuacji rodzinnej i majątkowej. Często 

kolejny formularz PPF zawierał identyczną treść co złożony wcześniej w tej samej 

sprawie, nawet wysokość oszczędności zgromadzonych na rachunku bankowym 

była co do złotówki taka sama (sygn. akt II SPP/Ke 108/22). Ponowny wniosek o 

przyznanie prawa pomocy był składany także w sytuacji gdy referendarz sądowy 

przyznał prawo pomocy w zakresie całkowitym, ewentualnie umarzał postępowanie 

co do części wniosku ze względu na ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych. 

Nawet wyznaczenie przez organ samorządu zawodowego konkretnej osoby 

pełniącej funkcję pełnomocnika z urzędu, która podejmowała czynności procesowe 

nie powstrzymało skarżącej przez składaniem następnych wniosków o przyznanie 

prawa pomocy i to w sprawach zakończonym prawomocnym orzeczeniem sądu 

administracyjnego (sygn. akt II SPP/Ke 117/22 - II SPP/Ke 123/22). Składanie 

kolejnych takich samych wniosków skutkowało wydaniem przez starszych 

referendarzy sądowych postanowień o umorzeniu postępowania w sprawie 

przyznanie prawa pomocy jako bezprzedmiotowych, stosownie do art. 249a ustawy 

p.p.s.a 

Jednakże, w zeszłym roku zdarzały się również sytuacje, że wnioskodawcy  

po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia postanowienia o odmowie przyznania 

prawa pomocy z własnej inicjatywy niezwłocznie uiszczali kwoty wymaganych 
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wpisów sądowych bez składania sprzeciwów i bez oczekiwania na wezwanie z sądu 

do uiszczenia opłaty. W uzasadnieniach postanowień referendarze sądowi podawali 

kwoty kosztów sądowych z jakie obciążają skarżących na poszczególnych etapach 

postępowania sądowoadministracyjnego, co pozwalało adresatom orzeczeń 

prawidłowo ocenić ich możliwości płatnicze w danej sprawie (sygn. akt II SPP/Ke 

93/22).  

W sprawie II SPP/Ke 65/22 wnioskodawcy zwrócili się o ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu do sporządzenia skargi kasacyjnej podając w uzasadnieniu, 

że adwokaci i radcowie prawni, do których się zwrócili, odmówili przyjęcia zlecenia, 

twierdząc, że jest mało czasu i mają dużo już spraw. Skarżący podnieśli, że nie znają 

więcej adwokatów, którzy mogliby zająć się ich sprawą, a nie stać ich na stawki tych 

kancelarii prawnych, których szukali w Internecie. Starszy referendarz sądowy 

postanowieniem z 30 czerwca 2022r r. odmówił przyznania prawa pomocy ze 

względu na sytuację majątkową wnioskodawców, ale wskazał w uzasadnieniu 

postanowienia, że na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach 

http://www.ora.kielce.pl/adwokaci.html znajduje lista około 530 adwokatów, na 

stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach 

https://www.oirpkielce.pl/o-izbie/lista-radcow-2 znajduje lista 1387 radców prawnych, 

z których większość jest czynna zawodowo, a wnioskodawcy mogą również 

skorzystać z usług adwokatów lub radców prawnych wpisanych na listę adwokatów 

czy listę radców prawnych prowadzonych przez organy samorządu zawodowego w 

innych miastach Polski. Referendarz sadowy pouczył także skarżących, że zgodnie z 

art. 177 § 6 ustawy p.p.s.a. w przypadku odmowy przyznania prawa pomocy w 

zakresie obejmującym ustanowienie adwokata, radcy prawnego na wniosek, o 

którym mowa w § 3, bieg trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi 

kasacyjnej nie może rozpocząć się wcześniej niż od dnia doręczenia stronie 

postanowienia, a jeżeli strona wniesie środek zaskarżenia na to postanowienie - 

wcześniej niż od dnia doręczenia postanowienia kończącego postępowanie w tym 

przedmiocie. Wskazano, że bieg trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi 

kasacyjnej rozpocznie się po tym jak postanowienie w sprawie  przyznania prawa 

pomocy stanie się prawomocne (nie będzie można wnieść od niego sprzeciwu ani 

zażalenia), a wnioskodawcy będą mieli dodatkowe co najmniej 30 dni na znalezienie 

profesjonalnego pełnomocnika z wyboru i wniesienie skargi kasacyjnej. Skarżący nie 

złożyli sprzeciwu od postanowienia o odmowie przyznania prawa pomocy i 

http://www.ora.kielce.pl/adwokaci.html
https://www.oirpkielce.pl/o-izbie/lista-radcow-2
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skutecznie wnieśli skargę kasacyjną sporządzoną przez profesjonalnego 

pełnomocnika z wyboru powołując się na art. 177 § 6 ustawy p.p.s.a. 

Podsumowując, należy wskazać, że celem instytucji prawa pomocy jest 

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

w sytuacji 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 zastosowanie wykładni systemowej i celowościowej oraz 

sięganie do orzec 

 

 

IV. Wybrane problemy orzecznictwa 

1. Podatek od towarów i usług. 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 651/21, 652/21, 653/21, 652/21, 653/21, 

654/21, 655/21, 656/21, 657/21, 658/21, 659/21,  660/21, 661/21, 580/21, 563/21,   

550/21, 638/21, 597/21, 557/21, 590/21, 33/22, 99/22, 124/22, 8/22, 7/22, 149/22, 

150/22, 152/22,  98/22, 85/22, 118/22, 89/22, 146/22, 147/22, 108/22, 185/22, 30/22, 

29/22, 207/22, 221/22, 216/22, 105/22, 103/22, 217/22, 268/22, 171/22, 259/22, 

206/22, 338/22, 228/22, 229/22, 696/21, 501/21, 697/21, 647/21, 136/22, 444/22, 

398/22, 377/22, 430/22 Sąd oddalił skargi. 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 488/21, 107/22, 21/22, 188/22, 212/22, 

211/22   uchylono zaskarżoną decyzję, zaś w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 449/22 

uchylono zaskarżoną decyzję w części. W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 56/22 

uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą decyzję organu I instancji.  

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 607/21, 608/21, 609/21, 610/21, 611/21, 

612/21, 38/22 uchylono zaskarżone postanowienia oraz poprzedzające je 

postanowienia organu I instancji. 
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W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 542/21,  606/21,  646/21, 176/22 Sąd uchylił 

zaskarżone akty (interpretacje prawa podatkowego). 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 56/22 uwzględniając skargę Sąd stwierdził, 

że zaskarżona decyzja oraz poprzedzająca ją decyzja organu I instancji naruszają 

prawo w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Sąd wskazał, że 

wydanie decyzji było wynikiem zakwestionowania przez organy prawidłowości 

zastosowania przez podatnika korekty podatku naliczonego od nabycia środków 

trwałych w deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2020 r. Stwierdzono bowiem, że 

podatnik nieprawidłowo dokonał obliczenia korekty podatku naliczonego od nabycia 

środków trwałych przy zastosowaniu tzw. metody kosztowej opartej na podstawie 

faktur budowlanych oraz kosztorysu budowlanego zamiast zastosowania proporcji o 

której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.Wyjaśnił, że w przypadku wykonywania w 

ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowanych podatkiem od towarów 

i usług oraz zwolnionych z opodatkowania tym podatkiem, należy mieć na uwadze 

uregulowania zawarte w art. 90 ustawy o VAT. Powyższe przepisy stanowią 

uzupełnienie regulacji art. 86 ustawy. Sąd podniósł, że zgodnie z treścią art. 90 ust.  

ustawy o podatku od towarów i usług w stosunku do towarów i usług, które są 

wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi 

przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku 

z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego 

określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do 

których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. 

W myśl art. 90 ust. 2 ustawy - jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części 

kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku 

należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie 

przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10. Stosownie do art. 90 

ust. 3 ustawy - proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego 

obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z 

którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz 

czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. 

Sąd wyjaśnił, że przepisy art. 90 ust. 1-3 ustawy, stanowią implementację art. 17 ust. 

5 i art. 19 VI Dyrektywy Rady z 18 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - 
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wspólny system podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE z 13 czerwca 1977 r., Nr 

L 145 z późn. zm. dalej: VI Dyrektywa), które obecnie odpowiadają artykułom 173 i 

art. 174 Dyrektywy 112. Zgodnie z art. 173 ust. 1 Dyrektywy 112, w odniesieniu do 

towarów i usług wykorzystywanych przez podatnika zarówno do dokonywania 

transakcji dających prawo do odliczenia, o których mowa w art. 168, art. 169 i art. 

170, jak i transakcji niedających prawa do odliczenia, odliczenie będzie dotyczyło 

tylko takiej części podatku od towarów i usług, która proporcjonalnie przypada na 

kwotę tych pierwszych transakcji. Proporcja podlegająca odliczeniu jest ustalana, 

zgodnie z art. 174 i art. 175, dla wszystkich transakcji dokonanych przez podatnika. 

Podał, że zarówno w regulacjach wspólnotowych, jak i w ustawodawstwie krajowym 

jedynym kryterium umożliwiającym dokonanie alokacji podatku naliczonego przy 

zakupie towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi 

jest metoda obrotowa, co wynika wprost z art. 174 ust. 1 Dyrektywy 112, jak i art. 90 

ust. 3 ustawy. Przenosząc powyższe przepisy na grunt kontrolowanej sprawy Sąd 

stwierdził, że w sytuacji gdy podatnik na podstawie art. 90 ust 1 ustawy o VAT nie 

jest w stanie dokonać bezpośredniego przyporządkowania podatku naliczonego 

czynnościom, w związku z wykonywaniem, których odliczenie podatku naliczonego 

jest możliwe i czynnościom w związku z wykonywaniem których podatnik nie ma 

prawa do odliczenia, wówczas zastosowanie znajdzie formuła rozliczenia 

proporcjonalnego określona w ust 2. Przepis ten przewiduje wyraźnie, że może on 

zostać zastosowany tylko wówczas, gdy podatnik nie jest w stanie wyodrębnić kwot, 

o których mowa w ust 1.Oznacza to, że jeżeli podatnik jest w stanie 

przyporządkować w sposób bezpośredni cały podatek naliczony odpowiednio 

czynnościom umożliwiającym odliczenie i czynnościom nie dającym prawa do 

odliczenia podatku naliczonego wówczas rozliczenia proporcjonalnego nie stosuje 

się.Sąd podkreślił, że jeżeli podatnik może dokonać bezpośredniego 

przyporządkowania podatku naliczonego tylko w odniesieniu do części podatku 

naliczonego, wówczas rozliczenie proporcjonalne może zostać zastosowane w 

stosunku do pozostałej części podatku naliczonego. Następnie wyjaśnił, że podatnik 

w latach 2010-2011 realizował projekt unijny, który obejmował budowę i wyposażenie 

budynku usługowo-handlowego celem wprowadzenia nowych usług oraz 

wzmocnienia konkurencyjności firmy. Budynek ten składa się z 3 kondygnacji: niski 

parter o powierzchni x m2, parter o powierzchni y m2 oraz piętro o powierzchni z m2.  

Kwota VAT naliczonego związanego z zakupami środków trwałych i inwestycją 

stanowiła kwotę xxx zł. 
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Sąd orzekający ustalił, że dolna kondygnacja, czyli niski parter, w całości 

przeznaczono do prowadzenia bawialni, sklepiku oraz mini-baru. Na niskim parterze 

świadczono wyłącznie usługi, które w całości opodatkowane są podatkiem VAT. 

Kondygnacja środkowa, czyli parter, jak również kondygnacja górna, czyli piętro 

wykorzystano do prowadzenia kursów językowych i komputerowych, zwolnionych z 

podatku VAT, jak również usług związanych ze sprzedażą podręczników własnego 

wydawnictwa, usług kserograficznych, tłumaczenia dokumentów, skanowania, 

drukowania, a także dodatkowo usług związanych z bawialnią, które są 

opodatkowane podatkiem VAT. Zdaniem Sądu błędnie organ wywiódł, że wolą 

podatnika było zastosowanie, przy dokonywaniu obliczenia korekty, indywidualnej 

metody kosztowej – nieprzewidzianej w przepisach prawa. Podejmowane przez 

stronę czynności oraz ich uzasadnienie świadczą o tym, że organ wadliwie odczytał 

wolę strony, przypisując jej działanie niezgodne z prawem. W ocenie Sądu analiza 

wszystkich pism skierowanych przez podatnika do organów – m.in. wyjaśnień, 

odwołania – wskazuje jednoznacznie, że celem podatnika było: po pierwsze – 

wykazanie jego prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych kosztów 

wybudowania dolnej kondygnacji budynku (niskiego parteru) w całości – albowiem 

budynek w tej części jest wykorzystywany przez podatnika tylko do czynności w 

ramach działalności opodatkowanej VAT. Jako podstawę prawną obliczenia korekty 

podatku naliczonego za styczeń 2020 r. strona podała m.in. art. 86 ust 1 ustawy o 

VAT. Następnie, ponieważ dwie pozostałe kondygnacje budynku służą podatnikowi 

zarówno do realizacji czynności opodatkowanych VAT jak i zwolnionych z VAT 

(zatem na tych dwóch kondygnacjach budynku strona wykonuje działalność 

mieszaną), podatnik nie jest w stanie wyodrębnić części kwot podatku naliczonego 

związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo 

do obniżenia kwoty podatku należnego. Dlatego w tym zakresie – co do wydatków 

związanych z budową pozostałych dwóch kondygnacji budynku – parter i piętro – 

podatnik chciał pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku 

naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do 

których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, 

stosując art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Jak wynika z powyżej zaprezentowanych 

rozważań prawnych, co do zasady działanie takie należy uznać za dopuszczalne – w 

świetle art. 86 ust 1 oraz art. 90 ust 1-3 ustawy o VAT, albowiem celem takiego 

działania będzie realizacja przez przedsiębiorcę prawa do odliczenia podatku 

naliczonego w jak najpełniejszym zakresie. 
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W ocenie Sądu rolą organu jest natomiast dokonanie oceny prawidłowości rozliczeń 

podatnika w ramach której organ powinien wnikliwie przeanalizować przedłożone 

przez podatnika dowody, którymi ten wspiera prawidłowość dokonanej korekty. Przy 

czym należy ocenić wszystkie dowody – nie tylko faktury. Niesłusznie więc organ 

zarzucił stosowanie przez podatnika nieznanej prawu metody zmierzającej do 

odliczenia podatku w zawyżonej wysokości, którą określa jako metodę kosztową. 

Jakkolwiek strona posługuje się argumentacją, że ma możliwość wykorzystania 

dowolnej metody wyliczenia VAT, jednak zdaniem Sądu intencją strony nie było 

kreowanie innego niż ujętego w art. 90 ust 3 ustawy o VAT sposobu ustalenia 

proporcji. Jak wyraźnie wynika z treści wyjaśnień, odwołania, a następnie skargi, 

strona w oparciu o art. 86 ust 1 ustawy o VAT wywodzi swoje prawo do odliczenia w 

drodze korekty, o której mowa w art. 91 ust. 1, 2 i 3 podatku naliczonego w całości 

od zakupów dotyczących wybudowania najniższej kondygnacji budynku – niskiego 

parteru, która to część budynku jest przeznaczona wyłącznie dla działalności 

opodatkowanej VAT. Ponieważ na pozostałych dwóch kondygnacjach prowadzona 

jest działalność mieszana, co do wydatków związanych z inwestycją w tej części, 

korygując podatek naliczony, strona skorzystała z proporcji, o której mowa w art. 90 

ust 3 ustawy o VAT. Sąd wskazał, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności 

jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi 

wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z 

jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych 

faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie 

wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia 

podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą 

opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług 

wykorzystywanych do wykonywania czynności zwolnionych od podatku. Sąd 

podkreślił, że odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany 

wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza 

tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z 

towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności 

opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych 

od podatku. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego 

może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi 

związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności 

opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej 
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towary te (lub usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od 

podatku. Jeżeli natomiast dokonanie bezpośredniej alokacji nie będzie możliwe, czyli 

w przypadku gdy dokonany wydatek służyć będzie obu rodzajom działalności, 

podatnik może odliczyć tylko tę część podatku naliczonego, którą można 

proporcjonalnie przypisać czynnościom dającym prawo do odliczenia. A zatem 

zasada proporcjonalnego odliczania podatku ma zastosowanie do tej kategorii 

wydatków, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju 

sprzedaży, czyli jako "zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną". 

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy Sąd podniósł, że strona 

konsekwentnie twierdziła, że niski parter wybudowanego budynku jest w całości 

przeznaczony wyłącznie do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, natomiast 

środkowa i górna kondygnacja budynku przeznaczone są do świadczenia usług 

zarówno zwolnionych z podatku VAT, jak i usług opodatkowanych podatkiem VAT, 

czyli działalności mieszanej. Podatnik następnie złożył dowody w postaci faktur, 

kosztorysów i harmonogramu budowy oraz kosztorysu szczegółowego wybudowania 

kondygnacji niski parter – które w jej przekonaniu świadczą o prawidłowości 

dokonanego rozliczenia. Zdaniem podatnika dokumenty te pozwalały na dokładne 

wydzielenie poszczególnych kosztów budowy i przypisaniu ich do poszczególnych 

kondygnacji, a tym samym pozwalają przypisać część kosztów do działalności 

związanej z opodatkowaniem podatkiem VAT, a pozostałą część do działalności 

zarówno opodatkowanej jak i zwolnionej z podatku VAT. Należy przy tym zauważyć, 

że z treści kosztorysu szczegółowego dotyczącego niskiego parteru wynika 

konkretna i precyzyjna wartość kosztorysowa robót związana z wybudowaniem tej 

kondygnacji, która bez podatku VAT wynosi xxx zł, podatek VAT (22%) yyy zł, 

wartość brutto zł.  Według Sądu organ miał zatem obowiązek wnikliwie zbadać, czy 

będą spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo 

do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki, które 

dotyczą wybudowania dolnej kondygnacji budynku, czyli niskiego parteru, albowiem 

służy ona podatnikowi wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT. Organy nie 

przeprowadziły jednak żadnych własnych czynności wyjaśniających jak również nie 

dokonały prawidłowej, pełnej oceny materiału dowodowego złożonego przez 

podatnika. W konsekwencji Sąd stwierdził, że organy powinny poddać ocenie 

wszystkie prawidłowo zebrane dowody, każdy z nich z osobna, a także we 

wzajemnym ich związku, kierując się prawidłami logiki, zgodnością oceny z prawami 

nauki i doświadczenia życiowego, traktowania zebranych dowodów jako zjawisk 
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obiektywnych, oceniania dowodów wyłącznie z punktu widzenia ich znaczenia i 

wartości dla toczącej się sprawy, wszechstronności oceny. Organ nie może pominąć 

żadnego z dowodów, jeżeli oceni go jako wiarygodny, nie może nie doceniać jego 

znaczenia, jeżeli ma on wartość dla rozpoznawanej sprawy. Ocena ta powinna być 

logiczna i spójna. W ocenie Sądu nie spełniało powyższych standardów lakoniczne 

stwierdzenie organów, że przedłożony kosztorys szczegółowy stanowi "pewną 

kalkulację". Organ nie wyjaśnił przy tym dlaczego uznaje przyjęte tam wyliczenia za 

nieprawidłowe, nie wskazał w jakim zakresie zaproponowane wyliczenie jest 

niewiarygodne, czy niedokładne. Organ nie dokonując właściwej analizy wartości 

dowodowej złożonych przez stronę dokumentów pominął je. Jako niewystarczające 

dla pełnego rozpoznania sprawy należy przyjąć wnioski organu, że z faktur nie 

wynika jednoznaczne prawo do odliczenia, bowiem ich treść nie pozwala na 

przyporządkowanie konkretnego wydatku opisanego daną fakturą do części 

inwestycji, która związana jest z działalnością opodatkowaną. Podatnik wyjaśniał 

bowiem, że faktury sporządzane były zgodnie z wymogami projektu, o którego 

dofinansowanie wystąpił. Natomiast prawidłowość wyodrębnienia objętych nimi kwot 

wynikała z pozostałej złożonej do akt sprawy dokumentacji – w tym kosztorysu 

szczegółowego. W konsekwencji zdaniem Sądu należało dokonać kompleksowej 

oceny dowodów w ich wzajemnym powiązaniu, czego w niniejszej sprawie organy 

zaniechały. Nadto Sąd podkreślił, że uchybienie to musi zostać wyeliminowane przez 

organ podatkowy. Sąd nie mógł – wbrew oczekiwaniom skarżącego – orzec, czy 

przedłożone dokumenty pozwalają na dokładne określenie kosztów wytworzenia 

dolnej kondygnacji, albowiem w tym zakresie stanowisko musi zająć w pierwszej 

kolejności organ. Sąd administracyjny sprawując kontrolę nad działaniem organów 

podatkowych nie zastępuje ich bowiem w orzekaniu o istocie sprawy, lecz 

stwierdzając uchybienie przepisom prawa, uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie, 

nakazując organom usunięcie dostrzeżonych w procesie decyzyjnym wad. 

Sąd w sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 651/21, 652/21, 653/21, 652/21, 653/21, 

654/21, 655/21, 656/21, 657/21, 658/21, 659/21,  660/21, 661/21 oddalił skargi na 

decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia 

decyzji ostatecznych. Sąd wyjaśnił, że kontroli poddał decyzje odmawiające 

skarżącemu uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, ostatecznych decyzji w 

przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, wobec 

stwierdzenia braku przesłanki, określonej w art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej. 

Sąd orzekający wskazał, że zgodnie z brzmieniem ww. przepisu wznawia się 
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postępowanie w sytuacji, gdy orzeczenie TSUE ma wpływ na treść wydanej decyzji. 

W ocenie skarżącego orzeczeniem mającym wpływ na treść wydanych decyzji był 

wyrok TSUE z 16 października 2019 r. sygn. akt C-189/18. Następnie Sąd wyjaśnił, 

że teza rozstrzygnięcia wypływająca z wyroku Trybunału brzmi: "Dyrektywę Rady 

2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 

wartości dodanej, zasadę poszanowania prawa do obrony oraz art. 47 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że co do zasady 

nie sprzeciwiają się one uregulowaniu lub praktyce danego państwa członkowskiego, 

zgodnie z którymi w trakcie weryfikacji wykonanego przez podatnika prawa do 

odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) organ podatkowy jest związany 

ustaleniami faktycznymi i kwalifikacjami prawnymi dokonanymi już przez siebie w 

ramach powiązanych postępowań administracyjnych wszczętych przeciwko 

dostawcom tego podatnika, na których zostały oparte decyzje, które stały się 

ostateczne, stwierdzające istnienie oszustwa związanego z VAT popełnionego przez 

dostawców, z zastrzeżeniem, po pierwsze, że nie zwalniają one organu 

podatkowego z obowiązku zapoznania podatnika z dowodami, w tym z dowodami 

pochodzącymi z owych powiązanych postępowań administracyjnych, na podstawie 

których zamierza on wydać decyzję, oraz że podatnik ten nie zostaje w ten sposób 

pozbawiony prawa do skutecznego zakwestionowania w trakcie toczącego się 

przeciwko niemu postępowania owych ustaleń faktycznych i kwalifikacji prawnych, po 

drugie, że wspomniany podatnik może w trakcie tego postępowania uzyskać dostęp 

do wszystkich dowodów zebranych w trakcie owych powiązanych postępowań 

administracyjnych lub w jakimkolwiek innym postępowaniu, na których to dowodach 

wspomniany organ zamierza oprzeć swą decyzję lub które to dowody mogą zostać 

wykorzystane przy wykonywaniu prawa do obrony, chyba że cele leżące w interesie 

ogólnym uzasadniają ograniczenie tego dostępu, oraz po trzecie, że sąd 

rozpoznający skargę na tę decyzję może skontrolować zgodność z prawem 

uzyskania i wykorzystania owych dowodów oraz ustaleń, które mają decydujące 

znaczenie dla rozstrzygnięcia skargi, dokonanych w decyzjach administracyjnych 

wydanych względem wspomnianych dostawców". W ocenie Sądu orzekającego 

wyjaśnienia wymagało więc to, czy ww. wyrok TSUE ma wpływ na treść decyzji 

ostatecznej w stopniu uzasadniającym żądanie skarżącego zawarte we wniosku o 

wznowienie postępowania. Sąd podkreślił, że w orzecznictwie sądów 

administracyjnych wykształciły się określone kryteria i wskazania prawne co do 

oceny wpływu orzeczenia TSUE na treść decyzji ostatecznej. Pierwszym z tych 
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kryteriów jest, by uwzględnienie wykładni prawa unijnego przedstawionej w danym 

wyroku wymuszało wydanie odmiennego rozstrzygnięcia sprawy (wyrok NSA z 25 

lipca 2017 r., I FSK 513/17). Z drugiej zaś strony akcentuje się w orzecznictwie, że 

dane orzeczenie TSUE, które stanowi podstawę wznowienia postępowania zgodnie z 

art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej winno mieć walor orzeczenia 

precedensowego. Zdaniem Sądu orzeczenie Trybunału nie miało wpływu na treść 

decyzji ostatecznych Dyrektora, który wymuszałby ich uchylenie. W postępowaniu, 

którego wynikiem były ostateczne decyzje Dyrektora w przedmiocie podatku od 

towarów i usług organy podatkowe wykorzystały materiały pochodzące z innych 

postępowań, w tym decyzje podatkowe wydane wobec kontrahenta skarżącego. Sąd 

stwierdza, że posłużenie się przez organy podatkowe tymi dokumentami nastąpiło z 

zachowaniem zastrzeżeń wynikających z wyroku Trybunału. Inaczej rzecz ujmując 

test zastosowania w realiach niniejszej sprawy tego wyroku wypadał negatywnie. 

Organy podatkowe, co jest poza sporem (skarżący nie kwestionował tej 

okoliczności), wywiązały się z obowiązku zapoznania podatnika z materiałem 

dowodowym zgromadzonym w sprawie, w tym z dowodami pochodzącymi z owych 

innych postępowań. Skarżący wprawdzie nie uczestniczył bezpośrednio w 

przeprowadzeniu tych dowodów, to jednak nie świadczy to o naruszeniu gwarancji 

procesowych strony. Wyrok Trybunału nie mówi bowiem o obowiązku 

bezpośredniego przeprowadzania dowodów pozyskanych z innych postępowań. 

Sygnalizuje jedynie obowiązek zapoznania strony z materiałem dowodowym 

zgromadzonym w sprawie. Przedmiotem wyroku Trybunału była bowiem sprawa, w 

której węgierski organ podatkowy zapoznał podatnika jedynie z częścią dowodów 

zgromadzonych w sprawie jego kontrahenta, a stanowiących podstawę wydania 

decyzji wobec podatnika i przedstawił je podatnikowi w formie streszczenia. W 

konsekwencji zdaniem Sądu oparcie się organów podatkowych m.in. na dowodach 

pozyskanych w innych postępowaniach, postępowaniu karnym, postępowaniu 

podatkowym, nie dowodzi naruszenia zasady czynnego udziału strony w 

postępowaniu, nawet, gdy strona nie brała udziału w przeprowadzaniu tych 

dowodów. Zarzut naruszenia zasady czynnego udziału strony w postępowaniu w 

sytuacji włączenia dowodów przeprowadzonych w innym postępowaniu byłby 

uzasadniony, gdyby strona wskazała na konkretne, istotne okoliczności faktyczne, 

niezbędne do wyjaśnienia lub sprzeczności w tych dowodach w porównaniu z 

zebranym materiałem dowodowym, co w postępowaniu zwykłym nie miało miejsca. 
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Skarżący mógł uzyskać dostęp do materiału dowodowego zebranego w trakcie 

owych innych postępowań (postępowań dotyczących jego kontrahenta). Co 

znamienne, skarżący w postępowaniu zwykłym nie eksponował potrzeby zapoznania 

się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie kontrahenta.  Sąd krajowy 

rozpoznający skargę na decyzję wydaną w postępowaniu zwykłym wobec 

skarżącego miał możliwość zbadania legalności przeprowadzonego postępowania 

dowodowego, oceniał możliwość uczestniczenia w postępowaniu strony i zapoznania 

się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przez skarżącego. Dodatkowo 

podkreślił, że wyrok Trybunału został wydany w związku z pytaniem zadanym przez 

sąd węgierski dotyczący możliwości tego sądu w zakresie kontroli legalności 

gromadzenia materiału dowodowego i prawidłowości postępowania dotyczącego 

kontrahenta strony skarżącej. W realiach niniejszej sprawy sąd krajowy (sąd polski), 

nie tylko miał możliwość dokonania takiej kontroli, ale kontroli tej prawomocnie 

dokonał. Powyższe zdaniem Sądu oznacza, że organ dokonał prawidłowej wykładni 

przepisów prawa krajowego stanowiących implementację norm prawa unijnego, w 

świetle wykładni TSUE. W realiach niniejszej sprawy chodzi o wykładnię przepisów 

prawa krajowego, które gwarantują stronie poszanowanie prawa do obrony w 

postępowaniu podatkowym. W tym zakresie polska procedura (art. 123 Ordynacji 

podatkowej statuujący zasadę czynnego udziału stron oraz art. 178 Ordynacji 

podatkowej, dający stronie prawo wglądu do akt sprawy podatkowej) nie narusza 

Dyrektywy Rady 2006/112/WE - zasady poszanowania prawa do obrony oraz art. 47 

Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Sąd stwierdził ponadto, że 

zaprezentowana w wyroku Trybunału wykładnia poszanowania prawa do obrony nie 

wykazuje precedensowego charakteru. W zakresie wykładni tej zasady TSUE 

kontynuuje wykładnię przedstawioną w wyroku TSUE z 9 listopada 2017 r., C-

298/16, w którym wskazano, że jednostka powinna mieć umożliwiony, na swój 

wniosek, dostęp do informacji i dokumentów znajdujących się w aktach sprawy 

administracyjnej i podlegających uwzględnieniu przez organ publiczny w celu 

wydania decyzji chyba, że względy interesu ogólnego uzasadniają ograniczenie 

dostępu do tych informacji i dokumentów. W wyroku stanowiącym podstawę 

wznowienia postępowania w niniejszej sprawie TSUE w sposób tożsamy interpretuje 

tę zasadę w kontekście dostępu strony do akt sprawy, zatem orzeczenie to nie 

wykazuje waloru precedensowego w tej kwestii. Trybunał podkreślił przy tym w 

omawianym wyroku, że orzecznictwo w tym zakresie jest ugruntowane. 

Podsumowując Sąd stwierdził, że zasadnie oceniono to w zaskarżonych decyzjach 
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nie zachodziła przesłanka do wznowienia postępowania na podstawie art. 240 § 1 

pkt 11 Ordynacji podatkowej. W konsekwencji uznał zarzuty skarg za 

nieuzasadnione.  

 

 

 

2. Podatek akcyzowy 

 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 43/22, 42/22, 40/22, 119/22, 110/22, 41/22, 

290/22, 320/22, 331/22, 332/22, 333/22, 461/22, 462/22 Sąd oddalił skargi.  

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke: 225/22 Sąd uchylił zaskarżony akt (interpretacja 

prawa podatkowego). 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke: 459/22 Sąd uchylił zaskarżone postanowienie 

i poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji. 

Sąd w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 42/22, 43/22, 119/22 oddalił skargę podatnika na 

interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie 

podatku akcyzowego. Sąd w ww. sprawach orzekając w granicach zarzutów 

postawionych w skargach, stwierdził, że nie zasługiwały one na uwzględnienie. 

Zarzuty te dotyczyły błędnej wykładni zawartej w u.p.a. definicji legalnej "płynu do 

papierosów elektronicznych". Zgodnie z jej brzmieniem zawartym w przepisie art. 2 

ust. 1 pkt 35 u.p.a. za "płyn do papierosów elektronicznych" uważa się "roztwór 

przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, 

jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę". 

Według skarżącej glikol czy też gliceryna, skoro z punktu widzenia chemicznego nie 

stanowią roztworu (przeznaczonego do wykorzystania w papierosach 

elektronicznych), to nie mieszczą się w zakresie tej definicji. Sąd nie podziela 

prawidłowości takiego wnioskowania. Wynik samej wykładni językowej nie może 

budzić wątpliwości, że płynem do papierosów jest również baza tego roztworu, który 

przeznaczony jest do wykorzystania w papierosach elektronicznych, a która to baza 

zawiera glikol lub glicerynę. Baza oznacza podstawę do stworzenia czegoś, element 

bez którego nie powstałby produkt końcowy o pożądanych właściwościach. Zarówno 

glikol jak i gliceryna stanowią nośnik nikotyny i aromatu tj. substancji nadającym 

papierosom elektronicznym pożądane właściwości. Tym samym zarówno glikol, jak i 

gliceryna mogą samodzielnie stanowić bazę dla tego roztworu. Wbrew natomiast 

sugestiom skarżącej "baza" wg powyższej definicji legalnej nie musi być roztworem; 



Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

29 

 

ustawodawca w definiensie identyfikuje "bazę" jako "bazę do roztworu". Oznacza to, 

że taki produkt sam nie musi stanowić roztworu, lecz - pod warunkiem, że zawiera 

glicerynę, glikol, bądź obie te substancje ("lub") - służy do jego wytworzenia. Sąd 

wyjaśnił, że prawidłowość powyższej wykładni językowej, co eksponuje się w 

analogicznych sprawach w orzecznictwie sądowym (wyroki WSA w Warszawie z 29 

września 2021 r. - sygn. akt: III SA/Wa 667/21 i III SA/Wa 1256/21, czy też WSA w 

Gorzowie Wielkopolskim z 24 marca 2022 r. – sygn. akt: I SA/Go 39/22 i I SA/Go 

43/22 – dostępne na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/), potwierdza również wynik 

wykładni systemowej wewnętrznej oraz celowościowej. Ustawodawca traktuje każdy 

płyn do papierosów elektronicznych jako wyrób akcyzowy, wskazując go w 

załączniku nr 1 do ustawy w poz. 46, bez względu na kod CN. Decydującym 

warunkiem uznania roztworu, w tym liquidu, bazy, glikolu czy gliceryny za wyrób 

akcyzowy jest ich przeznaczenie do wykorzystania w papierosach elektronicznych. Z 

kolei cel takiego zdefiniowania płynu do papierosów elektronicznych został wprost 

określony w projekcie tej regulacji (druk sejmowy nr VIII.1963, źródło: 

https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/4422ADB7004DA71DC12581C5005C416D/ 

24File/1963.pdf), gdzie projektodawca założył, że skuteczna kontrola płynów do 

papierosów elektronicznych wymusza objęcie podatkiem wszystkich płynów 

służących do napełniania papierosów elektronicznych, bez względu na zawartość 

nikotyny, a wprowadzenie opodatkowania płynów do papierosów elektronicznych i 

wyrobów nowatorskich ma na celu zapewnienie analogicznego traktowania 

podatkowego wyrobów substytucyjnych względem tradycyjnych wyrobów 

tytoniowych. Wyroby, na które wprowadza się akcyzę, podobnie jak tradycyjne 

wyroby tytoniowe, ewidentnie należą do kategorii używek. Tym samym celem 

ustawodawcy było objęcie opodatkowaniem akcyzą wszystkich płynnych składników 

służących do produkcji (indywidualnego komponowania) finalnej mieszaniny płynów 

bezpośrednio używanej przez użytkowników papierosów elektronicznych jako 

używek, czyli ze względu na cele fiskalne oraz społeczne. Cele te sąd rozpoznający 

niniejszą sprawę w pełni aprobuje jako odpowiednie i adekwatne narzędzie 

legislacyjne, które poprzez zwiększenie obciążeń fiskalnych używek stworzy 

przeszkodę ekonomiczną obniżającą zainteresowanie tymi używkami. Tym samym, 

eksponowana przez stronę skarżącą definicja chemiczna roztworu, którą odrzucił w 

procesie interpretacyjnym organ, w żadnej mierze nie podważa prawidłowości 

wnioskowania, że wśród desygnatów ujętych w definiensie analizowanej definicji 

legalnej płynu do papierosów elektronicznych obok finalnego płynu (roztworu) 
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wlewanego do papierosów elektronicznych znajdują się inne wyroby – półprodukty, 

m.in. stanowiące bazę tego roztworu glikol lub gliceryna, czy też ich mieszanina, 

przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych. Zdaniem Sądu 

wynik wykładni dokonanej przez organ interpretacyjny z tym wyprowadzonym w 

sprawie przez sąd (w granicach zarzutów skargi) jest tożsamy i każe przyjąć, że 

produkcja lub sprzedaż opisanego we wniosku, w tym również co jego do 

przeznaczenia, glikolu propylenowego lub gliceryny powinna być traktowana jako 

produkcja i sprzedaż płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt 35 u.p.a. Na gruncie rozpoznawanej sprawy sąd dokonując kontroli 

zaskarżonego wyniku procesu interpretacyjnego nie dopatrzył się naruszenia 

przepisów prawa wskazanych w zarzutach skargi. Po pierwsze, w procesie 

interpretacyjnym nie doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego, tj. art. 2 

ust. 1 pkt 35 u.p.a., w stopniu mającym wpływ na wynik tego procesu (art.146 § 1 w 

zw. z art.145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.). Po drugie, nie doszło do naruszenia art. 32 i 

217 Konstytucji RP, ponieważ opodatkowanie spornych substancji przeznaczonych 

do użycia w papierosach elektronicznych znajduje podstawę ustawową i w żadnej 

mierze nie narusza zasady równości wobec prawa. Zasada równości polega na tym, 

że wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych), charakteryzujący się daną 

cechą istotną (relewantną), mają być traktowani równo, co oznacza zarówno zakaz 

dyskryminowania, jak i faworyzowania takich osób. Tymczasem to przyjęcie za 

prawidłową wykładni art. 2 ust. 1 pkt 35 u.p.a. przedstawionej przez skarżącą, 

doprowadziłoby do nieuprawnionego uprzywilejowania producentów i sprzedawców 

glikolu propylenowego i gliceryny sprzedających te produkty jako oddzielne 

substancje, w stosunku do producentów i sprzedawców glikolu propylenowego i 

gliceryny sprzedających te produkty w postaci roztworu glikolu z gliceryną. Po trzecie 

w końcu, nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut naruszenia przepisów 

procesowych, tj. art. 14c § 1 i 2 oraz art. 121 § 1 w zw. z art. 14h Ordynacji 

podatkowej, ponieważ organ przeciwstawił stanowisku podatnika nienaruszającą 

prawa wykładnię art. 2 ust. 1 pkt 35 u.p.a. Dla uznania zasadności tego zarzuty nie 

jest natomiast wystarczające eksponowane w skardze oczekiwanie potwierdzenia 

prawidłowości stanowiska skarżącej wynikające z samego przeprowadzenia przez 

spółkę "pogłębionej analizy przepisów ustawy o podatku akcyzowym", czy też 

subiektywne odczucie, że organ nie przedstawił swojej argumentacji w sposób 

wyczerpujący i przekonujący. 
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Natomiast oddalając skargę w sprawie sygn. akt I SA/Ke 290/22 Sąd wyjaśnił, 

że przedmiotem kontroli sądu jest postanowienie odmawiające skarżącemu wydania 

dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu nabycia 

wewnątrzwspólnotowego samochodu ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, marki X. Powołując się na treść art. 306a 

Ordynacji podatkowej Sąd orzekający wyjaśnił, że organ podatkowy wydaje 

zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie (§ 1). 

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów 

lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze 

względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub 

stanu prawnego (§ 2). Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny 

istniejący w dniu jego wydania (§ 3); Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania 

wnioskodawcy (§ 4). Z kolei przepisy art. 306b Ordynacji podatkowej stanowią, że w 

przypadkach, o których mowa w art. 306a § 2, organ podatkowy jest obowiązany 

wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, 

wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych 

danych znajdujących się w jego posiadaniu (§ 1). Organ podatkowy, przed wydaniem 

zaświadczenia, może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie 

wyjaśniające (§ 2). Sąd podkreślił, że z przywołanych regulacji wynika, że podstawą 

do wydania zaświadczenia przez dany organ są wyłącznie prowadzone przez ten 

organ "ewidencje, rejestry lub z inne dane znajdujące się w jego posiadaniu". Innymi 

słowy, możliwość wydania zaświadczenia o określonej treści potwierdzającej fakty 

albo stan prawny, determinowana jest tym, co wynika z dokumentacji (ewidencji, 

rejestrów) i innych danych, które są w dyspozycji organu mającego wydać 

zaświadczenie. W takim stanie rzeczy obowiązkiem organu rozpatrującego wniosek 

o wydanie zaświadczenia jest sprawdzenie tego, co wynika z będących w jego 

dyspozycji materiałów w odniesieniu do przedmiotu objętego wnioskiem. Jeśli 

żądanie zawarte we wniosku o wydanie zaświadczenia ma potwierdzenie we 

wskazanych źródłach (dokumentach, danych lub informacjach), wówczas wydawane 

jest zaświadczenie o żądanej treści. W przeciwnym razie, organ ma obowiązek 

wydać zaskarżalne postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej 

treści. Warto podkreślić, że organ może w niezbędnym zakresie przeprowadzić 

postępowanie wyjaśniające. Przytoczone regulacje wskazują na ograniczenia 

organu, co do badania stanu faktycznego i prawnego wskazanego we wniosku 

podatnika. Celem procedury wydania zaświadczenia nie jest bowiem polemika z 
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wnioskiem podatnika, lecz przytoczenie i wyjaśnienie przepisów prawa mających 

zastosowanie w sprawie wszczętej wnioskiem strony postępowania. Nadto wyjaśnił, 

że zgodnie z art. 109 ust. 2a u.p.a. dla celów związanych z rejestracją samochodu 

ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 

3,5 t, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy Prawo o ruchu niebędącego 

samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4, właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego jest obowiązany wydać, na wniosek podmiotu dokonującego nabycia 

wewnątrzwspólnotowego tego samochodu, dokument potwierdzający brak 

obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju. Stosownie do art. 100 ust. 4 u.p.a. 

samochodami osobowymi są pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy 

mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, 

inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi 

(kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych 

i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym. Stosownie zaś do art. 3 ust. 1 u.p.a. do celów poboru akcyzy i 

oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie 

odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodnie z rozporządzeniem Rady 

(EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i 

statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Prawidłowej klasyfikacji 

dokonuje się zgodnie z ORINS. Zatem zadaniem organów podatkowych 

podejmujących rozstrzygnięcie, czy zgłoszony do procedury dopuszczenia do obrotu 

pojazd samochodowy podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, winno być 

dokonanie klasyfikacji taryfowej oraz statystycznej pojazdu, a ustalenia w tym 

zakresie powinny być poddane ww. regułom, wśród których najistotniejsze jest 

przesądzenie o kryterium związanym z przeznaczeniem pojazdu. W ocenie Sądu ze 

względu na istotę sporu w sprawie szczególne znaczenie miały dwie pozycje 

taryfowe, tj.: pozycja CN 8703, która obejmuje pojazdy samochodowe i pozostałe 

pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te 

objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz 

samochodami wyścigowymi oraz pozycja CN 8704, która obejmuje pojazdy 

samochodowe do transportu towarowego. Klasyfikacja pojazdu samochodowego do 

kodu CN wymaga zatem ustalenia przeznaczenia danego pojazdu. Wspomnieć 

trzeba, że podczas klasyfikowania pojazdów dla celów akcyzowych nie mają 

przesądzającego znaczenia inne przepisy dotyczące samochodów, w szczególności 

przepisy rejestracyjne krajowe, zagraniczne, czy np. regulacje dotyczące 
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homologacji pojazdu. Decydujące znaczenie dla poboru podatku akcyzowego 

posiada zatem Nomenklatura Scalona. Sad wyjaśnił, że w wyroku z 6 grudnia 2007 r. 

w sprawie C-486/06 (www.eur.lex.europa.eu, Dz.U.UE.C 2008/22/12, ECR 

2007/12A/I-10661) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że 

"decydującego kryterium dla klasyfikacji taryfowej towarów należy poszukiwać 

zasadniczo w ich obiektywnych cechach i właściwościach, takich jak określone w 

pozycji CN oraz uwagach do sekcji lub działów (pkt 23 wyroku)". Na bazie 

Nomenklatury Scalonej wydawane są Noty Wyjaśniające, które wspomagają 

prawidłową klasyfikację. Nie stanowią one źródła prawa, ale w myśl orzecznictwa 

TSUE oraz sądów krajowych podczas klasyfikowania towarów stanowią wskazówki, 

które przyczyniają się w istotny sposób do interpretacji zakresu poszczególnych 

pozycji CN. Dlatego też winny być stosowane i są uwzględniane przy klasyfikacji 

towarowej dokonywanej przez organy administracji i sądy. Następnie podał, że do 

pozycji 8703 klasyfikowane są samochody o charakterze osobowo-towarowym, 

wykorzystywane do przewozu najwyżej 9 osób, których wnętrze może być używane 

bez zmiany konstrukcji do przewozu zarówno osób, jak i towarów. Z kolei cechy 

konstrukcyjne pojazdów z pozycji CN 8704: ławki bez wyposażenia 

zabezpieczającego ani bez wyposażenia kojarzonego z częścią pojazdu 

przeznaczoną dla pasażerów w części tylnej znajdującej się za siedzeniem kierowcy 

i przednimi siedzeniami pasażerów; oddzielna kabina dla kierowcy i pasażerów oraz 

oddzielna otwarta naczepa z panelami bocznymi i nakładaną klapą; brak okien na 

bokach pojazdu; obecność przesuwanych, wahadłowych lub podnoszonych drzwi 

bez okien na bokach pojazdu lub z tyłu, przeznaczonych do załadunku i rozładunku 

towarów; zamontowany na stałe panel lub przegroda pomiędzy częścią dla kierowcy 

i pasażerów siedzących z przodu a częścią tylną; brak wyposażenia części 

załadunkowej pojazdu w sposób kojarzony z częścią pojazdu przeznaczoną dla 

pasażerów. Sąd stwierdził, że brak jest podstaw do zakwestionowania stanowiska 

organu podatkowego wyrażonego w kontrolowanym postanowieniu. Organy obu 

instancji w sposób szczegółowy przedstawiły i wyjaśniły skarżącemu przepisy prawa 

mające zastosowanie w sprawie oraz przeprowadziły w niezbędnym zakresie 

postępowanie wyjaśniające. Zarzuty naruszenia przepisów postępowania wskazane 

w skardze są niezasadne. W związku z opisanym wyżej charakterem prowadzonego 

przez organ postępowania wyjaśniającego nie mają w nim bowiem zastosowania 

zasady gromadzenia dowodów, które uregulowane zostały w szczególności w 

przepisach Działu IV Ordynacji podatkowej (por. wyrok NSA z 15 grudnia 2020 r. 
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sygn. akt I GSK 1243/20; CBOS). Organ dysponował kopią belgijskiego dokumentu 

dowodu rejestracyjnego, tymczasowego dowodu rejestracyjnego, zaświadczeniem o 

przeprowadzonym badaniu technicznym, zdjęciem pojazdu oraz informacją uzyskane 

od Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. Zdaniem sądu analiza wskazanej dokumentacji 

w świetle zasad klasyfikacji oraz not wyjaśniających uprawniała organ do odmowy 

wydania dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu 

nabycia wewnątrzwspólnotowego. Cechy pojazdu wynikające z wymienionych 

dokumentów, będących w dyspozycji organu nie potwierdziły bowiem w sposób 

niebudzący wątpliwości, że przedmiotowy samochód jest samochodem ciężarowym 

niebędącym samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 u.p.a.  W ocenie 

Sądu skoro w belgijskim dowodzie rejestracyjnym znajduje się zapis, że liczba miejsc 

siedzących, wliczając w to siedzenie kierowcy wynosi 5, a Mercedes-Benz Polska 

wskazuje, że samochód został wyprodukowany jako samochód osobowy kategorii 

M1, to stan rzeczywisty pojazdu przedstawiony przez stronę (samochód ciężarowy) 

nie jest zgodny z danymi posiadanymi przez organ. Stanowiska skarżącego nie 

potwierdzają przy tym zapisy o ciężarowym rodzaju pojazdu zawarte w dokumentach 

rejestracyjnych. Jak już wyżej bowiem wskazano treść dokumentów 

potwierdzających zarejestrowanie spornego samochodu jako samochodu 

ciężarowego nie jest miarodajnym źródłem w zakresie określenia pojazdu będącego 

przedmiotem postępowania jako samochodu osobowego czy ciężarowego dla celów 

podatku akcyzowego. Rejestracja ww. samochodu jako samochodu ciężarowego, 

może różnić się od klasyfikacji towaru dokonanej w oparciu o obowiązujące zasady 

Nomenklatury Scalonej, gdyż jest dokonywana na inne potrzeby. Z tego względu 

określony w dokumentach rejestracyjnych rodzaj pojazdu "samochód ciężarowy", w 

świetle zasad klasyfikacji oraz Not wyjaśniających do pozycji 8703, nie ma 

znaczenia, a kod towaru ustala się według Nomenklatury Scalonej (CN). Zdaniem 

Sądu orzekającego organ celnie argumentował, że zaświadczenie musi zawierać 

prawdziwie, pewne informacje. Nie może ono zatem potwierdzać stanu faktycznego, 

w zakresie którego rodzą się wątpliwości. Tylko bowiem niebudzący wątpliwości stan 

faktyczny może być potwierdzony zaświadczeniem dokumentem urzędowym. Z tych 

też względów niezasadny jest zarzut naruszenia art. 100 ust. 4 u.p.a. poprzez błędne 

przyjęcie, że przedmiotowy samochód ma cechy auta osobowego i mieści się w 

kategorii CN 8703. Organ, wbrew twierdzeniom skarżącego, takiej kategorycznej, 

ostatecznej oceny nie dokonał. Na etapie wydania zaświadczenia organ podatkowy 

nie może weryfikować prawidłowości klasyfikacji dla celów poboru akcyzy towaru 
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zakupionego przez skarżącego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego i 

uznanego przez nabywcę za nieakcyzowy.  Końcowo Sąd podkreślił, że wydanie 

zaświadczenia jest czynnością materialno-techniczną i urzędowym zarazem 

potwierdzeniem określonych faktów lub stanu prawnego. Jego istota sprowadza się 

do tego, że nie rozstrzyga ono o żadnych prawach lub obowiązkach i nie może 

tworzyć nowej sytuacji prawnej. Zaświadczenie czy odmowa jego wydania nie może 

rozstrzygać czegokolwiek, zwłaszcza o istnieniu lub nie istnieniu obowiązku. Jest 

zatem wyłącznie przejawem tego, co zawarte jest w źródłach, na których bazuje 

organ wydający zaświadczenie. Inaczej wydanie czy odmowa wydania 

zaświadczenia nie przesądza, bo ze swej istoty czynić tego nie może, czy istotnie 

przedmiotem zakupu przez skarżącego był samochód osobowy czy ciężarowy. 

Kwestia ta może być rozstrzygnięta w innym postępowaniu. Aby stwierdzić czy 

samochód będący przedmiotem niniejszego postępowania podlega podatkowi 

akcyzowemu należy dokonać jego jednoznacznego przyporządkowania do 

właściwego kodu CN, o którym mowa w art. 100 ust. 4 w związku z art. 3 ust. 1 u.p.a. 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym jest to bowiem jedyna metoda 

ustalania czy dany pojazd jest samochodem osobowym podlegającym obowiązkowi 

podatkowemu w podatku akcyzowym. Zasadnicze zatem założenie skarżącego 

opierające się na uzyskaniu poprzez wydanie zaświadczenia stanowiska, że 

zakupiony samochód jest samochodem ciężarowym i jako taki nie podlega ustawie o 

podatku akcyzowym nie mogło odnieść oczekiwanego rezultatu. 

 

 

3. Podatek od spadków i darowizn 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 500/21 i I SA/Ke 643/21 Sąd oddalił skargi. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 472/21 uchylono zaskarżoną decyzję oraz 

poprzedzającą decyzję organu I instancji. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 472/21 uwzględniając skargę na decyzję 

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach Sąd stwierdził, że skarga 

zasługiwała na uwzględnienie, jednakże z innych powodów niż w niej podniesione. 

Przedmiotem kontroli Sądu była decyzja ustalająca podatniczce zobowiązanie 

podatkowe w podatku od spadków i darowizn z tytułu dziedziczenia po zmarłym ojcu. 

W wyniku kontroli sądu uchylił decyzje organów podatkowych obu instancji 

stwierdzając, że doszło do naruszenia przepisów postępowania w stopniu mającym 
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istotny wpływ na wynik sprawy. W pierwszej kolejności Sąd zajął stanowisko, że 

skarżąca nie spełniła opisanych w przepisach prawa obowiązków, które w 

konsekwencji uprawniałyby ją do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego jako 

osoby najbliższej spadkodawcy. W art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. prawodawca 

skonstruował ważne z punktu widzenia najbliższych członków rodziny zwolnienie 

podmiotowe. W myśl tego przepisu zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy 

lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, 

rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw 

majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od 

dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku nabycia w drodze 

dziedziczenia zgłoszenie winno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Natomiast, 

w razie niespełnienia powyższych warunków, nabycie własności rzeczy lub praw 

majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców 

zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 u.p.s.d.). Zatem dotrzymanie 

określonego w przepisie terminu jest bezwzględnym warunkiem zastosowania 

zwolnienia podatkowego. Sąd zauważył, że na sposób liczenia biegu terminu do 

zgłoszenia nabycia w trakcie 2020 roku miała wpływ okoliczność obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID-19. W dniu 2 marca 2020 r. uchwalona została ustawa COVID-19, która 

weszła w życie 8 marca 2020 r. W dniu 31 marca 2020 r., ustawą z tej samej daty o 

zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dodano do 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. przepis art. 15 zzr. Zgodnie z treścią art. 15 zzr ust. 1 

- w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa 

administracyjnego terminów: 

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem 

lub organem, 

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, 

3) przedawnienia, 

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz 

roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie, 

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, 
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6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do 

właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego 

rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków 

wynikających z przepisów o ich ustroju - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 

zawieszeniu na ten okres. Stan zagrożenia epidemicznego, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. obowiązywał w Polsce od 

dnia 14 marca 2020 r., zaś stan epidemii zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii, od dnia 20 marca 2020 r. Zagadnienie zastosowania art. 

15zzr ust. 1 ustawy o COVID (w brzmieniu obowiązującym do dnia 16 maja 2020 r.) 

do przepisów prawa podatkowego, a w szczególności do przewidzianego w art. 4a 

ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. terminu zgłoszenia nabycia własności rzeczy i praw 

majątkowych, było już przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego 

np. w wyrokach z dnia: 16 lutego 2022 r., sygn. akt III FSK 4613/21, 19 października 

2021 r., sygn. akt III FSK 3975/21, z dnia 10 grudnia 2021 r., sygn. akt III FSK 

4552/21, czy z dnia 16 grudnia 2021 r., sygn. akt III FSK 4598/21). 

W powołanych orzeczeniach NSA jednolicie formułuje tezę, którą  Sąd w całości 

podzielił, że art. 15zzr ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy o COVID -19 miał zastosowanie do 6-

miesięcznego terminu określonego w art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. Art. 15zzr ust. 1 

ustawy o COVID-19 ma bowiem zastosowanie do regulacji zawartych w prawie 

administracyjnym w szerokim znaczeniu, a zatem także do prawa podatkowego, w 

tym do art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. Przepis ten reguluje m.in. bieg terminów do 

dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki oraz zawitych, 

z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla stron. Niewątpliwie 

termin, o którym stanowi art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d., zalicza się do tych terminów, 

skoro ma charakter materialnoprawny i od jego zachowania uzależnione zostało 

prawo do zwolnienia podatkowego. Ponadto użyte w art. 15zzr ustawy o COVID 

pojęcie "prawo administracyjne" nie zostało zdefiniowane w żadnej regulacji, a 

kwestią podstawową dla każdej koncepcji wykładni jest określenie przyjmowanego w 

niej celu. Celem wprowadzenia interpretowanego przepisu było zaś objęcie ochroną 

prawną uczestników obrotu prawnego, także w zakresie prawa publicznego, w 

sposób umożliwiający realizację wymaganych czynności w ustawowych terminach, z 

uwzględnieniem obiektywnych trudności uzasadniających wprowadzenie szczególnej 

regulacji prawnej. Przemawiają za tym także wnioski wypływające z wykładni 

językowej, historycznej, celowościowej, funkcjonalnej i prokonstytucyjnej. Dalej 
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wskazać należy, że przepis art. 15zzr został uchylony z dniem 16 maja 2020 r. na 

mocy art. 46 pkt 20 w związku z art. 76 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie 

niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z art. 68 ust. 2 ww. ustawy z dnia 14 maja 2020 r. 

terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej w art. 46, których bieg 

uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 

dni od dnia wejścia w życie tej ustawy. Ponieważ ustawa ta weszła w życie dnia 16 

maja 2020 r., siódmy dzień od jej wejścia w życie to dzień 23 maja 2020 r. i dopiero 

dzień po nim, to jest 24 maja 2020 r. jest pierwszym dniem po upływie siedmiu dni od 

wejścia w życie ustawy nowelizującej. Wcześniej zawieszone terminy biegną więc 

dalej poczynając od dnia 24 maja 2020 r. Bieg terminów opisanych w art. 15 zzr ust. 

1 ustawy COVID-19 uległ zawieszeniu na okres od dnia 31 marca 2020 r. (włącznie) 

do dnia 23 maja 2020 r. (włącznie), tj. na 54 dni. W sprawie  skarżąca mocą 

postanowienia Sądu Rejonowego z 10 września 2019r. nabyła spadek po zmarłym 

ojcu - w udziale 1/2 części. Postanowienie to uprawomocniło się 2 października 2019 

r. Od daty tej rozpoczął więc swój bieg termin opisany w art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. 

Gdyby nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na jego bieg, to termin ten upłynąłby w 

dniu 2 kwietnia 2020 r. Niemniej uległ on zawieszeniu na okres 54 dni. Po 

uwzględnieniu tej okoliczności należy wskazać, że skarżąca chcąc skorzystać ze 

zwolnienia mogła zgłosić nabycie do dnia 27 maja 2020 r. Niewątpliwie w 

powyższym terminie skarżąca nie zgłosiła zamiaru skorzystania ze zwolnienia 

nabytych rzeczy i praw majątkowych w podatku od spadków i nie złożyła do 

naczelnika formularza SD-Z2. Sąd jednocześnie zauważył, że skarżąca została 

przez Naczelnika poinformowana stosownym pismem o możliwości skorzystania ze 

zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn poprzez złożenie 

zgłoszenia SD-Z2. Pismo to zawiera wyczerpującą i klarowną informację o 

możliwości skorzystania przez stronę ze zwolnienia podmiotowego, jak i pełne 

wyjaśnienie sposobów skutecznego złożenia deklaracji SD-Z2. Nie podzielono 

argumentacji, jakoby organ, realizując zasadę zaufania, miał obowiązek 

informowania strony o zakończeniu okresu zawieszenia biegu terminu, czy czuwania 

nad tym, by strona terminu tego dotrzymała. Chcąc skorzystać ze zwolnienia 

podmiotowego to sam podatnik winien zachować szczególną staranność i posiadać 

wiedzę o treści przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących jego 

sytuacji podatkowej jako spadkobiercy. Przyjęto tym samym, że stronie, córce 

spadkodawcy – na skutek upływu terminu do dokonania czynności zgłoszenia 
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nabycia – nie przysługuje prawo do objętego art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. zwolnienia 

podmiotowego. Jednakże zdaniem Sądu na tle kontrolowanej sprawy doszło do 

naruszenia przepisów prawa, w stopniu uzasadniającym wyeliminowanie z obrotu 

prawnego zarówno zaskarżonej decyzji jak i poprzedzającej ją decyzji organu I 

instancji. Mianowicie, organy naruszyły przepisy postępowania, tj. art. 122 oraz 187 § 

1 Ordynacji podatkowej, które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik 

sprawy. Powyższe doprowadziło w konsekwencji do naruszenia art. 17a ust 1 i art. 1 

ust 1 u.p.s.d. oraz art. 21 § 5 O.p. Naruszenie tym przepisom polegało natomiast na 

tym, że w realiach kontrolowanej sprawy organy zaniechały dokonania koniecznych 

ustaleń, co do rzeczy wchodzących w skład spadku, w sytuacji, gdy treść 

dokumentów złożonych do akt sprawy nasuwa wątpliwości, w zakresie składników 

majątku spadkowego zadeklarowanych przez skarżącą. Strona w  sierpniu 2020r. 

złożyła zeznanie SD-3, co – jak słusznie przyjęto – zainicjowało postępowanie 

podatkowe w sprawie ustalenia dla niej wysokości zobowiązania w podatku od 

spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku po zmarłym ojcu. W celu  właściwego 

wyjaśnienia dostrzeżonych naruszeń Sąd w pierwszej kolejności omówił charakter 

deklaracji składanej na podstawie art. 17a u.p.s.d., co miało bezpośredni związek ze 

sposobem powstania zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn. 

W art. 21 § 1 O.p. przewidziano dwa sposoby powstania zobowiązania podatkowego. 

Pierwszym z nich jest powstanie zobowiązania z mocy samego prawa (pkt 1) i w 

takim przypadku podatek wykazany w składanej przez podatnika deklaracji, stanowi 

podatek do zapłaty (§ 2), zaś możliwość zakwestionowania złożonej deklaracji 

uregulowano w § 3 tego przepisu. Drugim zaś sposobem powstania zobowiązania 

podatkowego, jest doręczenie decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania (pkt 

2). W tym przypadku również przewidziana jest możliwość złożenia deklaracji, jednak 

składając taką deklarację, podatnik nie wylicza kwoty zobowiązania, a jedynie 

wskazuje dane niezbędne do wymierzenia podatku w drodze decyzji organu 

podatkowego. Na podstawie danych z takich deklaracji organ podatkowy dokonuje 

ustalenia wysokości zobowiązania, chyba że okaże się, że dane tam zawarte są 

niezgodne ze stanem faktycznym (art. 21 § 5 O.p.). W rozpatrywanej sprawie, 

zobowiązanie podatkowe skarżącej powstało na skutek doręczenia decyzji 

ustalającej, czyli w sposób określony w art. 21 § 1 pkt 2 O.p. Skarżąca złożyła 

deklarację podatkową, w której treści jako podstawę prawną wskazano art. 17a 

u.p.s.d. Przepis ten w ust 1 stanowi, że podatnicy podatku są obowiązani, z 

zastrzeżeniem ust. 2, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku 
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podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o 

nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania 

podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy 

opodatkowania. W związku ze złożeniem przez stronę powyższej deklaracji organ 

podatkowy był zobowiązany stosować regulację przewidzianą w art. 21 § 5 O.p. Z 

treści tego przepisu wynika, że "jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na 

podatnika obowiązek złożenia deklaracji, wysokość zobowiązania podatkowego, o 

którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, chyba 

że przepisy szczególne przewidują inny sposób ustalenia wysokości zobowiązania 

podatkowego albo w toku postępowania podatkowego stwierdzono, że dane zawarte 

w deklaracji, mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, są 

niezgodne ze stanem faktycznym". Jak słusznie zauważył Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyroku z dnia 10 sierpnia 2017r. (sygn. akt II FSK 1982/15 – 

orzeczenia.nsa.gov.pl – dalej: CBOSA), z przepisu tego wprost wynika, że 

deklaracja, o której mowa w art. 21 § 5 O.p. nie korzysta z domniemania 

prawdziwości nie tylko wtedy, gdy nie podano w niej rzeczy praw majątkowych, które 

wchodziły do spadku, lecz ich w deklaracji nie ujęto, ale i wtedy gdy podano w niej 

nieistniejący w spadku majątek, czy nieistniejące długi i ciężary. Organy podatkowe 

mają zatem możliwości weryfikacji negatywnej zeznania złożonego w podatku od 

spadków i darowizn. Po złożeniu deklaracji w podatku od spadków i darowizn, organ 

jest zobowiązany do dokonania badania prawdziwości złożonej deklaracji na 

podstawie art. 21 § 5 O.p., który to przepis daje podstawę do weryfikacji złożonej 

deklaracji. Nadto zgodnie z treścią § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

27 listopada 2015r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników 

podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 2068) podatnicy podatku od 

spadków i darowizn obowiązani są dołączyć do zeznania dokumenty mające wpływ 

na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające: posiadanie przez zbywcę 

tytułu prawnego do rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w zeznaniu, w 

szczególności: wypis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży, zaświadczenie 

spółdzielni mieszkaniowej. Organ podatkowy ma w tym zakresie obowiązek ustalić, 

czy dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. W procesie 

weryfikacji złożonej deklaracji, organ jest przy tym zobowiązany do stosowania zasad 

obowiązujących w postępowaniu podatkowym, w tym w szczególności zasady 

prawdy obiektywnej, wyrażonej w art. 122 O.p. i uszczegółowionej w art. 187 § 1 O.p. 

Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego, organ stwierdzi 
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niezgodność pomiędzy danymi z deklaracji i ustalonym stanem faktycznym, jest on 

zobowiązany zgromadzić dane niezbędne do ustalenia podstawy opodatkowania i w 

konsekwencji wydać decyzję z pominięciem danych zawartych w deklaracji. W 

sprawie postępowanie takie nie zostało przez organ podatkowy przeprowadzone.             

Z treści zeznania SD-3 oraz korygującego je pisma wynikało, że strona wykazała 

nabycie po zmarłym ojcu, w udziale ½ części majątku spadkowego w postaci: 

gospodarstwa rolnego o powierzchni xx ha, budynku mieszkalnego o pow. xx m2, 

budynków gospodarczych - stodoły i obory - o wskazanych wartościach oraz 

środków pieniężnych w określonej kwocie. Tymczasem z dołączonego do akt 

postępowania dokumentu – aktu własności ziemi wynikało, że właścicielką działek o 

podanych numerach i powierzchni jest matka skarżącej. Również z wypisu z rejestru 

gruntów wynika, że jedynym właścicielem działek jest matka strony. Powyższe 

potwierdzała też decyzja Wójta wydana wobec matki skarżącej jako jedynego 

właściciela, na łączne zobowiązanie pieniężne, która obejmowała podatek rolny od 

gruntów oraz podatek od nieruchomości – budynków mieszkalnych i gospodarczych. 

Treść powyższych dokumentów pozostawała w sprzeczności z deklarowanym przez 

stronę nabyciem wymienionych składników majątku tytułem dziedziczenia po 

zmarłym ojcu. Nie wynikało z nich bowiem, aby ojciec podatniczki, za wyjątkiem 

środków pieniężnych, posiadał tytuł prawny do rzeczy wymienionych przez nią w 

zeznaniu SD-3. Organy podatkowe nie dostrzegły opisywanej niezgodności i wydały 

decyzje, bezkrytycznie przyjmując składniki i wartość majątku spadkowego określone 

przez stronę. Tymczasem, prowadząc postępowanie podatkowe organy miały przede 

wszystkim obowiązek ustalić, czy zadeklarowane rzeczy lub prawa, wynikające ze 

złożonej deklaracji, rzeczywiście spadkodawcy przysługiwały. Jest to punkt wyjścia 

dla działania organu podatkowego, zaś podstawę do podejmowania czynności w tym 

przedmiocie, stanowił art. 17a ust 1 u.p.s.d. w zw. z art. 21 § 5 O.p. Brak dokonania 

koniecznych w sprawie ustaleń i wyjaśnienia sprzeczności pomiędzy treścią złożonej 

deklaracji, a dołączonymi do akt postępowania dokumentami doprowadziło w 

konsekwencji do naruszenia art. 1 ust. 1 u.p.s.d. który dotyczy jednego z 

podstawowych elementów podatku, jakim jest przedmiot opodatkowania. Wydając 

decyzję podatkową, organ jest zobowiązany do prawidłowego ustalenia, co podlega 

opodatkowaniu, gdyż dopiero w następnej kolejności władny będzie ustalić podstawę 

opodatkowania i w konsekwencji prawidłowo ustalić wysokość zobowiązania 

podatkowego. W celu ustalenia przedmiotu opodatkowania w podatku od spadku, 

organy podatkowe są zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do 
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jednoznacznego wyjaśnienia, co faktycznie wchodziło w skład masy spadkowej. Sąd 

zobowiązał organ, aby w ponownie przeprowadzonym postępowaniu podjął 

czynności zmierzające do ustalenia jakie składniki (oprócz prawidłowo przyjętej 

kwoty środków pieniężnych) wchodziły w skład majątku spadkowego po zmarłym 

ojcu skarżącej. 

 

 

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych  

 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 589/21, 467/22, 474/22, 481/22 i 491/22 

uwzględniając skargi i uchylając zaskarżone i poprzedzające je postanowienia 

organu I instancji sąd wyjaśnił, że dotyczyły one odmowy wszczęcia postępowania w 

sprawie wydania interpretacji indywidualnych w zakresie podatku dochodowego od 

osób fizycznych (bądź pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji bez 

rozpatrzenia), m.in. co do stosowania przepisów art. 5a pkt 38 i pkt 40 u.p.d.o.f. 

Zdaniem sądu analiza przesłanek odmowy wszczęcia postępowania, wskazanych w 

art. 165a § 1 Ordynacji podatkowej, w związku z przepisami tej ustawy regulującymi 

postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, prowadzi do wniosku, 

że w pojęciu: jakichkolwiek innych, niż brak statusu zainteresowanego, przyczyn 

braku możliwości wszczęcia postępowania, mieszczą się wszelkie inne, niż brak 

statusu zainteresowanego, okoliczności uniemożliwiające wydanie prawidłowej, w 

tym zawierającej niezbędne elementy przewidziane przez ustawodawcę dla tego 

rodzaju rozstrzygnięcia i spełniającej funkcje przypisane tej instytucji, interpretacji 

indywidualnej. Jak słusznie podnosi się w piśmiennictwie i orzecznictwie, przepisu 

tego nie należy interpretować rozszerzająco, bowiem taka wykładnia stanowiłaby 

skuteczny środek dla organów podatkowych ograniczający rozpatrywanie wniosków, 

co oznaczałoby ograniczenie prawa do zainicjowania postępowania i 

merytorycznego rozpatrzenia sprawy. Analiza złożonych wniosków nie dawała 

podstaw do uznania stanowiska organu interpretacyjnego - co do konieczności 

odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej - za 

prawidłowe. Uwzględniając opis stanu faktycznego, treść zadanych pytań i 

stanowisko wnioskodawcy, wszelkie przesłanki formalne i merytoryczne wniosku o 

wydanie interpretacji indywidualnej wymagane przez obowiązujące przepisy zostały 
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spełnione, a jednocześnie brak było przesłanek, które stanowią podstawę do 

odmowy wszczęcia postępowania. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 

skarżący szczegółowo przedstawili, na czym ich działalność polega, identyfikując ją 

przez pryzmat faktycznie podejmowanych działań i czynności w kontekście definicji 

działalności badawczo-rozwojowej. Wniosek zmierzał do uzyskania oceny, czy 

szczegółowo opisana w nim działalność, uzupełniona następnie po wezwaniu organu 

o inne jeszcze dane, spełniać będzie przesłanki do zakwalifikowania jej do 

działalności badawczo-rozwojowej, co determinuje skutki prawne w postaci sposobu 

dokonywania rozliczeń podatkowych. W ocenie sądu nie można ograniczać 

obowiązku udzielania pisemnej interpretacji wyłącznie do ustaw zawierających z racji 

swej nomenklatury pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach 

uregulowano parametry, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość. O ile 

przepisy prawa podatkowego stanowią autonomiczną dziedzinę prawa, to jednak nie 

są całkowicie odrębne, niezależne i niepowiązane z innymi dziedzinami systemu 

prawnego. Wręcz przeciwnie wraz z przepisami innych gałęzi prawa stanowią część 

jednego porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Zatem kluczowe jest rozumienie pojęcia „przepisów prawa podatkowego", 

którego definicję zawiera art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, tj. są nimi przepisy ustaw 

podatkowych. Jednocześnie sąd podkreślił, że nie tylko w ustawach podatkowych 

uregulowano kwestie, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość, zaś pod 

pojęciem prawa podatkowego należy rozumieć wszelkie normy prawne, które 

regulują elementy konstrukcyjne, czyli przedmiotowe i podmiotowe podatku, a zatem 

także normy prawne nie znajdujące się w ustawach podatkowych. Zasadne było 

zatem żądanie skarżącego wydania interpretacji, czy prowadzona przez niego 

działalność może zostać uznana za badawczo-rozwojową, skoro ustawodawca 

posłużył się w treści art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f. pojęciem działalności badawczo-

rozwojowej, a w art. 5apkt 38 oraz związanych z nim punktach 39 i 40 tego artykułu, 

odwołuje się do jej rozumienia w kontekście ustawy pozapodatkowej - Prawo o 

szkolnictwie wyższym. W konsekwencji, stwierdzenie organu, jakoby przedmiotem 

wniosku było zagadnienie niezwiązane z zastosowaniem przepisów prawa 

podatkowego, a dotyczące oceny prowadzonej przez wnioskodawcę działalności w 

świetle przepisów niepodatkowych, świadczy o tym, że organ uchylił się 

bezpodstawnie od dokonania oceny prawnej przedstawionego we wniosku stanu 

faktycznego. 
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Oddalając skargę w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 58/22, sąd wskazał, że istota 

sporu pomiędzy stronami sprowadzała się do oceny dwóch obszarów zagadnień. 

Pierwszy dotyczył przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz doręczenia 

decyzji po przewidzianym prawem terminie. Drugi natomiast odnosił się do 

prawidłowości opodatkowania dochodu związanego z odpłatnym zbyciem przez 

podatnika ½ części udziału w nieruchomości (w tej części nabycie miało miejsce 21 

lipca 2010 r.), bowiem nastąpiło ono przed upływem 5 lat od nabycia oraz kwestii 

poniesionych wydatków w rozumieniu pojęcia "kosztów odpłatnego zbycia". Zdaniem 

sądu na tle kontrolowanej sprawy nie doszło do przedawnienia zobowiązania 

podatkowego, w konsekwencji czego organy podatkowe mogły orzekać 

merytorycznie. W myśl art. 21 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe 

powstaje z dniem: 1) zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże 

powstanie takiego zobowiązania; 2) doręczenia decyzji organu podatkowego, 

ustalającej wysokość tego zobowiązania. Zgodnie z art. 45 ust 1 u.p.d.o.f. podatnicy 

są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o 

wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie 

do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem  ust. 

1aa, 7 i 8. Zgodnie natomiast z treścią ust 1a pkt 3 tego przepisu w terminie 

określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne 

zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym 

dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 

opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e. W tym samym terminie 

podatnicy mają obowiązek obliczania i wpłacania podatku – art. 45 ust 4 pkt 3 

u.p.d.o.f. Zważywszy na przywołane przepisy prawa sąd wyjaśnił, że zobowiązanie 

podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje z mocy prawa, a 

podatnicy zobowiązani są do składania rocznego zeznania w terminie do 30 kwietnia 

roku następującego po roku podatkowym. Zgodnie zaś z art. 70 § 1 Ordynacji 

podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin 

przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób 

fizycznych za 2015 rok rozpoczął bieg 1 stycznia 2017 r. i upływał 31 grudnia 2021 r. 

Dla oceny zachowania terminu, o którym mowa w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej 

istotna jest data doręczenia decyzji, a ta została doręczona skarżącemu w dniu 18 

listopada 2021 r., czyli przed upływem terminu przedawnienia. Tym samym w 

sprawie nie mógł znaleźć zastosowania przepis art. 68 § 1 oraz art. 68a Ordynacji 
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podatkowej. Zobowiązanie powstało z mocy prawa, a w dacie doręczenia decyzji 

organu odwoławczego nie zakończył jeszcze biegu termin przedawnienia tego 

zobowiązania. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. – w brzmieniu z 2015 r., 

odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału 

w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 

lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, d) innych rzeczy, stanowi jedno ze 

źródeł przychodów podlegających - co do zasady - opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu 

działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia 

nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, 

a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym 

nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób 

dokonujących zamiany. W świetle art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f. przychodem z odpłatnego 

zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w 

art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, 

pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Z kolei w myśl art. 22 ust. 6d u.p.d.o.f. za 

koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 

1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, 

uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw 

majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku 

od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa 

przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej 

wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od 

spadków i darowizn. Z art. 22 ust. 6e wynika natomiast, że wysokość nakładów, o 

których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu 

przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających 

poniesienie opłat administracyjnych. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. 

wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i 

praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada 

iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele 

mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw 

majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 

dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód 
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uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został 

wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione 

na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia. Na mocy 

przepisu art. 30e ust. 1 tej ustawy, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i 

praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a - c ustawy, podatek dochodowy wynosi 

19% podstawy opodatkowania. Zgodnie zaś przepisem art. 30e ust. 2, w związku z 

art. 9 ust. 2 u.p.d.o.f., podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu 

sprzedaży nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach jest dochód ze 

sprzedaży, wyliczony jako nadwyżka przychodu ze sprzedaży nad kosztami 

uzyskania tego przychodu. Z niekwestionowanych w sprawie ustaleń faktycznych 

wynikało, że skarżący 9 września 2015 r. na podstawie aktu notarialnego dokonał 

sprzedaży udziału wynoszącego ¾ części zabudowanej nieruchomości gruntowej 

położonej w K., składającej się z działek ewidencyjnych o numerach a i b o łącznej 

powierzchni X ha. Uzyskana ze zbycia kwota wyniosła Y zł. Nabycie ¼ części 

nieruchomości nastąpiło 17 grudnia 1997 r., a zatem w tej części sprzedaż 

nieruchomości nie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych. Natomiast w pozostałej części, tj. w odniesieniu do ½ części udziału w 

sprzedanej nieruchomości, jego nabycie nastąpiło w dniu 21 lipca 2010r., w drodze 

dziedziczenia ustawowego po matce, co zostało stwierdzone prawomocnym 

postanowieniem Sądu Rejonowego w K. z 28 czerwca 2011 r. o stwierdzeniu 

nabycia spadku. Zatem zdaniem sądu prawidłowo organy podatkowe przyjęły, że w 

dniu sprzedaży udziału wynoszącego ¾ części zabudowanej nieruchomości, tj. 9 

września 2015 r. zbycie ½ części udziału w nieruchomości (tej, co do której nabycie 

miało miejsce 21 lipca 2010 r.) nastąpiło przed upływem 5 lat licząc od końca roku 

kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie. Tym samym sprzedaż udziału ½ części 

nieruchomości podległa opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

stosownie do powołanego wyżej przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f. 

Warunkiem zakwalifikowania przychodów do tego źródła jest m.in. odpłatne zbycie 

nieruchomości (udziału w nieruchomości) przed upływem pięciu lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. A contrario, źródłem przychodów 

nie jest odpłatne zbycie nieruchomości po upływie pięciu lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Podatnik podniósł, że upływ 5 lat do 

dnia sprzedaży powinien być liczony od dnia zameldowania, nawiązując 

prawdopodobnie do tzw. ulgi meldunkowej. Jednakże zdaniem sądu podnoszona 

okoliczność zameldowania w sprzedanej nieruchomości nie miała znaczenia dla 
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rozstrzygnięcia sprawy. Możliwość zastosowania ulgi meldunkowej dotyczy 

wyłącznie nieruchomości nabytych w latach 2007-2008, a w sprawie nie mamy do 

czynienia z taką sytuacją. Na uwzględnienie nie zasługiwały też argumenty podatnika 

związane z poniesionymi wydatkami na utrzymanie i remont nieruchomości za życia 

jego matki (będącej spadkodawcą). Z cytowanego wyżej przepisu art. 22 ust. 6d 

u.p.d.o.f. jednoznacznie wynika, że koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego 

zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny 

sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw 

majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Przepis ten wskazuje zatem 

wprost, co może być kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości 

nabytej w drodze darowizny. Są to tylko udokumentowane nakłady oraz kwota 

zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Za nakłady poniesione na 

nieruchomość przyjmuje się wydatki ulepszające, modernizujące daną 

nieruchomość, czy też nawet wydatki remontowe, które zwiększają wartość rynkową 

nieruchomości poczynione w czasie jej posiadania. Organ podatkowy drugiej 

instancji uwzględnił treść ww. przepisu czemu dał wyraz zmieniając decyzję organu 

pierwszej instancji. Tymczasem skarżący domagał się „doliczenia" do tych kosztów 

kwot wynikających z dowodów (faktur), które nie dotyczą wydatków poniesionych 

przez niego w czasie posiadania nieruchomości. Wystawione dokumenty noszą 

bowiem daty przed dniem nabycia spadku przez podatnika, tj. przed dniem 21 lipca 

2010 r. Ponadto jak ustalił organ podatkowy faktura z 3 lipca 2001 r. wystawiona 

została na nazwisko matki podatnika. Nadto sąd wyjaśnił, że w kontrolowanej 

sprawie zastosowanie znajduje art. 22 ust 6d u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym 

w dacie zdarzenia rodzącego podatkowe skutki, czyli z 2015 r. Porównanie treści 

zmieniającego się w czasie przepisu prowadzi do wniosku, że dopiero od 1 stycznia 

2019 r. art. 22 ust. 6d u.p.d.o.f. wyraźnie zalicza do kosztów uzyskania przychodów 

ciężary spadkowe, przez które rozumie się m.in. długi spadkowe, na które wskazuje 

skarżący. Zakres wprowadzonych zmian nie pozwala uznać tej nowelizacji za 

doprecyzowującą poprzednie brzmienie przepisu, lecz nakazuje przyjąć, że była to 

zmiana o charakterze prawotwórczym, przewidująca rozszerzenie zakresu kosztów 

uzyskania przychodów. Zmiana ta potwierdza, że w dotychczasowym stanie 

prawnym (tj. do roku 2019 r.) nie można uznać spłaty długów spadkowych i kosztów 

zaspokojenia wierzycieli spadkodawcy za koszt uzyskania przychodu. 
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Podatek dochodowy od osób prawnych  

 

W sprawie I SA/Ke 600/21 sąd uchylając zaskarżony akt (interpretację 

indywidualną prawa podatkowego) stwierdził, że zasadny okazał się zarzut 

dotyczący naruszenia art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. Zgodnie z jego treścią wolne od 

podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, 

towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek 

organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej 

uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele 

związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z 

innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Tak więc, 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z 

utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz innej działalności niż gospodarka 

zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na 

utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych. Spór w sprawie dotyczył zakresu 

zastosowania powyższego przepisu na tle stanu faktycznego przedstawionego przez 

spółdzielnię we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Spółdzielnia 

wskazała, że posiadane świadectwa efektywności energetycznej potwierdzają 

uzyskanie efektu poprawy efektywności energetycznej w zasobach mieszkaniowych 

spółdzielni. Prawo majątkowe zostało wygenerowane z wykorzystaniem majątku 

spółdzielni stanowiącego zasoby mieszkaniowe. Źródłem finansowania tych robót 

były opłaty wnoszone przez użytkowników mieszkań na fundusz remontowy. Sąd 

stwierdził, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia zasobów mieszkaniowych. W 

orzecznictwie przyjmuje się, że „zasób mieszkaniowy" to zespół lokali mieszkalnych 

oraz innych pomieszczeń i urządzeń, które są niezbędne do prawidłowego 

korzystania z mieszkań w budynku mieszkalnym. Wobec tego, że w potocznym 

znaczeniu termin „gospodarować" oznacza „zarządzać czymś, kierować" to przez 

„gospodarkę zasobami mieszkaniowymi" należy rozumieć zarządzanie zasobami 

mieszkaniowymi. Dlatego też dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi to 

dochody związane z zarządzaniem lokalami mieszkaniowymi i tymi częściami i 

urządzeniami budynku, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z tych 

części budynku, jakie służą prawidłowemu korzystaniu z lokali mieszkalnych. W 

związku z powyższym dochód o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., 
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stanowią przychody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi 

pomniejszone o koszty związane z utrzymaniem tych zasobów (eksploatacyjne, 

remontowe, administracyjne i inne) spełniające przesłanki z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. 

Dochody wolne są od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 

u.p.d.o.p. pod warunkiem przeznaczenia ich na cele wymienione w tym przepisie, tj. 

na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Zdaniem sądu nie ma wystarczających 

podstaw, znajdujących swoje uzasadnienie w brzmieniu analizowanego przepisu, 

aby pojęcie „dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi" 

zawężać jedynie do otrzymywanych przez spółdzielnię od jej członków opłat, 

czynszów i wpłat na fundusz remontowy. Opisane przez spółdzielnię działania 

zmierzające do bardziej energooszczędnej eksploatacji zasobów mieszkaniowych - 

mieszczą się w pojęciu gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Pod pojęciem 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć działania mające na celu 

utrzymanie substancji mieszkaniowej w należytym stanie. Tym samym podjęte przez 

spółdzielnię działania pozostają w związku z podstawowym celem spółdzielni 

mieszkaniowych, którym jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb 

członków i ich rodzin. Działania te należy ocenić właśnie jako wprost zmierzające do 

realizacji tego celu. Jednocześnie brak jest postaw do sztucznego rozdziału między 

podejmowanymi przez spółdzielnię działaniami mającymi za przedmiot niewątpliwie 

zasoby mieszkaniowe i zmierzającymi do bardziej energooszczędnej eksploatacji 

tych zasobów a zbyciem uzyskanych przez nią, właśnie z tytułu zrealizowania tych 

przedsięwzięć, świadectw efektywności energetycznej - podczas gdy, realizacja tych 

przedsięwzięć stanowiła wyłączny powód i źródło uzyskanych następnie przez 

spółdzielnię przychodów, a sprzedaż wspomnianych świadectw w trybie i na 

zasadach określonych w ustawie o efektywności energetycznej, nie była jakimś 

oddzielnym, wyizolowanym zdarzeniem i zarazem źródłem przychodu, lecz stanowiła 

jedynie prawno-techniczny, uwarunkowany rozwiązaniami prawnymi przyjętymi w tej 

ustawie, tryb zrealizowania tychże przychodów. 

W sprawie I SA/Ke 477/22 sąd uchylając zaskarżony akt (interpretację 

indywidualną prawa podatkowego) wskazał, że  spór interpretacyjny ograniczył się 

wyłącznie do ustalenia jednego z elementów realizacji ulgi inwestycyjnej, tj. 

wyznaczenia momentu „poniesienia wydatku”. W tym zakresie organ interpretacyjny 

nie podzielił stanowiska spółki, że co do wszystkich rodzajów kosztów (tzw. 

kwalifikowanych) wskazanych w § 8 ust.1 pkt 1-6 r rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym 
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przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, dalej „rozporządzenie” momentem 

poniesienia wydatku jest moment zapłaty („ujęcie kasowe”). Wbrew stanowisku 

skarżącej organ przyjął, że moment ten w jednym przypadku, tj. kosztu na który 

składa się cena nabycia albo koszt wytworzenia we własnym zakresie środków 

trwałych wyznacza zaliczenie ich do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do 

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (§ 8 ust.1 pkt 2 

rozporządzenia). Tym samym organ przyjął dodatkowy warunek, uznając że w 

przypadku tego kosztu momentem poniesienia wydatków, nie będzie zgodnie z 

metodą kasową moment zapłaty tych kosztów; dotyczy to także płatności 

częściowych i księgowanych na koncie środki trwałe w budowie. Sąd nie podzielił 

stanowiska organu interpretacyjnego. Przedmiotem pytań, a tym samym wątpliwości 

interpretacyjnych spółki, nie była bowiem kwestia potwierdzenia, czy dany rodzaj 

wydatków spełnia kryteria uznania go za koszt kwalifikowany, co obwarowane 

zostało spełnieniem licznych wymogów, a wyłącznie ustalenie momentu rozpoznania 

tych kosztów. Przepis § 8 ust.1 rozporządzenia uszczegóławia jedynie poprzez 

zamknięte wyliczenie rodzaj kosztów kwalifikowanych zdefiniowanych w art. 2 pkt 7 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji Dz. U. z 2020 r. poz. 

1752, ze zm., dalej: „u.w.n.i.". Jednocześnie, co znamienne, wskazuje na 

konieczność ich poniesienia („[…] poniesione w okresie […]”). Z kolei moment 

początkowy rozpoczęcia ponoszenia tych kosztów wyznacza przepis § 9 ust.1 

rozporządzenia, stosownie do którego wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych 

nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym 

poniósł te koszty po dniu wydania decyzji o wsparciu, aż do wygaśnięcia decyzji o 

wsparciu lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej, w 

zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej. W ust. 2 tego przepisu 

przewidziano dodatkowe warunki dla uznania kosztów za kwalifikowane, 

determinujące korzystanie z ulgi podatkowej. Z kolei w § 10 ust.4 pkt 1 

rozporządzenia zdefiniowano „dzień poniesienia kosztu kwalifikowanego” dla 

zdyskontowanej wartości poniesionych kosztów. Zdaniem sądu wynik wykładni 

językowej, systemowej oraz celowościowej doprowadza do wniosku, że przepis § 8 

ust.1 rozporządzenia w wykonaniu delegacji zawartej w art.14 ust.3 pkt 6 u.w.n.i. 

określa rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną z tytułu 

nowej inwestycji, których to definicję zawiera przepis  art.2 pkt 7 u.w.n.i. Przepisy te 

w sposób spójny wskazują, że koszty te mają być „poniesione”, dodatkowo 

precyzując w jakim okresie, tj. ważności decyzji o wsparciu, realizacji inwestycji, a w 
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przypadku kosztów określonych w § 8 ust.1 pkt 5 rozporządzenia - wyłącznie w 

okresie 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców, albo 3 lat w przypadku 

mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców, liczonych 

od dnia zakończenia nowej inwestycji. Tym samym nie można utożsamiać jak uczynił 

to, przy tym wybiórczo, organ interpretacyjny, momentu poniesienia wydatków w 

ramach kosztów kwalifikowanych, z innymi (licznymi) przesłankami koniecznymi dla  

uznania kosztu jako kwalifikujący się do objęcia pomocą z tytułu nowej inwestycji.  

Inaczej rzecz ujmując brak było podstaw dla uznania, że moment poniesienia 

wydatków opisanych w § 8 ust.1 pkt 2 rozporządzenia jest inny od pozostałych 

wymienionych w pkt 1 i 3 – 6 tego przepisu. Co znamienne, organ nie dostrzegł, że 

również w tych przypadkach zawarto dodatkowe warunki dla uznania ich za koszty 

kwalifikowane (zob. np. § 8 ust.1 pkt 4, 5 czy § 9 ust.2 rozporządzenia). W 

konsekwencji sąd za błędne uznał stanowisko organu wyrażone w zaskarżonej 

interpretacji modyfikujące moment poniesienia wydatku (zarówno w przypadku 

płatności jednorazowych, jak i częściowych), uzależniając go od spełnienia warunku 

zaliczenia nabytych lub wytworzonych środków trwałych do ewidencji środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Czym innym bowiem jest 

wskazanie kategorii (rodzajów) wydatków, stanowiących koszty kwalifikowane, co 

precyzuje przepis § 8 ust.1 rozporządzenia, a czym innym ustalenie momentu 

rozpoznania tych wydatków, jako kosztów kwalifikowanych, co było przedmiotem 

pytań sformułowanych w złożonym wniosku.  

 

 

 

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 276/22 sąd oddalił skargę na decyzję w 

przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wskazał, że w sprawie 

należało rozstrzygnąć, czy w kontekście ustalonego stanu faktycznego istniały 

podstawy do orzeczenia o odpowiedzialności płatnika - notariusza za niepobrany 

podatek od czynności cywilnoprawnych, tj. czy notariusz zasadnie nie pobrał podatku 

od zawartej przed nim umowy sprzedaży nieruchomości, powołując się na zwolnienie 

określone w art. 9 pkt 2 u.p.c.c. Zgodnie z art. 10 ust. 2 u.p.c.c. notariusze są 

płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu 
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notarialnego, zaś na podstawie ust. 3 płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie 

czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Zauważyć też należy, 

że zgodnie z art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał obowiązków 

określonych w art. 8 tej ustawy, tj. obowiązków polegających na obliczeniu, pobraniu 

i wpłaceniu podatku we właściwym terminie organowi podatkowemu, odpowiada za 

podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony. Z kolei art. 10 ust. 3c 

u.p.c.c. stanowi, że płatnicy nie odpowiadają za podatek niepobrany, jeżeli wykażą 

brak swojej winy w niepobraniu tego podatku. W sprawie poza sporem było, że 

skarżący, jako notariusz nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych od 

sporządzonej przed nim umowy z 7 listopada 2018 r. sprzedaży gruntów 

stanowiących gospodarstwo rolne, na podstawie art. 9 pkt 2 u.p.c.c. Sporna 

pozostawała natomiast okoliczność czy zwolnienie podatkowe zastosowane przez 

notariusza według stanu na 7 listopada 2018 r., mieściło się w krajowym limicie 

skumulowanej kwoty pomocy de minimis przewidzianej dla rolnictwa. Zgodnie z art. 9 

pkt 2 u.p.c.c., zwalnia się od podatku sprzedaż własności gruntów, stanowiących 

gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich 

częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku 

dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a 

powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku 

powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz 

gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od 

dnia nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9). Z regulacji tej 

wynika, że nieodzownym warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest - oprócz 

spełnienia warunków wprost wskazanych w przepisie - uwzględnienie ograniczeń 

przewidzianych dla pomocy de minimis. Jedną z form udzielenia takiej pomocy jest 

przyznanie zwolnień podatkowych, a jej ramy prawne prawodawca unijny wyznaczył 

w przepisach rozporządzenia nr 1408/2013. Zgodnie z art. 3 ust. 2 tego 

rozporządzenia całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo 

członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 20.000 EUR w 

okresie trzech lat podatkowych, zgodnie ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 

rozporządzenia Komisji UE nr 2019/16 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie UE nr 1408/2013 (Dz. Urz. UE L 2019.511.1). Kolejnym 
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ograniczeniem zastosowania analizowanej pomocy jest tzw. limit krajowy dla 

rolnictwa. W myśl art. 3 ust. 3 powołanego rozporządzenia łączna kwota pomocy de 

minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych przez państwo członkowskie 

przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji 

produktów rolnych nie może przekroczyć górnego limitu krajowego określonego w 

załączniku, tj. 295.932.125 EUR. Sąd stwierdził, że notariusz w toku postępowania 

podatkowego, a następnie w skardze konsekwentnie tłumaczył, że omawiany limit 

pomocy de minimis w rolnictwie nie mógł go obowiązywać przy sporządzeniu aktu 

notarialnego 7 listopada 2018 r. Zwracał uwagę, że obwieszczenie MRRW z 13 

listopada 2018 r. w przedmiocie wykorzystania krajowego limitu skumulowanej kwoty 

pomocy de minimis w rolnictwie z dniem 7 listopada 2018 r., zostało ogłoszone 19 

listopada 2018 r. Sytuacja taka miała - co do zasady - zwalniać go od 

odpowiedzialności za niepobrany i nieodprowadzony podatek od czynności 

cywilnoprawnych. Zdaniem sądu stanowisko notariusza nie zasługiwało na aprobatę 

z punktu widzenia prawa. W konsekwencji nie mogło prowadzić do uchylenia 

kontrolowanej decyzji i zwolnienia notariusza od odpowiedzialności spoczywającej na 

płatniku za niepobrany i nieodprowadzony podatek od czynności cywilnoprawnych. 

Ustawodawca nie ujął w przesłankach analizowanego zwolnienia podatkowego 

okoliczności w postaci obwieszczenia MRRW o wysokości wykorzystanego 

krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie. Oznacza to, 

wbrew przekonaniu notariusza, że płatnik nie jest uprawniony do automatycznego 

stosowania art. 9 pkt 2 u.p.c.c. aż do dnia publikacji obwieszczenia MRRW z datą, w 

której doszło do wykorzystania krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de 

minimis w rolnictwie. Powyższe potwierdza przedłożony przez skarżącego wydruk e-

mail z 8 listopada 2018 r. zawierający informację od izby notarialnej o przekroczonym 

limicie krajowym pomocy. Tym samym, zgodnie z wolą ustawodawcy, treść art. 9 pkt 

2 u.p.c.c. zobowiązuje notariusza jako płatnika do ustalenia, że w dacie sporządzenia 

aktu notarialnego nie został osiągnięty krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy de 

minimis w rolnictwie. Obwieszczenie MRRW w tym przedmiocie należy postrzegać 

wyłącznie jako jedno z urzędowych źródeł takiej informacji dla notariusza o statusie 

płatnika. Powoływane przez notariusza obwieszczenie MRRW z 13 listopada 2018 r. 

zostało wydane w wykonaniu art. 31a ustawy o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2021.743). Natomiast wymieniony przepis 

mówi o tym, że przedmiotem obwieszczenia MRRW jest informacja o wysokości 

wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w 
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rolnictwie lub rybołówstwie. Zatem notariusz także przed publikacją takiego 

obwieszczenia MRRW, nim przystąpi do sporządzenia aktu notarialnego, ma 

obowiązek podjąć wszelkie czynności zmierzające do uzyskania jednoznacznego 

urzędowego potwierdzenia czy limit krajowej skumulowanej kwoty pomocy de 

minimis w rolnictwie został osiągnięty, czy też jeszcze nie. Źródłem bieżącej 

informacji o wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty 

pomocy de minimis w rolnictwie są dane, które są dostępne na oficjalnej stronie 

internetowej Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej (srpp.minrol.pl). Wbrew 

twierdzeniom skarżącego uzyskanie informacji o omawianym limicie z tego źródła nie 

wymaga stosowania specjalnej aplikacji. Stosowna informacja pojawia się bowiem od 

razu i dotyczy wykorzystanego limitu na dany dzień i obwiązuje już od godziny 00.00 

tego dnia. Strona z informacją jest powszechnie dostępna. Zdaniem sądu rzetelność 

i profesjonalizm notariuszy nie polega jedynie na znajomości przepisów prawa, w tym 

przepisów prawa podatkowego, ale także na umiejętności i woli notariusza 

pozyskiwania wszystkich niezbędnych urzędowych informacji w celu niezakłóconego 

poboru i odprowadzania podatków. Sporządzając dany akt notarialny notariusz 

winien wykazać należytą staranność i upewnić się, czy stosuje zwolnienie podatkowe 

w sposób zgodny z prawem. Sporządzając akt notarialny skarżący powinien był 

upewnić się, czy beneficjent pomocy de minimis mógł skorzystać ze zwolnienia, czyli 

sprawdzić, czy zwolnienie zmieści się w limitach określonych w ww. rozporządzeniu. 

Wbrew twierdzeniom skarżącego oświadczenie złożone przez kupującego, 

zamieszczone w treści aktu notarialnego sporządzonego przez skarżącego, nie 

zwalniało go jako notariusza z obowiązku oceny stanu faktycznego sprawy, bowiem 

to on jako płatnik powinien był ustalić stan faktyczny i prawny, czyli całokształt 

okoliczności, które miały znaczenie prawne dla obliczenia wysokości zobowiązania 

podatkowego, niezależnie od tego, czy wynikają one z treści przedstawionych mu 

dokumentów urzędowych czy prywatnych. Mógł to uczynić w oparciu o System 

Rejestracji Pomocy Publicznej. Staranności i profesjonalizmu notariusza nie można 

przy tym mierzyć miarą innych organów, jak tego chce skarżący. Sąd powołał się też 

na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 listopada 2010 r. (SK 10/08), w którym 

Trybunał uznał, że kwestia odpowiedzialności notariusza jako płatnika unormowana 

w art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej jest zgodna z art. 64 ust. 1‒3 w związku z art. 21 

oraz w związku z art. 31 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał zaakcentował w tym 

przypadku szczególny status zawodu notariusza, jak również zakres 

odpowiedzialności notariusza za niepobranie podatku od czynności 
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cywilnoprawnych. Trybunał stwierdził też, że notariusz odpowiada za własne 

działanie (bądź zaniechania działania) związane z wykonywaniem przez niego 

ustawowych obowiązków płatnika, a nie za zobowiązanie osoby trzeciej (podatnika). 

Odpowiedzialność majątkowa notariusza jako płatnika nie wynika z zachowania 

(działania, zaniechania działania) innego podmiotu (to jest podatnika), ale jest 

związana z zachowaniem notariusza, który ciężar tej odpowiedzialności ponosi. 

Trybunał stwierdził również, że przyjęty w Ordynacji podatkowej model 

odpowiedzialności notariusza jako płatnika za obowiązki wynikające z art. 8 

Ordynacji podatkowej służy ochronie interesów fiskalnych państwa (w szczególności 

zapewnieniu rzetelności rozliczania się podatników z należności podatkowych). 

Gwarancją zaś tej rzetelności są: powierzenie funkcji płatnika notariuszom, a zatem 

profesjonalnym uczestnikom obrotu prawnego, posiadającym wysokie kwalifikacje 

prawnicze, których zawód ma w dodatku status zawodu zaufania publicznego, jak 

również ukształtowanie odpowiedzialności płatników w sposób zapewniający 

należytą staranność i dbałość o prawidłowe wykonanie obowiązków płatnika. 

Zdaniem sądu, postawa prezentowana przez notariusza pozostawała w sprzeczności 

z ustawowymi standardami sprawowania tej funkcji w sferze prawa podatkowego. W 

efekcie uzasadnia jego odpowiedzialność jako płatnika zgodnie z art. 30 § 1, § 3, § 4, 

§ 6 Ordynacji podatkowej, które organ trafnie zinterpretował i zastosował adekwatnie 

do realiów rozpatrywanej sprawy podatkowej. W sprawie nie ma natomiast 

zastosowania art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej oraz art. 10 ust. 3c u.p.c.c., ponieważ 

skarżący nie wykazał braku swojej winy w niepobraniu podatku. Podnoszona przez 

skarżącego kwestia wydania decyzji pierwszej instancji przed zapoznaniem się z 

nadesłanymi przez skarżącego wyjaśnieniami wystosowanymi w związku z 

zapoznaniem się przez niego z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie i 

chęcią wypowiedzenia się w tym zakresie nie miała wpływu na treść rozstrzygnięcia. 

Przyjmuje się, że dla skuteczności zarzutu naruszenia zasady czynnego udziału 

stron w toczącym się postępowaniu administracyjnym koniecznym jest wykazanie, że 

zarzucane uchybienie uniemożliwiło stronie przeprowadzenie konkretnych czynności 

procesowych, a w następstwie realizację przysługujących jej praw i nie mogło być 

konwalidowane na późniejszych etapach tego postępowania, jak również, że 

naruszenie to miało istotny wpływ na wynik. Skarżący nie wskazał jakich konkretnie 

czynności nie mógł podjąć i jaki wpływ na wynik sprawy miało to uchybienie. 

Wszystkie wyjaśnienia składane przez stronę zostały przeanalizowane w 

postępowaniu odwoławczym. Ponadto 30 marca 2022 r. strona osobiście zapoznała 
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się z aktami sprawy. Powyższe oznacza, że skarżący miał zapewniony czynny udział 

w postępowaniu oraz wypowiedział się w zakresie zgromadzonego materiału 

dowodowego. W konsekwencji zarzuty naruszenia art. 121 § 1, art. 123 § 1 i 2 oraz 

art. 192 Ordynacji podatkowej okazały niezasadne. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 35/22 sąd oddalając skargę wyjaśnił, że 

przedmiotem kontroli jest decyzja w przedmiocie określenia skarżącemu 

zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Skarżący 

zakwestionował prawidłowość opodatkowania nabycia wskazując, że rzeczywistym 

nabywcą i beneficjentem jest spółka co potwierdza akt notarialny z 20 marca 2017 r. 

W ocenie skarżącego transakcja ta zgodnie z art. 1 u.p.c.c. nie podlega 

opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej. Sąd nie podzielił tego 

stanowiska. Podał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.p.c. podatkowi od 

czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw 

majątkowych. Stosownie zaś do art. 1 ust. 1 pkt 3 tej ustawy podatkowi podlegają 

również orzeczenia sądów, w tym także polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują 

takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2. 

Takim orzeczeniem jest prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności, które 

przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa 

własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez 

złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o 

przysądzeniu własności jest także tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy 

w posiadanie nieruchomości (art. 999 § 1 k.p.c.). Oznacza to, że czynność 

przysądzenia wywołuje skutki tożsame z umową sprzedaży. Obowiązek podatkowy 

w podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku postanowienia sądu powstaje 

w chwili uprawomocnienia się tego postanowienia (art. 3 ust. 1 pkt 3 u.p.c.c.) i ciąży 

na kupującym - nabywcy (art. 4 pkt 1 u.p.c.c.). Podatnicy są obowiązani, bez 

wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności 

cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w 

terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem 

przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika (art. 10 ust. 1 u.p.c.c.). W 

sprawie poza sporem było, że postanowieniem sądu rejonowego zostało 

przysądzone sporne spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego na 

rzecz podatnika. Postanowienie stało się prawomocne 29 listopada 2016 r. Treść 

tego postanowienia nie budziła wątpliwości. Spółdzielcze własnościowe prawo do 
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lokalu mieszkalnego zostało przysądzone na rzecz skarżącego, co stosownie do 

regulacji art. 999 § 1 k.p.c. oznacza przeniesienie tego prawa na rzecz podatnika. 

Innymi słowy skarżący nabył spółdzielcze własnościowe prawo do ww. lokalu 

mieszkalnego. Czynność ta w świetle art. 1 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a 

u.p.c.c. podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. 

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy, tj. w stanie faktycznym sprawy na 

skarżącym. Zobowiązany był on zatem w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia 

się ww. postanowienia sądu rejonowego do złożenia deklaracji podatkowej i 

uiszczenia podatku. W związku z tym, że skarżący nie dopełnił tych czynności organ 

prawidłowo określił sporne zobowiązanie w drodze decyzji (art. 21 § 3 Ordynacji 

podatkowej). Wpływu na treść rozstrzygnięcia nie miała okoliczność, że finalnie 

sporny lokal został przeniesiony przez skarżącego na spółkę. Przeniesienie to 

nastąpiło bowiem w wykonaniu umowy, którą organ prawidłowo zakwalifikował jako 

umowę powierniczą. Umowa ta należy do umów nienazwanych, nie uregulowanych 

w prawie polskim. Zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą same ułożyć 

stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały 

się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego 

(art. 353¹ k.c.). W niniejszej sprawie spółka i skarżący, opierając się na konstrukcji 

umowy zlecenia uregulowanej w art. 734 i nast. k.c., zawarły umowę, która składała 

się z dwóch etapów stanowiących dwie odrębne czynności (transakcje). Pierwszą z 

nich jest nabycie przez skarżącego w imieniu własnym, w określony w umowie 

sposób, opisanego w niej lokalu na rzecz spółki (§ 1 umowy). Skarżący działał tu 

zatem nie - w imieniu spółki jako pełnomocnik, ale jako odrębny podmiot - nabywca, 

a w konsekwencji odrębny podatnik. Druga transakcja umowy zlecenia natomiast to 

przeniesienie przez skarżącego prawa do tego lokalu na rzecz spółki w określonym 

w umowie terminie (§ 6 umowy). Czynności te stanowią zatem dwa odrębne 

zdarzenia, które są odmiennie oceniane przez przepisy ustawy o podatku od 

czynności cywilnoprawnych. Pierwsza z tych transakcji, jak wyżej wyjaśniono, 

podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 

1 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy, natomiast druga czynność 

przekazania nieruchomości spółce w wykonaniu umowy zlecenia, potwierdzona 

aktem notarialny z 20 marca 2017 r., jako niewymieniona w art. 1 u.p.c.c., 

określającym przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, 

jest obojętna podatkowo. 
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6. Podatki i opłaty lokalne 

W 2022 r. sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych dotyczyły głównie 

skarg na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie 

zobowiązania w podatku od nieruchomości. 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 przedmiotem skarg w sprawach I SA/Ke 406/22 i 407/22 były 

decyzje określające podatnikowi zobowiązanie w podatku od nieruchomości za dany 

rok podatkowy oraz odmawiające stwierdzenia nadpłaty w tym podatku za dany rok. 

Sąd oddalił skargi w zakresie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od 

nieruchomości. W tej części rozstrzygnięcia organu były zgodne z prawem, a zarzuty 

skarg były niezasadne. Zasadniczy spór w sprawach dotyczył rodzaju stawek 

podatkowych. Według skarżącej do opodatkowania części powierzchni galerii w 

czasie trwania lockdownu powinny mieć zastosowanie niższe stawki podatkowe jak 

dla budynków pozostałych. Na poparcie swojego stanowiska spółka wskazała na 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. sygn. akt SK 39/19. W ocenie 

organu natomiast budynek został opodatkowany prawidłowo według stawek 

najwyższych jak dla budynków związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. Skarżąca prowadzi bowiem działalność w zakresie wynajmu i 

zarządzania nieruchomościami i w okresach obowiązywania zakazów prowadzenia 

działalności gospodarczej, które obejmowały najemców spółki, skarżąca prowadziła 

działalność gospodarczą wynikającą z KRS. Sąd stwierdził, że prawidłowe było 

stanowisko organu. Z perspektywy przedmiotu sporu decydujące znaczenie miała 

wykładnia pierwszego fragmentu przytoczonego przepisu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.: 

"grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 

grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą". W wyroku z 24 lutego 2021 r. Trybunał 

wyraził pogląd, że "przedsiębiorcy nie mogą być obciążani wyższą stawką podatku 

jedynie z powodu posiadania nieruchomości, które nie służą im do prowadzenia 

działalności gospodarczej. Opodatkowanie wyższą stawką podatku od 

nieruchomości gruntów lub budynków - niewykorzystywanych i niemogących być 

potencjalnie wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej - 

wyłącznie ze względu na posiadanie ich przez przedsiębiorcę lub inny podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą Trybunał uznaje za niezgodne z art. 64 ust. 1 
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Konstytucji". Istotne jest, że wyrok Trybunału z 24 lutego 2021 r. odnosi się do 

sytuacji, w której osoba podatnika podatku od nieruchomości może być 

identyfikowana podwójnie: 

1. jako osoba fizyczna jest właścicielem (użytkownikiem wieczystym, posiadaczem 

samoistnym) nieruchomości powiązanych z prowadzoną przez nią działalnością 

gospodarczą, a jednocześnie również nieruchomości zaliczanych do jej majątku 

osobistego, służących do realizacji innych celów niż działalność gospodarcza;  

2. jako jednostka organizacyjna (w tym osoba prawna) jest właścicielem 

nieruchomości wykorzystywanych w ramach różnych form jej aktywności, a więc 

także zadań niemieszczących się w sferze działalności gospodarczej w rozumieniu 

art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie powinna 

budzić wątpliwości teza, że okoliczność, że nieruchomość znajduje się w posiadaniu 

przedsiębiorcy, będącego jako jej właściciel (użytkownik wieczysty, samoistny 

posiadacz) podatnikiem, nie przesądza o możliwości zastosowania najwyższych 

stawek opodatkowania, jeżeli podmiot ten może być identyfikowany podwójnie, a 

więc również jako jednostka, w posiadaniu której znajdują się nieruchomości 

niepowiązane w żaden sposób z jego aktywnością gospodarczą. W odniesieniu do 

takich nieruchomości (gruntów, budynków, budowli służących innym celom niż 

gospodarcze, jeżeli takowe są wykonywane przez podatnika) sytuacja 

prawnopodatkowa podatnika-przedsiębiorcy jest identyczna jak osoby niebędącej 

przedsiębiorcą. Naczelny Sąd Administracyjny podniósł ponadto, że interpretacja 

dokonana przez sąd konstytucyjny, który zdecydował o utrzymaniu przepisu w 

obrocie prawnym, nie może całkowicie wypaczać sensu i istoty analizowanej 

regulacji, zupełnie abstrahować od jej treści i nadawać całkowicie odmiennego 

znaczenia niż wynikające z tekstu ustawy. Stąd też zdaniem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego określenie "niewykorzystywanych i niemogących być potencjalnie 

wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej" należy odnieść tylko 

do sytuacji nadzwyczajnych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w czasie trwania takiej 

przeszkody przedsiębiorca, w posiadaniu którego znajduje się nieruchomość (jej 

część), samodzielnie podejmuje czynności mające na celu jej przygotowanie do 

przyszłej (planowanej) działalności gospodarczej, podnosi dla celów wykonywanej 

działalności gospodarczej walory użytkowe nieruchomości, funkcjonalnie wiążąc ją z 

prowadzonym przedsiębiorstwem, lub rozlicza w ramach działalności gospodarczej 

inne koszty z nią związane. Odnosząc powyższe rozważania do realiów 

rozpatrywanych spraw sąd wskazał, że niesporne są następujące okoliczności: 
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skarżąca jest przedsiębiorcą prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na 

wynajmowaniu i zarządzaniu nieruchomościami. Spółka m.in. wynajmuje 

powierzchnie budynku galerii S., stanowiącego jej własność. Budynek wchodzi do 

majątku przedsiębiorstwa skarżącej. W okresie lockdownu spółka nie rozwiązała 

(ponieważ ostały wprowadzone ograniczenia w zakresie możliwości wypowiedzenia 

takich umów) umów najmu pomieszczeń galerii. Nieruchomość jest wprowadzona do 

ewidencji środków trwałych. Ponadto koszty związane z eksploatacją galerii w latach 

2020 – 2021 były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Mając powyższe na 

uwadze sąd stwierdził, że podstawa faktyczna opisanych rozstrzygnięć podatkowych 

nie odpowiada wskazanym przez Trybunał kryteriom istotnym dla zgodnej z 

Konstytucją wykładni art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Skarżąca była w analizowanym roku 

podatkowym przedsiębiorcą i wykorzystywała przedmiot opodatkowania w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej. Ograniczeniom czasowym w jej 

prowadzeniu podlegali najemcy galerii handlowej, a nie sama spółka. Jak wyżej 

wskazano natomiast wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. do takiej 

sytuacji faktycznej oraz adekwatnej do niej interpretacji przepisów prawa 

materialnego nie odnosi się. Stanowisko organów nie pozostaje więc w sprzeczności 

z eksponowanym przez skarżącą wyrokiem. Sąd uchylił natomiast zaskarżone 

decyzje i poprzedzającą je decyzje organu I instancji w części dotyczącej określenia 

wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości i w tym zakresie umorzył 

postępowanie sądowoadministracyjne. Uzasadniając rozstrzygnięcie w tym zakresie 

sąd wskazał na treść art. 75 § 4a Ordynacji podatkowej. W niniejszej sprawie organ 

podatkowy odmówił spółce stwierdzenia nadpłaty w całości. W konsekwencji 

określanie wysokości zobowiązania podatkowego było zbędne.  

Sprawy o sygn. akt I SA/Ke 342/22, 343/22, 344/22 dotyczyły natomiast skarg 

na decyzje odmawiające stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości. Sąd 

oddalił skargi. Przedmiotem sporu między stronami w tych sprawach było 

opodatkowanie gruntów o powierzchni 10.284 m2 oznaczonych jako działka nr [...], 

obręb [...] położonych w K. przy ul. [...]. W korektach deklaracji skarżąca wykazała je 

jako grunty pozostałe, z kolei zdaniem organów winny zostać opodatkowane przy 

zastosowaniu stawki właściwej dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą. 

Omawiając ww. wyrok Trybunału Konstytucyjnego sąd stwierdził, że wbrew zarzutom 

skargi organy obu instancji nie poprzestały na kryterium posiadania przedmiotowych 

gruntów przez skarżącą, ale dokonały analizy faktycznego oraz potencjalnego 

wykorzystywania ich do działalności gospodarczej, na co wskazywał Trybunał 
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Konstytucyjny, jako przesłankę opodatkowania wyższą stawką podatkową. Z ustaleń 

organów wynikało przede wszystkim, że skarżąca. jest przedsiębiorcą prowadzącym 

działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. Grunt ma 

wyłącznie gospodarcze przeznaczenie, tj. został sklasyfikowany w ewidencji gruntów 

i budynków jako Ba - tereny przemysłowe. Organ niewątpliwie wykazał potencjalną 

możliwość wykorzystania nieruchomości do działalności gospodarczej, bowiem 

Spółka w przeszłości podejmowała realne czynności związane z przygotowaniem 

nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej. Świadczy o tym uzyskanie 

decyzji o warunkach zabudowy, będące konsekwencją planów skarżącej 

wybudowania na nieruchomości hali produkcyjno - usługowej. Fakt, że strona nie 

uzyskała pozwolenia na budowę, i nie przystąpiła do realizacji planowanej inwestycji, 

nie wpływa na prawidłowo przyjętą okoliczność potencjalnej możliwości 

wykorzystania nieruchomości do działalności gospodarczej spółki. Nadto działka 

została wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Przedmiotowe grunty uznać 

zatem należy za element składowy przedsiębiorstwa. Ponadto ze stanu faktycznego 

nie wynika, by zachodziła sytuacja nadzwyczajna, gdy nieruchomość z przyczyn 

obiektywnych i niezależnych od podatnika, nie mogła być wykorzystywana do 

prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem sądu nie mogło być więc 

przesądzająca dla wyniku sprawy okoliczność, że spółka podjęła inne decyzje 

inwestycyjne i nie realizowała wcześniejszych planów budowy hali. 

Sąd uchylił natomiast zaskarżone decyzje i poprzedzające je decyzje organu 

pierwszej instancji w sprawach o sygn. akt I SA/Ke 141/22 i I SA/Ke 142/22. 

Zaskarżone decyzje dotyczyły odmowy uchylenia decyzji określającej zobowiązanie 

w podatku od nieruchomości według stawek jak dla nieruchomości związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Skarżący 1 kwietnia 2021 r. wystąpili o 

wznowienie postępowania podatkowego, powołując się na wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., sygn. akt SK 39/19, to jest na przesłankę 

wznowienia, o której mowa w art. 240 § 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej. Sąd wskazał, 

że wyroki konstytucyjne zapadłe na kanwie art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. odrzuciły 

rozwiązanie oparte na automatyzmie, odgórnym powiązaniu z działalnością 

gospodarczą nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy (inny podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą). Wymusza to na podmiotach stosujących 

prawo podejmowanie czynności procesowych pozwalających jednoznacznie 

przesądzić związek nieruchomości z prowadzoną przez podatnika działalnością 

gospodarczą, w poszanowaniu wykładni tego pojęcia zaprezentowanej przez 
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Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 grudnia 2021 r., sygn. akt III FSK 

4061/21 (por. wyrok NSA z 20 kwietnia 2022 sygn. akt III FSK 4084/21; CBOIS).                

W omawianych sprawach organ zgromadził wprawdzie materiał dowodowy m.in. w 

postaci informacji uzyskanych od podatników oraz z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej to jednak ocena tego materiału jest dowolna, 

przekraczająca granice art. 191 Ordynacji podatkowej. Zdaniem sądu ponadto organ 

nie wyjaśnił dokładnie stanu faktycznego oraz nie rozpatrzył w sposób wyczerpujący 

całego materiału dowodowego. W związku z oświadczeniem skarżących, że nie 

prowadzą działalności gospodarczej od 2019 r. z powodu jej zawieszenia organy 

podatkowe zwróciły się do podatników o przedłożenie dokumentów potwierdzających 

ujęcie nieruchomości w ewidencji środków trwałych oraz o określenie czy 

dokonywane były odpisy amortyzacyjne oraz czy zaliczali do kosztów uzyskania 

przychodów wydatki dotyczące spornej nieruchomości, a także do przedłożenia 

dokumentów precyzyjnie i jednoznacznie potwierdzających do jakich celów obecnie 

jest wykorzystywana przedmiotowa nieruchomość oraz czy jest wykorzystywana do 

prowadzenia działalności gospodarczej przez inne podmioty. Zdaniem sądu 

wyjaśnienia udzielone przez skarżących nie uzasadniają dokonanej przez Kolegium 

oceny, że nieruchomość w 2020 r. była amortyzowana, a odpisy amortyzacyjne były 

ujmowane w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej. Przyjmując możliwość 

potencjalnego wykorzystania nieruchomości do prowadzonej działalności 

gospodarczej Kolegium nie wskazało jakie działania podatników w 2020 r. o tym 

świadczą. Kolegium zlekceważyło przy tym wyjaśnienia zawarte w odwołaniu, że 

informacje podane przez skarżących dotyczyły lat poprzednich oraz informację 

uzyskaną z CEiDG, że podatnicy zaprzestali wykonywania działalności gospodarczej 

6 grudnia 2021 r., a także że nieruchomość od 2019 r. używana jest przez 

skarżących wyłącznie do ich potrzeb mieszkaniowych. Tym samym ostatecznie za 

decydującą dla uznania związku spornej nieruchomości z działalnością gospodarczą 

Kolegium uznało jedynie okoliczność, że skarżący są przedsiębiorcami. Pominięte 

przez organ okoliczności zdaniem sądu są natomiast istotne w kontekście wykładni 

zwrotu "nieruchomość związana z działalnością gospodarczą" dokonanej w wyżej 

cytowanym wyroku NSA z 15 grudnia 2021 r., sygn. akt III FSK 4061/21 w 

szczególności w kontekście punktu 3 tezy sporządzonej do tego wyroku. 

Z kolei w sprawie I SA/Ke 509/21 sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie 

wymiaru podatku leśnego. Spór pomiędzy stronami sprowadzał się do zasadności 

uznania skarżącej za podatnika. Ta kwestionuje bowiem, że jest współwłaścicielką 
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lasu stanowiącego przedmiot opodatkowania i zarzuca organom podatkowym brak 

rzetelnych ustaleń w tym zakresie. Zdaniem organu odwoławczego natomiast 

skarżącą należało uznać za podatnika, ponieważ z prowadzonej przez Starostę 

Opatowskiego ewidencji gruntów wynika, że skarżąca jest współwłaścicielem 

wskazanych działek oznaczonych w ewidencji jako "Ls" – las. Podstawę prawną 

rozstrzygnięcia stanowiły przepisy ustawy z 30 października 2002 r. o podatku 

leśnym (Dz.U z 2019, poz. 888 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2019, poz. 725 ze zm). Organy 

podatkowe dokonując wymiaru podatku leśnego i ustalając krąg podatników 

zasadnie odwołały się do danych wynikających z ewidencji. Z danych wynika, że 

jednym ze współwłaścicieli działek oznaczonych w ewidencji jako "Ls" – las, o 

powierzchni 0,65 ha oznaczonej jako działka nr [...] o pow. 0,20 ha, działki nr [...] o 

pow. 0,15 ha, nr [...] o pow. 0,22 ha oraz działki nr [...] o pow. 0,08 ha jest skarżąca. 

Jak wyżej wyjaśniono dane zawarte w ewidencji w zakresie własności nieruchomości 

nie wiążą bezwzględnie organów podatkowych. Domniemanie prawidłowości tych 

danych w sprawie nie zostało jednak przez skarżącą podważone innymi 

dokumentami urzędowymi, o których mowa w art. 194 Ordynacji podatkowej, z 

których wynikałoby, że skarżąca nie jest współwłaścicielką lasu. W realiach niniejszej 

sprawy organy podatkowe nie były zatem uprawnione do przyjęcia innych danych niż 

dane wskazane w ewidencji gruntów. Co więcej, nie było także możliwe w 

postępowaniu podatkowym przeprowadzenie postępowania zmieniającego dane 

zawarte w przedmiotowej ewidencji, jak również podważanie wyników postępowań 

spadkowych. Przy braku zaś dokumentów mogących podważyć domniemanie 

prawidłowości danych ujętych w ewidencji nieuzasadnione okazały się zarzuty 

błędnego ustalenia stanu faktycznego, co do uznania skarżącej za podatnika 

podatku leśnego. 

 

 

 

7. Ulgi płatnicze 

Podstawę rozstrzygnięć w sprawach z zakresu umorzeń należności 

pieniężnych, w których orzekał Dyrektor Izby Skarbowej, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych (ZUS) oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze, stanowiły przepisy: 

ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z 13 października 1998 r. 
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o systemie ubezpieczeń społecznych („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 

(„rozporządzenie”) oraz ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („ustawa o COVID”). 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 571/21 sąd, na podstawie art. 151 p.p.s.a., 

oddalił skargę. Wskazał, że zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 u.s.u.s., należności z 

tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części przez ZUS, z 

uwzględnieniem ust. 2-4. Ustęp 2 stanowi, że należności z tytułu składek mogą być 

umarzane tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności, z zastrzeżeniem ust. 3a. 

Ustęp 3 pkt 6 stanowi z kolei, że całkowita nieściągalność, o której mowa w ust. 2, 

zachodzi, gdy jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot 

przekraczających wydatki egzekucyjne. ZUS, który ma obowiązek ustalenia 

przesłanek opisanych w art. 28 ust. 3 pkt 6 u.s.u.s., winien wpierw wyjaśnić, w jakim 

stopniu prowadzone postępowanie egzekucyjne jest skuteczne, z jakich praw 

majątkowych prowadzona jest egzekucja i jakie są prognozy jej efektywności. Innymi 

słowy, organ winien rozważyć, w jakiej potencjalnej kwocie możliwe jest uzyskanie 

środków. Z drugiej strony winien oszacować wydatki egzekucyjne. Następnie należy 

zestawić te kwoty ze sobą i wyciągnąć stosowne wnioski. W zaskarżonej decyzji 

poprawnie dokonano takich właśnie ustaleń. Organ wskazał, że postępowanie 

egzekucyjne prowadzone jest z rachunków bankowych. Podał kwoty 

wyegzekwowanych kwot. Następnie wyraził stanowisko, że istnieją uzasadnione 

przesłanki, aby uznać, że możliwa jest dalsza skuteczna egzekucja. Skarżący opuści 

bowiem zakład karny przed osiągnięciem wieku emerytalnego i będzie mógł podjąć 

pracę lub rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Argumenty te zasługują 

na pełną akceptację. Zdaniem sądu, skarżący nie wykazał bowiem, że podjęcie 

zatrudnienia, czy ogólnie rzecz ujmując zarobkowanie, będzie niemożliwe. 

Przedłożone do akt sprawy orzeczenie lekarskie stwierdza niezdolność do pracy 

tylko na trzech stanowiskach: montera, pakowacza i ślusarza. Nie wyklucza 

możliwości podjęcia pracy w szeregu innych zawodów. Wbrew argumentom skargi, 

organ miał podstawy do stwierdzenia, że brak jest przeciwskazań zdrowotnych do 

podjęcia pracy na innych stanowiskach. Organ ponadto wskazał na wydatki 

egzekucyjne – 5,44 zł (pismo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) i 0,50 zł (za 

wysłanie komunikatu do banku). Są one relatywnie niskie wobec kwot, które organ 
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zdołał już wyegzekwować – około 17.000,00 zł. W tym kontekście należy uznać, że 

organ wykazał brak zaistnienia przesłanki z art. 28 ust. 3 pkt 6 u.s.u.s. Poprawna jest 

teza organu, że w sprawie nie jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie 

uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne. Tym samym należy uznać, 

że zasługujące na pełną akceptację wnioski organu stanowią o zrealizowaniu 

wytycznych z ww. wyroku WSA w Kielcach i prawidłowym zastosowaniu przepisu art. 

153 p.p.s.a. Kwestia braku spełnienia przesłanek z art. 28 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 4b 

i 5 u.s.u.s. została przesądzona w prawomocnym wyroku wydanym w sprawie I 

SA/Ke 376/20. Prawidłowe ustalenia organu na temat wszystkich przesłanek z art. 28 

ust. 3 u.s.u.s. i dojście do wniosku o braku nieściągalności, pozwalało zatem przejść 

do analizy przepisu art. 28 ust. 3a u.s.u.s. i oceny stanowiska organu co do 

zaistnienia przesłanek zawartych w § 3 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia. Stosownie do 

tych przepisów organ może umorzyć należności z tytułu składek, jeżeli zobowiązany 

wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie 

opłacić tych należności, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla 

zobowiązanego i jego rodziny, w szczególności w przypadku: 1) gdy opłacenie 

należności z tytułu składek pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych; 2) poniesienia strat materialnych w 

wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodujących, że 

opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić zobowiązanego możliwości 

dalszego prowadzenia działalności; 3) przewlekłej choroby zobowiązanego lub 

konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, 

pozbawiającej zobowiązanego możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego 

opłacenie należności. Zdaniem sądu, organ prawidłowo stwierdził brak ww. 

przesłanek z § 3 ust. 1 rozporządzenia. W zakresie przesłanki z § 3 ust. 1 pkt 1 tego 

rozporządzenia sąd wskazał, że w związku z przebywaniem w zakładzie karnym, 

zobowiązany ma zapewnione niezbędne i podstawowe potrzeby bytowe. Nie osiąga 

dochodów, ale jednocześnie nie ponosi wydatków, ponieważ wydatki te są 

zaspokajane przez państwo. Skarżący nie ma przy tym innych osób na utrzymaniu, 

więc nie można stwierdzić, że opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby 

rodzinę zobowiązanego możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. 

Dla analizy istnienia przesłanki z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia istotne jest 

prowadzenie przez zobowiązanego działalności gospodarczej. Skarżący natomiast 

zaprzestał jej prowadzenia. Nie podnosił przy tym, że poniósł straty materialne w 

wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia. Nie wykazał 
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ponadto, że jest przewlekle chory, w sposób pozbawiający go możliwości uzyskania 

dochodu umożliwiającego opłacenie należności.  

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 408/22 sąd również oddalił skargę na decyzję 

w przedmiocie odmowy umorzenia należności składkowych. W uzasadnieniu 

wyjaśnił, że w pierwszym etapie postępowania organ bada czy w sprawie zaistniały 

przesłanki nieściągalności, a jeśli tak, to może w ramach przyznanego mu uznania 

umorzyć należności lub odmówić ich umorzenia. W przypadku natomiast 

wykluczenia stanu nieściągalności, niejako w drugim etapie postępowania, organ 

bada, czy występują przesłanki do umorzenia należności określone w § 3 

rozporządzenia. Jeśli żadna z tych przesłanek nie zostanie spełniona organ 

bezwzględnie zobowiązany jest odmówić przyznania ulgi. W przypadku natomiast 

ustalenia zaistnienia którejś z wymienionych w przepisach prawa przesłanek 

umorzenia należności (w szczególności podanych przykładowo w przepisie § 3 

rozporządzenia), postępowanie wchodzi ponownie w kolejny etap – uznania 

administracyjnego, tj. możliwości wyboru określonego kierunku rozstrzygnięcia. Z 

treści wyżej zacytowanych przepisów wynika bowiem, że organ dopiero po 

stwierdzeniu przesłanek do umorzenia należności (nieściągalność albo te opisane w 

§ 3 rozporządzenia) korzysta z uznania administracyjnego. Oznacza to, że organ ma 

prawo wyboru rozstrzygnięcia, może zatem w przypadku stwierdzenia przesłanki 

uwzględnić wniosek lub odmówić jego uwzględnienia. Rozstrzygnięcie organu nie 

może mieć jednak charakteru dowolnego, lecz musi być wynikiem wyjaśnienia stanu 

faktycznego sprawy (art. 7 K.p.a.), wszechstronnego zebrania oraz rozpatrzenia w 

sposób wyczerpujący materiału dowodowego (art. 77 § 1 K.p.a.), zaś decyzja winna 

spełniać wymogi określone w art. 107 § 1 i § 3 K.p.a. Dążąc do załatwienia sprawy 

organ zobowiązany jest też mieć na względzie interes społeczny i słuszny interes 

obywateli (art. 7 K.p.a.). Dokonując tych czynności organ musi kierować się regułami 

zapisanymi w art. 80 K.p.a., tj. ocenić na podstawie całego zebranego materiału 

dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Swobodna ocena 

dowodów, by nie przekształciła się w samowolę, musi być dokonana zgodnie z 

normami prawa procesowego oraz zachowaniem określonych reguł tej oceny, m.in. 

logiki, doświadczenia życiowego i wszechstronności. Konsekwencją takiego modelu 

postępowania organu jest kontrola sądu sprawowana zasadniczo na trzech 

poziomach: 1. kontrola prawidłowości przeprowadzonego postępowania, w tym 

postępowania dowodowego (zwłaszcza kompletności materiału dowodowego); 2. 

kontrola prawidłowości oceny przesłanek umorzenia oraz w przypadku ich 
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zaistnienia: 3. kontrola granic przyznanego organowi uznania administracyjnego. W 

ocenie sądu, w mawianej sprawie nie doszło do naruszenia przepisów prawa 

procesowego ani materialnego, które skutkowałyby koniecznością uchylenia 

zaskarżonej decyzji, a uzasadnienie zawiera motywy, jakimi kierował się Zakład 

odmawiając umorzenia należności z tytułu zaległych składek. 

Z kolei w sprawie I SA/Ke 67/22 sąd uchylił zaskarżoną decyzję ZUS w 

przedmiocie odmowy prawa do zwolnienia z opłacania należności składkowych.  

Podstawę materialnoprawną decyzji stanowiły przepisy ustawy o COVID oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia 

uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii. Sąd 

wyjaśnił, że postępowanie w sprawie zwolnienia jest postępowaniem 

administracyjnym prowadzonym na zasadach określonych w przepisach Kodeksu 

postępowania administracyjnego (art. 31zq ust. 8 ustawy COVID), a co za tym idzie 

katalog środków dowodowych jest otwarty. Z przepisów ustawy COVID 

obowiązujących w dniu złożenia wniosku nie wynikało, żeby organ, przy ocenie 

spełnienia przesłanek, związany był wyłącznie danymi wynikającymi z urzędowych 

rejestrów, w tym dotyczących kodów PKD. Oznacza to, że przedsiębiorca 

prowadzący rzeczywistą działalność gospodarczą odpowiadającą treści kodów PKD 

jako przeważającą może zgłosić wniosek dowodowy w celu wykazania prawidłowego 

kodu PKD uprawniającego do skorzystania przez niego z ww. ulgi innego niż to 

wskazał organ. Ocena, czy działalność gospodarcza określonego rodzaju jest 

rzeczywiście wykonywana i w jakich rozmiarach, należy do sfery ustaleń faktycznych. 

Nie zależy ona od wpisu do rejestru, choć wpis taki potraktowany został przez 

ustawodawcę jako domniemanie prawne mające na celu uproszczenie postępowania 

ulgowego. Inicjatywa dowodowa w tej kwestii należy do strony inicjującej 

postępowanie administracyjne, ale organ przed wydaniem niekorzystnej dla strony 

decyzji nie może pominąć dyspozycji art. 79a § 1 K.p.a. Powinien zatem przed 

wydaniem takiej decyzji powiadomić ją o konieczności wskazania przesłanek, które 

nie zostały spełnione lub wykazane, czyniąc zadość zasadzie informowania (art. 9 

K.p.a.). i umożliwić w ten sposób stronie złożenie wniosków o przeprowadzenie 

dowodów, które mogą podważyć dane z rejestru. Taki sam problem pojawił się w 

sprawie I SA/Ke 691/21 oraz I SA/Ke 19/22. 

Przedmiotem kontroli sądu w sprawie I SA/Ke 39/22 była również decyzja ZUS 

w przedmiocie odmowy prawa do zwolnienia z opłacania należności składkowych. 

Zgodnie z art. 31zp ust. 1 ustawy COVID-19, wniosek o zwolnienie z obowiązku 
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opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, należnych za 

okres od dnia [...] r. do dnia [...] r., zwany dalej "wnioskiem o zwolnienie z opłacania 

składek", płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie 

później niż do dnia [...] r. Stosownie do art. 31zq ust. 1 ustawy COVID-19, za marzec, 

kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje 

rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach 

określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że 

zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania. Na podstawie 

art. 31zq ust. 2 ustawy COVID-19, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z 

obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub 

imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku 

o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z 

obowiązku ich składania - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym 

powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie 

z opłacania składek. Na mocy art. 31zq ust. 3 ustawy COVID-19, warunkiem 

zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 

31zo, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych 

należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia [...] r., chyba że 

płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania. Z powyższego wynika, że 

skarżąca, ubiegając się o wnioskowane zwolnienie z obowiązku uiszczenia 

należności z tytułu składek za maj 2020 r. winna złożyć stosowne dokumenty wraz z 

wnioskiem w terminie do [...].  Dokonując kontroli zaskarżonej decyzji oraz oceny 

prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego wszczętego złożonym 

przez stronę wnioskiem, sąd doszedł do przekonania, że w toku postępowania organ 

naruszył przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, a naruszenie to miało 

istotny wpływ na wynik sprawy. Sąd orzekający w niniejszej sprawie dostrzegł w 

postępowaniu organu istotne naruszenie art. 9 K.p.a. W następstwie złożenia przez 

A. D. w dniu [...] r. wniosku doszło do wszczęcia postępowania administracyjnego, w 

którym, kierując się zasadą informowania stron wyrażoną w art. 9 K.p.a., organ 

powinien czuwać nad tym, aby na skutek nieznajomości prawa strona nie poniosła 

szkody. Mimo upływu czasu od złożenia wniosku, organ nie udzielił stronie przed 

dniem [...] r. wyjaśnień, że warunkiem pozytywnego załatwienia tego wniosku jest 

złożenie brakujących dokumentów rozliczeniowych (deklaracji). Po tym czasie organ 

wydał decyzję odmowną wskazując, że ostatecznym terminem, do którego skarżąca 
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miała złożyć deklaracje rozliczeniowe za maj 2020 r. był [...] r. i termin ten upłynął. W 

konsekwencji sąd uchylił zaskarżoną decyzję ZUS. Analogiczny problem dotyczył 

sprawy I SA/Ke 547/21, 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 68/22 sąd stwierdził, że decyzja nie zawiera 

precyzyjnych podstaw prawnych. Nie przeprowadzono w niej żadnej analizy 

okoliczności faktycznych w sprawie. Nie opisano dokumentów, jakie przedłożyła 

strona w sprawie, wysokości składek, jakie wpłaciła, itd. Sąd podkreślił, że 

obowiązkiem organu było wykazanie, że na podstawie konkretnego przepisu 

powołanego jako podstawa materialnoprawna, wobec skarżącej została podjęta 

decyzja o zwolnieniu składek w wysokości [...] zł. Wyjaśnienia spornej kwestii nie 

stanowi żaden z powołanych przepisów ani okoliczności podanych w decyzji. W 

rezultacie motywy podjętego przez organ rozstrzygnięcia są całkowicie nieczytelne. 

Słusznie zarzuca skarżąca, że naruszono w ten sposób art. 107 § 3 k.p.a. poprzez 

sporządzenie rażąco lakonicznego uzasadnienia prawnego i faktycznego. 

Wyjaśnienia spornych kwestii nie zawiera również odpowiedź na skargę. Strona 

wskazała w skardze na prawo do przyznania jej zwolnienia w wysokości [...] zł. 

Organ odniósł się do tego twierdzenia pokrótce, dalej nie wyjaśniając spornej kwestii. 

Abstrahując od wartości tego uzasadnienia, wymaga przy tym przypomnienia, że to 

decyzja, a nie odpowiedź na skargę, winna zawierać podstawy prawne i wyjaśniać 

stronie zasadność przesłanek, jakimi kierował się organ. W konsekwencji sąd 

stwierdził, że przy wydaniu zaskarżonej decyzji doszło do naruszenia przepisów 

postępowania - art. 6, art. 7, art. 8 § 1, art. 11, art. 77 § 1 oraz art. 107 § 3 k.p.a., co 

mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W związku z tym sąd na podstawie art. 

145 § 1 pkt 1 lit. c) uchylił zaskarżoną decyzję. 

Sąd oddalił natomiast skargę w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 23/22 na decyzję 

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach w przedmiocie odmowy 

rozłożenia na raty zaległości w podatku od towarów o usług. Podstawę 

rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowił przepis art. 67a § 1 pkt 2 w związku z 

art. 67b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Stosownie do art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji 

podatkowej 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. Natomiast w myśl art. 67b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej 

organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą 

może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a, które 
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stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio 

obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach 

zasady de minimis. Zdaniem sądu, w omawianej sprawie, działania organów 

podatkowych i wyprowadzone z nich wnioski mieszczą się w zakresie powołanych 

przepisów i nie wykraczają poza ramy swobodnej oceny dowodów. Kluczową kwestią 

są ustalenia organu odnośnie możliwości spłaty rozłożonego na raty zobowiązania 

podatkowego skarżącej spółki. Wydając bowiem decyzję o rozłożeniu na raty zapłaty 

zobowiązania podatkowego, organ podatkowy powinien być przekonany o 

zasadności przyznania tego typu pomocy, w tym o możliwościach finansowych 

podatnika, pozwalających na terminowe wywiązywanie się z wnioskowanego układu 

ratalnego. Decyzja o rozłożeniu na raty zapłaty zobowiązania podatkowego powinna 

uwzględniać możliwości płatnicze strony, gdyż w przeciwnym razie ulga ta byłaby 

pozorna i w sposób oczywisty niemożliwa do zrealizowania. Przedmiotem oceny 

organu podatkowego musi być zatem stan faktyczny, w tym głównie sytuacja 

finansowa istniejąca w chwili rozstrzygania sprawy, jak również dotychczasowa 

postawa podatnika w wypełnianiu zobowiązań wobec państwa oraz okoliczności, 

które spowodowały, że zapłata podatku w przewidzianym terminie nie nastąpiła. 

Powyższe oznacza, że wnioskodawca winien uprawdopodobnić, że będzie 

dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na uregulowanie należności w 

zaproponowanym układzie ratalnym. Przy podjęciu decyzji o rozłożeniu na raty 

należności podatkowej musi istnieć pewność, że układ ten zostanie przez podatnika 

wykonany. Sąd stwierdził, że wbrew twierdzeniom zawartym w skardze skarżąca w 

toku postępowania podatkowego nie wskazała wszystkich dowodów, które miałyby 

przemawiać za zasadnością udzielenia ulgi. W szczególności tych, świadczących o 

takich możliwościach płatniczych skarżącej, które pozwolą na realizację zawartego 

układu ratalnego. Przedłożenie takich dowodów dopiero na etapie skargi do sądu 

administracyjnego należy uznać za spóźnione. Dowody te nie były znane organowi 

na etapie wydawania decyzji, dlatego zdaniem nie mogą mieć wpływu na ocenę 

prawidłowości wydanej zaskarżonej decyzji. Z tych względów sąd, na podstawie art. 

106 § 3 p.p.s.a., odmówił przeprowadzenia tych dowodów. 

Z kolei w sprawie I SA/Ke 388/22 sąd uchylił zaskarżoną decyzją SKO oraz 

poprzedzająca ją decyzję organu I Instancji w przedmiocie odmowy odroczenia 

terminu płatności zaległości w podatku rolnym. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, 

że w postępowaniu w przedmiocie ulg podatkowych organ podatkowy jest z urzędu 

zobligowany wykazać prawidłowo kwotę należnych zaległości podatkowych. 
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Przedmiot postępowania musi być jednoznacznie i prawidłowo określony. Nie jest 

możliwe odroczenie terminu płatności zaległości, które nie istnieją. Sąd stwierdził, że 

w omawianej sprawie takich ustaleń nie dokonano. Istnieją przy tym uzasadnione 

wątpliwości, co do istnienie przynajmniej części zaległości skarżącego w podatku 

rolnym z powodu ich przedawnienia. Z tych względów obowiązkiem organu było (..) 

ustalenie i wyjaśnienie w uzasadnieniu decyzji czy należności te nie wygasły w 

całości lub w części na skutek upływu terminu przedawnienia, ewentualnie czy 

zaistniały okoliczności, które miały wpływ na bieg terminu przedawnienia. 

Tymczasem organ nie wywiązał się z opisanego obowiązku. Organ I instancji 

stwierdził jedynie, że przedawnienie nie miało miejsca. Na części zaległości została 

wpisana hipoteka przymusowa na nieruchomości oraz został zastosowany 

skutecznie środek egzekucyjny. Z kolei organ odwoławczy w ogóle nie odniósł się do 

kwestii przedawnienia. Sąd wyjaśnił przy tym, że okoliczność zabezpieczenia 

hipotecznego zaległości, wbrew treści art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej, nie mogła 

mieć znaczenia dla ustalenia przedawnienia należności podatkowych w związku z 

wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 8 października 2013 r., SK 40/12. 

  

 

8. Egzekucja świadczeń pieniężnych 

 

Sprawy I SA/Ke 272/22 i I SA/Ke 96/22 dotyczyły skarg na postanowienia w 

przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym. W sprawach zastosowane 

zostały przepisy ustawy egzekucyjnej w tym w szczególności art. 33 § 1 ustawy 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz.U.2020.1427 

ze zm.) dalej "u.p.e.a.", w brzmieniu wprowadzonym ustawą z 11 września 2019 r. o 

zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2019.2070), obowiązujących od 30 lipca 2020 r. Zgodnie  

z art. 33 § 1 u.p.e.a. zobowiązanemu przysługuje prawo wniesienia do wierzyciela, 

za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie egzekucji 

administracyjnej. W świetle art. 33 § 2 u.p.e.a., podstawą zarzutu w sprawie 

egzekucji administracyjnej może być: 1) nieistnienie obowiązku; 2) określenie 

obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z: a) orzeczenia, o którym 

mowa w art. 3 i art. 4, b) dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1, c) przepisu 

prawa, jeżeli obowiązek wynika bezpośrednio z tego przepisu; 3) błąd co do 
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zobowiązanego; 4) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, jeżeli 

jest wymagane; 5) wygaśnięcie obowiązku w całości lub części; 6) brak 

wymagalności obowiązku w przypadku: a) odroczenia terminu wykonania obowiązku, 

b) rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej, c) wystąpienia innej przyczyny niż 

określona w lit. a i b. Przedstawione w art. 33 § 2 u.p.e.a. przesłanki stanowią 

katalog zamknięty, natomiast procedurę postępowania przy rozpatrywaniu 

zgłoszonych zarzutów regulują przepisy art. 34 u.p.e.a. W tym zakresie przywołania 

wymaga przepis art. 34 § 4 pkt 3 b u.p.e.a. Zgodnie z ta regulacją organ egzekucyjny 

po otrzymaniu zawiadomienia o wydaniu ostatecznego postanowienia o uznaniu 

zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, o którym mowa w art. 33 § 2 pkt 1-5 - 

umarza postępowanie egzekucyjne w całości albo w części. 

W pierwszej z ww. spraw sąd uchylił postanowienie I i II instancji. Przedmiot 

sporu dotyczył oddalenia przez organ zarzutu nieistnienia obowiązku dotyczącego 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zdaniem organu obowiązek 

uiszczenia opłaty wynika ze złożonej przez skarżącego korekty deklaracji. Według 

organu skoro skarżący nie złożył korekty tej deklaracji w zakresie danych 

dotyczących właściciela mieszkania to, stosownie do art. 6m ust. 1d ustawy 

śmieciowej, zobowiązany jest do poniesienia opłaty również za okres, w którym 

faktycznie nie był właścicielem mieszkania. W ocenie skarżącego ww. obowiązek nie 

istnieje, ponieważ w 2020 r. nie był już właścicielem mieszkania. Poza tym 

obowiązek złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty śmieciowej ciążył na wspólnocie 

mieszkaniowej stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy śmieciowej. Sąd wskazał, że w 

orzecznictwie prezentowane są poglądy, że przy rozpatrywaniu zarzutów opartych na 

niektórych podstawach (np. wygaśnięcie lub nieistnienie obowiązku) organ 

egzekucyjny w pewnym sensie wnika w meritum sprawy i dotyczy to przede 

wszystkim obowiązków wynikających bezpośrednio z przepisów prawa (por. np. 

wyroki NSA z 9 sierpnia 2012r., sygn. akt I OSK 610/12; z 30 sierpnia 2018r., sygn. 

akt II FSK 2794/16 - CBOSA). W sprawie organ takiej merytorycznej analizy sprawy 

nie przeprowadził. W konsekwencji błędnie przyjął, że obowiązek uiszczenia opłaty 

śmieciowej obciąża skarżącego, wywodząc przy tym ten obowiązek z deklaracji 

złożonej, "choćby wadliwie", przez skarżącego. Obowiązek ponoszenia omawianej 

opłaty wynika natomiast z ustawy śmieciowej. Jej przepisy określają podmioty 

zobowiązane do złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty. Z przepisów tych wynika, że 

w przypadku wyodrębnienia lokali w budynkach wielolokalowych podatnikiem jest 

wspólnota mieszkaniowa, zaś osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną 
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obciążona jest na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy śmieciowej obowiązkami podatnika, 

tj. złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz zapłaty tej opłaty. W sprawie nie jest kwestionowane, że sporny budynek jest 

budynkiem wielolokalowym. Organ nie podważał również twierdzenia skarżącego, że 

zarządcą wspólnoty mieszkaniowej tego budynku jest jednostka organizacyjna 

gminy. W świetle powyższych regulacji oznacza to, że obowiązek podatkowy 

dotyczący opłaty za gospodarowanie odpadami, a także obowiązek złożenia 

deklaracji śmieciowej obciążał wspólnotę mieszkaniową, a nie jej mieszkańców 

(właścicieli lokali). Zarzut nieistnienia obowiązku skarżący uzasadniał m.in. taką 

właśnie argumentacją. Pomimo tego organ nie wziął jej pod uwagę i nie odniósł się 

do niej.  

Z kolei w sprawie I SA/Ke 96/22 sąd oddalił skargę. Skarżący zgłosił zarzuty 

nieistnienie obowiązku (art. 33 § 2 pkt 1 u.p.e.a.), określenia obowiązku niezgodnie z 

treścią obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 33 § 2 pkt 2 u.p.e.a.), 

wygaśnięcia obowiązku (art. 33 § 2 pkt 4 u.p.e.a.), braku wymagalności obowiązku 

(art. 33 § 2 pkt 5 u.p.e.a.). Sąd stwierdził, że zaskarżone postanowienie jest zgodne 

z prawem. Organ prawidłowo orzekł o oddaleniu ww. zarzutów. Obowiązek zapłaty 

należności wynikającej z punktu V wyroku Sądu Rejonowego (środek karny w 

postaci ściągnięcia równowartości pieniężnej korzyści majątkowej osiągniętej z 

przestępstwa) istnieje, nie wygasł i jest wymagalny oraz został określony zgodnie z 

treścią obowiązku wynikającego z ww. orzeczenia sądu. Zarzut nieistnienia 

obowiązku skarżący uzasadnia bezprawnością punktu V ww. wyroku. W ocenie 

skarżącego sąd nie miał prawa orzec środka karnego w postaci ściągnięcia 

równowartości korzyści majątkowej w związku faktem że obowiązek ten jest tożsamy 

z kwotami wynikającymi z decyzji określających skarżącemu zobowiązanie 

podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług. Stosownie zaś do art. 33 § 6 K.k.s. 

środka karnego przepadku korzyści majątkowej lub ściągnięcia jej równowartości nie 

orzeka się, jeżeli korzyść majątkowa podlega zwrotowi innemu uprawnionemu 

podmiotowi. Odnosząc się do tak sformułowanego zarzutu sąd wskazał, że 

wierzyciel rozpatrując zarzut nie jest uprawniony do rozpatrywania zastrzeżeń 

podnoszonych przez zobowiązanego, które nie są związane z samym 

postępowaniem egzekucyjnym. Innymi słowy zarzuty nie mogą być wykorzystywane 

do weryfikacji wyroków sądowych stanowiących podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego. Naczelnik urzędu skarbowego jest jedynie organem wykonującym 

wyrok sądu karnego w zakresie orzeczonego środka karnego wobec skarżącego i 



Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

74 

 

nie ma uprawnienia do badania zasadności tytułu egzekucyjnego (art. 29 § 1 

u.p.e.a.). Tym samym organ ten nie jest umocowany do merytorycznego badania 

obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego, czyli m.in. do rozważania o 

prawidłowości rozstrzygnięcia wynikającego z prawomocnego wyroku sądu karnego 

jako podstawy prawnej wszczęcia egzekucji administracyjnej. Dopóki sąd karny nie 

zmieni swojego wyroku, należność ta podlega egzekucji. W niniejszej sprawie organ 

prawidłowo stwierdził, że egzekwowany obowiązek istnieje, ponieważ należność 

objęta tytułem wykonawczym wynika z ww. prawomocnego wyroku Sądu 

Rejonowego, który w związku z apelacją skarżącego został utrzymany w mocy 

wyrokiem Sądu Okręgowego. 

W sprawie I SA/Ke 334/22, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 

135 oraz art. 145 § 3 p.p.s.a., sąd uchylił postanowienie I i II instancji oraz umorzył 

postępowanie administracyjne. Zaskarżone postanowienie dotyczyło odmowy 

uwzględnienie sprzeciwu w sprawie zagrożenia ujawnieniem w Rejestrze Należności 

Publicznoprawnych nieuregulowanych należności pieniężnych. Zdaniem skarżącej, 

zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu, ponieważ TK w wyroku z 8 

października 2013 r., sygn. akt SK 40/12, uznał przepis art. 70 § 6 Ordynacji 

podatkowej (odpowiednik art. 70 § 8 tej ustawy) za niezgodny z art. 64 ust. 2 

Konstytucji RP. W ocenie organu natomiast zaległość podatkowa została 

zabezpieczona hipoteką w okresie obowiązywania przepisu art. 70 § 8 Ordynacji 

podatkowej, który nie był przedmiotem kontroli TK.  W myśl art. 18b § 1 pkt 2 u.p.e.a. 

w rejestrze gromadzi się informacje o należnościach pieniężnych, podlegających 

egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest naczelnik urzędu 

skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego, jeżeli należności te wynikają z 

decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia, które jest ostateczne. Z powyższego 

przepisu wynika, że ustawodawca nie przewiduje gromadzenia danych dotyczących 

należności pieniężnych niepodlegających egzekucji, m.in. tych, które uległy 

przedawnieniu. Potwierdza to brzmienie przepisu art. 18h pkt 1 u.p.e.a., zgodnie z 

którym wykreślenie z rejestru danych, o których mowa w art. 18b § 2, następuje w 

przypadku, gdy obowiązek zapłaty należności pieniężnej wygaśnie. W związku z 

powyższym zarówno na etapie poprzedzającym wprowadzenie danych do rejestru, 

jak i po ich wprowadzeniu, obowiązkiem organu jest przeprowadzenie oceny, czy 

doszło do przedawnienia należności. Stosownie zaś do art. 18i § 1 pkt 1 u.p.e.a. 

zobowiązanemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w sprawie zagrożenia 

ujawnieniem w rejestrze. Sąd nie podzielił stanowiska organów, że skoro zaległość 
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podatkowa została zabezpieczona poprzez wpis hipoteki przymusowej zgodnie z art. 

70 § 8 Ordynacji podatkowej to nie mogło nastąpić jej przedawnienie. Wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego, powołany przez skarżącą, oddziałuje również na normę 

prawną zawartą w art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej. Jest ona bowiem tożsama z 

regulacją, do której wprost odnosiło się wymienione rozstrzygnięcie Trybunału, tj. art. 

70 § 6 Ordynacji podatkowej obowiązującego od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 

2002 r. Podsumowując sąd stwierdził, że zobowiązania podatkowe zabezpieczone 

hipoteką ulegają przedawnieniu na zasadach ogólnych, pomimo brzmienia art. 70 § 8 

Ordynacji podatkowej. Powyższe oznacza, że stanowisko organów obu instancji w 

wydanych postanowieniach odmawiających uwzględnienia sprzeciwu w sprawie 

zagrożenia ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych zaległości z 

uwagi na brak przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką 

jest błędne i nie zasługuje na aprobatę sądu, który zobowiązany jest do stosowania 

prokonstytucyjnej wykładni prawa. Przeprowadzona przez sąd kontrola objętego 

skargą postanowienia doprowadziła do uwzględnienia skargi i uchylenia przez sąd 

zarówno zaskarżonego postanowienia dyrektora jak i poprzedzającego je 

postanowienia organu I instancji. Sąd umorzył także postępowanie administracyjne 

uznając, że w stanie faktycznym niniejszej sprawy nie było podstaw do kierowania do 

skarżącej zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności 

Publicznoprawnych należności pieniężnych 

Sprawa I SA/Ke 376/22 dotyczyła skargi na postanowienie w przedmiocie 

odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Skarga została oddalona. Spór 

pomiędzy zobowiązanym a organem egzekucyjnym dotyczył istnienia przesłanki 

zawieszenia postępowania egzekucyjnego na podstawie w art. 56 § 1 pkt 5 u.p.e.a. 

w związku z art. 97 § 1 pkt 4 Kpa, tj. istnienia przeszkody dla prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego w postaci konieczności rozstrzygnięcia zagadnienia 

wstępnego – zbadania przez Sąd Najwyższy legalności orzeczonego prawomocnie 

przez Sąd Rejonowy (podlegającego wykonaniu w niniejszym postępowaniu) środka 

karnego. Zdaniem sądu, postanowienie organu nadzoru potwierdzające brak 

podstaw do zawieszenia postępowania egzekucyjnego nie narusza prawa, bowiem 

nie zaistniały ustawowe przesłanki warunkujące stan zawieszenia. Stwierdził m.in., 

że podstawy dla zawieszenia postępowania egzekucyjnego nie może stanowić 

przepis art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w zw. z art. 18 u.p.e.a., tj. wystąpienie zagadnienia 

wstępnego. Wskazany przepis k.p.a. stanowi, że organ administracji publicznej 

zawiesza postępowanie gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od 



Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

76 

 

uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. 

Przewidziane w art. 56 § 1 pkt 5 u.p.e.a. odesłanie do przesłanek zawieszenia 

postępowania egzekucyjnego zawartych w innych ustawach, dotyczy uregulowań 

szczególnych, nie zaś uregulowań zawartych w Kodeksie postępowania 

administracyjnego. Choć przepis art. 18 u.p.e.a. odsyła do stosowania przepisów 

k.p.a., to jednak istotny jest zakres i sposób stosowania przepisów tej ustawy –

"odpowiednio". Odpowiednie stosowanie oznacza, że niektóre z jego postanowień 

znajdą zastosowanie wprost, inne stosować należy z modyfikacjami, a jeszcze inne 

w ogóle nie będą miały zastosowania. Przepisy k.p.a. na gruncie postępowania 

egzekucyjnego mogą być stosowane jedynie uzupełniająco w przypadkach, gdy 

regulacja ustawy egzekucyjnej okaże się niekompletna. Skoro więc ustawa 

egzekucyjna zawiera samodzielne, charakterystyczne dla tego postępowania, 

przesłanki jego zawieszenia, wskazane w przepisach art. 56 tej ustawy, to brak jest 

podstaw do stosowania do zawieszenia postępowania egzekucyjnego przepisów art. 

97 k.p.a. W konsekwencji w ocenie sądu w realiach niniejszej sprawy nie mógł 

znaleźć zastosowania przepis art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. 

Z kolei w sprawie I SAB/Ke 4/22, dotyczącej skargi na przewlekłe prowadzenie 

postępowania administracyjnego, sąd odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 

p.p.s.a. Przewlekłość postępowania egzekucyjnego nie może być kwestionowana na 

podstawie art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., bowiem przepis ten nie przewiduje możliwości 

wniesienia bezpośredniej skargi w tej sprawie. Jest to spójne z regulacjami ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która zawiera własne, typowe dla 

postępowania egzekucyjnego rozwiązania w tym zakresie. Z przepisu art. 54 u.p.e.a. 

(w brzmieniu sprzed wejścia w życie nowelizacji u.p.e.a. dokonanej ustawą z 11 

września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 2070 – art. 13 ust. 1 tej ustawy: "Do 

postępowań egzekucyjnych wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 

dotychczasowe"), zobowiązanemu przysługuje skarga na przewlekłość postępowania 

egzekucyjnego (§ 1), postanowienie w tej sprawie wydaje organ egzekucyjny; na 

postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie (§ 5). W konsekwencji aby 

zakwestionować przewlekłość postępowania egzekucyjnego skarżący powinien 

złożyć skargę w tej sprawie do organu egzekucyjnego. Organ tę skargę rozpatrzy i 

wyda postanowienie. W razie nieuwzględnienia skargi przez organ egzekucyjny, 

wyda on postanowienie o oddaleniu skargi na przewlekłość postępowania 
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egzekucyjnego, na które skarżący będzie mógł wnieść zażalenie do organu 

wyższego stopnia. Dopiero gdy i ten organ wyda postanowienie niekorzystne dla 

skarżącego, będzie przysługiwała skarga do sądu administracyjnego. Nie będzie to 

jednak skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, ale skarga na 

postanowienie organu wyższego stopnia w przedmiocie oddalenia skargi na 

przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Skarga do sądu administracyjnego 

przysługuje w takim przypadku na podstawie art. 3 § 2 pkt 3 p.p.s.a. (skarga na 

postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym, na które przysługuje 

zażalenie). Powyższe oznacza, że skarga do sądu administracyjnego na 

przewlekłość postępowania egzekucyjnego była niedopuszczalna. 

 

 

 

9. Transport drogowy i przewozy 

 

Sprawa I SA/Ke 446/22 dotyczyła skargi na decyzję Głównego Inspektora 

Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej. Podstawę faktyczną 

rozstrzygnięcia stanowiło: 1. skrócenie wymaganego skróconego okresu odpoczynku 

dziennego zarówno w przypadku załogi jednoosobowej, jak i załogi kilkuosobowej; 2. 

niewłaściwa obsługa lub odłączenie homologowanego i sprawnego technicznie 

tachografu, skutkujące nierejestrowaniem na wykresówce lub na karcie kierowcy 

aktywności kierowcy, prędkości pojazdu lub przebytej drogi. 

Sąd uchylił decyzje I i II instancji. Stwierdził naruszenie prawa materialnego 

mające wpływ na wynik sprawy. W prawidłowo ustalonym stanie faktycznym organ 

niewłaściwie zastosował przepisy prawa materialnego (błąd subsumcji). 

Nieprawidłowo bowiem zakwalifikował wykonywanie przewozu bez zalogowanej 

karty kierowcy jako naruszenie polegające na niewłaściwej obsłudze sprawnego 

technicznie tachografu, skutkujące nierejestrowaniem na karcie kierowcy aktywności 

kierowcy, prędkości pojazdu lub przebytej drogi, określone w lp. 6.2.1 załącznika nr 3 

do ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U.2022.180 ze zm.) 

dalej "u.t.d.", który sankcjonuje to naruszenie karą pieniężną w wysokości 5000 zł. 

Zdaniem sądu naruszenie to natomiast odpowiada treści lp. 6.3.19 ("Niepoprawne 

stosowanie wykresówek lub karty kierowcy"), a kara wynosi 2000 zł. Sąd wyjaśnił, że 

że przepisy regulacji zawartych w art. 4 lit. c i art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 

561/2006 oraz w art. 15 ust. 3 rozporządzenia nr (WEG) 3821/85 interpretowane 
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łącznie nie nasuwają wątpliwości, że "kierowcą, poza osobą fizycznie i faktycznie 

prowadzącą pojazd, jest również osoba przewożona w tym pojeździe, przy czym 

istotnym jest aby taka osoba była gotowa do podjęcia prowadzenia pojazdu w razie 

potrzeby i aby takie zachowanie (podjęcie czynności prowadzenia pojazdu) 

pozostawało w ramach jej obowiązków. Z przepisów zawartych w art. 34 

rozporządzenia nr 165/2014 wynika, że obowiązkiem kierowcy jest rejestrować swoją 

aktywność na wykresówce lub karcie kierowcy od momentu rozpoczęcia przewozu 

do jej zakończenia. W przypadku gdy przewóz jest realizowany w obsadzie dwóch 

kierowców obowiązek ten dotyczy każdego z kierowców. Jeśli w czasie przewozu 

nieprowadzący pojazdu, lecz należący do załogi kierowca nie rejestruje swojej 

aktywności na wykresówce lub karcie kierowcy, ma miejsce naruszenie polegające 

na niepoprawnym stosowaniu karty kierowcy (lp. 6.3.19 załącznika nr 3 do u.t.d.). 

Rubryka nr 4 załącznika nr 3 do u.t.d. zawiera m.in. numer grupy naruszeń 

zawartych w załączniku I do Rozporządzenia 2016/403 uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu 

do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do 

utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego oraz zmieniające załącznik III 

do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Przy pozycji lp. 6.3.19 

numer ten to 2.13. Z kolei przy numerze 2.13 ww. rozporządzenia wskazano m.in. na 

naruszenie polegające na niepoprawnym stosowaniu karty kierowcy oraz podstawę 

prawną tego - art. 34 ust. 1 rozporządzenia nr 165/2014. Stosownie do powołanej 

regulacji kierowcy stosują wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym 

prowadzą pojazd. Z tych względów kwalifikacja przez organ omawianego naruszenia 

do lp. 6.2.1 jest nieprawidłowa. Stwierdzone przez sąd naruszenie prawa 

materialnego ma wpływ na treść rozstrzygnięcia z uwagi na fakt, że kwalifikacja 

naruszenia do lp. 6.3.19 zmniejsza wysokość kary pieniężnej nałożonej na skarżącą 

za to naruszenie z 5000 zł do 2000 zł. Sąd uchylił również decyzję tego organu oraz 

poprzedzająca ją decyzje organu I instancji w sprawie I SA/Ke 436/22 w przedmiocie 

nałożenia na skarżącego kary pieniężnej w wysokości 1000 zł z tytułu naruszenia 

obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 180 dni od dnia jego zbycia. Podstawę 

materialnoprawną rozstrzygnięcia stanowił art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu 

drogowym, zgodnie z którym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany 

zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni (180 dni do 31 grudnia 2020 r. – 

art. 31i ustawy o Covid-19) starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Z kolei stosownie 
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do art. 140mb pkt 2 tej ustawy kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie 

zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – podlega karze pieniężnej w 

wysokości od 200 do 1000 zł. Z powołanych regulacji wynika, że obowiązek 

zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu dotyczy pojazdu zarejestrowanego. Spór w 

sprawie dotyczy właśnie kwestii rejestracji spornego pojazdu. W ocenie skarżącego 

bowiem skarżący zakupił od Agencji Mienia Wojskowego wyrejestrowany pojazd i 

taki też pojazd sprzedał. Zdaniem organu natomiast z żadnych dokumentów nie 

wynika, że pojazd był wyrejestrowany. Sąd stwierdził, że materiał zgromadzony w 

sprawie nie pozwala na jednoznaczne i niewątpliwe stwierdzenie, że skarżący zbył 

pojazd zarejestrowany. Ustalenia organu I instancji w tym zakresie opierają się 

głównie na domniemaniach. Okoliczność ta winna natomiast zostać ustalona wprost, 

w sposób niewątpliwy np. poprzez zwrócenie się o informację o rejestracji do 

wojskowego organu rejestrującego oraz do Centralnej Ewidencji Pojazdów i 

Kierowców.  W niniejszej sprawie jednak organ takich jednoznacznych, bezsporny 

ustaleń nie poczynił. W konsekwencji zarzuty naruszenia art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 

3 K.p.a. okazały się zasadne. 

W sprawie sygn. akt I SA/Ke 215/22, dotyczącej skargi na decyzję 

nakładającej karę za takie samo naruszenie, sąd oddalił skargę. Zdaniem sądu, 

organ dokonał prawidłowej kwalifikacji prawnej ustalonego stanu faktycznego, a w 

szczególności prawidłowo przyjął, że skarżący wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 

Pr.r.d. nie zawiadomił w terminie nieprzekraczającym 30 dni starosty o nabyciu 

pojazdu - co wyczerpuje hipotezę statuowanej w art. 140mb pkt 2 Pr.r.d. normy 

sankcjonującej. Norma ta została w zaskarżonej decyzji prawidłowo 

skonkretyzowana. Zarzuty naruszenia wymienionych regulacji są zatem niezasadne. 

W zakresie wymiaru kary organ dokonał prawidłowej analizy okoliczności sprawy z 

uwzględnieniem art. 140n ust. 4 Pr.r.d., który stanowi, że ustalając wysokość kary 

pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści 

finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy. W sprawie kara pieniężna została 

ustalona na kwotę 300 zł, tj. w granicach najniższego progu. Organ zastosował więc 

zasadę miarkowania kary biorąc pod uwagę brak korzyści majątkowych osiągniętych 

z tego tytułu przez skarżącego, ale również zakres naruszenia ustawy, który organ 

określił obliczając dni, w których strona pozostawała w stanie niezgodności. Organ 

ponadto zwrócił uwagę na fakt, że nie było to pierwsze naruszenie. 
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Sąd oddalił ponadto skargę w sprawie I SA/Ke 627/21 na decyzję SKO w 

przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego osób z 

naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dotyczących ustalonej trasy 

przejazdu lub wyznaczonych przystanków. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 

u.t.d., wykonywanie przewozów regularnych wymaga uzyskania zezwolenia, w 

którym określa się w szczególności: warunki wykonywania przewozów, przebieg 

trasy przewozów, w tym miejscowości w których znajdują się miejsca początkowe i 

docelowe przewozów, a także miejscowości w których znajdują się przystanki. 

Załącznikiem do zezwolenia jest obowiązujący rozkład jazdy (art. 20 ust. la tej 

ustawy). W art. 18b ust. 1 ustawy określone zostały zasady wykonywania przewozów 

regularnych, wśród których wymieniono w pkt 3, że wsiadanie i wysiadanie 

pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy, zaś w 

myśl pkt 7 przewozy regularne winny być wykonywane zgodnie z warunkami 

przewozu osób określonymi w zezwoleniu. Zgodnie z art. 18b ust. 2 ustawy podczas 

wykonywania przewozów regularnych zabrania się zabierania i wysadzania 

pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy (pkt 3), jak również 

naruszania warunków przewozu określonych w zezwoleniu (pkt 5). Z załącznika nr 3 

lp. 2.2. pkt 3 do ustawy wynika, że wykonywanie przewozu regularnego z 

naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu, zaświadczeniu na wykonywanie 

publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzeniu zgłoszenia przewozu w 

publicznym transporcie zbiorowym dotyczących: ustalonej trasy przejazdu lub 

wyznaczonych przystanków podlega karze w wysokości 3000 zł. W niniejszej 

sprawie nie kwestionowane jest ustalenie organu, że skoro autobus skarżącego nie 

przyjechał na przystanek końcowy, zgodnie z rozkładem jazdy załączonym do 

zezwolenia, to doszło do naruszenia warunków określonych w zezwoleniu w zakresie 

ustalonej trasy przejazdu i wyznaczonych przystanków. Sąd zaakceptował 

stanowisko organu, że w sprawie nie miał zastosowania art. 92 c ust. 1 u.t.d. 

przewidujący możliwość odstąpienia od nałożenia kary na przewoźnika. W świetle 

powołanej regulacji nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary 

pieniężnej, o której mowa w art. 92a ust. 1, na podmiot wykonujący przewóz drogowy 

lub inne czynności związane z tym przewozem, a postępowanie wszczęte w tej 

sprawie umarza się, jeżeli: 1.okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot 

wykonujący przewozy lub inne czynności związane z przewozem nie miał wpływu na 

powstanie naruszenia, a naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, 

których podmiot nie mógł przewidzieć, lub 2. za stwierdzone naruszenie na podmiot 
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wykonujący przewozy została nałożona kara przez inny uprawniony organ. W 

sprawie przedsiębiorca wskazywał na chorobę kierowcy jako okoliczność w związku 

z którą nie miał wpływu na powstałe naruszenie oraz że okoliczności tej nie mógł 

przewidzieć. Sąd podzielił stanowisko skarżącego, że choroba może być zdarzeniem 

nadzwyczajnym i okolicznością której nie można przewidzieć. Niemniej jednak 

skarżący nie przedstawił żadnych dowodów, że taka sytuacja miała miejsce, co jest 

wymagane dla spełnienia przesłanek odstąpienia od wymierzenia kary oraz że w 

tych konkretnych okolicznościach nie mógł jej zapobiec np. poprzez zmianę 

kierowcy. Sąd zgodził się, że okoliczności objęte hipotezą powinien udowodnić 

przedsiębiorca, bowiem to on wywodzi skutki prawne z nich wynikające.  

W sprawie I SA/Ke 224/22 dotyczącej skargi na decyzję Wojewódzkiego 

Inspektora Transportu Drogowego o nałożeniu kary pieniężnej za takie samo 

naruszenie, sąd uchylił decyzję I i II instancji. Zdaniem sądu skarga zasługiwała na 

uwzględnienie, ponieważ zaskarżona decyzja naruszała przepisy postępowania tj. 

art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 80 K.p.a., które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na 

wynik sprawy w zakresie ustalenia okoliczności egzoneracyjnych. W sprawie strona 

podjęła inicjatywę wykazania okoliczności uzasadniającej zastosowanie w sprawie 

ww. przepisu egzoneracyjnego. Szczegółowo do tej kwestii odniosła się w piśmie z 4 

sierpnia 2021 r. stanowiącym uzupełnienie odwołania. Co istotne dołączyła dowody 

potwierdzające, jej zdaniem, wystąpienie awarii drzwi pojazdu. Jeżeli organ uznał, że 

dowody te nie są wystarczające zobowiązany był, w świetle przywołanych tez 

orzecznictwa, do wezwania strony o przedłożenie innych, dodatkowych dowodów. 

Zdaniem sądu faktycznie przepis art. 92c ust. 1 u.t.d. dotyczy sytuacji szczególnych i 

wyjątkowych. Nie można jednak wymagać od strony rzeczy niemożliwych i czynić z 

tego przepisu martwej regulacji. Niewątpliwie awaria pojazdu, warunki pogodowe czy 

awaria systemu logowania (systemu ŚKUP) są okolicznościami niezależnymi od 

strony, na które może nie mieć wpływu. W świetle powyższego stwierdzenie organu, 

że „o ile warunki atmosferyczne bez wątpienia mogą wpływać na realizację 

wykonywanych przewozów, to strona jest przedsiębiorcą i w związku z tym powinna 

prowadzić działalność, żeby warunki atmosferyczne nie wpływały na prawidłową 

realizację przewozów”, nie może zyskać akceptacji. Rzeczywiście rodzaj działalności 

gospodarczej prowadzonej przez przewoźników uzasadnia przypisanie im wyższej, 

niż standardowa, miary staranności. Staranność ta jednak nie może być 

konstruowana według jakiegoś abstrakcyjnego, praktycznie niemożliwego do 

spełniania wzorca, sięgającego granic absurdu. Podstawę materialnoprawną 
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zaskarżonych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej w sprawach I SA/Ke 391/22 i I 

SA/Ke 271/22 stanowiły przepisy ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie 

monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 

opałowymi (j.t. Dz.U.2018.2332 ze zm.), dalej: „ustawa SENT”. 

W pierwszej z ww. spraw sąd oddalił skargę. Wskazał, że w myśl art. 3 ust. 2 

pkt 1 lit. "c" ustawy SENT przewóz towaru objętego pozycją CN 2710 podlega 

systemowi monitorowania drogowego, jeżeli jego objętość przekracza 500 litrów. 

Zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 2 pkt 8, art. 2 pkt 9 oraz 

art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy SENT, poprzez błędną ich wykładnię, 

polegającą na przyjęciu stanowiska, że za przewoźnika w rozumieniu ustawy SENT 

uznaje się ten podmiot, który zawarł umowę przewozu i odpowiada za ten przewóz, 

w sytuacji gdy przewoźnikiem w myśl art. 2 pkt 8 ustawy SENT jest podmiot 

faktycznie wykonujący przewóz towarów, skarżąca uznała, że w przedmiotowej 

sprawie nie jest przewoźnikiem w rozumieniu ustawy SENT i nie jest odpowiedzialna 

za uzupełnienie i aktualizację danych zawartych w zgłoszeniu. W konsekwencji do 

skarżącej nie powinien mieć zastosowania także przepis art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

SENT dotyczący zgłoszenia przez przewoźnika danych niezgodnych ze stanem 

faktycznym (innych niż dotyczących towaru) i związanej z tym odpowiedzialności, 

której skutkiem jest nałożenie kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł. W ocenie sądu 

nie ulegało wątpliwości, że stosownie do ustawy SENT przewoźnikiem w 

okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy była skarżąca. W myśl bowiem art. 2 

pkt 8 tej ustawy przewoźnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność 

gospodarczą, wykonująca przewóz towarów rozumiany jako przemieszczanie towaru 

na lub przez terytorium kraju środkiem transportu po drodze publicznej albo krajowej 

sieci kolejowej, z uwzględnieniem postojów wymaganych podczas tego 

przemieszczania, przeładunku oraz rozładunku (art. 2 pkt 9 ustawy SENT). Z tego 

tytułu na skarżącej ciążą obowiązki wynikające z tej ustawy, w tym obowiązek 

dokonania stosownego zgłoszenia. W przypadku przewozu towaru, o którym mowa 

w ust. 1, przewoźnik jest obowiązany przed rozpoczęciem przewozu towaru na 

terytorium kraju po drodze publicznej uzupełnić zgłoszenie o dane przewoźnika 

obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, numer 

identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego przewoźnik 

jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od 

wartości dodanej, numery rejestracyjne środka transportu, o którym mowa w art. 2 



Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

83 

 

pkt 11 lit. a, miejsce i datę rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju, 

planowaną datę zakończenia przewozu towaru, numer zezwolenia, zaświadczenia 

lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym, o ile są 

wymagane, numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu 

towarowi, numer lokalizatora albo numer urządzenia (art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy). 

Przewoźnik ma także obowiązek niezwłocznego aktualizowania danych zawartych w 

zgłoszeniu w takim zakresie, w jakim był obowiązany do ich zgłoszenia (art. 8 ust. 1 

ustawy). W ocenie sądu, taka konstrukcja powołanych przepisów wskazuje, że 

określone w nich dane dotyczą przewoźnika w rozumieniu ustawy SENT. Należy 

przy tym zauważyć, że obowiązek ich zgłoszenia związany jest przede wszystkim z 

celem, w jakim ta ustawa została uchwalona. Skoro zatem w trybie tej ustawy 

odpowiedzialność ponosi tylko przewoźnik umowny, a nie faktyczny - czego nie 

kwestionują organy - to też dane przewoźnika winny znajdować się w zgłoszeniu 

SENT i podlegać aktualizacji. Ponadto niezależnie od tego czy środek transportu 

należy do przewoźnika umownego, czy też do przewoźnika faktycznego, to w 

dalszym ciągu to przewoźnik umowny podlega odpowiedzialności z tytułu ustawy 

SENT (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 9 lipca 

2020 r. II SA/Ol 293/20, dostępny na stronie internetowej orzeczenia.nsa.gov.pl). To, 

że przewoźnik umowny może powierzyć spełnienie świadczenia usługi przewozowej 

wynika z treści przepisu art. 5 w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8; ze zm.), dalej: "Prawo przewozowe". 

Pierwszy z nich stanowi, że przewoźnik może powierzać wykonanie przewozu innym 

przewoźnikom na całej przestrzeni przewozu lub jej części, jednakże ponosi 

odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne. Drugi zaś, że ustawa 

reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez 

uprawnionych do tego przewoźników, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i 

konnego. Posłużenie się przez przewoźnika osobą trzecią nie prowadzi do powstania 

stosunku prawnego pomiędzy nadawcą a tą osobą trzecią. Stronami stosunku 

zobowiązaniowego są w dalszym ciągu jedynie nadawca i przewoźnik, którzy zawarli 

umowę przewozu. Nadawca może więc dochodzić roszczeń tylko od przewoźnika, z 

którym zawarł umowę. Przepis art. 5 Prawa przewozowego dotyczy 

odpowiedzialności cywilnoprawnej, ale zdaniem sądu, odpowiedzialność 

administracyjną na podstawie ustawy SENT ponosi także ten sam przewoźnik 

umowny.  



Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

84 

 

W sprawie I SA/Ke 271/22 sąd uchylił decyzję I i II instancji. Zarzucając 

naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 5 ust. 4 w zw. z art. 2 pkt 8 i 9 

ustawy o systemie monitorowania (pozostałych jednostek redakcyjnych 

wymienionych w skardze ustawa nie zawiera), skarżący zarzucił niepoprawne 

przyjęcie, że strona powinna wpisać w zgłoszeniu SENT numer zezwolenia 

drogowego faktycznego podwykonawcy, a nie jak ustaliła kontrola przewoźnika. W 

sporze tym sąd przyznał rację stronie skarżącej. Stwierdził, że nie ulega wątpliwości, 

że stosownie do ustawy o systemie monitorowania przewoźnikiem w okolicznościach 

faktycznych niniejszej sprawy był skarżący. W myśl bowiem art. 2 pkt 8 tej ustawy 

przewoźnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, 

wykonująca przewóz towarów rozumiany jako przemieszczanie towaru na lub przez 

terytorium kraju środkiem transportu po drodze publicznej albo krajowej sieci 

kolejowej, z uwzględnieniem postojów wymaganych podczas tego przemieszczania, 

przeładunku oraz rozładunku (art. 2 pkt 9 ustawy o SENT). Z tego tytułu na 

skarżącym ciążą obowiązki wynikające z tej ustawy, w tym obowiązek dokonania 

stosownego zgłoszenia. W przypadku przewozu towaru, o którym mowa w ust. 1, 

przewoźnik jest obowiązany przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium 

kraju po drodze publicznej uzupełnić zgłoszenie o dane przewoźnika obejmujące: 

imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, numer identyfikacji 

podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego przewoźnik jest 

zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości 

dodanej, numery rejestracyjne środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, 

miejsce i datę rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju, planowaną datę 

zakończenia przewozu towaru, numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w 

rozumieniu przepisów u.t.d., o ile są wymagane, numer dokumentu przewozowego 

towarzyszącego przewożonemu towarowi, numer lokalizatora albo numer urządzenia 

(art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy). Przewoźnik ma także obowiązek niezwłocznego 

aktualizowania danych zawartych w zgłoszeniu w takim zakresie, w jakim był 

obowiązany do ich zgłoszenia (art. 8 ust. 1 ustawy). W ocenie sądu, taka konstrukcja 

powołanych przepisów wskazuje, że określone w nich dane dotyczą przewoźnika w 

rozumieniu ustawy o systemie monitorowania. Należy przy tym zauważyć, że 

obowiązek ich zgłoszenia związany jest przede wszystkim z celem,  

w jakim ta ustawa została uchwalona. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu tej 

ustawy (druk sejmowy nr 1244 z Kadencji Sejmu RP 2015-2019) przepisy te mają na 
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celu wprowadzenie zmian prawnych w obszarach, w których stwierdza się najwięcej 

nieprawidłowości podatkowych, dotyczących w szczególności wyłudzania  

i niepłacenia podatku od towarów i usług czy uszczupleń w podatku akcyzowym. 

Wskazano, że w celu uproszczenia systemu odpowiedzialności za zaniechanie albo 

zaniedbanie w wykonywaniu obowiązków nałożonych przepisami projektowanej 

ustawy zdefiniowano grupy podmiotów, na które nałożono obowiązki, w tym na 

przewoźnika. Podmioty te w wyniku swojego celowego działania, zaniechania lub 

niedbalstwa związanego z obowiązkami nakładanymi przez ustawodawcę będą 

zobowiązane do uiszczenia kary pieniężnej albo kary grzywny, której wymiar będzie 

miał, jak się wydaje, także charakter dyscyplinujący i prewencyjny. Skoro zatem w 

trybie tej ustawy odpowiedzialność ponosi tylko przewoźnik umowny, a nie faktyczny 

- czego nie kwestionują organy - to też dane przewoźnika winny znajdować się  

w zgłoszeniu SENT i podlegać aktualizacji. Ponadto niezależnie od tego czy środek 

transportu należy do przewoźnika umownego, czy też do przewoźnika faktycznego,  

to w dalszym ciągu to przewoźnik umowny podlega odpowiedzialności z tytułu 

ustawy o systemie monitorowania (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie z 9 lipca 2020 r. II SA/Ol 293/20, dostępny w bazie 

LEX). 

 

 

10.  Płatności obszarowe 

 

W sprawie I SA/Ke 116/22 Sąd oddalił skargę. Uzasadniając swe 

rozstrzygnięcie zaakceptował ustalenia organu, że działania podmiotów zmierzały w 

istocie do osiągnięcia skutków zakazanych przez prawo – stworzenia sztucznych 

warunków w celu uzyskania wyższych płatności rolnych – płatności na zalesianie. W 

realiach niniejszej sprawy wystąpiła zarówno przesłanka obiektywna jak i 

subiektywna takiego stanu. Element obiektywny polegał na utworzeniu przez 

małżonków kilku "gospodarstw" wnioskujących o płatności na zalesianie, co 

prowadziło do sztucznego wykreowania wielu podmiotów, będących w istocie rzeczy 

jednym rolnikiem, prowadzącym jedno, wieloczłonowe gospodarstwo rolne. Z kolei 

przeprowadzona analiza więzi rodzinnych, powiązań majątkowych, tworzenia spółek, 

analiza udziałowców, zarządców, chronologia składania wniosków, powierzchnia 

deklarowana do płatności, wspólny adres zamieszkania oraz siedziba, brak 
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efektywności gospodarczej założenia spółek oraz brak dochodów od spółek, 

wykazała istnienie przesłanki subiektywnej. Organy w tym zakresie prawidłowo 

oceniły, że wskazane osoby i podmioty to jeden rolnik w rozumieniu art. 2 lit a 

Rozporządzenia Nr 73/2009. W myśl tego przepisu "rolnik" oznacza bowiem osobę 

fizyczną lub prawną lub grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status 

prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo 

znajduje się na terytorium Wspólnoty, określonym w art. 299 Traktatu, oraz która 

prowadzi działalność rolniczą. Skarżąca oraz trzy założone przez nią i jej męża spółki 

nie prowadziły samodzielnych, odrębnych działań. Były ściśle powiązane osobowo, 

organizacyjne i ekonomicznie. Organy ustaliły te powiązania na podstawie weryfikacji 

wszystkich podmiotów, które jak wykazało postępowanie, były ze sobą ściśle 

powiązane prawnie i finansowo. Wykazane wyżej okoliczności w całokształcie 

świadczą o sztucznym stworzeniu warunków wymaganych do uzyskania wyższych 

płatności. 

W sprawie I SA/Ke 197/22 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję organu 

odwoławczego i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji oraz umorzył 

postępowanie administracyjne. Dokonana kontrola przez Sąd wykazała, że 

zaskarżona decyzja narusza art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) nr 

2988/95 z 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot 

Europejskich (Dz.U. UE.L z 1995 r., nr 312, s.1) w sposób mający istotny wpływ na 

wynik sprawy. Konsekwencją stwierdzonych uchybień było również wyeliminowanie z 

obiegu prawnego decyzji organu I instancji oraz umorzenie postępowania 

administracyjnego, ponieważ w stanie faktycznym niniejszej sprawy nie było możliwe 

merytoryczne orzekanie z uwagi na upływ terminu wykonania decyzji  ustalającej 

spadkodawcy kwotę nienależnie pobranych płatności z tytułu renty strukturalnej. 

Przedmiotem orzekania o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy są kwoty 

nienależnie pobranych środków, o jakich mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o Agencji, 

które zostały ustalone prawomocnymi decyzjami administracyjnymi. Stosownie do 

wynikającej z art. 16 k.p.a. zasady trwałości decyzji ostatecznych, decyzja 

ostateczna oznacza rozstrzygnięcie sprawy w sposób definitywny i dopóki nie 

zostanie ona wyeliminowana z obrotu w sposób przewidziany prawem, będzie ona 

wywoływać skutek wiążący trwale podmioty i strony zainteresowane 

rozstrzygnięciem (por. wyrok NSA z 28 lutego 2012 r., sygn. akt I OSK 1738/11). 

Tym samym w rozpoznawanej sprawie sąd nie mógł kontrolować wydanej decyzji 

ustalającej kwotę nienależnie pobranych płatności. Podstawę prawną do 
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przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji w przedmiocie odpowiedzialności 

spadkobierców stanowi art. 100 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organ 

podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień 

poszczególnych spadkobierców na podstawie decyzji ostatecznych wydanych wobec 

spadkodawcy oraz jego zobowiązań wynikających z prawidłowych deklaracji. W myśl 

art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 1a, 2 i 

2a, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i 

obowiązki spadkodawcy. Stosownie do art. 97 § 4 Ordynacji podatkowej przepisy § 

1- 3 stosuje się również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na 

podstawie przepisów prawa podatkowego. Jednocześnie właściwa wykładnia art. 29 

ust. 7 ustawy o Agencji w powiązaniu z powołanym wyżej przepisami rozporządzenia 

oznacza, że w sprawach dotyczących wykonania decyzji o zwrocie nienależnie 

pobranych płatności bezpośrednich nie ma odpowiedniego zastosowania art. 70 

Ordynacji podatkowej, regulujący przedawnienie zobowiązania podatkowego. 

Odpowiednie zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej w postępowaniu 

dotyczącym zwrotu nienależnie pobranych płatności bezpośrednich może mieć 

miejsce tylko w takim zakresie i w taki sposób, żeby uzupełniać, a nie modyfikować 

przepisy unijne dotyczące tych płatności. W konsekwencji do kwestii przedawnienia 

ustalonych decyzjami ostatecznymi należności z tytułu zwrotu nienależnych płatności 

finansowanych ze środków unijnych, mają zastosowanie w pierwszej kolejności 

regulacje unijne. Przepisy polskiego prawa krajowego, w tym przepisy Ordynacji 

podatkowej, nie regulują przy tym kwestii przedawnienia wykonania decyzji 

ustalających kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych, o 

których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o Agencji. Rozporządzenie 2988/95 rozróżnia 

natomiast wyraźnie kwestię przedawnienia (art. 3 ust. 1) i kwestię wykonania decyzji 

nakładającej karę administracyjną (art. 3 ust. 2). Do przedawnienia zwrotu 

nienależnie pobranych płatności z tytułu renty strukturalnej miał zastosowanie art. 73 

ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z 21 kwietnia 2004 r. ustanawiający 

szczegółowe zasady stosowania wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz 

zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu 

Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy 

bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów 

wsparcia dla rolników (Dz.Urz.UE.L 141 z 30 kwietnia 2004 r.), jako szczególny 

przepis sektorowy w stosunku do art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2988/95. Zgodnie z art. 

73 ust. 5 rozporządzenia nr 796/2004 obowiązek zwrotu określony w ust. 1 nie ma 
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zastosowania, jeżeli okres między datą płatności pomocy a datą pierwszego 

powiadomienia beneficjenta przez właściwe władze o nieuzasadnionym charakterze 

danej płatności jest dłuższy niż dziesięć lat. Jednakże jeśli beneficjent działał w 

dobrej wierze, okres wskazany w akapicie pierwszym jest ograniczony do czterech 

lat. Natomiast do przedawnienia wykonania decyzji ustalających kwoty nienależnie 

pobranych płatności ma zastosowanie art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2988/95. 

Powołany przepis stanowi, że okres wykonania decyzji nakładającej karę 

administracyjną wynosi trzy lata. Okres ten biegnie od dnia uprawomocnienia się 

decyzji. Przypadki przerwania i zawieszenia okresu przedawnienia zostaną 

uregulowane we właściwych przepisach prawa krajowego. Państwa Członkowskie 

zachowują możliwość stosowania dłuższego okresu niż okres przewidziany 

odpowiednio w ust. 1 i 2 (art. 3 ust. 3 rozporządzenia 2988/95). Przyjmuje się przy 

tym, że przepis ten dotyczy nie tylko kar administracyjnych sensu stricto lecz również 

środków administracyjnych polegających na cofnięciu bezprawnie uzyskanej korzyści 

zgodnie z art. 4 tego rozporządzenia. Przepis art. 3 ust. 2 akapit pierwszy 

rozporządzenia nr 2988/95 należy interpretować w ten sposób, że wywołuje on 

bezpośredni skutek w krajowych porządkach prawnych, bez konieczności 

przyjmowania przez organy krajowe przepisów wykonawczych. Wynika z tego, że 

adresat decyzji o odzyskaniu nienależnie pobranych kwot powinien w każdym 

wypadku móc powołać się na upływ terminu wykonania przewidzianego w art. 3 ust. 

2 akapit pierwszy tego rozporządzenia lub, w odpowiednim przypadku, na upływ 

przedłużonego na podstawie art. 3 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia terminu 

wykonania aby sprzeciwić się przymusowej egzekucji tych kwot (tak Trybunał 

Sprawiedliwości w wyroku z 7 kwietnia 2022 r. sygn. akt C – 447/20; LEX nr 

3330176). Wobec istniejącej regulacji unijnej w przedmiocie przedawnienia 

wykonania decyzji ustalających nienależne płatności, brak podstaw do 

odpowiedniego stosowania w tego rodzaju sprawach art. 70 Ordynacji podatkowej, 

który reguluje kwestię przedawnienia zobowiązania podatkowego. 

 

 

11. Skargi na uchwały jednostek samorządowych symb.639 

 

W sprawie I SA/Ke 303/22 Sąd stwierdził nieważność uchwały w części. Istota 

rozpoznawanej sprawy sprowadzała się do oceny, czy § 7 zaskarżonej uchwały w 



Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

89 

 

brzmieniu: "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 

dnia 1 stycznia 2021 r." stanowi istotne naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem 

jej nieważności w tym zakresie. W ocenie sądu, odpowiedź na to pytanie jest 

twierdząca. Rada gminy w § 7 zaskarżonego aktu postanowiła, że uchwała wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. W istocie ta 

uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 9 grudnia 2020 r. pod poz. 4498, co oznacza, że zgodnie z pierwszą częścią 

ww. przepisu weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 24 grudnia 

2020 r. (zgodnie z zasadami obliczania daty wejścia w życie aktu normatywnego, 

określonymi w art. 6 ust. 1 u.o.a.n.). Natomiast zgodnie z drugą częścią § 7 uchwała 

ma moc obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. W ocenie sądu treść § 7 

zaskarżonej uchwały jest wewnętrznie sprzeczna. Niewątpliwie określenia użyte 

przez organ: "wchodzi w życie" i "z mocą obowiązującą od" są synonimiczne 

(tożsame). Tak określony termin promulgacji przez wskazanie dwukrotnej daty 

wejścia w życie uchwały narusza istotnie treść art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, jak również art. 4 ust. 1 u.o.a.n. Uchwała nie może bowiem wejść w życie 

bez uzyskania przez nią mocy obowiązującej i odwrotnie - uzyskanie mocy 

obowiązującej oznacza wejście ustawy w życie (por. wyrok WSA w Warszawie z 27 

lutego 2019 r., VIII SA/Wa 883/18; wyrok NSA z 27 listopada 2019 r., II FSK 1271/19, 

dostępne na orzeczenia.nsa.gov.pl).Zdaniem sądu trafnie w skardze zarzucono, że 

regulacja zawarta w § 7 zaskarżonej uchwały stanowi istotne naruszenie prawa, 

ponieważ zawiera w sobie dwie sprzeczne ze sobą normy prawne. Konsekwencją 

tego jest stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w tym zakresie na 

podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 91 ust. 1 u.s.g. Przepis art. 4 ust. 1 

u.o.a.n. przewiduje okres vacatio legis, który pełni jednocześnie funkcję domyślnej 

daty wejścia w życie. Pozbawienie zaskarżonej uchwały przepisu określającego 

termin jej wejścia w życie oznacza, że datą jej wejścia w życie jest data po upływie 

14 dni od dnia jej ogłoszenia, stosownie do art. 4 ust. 1 u.o.a.n. Przepis ten nie jest 

nierozerwalnie związany z całym aktem, ponieważ w miejsce wyeliminowanego 

przepisu znajduje zastosowanie regulacja ustawowa (por. wyrok WSA w Bydgoszczy 

z 15 kwietnia 2014 r., II SA/Bd 255/14, dostępny na 

orzeczenia.nsa.gov.pl).Reasumując, z uwagi na wewnętrzną sprzeczność przepisu § 

7 kontrolowanej uchwały, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach stwierdził 
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nieważność uchwały w tej części. Po jego wyeliminowaniu z obrotu prawnego ex 

tunc uchwała, jako prawidłowo ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego, weszła w życie – stosownie do art. 4 ust. 1 u.o.a.n. – po upływie 

14 dni od jej ogłoszenia. 

W sprawie I SA/Ke 62/22 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonego załącznika 

do uchwały w części. Dokonując oceny zgodności z prawem zaskarżonej uchwały, 

Sąd wziął pod uwagę stan prawny istniejący w dniu podjęcia uchwały.  Zgodnie z art. 

19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), zwanej dalej 

„u.z.z.w.” rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków.  Stosownie do treści art. 19 ust. 5 u.z.z.w. regulamin dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym: 

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług; 

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach; 

4) warunki przyłączania do sieci; 

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych; 

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru 

wykonanego przyłącza; 

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 

parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków; 

8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz 

wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i 

odprowadzaniu ścieków; 

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 

Akt prawa miejscowego, to zgodnie z art. 87 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, źródło prawa powszechnie obowiązującego. To akt, który stanowi 

podustawowe źródło prawa powszechnie obowiązującego; obowiązuje powszechnie 

na obszarze działania organów, które go ustanowiły (lokalnie); jest stanowiony na 

podstawie i w granicach ustaw; jest stanowiony przez organy samorządu 

terytorialnego lub terenowe organy administracji rządowej; został ogłoszony. Ponadto 

„samorządowy” akt prawa miejscowego musi mieć wyraźne upoważnienie ustawowe 
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do jego wydania (szczegółowe lub generalne); adresatem kompetencji 

prawotwórczych są wspólnoty samorządowe; autorem aktu prawa miejscowego 

może być, co do zasady, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego; 

warunkiem wejścia w życie aktu prawa miejscowego jest jego stosowne ogłoszenie 

(w wojewódzkim dzienniku urzędowym i poprzez obwieszczenie, a także w sposób 

zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu); jest 

wydawany zasadniczo w formie uchwały; podlega kontroli sprawowanej przez organy 

nadzoru i sądy administracyjne (tak D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu 

terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków 2003, s. 32-34). Akt prawa miejscowego jakim jest 

zaskarżona uchwała jest aktem o charakterze generalnym. Wynika to ze 

szczegółowego upoważnienia ustawowego. Podejmując akty prawa miejscowego w 

oparciu o normę ustawową organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne 

zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i 

materialny między aktem wykonawczym a ustawą, co z reguły stanowi istotne 

naruszenie prawa. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz 

domniemania kompetencji, zaś normy kompetencyjne powinny być interpretowane w 

sposób ścisły, literalny. Nie można też dokonywać wykładni rozszerzającej przepisów 

kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Przepisy 

prawa miejscowego nie mogą regulować materii należących do przepisów wyższego 

rzędu ani być z nimi sprzeczne (tak Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe 

prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego 

pod red. M. Zdyba, J. Stelmasiaka, Warszawa 2020, s. 471-473; wyrok z 11.05.2011 

r. WSA w Gdańsku, II SA/Gd 244/11; dostępny na orzeczenia.nsa.gov.pl). Art. 19 

u.z.z.w. stanowi szczegółowe upoważnienie ustawowe i wyznacza granice materii, 

która ma być przedmiotem regulacji. Przedmiotem prawa miejscowego jest w 

niniejszym przypadku konkretyzacja regulacji ustawowej. Prokurator  zarzucił m.in., 

że zaskarżona uchwała, a w zasadzie regulamin będący jej załącznikiem, wbrew 

treści art. 19 ust. 5 pkt 2 u.z.z.w., poprzez przyjęcie, że „umowa może być zawarta 

na czas nieokreślony lub określony”, normuje treść przyszłych umów 

cywilnoprawnych z odbiorcami. Zdaniem skarżącego jest to element czynności 

prawnej, który wedle art. 6 ust. 1 u.z.z.w. powinien być określony w ramach tej 

czynności, a nie aktu prawa miejscowego. Art. 6 ust. 1 u.z.z.w. stanowi, że 

dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej 

umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między 
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przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Ponadto umowa 

zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: 

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz 

warunków ich świadczenia; 

2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń; 

3) praw i obowiązków stron umowy; 

3a) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług; 

4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych; 

5) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18; 

6) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie 

warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia (ust. 3). 

Ustalenie powyższych elementów w umowie jest obligatoryjne. Zdaniem Sądu 

konieczna była w tej sytuacji ocena wzajemnej relacji przepisów art. 15 ust. 5 pkt 2 

u.z.z.w. i art. 6 ust. 1 u.z.z.w. Punktem wyjścia rozważań Sądu jest przyjęcie 

domniemania racjonalności prawodawcy, które wprowadza z kolei m. in. reguły: że 

prawodawca nie stanowi norm sprzecznych, że prawodawca nie stanowi norm 

zbędnych, że w przepisach prawnych nie ma luk.  

Dokonując zatem „zestawienia” treści normatywnej wynikającej z obu przepisów, w 

sposób niewątpliwy należało uznać, że okres obowiązywania umowy powinien być 

treścią tylko pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków 

zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, 

a nie aktu prawa miejscowego (tak też WSA w Szczecinie w wyroku z 11.08.2021 r., 

II SA/Sz 683/21; dostępny na orzeczenia.nsa.gov.pl). Tym samym organ stanowiący 

gminy przekroczył granice ustawowego upoważnienia. Przechodząc do oceny 

kolejnego zarzutu – naruszenia § 20 ust. 2 regulaminu (wprowadzającego regulację 

jakie okoliczności uprawniają przedsiębiorstwo do wstrzymania dostawy wody i 

odprowadzania ścieków), zasadnym było dokonanie kolejnego porównania 

przepisów art. 19 ust. 5 pkt 2 u.z.z.w. z art. 8 ust. 1 u.z.z.w. Otóż to przepis art. 8 ust. 

1 u.z.z.w. reguluje w sposób kompleksowy (wyczerpujący) sytuacje, w których może 

dojść do wstrzymania dostaw wody i odprowadzania ścieków. Działalność 

uchwałodawcza rady gminy, polegająca na wprowadzeniu, przykładowych, 

dodatkowych sytuacji jest w tej mierze  przekroczeniem wyznaczonych przepisem 

art. 19 ust. 5 pkt 2 u.z.z.w. granic ustawowej delegacji (podobnie WSA w Gorzowie 
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Wielkopolskim w wyroku z 5.12.2019 r., II SA/Go 578/18; dostępny na 

orzeczenia.nsa.gov.pl). Przyjmuje się, że do istotnych naruszeń przepisów 

(znaczących, wpływających na treść aktu) skutkujących nieważnością uchwały 

zalicza się naruszenia przepisów wyznaczających kompetencję do podejmowania 

uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, 

przepisów prawa materialnego (przez wadliwą wykładnię) oraz przepisów 

regulujących procedurę podejmowania uchwał (tak P. Chmielnicki, Akty nadzoru nad 

działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006, s. 95). 

 

 

12. Ubezpieczenia zdrowotne symb.652 

 

W sprawie I SA/Ke 415/22 Sąd oddalił skargę. Spór w niniejszej sprawie 

sprowadzał się do ustalenia, czy udzielone świadczenie stomatologiczne w 

znieczuleniu ogólnym jest świadczeniem gwarantowanym w rozumieniu ustawy o 

świadczeniach oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2148), dalej jako „rozporządzenie Ministra Zdrowia”, a następnie 

czy organ prawidłowo odmówił skarżącej zwrotu kosztów udzielonego świadczenia 

ogólnostomatologicznego w znieczuleniu ogólnym, udzielonym jej na terytorium 

Republiki Czeskiej, jako niespełniającym kryteriów z art. 42b ust. 1 ustawy o 

świadczeniach. Warunki i zakres przysługujących obywatelom świadczeń określa 

ustawa o świadczeniach.  Koresponduje przy tym z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. nr 2011/24/UE w sprawie stosowania 

praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz.UE L z 4 kwietnia 

2011 r., poz. 88, s. 450), implementowaną do krajowego systemu prawnego ustawą 

z 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1491). Ustawa implementująca wprowadziła dla świadczeniobiorców 

możliwość uzyskania zwrotu kosztów, o którym mowa w art. 42b ustawy o 

świadczeniach. W art. 7 ust. 1 ww. dyrektywy wskazano zaś, że państwo 

członkowskie ubezpieczonego zapewnia zwrot kosztów poniesionych przez 

ubezpieczonego, który korzysta z transgranicznej opieki zdrowotnej, jeżeli dana 

opieka zdrowotna mieści się w zakresie świadczeń, do których ubezpieczony jest 
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uprawniony w państwie członkowskim ubezpieczenia. Podkreślić należy, że na 

podstawie powołanego przepisu ubezpieczony, korzystający ze świadczeń na terenie 

państwa ubezpieczenia, nie powinien być dyskryminowany w stosunku do pacjenta 

korzystającego ze świadczeń na terenie innego niż państwo ubezpieczenia państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej. Zatem ubezpieczony w państwie ubezpieczenia, 

aby być uprawnionym do danego rodzaju świadczenia, powinien spełnić określone 

warunki, takie same warunki powinien też spełnić ubezpieczony korzystający z 

transgranicznej opieki zdrowotnej, ażeby w następstwie, być uprawnionym do zwrotu 

kosztów. W postępowaniu administracyjnym prowadzonym w przedmiocie 

roszczenia świadczeniobiorcy, na podstawie art. 42b ust. 1 ustawy o świadczeniach, 

kompetencja organu sprowadza się do oceny tego, czy świadczenie udzielone w 

innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wymienione zostało w 

zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia wykazie świadczeń 

gwarantowanych. Zdaniem orzekającego w sprawie organu, skarżąca nie ma prawa 

uzyskać zwrotu kosztów, o którym mowa w art. 42b ust. 1 ustawy o świadczeniach 

za przedmiotowe świadczenie.  W ocenie sądu stanowisko organu jest zasadne. 

Stosownie do treści art. 15 ustawy o świadczeniach, świadczeniobiorcy mają, na 

zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których 

celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne 

wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej 

ograniczanie (ust. 1), a tzw. pozytywny koszyk świadczeń gwarantowanych zawiera 

wykaz świadczeń gwarantowanych przysługujących świadczeniobiorcy (ust. 2). 

Sąd zwrócił uwagę, co także zasadnie eksponował organ orzekający w sprawie, że w 

postępowaniu administracyjnym prowadzonym w przedmiocie roszczenia jednostki 

wywiedzionego na podstawie art. 42b ust. 1 ustawy o świadczeniach, kompetencja 

organu sprowadza się do oceny tego, czy świadczenie udzielone w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej wymienione zostało w zamieszczonym w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia wykazie świadczeń gwarantowanych. Zawarta w 

art. 5 pkt 35 ustawy o świadczeniach definicja "świadczenia gwarantowanego" 

wskazuje, że jest to świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub 

współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonym w 

ww. ustawie. Dostrzec przy tym należy, że okoliczność, że świadczeniami 

gwarantowanymi są jedynie te, które zostały ujęte w wykazie, potwierdza art. 31d 

ustawy o świadczeniach, w myśl którego minister właściwy do spraw zdrowia określi, 

w drodze rozporządzeń, w poszczególnych zakresach, o których mowa w art. 15 ust. 
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2 pkt 1-8 i 10-13, wykazy świadczeń gwarantowanych wraz z określeniem poziomu 

lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego, a także warunków 

realizacji danego świadczenia gwarantowanego, w tym dotyczących personelu 

medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, mając na uwadze 

konieczność zapewnienia wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz 

właściwego zabezpieczenia tych świadczeń. Zaznaczyć przy tym należy, że w 

przypadku świadczeń stomatologicznych, a takich świadczeń udzielono stronie 

skarżącej, kwestię tę reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia.  Prawidłowo w 

sprawie został zastosowany przepis art. 42d ustawy o świadczeniach. W podstawie 

prawnej zaskarżonej decyzji przywołano tylko ust. 1 tego artykułu, (bez precyzyjnego 

i właściwego wskazania mniejszej jednostki redakcyjnej ust. 2 art. 42d), co nie 

wpływało w żaden sposób na ocenę sądu, iż istotne jest to, że taka podstawa prawna 

istniała w porządku prawnym. Dostrzec również należało, że zwrot kosztów, na 

podstawie art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach, dokonywany jest w 

wysokości odpowiadającej kwocie finansowania danego świadczenia 

gwarantowanego stosowanej w rozliczeniach między Funduszem a 

świadczeniodawcami z tytułu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Metoda zrównuje sposób dokonywania rozliczeń za świadczenia wykonane na 

terytorium kraju ze świadczeniami udzielonymi w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Przy czym zwrot kosztów 

jest należny w sytuacji udowodnienia wykonania określonych świadczeń 

gwarantowanych, a konstrukcja przepisów dowodzi, że ciężar przedstawienia 

stosownych dokumentów spoczywa na wnioskodawcy (art. 42d ust. 2 pkt 6 ustawy o 

świadczeniach).  W tych ramach rolą organu w toku postępowania, na podstawie art. 

42b ustawy o świadczeniach, jest ustalenie, czy dane świadczenie udzielone 

wnioskodawcy znajduje się w tzw. koszyku świadczeń, ale także czy spełnia ono 

wymogi świadczenia gwarantowanego. Organ winien ustalić, czy świadczenia 

udzielone na rzecz danego świadczeniobiorcy, w konkretnych warunkach i 

okolicznościach zostałyby sfinansowane ze środków publicznych w kraju i w jakiej 

wysokości. Zatem dla zwrotu tych świadczeń, jak ma to miejsce w przedmiotowej 

sprawie, muszą ziścić się dwie łącznie występujące przesłanki warunkujące i tym 

samym gwarantujące zwrot kosztów tj.: po pierwsze - dane świadczenie udzielone 

wnioskodawcy znajduje się w tzw. koszyku świadczeń, po drugie - dane świadczenie 

udzielone wnioskodawcy spełnia wszystkie prawem ustanowione wymogi 

świadczenia gwarantowanego. W przedmiotowej sprawie, co nie powinno budzić 
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wątpliwości, nie ziściła się druga z wymienionych przesłanek. Poza sporem jest 

bowiem, że skarżącej udzielono świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu stomatologii, 

które znajduje się w koszyku świadczeń. Przy czym świadczenia te nie zostały, co 

pomija skarżąca, zrealizowane na zasadach i warunkach prawnie określonych.  

Przedłożona przez skarżącą faktura przedstawia w zestawieniu tabelarycznym: 

nazwę towaru, ilość, J.M, cenę jedn., rabat, wartość netto, VAT, kwotę VAT oraz 

wartość brutto, po czym wskazuje przypisane im wartości, w uwagach zaś zawiera 

zapis: "zabieg wykonany w znieczuleniu ogólnym". Zaznaczenia wymaga, że § 1 ust. 

1  rozporządzenia Ministra Zdrowia określa wykazy oraz warunki realizacji świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Świadczenia udzielane w 

znieczuleniu ogólnym są ściśle wyszczególnione w załączniku nr 3 rozporządzenia. 

W § 4 ust. 2 rozporządzenia doprecyzowano, unormowano w normie związanej, 

uprawnienia osób pełnoletnich w tym zakresie. Przepis ten stanowi, że wskazany 

zakres świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki stomatologicznej przysługuje 

osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 

18 rok życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych. Ze zgromadzonej 

dokumentacji wynika, że w chwili udzielania świadczeń skarżąca miała ukończony 18 

rok życia. Z załączonego do wniosku orzeczenia z 28 maja 2019 r. wynika, że 

skarżąca była osobą o umiarkowanej niepełnosprawności, która datowana jest od 16 

kwietnia 2019 r.  Analiza akt sprawy wskazywała natomiast, że pełnomocnik 

skarżącej nie wykazał, że świadczenia stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym 

zostały udzielone w warunkach zgodnych z wymaganiami dla świadczeń 

gwarantowanych, w szczególności nie wykazał wskazań medycznych do 

wykonanego zabiegu i że był on udzielony w obecności anestezjologa, co wynika 

wprost z rozporządzenia Ministra Zdrowia określającego także warunki realizacji 

świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Warunki 

te dotyczą personelu, sprzętu i wyposażenia. Organ zwrócił się, bezskutecznie, do 

pełnomocnika skarżącej o uzupełnienie dokumentacji medycznej właśnie w tym 

zakresie. W związku z tym, powołany przepis § 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Zdrowia, wyklucza możliwość uznania świadczeń 

stomatologicznych udzielonych skarżącej w znieczuleniu ogólnym za świadczenia 

gwarantowane. W tych realiach, zdaniem sądu, prawidłowo organ ustalił, jakim 

świadczeniom gwarantowanym w kraju odpowiadają świadczenia udzielone 

skarżącej. Następnie ustalił i sprawdził warunki rozliczenia takiego świadczenia w 

kraju. Wskutek niespełnienia kryteriów zawartych w przepisach obowiązujących w 
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kraju, skarżącej zasadnie odmówiono zwrotu kosztów. Sąd w pełni podzielił 

twierdzenia organu, że nie może on finansować świadczeń zdrowotnych, które nie są 

świadczeniami gwarantowanymi osobom, które skorzystały z nich za granicą, nie 

finansując takich świadczeń na rynku krajowym. Stałoby to w sprzeczności z 

obowiązującymi przepisami prawa, nie tylko z art. 6 k.p.a., który stanowi, że organy 

administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa, ale również art. 32 

oraz art. 68 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Podkreślić należało, że świadczenia udzielane 

na rzecz polskich ubezpieczonych za granicą państwa, określone w dziale 2a ustawy 

o świadczeniach, w tym świadczenia, w przypadku których można ubiegać się o 

zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w art. 42b, 

mają charakter poboczny dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w kraju. 

Oznacza to, że są one uzupełnieniem krajowej oferty publicznych usług zdrowotnych 

i środkiem je wspomagającym. Stąd obwarowania ustawowe co do warunków 

korzystania z tych świadczeń, jak również co do warunków jakie należy spełnić 

celem uzyskania zwrotu kosztów. Strona, wnosząca o zwrot kosztów, musi spełnić 

wszystkie warunki ustawowe. Sąd zauważył, że organ zobowiązany był do ustalenia 

stanu faktycznego w sposób prawidłowy, co też uczynił, przy czym Narodowy 

Fundusz Zdrowia, jako płatnik publiczny, nie mógł decydować, które świadczenia 

kwalifikować jako świadczenia gwarantowane, a które nie. Mocą art. 31d ustawy o 

świadczeniach, powyższej kwalifikacji dokonuje wyłącznie Minister Zdrowia, wydając 

w tym celu rozporządzenie, zawierające listę świadczeń gwarantowanych z danego 

zakresu świadczeń. W konsekwencji powyższych uregulowań i ustaleń faktycznych 

poczynionych przez organ, sąd uznał, że w przedmiotowej sprawie, wbrew zarzutom 

skargi, Prezes NFZ dokonał prawidłowej wykładni przepisów prawa dając temu 

wyraz w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Mając na uwadze wskazany  zakres 

sporu, sąd uznał, że na podstawie powyżej wskazanych dowodów oraz norm prawa 

powszechnie obowiązującego, organ prawidłowo ustalił, że świadczenia 

stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym nie zostały udzielone skarżącej w 

warunkach zgodnych z wymaganiami dla świadczeń gwarantowanych, co obligowało 

organ do odmowy zwrotu kosztów udzielonych skarżącej świadczeń. Zaznaczyć 

należy, że zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy o świadczeniach, środki finansowe 

Funduszu są środkami publicznymi. W interesie społecznym zatem leży, aby 

Narodowy Fundusz Zdrowia dysponował tymi środkami finansowymi wyłącznie w 

sposób określony w ustawie o świadczeniach. 
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W sprawie I SA/Ke 239/22 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję. W treści skargi na 

decyzję strona skoncentrowała się na argumentacji zmierzającej do wykazania 

zasadności zwrotu kosztów w zakresie zakwestionowanych przez organ dotyczących 

procedur medycznych: założenia opatrunku chirurgicznego, wykonania znieczulenia 

miejscowego powierzchniowego, badania żywotności zębów. Tymczasem zdaniem 

sądu zaskarżona decyzja dotknięta była wadą procesową niedostrzeżoną przez 

stronę, której wyeliminowanie przez organ umożliwi następnie rozważnie 

argumentów merytorycznych. Podniesienia wymagało, że zgodnie z art. 61 § 1 k.p.a. 

postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. W 

sytuacji wszczęcia postępowania na żądanie strony, treść zgłoszonego żądania 

określa rodzaj sprawy będącej przedmiotem postępowania, a także wyznacza 

właściwą normę prawa materialnego lub procesowego, która będzie relewantna dla 

ustalenia zakresu podmiotowego i przedmiotowego postępowania. Organ 

administracji jest tym żądaniem związany, gdyż tylko i wyłącznie strona składająca 

podanie określa przedmiot swojego żądania i nim rozporządza. Innymi słowy, owo 

żądanie (wniosek) strony, wyznacza granice sprawy administracyjnej podlegającej 

załatwieniu w danym postępowaniu administracyjnym (zob. wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa 

1463/17; dostępny na orzeczenia.nsa.gov.pl).W orzecznictwie akcentowany jest 

pogląd zgodnie z którym, przepis art. 61 § 1 k.p.a. musi być interpretowany w 

związku z przepisami prawa materialnego, które nie tylko wyznaczają rodzaj spraw 

załatwianych w formie decyzji administracyjnej, ale i normują inicjatywę co do 

powstania danej treści stosunku materialnoprawnego (zob. wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gdańsku  6 listopada 2019 r., sygn. akt II SA/Gd 203/19; 

dostępny na orzeczenia.nsa.gov.pl).Należy również podać, że zgodnie z treścią 

przepisu art. 107 § 1 pkt 5 k.p.a. decyzja administracyjna zawiera rozstrzygnięcie. 

Wskazany element decyzji jest zasadniczy, albowiem stanowi o ustaleniu prawa, o 

usunięciu sporu co do niego lub o jego tworzeniu na rzecz określonych podmiotów 

albo też o zakończeniu postępowania w danej instancji bez orzekania w sprawie co 

do jej istoty. Wyraża rezultat stosowania normy prawa materialnego do konkretnego 

przypadku w kontekście określonych okoliczności faktycznych i materiału 

dowodowego. Konkretyzacja prawa dokonuje się w rozstrzygnięciu, nie zaś w innych 

elementach decyzji. Rozstrzygnięcia nie można ani domniemywać, ani wyprowadzać 

z treści uzasadnienia. Winno ono być wyrażone expressis verbis w osnowie decyzji. 

Przenosząc powyższe na grunt kontrolowanej sprawy, wskazać należało, że organ 
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będąc związany wnioskiem strony orzekł w zaskarżonej decyzji jedynie o zwrocie 

kosztów świadczeń zdrowotnych w kwocie 359,14 zł., odmawiając zwrotu w kwocie 

105 zł. (wynika to z zsumowania wartości procedur wskazanych na s. 5 decyzji) w 

sytuacji gdy formułując żądanie, wnioskodawca wniósł o zwrot środków w kwocie 

łącznej 1 655,36 zł. zł. Orzekając organ nie zawarł więc rozstrzygnięcia co do 

pozostałej kwoty żądania. Zatem nie orzekł o całości żądania strony. Zaskarżona 

decyzja nie zawiera kompleksowego rozstrzygnięcia obejmującego pełne żądanie 

wniosku, co w konsekwencji świadczy o naruszeniu przez organ art.  61 § 1 k.p.a. 

oraz 107 § 1 pkt 5 k.p.a. w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy. Nie 

rozstrzygając o całości żądania strony zawartego we wniosku inicjującym sprawę 

Prezes NFZ uchybił także obowiązkom wynikającym z kodeksu postępowania 

administracyjnego, w tym z art. 6, który stanowi, że organy administracji publicznej 

działają na podstawie przepisów prawa. Organ zobowiązany był także prowadzić 

postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, 

kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania (art. 8 

§ 1 k.p.a.). Nie zawierając w decyzji rozstrzygnięcia w zakresie całego żądania 

zwrotu kosztów udzielonych świadczeń zdrowotnych naruszył dodatkowo objęte 

powyżej cytowanymi przepisami zasady postępowania administracyjnego. 

 

 

13. Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa w tym dla jednostek 

samorządu terytorialnego symb.653 

 

W sprawie I SA/Ke 713/21 Sąd oddalił skargę. Sąd w pełni zaakceptował 

stanowisko zaprezentowane przez organ, że w niniejszej sprawie gmina dopuściła 

się nieprawidłowości polegających na naruszeniu procedur - tj. postanowień umowy 

o dofinansowanie, wytycznych oraz przepisów ustawy Pzp, co doprowadziło do 

powstania potencjalnej szkody w budżecie Unii w związku ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami. Przedmiot sporu w niniejszej sprawie zasadniczo sprowadzał 

się do dwóch zagadnień. Pierwsze dotyczyło stwierdzonego przez organ w dwóch 

postępowaniach określenia warunków udziału w każdym z tych postępowań w 

sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Przedmiotami postępowań 

była organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Aktywizacja 

szansą na lepsze jutro" z podziałem na dwa zadania obejmujące: kursy prawa jazdy 
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kat. C i D oraz szkolenia zawodowe. Weryfikowane postępowania zostały przez 

organ uznane za obarczone wadą polegającą na określeniu warunków udziału w 

postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. W obu 

powyższych postępowaniach, w ogłoszeniach o zamówieniu określono bowiem 

następujący wymóg "Wykonawca w ofercie cenowej składa zobowiązanie o 

zatrudnieniu przy wykonaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej w 

zawodzie kucharz lub pomoc kuchenna na minimum 1/4 etatu z powiatu realizacji 

zamówienia na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy". Nadto w 

szczegółowych opisach przedmiotów zamówienia, dotyczących konkretnych zadań 

znajdowały się twierdzenia "wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewni 

uczestnikom zajęć usługę cateringową". Ustosunkowując się do powyższego 

zagadnienia, również w kontekście podniesionych w skardze zarzutów należało 

podnieść co następuje. Zgodnie z treścią § 26 ust. 1 umowy o dofinansowanie strona 

zobowiązała się stosować przy udzielaniu zamówień w ramach projektu ustawę Pzp, 

zasadę konkurencyjności lub rozeznanie rynku na warunkach określonych w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu spójności na lata 2014 - 2020. Natomiast z § 26 ust. 3 umowy o 

dofinansowanie wynikało, że beneficjent jest zobowiązany uwzględniać aspekty 

społeczne przy udzielaniu zamówień na usługi cateringowe. Jednocześnie IZ 

rekomendowała uwzględnianie aspektów społecznych w przypadku realizacji 

zamówień publicznych w zakresie innym niż wskazany powyżej. 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. W 

myśl natomiast art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. Zamawiający 

określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki 

dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający 

ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności 
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wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności (art. 22 ust. 1a Pzp.). Przykładowy, 

otwarty katalog warunków udziału w postępowaniu został wskazany w treści art. 22 

ust. 1b Pzp, gdzie podano, że mogą one dotyczyć: kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności 

technicznej lub zawodowej. Punktem wyjścia do rozważań w tej części uzasadnienia 

było (zgodne ze stanowiskiem organu) założenie Sądu, że zawarte w ogłoszeniu o 

zamówieniu/ specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastrzeżenie o złożeniu 

przez Wykonawcę w ofercie cenowej zobowiązania o zatrudnieniu przy wykonywaniu 

zamówienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej w zawodzie kucharz i pomoc 

kuchenna na minimum ¼ etatu (oraz określające dalsze warunki tego wymogu) 

stanowiło jeden z warunków udziału w postępowaniu. Niewątpliwym było bowiem, że 

takie sformułowanie powodowało, że każdy z potencjalnych podmiotów 

zainteresowanych wykonaniem zamówienia został zobowiązany do deklaracji 

zatrudnienia osoby bezrobotnej, na opisanych przez zamawiającego zasadach. 

Dodatkowo - co wynika z dalszej treści ogłoszeń - w przypadku niewywiązania się z 

obowiązku zadeklarowanego spełnienia klauzuli społecznej, wykonawca miał 

zapłacić karę umowną w wysokości 10 tys. zł, chyba, że jej spełnienie było 

niemożliwe z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Przyjętego założenia nie 

zmieniała (eksponowana przez skarżącą) okoliczność, że zamawiający zawarł ten 

warunek w punkcie 3 dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia. Ocenie podlegała 

bowiem treść całej dokumentacji dotyczącej danego postępowania i określone w niej 

wymogi udziału w tym postępowaniu. Zatem już na wstępie rozważań jako 

niezasadne należało ocenić argumenty skargi dotyczące nierozróżnienia przez organ 

pojęć: warunki udziału w postępowaniu oraz zasad opisu przedmiotu zamówienia. Z 

cytowanych powyżej przepisów art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1a Pzp wynika 

obowiązek zamawiającego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

w sposób zadośćczyniący zasadzie proporcjonalności. Oznacza to m.in., że 

określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu mają być 

proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Zamawiający, określając warunki udziału 

w postępowaniu - ich wielkość, znaczenie, zakres przedmiotowy - musiał mieć na 

względzie: zasadę zakazu dyskryminacji nakazującą poszanowanie uczciwej 

konkurencji w interesie i w stosunku do wykonawców oraz przesłankę prowadzącą 

do dopuszczenia do udziału w postępowaniu wykonawców, których posiadana 

wiedza i doświadczenie zapewniają należyte wykonanie zamówienia. Proporcjonalny 

(adekwatny) środek to taki, co do którego wymagania jakie Zamawiający 
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ukształtował pozawalały na osiągnięcie celu, czyli wyboru wykonawcy, który będzie 

zdolny realizować zamówienie przy jednoczesnym zachowaniu naczelnych zasad 

systemu zamówień publicznych. W wyroku z 16 września 1999 r., C-414/97, Komisja 

Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii, EU:C:1999:417, Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości wskazał, że ocena, czy podjęte środki są zgodne z TWE, wymaga 

tzw. testu proporcjonalności, polegającego na wykazaniu, czy podjęte działania są 

adekwatne i konieczne do osiągnięcia wybranego celu. Zamawiający jest 

zobowiązany zachować niezbędną równowagę między interesem polegającym na 

uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia, a interesem potencjalnych 

wykonawców, których nie można przez wprowadzenie nadmiernych wymagań z góry 

eliminować z udziału w postępowaniu. Użyte w art. 22 ust. 1a Pzp sformułowanie 

"określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki 

dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia" oznacza zatem, że 

określone warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki 

dowodowe powinny być adekwatne do osiągnięcia celu, a więc wyboru wykonawcy 

dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zasada 

proporcjonalności wyrażona tym przepisie oznacza, że określone przez 

zamawiającego warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością 

zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami 

realizacji zamówienia. Nie powinny ograniczać one dostępu do zamówienia 

wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania (zob. wyrok KIO z 14 

grudnia 2012 r., KIO 2636/12, LEX nr 1254815). Każde zamówienie posiada 

określoną, niepowtarzalną specyfikę (rodzaj zamówienia, wielkość lub zakres), przez 

co ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, jak i same te warunki należą 

do wyłącznych praw i obowiązków zamawiającego, z ograniczeniami wynikającymi w 

tym względzie z art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1a i 1b oraz art. 25 ust. 1 Pzp. Swoboda w 

określaniu przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu nie jest jednak 

nieograniczona. Zamawiający jako podmiot dysponujący środkami publicznymi ma 

obowiązek z jednej strony wydatkować je w sposób oszczędny i efektywny, a z 

drugiej strony przestrzegać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców. Zamawiający powinien móc udowodnić, że określone warunki udziału 

w postępowaniu mają charakter "minimalnych poziomów zdolności", co oznacza, że 

brak określonego warunku lub jego złagodzenie nie da mu należytej rękojmi realizacji 

zamówienia. Formułując warunki udziału w postępowaniu, zamawiający powinien 

dopuścić do udziału w realizacji zamówienia każdego wykonawcę należycie 
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przygotowanego i obiektywnie zdolnego do jego realizacji. Oznacza to, że 

zamawiający powinien się ograniczyć do wymagań minimalnych - gwarantujących 

jednakże osiągnięcie pełnych celów prowadzonego postępowania. Każdy 

nadmiarowy, nieproporcjonalny i nieuzasadniony przedmiotem zamówienia warunek 

udziału w postępowaniu jest niezgodny z przepisami Prawa zamówień publicznych. 

Przenosząc powyższe na grunt kontrolowanej sprawy należało wskazać, co 

następuje. Zdaniem Sądu, ustanowienie warunku udziału w postępowaniu, 

polegającego na złożeniu przez każdego z potencjalnych wykonawców zobowiązania 

o zatrudnieniu przy wykonaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej w 

zawodzie kucharz lub pomoc kuchenna na minimum ¼ etatu, w postępowaniach 

dotyczących realizacji przez wykonawców usług szkoleniowych (kursów prawa jazdy 

kat. C i D oraz szkoleń zawodowych), przy jednoczesnym założeniu, że wykonawca 

w ramach zaoferowanej ceny zapewni uczestnikom zajęć usługę cateringową, 

stanowiło wymóg nieproporcjonalny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wymóg 

ten był nieadekwatny do scharakteryzowanego przez zamawiającego przedmiotu 

zamówienia, którym są usługi szkoleniowe. Ustanowione wobec każdego z 

potencjalnych wykonawców wymaganie w żaden sposób nie wpływa na osiągnięcie 

celów prowadzonych postępowań. Nie było żadnej zależności pomiędzy wymogiem 

zatrudnienia kucharza czy pomocy kuchennej, a realizacją kursów prawa jazdy, czy 

wykonaniem szkoleń zawodowych. Stanowisko powyższe potwierdzały dodatkowo 

zawarte w szczegółowych opisach przedmiotów zamówienia, dotyczących 

konkretnych zadań twierdzenia: "wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewni 

uczestnikom zajęć usługę cateringową". Skoro więc usługa cateringu była 

wkalkulowana w cenę usługi szkoleniowej, to tym bardziej warunek zatrudnienia 

kucharza czy pomocy kuchennej należało uznać za nieproporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia. Nadto - wbrew stanowisku skarżącej - założenie o naruszeniu zasady 

proporcjonalności nie było sprzeczne z § 26 ust. 3 umowy o dofinansowanie. Jak 

wyżej podano z treści tego paragrafu wynika, że beneficjent był zobowiązany 

uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu zamówień na usługi cateringowe. W 

omawianym przypadku zamówienie dotyczyło usług szkoleniowych, nie zaś 

cateringowych. Gmina w omawianych postępowaniach nie była więc zobowiązana 

uwzględniać, objętych powyżej cytowaną regulacją, aspektów społecznych. W 

dalszej części § 26 ust. 3 umowy podano jedynie, że IZ rekomenduje uwzględnianie 

aspektów społecznych w przypadku realizacji zamówień publicznych w zakresie 

innym niż wskazany powyżej. Nie można było zatem uwzględnić stanowiska 
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skarżącej, że na podstawie ww. paragrafu umowy była zobowiązana do stosowania 

aspektów społecznych. Podzielając z powyżej opisanych względów stanowisko 

organu o ustanowieniu przez gminę warunku udziału w postępowaniu 

nieproporcjonalnego w stosunku do przedmiotu zamówienia, jako drugorzędne i nie 

mające wpływu na wynik dokonywanej przez Sąd kontroli zaskarżonej decyzji 

należało uznać argumenty dotyczące niewłaściwie zastosowanej klauzuli 

zatrudnieniowej. Jakkolwiek, zdaniem Sadu, słusznie organ wywodził, analizując akta 

sprawy, że zawarte zastrzeżenie nie spełniło w konsekwencji efektu społecznego w 

postaci zatrudnienia osoby zagrożonej marginalizacją społeczną, to ponieważ sam 

ten warunek został oceniony jako nieproporcjonalny, jego prawidłowe (bądź 

nieprawidłowe) wykonanie nie ma wpływu na stwierdzoną już uprzednio wadę. 

Zdaniem Sądu powyżej opisane wady stwierdzone w ramach postępowań 

dotyczących usług szkoleniowych spowodowane działaniem gminy doprowadziły do 

naruszenia zasady proporcjonalności oraz utrudniły uczciwą konkurencję i równe 

traktowanie wykonawców. Naruszono tym samym art. 22 ust. 1a oraz art. 7 ust. 1 

Pzp oraz § 26 ust. 1 umowy o dofinansowanie. Powyższe mogło wpłynąć 

zniechęcająco, czy wręcz odstraszająco na podmioty dysponujące wiedzą, 

potencjałem i doświadczeniem potrzebnym do realizacji usług szkoleniowych, które 

były właściwym przedmiotem zamówień. Udział w postepowaniach innych 

wykonawców, zdolnych do wykonania zamówienia, mógł skutkować złożeniem 

korzystniejszych cenowo ofert, a w konsekwencji powstaniem oszczędności w 

budżecie Unii Europejskiej. Drugie ze spornych zagadnień dotyczyło natomiast 

postępowania mającego za przedmiot organizację półkolonii podczas wakacji, w 

ramach realizacji projektu "Aktywizacja szansą na i lepsze jutro". Wadą tego 

postępowania stwierdzoną przez organ był niejednoznaczny opis przedmiotu 

zamówienia. Według IZ Beneficjent opisał przedmiot zamówienia w sposób 

nieprecyzyjny i niespójny. Odnosząc się do powyższego w pierwszej kolejności 

zauważenia wymagało, że zgodnie z treścią sekcji 6.5.2 punkt 5 wytycznych 

przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 

pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przepisem o analogicznym 

brzmieniu jest art. 29 ust. 1 Pzp. Tytułem wstępu do rozważań należało wskazać, że 

sformułowanie "mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty" oznaczało wszystkie 

informacje o przyszłym świadczeniu umożliwiające wykonawcom także obliczenie 

ceny oferty. Zatem opis przedmiotu zamówienia musiał być na tyle oczywisty i 
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niebudzący żadnych wątpliwości, by mógł stanowić podstawę do złożenia przez 

zainteresowane podmioty ofert (zob. wyrok KIO z 2 sierpnia 2011 r., KIO 1556/11, 

LEX nr 950754). Dokonując oceny tego, czy sposób określenia przedmiotu 

zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, należało brać 

pod uwagę całokształt postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a 

nie jedynie ich fragmenty. Zdaniem Sądu, weryfikując poprawność postępowania 

dotyczącego organizacji półkolonii podczas wakacji w ramach realizacji projektu pn. 

"Aktywizacja szansą na lepsze jutro", organ zasadnie stwierdził wadę polegającą na 

niejednoznacznym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia w tym 

postępowaniu został bowiem opisany w sposób niespójny, za pomocą 

niedostatecznie dokładnych i precyzyjnych określeń, co mogło mieć wpływ na 

zainteresowanie potencjalnych wykonawców złożeniem ofert. Nie było bowiem 

wątpliwości, że w przypadku organizacji półkolonii istotne są zarówno miejsce w 

którym półkolonie mają się odbywać oraz zakres zadań, które wykonawca 

zobowiązuje się w ramach półkolonii zrealizować. Analiza dotyczącej postępowania 

dokumentacji prowadziła do wniosku, że w załączniku nr 1 do zaproszenia do 

złożenia oferty, zawierającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - jako 

miejsce wykonania usługi została wskazana szkoła podstawowa na terenie gminy. 

Natomiast w treści samego zaproszenia, w sekcji II Przedmiot zamówienia, oprócz 

powyższej informacji znalazło się w punkcie 4 również stwierdzenie: "Zamawiający 

dla warsztatów wymienionych w pkt a określił miejscowość docelową pobytu, 

zgodnie z jednogłośną wolą wyrażoną przez uczestników warsztatów. Pozostałe 

miejscowości określa i proponuje wykonawca spełniając wymóg OPZ". Powyższe 

świadczy o wskazaniu dwóch różnych miejsc wykonania usługi. Istotnym nadto jest 

znacząca odległość pomiędzy tymi miejscowościami, co niewątpliwie mogło 

przełożyć się na decyzję o składaniu potencjalnych ofert. Nadto, jak wynikało z opisu 

przedmiotu zamówienia wykonawca miał zorganizować zajęcia dla dwóch grup 

uczestników oraz dwie wycieczki jednodniowe do miejscowości atrakcyjnej 

turystycznie w odległości nie większej niż 150 km od miejsca organizowania 

półkolonii. Zatem zamawiający posługiwał się pojęciami: warsztaty, zajęcia, 

wycieczki. Przy czym - wbrew argumentacji skargi - wątpliwości co do prawidłowości 

posługiwania się tymi terminami nie rozwiewała treść załącznika 5 - projektu umowy. 

Wręcz przeciwnie, w przekonaniu Sądu, zawarte tam sformułowania pogłębiały 

chaos użytych terminów i utrudniały właściwą interpretację przedmiotu zamówienia. 

Analizując treść załącznika nr 5 do zaproszenia, który stanowił projekt umowy 
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zawieranej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zamówienia wskazać należało, że 

w treści § 4 umowy znajdował się zwrot "wykonawca zapewnia na każdym 

warsztacie wyjazdowym", z punktu 7 tego paragrafu wynikał obowiązek wykonawcy 

do oceny merytorycznej i technicznej przebiegu warsztatów. § 7 stanowił natomiast, 

że po zakończeniu pobytu wykonawca przedstawia zamawiającemu informację i 

dokumenty z wykonania zamówienia opisane w OPZ. Należało ją przedłożyć 

zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia każdego z 

warsztatów. Powyższe oznaczało, że zamawiający używa różnych pojęć - zajęcia, 

warsztaty, pobyt, miejsce świadczenia usług. Mając na uwadze używaną 

terminologię, prawidłowo jako niespójne oceniono znajdujące się w dokumentacji 

stwierdzenia o miejscu wykonania usługi - szkole na terenie gminy oraz określenie 

dla warsztatów miejscowości docelowej pobytu. Podkreślenia wymagało, że termin 

warsztaty, a nawet warsztaty wyjazdowe pojawiał się w dalszej treści dokumentacji 

(por. treść projektu umowy), co dodatkowo wzbudzało wątpliwości i pogłębiało 

nieścisłość w omawianym zakresie. Sąd podzielił również uwagi organu dotyczące 

dezorientującego sposobu sporządzenia zaproszenia i dołączonych do niego 

załączników. Strona przywoływała nieistniejące w treści dokumentacji oznaczenia, 

lub odwoływała się do konkretnego punktu w zaproszeniu, podczas gdy zawierało 

ono w tej części dwa tak samo oznaczone punkty. Powyższe świadczyło również o 

niestaranności gminy w sporządzaniu dokumentacji dotyczącej tego postępowania. 

Dokumentacja taka winna być spójna, jej treść jasna, nie nasuwająca wątpliwości 

interpretacyjnych oraz czytelna. Z pewnością duża ilość pomyłek, wielość pojęć 

używanych w dokumentacji dotyczącej zamówienia oraz różne określenia miejsca 

wykonywania usługi świadczyły o opisie przedmiotu zamówienia w sposób 

niejednoznaczny i niewyczerpujący, dokonany za pomocą niedostatecznie 

dokładnych i niezrozumiałych określeń. Powyższe mogło mieć znaczenie dla 

potencjalnych wykonawców, chcących złożyć oferty i kalkulujących jej cenę. Również 

i w tym przypadku, udział w postepowaniu innych wykonawców, zdolnych do 

wykonania zamówienia, mógł skutkować złożeniem korzystniejszych cenowo ofert, a 

w konsekwencji powstaniem oszczędności w budżecie Unii Europejskiej. Zdaniem 

Sadu powyżej opisane wady stwierdzone w ramach postępowania dotyczącego 

organizacji półkolonii, spowodowane działaniem gminy doprowadziły do naruszenia 

sekcji 6.5.2 punkt 5 wytycznych oraz § 26 ust. 1 umowy o dofinansowanie. Innymi 

słowy postępowanie gminy doprowadziło więc do nieprawidłowego ograniczenia 

kręgu wykonawców, którzy byliby zainteresowani realizacją zamówień. Naruszone 



Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

107 

 

zostały zatem także zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 

wykonawców, których celem jest zapewnienie efektywnego wydatkowania środków 

publicznych poprzez umożliwienie dostępu do zamówień publicznych podmiotom 

zainteresowanym i zdolnym do wykonania zamówienia publicznego. Słusznie więc 

organ stwierdził naruszenie objętych art. 184 u.f.p. procedur polegających na 

naruszeniu § 26 ust. 1 umowy o dofinansowanie, sekcji 6.5.2. punkt 5 wytycznych 

oraz przepisów ustawy Pzp - art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 1a. Jak wynika z powyżej 

ujętych rozważań, ujawnione naruszenia wypełniały przesłanki nieprawidłowości 

określonej w art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013 i uzasadniały przyjęcie 

powstania potencjalnej szkody w budżecie ogólnym UE.  

W sprawie I SA/Ke 418/22 Sąd stwierdził bezskuteczność czynności odmowy 

wypłaty dotacji oświatowej, uznał uprawnienie skarżącej do otrzymania dotacji 

oświatowej i odrzucił skargę w pozostałej części.  Złożona w niniejszej sprawie 

skarga dotyczyła czynności w postaci odmowy wypłaty dotacji oświatowej dla 

przedszkola począwszy od miesiąca czerwca 2022 r. Strona wnosiła o stwierdzenie 

bezskuteczności czynności wstrzymania dotacji na rok budżetowy 2022 i uznania 

uprawnienia skarżącej do otrzymania dotacji na cały rok budżetowy 2022. Dokonując 

oceny legalności zaskarżonej czynności na wstępie należało się odnieść do 

zawartego w odpowiedzi na skargę wniosku o odrzucenie skargi w całości, albowiem 

objęta nią kwestia nie jest związana z właściwością sądów administracyjnych do 

rozstrzygania tego rodzaju spraw. Stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy z 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (j.t. Dz. U. 2021.1930) dalej 

"u.f.z.o." niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym 

niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia 

dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Na podstawie art. 34 ust. 1 u.f.z.o., dotacje, 

o których mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30 oraz 

31 ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy przedszkola, innej formy 

wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 

ustawy - Prawo oświatowe, lub zespołu szkół lub placówek, w 12 częściach w 

terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za 

grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 

15 grudnia roku budżetowego; w przypadku dotacji, o której mowa w art. 31 ust. 1, 
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liczba części należnej dotacji jest równa liczbie miesięcy, w których prowadzony jest 

dany kwalifikacyjny kurs zawodowy. Z powyższego wynika, że dotacja oświatowa ma 

roczny charakter, przy czym wypłacana jest w 12 miesięcznych częściach, w 

terminach wskazanych w ww. przepisie. Zgodnie zaś z art. 47 u.f.z.o., czynności 

podejmowane przez organ dotujący, o którym mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 

28-32 i art. 40-41a, w celu ustalenia wysokości lub przekazania dotacji, o których 

mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32 i art. 40-41a, stanowią czynności z 

zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Zdaniem 

sądu, treść przytoczonych przepisów wskazuje, że ustawodawca uznał sądy 

administracyjne za właściwe do rozpoznania skarg na czynności organu dotującego, 

polegające na ustaleniu oraz przekazaniu dotacji oświatowej. Okoliczność, że w art. 

47 u.f.z.o. nie wymienia się art. 34 ust. 1 u.f.z.o., nie świadczy, o tym, że 

uprawnionemu podmiotowi nie służy skarga do sądu administracyjnego na czynności 

w przedmiocie wypłaty zaniżonej kwoty dotacji lub odmowy przyznania dotacji. 

Przepis art. 34 u.f.z.o. ma charakter czysto techniczny związany z formą przekazania 

dotacji uprawnionemu podmiotowi oraz uszczegóławia sposób liczenia dotacji. 

Istotne jest zaś, że w art. 47 u.f.z.o. wymienia się art. 17 u.f.z.o., który stanowi 

podstawę dla przyznania stosownej dotacji oraz że zaliczono czynności organu 

dotującego, podejmowane na podstawie tego przepisu, jako czynności z zakresu 

administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Dodatkowo uwagi 

wymagało, że kwestia ta była już przedmiotem analizy Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. W wyroku NSA z 19 marca 2021 r., sygn. akt I GSK 1730/20, 

wskazano, że czynności z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 47 

u.f.z.o., to wszelkie czynności podejmowane przez organ dotujący w celu ustalenia 

wysokości lub przekazania dotacji. Z art. 47 u.f.z.o. nie wynika jakiekolwiek 

ograniczenie kategorii czynności, które podlegają tej regulacji. Przepis posługuje się 

sformułowaniem "czynności podejmowane (...) w celu ustalenia wysokości i 

przekazania dotacji" i pod tym pojęciem należy rozumieć przede wszystkim 

obliczenie kwoty dotacji i zlecenie jej przelewu. Na podstawie lektury pozostałych 

przepisów ustawy nie sposób byłoby wskazać, o jakie inne czynności poprzedzające 

wypłatę dotacji miałoby chodzić, a pamiętać należy że rezultat wykładni nie może 

prowadzić do takiego wyniku oznaczającego, że hipoteza przepisu ustawy byłaby 

pusta. Można zakładać, że ustalenie wysokości dotacji i zlecenie przelewu środków 

poprzedzone są przez sekwencję operacji myślowych, obliczeń rachunkowych, które 

jednak pozostają z istoty rzeczy sferą niedostępną dla beneficjenta. Finalizacja i 
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zarazem uzewnętrznienie tych działań odbywa się dopiero z chwilą zlecenia 

przelewu i pojawienia się środków na rachunku uprawnionego lub ich brak. W ten 

sposób wykonywany jest przez administrację przewidziany przepisem ustawy 

obowiązek udzielenia beneficjentowi środków. Sens przewidzianej w art. 47 u.f.z.o. 

sądowej kontroli sprowadza się do weryfikacji zgodności z prawem realizowania tego 

obowiązku przez administrację, a zatem tego, czy i jaka kwota dotacji i komu została 

udzielona. Mając na względzie powyższe, Sąd podzielił przedstawione w skardze 

stanowisko co do tego, że czynność odmowy wypłaty dotacji należy do czynności 

administracyjnych polegających kognicji sądów administracyjnych. Tym samym nie 

został uwzględniony zawarty w odpowiedzi na skargę wniosek o odrzucenie skargi w 

całości. Niemniej jednak - jak wynika z poszczególnych punktów zapadłego w 

sprawie wyroku - Sąd rozpoznał merytorycznie skargę jedynie w części dotyczącej 

czynności odmowy wypłaty dotacji oświatowej za miesiąc czerwiec 2022 r., a w 

pozostałym zakresie skargę odrzucił. Aby wyjaśnić sens zapadłego w tym zakresie 

rozstrzygnięcia należało w pierwszej kolejności przypomnieć, że przedmiotem 

zaskarżenia była czynność burmistrza odmowy wypłaty dotacji oświatowej (poprzez 

jej wstrzymanie) uzewnętrzniona pismem. W treści skargi strona wniosła o 

stwierdzenie bezskuteczności zaskarżonej czynności - wstrzymania (zgodnie z 

oświadczeniem pełnomocnika skarżącej na rozprawie - odmowy) wypłaty dotacji 

oświatowej przyznanej skarżącej na rzecz prowadzonego przez nią przedszkola, na 

rok 2022, oraz o uznanie uprawnienia skarżącej do otrzymania dotacji za cały rok 

budżetowy 2022, począwszy od miesiąca czerwca 2022 r. Zaznaczenia wymagało, 

że skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego wymaga spełnienia przez 

skarżącego warunków formalnych, które zostały dla skargi określone w przepisach 

prawa. Zgodnie z art. 53 § 2 p.p.s.a., jeżeli ustawa nie przewiduje środków 

zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o 

których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., wnosi się w terminie 30 dni od dnia, w 

którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności. Z kolei 

art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. zobowiązuje sąd do odrzucenia skargi jeżeli jej wniesienie 

jest z innych przyczyn niedopuszczalne. Z treści przytoczonego uprzednio art. 34 ust. 

1 u.f.z.o. wynika, że omawiana dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy 

miesięcznie, w 12 częściach, do ostatniego dnia każdego miesiąca, zaś za styczeń i 

za grudzień do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego. Zdaniem 

sądu z uwagi na dokonywanie czynności wypłat dotacji w miesięcznych częściach, 

konieczne było kwestionowanie tych czynności odrębnie w odniesieniu do 
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poszczególnych miesięcy. Dlatego przepis art. 34 ust. 1 u.f.z.o. stanowi punkt 

odniesienia dla ustalenia określonego w art. 53 § 2 p.p.s.a. terminu do wniesienia 

skargi na czynność nieprzyznania dotacji (30 dni od dnia, w którym skarżący 

dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności). Termin ten biegnie 

oddzielnie dla każdej części dotacji. Mając na względzie okoliczność zaskarżenia 

przez stronę  czynności odmowy wypłaty dotacji oświatowej, o której strona 

dowiedziała się z pisma organu, sąd stwierdził, że merytorycznej kontroli może 

podlegać jedynie odmowa wypłaty dotacji oświatowej za miesiąc czerwiec 2022 r. 

Biorąc pod uwagę, że na dzień wniesienia skargi nie upłynął jeszcze termin 

przekazania dotacji oświatowej za lipiec i kolejne miesiące 2022 r., skargę w zakresie 

uchybienia czynnościom wypłaty dotacji od miesiąca lipca i za kolejne miesiące 2022 

r. należało uznać za przedwczesną i tym samym niedopuszczalną. Skoro nie upłynął 

jeszcze termin do dokonania danej czynności (tu: wypłaty części dotacji), nie było 

możliwe skuteczne zaskarżenie odmowy jej wykonania. Przechodząc natomiast do 

merytorycznego rozpoznania skargi w zakresie odmowy wypłaty dotacji oświatowej 

za czerwiec 2022 r. należało wskazać co następuje. Zdaniem Sądu skarga w tej 

części zasługiwała na uwzględnienie. Czynność odmowy wypłaty dotacji oświatowej 

za miesiąc czerwiec 2022 r. dla prowadzonego przez skarżącą przedszkola została 

podjęta z naruszeniem art. 34 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 3 u.f.z.o., co skutkowało w 

konsekwencji stwierdzeniem jej bezskuteczności przez sąd. Podkreślenia wymagało, 

że organ informując o podjęciu tej czynności podał, że wstrzymuje wypłatę dotacji do 

czasu wyjaśnienia zasadności jej wpisu do ewidencji szkół i przedszkoli 

niepublicznych od dnia 1 września 2021 r. Tymczasem przepisy ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych w sposób wyraźny i pełny regulują sytuacje, 

których zaistnienie może doprowadzić do wstrzymania wypłaty dotacji, jak również 

określają formę aktu administracyjnego, w rozstrzygnięciu którego organ może o 

wstrzymaniu wypłaty dotacji orzec. Mianowicie, zgodnie z treścią art. 36 ust. 6 i 7 

u.f.z.o. w przypadku utrudniania lub udaremniania przez szkołę, o której mowa w art. 

26 ust. 2, niepubliczną placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 3, 6, 8 i 10 ustawy - 

Prawo oświatowe, lub przez organ prowadzący tę szkołę lub placówkę czynności 

kontrolnych, o których mowa w ust. 2, organ dotujący wzywa dyrektora tej szkoły lub 

placówki lub organ prowadzący tę szkołę lub placówkę do zaprzestania tych działań 

w wyznaczonym terminie (ust 6).  Po bezskutecznym upływie terminu, o którym 

mowa w ust. 6, organ dotujący wstrzymuje, w drodze decyzji administracyjnej, 

przekazywanie szkole, o której mowa w art. 26 ust. 2, lub niepublicznej placówce, o 
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której mowa w art. 2 pkt 3, 6, 8 i 10 ustawy - Prawo oświatowe, dotacji do dnia 

umożliwienia przeprowadzenia w tej szkole lub placówce czynności kontrolnych, o 

których mowa w ust. 2. Natomiast w myśl art. 37 ust. 1 i 2 ustawy jeżeli szkoła, o 

której mowa w art. 26 ust. 2, lub niepubliczna placówka, o której mowa w art. 2 pkt 3, 

6, 8 i 10 ustawy - Prawo oświatowe: 

1) nie przekazała rozliczenia wykorzystania dotacji za rok bazowy lub nie dokonała w 

rozliczeniu korekty błędów w terminie wskazanym przez organ dotujący, 

2) nie przekazała informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, na których jest udzielana dotacja zgodnie z art. 34 ust. 2, w 

terminie określonym w uchwale, o której mowa w art. 38 ust. 1, 

3) nie wykonała decyzji administracyjnej lub prawomocnego wyroku sądu wydanych 

w związku z przekazaną dotacją - organ dotujący wzywa dyrektora szkoły lub 

placówki lub organ prowadzący tę szkołę lub placówkę do wykonania działań, o 

których mowa w pkt 1-3, w wyznaczonym terminie. 

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 1, organ 

dotujący wstrzymuje, w drodze decyzji administracyjnej, przekazywanie szkole, o 

której mowa w art. 26 ust. 2, lub niepublicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 3, 

6, 8 i 10 ustawy - Prawo oświatowe, dotacji do dnia wykonania działań, o których 

mowa w ust. 1. Jak wynika z treści zacytowanych przepisów do wstrzymania wypłaty 

dotacji oświatowej danej placówce może dojść tylko w drodze decyzji podjętej w tym 

zakresie i tylko po bezskutecznym upływie wyznaczonego uprzednio terminu do 

zaprzestania działań utrudniających lub udaremniających czynności kontrolne, czy 

przekazania stosownej dokumentacji lub wykonania decyzji bądź wyroków sądu. W 

realiach kontrolowanej sprawy nie zaistniała żadna z powyższych okoliczności jak i 

organ nie wydawał decyzji, lecz podjął czynność z zakresu prawa administracyjnego. 

Skoro nie ma innych przepisów, które upoważniałyby organ do wstrzymania wypłaty 

dotacji w innych okolicznościach i w innej niż decyzja administracyjna formie, 

czynność odmowy wypłaty dotacji za miesiąc czerwiec 2022 r. poprzez jej 

wstrzymanie należało uznać za bezskuteczną. Stwierdzając bezskuteczność 

zaskarżonej czynności sąd uznał jednocześnie uprawnienie skarżącej do otrzymania 

dotacji oświatowej za czerwiec 2022 r. Organ jest tym samym zobowiązany do 

wypłaty części dotacji oświatowej za miesiąc czerwiec 2022 r.  Z akt sprawy 

wynikało, że skarżąca złożyła informację o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków 

za miesiąc czerwiec 2022 r. wypełniając tym samym obowiązek określony w uchwale 
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w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy przez inne niż 

gmina osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Nie budziło również wątpliwości, że na 

dzień podjęcia zaskarżonej czynności w obrocie prawnym funkcjonował 

niewyeliminowany ostatecznie wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

prowadzonego przez skarżącą przedszkola.  W kontekście tego jako niezasadną 

należało ocenić argumentację zawartą w odpowiedzi na skargę, a dotyczącą braku 

wpisu w ewidencji placówki skarżącej w chwili podjęcia zaskarżonej czynności. 

 

 
 

14. 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 2021 r., poz. 2351) 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 2022 r., poz. 1225). 

1. Sprawy, w których zastosowanie miał art. 3 Prawa budowlanego. 

W sprawie II SA/Ke 212/22 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji w sprawie 

toczącej się w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego 

realizowanej inwestycji – budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Sąd podniósł, że odnosząc się do podnoszonej przez skarżącego kwestii "obszaru 

oddziaływania obiektu" zauważyć należy, że z dniem 19 września 2020 r., tj. wraz z 

wejściem w życie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo 

budowlane oraz niektórych innych ustaw, art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane 

otrzymał nowe brzmienie. Obecnie przez obszar oddziaływania obiektu należy 

rozumieć tylko taki teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 

podstawie przepisów odrębnych, które to przepisy wprowadzają związane z tym 

obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. To uściślenie dotyczy terenu 

wyznaczonego w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 

odrębnych wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia sprowadzające 

się jedynie do zabudowy, a nie szeroko rozumianego zagospodarowania terenu. 
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Jeśli sięgnąć do uzasadnienia projektu powyższej uchwały nowelizującej, wynika z 

niego, że tego rodzaju zmiana miała charakter zamierzony. W uzasadnieniu tym 

podniesiono bowiem m.in., że "Prawo budowlane powinno zajmować się jedynie tą 

formą zagospodarowania, która dotyczy obiektów budowlanych, a zatem jedynie 

"zabudową". Niestety orzecznictwo sądowo-administracyjne, z uwagi na użyte w  

przepisie pojęcie "w zagospodarowaniu", zbyt szeroko interpretuje pojęcie obszaru 

oddziaływania obiektu. (...) Tym samym uznano, że konieczne jest doprecyzowanie 

definicji obszaru oddziaływania obiektu, aby dostosowana była do materii 

regulowanej przez Prawo budowlane. Inne formy ograniczenia zagospodarowania 

terenu niż zabudowa (np. hałas, spaliny) wykraczają poza zakres przedmiotowy 

Prawa budowlanego. (...) Dlatego też w przepisie pozostanie jedynie wyrażenie "w  

zabudowie". Ograniczenia w zabudowie są jednoznaczne do ustalenia. Ograniczenia 

w zabudowie odnoszą się do takiego wpływu na nieruchomość, który uniemożliwia 

lub ogranicza wykonywanie robót budowlanych (w tym budowę obiektów 

budowlanych) z uwagi na niespełnianie przepisów techniczno-budowlanych i innych 

przepisów szczególnych, które stawiają wprost wymogi dotyczące zabudowy (przede 

wszystkim wymogi dotyczące odległości jednych obiektów budowlanych od innych 

obiektów budowlanych). Innymi słowy obszar oddziaływania budowanego obiektu 

budowlanego będzie to obszar, w stosunku do którego ten obiekt wprowadzi 

ograniczenia możliwości budowy innych obiektów budowlanych ze względu na 

wymogi przepisów odnoszące się do zabudowy (a nie ze względu na to, że obiekt 

wprowadzi jakiekolwiek subiektywne uciążliwości)". Sąd wskazał również, 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, 

jednak w świetle art. 36a i art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, ewentualne istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu 

zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub 

innych warunków pozwolenia na budowę, w tym m.in. w odniesieniu do 

charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących powierzchni 

zabudowy jak też wysokości, długości lub szerokości w  określonym zakresie, z 

punktu widzenia organów nadzoru budowlanego nie są irrelewantne. Wyrok jest 

prawomocny. 
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W sprawie II SA/Ke 234/22 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję 

organu I instancji w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 

pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego. Sąd wyjaśnił, że ciążący w ramach 

poprzednich regulacji ustawy na inwestorze obowiązek wykazania prawa do 

dysponowania gruntem na cele budowlane został zastąpiony przez oświadczenie, 

pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. Powyższa zmiana oznacza, że inwestor wraz z 

wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę zobowiązany jest do złożenia jedynie 

prawidłowego oświadczenia o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane, a 

treść tego oświadczenia powinna nawiązywać do cyt. przepisu art. 3 pkt 11 Prawa 

budowlanego. W orzecznictwie utrwalił się pogląd, że organ rozstrzygający sprawę o 

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę nie bada, 

czy rzeczywiście wnioskodawca posiada tytuł prawny do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie to organ może zakwestionować, a 

nawet nie uwzględnić go tylko wtedy, gdy z zebranych w sprawie dowodów wynika 

bezspornie, że wnioskodawcy w rzeczywistości nie przysługuje prawo, na które on 

się powołuje. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane zastępuje bowiem dowody istnienia tego prawa, gdyż stwarza 

domniemanie, że rzeczywiście przysługuje ono osobie składającej takie 

oświadczenie. Jest ono skuteczne do tego czasu, gdy inna osoba zakwestionuje jego 

zgodność z rzeczywistością i przedstawi dowody podważające jego treść. Wyrok jest 

prawomocny. 

W sprawie II SA/Ke 136/22 Sąd uchylając decyzje organów obu instancji w 

przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 

dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej 

podniósł, że m.p.z.p. nie precyzuje tego co uznaje za "zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną". Definicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego została zawarta w 

art. 3 pkt 2a Prawa budowlanego, zgodnie z którym ilekroć w ustawie jest mowa o  

budynku mieszkalnym jednorodzinnym należy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 

całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych 

albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że jedyną różnicą pomiędzy zabudową jednorodzinną w formie szeregowej 
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według zamysłu organu, a zabudową przewidzianą w ramach planowanej inwestycji 

jest to, że zdaniem organu każdy z  budynków jednorodzinnych w takiej zabudowie 

powinien znajdować się na odrębnej działce. Trudno jednak zaakceptować pogląd, 

że sam ten fakt spowodowałby, że "wygląd" obu szeregów (wysokość, bryła czy 

szerokość elewacji) uległby zasadniczej zmianie. Co więcej, samo wydzielenie 

odrębnych działek ewidencyjnych dla poszczególnych budynków niekoniecznie 

musiałoby znaleźć odzwierciedlenie także w wyglądzie zewnętrznym ich otoczenia 

(należy zaznaczyć, że do każdego z lokali zaplanowano odrębne wejście). Poza tym 

ani ustawa (powoływany przepis art. 3 pkt 2a Prawa budowlanego) ani sam plan 

miejscowy nie wprowadzają takiego wymogu (wydzielenia odrębnej działki dla 

każdego budynku) dla zabudowy jednorodzinnej w formie szeregowej. […] Faktem 

jest, że w niektórych orzeczeniach sądów administracyjnych – w tym tych 

przywołanych w skardze – wywodzi się, że zabudowa szeregowa "ze swej istoty" 

musi być zabudową w granicy działek, jednak po pierwsze nie jest to stanowisko 

jednolite, a po drugie zakaz określonej zabudowy ograniczający prawo własności 

musi wyraźnie wynikać z przepisów czy to ustawy, czy planu miejscowego. Wyrok 

jest nieprawomocny. 

2. Sprawy, w którym zastosowanie miał art. 35 Prawa budowlanego. 

W sprawie II SA/Ke 640/21 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji w  przedmiocie 

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i  wewnętrznymi instalacjami.  

Sąd wyjaśnił, że w przepisie art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane określono 

czynności sprawdzające, jakich powinien dokonać organ w zakresie kompletności 

wniosku (co do formy i wymaganej prawem treści) oraz jego zgodności z przepisami 

prawa. Z jego treści wynika, iż w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę na 

terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

lub gdy w  przypadku jego braku wydana została decyzja o warunkach zabudowy i  

zagospodarowania terenu, podstawowym obowiązkiem organu jest zbadanie 

zgodności rozwiązań zaproponowanych w projekcie budowlanym z ustaleniami tych 

dokumentów. Analiza ta ma znaczenie fundamentalne, bowiem te dokumenty 

określają w sposób wiążący m.in. przeznaczenie, parametry i wskaźniki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i  wskaźniki intensywności zabudowy i inne, jak też kształtują 

sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Niemożliwe jest zatem 

wydanie zgodnego z prawem pozwolenia na budowę bez uprzedniej oceny projektu 
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budowlanego z punktu widzenia ustaleń powyższych aktów. Sprawdzeniu, o którym 

mowa w przepisie art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, podlega więc cały projekt 

budowlany, tj. projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-

budowlany. Natomiast jego rozwiązania powinny być weryfikowane zarówno na 

podstawie części tekstowej, jak i graficznej wskazanych wyżej aktów. W ocenie Sądu 

zakres zamierzenia inwestycyjnego (nazwa planowanej inwestycji) powinien być 

jednoznacznie i precyzyjnie określony, i co zasady, identyczny tak we wniosku jak i w 

projekcie budowalnym. Należy zwrócić uwagę, że projekt budowalny to istotna część 

decyzji, która determinuje kształt przyszłej inwestycji, co oznacza, że projekt musi 

być czytelny nie tylko dla inwestora i  pozostałych stron postępowania, ale również 

dla organów orzekających w sprawie. Podkreślić należy, że wszystkie elementy 

projektu budowalnego i wniosku powinny być spójne w odniesieniu do zakresu 

zamierzenia budowalnego. Inwestor składając wniosek i dołączony do niego projekt 

budowalny żąda od organu wydania pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu 

budowalnego w kształcie i zakresie, który wynika z tych dokumentów. Wyrok jest 

nieprawomocny. 

W sprawie II SA/Ke 916/21 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji w 

przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z instalacjami. Sąd wyjaśnił, iż 

zapewnienie dostępu do drogi publicznej terenu, na którym inwestor planuje 

zrealizować inwestycję wymagającą pozwolenia na budowę oznacza, że działka 

inwestycyjna powinna bądź bezpośrednio przylegać do drogi publicznej bądź też 

dostęp do takiej drogi winien wynikać z tytułu prawnego inwestora do korzystania z 

terenu umożliwiającego połączenie z drogą publiczną. Tytuł ten może mieć źródło w 

zawartej przez inwestora umowie o charakterze cywilnoprawnym , bądź w 

ustanowionym na jego rzecz przez sąd powszechny ograniczonym prawie 

rzeczowym (np. służebność drogi koniecznej). Konieczność wykazania przez 

inwestora tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości stanowiącej własność 

innych osób zachodzi wówczas, gdy teren inwestycji nie jest położony przy drodze 

publicznej, a więc takiej, która zaliczona jest do jednej z kategorii dróg, z której może 

korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Drogi publiczne to drogi zaliczone do 

kategorii dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, których 

właścicielami są podmioty publicznoprawne. Drogi krajowe stanowią własność 

Skarbu Państwa, zaś drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność 

właściwego samorządu województwa, powiatu lub gmin (art. 1, art. 2 ust. 1 i art. 2a 
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ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Drogi niezaliczone do 

żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg 

są drogami wewnętrznymi (art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych). Jeżeli 

inwestycja objęta wnioskiem o pozwolenie na budowę, zgodnie z przedłożonym 

przez inwestora projektem budowlanym, ma mieć połączenie z drogą publiczną przy 

wykorzystaniu drogi wewnętrznej, konieczna jest zgoda właściciela drogi 

wewnętrznej na korzystanie z niej w takim celu. W razie braku zgody projekt 

budowlany nie może zostać zatwierdzony przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej, nie może zostać również wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, 

gdyż naruszałaby uzasadnione interesy właściciela drogi wewnętrznej, o jakich 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane. Wyrok jest prawomocny.  

Wyrokiem wydanym w sprawie II SA/Ke 112/22 Sąd uchylił zaskarżoną 

decyzję oraz decyzję organu I instancji w przedmiocie zatwierdzenia projektu 

budowlanego i  udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego nadbudowę, 

przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego poddasza nieużytkowego na 

pokoje hotelowe w  budynku. Sąd wskazał, że prawo do zabudowy jako uprawnienie 

przysługujące właścicielowi nieruchomości, podlega ograniczeniom ustanowionym w 

ustawach, z  zastrzeżeniem, że nie mogą one naruszać istoty prawa własności. Z art. 

6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wynika, że każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do 

zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami 

ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o 

warunkach zabudowy, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu 

publicznego oraz osób trzecich. Wszelkie ustawowe ograniczenia prawa własności, 

w tym również ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie 

mogą być interpretowane rozszerzająco, bardziej ograniczając prawo własności, niż 

to wynika z literalnego ich brzmienia. Nie jest więc dopuszczalna taka wykładnia 

przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będącego aktem 

prawa miejscowego, która z  naruszeniem zasady proporcjonalności prowadziłaby do 

nieusprawiedliwionego ograniczenia możliwości zabudowy działki stanowiącej 

własność inwestora. Prawo do zagospodarowania nieruchomości, o którym mowa w 

art. 6 u.p.z.p., dotyczy zarówno realizacji nowych inwestycji na działkach nie 

zagospodarowanych, jak również możliwości dokonywania zmian w istniejącej 

zabudowie na działkach zurbanizowanych. Nie ulega wątpliwości, że ustalenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczą także istniejącej 
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zabudowy. Jeżeli jednak ustalenia planu wprowadzają zmiany w sposobie 

korzystania z nieruchomości lub jej części, czyniąc to korzystanie niemożliwym lub 

istotnie ograniczonym, zmiany te powinny wynikać wprost z ustaleń planu. Nie 

można ich natomiast domniemywać albo wyprowadzać z rozszerzającej wykładni 

ustaleń planu. Wyrok jest prawomocny. 

Oddalając w sprawie II SA/Ke 316/22 skargę na decyzję w przedmiocie 

odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego Sąd wskazał, że organ I instancji wydał 

decyzję odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia 

na budowę właśnie na skutek zastosowania art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane – 

wobec nieusunięcia wszystkich nieprawidłowości wskazanych w wydanym uprzednio 

postanowieniu. Konkretnie chodziło o przedłożenie, jak to określono w 

postanowieniu, "3 egzemplarzy oryginalnego projektu architektonicznego wraz z 

dokonaną adaptacją (załączono jedynie adaptowane rysunki)". W ocenie Sądu 

stanowisko organów co do konieczności wydania decyzji odmownej w niniejszym 

przypadku jest prawidłowe. W okolicznościach rozpatrywanej sprawy i faktu 

związanego z tym, że przedłożony projekt opierał się na tzw. projekcie gotowym 

(typowym), stworzonym i rozprowadzanym przez określony podmiot w celu jego 

adaptacji na potrzeby indywidualne, inwestor wzywany do usunięcia 

nieprawidłowości w trybie art. 35 ust. 3 ustawy, zwłaszcza reprezentowany przez 

pełnomocnika będącego profesjonalnym projektantem, nie powinien mieć 

wątpliwości co do istoty usterki wskazanej przez organ, w ramach której wezwano go 

do przedłożenia "oryginalnego projektu architektonicznego wraz z dokonaną 

adaptacją". Rację ma organ odwoławczy podnosząc, że aby projekt zwany 

"gotowym" mógł być wykorzystany jako projekt architektoniczno-budowlany, musi 

zostać zakupiony i  przystosowany do warunków miejscowych istniejących na danej 

działce przez projektantów różnych branż, posiadających uprawnienia budowlane 

nadane w  odpowiedniej specjalności. Adaptacja takiego projektu polega na 

dostosowaniu go do przepisów miejscowych i warunków panujących na danej 

działce."Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

PARTEROWY 3 wersja podstawowa" jest wyłącznie produktem rozprowadzanym 

przez określoną firmę na zasadach przezeń określonych – do adaptacji. Dopiero po 

spełnieniu warunków określonych przez właścicieli firmy produkt staje się projektem 

architektoniczno-budowlanym. Z adnotacji poczynionej na ww. ("typowym") projekcie 

wynika m.in., że "zakazuje się wprowadzania jakichkolwiek zmian ponad wymienione 
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w dołączonej do dokumentacji pisemnej zgodzie autora". Z akt postępowania wynika, 

że inwestor wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę złożył w tym przypadku 

wprawdzie 3 egzemplarze projektu budowlanego, ale niewątpliwie opartego o projekt 

"typowy", zatytułowany "Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego PARTEROWY 3 wersja podstawowa". Część opisowa została przy 

tym sporządzona w sposób indywidualny – niejako od podstaw – i podpisana przez 

projektanta. Załączone rysunki opierają się na projekcie "typowym" ale zostały 

"zindywidualizowane" poprzez naniesienie poprawek kolorem czerwonym. Rysunki te 

zostały także podpisane przez projektanta. Część projektu stanowiła jednak zwykłą 

kserokopię projektu "typowego" – łącznie z podpisem projektanta, czy też, w 

przypadku jednego z egzemplarzy, ten fragment (w postaci kilku kartek) został 

zwyczajnie przeniesiony z projektu "typowego" do tego, który został złożony wraz z 

wnioskiem o pozwolenie na budowę. Taki sposób postępowania wywołał 

uzasadnione zastrzeżenia organu I instancji, część projektu bowiem nie została 

zaadoptowana na indywidualne potrzeby tej konkretnej inwestycji i sygnowana 

podpisem projektanta sporządzającego ten indywidualny projekt. Zastrzeżenia te – 

jak słusznie zauważył Wojewoda – potwierdziło stanowisko wyrażone w odwołaniu 

od decyzji organu I instancji, gdzie wprost stwierdzono, że "wraz z wnioskiem o  

pozwolenie na budowę, złożone zostały trzy egzemplarze projektu budowlanego, 

które są adaptacją projektu powtarzalnego. Jeden egzemplarz adaptacji w 

większości zawierał strony z papierowej wersji projektów, zakupionych od 

dystrybutora projektów powtarzalnych. Dwa pozostałe egzemplarze projektu były 

wykonane na identycznych w treści kserokopiach. (...) Jeden egzemplarz projektu 

zakupionego od dystrybutora, "oryginalny", był wykorzystany w jednym z 

egzemplarzy adaptacji (...)". Taka treść odwołania potwierdza, że mimo 

niewątpliwego nawiązania przez przedłożony projekt do owego pierwotnego, 

"typowego" projektu, trudno tu mówić o adaptacji, a raczej o  stworzeniu swego 

rodzaju kompilacji, składającej się z opracowania własnego projektanta (część 

opisowa), zaadoptowanych z projektu "typowego" rysunków, a  nadto kopii 

zaczerpniętych (fizycznie wyjętych) z jednego z zakupionych egzemplarzy projektu 

"typowego". Z przytoczonego fragmentu odwołania, jak i  przedłożonych na 

wezwanie organu egzemplarzy projektu "typowego" wynika bowiem, że do adaptacji 

użyto wyłącznie jednego z tych egzemplarzy, usuwając z niego określone strony i 

umieszczając wyłącznie te strony (czy też ich kserokopie) w  projekcie złożonym 

wraz z wnioskiem, dwa spośród złożonych egzemplarzy projektu "typowego" nie 
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zostały natomiast nawet rozpieczętowane. Sposób postępowania autora projektu 

spowodował, że projekt ten nie spełniał wymogów przewidzianych przepisami prawa, 

nie został bowiem, jak to wyżej wykazano, w całości sporządzony (zaadoptowany) 

przez uprawnionego projektanta – autora tego konkretnego, indywidualnego projektu 

(częściowo opierał się na kopiach), a projekt "typowy" został wykorzystany w sposób 

fragmentaryczny, co w konsekwencji uniemożliwiało prawidłową weryfikację 

przedłożonego projektu przez organ – w  kontekście całości projektu "typowego", 

mającego charakter źródłowy dla całej inwestycji. W tej sytuacji nie można podzielić 

argumentów skargi dotyczących tego, że organy w sposób nieuprawniony wkroczyły 

w materię praw autorskich, w  rzeczywistości bowiem chodzi o prawidłowość i 

kompletność złożonego projektu budowlanego, co stanowi wymóg wynikający z 

przytoczonych wyżej przepisów ustawy Prawo budowlane. Wyrok jest 

nieprawomocny. 

W sprawie II SA/Ke 429/22 Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie 

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji 

bazowej telefonii komórkowej. Sąd podniósł, że plan miejscowy nie może 

wprowadzać na całym obszarze objętym planem zakazu lokalizacji urządzeń 

telekomunikacyjnych, uniemożliwiającego lokalizowania inwestycji celu publicznego z 

zakresu łączności publicznej. Nie oznacza to jednak, że plan miejscowy nie może 

wprowadzać pewnych ograniczeń, czy to w  zakresie lokalizacji inwestycji, ich 

rozmieszczenia w terenie, czy też ograniczeń co do rodzaju urządzeń z uwagi na 

miejsca, w których będą zlokalizowane, bądź ograniczeń z uwagi na ochronę innych 

wartości istotnych z punktu widzenia gospodarowania przestrzenią. Obowiązek 

uwzględniania przez organy administracji publicznej przepisów art. 46 ustawy o 

wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych nie może prowadzić do 

pominięcia zapisów planu, których treść jest jasna, precyzyjna i nie wymagająca 

jakichkolwiek interpretacji. Organy te są bowiem obowiązane do stosowania 

przepisów prawa miejscowego powszechnie obowiązującego na obszarze gminy. 

Wyrok jest nieprawomocny. 

3. Sprawy, w których zawarto rozważania dotyczące art. 28 Prawa budowlanego. 

W sprawie II SA/Ke 435/20 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji w  

przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na 

rozbudowę, nadbudowę i przebudowę związaną ze zmianą sposobu użytkowania 

istniejącego budynku produkcyjnego (pustaczarnia) z przeznaczeniem na budynek 

produkcyjno-usługowy (malarnia proszkowa) wraz z niezbędnymi urządzeniami, tj. 
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zbiornikiem na ścieki sanitarne oraz technologiczne z separatorem. Sąd wskazał, że 

kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy miało ustalenie, czy skarżącym 

należy przypisać status stron postępowania zakończonego ostateczną decyzją 

Starosty. W ocenie Sądu w tej kwestii istotne znaczenie ma treść art. 28 ust. 2 Prawa 

budowlanego, określającego krąg stron postępowania w sprawie pozwolenia na 

budowę, a w konsekwencji art. 3 pkt 20 ustawy, do którego ten pierwszy przepis 

wprost się odwołuje, a który określa definicję obszaru oddziaływania obiektu. Należy 

przy tym zwrócić uwagę, że treść tego przepisu uległa istotnej zmianie z dniem 19 

września 2020 r., a to w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 13 lutego 2020 

r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. W pierwotnej 

wersji tego przepisu przez obszar oddziaływania obiektu należało rozumieć "teren 

wyznaczony w  otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w 

tym zabudowy, tego terenu". Na gruncie takiego brzmienia przepisu w 

dotychczasowym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmowano, 

że do przepisów odrębnych, w rozumieniu art. 3 pkt 20, należą nie tylko przepisy 

rozporządzeń określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie, przepisy z zakresu ochrony środowiska oraz zagospodarowania 

przestrzennego, ale także przepisy prawa cywilnego w zakresie ochrony prawa 

własności. Wskazywano również, że przez ograniczenie możliwości 

zagospodarowania działki sąsiedniej należy rozumieć także utrudnienia w 

korzystaniu z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Jednocześnie utrwalone 

było stanowisko co do tego, że wyznaczenie obszaru oddziaływania inwestycji (art. 3 

pkt 20 Prawa budowlanego) nie może ograniczać się do ustalenia takiego 

oddziaływania planowanego obiektu budowlanego, które stanowić będzie naruszenie 

obowiązujących przepisów prawa. Przyjmowano, że w sprawach dotyczących 

pozwolenia na budowę należy przyjąć, że jeżeli istnieją przepisy prawa materialnego, 

które nakładają na inwestora określone obowiązki czy ograniczenia związane z  

zagospodarowaniem i zabudową jego działki względem działek sąsiednich, to tym 

samym właściciele tych działek mają status strony i to niezależnie od tego, czy 

projekt budowlany w ocenie organu spełnia wymagania określone stosownymi 

przepisami czy normami technicznymi. Począwszy od 19 września 2020 r. zgodnie z 

art. 3 pkt 20 ustawy przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć "teren 

wyznaczony w  otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu". 
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Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej z dnia 13 lutego 2020 r., w  

związku właśnie z szeroką interpretacją obszaru oddziaływania obiektu dokonywaną 

w orzecznictwie, koniecznym było doprecyzowanie tej definicji – "tak aby 

dostosowana była do materii regulowanej przez Prawo budowlane. Inne formy 

ograniczenia zagospodarowania terenu niż zabudowa (np. hałas, spaliny) wykraczają 

poza zakres przedmiotowy Prawa budowlanego. Przedmiotowe ograniczenia 

odnoszą się do możliwości zabudowy danej działki bądź nieruchomości zarówno 

budynkami, jak również innymi obiektami budowlanymi. (...) Dlatego też w przepisie 

pozostanie jedynie wyrażenie "w zabudowie". Ograniczenia w zabudowie są 

jednoznaczne do ustalenia. Ograniczenia w zabudowie odnoszą się do takiego 

wpływu na nieruchomość, który uniemożliwia lub ogranicza wykonywanie robót 

budowlanych (w  tym budowę obiektów budowlanych) z uwagi na niespełnianie 

przepisów techniczno-budowlanych i innych przepisów szczególnych, które stawiają 

wprost wymogi dotyczące zabudowy (przede wszystkim wymogi dotyczące 

odległości jednych obiektów budowlanych od innych obiektów budowlanych). Innymi 

słowy obszar oddziaływania budowanego obiektu budowlanego będzie to obszar, w  

stosunku do którego ten obiekt wprowadzi ograniczenia możliwości budowy innych 

obiektów budowlanych ze względu na wymogi przepisów odnoszące się do 

zabudowy (a nie ze względu na to, że obiekt wprowadzi jakiekolwiek subiektywne 

uciążliwości)". Wyrok jest prawomocny. 

W sprawie II SA/Ke 371/22 Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie 

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku 

świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (instalacjami wewnętrznymi: 

wodną, kanalizacyjną, elektryczną z przyłączem zalicznikowym energii elektrycznej), 

w zabudowie usługowej we wznowionym postępowaniu. Sąd wskazał na art. 28 ust. 

2 Prawa budowlanego i wyjaśnił, że w dacie wydawania zaskarżonej decyzji legalną 

definicję obszaru oddziaływania obiektu zawierał art. 3 pkt 20 ww. ustawy, zgodnie z 

którym jest to teren wyznaczony w  otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zabudowie tego terenu. Definicja ta obejmowała zatem ograniczenia w 

zagospodarowaniu terenu, w  szerszym zakresie niż tylko dotyczącym ograniczenia 

zabudowy, do którego wyłącznie odnosi się obecna definicja obszaru oddziaływania 

obiektu. Nie można jednak pominąć, że także w poprzednim stanie prawnym, 

ustawodawca wprowadzając ustawą z dnia 27 marca 2003 r. nowelizującą - Prawo 

budowlane przepis art. 28 ust. 2, stanowiący lex specialis w stosunku do ogólnej 
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regulacji pojęcia strony zawartej w  art. 28 k.p.a., chciał przez to zawęzić krąg 

uczestników występujących w sprawach o udzielenie pozwolenia na budowę tak, aby 

usprawnić i przyspieszyć proces inwestycyjny przez eliminację z postępowania 

podmiotów mogących ewentualnie wnieść odwołanie od decyzji pozwalających na 

budowę. Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu o jakim mowa w art. 3 pkt 20 

Prawa budowlanego następuje na potrzeby każdej konkretnej sprawy, uwzględniając 

funkcję, formę, konstrukcję projektowanego obiektu i inne jego cechy 

charakterystyczne oraz sposób zagospodarowania terenu znajdującego się w  

otoczeniu projektowanej inwestycji budowlanej. Na tle stosowania art. 3 pkt 20 ww. 

ustawy ukształtował się pogląd, zgodnie z którym przymiot strony w rozumieniu art. 

28 ust. 2 Prawa budowlanego nie zawsze jest ściśle uzależniony od tego, czy 

oddziaływanie inwestycji na nieruchomości sąsiednie przekracza ustalone w tym 

względzie normy, lecz wynika z samego faktu potrzeby ustalenia w postępowaniu 

administracyjnym zakresu tego oddziaływania w powiązaniu z konkretnymi 

przepisami regulującymi dopuszczalne granice oddziaływania danej inwestycji. 

Stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę mogą być nie tylko osoby, 

których prawa mogą zostać jednoznacznie naruszone w wyniku realizacji inwestycji, 

ale też władający nieruchomościami, na zagospodarowanie których inwestycja ta 

może oddziaływać w takim stopniu, że właściwy organ ma obowiązek sprawdzić w  

postępowaniu wyjaśniającym, czy zostały spełnione wszystkie wymagania 

wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane i przepisów odrębnych. Nie chodzi 

jednak o jakiekolwiek oddziaływanie na nieruchomość sąsiednią, ale o oddziaływanie 

na nieruchomość w sposób ograniczający wbrew obowiązującym przepisom jej 

zagospodarowanie, w tym zabudowę. Niezbędne jest wyraźne sprecyzowanie 

konkretnego przepisu prawa, wykluczającego bądź ograniczającego 

zagospodarowanie działki sąsiedniej w zakresie regulowanym ustawą Prawo 

budowlane, ze względu na powstanie projektowanej zabudowy. Pojęcie obszaru 

oddziaływania obiektu, które ma kluczowe znaczenie dla przyznania statusu strony 

postępowania, będzie się zatem materializować wówczas, gdy na podstawie 

konkretnych indywidualnych parametrów danej inwestycji (jej przedmiotu) będą się 

również konkretyzować odpowiednie wynikające z odrębnych przepisów normy 

prawa administracyjnego, które będą wytyczać pewną strefę wobec projektowanego 

obiektu. Nie wystarczy więc subiektywne przekonanie właściciela nieruchomości 

sąsiadującej z nieruchomością, na której ma być realizowana inwestycja, że ma on 

interes prawny uzasadniający jego udział jako strony w  postępowaniu 
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administracyjnym w sprawie. Potencjalna możliwość oddziaływania projektowanej 

inwestycji, aby mogła uzasadniać występowanie interesu prawnego uprawniającego 

do udziału w postępowaniu, musi w każdym przypadku wiązać się z  potrzebą 

zbadania w postępowaniu administracyjnym zakresu tego oddziaływania w 

powiązaniu z konkretnymi przepisami regulującymi dopuszczalne granice 

oddziaływania danej inwestycji. Niedopuszczana jest rozszerzająca wykładnia art. 3 

pkt 20 Prawa budowlanego, zgodnie z którą w obszarze oddziaływania obiektu mogą 

również znajdować się nieruchomości, wobec których, zgodnie z założeniami 

projektowymi, nie dochodzi do ograniczeń w ich zagospodarowaniu i na które 

przedsięwzięcie budowlane może oddziaływać w inny sposób. Badanie 

potencjalnego, ale bliżej nieokreślonego i nie znajdującego odniesienia w 

obowiązujących przepisach oddziaływania prowadziłoby do skutków jednoznacznie 

sprzecznych z nowelizacją Prawa budowlanego dokonaną ustawą z dnia 27 marca 

2003 r. i powrotu do stanu sprzed tej zmiany, gdy organy administracji 

architektoniczno-budowlanej przyjmowały co do zasady, że każdy właściciel, 

użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością, na 

której ma być realizowana inwestycja, jest stroną postępowania w sprawie 

pozwolenia na jej budowę, ponieważ inwestycja ta może w  bliżej nieokreślony 

sposób oddziaływać na działkę sąsiednią. Z dniem 19 września 2020 r. ustawodawca 

jeszcze bardziej zawęził definicję strony postępowania w  sprawie pozwolenia na 

budowę. Podmioty posiadające prawnorzeczowy tytuł do nieruchomości (z reguły 

sąsiadującej bezpośrednio), która stanowi teren wyznaczony w zasięgu obiektu 

budowlanego, będą mogły powoływać się wyłącznie na wąsko rozumiane 

ograniczenie zabudowy zawarte w przepisach odrębnych. Wykazanie przez 

skarżącego, że jest właścicielem nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością, na 

której ma być realizowana inwestycja, samo w sobie nie jest więc wystarczającą 

przesłanką do przyjęcia, że skarżącemu przysługuje przymiot strony. Niezbędne jest 

wykazanie istniejących ograniczeń w możliwości zagospodarowania należącej do 

niego nieruchomości, w tym jego zabudowy, przy czym wskazane ograniczenia 

muszą wynikać z konkretnego przepisu. Ograniczenia, które nie są wynikiem 

istnienia przepisów prawnych nie dają podstawy do uznania danego podmiotu za 

stronę postępowania w sprawie, której przedmiotem jest wydanie pozwolenia na 

budowę. W świetle art. 28 ust. 2 i art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, skutecznie 

można kwestionować zamierzenie inwestycyjne wtedy, gdy występuje w  sprawie 

interes prawny i to w takim zakresie w jakim zamierzenie inwestycyjne koliduje z 
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uzasadnionym interesem opartym na konkretnym przepisie prawa materialnego. 

Skarżący jako normę prawa, z której wywodzi swój interes prawny, wskazał art. 140 i 

art. 222 Kodeksu cywilnego oraz art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. Przepis art. 140 Kc stanowi, że w granicach 

określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z  

wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym 

przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne 

dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Z kolei w 

myśl art. 222 Kc, właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego 

rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne 

względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą (§ 1). Przeciwko osobie, która 

narusza własność w  inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego 

władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu 

zgodnego z  prawem i o zaniechanie naruszeń (§ 2). Skarżący nie wykazał, aby 

realizacja przedmiotowej inwestycji ograniczała go w korzystaniu z jego 

nieruchomości, pobieraniu pożytków, dochodów, rozporządzaniu nieruchomością. Z 

akt sprawy nie wynika również, aby własność skarżącego została w jakikolwiek 

sposób naruszona. Przymiotu strony postępowania nie może dawać jakiekolwiek 

oddziaływanie inwestycji na otoczenie, lecz wyłącznie oddziaływanie w sposób 

określony wart. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, tj. w zagospodarowaniu sąsiadującego 

z obiektem terenu będące skutkiem obowiązywania "odrębnych przepisów", na 

podstawie których został wyznaczony teren w otoczeniu obiektu budowlanego. 

Ograniczenie to nie może być natomiast następstwem wzrostu obciążeń czy 

uciążliwości dla otoczenia związanych z przyszłym użytkowaniem obiektu 

budowlanego. Pojawienie się np. "immisji pośrednich" z jednej nieruchomości na inną 

może rodzić określone roszczenia cywilnoprawne, lecz nie daje praw strony w 

rozumieniu art. 28 ust. 2 w zw. z art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego. W konsekwencji, 

jako obszaru oddziaływania w rozumieniu tego przepisu, nie można zakwalifikować 

terenu, w którym da się odczuć skutki, uciążliwości spowodowane funkcjonowaniem 

jakiegoś obiektu. Takie rozumienie odwołuje się do oddziaływania faktycznego, 

którego nie można utożsamić z oddziaływaniem polegającym na wprowadzaniu 

ograniczeń prawnych. Tak więc takie skutki funkcjonowania projektowanej świetlicy 

jak: hałas, wzmożony ruch samochodowy, zaburzenie krajobrazu nie decydują o 

statusie strony właścicieli nieruchomości na nie narażonych. Tylko osoby, których 

prawo zagospodarowania nieruchomości doznaje ograniczeń ze względu na 
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realizację jakiegoś obiektu, są stronami postępowania o  pozwolenie na budowę dla 

tego obiektu. Aby właściciel sąsiedniej nieruchomości mógł być uznany za stronę 

postępowania musiałby istnieć przepis, z którego wynikałby zakaz wykorzystywania 

nieruchomości np. na cele mieszkaniowe w sytuacji, gdy na nieruchomość tę dociera 

hałas o określonym poziomie czy też przepis, z którego wynikałby np. zakaz 

określonego sposobu wykorzystywania nieruchomości w sytuacji, gdy na tę 

nieruchomość dociera hałas z sąsiedniej nieruchomości. Tego rodzaju przepisy, 

które ograniczałyby możliwość zagospodarowania nieruchomości skarżącego, nie 

funkcjonują. Wyrok jest nieprawomocny. 

4. Inne sprawy z zakresu Prawa budowlanego. 

W sprawie II SA/Ke 975/21 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji w 

 przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na 

budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym. 

Sąd wskazał, że co do kwestii prawnego dostępu do drogi publicznej, inwestor musi 

wykazać się, że bądź działka budowlana przylega do drogi publicznej i  

zagwarantowana jest możliwość lokalizacji do niej zjazdu (np. poprzez uzgodniony 

zjazd), bądź dostęp do drogi publicznej ma się odbywać po drodze wewnętrznej 

(dojazdowej), do której inwestor ma prawnie zagwarantowany dostęp oraz z której 

ma zapewnioną lokalizację zjazdu do drogi publicznej i która spełnia warunki 

techniczno-budowlane, by zakwalifikować ją jako dojście i dojazd do drogi publicznej. 

Tę ostatnią kwestię (aspekty techniczno-budowlane) regulują przepisy § 14 

rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (dalej: rozp. ws. warun. techn.).  Wykładnia przytoczonych 

przepisów była w sprawie sporna. Według organów bowiem, w sprawie nie ma 

zastosowania przypadek z § 14 ust. 2 rozp. ws. warun. techn., gdyż kwestię dostępu 

do drogi publicznej należy rozpatrywać pod kątem wymogów określonych w § 14 ust. 

1 rozp. ws. warun. techn., które zostały w sprawie dochowane. Świadczy o tym 

bowiem spełnienie wymogu zapewnienia dojścia  i dojazdu jezdnią o szerokości 

większej, niż wymagane 3 metry oraz to, że przedmiotowy projekt budowlany 

dotyczący dróg ppoż. został uzgodniony bez uwag przez rzeczoznawcę do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych. Według skarżącej natomiast, szerokość 3 m 

przewidziana w § 14 ust. 1 rozp. ws. warun. techn. dotyczy wyłącznie jezdni, przez 

co nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, w której konieczne było zapewnienie 

zarówno dojścia, jak i dojazdu i to nie tylko do głównej bryły budynku, ale również do 

niemającej dostępu do drogi publicznej działki budowlanej inwestora, na której 
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zaprojektowano budowę przedmiotowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 

garażem podziemnym. Podzielając ten ostatni pogląd Sąd zauważył, że regulacja 

zawarta w § 14 ust. 1 dotyczy zapewnienia dojść i dojazdów zarówno do działek 

budowlanych, jak i do budynków oraz urządzeń z nimi (tj. z budynkami) związanych. 

Jednak dojścia i dojazd umożliwiające dostęp do drogi publicznej muszą być 

odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania. Natomiast nie mniejsza 

niż 3-metrowa szerokość dotyczy tylko jezdni stanowiącej dojazd. Oznacza to, że nie 

obejmuje ona dojść. Tak więc, szerokość drogi dojazdowej może wynosić 3 m., jeżeli 

jest to droga przeznaczona wyłącznie do obsługi komunikacyjnej działki budowlanej. 

Obsługa ruchu pieszego do tej działki musi być zatem zapewniona po 

wyodrębnionym chodniku lub innym szlakiem komunikacyjnym. Jeżeli zaś 

skomunikowanie działki budowlanej ruchem pieszym i samochodowym z drogą 

publiczną ma się odbywać tym samym traktem, bez wyodrębnionego chodnika, 

szerokość takiego traktu to minimalnie 4,5 m. Sąd nie podzielił poglądu organu 

odwoławczego, że "§ 14 ust. 1 rozp. ws. warun. techn. określa minimalną szerokość 

umożliwiającą dostęp i dojście z drogi publicznej do nieruchomości, na której 

planowana jest zabudowa" i że, nie ma podstaw do sięgania po rozwiązania 

określone w § 14 ust. 2 i 3 rozp. ws. warun. techn.". Sąd zauważył, że powołany na 

uzasadnienie tego poglądu wyrok NSA z 10 maja 2005 r., OSK 1567/04 dotyczył 

pozwolenia na budowę jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego do którego 

zaplanowano dojście i dojazd o szerokości 4 m, które nawet gdyby stanowiły jezdnię, 

to nie naruszałyby wymogu z § 14 ust. 1 rozp. ws. warun. techn., zwłaszcza, że 

przepisy prawa o ruchu drogowym dopuszczają korzystanie przez pieszych z jezdni. 

Ponadto NSA powołał się na zachodzącą w stanie faktycznym tamtej sprawy 

specyficzną i niewystępującą w niniejszej sprawie sytuację wcześniejszego 

udzielenia pozwolenia na budowę na sąsiedniej działce, w związku z czym odmienna 

interpretacja stanowiłaby naruszenie konstytucyjnej zasady równego traktowania 

stron przez władze publiczne. Również powołany przez Wojewodę wyrok NSA z 23 

kwietnia 2009 r., II OSK 699/08 dotyczył pozwolenia na budowę jednorodzinnego 

budynku mieszkalnego, a wyrok WSA w Kielcach z 28 lipca 2011 r., II SA/Ke 74/11 - 

trzech budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej. Tymczasem będące 

przedmiotem kontroli w niniejszej sprawie pozwolenie na budowę dotyczy budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego, w którym zaprojektowano 31 mieszkań, 32 miejsca 

postojowe w garażu podziemnym i 1 lokal biurowy. Taka skala tej inwestycji oznacza 

wielokrotnie większe obciążenie ruchem pieszym i kołowym jedynego 
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zaplanowanego dojścia i dojazdu do tego budynku i do działki, na której ma powstać 

- od drogi publicznej. Nie można w związku z tym uznać zaprojektowanego w 

sprawie dojścia i dojazdu za odpowiedni do przeznaczenia i koniecznego sposobu 

jego użytkowania, czego wymaga przepis § 14 ust. 1 zd. 1 rozp. ws. warun. techn. 

Wyrok jest prawomocny. 

W sprawie II SA/Ke 893/21 Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie 

sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Sąd 

wyjaśnił, że ujawnione w sprawie niedołączenie do złożonego oświadczenia 

inwestora o prawie dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, zgody 

pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości na planowaną inwestycję oznacza, że 

oświadczenie to jest wadliwe, a skarżący nie wykazał swojego prawa do 

samodzielnego dysponowania tą nieruchomością. Dysponowanie nieruchomością 

pozostającą we współwłasności na cele budowlane stanowi co do zasady czynność 

przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Choć nie każde wykorzystanie 

nieruchomości na cele budowlane będzie stanowić czynność przekraczającą zakres 

zwykłego zarządu, podobnie jak nie na wszystkie roboty budowlane wymagane jest 

pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie, to jednak wykonanie wewnętrznej instalacji 

gazowej stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd nieruchomością. Z  

przedstawionego w kontrolowanej sprawie projektu architektoniczno-budowlanego 

wynika, że w ramach przedmiotowej inwestycji dojdzie do ingerencji w będący 

przedmiotem współwłasności budynek, a dodatkowo ingerencji istotnej, a na taki 

zakres prac budowlanych wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W 

postępowaniu takim, jak obecnie kontrolowane, organ sprawdzający zgłoszenie – w 

obawie o zasadny zarzut ingerowania w prawo do wykonywania swoich praw 

właścicielskich z wyłączeniem innych osób - nie ma kompetencji do zobowiązywania 

pozostałych współwłaścicieli do wyrażenia wymaganej zgody. 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. 

Mając powyższe na uwadze Sąd stwierdził, że złożone w sprawie oświadczenia z 

dnia 11 marca i 13 kwietnia 2021 r. nie uprawniały wnioskodawcy do wykonania 

robót budowlanych, które zgodnie ze zgłoszeniem, dotyczyć mają również części 

wspólnych nieruchomości oznaczonej jako działka numer [...]. Ponadto inwestor nie 

złożył w ogóle obligatoryjnego oświadczenia o prawie dysponowania na cele 

budowlane nieruchomością oznaczoną jako działka numer [...], na której w części 
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również znajduje się budynek, w którym mają być wykonane roboty budowlane 

objęte przedmiotowym zgłoszeniem. Nie ma przy tym znaczenia, w jakiej części tego 

budynku i nieruchomości gruntowej, na której stoi, mają być wykonywane roboty 

budowlane, ponieważ współwłasność nieruchomości oznaczonej numerem [...] ma 

charakter ułamkowy, co oznacza uprawnienie każdego ze współwłaścicieli do każdej 

"idealnej" części tej nieruchomości. Na skutek natomiast niezłożenia przez inwestora 

oświadczenia o prawie dysponowania na cele budowlane działką nr [...], nie da się 

ocenić, czy stanowi ona odrębną nieruchomość w stosunku do nieruchomości 

oznaczonej jako działka numer [...] oraz kto i jakie w związku z tym ma do niej prawa. 

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. W orzecznictwie sądów administracyjnych został wyrażony pogląd, który 

Sąd podziela, że 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. Obowiązek 

złożenia oświadczenia należy traktować jako mający charakter procesowy, 

dowodowy, co nie wyklucza możliwości podważenia mocy dowodowej oświadczenia 

w toku postępowania administracyjnego. Stąd, wobec powzięcia wątpliwości co do 

tego, czy skarżący legitymuje się prawem do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, organ administracji architektoniczno-budowlanej słusznie wezwał 

wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów w tym zakresie. W  dalszej zaś 

kolejności, skoro zgodnie z treścią art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego, w razie 

konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-

budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek 

uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich 

nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji, to zasadnie organ pierwszej 

instancji złożył sprzeciw wobec zamiaru wykonania ww. instalacji. Wyrok jest 

nieprawomocny. 

Uchylając decyzje organów obu instancji w sprawie II SA/Ke 230/22 toczącej 

się w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego Sąd wskazał, że 

czynności kontrolne, w rozumieniu art. 81 ust. 4, art. 81a ust. 2 Prawa budowlanego 

nie są tożsame z oględzinami jako czynnością procesową przewidzianą w art. 79 
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k.p.a. Nie mają w związku z tym do nich zastosowania wymagania stawiane 

czynnościom dowodowym, w tym także określony w art. 79 § 1 k.p.a. wymóg 

zawiadomienia o  miejscu i terminie przeprowadzenia czynności. Jednocześnie 

jednak trzeba podkreślić, że istotą czynności kontrolnych jest to aby umożliwić 

organom nadzoru budowlanego skuteczne i szybkie działanie w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa życia ludzi i mienia. Tego rodzaju sytuacje uzasadniają wspomniane 

ograniczenie wymogów proceduralnych – w porównaniu do oględzin uregulowanych 

w art. 79 k.p.a. W ocenie Sądu nie ma jednak żadnego uzasadnienia dla 

zastosowania tej "uproszczonej" formy działania organu w sytuacji gdy – jak w  

rozpatrywanej sprawie – od dłuższego czasu toczy się postępowanie 

administracyjne, nie występuje żadna nagła sytuacja, a jednocześnie udział w tym 

postępowaniu biorą ściśle określone strony, którym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. i art. 

79 § 1 k.p.a. należy zapewnić czynny udział w każdym stadium postępowania i  

podejmowanych czynnościach dowodowych. Zastosowanie w tej sytuacji trybu 

czynności kontrolnych przewidzianego w art. 81 ust. 4 i art. 81a ust. 2 Prawa 

budowlanego prowadziłoby de facto do obejścia ww. przepisów k.p.a. i 

przewidzianych w nich wymogów proceduralnych, prowadzącą do uniemożliwienia 

stronie udziału w  istotnych – a w tym przypadku wręcz kluczowych – czynnościach 

postępowania. Jak podnosi się w orzecznictwie, przeprowadzenie czynności 

kontrolnych nie może stanowić surogatu postępowania dowodowego prowadzonego 

w oparciu o przepisy k.p.a. Uprawnienie do kontroli, o której mowa w art. 81 ustawy 

Prawo budowlane jest wyrazem przyznania organom nadzoru budowlanego 

kompetencji o charakterze policji budowlanej. Tego rodzaju aktywność organu, 

podejmowana w ramach przyznanych mu kompetencji, nie może być traktowana jako 

konkurencyjny względem procesowego postępowania dowodowego tryb weryfikacji 

okoliczności faktycznych. Wyrok jest nieprawomocny. 

W sprawie II SA/Ke 421/22 Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie 

nakazu rozbiórki obiektu budowlanego – strzelnicy sportowej otwartej. 

Sąd wyjaśnił, że niesporną okolicznością było, że skarżący nie dysponował 

pozwoleniem na budowę przedmiotowej strzelnicy. Budowa przedmiotowego obiektu 

wymagała pozwolenia na budowę, którego skarżący nie posiadał. Zatem obiekt 

budowlany został wykonany w warunkach samowoli budowlanej. Sąd podzielił 

stanowisko organu przedstawione w odpowiedzi na skargę, że stan faktyczny 

sprawy, specyfika przedmiotowego obiektu oraz zakres rozbiórki obejmujący 

wszystkie obiekty budowlane oraz urządzenia budowlane i techniczne strzelnicy 
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sportowej, które składają się na jej funkcjonalną całość, takie jak: pawilon strzelecki 

w postaci wiaty, magazyn - tzn. garaż blaszak, wiata wypoczynkowa, ustęp suchy, 

przejazd i plac postojowy utwardzony kruszywem, wylewki betonowe na gruncie, 

kulochwyty i przesłony podłużne wykonane z ziemi i opon – składają się na 

kwestionowany obowiązek uporządkowania terenu. W kontrolowanej sprawie celem 

orzeczonego nakazu rozbiórki jest bowiem likwidacja obiektu budowalnego jako 

całości, która w realiach tej sprawy wymaga uporządkowania terenu. Sąd podkreślił, 

że decyzja w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego ma charakter związany, co 

oznacza, że organ ją wydający nie działa w ramach "luzu decyzyjnego". Procedura 

legalizacyjna, uregulowana w art. 48 Prawa budowlanego nie zawiera norm 

uznaniowych, lecz normy bezwzględnie obowiązujące, których zastosowanie nie 

zależy od woli organu nadzoru budowlanego. W razie ustalenia, że obiekt budowlany 

powstał bez wymaganego pozwolenia na budowę i wdrożenia procedury 

legalizacyjnej, a następnie niewywiązania się przez inwestora z obowiązku 

przedłożenia zażądanych dokumentów, ustawodawca nie pozostawił organowi 

wyboru w zakresie treści rozstrzygnięcia, obligując go do orzeczenia nakazu 

rozbiórki. Wyrok jest nieprawomocny. 

 
 

5. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

 

Prawomocnym wyrokiem z 7 kwietnia 2022 r. o sygn. akt II SA/Ke 965/21 

WSA w Kielcach stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w przedmiocie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej „m.p.z.p.”) w części 

tekstowej i graficznej w zakresie, w jakim zakazuje zabudowy zagrodowej na 

wskazanych działkach, oddalając skargę w pozostałej części. W uzasadnieniu 

wskazano, że m.p.z.p. zakazuje skarżącemu na jego działkach na terenie 

oznaczonym symbolami upraw rolniczych, na których dopuszcza się użytkowanie 

terenu wyłącznie na cele rolnicze, wszelkiej zabudowy. Zakazuje się tym samym 

również na tych terenach zabudowy zagrodowej, związanej z rolniczym 

wykorzystaniem tego terenu. Zakaz ten dotyczy w szczególności zabudowań 

gospodarczych, inwentarskich i związanych z nimi zabudowań mieszkalnych dla 

osób uprawiających teren rolniczo. W konsekwencji postanowienia zaskarżonej 

uchwały na terenie działek skarżącego, przeznaczające ten teren wyłącznie na cele 
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rolnicze, uniemożliwia lokalizowanie tam zabudowy, która jest niezbędna do 

uprawiania rolnictwa. Tymczasem ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych przewiduje na gruntach podlegających ochronie zabudowę 

związaną z rolnictwem (produkcją rolniczą, przetwórstwem rolno-spożywczym). 

Oznacza to, że postanowienia uchwały wprowadzają ograniczenia prawa własności 

dalej idące, niż te przewidziane w przepisach ww. ustawy. Taka sytuacja stanowi zaś 

przekroczenie granic władztwa planistycznego z uwagi na naruszenie zasad 

równości i proporcjonalności. Brak jest bowiem uzasadnienia, w każdym razie ani w 

uzasadnieniu uchwały, ani w dokumentach planistycznych Sąd nie odnalazł 

wyjaśnienia powodów tak daleko idącego ograniczenia uprawnień właścicielskich 

skarżącego. W ocenie Sądu, dopuszczenie na terenie działek skarżącego 

znajdujących się na terenach upraw rolniczych zabudowy zagrodowej umożliwi mu 

rolnicze wykorzystanie tego terenu (dopuszczone m.p.z.p.), nie naruszając zasad 

ochrony przewidzianych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Skoro 

bowiem w świetle ww. ustawy realizacja zabudowy zagrodowej nie powoduje zmiany 

sposobu użytkowania gruntu, który nadal pozostaje gruntem rolnym, to brak jest 

podstaw do przyjęcia, że realizacja zabudowy zagrodowej na działce spowoduje 

zmianę sposobu użytkowania ziemi. W świetle powyższego gmina wprowadziła 

zakwestionowane ograniczenia w nieodpowiedniej proporcji do celów koniecznych 

dla zapewnienia racjonalnej gospodarki przestrzennej, stanowiącej element szeroko 

rozumianego porządku publicznego, zwłaszcza, że m.p.z.p. przewiduje na innych 

terenach oznaczonych symbolem RM zabudowę zagrodową. WSA zauważył, że 

ustawowa regulacja planowania i zagospodarowania przestrzennego ma w stosunku 

do własności i potrzeb publicznych pełnić rolę instrumentu, zapewniającego 

wszechstronne poszukiwanie optymalnego rozwiązania nieuchronnych konfliktów 

związanych z gospodarowaniem przestrzenią. Skoro ingerencja planistyczna gminy 

jest wyjątkiem od zasady nienaruszalności własności gruntu, więc każde 

wyznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dodatkowych 

granic wykonywania prawa własności musi być adekwatnie, szczegółowo, 

profesjonalnie i wiarygodnie uzasadnione. Równocześnie jednak, w świetle powyżej 

omówionej ochrony gruntów rolnych, Sąd nie znalazł podstaw do unieważnienia 

uchwały w zakresie, w jakim uchwała ta na terenie nieruchomości skarżącego 

zakazuje zabudowy innej niż zagrodowa. 

Zbliżony treścią, również prawomocny, wyrok został wydany 3 sierpnia 2022 r. 

w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 296/22.  
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Prawomocnym wyrokiem z 6 kwietnia 2022 r. o sygn. akt II SA/Ke 936/21 tut. 

Sąd uchylił decyzje organów obu instancji w przedmiocie 

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z usługami. WSA, analizując stan faktyczny i prawny 

sprawy, stwierdził że w odniesieniu do terenu już zabudowanego działania inwestora 

– który po stwierdzeniu nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę występuje z 

wnioskiem o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji w zakresie parametrów i 

funkcji tożsamej lub nieznacznie zmienionej od zakwestionowanej przez GINB – 

może być uznane za próbę ominięcia prawa. Przyjmuje się, że nie jest dopuszczalne, 

aby inwestor inicjował postępowanie co do ustalenia warunków zabudowy 

niezależnie od działań podejmowanych przez organ nadzoru budowlanego. Aktualnie 

w orzecznictwie dominuje pogląd, że możliwe jest także ustalenie warunków 

zabudowy dla inwestycji realizowanej lub zrealizowanej, w sytuacji, gdy decyzja o 

warunkach zabudowy jest konieczna, aby ją przedłożyć w postępowaniu 

naprawczym prowadzonym przez organ nadzoru budowlanego, mającym na celu 

legalizację wykonanych robót budowlanych. W nawiązaniu do powyższego Sąd 

stwierdził, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy w stosunku do inwestycji już 

zrealizowanych lub będących w toku jest dopuszczalne wyjątkowo – w sytuacji 

nałożenia na inwestora przez organ nadzoru budowlanego obowiązku przedłożenia 

tej decyzji w ramach postępowania zmierzającego do doprowadzenia inwestycji do 

stanu zgodnego z prawem. W ocenie WSA, brak jest podstaw do skutecznego 

samodzielnego wystąpienia z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy w 

przypadku inwestycji będącej w toku realizacji – która to sytuacja zaszła w 

rozpatrywanej sprawie. W świetle powyższego, skoro decyzja o warunkach 

zabudowy dotyczyła inwestycji na działce już zabudowanej, a jednocześnie 

wystąpienie z wnioskiem nie miało miejsca w ramach postępowania prowadzonego 

przez organy nadzoru budowalnego i nastąpiło bez inicjatywy organu nadzoru, 

wydanie zaskarżonej decyzji naruszało przepisy prawa materialnego – u.p.z.p. Z 

kolei brak ustaleń organów, czy w odniesieniu do wnioskowanego budynku nie 

istnieje ewentualnie prawomocna decyzja o nakazie jego rozbiórki (czego Sąd w 

żadnym wypadku nie przesądził) oraz czy w sprawie przedmiotowego budynku przed 

organami nadzoru budowalnego nie toczy się aktualnie postępowanie naprawcze, 

narusza przepisy postępowania. 

Prawomocnym wyrokiem z 20 września 2022 r. o sygn. akt II SA/Ke 364/22 

tut. Sąd uchylił decyzje organów obu instancji w przedmiocie odmowy ustalenia 



Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

134 

 

warunków zabudowy  i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na 

budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą. Uzasadniając wydane orzeczenie zakwestionowano stanowisko SKO 

o tym, że  lokalizacja odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 MW (z 

zastrzeżeniami wynikającymi z art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym) w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy musi 

odbywać się w zgodzie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. W tym zakresie Sąd stwierdził, że brak 

lokalizacji takich urządzeń w studium sam w sobie nie stanowi podstawy do odmowy 

wydania decyzji o warunkach zabudowy. Z tych względów trafne okazały się 

wszystkie te zarzuty skargi, które zasadzały się na twierdzeniu, że odnośnie 

ograniczeń w lokalizowaniu instalacji odnawialnych źródeł energii, studium wiąże 

organy gminy jedynie w zakresie polityki przestrzennej realizowanej w formie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie zaś w decyzjach 

ustalających warunki zabudowy. WSA podzielił również zarzuty skargi co do tego, że 

w przypadku budowy instalacji związanej z odnawialnymi źródłami energii nie jest 

konieczne spełnienie warunku tzw. dobrego sąsiedztwa – tak jak przyjęły oba 

orzekające w sprawie organy administracji. W świetle przyjętej przez Sąd wykładni 

art. 61 ust. 3 u.p.z.p. nie budzi wątpliwości, że z uwagi na kwalifikację planowanej 

inwestycji jako instalacji odnawialnego źródła energii brak jest konieczności oceny 

spełnienia warunków z art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.z.p, czyli warunku, że co najmniej 

jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w 

sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w 

zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Wobec powyższego przyjęcie przez 

organy orzekające w sprawie, że w granicach obszaru analizowanego nie ma działki 

zabudowanej podobnie jak działka objęta wnioskiem, nie zasługiwało na akceptację i 

nie mogło stanowić przesłanki odmowy wydania zaskarżonej decyzji. 

Kolejnym, prawomocnym wyrokiem z 23 września 2022 r. o sygn. akt II SA/Ke 

373/22 WSA uchylił decyzje organów obu instancji w przedmiocie odmowy 

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy 

fotowoltaicznej, o łącznej mocy do 7,0 MW. Sąd podzielił prezentowany w 

orzecznictwie pogląd, zgodnie z którym kategoryczne brzmienie art. 61 ust. 3 u.p.z.p. 

nie daje podstaw do wprowadzania ograniczeń w jego zastosowaniu wynikających 

między innymi z mocy, czy innych parametrów, jakimi ma się charakteryzować 
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lokalizowana instalacja odnawialnego źródła energii. Sąd nie podzielił poglądu 

organu, który legł u podstaw utrzymania w mocy decyzji odmawiającej ustalenia 

warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, że lokalizacja odnawialnych 

źródeł energii o mocy przekraczającej 500 MW (z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 

10 ust. 2a ustawy) w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy musi odbywać się w 

zgodzie z ustaleniami zawartymi w studium. Zatem trafne okazały się wszystkie te 

zarzuty skargi, które zasadzały się na twierdzeniu, że odnośnie ograniczeń w 

lokowaniu instalacji odnawialnych źródeł energii studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego wiąże organy gminy jedynie w zakresie polityki 

przestrzennej realizowanej w formie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, nie zaś w decyzjach ustalających warunki zabudowy. W 

uzasadnieniu wskazano ponadto, że nie ma co do zasady przeszkód prawnych, aby 

inwestor wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy objął część działki ewidencyjnej 

(choćby w przypadku, gdy jest to działka o dużej powierzchni), niemniej zadaniem 

organu orzekającego w takiej sprawie będzie zbadanie, czy uwzględnienie 

powyższego wniosku nie spowoduje obejścia przepisów prawa. W tym kontekście 

zakwestionowano argumentację SKO co do tego, że w decyzji o warunkach 

zabudowy nie określa się konkretnego położenia nieruchomości, tylko określa się 

warunki zabudowy dla całej działki. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby określić 

warunki zabudowy dla wyodrębnionej liniami rozgraniczającymi części działki, bez 

przesądzania o konkretnym położeniu zabudowy. Również argument organu 

odwoławczego, że wyznaczenie na terenie inwestycji części działki mogłoby 

prowadzić do obchodzenia ograniczeń dotyczących wskaźników urbanistycznych – 

intensyfikacji zabudowy działek, nie zasługiwał na uwzględnienie, skoro dla instalacji 

odnawialnych źródeł energii wskazanych w art. 61 ust. 3 u.p.z.p. nie stosuje się art. 

61 ust. 1 pkt 1 ustawy. Tym niemniej WSA zauważył, że w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań 

dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (także przed zmianą z 17 

grudnia 2021 r.) ustawodawca nakazuje wyznaczać wskaźnik wielkości powierzchni 

nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu (podkreślenie Sądu) 

- § 5 rozporządzenia. Podobnie inne przepisy tego rozporządzenia nie wprowadzają 

obowiązku wyznaczania wskaźników dla projektowanej zabudowy wyłącznie w 

odniesieniu do całości działki ewidencyjnej. 



Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

136 

 

Nieprawomocnym wyrokiem z 16 listopada 2022 r. o sygn. akt II SA/Ke 339/22 

WSA stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w przedmiocie m.p.z.p. w części 

tekstowej i graficznej w zakresie, w jakim na terenie wskazanej działki przewiduje 

przeznaczenie "R - tereny rolnicze" (pkt I), odrzucając skargę w pozostałej części 

(pkt II). Uzasadniając wydane orzeczenie Sąd odwołał się do art. 9 ust. 4 u.p.z.p., 

który stanowi, że ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy uchwalaniu 

planów miejscowych. W tym stanie rzeczy przyjęte w zaskarżonym planie 

przeznaczenie działki jest niezgodne z przewidzianą w studium jej funkcją – rozwój 

budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Przeznaczenie w planie 

miejscowym działki skarżącej w całości jako teren rolniczy, oznaczony w 

zaskarżonym planie symbolem R, nie tylko narusza ustalenia studium, ale jest z nim 

sprzeczne. Organ planistyczny nie może arbitralnie zmieniać przeznaczenia gruntu w 

sposób niezgodny ze studium. Organ winien był, chcąc nie naruszyć ustaleń 

studium, przed uchwaleniem planu dokonać zmiany studium – czego zaniechał. 

Uzasadniając odrzucenie skargi w odniesieniu do pozostałych działek, stanowiących 

współwłasność skarżącej, Sąd wskazał na brak przedstawienia przez stronę zgody 

pozostałych współwłaścicieli na wniesienie skargi. W orzecznictwie podkreśla się 

bowiem, że poszczególni współwłaściciele mogą prezentować różne stanowiska co 

do przeznaczenia i sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości objętej planem 

miejscowym. Złożenie skargi przez poszczególnych współwłaścicieli z żądaniem 

stwierdzenia nieważności uchwały w zakresie ustaleń dotyczących przeznaczenia 

oraz sposobu zagospodarowania i zabudowy wspólnej nieruchomości powinno być 

traktowane jako czynność przekraczająca zwykły zarząd, co implikuje zastosowanie 

regulacji zawartej w przepisach art. 196 i art. 199 K.c.Nieprawomocnym wyrokiem z 

14 kwietnia 2022 r. o sygn. akt II SA/Ke 60/22 WSA oddalił skargę wniesioną na 

uchwałę w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, podjętą w 

trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zwanej dalej 

„specustawą”. Sąd, analizując szczegółowo uzasadnienie zaskarżonego aktu, nie 

podzielił stanowiska strony o naruszeniu art. 7 ust. 4 specustawy poprzez podjęcie 

uchwały bez wcześniejszej analizy zapotrzebowania mieszkaniowego na terenie 

gminy i bez wzięcia pod uwagę rzeczywistych potrzeb mieszkaniowych jej 

mieszkańców. Organ dokonał bowiem dogłębnej analizy procesów zachodzących na 

terenie gminy, dochodząc w tym zakresie do prawidłowych wniosków, dokonując 

analizy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeb i 
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możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Nie ograniczono się w tym zakresie do prostego 

przytoczenia dostępnych danych, lecz na ich podstawie dokonano – w sposób 

obiektywny – prawidłowej analizy procesów zachodzących na terenie gminy, 

wskazując że popyt na lokale mieszkalne w tej gminie jest duży (w latach 2018-2019 

przybyło 126 mieszkań, a w samym 2019 r. udzielono pozwoleń na budowę 263 

mieszkań), a obecne tempo budowy mieszkań nadal nie zaspokaja w pełni 

niedoborów mieszkaniowych z lat ubiegłych. Sąd, oceniając zarzut skarżącej co do 

spadku liczby ludności gminy, wskazał że argumentacja ta nie mogła odnieść skutku 

z uwagi na powołane przez organ dane o wręcz symbolicznym spadku liczby 

dotychczasowych mieszkańców (ok. 28 osób w 2019 r.). Za nietrafny uznano również 

zarzut skargi, kwestionujący preferowanie przez organ interesów dewelopera i 

podnoszący konieczność utrzymania na sąsiednim terenie zabudowy jednorodzinnej 

(dotychczasowej) – w sytuacji, gdy wnioskujący o wydanie zakwestionowanej 

uchwały planuje realizować tam zabudowę wielorodzinną. Oczywistym bowiem jest, 

że w ramach koncepcji przyjętej przez organ na działkach wskazanych we wniosku 

powstanie docelowo znacznie więcej mieszkań, niż w przypadku gdyby realizowano 

tam wyłącznie zabudowę jednorodzinną (której utrzymania na tym obszarze chce 

skarżąca) – co ma istotne znaczenie w kontekście prawidłowych ustaleń organu co 

do dużego popytu na lokale mieszkalne – która potwierdza tezę o istniejących na 

terenie gminy niedoborach mieszkaniowych. Końcowo WSA zaakcentował, że organ 

stanowiący gminy posiada kompetencję do ingerowania w interesy prywatne 

podmiotów indywidualnych, nawet w sposób niekorzystny dla nich. Dopuszczalność 

ingerencji, w sposób pośredni, bądź bezpośredni w prawo własności jest 

niezaprzeczalne i znajduje jednoznaczne umocowanie zarówno w art. 64 ust. 3 

Konstytucji jak i w przepisach specustawy. Nie ulega wątpliwości, że prawo 

własności, mimo że jest najsilniejszym prawem podmiotowym, korzystającym z 

gwarancji konstytucyjnych i ustawowych, nie ma jednak charakteru absolutnego i 

nieograniczonego. Ograniczenia dopuszcza sama Konstytucja RP w art. 64 ust. 3, 

stanowiącym, że własność może być ograniczona, tyle że w drodze ustawy (w 

niniejszej sprawie jest to specustawa) i tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to 

istoty prawa własności, a więc z poszanowaniem zasady proporcjonalności, tj. 

zakazem ingerencji w sferę praw i wolności jednostki nadmiernej w stosunku do 

chronionej wartości. Wymóg proporcjonalności to konieczność wyważania dwóch 

dóbr (wartości), których pełna realizacja jest niemożliwa. Na organach planistycznych 
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ciąży obowiązek rozważnego wyważenia praw indywidualnych (interesów obywateli) 

i interesu publicznego, co ma szczególne znaczenie w przypadku kolizji tych 

interesów. W razie kolizji przyznanie prymatu jednemu interesowi ponad drugim 

wymaga zatem każdorazowo porównania wartości chronionych z tymi, które w 

efekcie wprowadzanej regulacji ulec mają ograniczeniu. W konsekwencji uczynienie 

jednego z interesów nadrzędnym wymaga rozwagi i umotywowania – który to 

wymóg, zdaniem Sądu, został w niniejszej sprawie spełniony. 

W nieprawomocnym wyroku z 23 listopada 2022 r.  o sygn. akt II SA/Ke 

392/22, wydanym również w sprawie ze skargi na uchwałę w przedmiocie ustalenia 

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, Sąd – oddalając skargę – przyjął, że nie może 

odnieść skutku w postaci stwierdzenia nieważności uchwały podnoszenie na tym 

etapie inwestycyjnym zarzutów opartych na naruszeniu przepisów rozporządzenia w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Podobnie w świetle obowiązujących przepisów specustawy nie można 

uznać, by – podobnie jak w przypadku decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – kwestia poziomu hałasu mogła 

podlegać badaniu na tym etapie inwestycyjnym i aby w związku z tym ewentualne 

przekroczenie norm hałasu ze strony budynku skarżącego mogło powodować 

konieczność podjęcia uchwały odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji. Jest to 

zagadnienie, które podlega badaniu także na etapie procedowania decyzji o 

pozwoleniu na budowę. WSA podkreślił nadto, że badany akt zawiera stosowne 

uzasadnienie, w którym dokonano m.in. analizy stanu zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych i możliwości rozwoju miasta i gminy. Wskazano zarazem, że przy 

ocenie powyższych parametrów rada gminy korzysta z pewnego rodzaju swobody 

(ale nie dowolności). Swoboda rady w ocenie stanu zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych w gminie ma swoje źródło w zasadzie, że władztwo planistyczne na 

terenie gminy należy do jej mieszkańców i organu stanowiącego gminy. Prawna 

ochrona samodzielności gminy jest zaś gwarantowana w art. 165 ust. 2 Konstytucji 

RP i stanowi w okolicznościach rozpoznawanej sprawy istotną wskazówkę 

interpretacyjną, pozwalającą sądowi na właściwe odczytanie granic kontroli 

sądowoadministracyjnej. Kontrola ta nie może bowiem wkraczać w sferę działalności, 

w której gmina korzysta z autonomii wyznaczonej zasadami konstytucyjnymi, w tym 

zasadą pomocniczości, wyrażoną w preambule Konstytucji RP i zasadą 

decentralizacji, określoną w art. 15 ust. 1 Konstytucji RP. Sąd, uznając za nietrafny 

zarzut skargi o utracie ważności zaświadczenia, informującego o możliwości dostawy 
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energii elektrycznej dla przedmiotowego obiektu tuż przed wydaniem zaskarżonej 

uchwały, odwołał się do orzecznictwa, w którym przyjęto, że wystarczającym jest w 

tym zakresie posiadanie odpowiedniego zapewnienia, gwarancji ze strony gestora 

sieci, czy wykazanie rzeczywistego istnienia wymaganej sieci w terenie. Istotnym jest 

aby została wykazana dostępność infrastruktury technicznej (uzbrojenia), natomiast 

okoliczność, że informacje technicznych operatorów infrastruktury przesyłowej miały 

określony termin, w żadnym razie nie oznacza, że po tej dacie teren został odcięty od 

możliwości podłączenia do infrastruktury przesyłowej.  

 

 

6. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami 

 

Nieprawomocnym wyrokiem z 28 października 2022 r. o sygn. akt II SA/Ke 

179/22 WSA uchylił decyzje organów obu instancji w przedmiocie ograniczenia 

sposobu korzystania z nieruchomości. Uzasadniając wydane orzeczenie Sąd 

wskazał, że warunkiem zastosowania dyspozycji art. 124 ust. 1 u.g.n. jest to, aby cel 

publiczny, jaki ma być realizowany dzięki temu ograniczeniu, był rzeczywisty i 

aktualny. Tymczasem z pisma inwestora wynika, że już w trakcie trwania 

postępowania administracyjnego pozyskano tytuł prawny do innej nieruchomości w 

celu zmiany trasy projektowanej sieci gazowej oraz ominięcia nieruchomości, objętej 

zaskarżoną decyzją.  Z tego stanowiska wynika, że cel publiczny mógł nie istnieć, 

być nieaktualny w dacie decyzji, wydanych dla jego realizacji – co powinno mieć dla 

organów orzekających w trybie art. 124 ust. 1 u.g.n. kluczowe znaczenie. 

Nieprawomocnym wyrokiem z 30 listopada 2022 r. o sygn. akt II SA/Ke 306/22 

WSA uchylił decyzje organów obu instancji w przedmiocie zwrotu nieruchomości. W 

uzasadnieniu, przytaczając art. 136 ust. 7 u.g.n., wskazano że od daty 

wywłaszczenia nieruchomości objętej wnioskiem upłynęło ponad 20 lat, w czasie 

których skarżący nie złożył wniosku o jej zwrot. Z treści przepisów przejściowych 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. poz. 801; przywoływanej dalej jako ustawa nowelizująca), która dodała do art. 

136 zacytowany wyżej ust. 7, a konkretnie z art. 4 tej ustawy wynika jednak, że art. 

136 ust. 7 nie stosuje się do spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości 

wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed wejściem w życie niniejszej 
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ustawy, czyli przed dniem 14 maja 2019 r. Wprawdzie w kontrolowanej sprawie 

wydana została ostateczna decyzja z 22 listopada 2016 r., jednak miała ona 

charakter kasacyjny i nie rozstrzygała merytorycznie wniosku. Tym samym 

postępowanie w sprawie zostało wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną przed 

wejściem w życie ustawy nowelizującej, a co za tym idzie brak podstaw do 

zastosowania art. 136 ust. 7 u.g.n. w aktualnym brzmieniu. Sąd, uchylając decyzje, 

wskazał że zostały wydane co najmniej przedwcześnie. Organy nie wyjaśniły bowiem 

wszystkich kwestii istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy naruszając w ten sposób art. 

7, 77 § 1 i art. 80 k.p.a. Przede wszystkim, bez ustalenia granic geodezyjnych działki, 

nie jest możliwa ocena, czy na częściach wywłaszczonej nieruchomości, których 

zwrotu domaga się skarżący, zrealizowano cel określony w decyzji o wywłaszczeniu i 

czy w związku z tym zachodzą przesłanki zbędności określone w art. 137 ust. 1 

u.g.n. Położenie tej działki mimo długotrwałego postępowania administracyjnego nie 

zostało wyznaczone w terenie. Nie sporządzono żadnej mapy obrazującej jej granice 

w stosunku do aktualnych działek ewidencyjnych. Jako podstawa dokonania ustaleń 

istotnych do rozstrzygnięcia sprawy nie mogą służyć znajdujące się w aktach liczne 

kopie map, na których odręcznie zaznaczano działkę, przy czym nie wiadomo, kto 

dokonywał takich naniesień. Organy nie zleciły sporządzenia opracowania 

geodezyjnego, na podstawie którego można by stwierdzić, w jaki sposób, poza 

wybudowaniem budynku zamieszkania zbiorowego, działka została 

zagospodarowana. W aktach znajduje się wiele zdjęć terenu, mających przedstawiać 

różne fragmenty działki nr 1728, ale bez geodezyjnego oznaczenia ich na gruncie, 

lub choćby na mapie, nie można zweryfikować ustaleń organu w zakresie elementów 

zagospodarowania tej działki. Tak samo nieprzydatne dla rozstrzygnięcia sprawy są 

zdjęcia satelitarne terenu, na które naniesiono długopisem położenie działki nr 1728. 

W rezultacie ustalenia organów co do wykorzystania działki nie poddają się 

merytorycznej weryfikacji twierdzenia, że w tym zakresie cel wywłaszczenia został 

zrealizowany.  

Nieprawomocnym wyrokiem z 26 października 2022 r. o sygn. akt II SA/Ke 

367/22 WSA uchylił decyzje organów obu instancji w przedmiocie ustalenia 

odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości. Sąd, akcentując 

różnicę pomiędzy przeznaczeniem nieruchomości w planie miejscowym, w studium 

oraz w decyzji o warunkach zabudowy, wskazał na konieczność właściwego 

rozumienia tej cechy nieruchomości, którą jest jej przeznaczenie w rozumieniu u.g.n. 

i która wpływa na właściwy dobór nieruchomości podobnych w operacie 
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szacunkowym, sporządzonym na potrzeby niniejszej sprawy. Przytaczając art. 4 pkt 

16 i art. 154 u.g.n. wskazano, że jeśli wyceniana nieruchomość jest położona na 

terenie objętym planem miejscowym, wówczas nieruchomości podobnych należy 

poszukiwać wśród tych, które były przedmiotem obrotu i dla których przeznaczenie 

określa taki plan. Tymczasem takich nieruchomości w zestawieniu przedstawionym 

przez biegłą było tylko 4, podczas gdy przy metodzie korygowania ceny średniej do 

porównań przyjmuje się co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, które były 

przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki 

zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości (§ 4 ust. 4 rozporządzenia). Jeśli 

nawet uznać za biegłą, że w tym konkretnym przypadku ustalenie przeznaczenia 

nieruchomości podobnych przyjętych do porównań na podstawie studium jest 

dopuszczalne także wtedy, gdy na rynku objętym badaniem obowiązuje plan 

miejscowy, lecz nie odnotowano transakcji nieruchomościami o takim samym 

przeznaczeniu, jak nieruchomość będąca przedmiotem wyceny, to i tak 

nieruchomości, które biegła przyjęła do porównania trudno uznać za podobne. Wśród 

działek, dla których przeznaczenie rzeczoznawca ustaliła na podstawie studium, nie 

ma bowiem ani jednej położonej na terenie przewidzianym w studium pod zabudowę 

usługową, a tylko takie można by zakwalifikować jako porównywalne. Nie ma 

podstaw prawnych do ustalania przeznaczenia nieruchomości w oparciu o 

"potencjalne możliwości zabudowy usługowej na zasadzie kontynuacji funkcji", czy 

też zakupienie działki "pod budynek handlowo-usługowy", gdyż takich kryteriów nie 

przewiduje art. 154 u.g.n. Konkretyzacja uprawnienia do zabudowy danego terenu na 

podstawie m.in. kontynuacji funkcji następuje w decyzji o warunkach zabudowy, o 

jakiej mowa w art. 59 ust. 1 i 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Dopóki takiej decyzji w obrocie prawnym nie ma, przeznaczenie 

nieruchomości, stosownie do art. 154 ust. 2 u.g.n., ustala się na podstawie studium. 

W tym przypadku, przyjęte do porównania nieruchomości położone są na terenach 

mieszkaniowych, co sprawia, że nie mają one takich samych cech jak wyceniany 

grunt stanowiący część działki, dla którego w planie miejscowym określono 

przeznaczenie usługowe. Sąd zauważył ponadto, że uzasadnieniem do uznania za 

podobne do gruntu wycenianego - nieruchomości przeznaczonych w studium na 

tereny mieszkaniowe, nie może być mała ilość transakcji dotyczących nieruchomości 

o przeznaczeniu usługowym na terenie miasta, na co powołuje się biegła w 

pisemnych wyjaśnieniach. Właśnie w takich sytuacjach ma zastosowanie § 26 ust. 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 
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nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (na który zresztą 

rzeczoznawca powołała się przy wycenie gruntu przeznaczonego pod drogę), 

przewidujący możliwość poszerzenia analizy cen transakcyjnych o regionalny albo 

krajowy rynek nieruchomości. Nie dostrzegając wad operatu organy obu instancji 

naruszyły art. 7, 77 § 1 i art. 80 k.p.a. w sposób, który mógł mieć istotny wpływ na 

wynik sprawy. 

 

 

7. Sprawy z zakresu służb mundurowych 

 

W 2022 roku ilość spraw z zakresu służb mundurowych zawisłych przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach była niewielka. To głównie 

sprawy dotyczące policjantów i prowadzonego wobec nich postępowania 

dyscyplinarnego. Wśród spraw z zakresu służb mundurowych załatwionych w 2022 r. 

była jednak także sprawa dotycząca służby w ochotniczej straży pożarnej.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 331/22 Sąd uwzględnił skargę na orzeczenie 

Komendanta Wojewódzkiego utrzymujące w mocy orzeczenie Komendanta 

Powiatowego Policji w P. uznające skarżącego policjanta winnego popełnienia 

przewinień dyscyplinarnych i odstępujące od ukarania policjanta. Policjant został 

uznany winnym popełnienia przewinień dyscyplinarnych, że: 

„1. W dniu 28 grudnia 2020 roku w miejscowości D. jako asystent Zespołu Prewencji 

Komisariatu Policji w D., będąc dowódcą patrolu zaniechał wykonania czynności 

służbowej z zatrzymaną przez sierż. szt. M.D. do kontroli drogowej Panią T.T., czym 

naruszył dyscyplinę służbową, tj. o czyn z art. 132 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2020 r., poz. 360 ze zm.) w zw. z § 15 pkt 1 

Zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie 

funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 99 

ze zm.); 

2. W dniu 28 grudnia 2020 roku w miejscowości D. jako asystent Zespołu Prewencji 

Komisariatu Policji w D. zaniechał wykonania czynności służbowej poprzez 

nieudokumentowanie w notatniku służbowym faktu zatrzymania przez sierż. szt. M.T.  

do kontroli drogowej Pani T.T., czym naruszył dyscyplinę służbową, tj. o czyn z art. 

132 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r., poz. 360 

ze zm.) w zw. z § 4 ust. 2 pkt 2 lit. m wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji 
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z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz 

przechowywania notatników służbowych (Dz. Urz. KGP z 2007 r., nr 13 poz. 104 zez 

zm.)”. Sąd zwrócił uwagę, że organy Policji orzekające w postępowaniu 

dyscyplinarnym prowadzonym przeciwko policjantowi mają obowiązek orzekać w 

oparciu o całokształt zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Ocena 

dowodów winna być wszechstronna i swobodna, nie zaś dowolna. Ocenę dowodów 

organy winny przeprowadzić z uwzględnieniem art. 135g ustawy o Policji. W myśl tej 

regulacji, przełożony dyscyplinarny i rzecznik dyscyplinarny są obowiązani badać 

oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na 

niekorzyść obwinionego (art. 135g ust. 1 ustawy). Obwinionego uważa się za 

niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona 

prawomocnym orzeczeniem. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na 

korzyść obwinionego (art. 135g ust. 2 ustawy). W rozpoznawanej sprawie Sąd 

stwierdził, że przeprowadzona przez organy Policji ocena dowodów była dowolna, 

nie zaś swobodna. Sąd przedstawił omówienie kolejno dowodów zebranych w 

sprawie, wyjaśniając, na czym polegała dowolność organów w ocenie tych dowodów. 

Sąd wskazał na niespójności w zeznaniach świadków oraz pomiędzy tymi 

zeznaniami a pozostałymi dowodami, których nie dostrzegł ani Komendant 

Wojewódzki, ani też organ pierwszej instancji. Finalnie Sąd stwierdził, że doszło do 

naruszenia prawa (art. 135n ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 135j ust. 1 pkt 3 i art. 135g 

ustawy o Policji) mającego wpływ na wynik postępowania dyscyplinarnego poprzez 

uznanie obwinionego policjanta winnym popełnienia zarzucanych mu przewinień 

dyscyplinarnych, skoro nie sposób w oparciu o zebrany materiał dowodowy bez 

żadnych wątpliwości stwierdzić, że doszło do kontroli drogowej 28 grudnia 2020 r., w 

trakcie której skarżący miał zaniechać wykonania czynności służbowych. W 

konsekwencji Sąd uchylił zaskarżone orzeczenie oraz orzeczenie organu pierwszej 

instancji. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 441/22 Sąd uchylił decyzję Świętokrzyskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. ("Komendant 

Wojewódzki") utrzymującą w mocy decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w S. (dalej "Komendanta Powiatowego") z 19 maja 2022 r., którą 

odmówiono S.R. przyznania świadczenia ratowniczego. Skarżący wnioskiem z 28 

kwietnia 2022 r. zwrócił się do Komendanta Powiatowego o przyznanie świadczenia 

ratowniczego. Do wniosku dołączył oświadczenia 4 świadków, z których wynika, że w 

okresie od 1994 r. do 2022 r. czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub 
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akcjach ratowniczych w OSP B. Dwóch świadków to osoby, które były zatrudnione w 

urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie 

potwierdzającym bezpośredni udział tej osoby w działaniach ratowniczych, tj. 

kierownik USC Urzędu Gminy Ł. od 1 marca 1968 r. do 30 września 2011 r. (świadek 

wycofał oświadczenie) oraz inspektor ds. księgowości budżetowej zatrudniony od 15 

sierpnia 1986 r. (nadal). Organ pierwszej instancji rozpatrując wniosek skarżącego, 

uwzględnił prowadzoną przez podległą mu komendę ewidencję jednostek OPS z 

terenu powiatu staszowskiego, biorących udział w działaniach ratowniczych. Z 

ewidencji tej wynika, że OSP B., w tym skarżący, nie brali czynnego udziału w 

działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych od 1994 r. do 2022 r. W związku 

z powyższym organ ten nie przyznał skarżącemu świadczenia ratowniczego. W toku 

postępowania odwoławczego Urząd Gminy Ł., uwzględniając dokumentację, jaką 

posiada od 2017r., nie potwierdził, że skarżący pobierał ekwiwalent za udział w 

działaniach ratowniczych oraz był kierowany na badania lekarskie jako strażak 

ratownik OSP. Powołując się na art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o 

Ochotniczej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490), zwanej dalej "u.o.s.p." 

organ drugiej instancji stwierdził zatem, że Komendant Powiatowy mógł uwzględnić 

skarżącemu jedynie okres obejmujący oświadczenia trzech świadków, tj. do 31 

grudnia 2011 r., a zatem 17 lat, co jest niewystarczającym do pozytywnego 

rozpatrzenia wniosku.  

Sąd w takim stanie faktycznym przywołał treść art. 16 ust. 2 u.o.s.p., który wszedł w 

życie 1 stycznia 2022 r., że prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje 

strażakowi ratownikowi OSP, który: 

1) czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych: 

a) w przypadku mężczyzn - przez co najmniej 25 lat, 

b) w przypadku kobiet - przez co najmniej 20 lat oraz 

2) osiągnął: 

a) w przypadku mężczyzn - 65. rok życia, 

b) w przypadku kobiet - 60. rok życia. 

Przy czym przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co 

najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (art. 16 ust. 

3 ustawy). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych 

nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej 

(art. 16 ust. 5 ustawy). Z kolei ustawa w art. 2 pkt 1 i 2 definiuje pojęcie "działań 

ratowniczych jako działania, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 



Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

145 

 

1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) oraz pojęcie "akcji 

ratowniczych" jako akcje, o których mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940). Zgodnie z art. 2 

pkt 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, działania ratownicze to każda czynność 

podjęta w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidacja 

przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego 

zagrożenia. Natomiast akcje ratownicze to działania organizowane i kierowane przez 

Państwową Straż Pożarną. Sąd wyjaśnił dalej, że przepis art. 50 ust. 1 ustawy 

stanowi, że członkom ochotniczych straży pożarnych, o których mowa w art. 19 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, którzy ukończyli 65 

lat - w przypadku mężczyzn i 60 lat - w przypadku kobiet oraz przez co najmniej 25 

lat - w przypadku mężczyzn i 20 lat - w przypadku kobiet brali bezpośredni udział w 

działaniach ratowniczych, przysługuje świadczenie ratownicze, o którym mowa w art. 

16. Osobom, które ukończyły 65 lat - w przypadku mężczyzn i 60 lat - w przypadku 

kobiet oraz przez co najmniej 25 lat - w przypadku mężczyzn i 20 lat - w przypadku 

kobiet spełniły łącznie następujące warunki: 

1) brały bezpośredni udział w działaniach ratowniczych jako członkowie ochotniczych 

straży pożarnych, o których mowa w ust. 1, 

2) brały bezpośredni udział w działaniach ratowniczych jako strażacy ratownicy OSP 

- przysługuje świadczenie ratownicze, o którym mowa w art. 16 - w myśl art. 50 ust. 2 

ustawy. 

Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, stosownie do 

art. 50 ust. 3 ustawy, jest: 

1) od 1 stycznia 2022 r. - dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż 

Pożarną; 

2) od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. - dokumentacja prowadzona przez 

Państwową Straż Pożarną lub pisemne oświadczenie 3 świadków, zgodnie z 

zasadami określonymi w ust. 4 i 5; 

3) do 31 grudnia 2011 r. - pisemne oświadczenie 3 świadków, zgodnie z zasadami 

określonymi w ust. 4 i 5. 

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, podlega weryfikacji przez 

właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pod względem jego 

wiarygodności, a następnie jest przekazywane do właściwego komendanta 

powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu jego zatwierdzenia 
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(art. 50 ust. 6 ustawy). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń (art. 50 ust. 7 ustawy). W celu weryfikacji oświadczenia organ może 

wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów, wyznaczając 

termin nie krótszy niż 14 dni (art. 50 ust. 8 ustawy). Organ może odmówić 

potwierdzenia, w przypadku gdy uzna, że oświadczenia świadków lub przekazane 

dodatkowe dokumenty nie są obiektywne lub w nienależyty sposób potwierdzają fakt 

bezpośredniego udziału wnioskodawcy w działaniach ratowniczych (art. 50 ust. 9 

ustawy). Wobec powyższego Sąd podniósł, że przewidziany ustawą o ochotniczych 

strażach pożarnych sposób dokumentowania przez członka ochotniczej straży 

pożarnej jego bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych nie jest 

przypadkowy. Na mocy ustawy o ochotniczych strażach pożarnych od 1 stycznia 

2022 r. komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej ma obowiązek 

prowadzenia ewidencji sił i środków ochotniczych straży pożarnych, którymi może 

dysponować do działań ratowniczych we współpracy z właściwym wójtem 

(burmistrzem, prezydentem miasta) oraz starostą (art. 5 ust. 1 ustawy). Właściwy 

komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej jest zobowiązany także 

– mocą art. 16 ust. 4 ustawy – do prowadzenia ewidencji udziału strażaków 

ratowników OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych, obejmującej 

datę, numer i miejsce podjętych działań ratowniczych lub akcji ratowniczych oraz 

imienny wykaz ich uczestników. Przed 1 stycznia 2022 r. regulację dotyczącą 

ochotniczych strażach pożarnych zawierał art. 19 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869) – do tego przepisu odsyła art. 

50 ust. 1 u.o.s.p.. Brzmienie art. 19 ustawy o ochronie przeciwpożarowej było 

zmieniane na przestrzeni lat, jednak niezmiennie stanowiło ono, że ochotnicza straż 

pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy 

ustawy - Prawo o stowarzyszeniach (ust. 1), oraz że szczegółowe zadania i 

organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut (ust. 2). Z ustawy 

o ochotniczych strażach pożarnych nie wynikał jednak przed 1 stycznia 2022 r. 

obowiązek komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej 

ewidencjonowania sił i środków ochotniczych straży pożarnych, którymi może 

dysponować do działań ratowniczych, ani też obowiązek prowadzenia ewidencji 
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udziału strażaków ratowników OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach 

ratowniczych. Wynika z art. 20 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, że minister 

właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres, 

szczegółowe warunki i tryb włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej, o 

których mowa w art. 15 pkt 1a-6 i 8, do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Z 

treści wydanych na tej podstawie przez właściwego ministra rozporządzeń w sprawie 

zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony 

przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (zob. Dz.U. 

2014.1317, czy Dz.U.1998.121.798) wynika, że do systemu tego mogły być 

włączone jednostki ochotniczej straży pożarnej spełniające szczegółowo określone 

warunki (samochód ratowniczo-gaśniczy, kadrę wyszkolonych ratowników, skuteczny 

system łączności powiadamiania i alarmowania, urządzenia łączności w sieci 

radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych). Jak podniosła pełnomocnik 

organu na rozprawie jednostka OSP w Budziskach jest poza krajowym systemem 

ratowniczo-gaśniczym. Nie posiada bowiem określonego sprzętu i odpowiedniej 

ilości wyszkolonych strażaków.  Jednakże organy państwowej straży pożarnej 

orzekające w sprawie nie dostrzegają, że przepis art. 50 u.o.s.p. nie wprowadza 

warunku, aby przed 1 stycznia 2022 r. członkowie ochotniczych straży pożarnych 

brali udział w działaniach ratowniczych w ramach jednostek OSP wpisanych do 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a jedynie, że członkowie takich 

jednostek mogą to wykazywać za pomocą dokumentacji prowadzonej przez 

Państwową Straż Pożarną. Zdaniem Sądu, ustawodawca uwzględnił dotychczasowe 

regulacje dotyczące ochotniczych straży pożarnych, w szczególności to, że tego 

rodzaju jednostki brały udział w działaniach ratowniczych, choć równocześnie nie 

były wpisane do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. To oznacza, że 

potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych członków OSP 

może być w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r.: 

1) wyłącznie dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną, bądź 

2) wyłącznie pisemne oświadczenie 3 świadków, zgodnie z zasadami określonymi w 

ust. 4 i 5, bądź 

3) dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną i pisemne 

oświadczenia 3 świadków, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i 5. 

Sąd wskazał, że skarżący niespornie pełnił do ukończenia 65. roku życia służbę w 

Ochotniczej Straży Pożarnej w B. oraz że był i jest członkiem ochotniczej straży 

pożarnej. W kontrolowanej sprawie S.R. przedstawił oświadczenia 3 świadków, co do 
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których spełnienie warunków określonych w art. 50 ust. 4 i 5 ustawy nie zostało 

podważone. Złożył wniosek na obowiązującym formularzu. Oświadczenia świadków 

zawierają informacje zgodne z wymogami przyjętego formularza, ale także 

wystarczające do oceny zasadności przyznania świadczenia ratowniczego. Stąd w 

świetle regulacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych były to wystarczające 

dowody potwierdzające czynny udział skarżącego w działaniach ratowniczych. Jeżeli 

organ miał wątpliwości co do wiarygodności takich oświadczeń mógł, w trybie art. 50 

ust. 8 ustawy, zobowiązać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów 

(np. związanych z funkcjonowaniem konkretnej jednostki w okresie, który ma 

potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych tj. statutu, 

oświadczenia komendanta jednostki, kroniki OSP itp.), czy też pozyskać od 

świadków uzupełniające wyjaśnienia. Jak już wyżej podniesiono, w niniejszej sprawie 

organy podważyły wiarygodność złożonych oświadczeń świadków ze względu na 

informację uzyskaną z Komendy PSP w S., pomimo, że świadkowie na spotkaniu w 

Komendzie Powiatowej PSP w S. w dniu 18 maja 2022 r. nie zmienili swoich 

oświadczeń, potwierdzili wiarygodność danych w nich zawartych. Równocześnie 

Komendant Wojewódzki stwierdził, że Komendant Powiatowy PSP w S. mógł 

uwzględnić skarżącemu okres obejmujący 17 lat tj. do 31 grudnia 2011 r. na 

podstawie tych samych oświadczeń świadków. Zatem, jak zarzucił Sąd, te same 

dowody (oświadczenia świadków) w pewnym zakresie organ ocenia jako 

wiarygodne, a w innym – podważa je, co powoduje, że ocena dowodów zebranych w 

sprawie jest niespójna i ta niespójność nie została wyjaśniona należycie w 

uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Ponadto wnikliwa analiza treści informacji 

uzyskanej z Komendy PSP w S., zdaniem Sądu wskazuje, że została ona udzielona 

w oparciu o Rejestr wyjazdów jednostek OSP z terenu s. w latach 1993-2021, co w 

kontekście treści otrzymanej pisemnej odpowiedzi z tej Komendy, prowadzi do 

wniosku, że wskazane zestawienie (rejestr) dotyczy wyjazdów do działań ratowniczo-

gaśniczych jednostek OSP, ale tych wpisanych do krajowego rejestru ratowniczo-

gaśniczego. Tymczasem, jak Sąd wyjaśnił, ustawa o ochotniczych strażach 

pożarnych nie wymaga, aby świadczenie ratownicze miało przysługiwać wyłącznie 

członkom ochotniczych straży pożarnych wpisanych do krajowego rejestru 

ratowniczo-gaśniczego, bądź wyłącznie członkom ochotniczych straży pożarnych 

biorących udział w działaniach ratowniczych prowadzonych przez jednostki OSP (czy 

jednostki PSP) wpisane do krajowego rejestru ratowniczo-gaśniczego. Z tych 

wszystkich powodów, Sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja oraz decyzja organu I 
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instancji wydane zostały z naruszeniem art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a., co 

skutkowało uchyleniem tych decyzji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c w zw. z art. 

135 p.p.s.a., o czym orzeczono w wyroku. 

 

 

 

8. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii oraz ewidencji gruntów i 

budynków. 

 

 

W 2022 r. w sprawach z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego 

dominowały sprawy dotyczące aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i 

budynków. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

przywołana jest w omawianych orzeczeniach jako „Prawo geodezyjne”. 

Przedmiotem kontroli Sądu w sprawie II SA/Ke 360/22 była decyzja 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i 

Kartograficznego w Kielcach, utrzymująca w mocy decyzję organu I instancji o 

odmowie dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, polegającej 

na przywróceniu w części opisowej ewidencji gruntów i budynków, użytków 

gruntowych i klas bonitacyjnych do stanu z 1968 roku. Oddalając skargę Sąd 

zaznaczył, że skarżąca w toku postępowania nie przedłożyła dokumentacji, która 

mogłaby stanowić podstawę aktualizacji, ale odwoływała się do dokumentacji 

geodezyjnej z okresu założenia ewidencji. W tym względzie Sąd podzielił wyrażany 

w orzecznictwie pogląd, zgodnie z którym niedopuszczalna jest aktualizacja wpisów 

ewidencyjnych w oparciu o dokumenty archiwalne, na podstawie ich ponownej 

oceny. Na wniosek strony można bowiem wprowadzić do ewidencji gruntów i 

budynków jedynie zmiany danych, objętych tą ewidencją, wynikające z nowych 

zdarzeń, a nie korygować wpisy na podstawie powtórnej oceny archiwalnych 

dokumentów (por. m.in. wyroki WSA w Białymstoku z 23 stycznia 2014 r., II SA/Bk 

812/13, WSA w Rzeszowie z 12 lipca 2016r., II SA/Rz 1541/15, WSA w Krakowie z 

22 listopada 2021 r., III SA/Kr 810/21). Ponadto Sąd wskazał, że zgodnie z art. 20 

ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 

672), w ewidencji gruntów i budynków uwzględnia się ustalenia planów urządzenia 

lasu i uproszczonych planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasu. 

Natomiast zgodnie art. 20 ust. 3a Prawa geodezyjnego ewidencję gruntów i 
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budynków, w części dotyczącej lasów, prowadzi się z uwzględnieniem przepisów o 

lasach. To te przepisy wyznaczają wzajemne relacje jakie zachodzą pomiędzy 

pojęciem lasu w ewidencji gruntów i budynków, a lasem w ustawie o lasach. Dopóki 

dany teren ujęty jest w planie urządzenia lasu lub uproszczonym planie urządzenia 

lasu jako las, dopóty nie jest dopuszczalna zmiana w innym postępowaniu 

ewidencyjnym określenia rodzaju użytku gruntowego na inny, niż las. Plan 

urządzenia lasu jest jedynym dokumentem, na podstawie którego mogą być 

aktualizowane dane dotyczące granic i powierzchni lasów leżących na terenie 

objętym tym planem (por. m.in. wyroki NSA z 18 stycznia 2021 r., I OSK 1901/20, z 9 

listopada 2021 r., I OSK 4442/18, z 11 maja 2022 r., I OSK 1369/21).  

W sprawie II SA/Ke 98/22 dotyczącej skargi na decyzję w przedmiocie 

aktualizacji operatu ewidencyjnego, z protokołu ustalenia przebiegu granic działek 

ewidencyjnych wynikało, że granica działki nr 227/1 z działką nr 227/2 została 

ustalona na podstawie § 39 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 393) tj. według ostatniego spokojnego stanu posiadania i 

jak wynikało ze szkicu załącznik do tego protokołu, przebiegała po ogrodzeniu 

trwałym, które składało się z kilku fragmentów. Organ - w ślad za wykonawcą prac 

stwierdził, że określenie przebiegu granicy pomiędzy działką nr 227/1, a działką nr 

227/2 zgodnie z przebiegiem ogrodzenia spowodowałoby załamanie linii granicznej, 

w związku z tym przebieg granicy określono jako linię prostą. Sąd uchylając 

zaskarżoną decyzję stwierdził, że taki sposób ustalenia granicy narusza § 39 ust. 2 

powyższego rozporządzenia, gdyż nie uprawnia wykonawcy prac geodezyjnych do 

„prostowania granicy". Ostatni spokojny stan posiadania, jak wynika ze szkicu, 

przebiega po ogrodzeniu trwałym i taki też przebieg granicy wykonawca powinien 

wykazać w opracowaniu. Sąd podkreślił, że powierzchnia działek jest funkcją 

przebiegu ich granic. Przebieg granicy działki nr 227/1 z działką nr 227/2 nie został 

prawidłowo ustalony, co oznacza, że przedmiotowe opracowanie geodezyjne nie 

może stanowić podstawy do orzekania w zakresie powierzchni działek sąsiadujących 

z wadliwie ustaloną granicą. 

W postępowaniu kontrolowanym w sprawie II SA/Ke 968/21 skarżący 

wnioskował o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków 

poprzez zmianę użytku gruntowego LsV (lasy), na użytek gruntowy RV (grunty orne) 

oraz na zmianie użytku gruntowego Ls V (lasy), na użytek gruntowy Lzr (grunty 

zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych). Równocześnie skarżący nie 
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przedstawił żadnego z dokumentów wymaganych ustawą – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne wymienionych w art. 24 ust. 2b tej ustawy. Oddalając skargę, Sąd 

wskazał, że dokumentem, który w tym wypadku skutkowałby wprowadzeniem 

oczekiwanej zmiany w ewidencji gruntów i budynków byłaby decyzja właściwego 

starosty (prezydenta miasta wykonującego zadania starosty) wydana w oparciu o art. 

13 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Takim dokumentem skarżący 

na żadnym etapie postępowania się nie okazał.  Sąd podkreślił, że podstawą 

ujawnienia danych w ewidencji gruntów i budynków jest decyzja administracyjna 

(ostateczna i prawomocna). Organ ewidencyjny nie ma przy tym możliwości 

weryfikowania legalności takiej decyzji, dopóki decyzja obowiązuje w obrocie 

prawnym i to obowiązywanie nie zostanie skutecznie wzruszone. Sąd nadto dodał, 

że decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich 

decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić 

tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych. 

Decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. 

Podobnie jak w powyższej sprawie również w sprawie II SA/Ke 469/22, 

skarżący, którzy domagali  się wprowadzenia zmian w danych ewidencyjnych, nie 

przedłożyli ani nie wskazali dokumentów geodezyjnych przyjętych do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiących podstawę do wprowadzenia 

wnioskowanych zmian.  Zgadzając się z organami, że nie było podstaw do 

aktualizacji danych z urzędu, Sąd odniósł się do twierdzenia skargi, że powierzchnie 

działek powinny zostać zaktualizowane zgodnie z danymi wynikającymi z księgi 

wieczystej. Sąd podkreślił, że powierzchnia działki ewidencyjnej określona w akcie 

własności ziemi, akcie notarialnym czy w księdze wieczystej nie tworzy stanu 

prawnego i może ulec zmianie na skutek różnych zdarzeń prawnych, czy też 

zastosowania dokładniejszych technik pomiaru. Pole powierzchni działki 

ewidencyjnej jest pochodną w stosunku do określonych uprzednio granic, przy czym 

przebieg granic jak i powierzchnia działki ewidencyjnej powinna wynikać z 

dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Sąd dodał, że dokonywanie zmian w operacie ewidencyjnym jest możliwe jedynie 

poprzez udokumentowanie tych zmian. Inaczej rzecz ujmując, wykluczone jest 

dokonywanie zmian ewidencyjnych, które nie wynikają wprost z dokumentów 

źródłowych lub które powinny zostać rozstrzygnięte w postępowaniu przed sądem 

powszechnym. 
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Przedmiotem skargi w sprawie II SA/Ke 832/21 była decyzja ŚWINGiK 

utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji o odmowie przyjęcia do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu technicznego oraz 

przekazanych nowych zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, 

sporządzonych przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Geodezyjne F., jako wynik pracy 

geodezyjnej zarejestrowanej pod numerem GN.VIII.6642.1.783.2020, której celem 

było wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działki numer 70. 

Sporna kwestia dotyczyła zakresu weryfikacji wyników zgłoszonych prac 

geodezyjnych oraz konsekwencji stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. 

Wspomniany zakres weryfikacji określa art. 12b ust. 1 Prawa geodezyjnego. Sąd 

zauważył, że podlegająca weryfikacji zgodność wyników zgłoszonych prac 

geodezyjnych z obowiązującymi przepisami nie odnosi się tylko do wykonywania 

pomiarów geodezyjnych w związku z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej 

dotyczącej nieruchomości na potrzeby między innymi postępowań administracyjnych, 

ale również do opracowywania wyników tych pomiarów. Ta ostatnio wymieniona 

czynność została zdefiniowana w § 34 ust. 1 i w § 35 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego - Dz.U. 2020.1429, dalej rozp. ws. standardów 

techn.). Zgodnie z nimi opracowanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych obejmuje wykonanie analiz i obliczeń niezbędnych do zrealizowania 

celu prac, a dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych powstałą w wyniku prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi 

zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyniki opracowania 

tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do 

organu łącznie z plikami danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych 

zasobu. Operat techniczny z kolei zawiera między innymi poświadczone za 

zgodność z oryginałem kopie protokołów, jeżeli takie dokumenty powstały. W 

operacie technicznym kompletowanym w następstwie ustalenia przebiegu granic 

działek ewidencyjnych kluczowe znaczenie zajmuje protokół, w którym wykonawca 

prac geodezyjnych utrwala wyniki ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych. W 

stanie prawnym mającym zastosowanie w niniejszej sprawie (co wynika z treści § 47 

rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków – Dz.U. 2021.1390 – dalej rozp. ws. ewidencji 
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gruntów z 2021 r. oraz z faktu zgłoszenia prac geodezyjnych będących przedmiotem 

oceny w niniejszej sprawie przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia i 

zakończenia ich przed dniem 31 grudnia 2021 r.), wzór takiego protokołu z 

przykładowymi wpisami zawierał załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji grantów i 

budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393), dalej rozp. ws. ewidencji gruntów z 2001 r. 

Konieczność jego sporządzenia w takim kształcie i treści, jak w tym załączniku 

wynika z treści § 39 ust. 5 rozp. ws. ewidencji gruntów, zgodnie z którym wyniki 

ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca utrwala w protokole, 

którego wzór z przykładowymi wpisami zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

Treść tego wzoru nie pozostawiła wątpliwości co do tego, że sporządzone w sprawie 

protokoły ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, nie były zgodne z 

wymaganym wzorem. Jak trafnie zauważyły organy obu instancji, niezgodność 

polegała na ustaleniu w wierszach oznaczonych liczbami porządkowymi 2, 3, 7, 13 i 

26 granic działek ewidencyjnych nie dwóch, lecz trzech, czterech i pięciu działek 

ewidencyjnych. Oczywista wadliwość takiego wypełnienia tych wierszy wynikała z 

opisu kolumny drugiej tego protokołu, gdzie wskazano, że dotyczy ona „numerów 

działek ewidencyjnych, do których należy ustalana granica”. Między każdymi dwoma 

sąsiadującymi ze sobą działkami ewidencyjnymi jest tylko jedna granica należąca do 

tych działek. Wbrew zarzutom skarżącej przy tym, użycie w opisie kolumny 2 i 3 

wzoru omawianego protokołu określenia „Numery działek” i „właściciele/władający 

działkami”, nie wskazuje na dopuszczalność umieszczania w poszczególnych 

wierszach tego protokołu więcej niż jednej działki ewidencyjnej. Użycie przez 

ustawodawcę wskazanej liczby mnogiej wynika z tego, że aby móc mówić o 

ustalanej w protokole granicy należącej do działek ewidencyjnych, konieczne jest 

istnienie dwóch działek ewidencyjnych, co w gramatyce określa się jako liczbę 

mnogą, a nie pojedynczą. Ponadto omawiany wzór protokołu może służyć, tak jak to 

ma miejsce w niniejszej sprawie, do ustalania przebiegu granicy nie tylko dwóch 

sąsiadujących ze sobą działek, ale również większej ich ilości. Tę możliwość 

ustawodawca uwzględnił używając w opisie kolumny trzeciej wzoru protokołu formuły 

„właściciel/władający działką/działkami”. Zdaniem Sądu powyższej oceny nie 

zmieniła zmiana brzmienia niektórych opisów kolumn omawianego wzoru, jaka 

nastąpiła z dniem 31 lipca 2021 r. wskutek wejścia w życie rozp. ws. ewid. gruntów z 

2021 r. Przede wszystkim dlatego, że rozporządzenie to, a więc również i 

powoływany przez skarżącą wzór, nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, co 
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wyżej już wyjaśniono. Poza tym wspomniana zmiana polegająca na zastąpieniu w 

opisie kolumny drugiej zwrotu „Numery działek ewidencyjnych, do których należy 

ustalona granica”, zwrotem „Numer działek ewidencyjnych, do których należy 

ustalona granica”, może być rozumiane jako doprecyzowanie opisu mogącego 

wzbudzać wcześniej wątpliwości w kierunku takim, jaki również wcześniej powinien 

być stosowany. Dalej Sąd zauważył, że istotnym argumentem za zaprezentowanym 

przez organy administracji rozumieniem przepisów określających sposób 

umieszczania w protokole ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych 

poszczególnych działek w osobnych wierszach, jest treść niektórych z pozostałych 

kolumn tego protokołu. W siódmej kolumnie wskazuje się sposób ustalania przebiegu 

granic. Sposoby ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych określone zostały 

w przepisach § 39 ust. 1, 2 i 3 rozp. ws. ewid. gruntów z 2001 r. Cytując treść tego 

przepisu Sąd uznał, że nie może być wątpliwości, że nawet granice pomiędzy 

sąsiadującymi ze sobą działkami ewidencyjnymi należącymi do tych samych 

właścicieli mogą być ustalane na podstawie różnych kryteriów, skoro losy prawne 

tych działek mogą być różne. W takiej sytuacji umieszczenie w jednym wierszu 

więcej niż jednej granicy działek ewidencyjnych, uniemożliwiałoby jednoznaczne 

wskazanie, która z tych granic została ustalona na podstawie jakiego kryterium. 

Rozstrzygnięcie tej wątpliwości nie mogłoby w takiej sytuacji nastąpić na podstawie 

innych dokumentów podlegających włączenia do operatu technicznego, w 

szczególności na podstawie szkicu granicznego, na który powołuje się skarżąca. Na 

szkicu granicznym bowiem takie informacje nie są zamieszczane.  Przede wszystkim 

jednak i poza powyższą argumentacją Sąd wyjaśnił, że o wadliwości ustalania 

przebiegu granic działek ewidencyjnych w taki sposób, jak to zrobiła skarżąca w 

zakwestionowanych operatach świadczy to, że wspomniane ustalenie dotyczy 

przebiegu granic działek ewidencyjnych, a nie nieruchomości, co zdaje się wynikać z 

argumentacji zaprezentowanej w uzasadnieniu skargi. Argumentacja bowiem, że 

„zamieszczenie numerów działek ewidencyjnych należących do tego samego 

podmiotu, graniczących z tą samą działką drogową w jednym wierszu protokołu, nie 

stanowi błędnego udokumentowania przeprowadzonych czynność, a tym bardziej nie 

stanowi o wadliwym ustaleniu przebiegu granic działek – niesie za sobą tożsamą 

informację jak ewentualne zamieszczenie nr działek stanowiących przedmiot tej 

samej własności w osobnych wierszach”, może świadczyć o wadliwym utożsamianiu 

przez skarżącą ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych z ustalaniem 

przebiegu granic nieruchomości, czemu służą zupełnie inne postępowania. 
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Nieruchomościami są bowiem części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny 

przedmiot własności (art. 46 §1 k.c.). Ponieważ natomiast ustalenie przebiegu granic 

w trybie, o jakim mowa w § 39 rozp. ws. ewidencji gruntów z 2001 r. dotyczy granic 

działek ewidencyjnych, a nie granic nieruchomości, niedopuszczalne jest 

zamieszczanie w protokole ustalenia przebiegu granic takich działek numerów 

różnych działek należących do tego samego właściciela w jednym polu i wierszu. 

Okoliczność, że działki połączone w ten sposób w jednym polu w tym protokole 

należą do jednego właściciela, czy nawet sąsiadują ze sobą, nie jest jakimkolwiek 

zasługującym na uwzględnienie powodem ich łącznego zamieszczenia w jednym 

polu i wierszu ocenianego protokołu. Sąd przy tym zauważył, że w 

zakwestionowanych w sprawie protokołach ustalania przebiegu granic działek 

ewidencyjnych doszło do zamieszczenia w jednym polu i wierszu należących do tego 

samego właściciela trzech działek o numerach 117, 104 i 105, z których dwie, tj. 104 

i 105 sąsiadują ze sobą i są położone z jednej strony drogi oznaczonej jako działka 

numer 70, a trzecia oznaczona numerem 117 położona jest po przeciwnej stronie tej 

drogi i w znacznym oddaleniu od działek numer 104 i 105. Podobna sytuacja dotyczy 

działek numer 121, 94, 101 i 109/5, oraz działek 128 i 114. Mimo tego, że w 

okolicznościach niniejszej sprawy ustalenie przebiegu granic tych działek z działką 

drogową numer 70 nastąpiło na podstawie tego samego kryterium, tj. ustaleń 

wykonawcy po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz 

przeprowadzeniu analizy, nie można się zgodzić ze skarżącą, że ta zaistniała w 

niniejszej sprawie sytuacja faktyczna usprawiedliwia odstąpienie od przewidzianego 

w przepisach sposobu sporządzania protokołu ustalenia przebiegu granic działek 

ewidencyjnych. Ponieważ określony w przepisach sposób sporządzania tego 

protokołu znajduje istotne i racjonalne uzasadnienie, odstępowanie od niego w 

jednostkowych sytuacjach w oparciu o nieprzewidziane w przepisach przesłanki (np. 

w oparciu o pozostawanie kilku działek objętych ustalaniem przebiegu granic we 

własności tej samej osoby, sąsiadowanie tych działek ze sobą, takie same kryteria 

ustalania przebiegu tych granic), nie znajduje wystarczającego uzasadnienia. 

Wskazana i wyjaśniona powyżej istotna wadliwość przekazanych przez skarżącą 

wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, która została opisana w protokole 

weryfikacji i nie została skorygowana przez wykonawcę prac geodezyjnych 

powoduje, w ocenie Sądu, że zasadna była decyzja Starosty odmawiająca między 

innymi z tego powodu przyjęcia przedmiotowego operatu technicznego i 
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przekazanych nowych zbiorów danych do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego.  

W sprawie II SA/Ke 65/22 Sąd uznał za prawidłową decyzję obciążającą 

kosztami postępowania rozgraniczeniowego tylko jedną stronę tego postępowania, 

skoro przebieg granicy nie był sporny lub niepewny, a tym samym nie było 

konieczność przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego. Niemniej, Sąd 

dodatkowo zwrócił uwagę na okoliczność, przeoczoną przez organ odwoławczy. 

Mianowicie Kolegium nie zauważyło, że wniosek o rozgraniczenie dotyczył 

nieruchomości, która miała ustalone granice prawne, które w dalszym ciągu 

obowiązują. Tymczasem rozgraniczenie wykonuje się tylko w przypadku 

nieruchomości, których granice nie były jeszcze ustalone lub zatarły się i niemożliwe 

jest odtworzenie ich na podstawie dokumentów. Jeżeli natomiast granice ustalono 

wcześniej wystarczy przeprowadzić procedurę wznowienia granicy, o jakiej mowa w 

art. 39 Prawa geodezyjnego. Sąd stwierdził, że we wniosku o przeprowadzenie 

rozgraniczenia skarżąca w ogóle nie odwoływała się do jakichkolwiek zdarzeń, które 

spowodowałyby sporność granic nieruchomości ustalonych w trakcie podziału w 

1996 r. Także przeprowadzone na jej wniosek postępowanie rozgraniczeniowe 

wykazało, że ustalone w 1996 r. punkty graniczne nadal obowiązują, a w trakcie tego 

rozgraniczenia nie ustalono innej granicy. Zatem skoro granica prawna 

nieruchomości nie była sporna, to nie było potrzeb uruchamiania postępowania 

rozgraniczeniowego. 

Sprawa II SA/Ke 411/22 również dotyczyła kosztów postępowania 

rozgraniczeniowego. Wątpliwości Sądu wzbudził dokonany przez organy sposób 

podziału ustalonych kosztów rozgraniczenia pomiędzy jego uczestników. Sąd 

wskazał, że organ I instancji – w ślad za wytycznymi SKO wynikającymi z 

postanowienia kasacyjnego, przyjął tutaj zasadę, że należy ustalić długość każdej 

granicy działki podlegającej rozgraniczeniu oraz nakład pracy geodety potrzebny do 

jej wyliczenia. Taki sposób rozdziału kosztów – oparty na ustaleniu ich ogólnej 

wysokości (5.500 zł, choć SKO w uzasadnieniu swej decyzji podaje tu kwotę 5.000 

zł), długości poszczególnych granic (łącznie 1464,72 m) oraz kosztu pracy geodety 

za 1 m granicy (3,74 zł) – zaakceptował w całości organ odwoławczy. Ani SKO, ani 

też organ I instancji nie uzasadniły przy tym w żaden sposób tak przyjętej metody 

podziału, abstrahującej całkowicie od liczby wyznaczonych punktów granicznych. 

Sąd zwrócił uwagę, że nakład pracy geodety w przypadku granicy o znacznej 

długości, ale wyznaczonej dwoma punktami granicznymi, może być taki sam jak w 
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przypadku granicy o niewielkiej długości, ale również wymagającej ustalenia dwóch 

punktów granicznych. Ten prosty przykład pokazuje, że koszt ustalenia danego 

odcinka granicy nie musi zależeć wyłącznie od jego długości. Większy nakład pracy, 

a tym samym poniesiona wysokość wynagrodzenia geodety, może wiązać się z 

wyznaczeniem granic krótszych, ale np. o większej ilości załamań – wymagających 

wyznaczenia większej liczby punktów granicznych. Nakład pracy geodety stanowi 

zaś kryterium jakim powinien kierować się organ określając stosownie do art. 262 § 1 

pkt 2 K.p.a. koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie każdego z 

właścicieli działek, której granice podlegały ustaleniu, a koszty te nie wynikały z 

ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie (por. m.in. wyrok 

WSA w Kielcach z 18 marca 2020 r., II SA/Ke 775/19). Dalej Sąd podał, że z uchwały 

składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2006 r., I 

OPS 5/06, zwłaszcza z użytego w niej sformułowania „może", nie wynika że w 

realiach konkretnej sprawy nie jest możliwe obciążenie kosztami rozgraniczenia 

poniesionymi w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym stron w różnej 

wysokości, a więc z pominięciem reguły określonej w art. 152 K.c. W takiej jednak 

sytuacji rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów nie może być rozstrzygnięciem 

dowolnym i winno uwzględniać stan faktyczny sprawy oraz zgromadzony w jej toku 

materiał dowodowy. Jak wskazał NSA w wyroku z 4 grudnia 2020 r., I OSK 1439/20, 

jako podstawę ustalenia ponoszonych przez uczestników postępowania kosztów 

rozgraniczenia, organ powinien brać pod uwagę nie tylko liczbę stron biorących 

udział w postępowaniu (ilość ustalonych granic jako relewantną dla określenia 

kosztów postępowania rozgraniczeniowego ponoszonych przez poszczególne 

strony), ale np. liczbę wyznaczonych punktów granicznych i ich położenie, czy 

długość wspólnych odcinków rozgraniczanych nieruchomości. Istotną kwestią jest 

wykazanie przez organ, z czego wynika kwota, którą ma uiścić dana strona 

postępowania rozgraniczeniowego - niezbędne jest więc ustalenie z jakich 

składników składa się ta kwota – czy z kosztów konkretnych czynności geodety, np. 

liczby wyznaczonych punktów granicznych, czy też z innych jeszcze składników. 

Organ powinien więc ustalić jaki był faktycznie udział stron w rozgraniczeniu i 

wysokość kosztów poniesionych „w interesie stron" w rozumieniu art. 262 § 1 pkt 2 

K.p.a. (por. m.in. wyrok WSA w Łodzi z 10 października 2018 r., III SA/Łd 336/18). 

Kończąc Sąd zaznaczył, że w rozpatrywanym przypadku ustalając wysokość 

kosztów przypadających na poszczególnych uczestników postępowania 

rozgraniczeniowego organy wzięły pod uwagę wyłącznie długość granic, nie 



Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

158 

 

uzasadniając w żaden sposób tak przyjętej metody i podstaw podziału. Organy 

naruszyły w ten sposób przepisy art. 7, 77 § 1 i 107 § 3 K.p.a. oraz art. 262 § 1 pkt 1 

K.p.a. w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy.  

W sprawie II SA/Ke 485/22 Sąd stwierdził bezskuteczność podjętej na 

podstawie art. 47a i art. 47b Prawa geodezyjnego oraz rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2021 r., poz. 1368), dalej „rozporządzenie”, przez 

Burmistrza czynności, którą zawiadomiono skarżącą o ustaleniu numeru 

porządkowego "Skrzelczyce, ul. Jesionowa 14A", dla budynku mieszkalnego 

znajdującego się na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 206/5, 

położonej w miejscowości Skrzelczyce, stanowiącej jej własność. Jak wynikało z 

materiału dowodowego, czynność organu była związana z podjęciem przez Radę 

Miejską w Pierzchnicy uchwały nr XXXII/2/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie 

nadania nazw ulicom w miejscowości Skrzelczyce i wejściem jej w życie z dniem 1 

lipca 2022 r. Zgodnie z § 1 pkt 12 ww. uchwały działce oznaczonej w operacie 

ewidencji gruntów i budynków jako nr 429 nadano nazwę nowo utworzonej ulicy: 

ulica Jesionowa. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi. Sąd uznał, że mając 

na względzie treść § 9 ust. 3 rozporządzenia, obowiązkiem organu była aktualizacja 

danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, z urzędu, w trybie czynności 

materialno-technicznej. Uzupełniając materiał dowodowy organ wskazał, że przed 

podjęciem uchwały nr XXXII/2/2022 działka nr 205/5 nie miała nadanego numeru 

porządkowego, jak również numery porządkowe nieruchomości nie odpowiadały 

numeracji po ww. uchwale. W tej sytuacji Sąd zgodził się ze skarżącą, że działania 

prowadzące do nadania nazw ulicom miały charakter działań pierwotnych 

zmierzających do wprowadzenia ładu w zakresie numeracji porządkowej, a ustalenie 

numeru porządkowego dla budynku skarżącej powinno nastąpić z zachowaniem 

zasad określonych w § 6 rozporządzenia, zgodnie z którymi: numery porządkowe 

przyjmują postać liczb całkowitych w przedziale od 1 do n (ust. 1); przy nadawaniu 

numerów porządkowych pozostawia się wolne numery pod prognozowaną 

zabudowę, uwzględniając ład przestrzenny w całej miejscowości lub ład w obrębie 

danej ulicy lub danego placu. Skarżąca wykazała, że na działce 206/5 znajduje się 

budynek w budowie realizowany na podstawie decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Nie budziło wątpliwości Sądu, że 

kształtowanie ładu przestrzennego w związku z wyodrębnieniem ulicy Jesionowej 

wymagało od organu albo nadania numeru porządkowego w postaci liczby 
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całkowitej, albo pozostawienia wolnego numeru pod prognozowaną zabudowę. 

Wprawdzie przepis § 6 ust. 2 rozporządzenia dopuszcza nadanie numeru 

porządkowego uzupełnionego o wielką literę alfabetu łacińskiego bądź dwie litery 

tego alfabetu, jednakże tylko w przypadku braku możliwości nadania numeru 

porządkowego w postaci wyłącznie liczby całkowitej, a taka sytuacja nie miała 

miejsca. Sąd nie zgodził się z twierdzeniem organu, że w niniejszej sprawie nadanie 

numeru 14A było jedynym prawidłowym rozwiązaniem nienaruszającym ładu 

przestrzennego w obrębie danej ulicy, na co pozwala znajdujący zastosowanie § 6 

ust. 9 rozporządzenia, stosownie do którego, w przypadku gdy nadawanie kolejnych 

numerów porządkowych może powodować zaburzenie dotychczasowego ładu i 

czytelności numeracji porządkowej, organ prowadzący ewidencję podejmuje 

działania umożliwiające nadawanie numerów porządkowych zgodnie z ładem w 

zakresie numeracji porządkowej. Pod pojęciem użytego w tym przepisie 

sformułowania "zaburzenie dotychczasowego ładu" nie można bowiem rozumieć 

ładu ukształtowanego wadliwie, na skutek wadliwego wykonania uchwały w sprawie 

nadania nazwy ulicy, tj. tak jak w przypadku nadania nazwy ulicy Jesionowej. 

 
 

 

9.  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 52/22 Sąd nieprawomocnym wyrokiem 

stwierdził nieważność w całości uchwały rady gminy w sprawie ustalenia wysokości 

miesięcznej zryczałtowanej diety dla radnych, podjętej na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 8 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która nie została ogłoszona w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym.  Istota sporu w tej sprawie dotyczyła oceny 

charakteru prawnego zaskarżonej do Sądu uchwały rady gminy, co wiązało się z 

koniecznością rozstrzygnięcia, czy uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego, czy 

też akt kierownictwa wewnętrznego podjęty przez organ gminy w sprawie z zakresu 

administracji publicznej. 
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Sąd ocenił, że uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla 

radnych jednostek samorządu terytorialnego jest aktem prawa miejscowego, bowiem 

zawiera ona normy abstrakcyjne, które nie konsumują się przez jednorazowe 

zastosowanie. Diety wypłacane są co miesiąc, mają zatem charakter powtarzalny. 

Zawarte w kontrolowanym akcie normy mają także charakter generalny, gdyż ich 

adresatem nie jest konkretna osoba czy też osoby, ale każdy, kto pełni lub będzie 

pełnił funkcję radnego w gminie. Wskazany akt nie jest związany z kadencyjnością 

rady, co oznacza, że kontrolowana uchwała zachowuje ważność także po 

zakończeniu kadencji organu stanowiącego, który ją uchwalił. Adresatami 

zaskarżonej uchwały nie są więc wyłącznie radni sprawujący mandat w radzie gminy 

w dacie podjęcia kontrolowanej uchwały. Nie zmienia tej oceny to, że krąg adresatów 

uchwały nie jest zbyt liczny, z uwagi na określenie go wspólną cechą, jaką jest 

pełnienie funkcji radnego. Zdaniem Sądu, nie ulega również wątpliwości, że 

zaskarżona uchwała zawiera przepisy normatywne, na podstawie których jej 

adresaci uzyskali uprawnienia do diet w wysokościach ustalonych według zasad 

określonych w tej uchwale i została ona wydana na podstawie upoważnienia 

zawartego w ustawie - art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 u.s.g. Wobec powyższego Sąd 

stwierdził, że kwestionowana uchwała jest aktem normatywnym, powszechnie 

obowiązującym, nie zaś - jak twierdził organ - aktem kierownictwa wewnętrznego. 

Akty kierownictwa wewnętrznego kierowane są bowiem do jednostek 

organizacyjnych podporządkowanych organowi, który je wydaje.  

Z takim przypadkiem nie było w tej sprawie do czynienia. Sąd podkreślił, że 

nieopublikowanie zaskarżonej uchwały stanowiło istotne naruszenie prawa. Skutkiem 

nieogłoszenia aktu prawa miejscowego w wojewódzkim dzienniku urzędowym jest 

bowiem brak możliwości wywołania przez ten akt skutków prawnych w nim 

zamierzonych. Nieopublikowany akt prawa powszechnie obowiązującego nie może 

stanowić podstawy prawnej władczych rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych z 

zakresu administracji publicznej. Urzędowe ogłoszenie aktu prawa miejscowego jest 

warunkiem jego wejścia w życie (art. 88 ust. 1 Konstytucji RP) oraz jest jednym z 

istotnych elementów systemu zapewniającego jawność norm prawnych w 

społeczeństwie, a co za tym idzie, służy zapewnieniu zasady praworządności. 

Uchwała z zakresu prawa miejscowego, która podlega obowiązkowi ogłoszenia, a 

która nie zostaje przekazana do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, 

jest w całości nieważna, albowiem nieważność uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego dotyczy nie tylko postanowień sprzecznych z przepisami, ale całości 
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uchwały jako aktu prawa miejscowego, gdyż z powodu jej nieogłoszenia w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym nie może ona wywołać skutków prawnych w niej 

zamierzonych. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 273/22 Sąd nieprawomocnym wyrokiem 

stwierdził nieważność zaskarżonego zarządzenia w sprawie odwołania dyrektora 

centrum kultury i sztuki. W ocenie Sądu zasadne okazały się zarzuty skargi 

dotyczące naruszenia trybu odwołania skarżącej ze stanowiska dyrektora centrum 

kultury i sztuki. Nie ulegało bowiem wątpliwości, że skarżąca nie została wybrana na 

to stanowisko w drodze konkursu, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a zatem 

w przypadku jej odwołania miała zastosowanie procedura określona w zd. 1 i 2 ust. 1 

art. 15 ustawy. Sąd podkreślił, że art. 15 ust. 1 ustawy jest przepisem z zakresu 

prawa administracyjnego i ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Zdaniem Sądu, 

wbrew twierdzeniom organu wyrażonym w odpowiedzi na skargę, przed podjęciem 

zaskarżonego zarządzenia organ nie dopełnił wymogów art. 15 ust. 1 ustawy. Co 

prawda organ zwrócił się przed podjęciem zaskarżonego zarządzenia o opinie do 9 

podmiotów. Jak się jednak okazało, spośród 9 podmiotów, do jakich się zwrócono, 

jedynie 3 wyraziły realne stanowisko w sprawie, co już pokazuje, że ustalony krąg 

podmiotów opiniujących mógł być ustalony nie do końca rzetelnie. Przede wszystkim 

twierdzenie organu, że wyczerpał wszelkie dostępne możliwości ustalenia 

podmiotów, które mogłyby wyrazić opinię w przedmiocie odwołania skarżącej, nie 

znajduje oparcia w aktach postępowania, gdzie nie ma jakiegokolwiek potwierdzenia 

dokonywanych w tym zakresie ustaleń. Co więcej, organ wiedzy w tym zakresie mógł 

w prosty sposób zasięgnąć choćby zwracając się z zapytaniem do samej skarżącej, 

czy też przede wszystkim na podstawie listy podmiotów jakie opiniowały skarżącą 

przy okazji jej powołania na stanowisko, co powinno wynikać choćby z akt 

osobowych skarżącej (nota bene opinie te zostały nadesłane przez organ na 

wezwanie Sądu). Sąd podkreślił, że oczywiście nie ma wymogu zasięgania opinii 

podmiotów, które opiniowały na etapie powołania dyrektora. Niemniej jednak 

niewątpliwie może to być cenne źródło wiedzy na temat potencjalnych stowarzyszeń 

zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej 

przez daną instytucję - zwłaszcza w sytuacji gdy, jak w niniejszym przypadku, organ 

(jak twierdzi) wyczerpał możliwości, na podstawie których mógłby dokonać ustaleń w 

tym zakresie. Nic nie stało na przeszkodzie, by na temat współpracy z ww. 

podmiotami organ zaczerpnął wiedzy od samej skarżącej. Sąd ocenił, że w tej 
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sprawie ustalenia organu w przedmiocie opiniujących podmiotów nie były do końca 

pełne i rzetelne. Zwrócił uwagę, na tempo w jakim odbyła się cała procedura, co siłą 

rzeczy musiało rzutować także na rzetelność jej przeprowadzenia. Otóż 10 marca 

2022 r. rozpoczęła się ocena działalności centrum kultury i sztuki w ramach audytu, 

zaś już 17 marca 2022 r. wystosowano pisma do 9 podmiotów opiniujących. W 

zaskarżonym zarządzeniu, poza wyliczeniem tych podmiotów, nie odniesiono się w 

żaden sposób do wyników tej procedury i jej wpływu na podjętą decyzję.  Taki 

sposób procedowania w ocenie Sądu prowadził do wniosku, że doszło do istotnego 

naruszenia dyspozycji art. 15 ust. 1 ustawy, tj. naruszenia trybu odwołania dyrektora 

instytucji kultury. To zaś samo w sobie rzutowało na konieczność stwierdzenia 

nieważności zaskarżonego zarządzenia na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 314/22 Sąd oddalił skargę na uchwałę rady 

gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Sąd wyraził pogląd, że naruszenie interesu prawnego wnoszącego skargę w trybie 

art. 101 ust. 1 u.s.g. winno być oceniane na dzień wejścia w życie zaskarżonej 

uchwały. Nie ma w związku z tym znaczenia, że rozwiązania planistyczne w 

odniesieniu do tego samego terenu w poprzednio obowiązującym planie miejscowym 

były podobne czy wręcz identyczne, a poprzednia uchwała nie została skutecznie 

zaskarżona do sądu administracyjnego. Odnotowano również przeciwny pogląd, 

wyrażony w orzecznictwie sądów administracyjnych, którego Sąd w składzie 

orzekającym w niniejszej sprawie nie podzielił, zgodnie z którym dopiero wtedy, gdy 

ustalenia mpzp dokonują zmian w przeznaczeniu danych nieruchomości, to - co do 

zasady - wystarcza to do oceny, czy interes prawny skarżącego został naruszony. 

Sąd podkreślił w tej sprawie, że zgodnie z art. 9 ust. 4 u.p.z.p. ustalenia studium są 

wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Przepis art. 14 

ust. 5 u.p.z.p. przewiduje, że przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, to 

jest uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące 

zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności 

przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały 

geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 u.p.z.p. plan miejscowy uchwala rada gminy, po 

stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Z przytoczonych regulacji wynika, 

że powinna istnieć pełna zgodność nie tylko przewidywanych rozwiązań (przed 

sporządzeniem planu), ale także rozwiązań projektowanych z ustaleniami studium. 
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Gdyby przyjąć odmienne rozumienie tych regulacji i uznać, że nie musi być 

zapewniona zgodność unormowań planu miejscowego z aktem polityki przestrzennej 

gminy, mogłoby dojść do osłabienia więzi pomiędzy studium i planem, a w efekcie 

wobec braku konsekwencji w działaniach podejmowanych przez ten sam organ 

gminy, to jest radę gminy, w poszczególnych podejmowanych przez nią aktach 

(uchwały nienormatywnej, dotyczącej polityki przestrzennej - w sprawie studium, oraz 

normatywnej - dotyczącej planu miejscowego, a pomiędzy tymi uchwałami także 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego), trudno 

byłoby o zapewnienie spójności polityki przestrzennej gminy. Nie byłaby ona 

prawidłowo realizowana. W realiach kontrolowanej spawy nie było wątpliwości, że 

kwestionowane przez skarżących przeznaczenie ich nieruchomości w zaskarżonym 

planie jest w pełni zgodne z ustaleniami uchwały rady gminy w sprawie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, która nie była 

przez skarżących  kwestionowana, gdyż nie składali oni do jego projektu wniosków, 

ani uwag, jak również tamtej uchwały nie zaskarżyli. W studium tym działki 

skarżących położone są na obszarze, na którym zaplanowano przebieg drogi 

krajowej na parametrach drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP) lub ekspresowej 

(S) w obszarze węzła drogowego. Odnosząc się do takich zapisów Sąd wskazał, że 

uwzględnienie wniosków skarżących dotyczących przeznaczenia ich działek zgodnie 

z planowanym zamierzeniem zmierzałoby do naruszenia zapisów Studium, a więc 

prowadziło do wprowadzenia do mpzp zapisu istotnie naruszającego zasady jego 

sporządzania, a przez to niedopuszczalnego. Dodatkowo Sąd wskazał, że jak wynika 

z art. 15 ust. 2 pkt 10 u.p.z.p., w planie miejscowym obowiązkowo ustala się zasady 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Rada gminy była zatem zobowiązana do określenia w mpzp przeznaczenia terenu 

pod drogi publiczne. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 339/22 nieprawomocnym wyrokiem Sąd 

stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w przedmiocie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w części tekstowej i graficznej w zakresie w jakim 

na terenie działki skarżącej przewiduje przeznaczenie „R - tereny rolnicze” oraz  

odrzucił skargę w pozostałej części. Sąd stwierdził, że w odniesieniu do działek, 

które stanowią współwłasność skarżącej, skarga podlegała odrzuceniu. Skarżąca nie 

przedstawiła bowiem zgody pozostałych współwłaścicieli na wniesienie skargi. Sąd 

podzielił pogląd prezentowany w orzecznictwie sądowoadministracyjnym zgodnie z 

którym, w przypadku współwłasności nieruchomości interes prawny wszystkich 
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współwłaścicieli we wniesieniu skargi na uchwałę w przedmiocie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jest tożsamy, albowiem wynika on z istoty 

wspólnego, niepodzielnego prawa własności danej nieruchomości. Z przepisów 

kodeksu cywilnego wynika, że każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do 

współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną (art. 200 k.c.), jest uprawniony do 

współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki 

daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych 

współwłaścicieli (art. 206 k.c.) oraz może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić 

wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa (art. 209 k.c.). 

Interes prawny współwłaścicieli jest ściśle związany z daną nieruchomością i z jej 

przeznaczeniem przyjętym w planie miejscowym. Jeżeli współwłaściciele uznają, że 

mają odmienny zamiar zagospodarowania danej nieruchomości, to mogą wystąpić o 

zniesienie jej współwłasności. Nie jest dopuszczalne, aby sąd administracyjny 

kontrolował zgodność z prawem danego planu miejscowego ze skargi jednego 

współwłaściciela nieruchomości, a następnie ze skargi kolejnego współwłaściciela tej 

samej nieruchomości. Sąd wskazał, że w orzecznictwie podkreśla się, że zasadniczo 

nie można wykluczyć tego, iż poszczególni współwłaściciele mogą prezentować 

różne stanowiska co do przeznaczenia i sposobu korzystania ze wspólnej 

nieruchomości objętej planem miejscowym. Złożenie skargi przez poszczególnych 

współwłaścicieli z żądaniem stwierdzenia nieważności uchwały w zakresie ustaleń 

dotyczących przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i zabudowy wspólnej 

nieruchomości powinno być traktowane jako czynność przekraczająca zwykły 

zarząd, co implikuje zastosowanie regulacji zawartej w przepisach art. 196 i art. 199 

k.c.  Z tych przyczyn skarga podlegała w tej części odrzuceniu na podstawie art. 58 § 

1 pkt 6 p.p.s.a. Przechodząc do merytorycznej kontroli zaskarżonej uchwały w 

zakresie objętym skutecznie wniesioną skargą Sąd wskazał, że skarga w tej sprawie 

eksponowała istotne naruszenie prawa (zasad sporządzania planu) przy uchwalaniu 

planu miejscowego, w tym  sprzeczność kontrolowanego planu w zakresie działki 

skarżącej z zapisami uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Zarzut ten okazał się uzasadniony.  Sąd 

podkreślił, że ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy uchwalaniu 

planów miejscowych. Studium jest aktem o charakterze ogólnym, gdyż wyznacza 

podstawowy zarys, czy kierunki zagospodarowania gminy, natomiast 

uszczegółowienie zasad zagospodarowania terenów następuje w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. Stopień związania planów ustaleniami 
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studium zależy w dużym stopniu od brzmienia ustaleń studium. Ustalenia studium nie 

muszą być przeniesione wprost do postanowień miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, ale nie mogą również być ze sobą sprzeczne. 

Studium jest formą realizacji obowiązku prowadzenia polityki przestrzennej przez 

samorządowe władze lokalne i jest nie tylko aktem określającym założenia lokalnej 

polityki przestrzennej, lecz zawiera ustalenia wiążące przy sporządzeniu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium z założenia ma 

być aktem elastycznym, który jednak zawiera nieprzekraczalne ramy dla swobody 

planowania przestrzennego. Zatem jeżeli w studium określa się m.in. kierunki zmian 

w przeznaczaniu terenów (art. 10 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p.), to gmina w ramach uprawnień 

wynikających z władztwa planistycznego może zmienić w planie miejscowym 

dotychczasowe przeznaczenie określonych obszarów, ale tylko w granicach 

zakreślonych ustaleniami studium. Inne przeznaczenie konkretnego terenu w planie 

miejscowym, niż przeznaczenie przyjęte w studium, kwalifikowane jest jako 

naruszenie zasad sporządzania planu, tj. art. 9 ust. 4 u.p.z.p., zwłaszcza gdy 

przeznaczenie terenu w planie jest całkowicie odmienne od ustalonego w studium. 

Stopień związania miejscowego planu z ustaleniami studium jest uzależniony od 

szczegółowości zapisów tego ostatniego aktu i w związku z tym może być silniejszy 

lub słabszy. Sąd wskazał, że w ujęciu systemowym zgodność między treścią studium 

a treścią planu miejscowego winno się postrzegać jako kontynuację identyczności 

zasad zagospodarowania terenu ustalanych ogólnie w studium i podlegających 

sprecyzowaniu w planie miejscowym. Plan miejscowy ma jedynie doprecyzować te 

zasady i to w taki sposób, aby nie doprowadzić do ich zmiany lub modyfikacji. Innymi 

słowy, konkretne obszary mogą mieć określone przeznaczenie w planie, jeśli 

wcześniej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmina wskazała taki rodzaj przeznaczenia dla tych obszarów. Zatem ustalenia planu 

miejscowego są konsekwencją zapisów przyjętych w studium.  W konsekwencji inne 

przeznaczenie określonego terenu w planie miejscowym niż w studium należałoby 

zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa tj. art. 9 ust. 4 u.p.z.p., zwłaszcza 

wówczas, gdy to inne przeznaczenie terenu w planie miejscowym jest całkowicie 

odmienne od ustalonego w studium. Ustalenia studium są podstawowym kryterium 

odniesienia przy kontrolowaniu, czy granice władztwa planistycznego nie zostały 

przekroczone. Badanie kwestii, czy plan nie narusza ustaleń studium, powinno być 

oceniane przez pryzmat dokumentu studium obowiązującego w dacie uchwalenia 

zaskarżonego planu. Treść dokumentu studium należy odczytywać poprzez łączne 



Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

166 

 

zastawienie części tekstowej oraz graficznej studium. Odmienny charakter studium i 

planu miejscowego, jak i kryteria badania zgodności tych dokumentów, akcentuje się 

w orzecznictwie NSA, w którym wskazuje się, że stosownie do art. 9 ust. 4 u.p.z.p. 

ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych. Zgodnie zaś z art. 15 ust. 1 tej ustawy wójt burmistrz albo prezydent 

miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i 

graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się 

do obszaru objętego planem. Sąd podkreślił, że o istotności naruszenia zasady 

niezgodności (nienaruszalności) planu miejscowego ze studium można mówić 

wówczas, gdy plan miejscowy nie tylko nie jest zgodny z zapisami studium, ale 

również narusza zapisy studium. Ma to miejsce przykładowo w sytuacji, w której w 

planie miejscowym ustalono przeznaczenie terenu, które całkowicie abstrahuje od 

przewidzianych kierunków zagospodarowania w studium zarówno podstawowych jak 

i dopuszczalnych. W kontrolowanej sprawie zgodnie ze studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu na którym znajduje 

się działka skarżącej przewidziano rozwój budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego.  Z kolei w zaskarżonym planie przeznaczenie leżącej w jego 

obrębie działki skarżącej to teren rolniczy, oznaczony w planie symbolem R.  W tym 

stanie rzeczy Sąd stwierdził, że przyjęte w zaskarżonym planie przeznaczenie tej 

działki jest niezgodne z przewidzianą w studium jej funkcją. Przeznaczenie w planie 

miejscowym działki skarżącej w całości jako teren rolniczy, oznaczony w 

zaskarżonym planie symbolem R, nie tylko narusza ustalenia studium, ale jest z nim 

sprzeczne. Dlatego zarzuty skargi oraz podniesioną w niej argumentację Sąd uznał 

za zasadną, co skutkowało stwierdzeniem nieważności zaskarżonej uchwały w 

części tekstowej i graficznej w zakresie tej działki. Nadto Sąd stwierdził, że 

argumentacja odpowiedzi na skargę nie mogła skutkować oddaleniem skargi. Organ 

planistyczny nie może arbitralnie zmieniać przeznaczenia gruntu w sposób 

niezgodny ze studium. Organ winien był, chcąc nie naruszyć ustaleń studium, przed 

uchwaleniem planu dokonać zmiany studium. W niniejszym przypadku organ tego 

zaniechał. Sąd podkreśli, że okoliczność, iż rada gminy stwierdzi w uchwale, że 

ustalenia planu nie naruszają studium nie wyłącza obowiązku sądu 

administracyjnego przeprowadzenia kontroli, czy plan miejscowy rzeczywiście jest 

zgodny z ustaleniami studium. W realiach kontrolowanej sprawy stwierdzenie braku 

zgodności planu - co do działki skarżącej - z zapisami studium, musiało skutkować 

stwierdzeniem nieważności uchwały we wskazanej części. Sąd dokonał analizy 
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części graficznych planu w otoczeniu działki skarżącej i stwierdził, że okoliczne 

działki są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, natomiast sąsiadująca z nimi 

działka skarżącej jest przeznaczona pod tereny rolnicze. Sąd w aktach 

planistycznych ani w odpowiedzi na skargę nie znalazł dostatecznych podstaw i 

uzasadnienia dla wyłączenia działki skarżącej z terenów zabudowy mieszkaniowej.  

Podnoszona przez organ w odpowiedzi na skargę kwestia braku dostępności działki 

do drogi publicznej jest o tyle nieuzasadniona, że jak wynika z wyjaśnień skarżącej 

oraz dokumentacji planistycznej istnieje możliwość zapewnienia dojazdu do tej 

działki poprzez inną działkę.  Odnosząc się do zarzutu skargi przekroczenia granic 

przysługującego gminie władztwa planistycznego poprzez nadmierne ograniczenie 

uprawnień skarżącej związanych z prawem własności przedmiotowej działki i 

wyłączenie jej z terenów zabudowy mieszkaniowej na rzecz terenów rolniczych, Sąd 

uznał, że także i ten zarzut skargi jest uzasadniony. W pierwszej kolejności Sąd 

wskazał, że organ planistyczny nie może kształtować w sposób dowolny 

przeznaczenia nieruchomości. Dopuszczalność ograniczeń prawa własności, tak 

samo jak wszelkich innych konstytucyjnych praw i wolności jednostki, musi być 

oceniana także z punktu widzenia ogólnych przesłanek ustanowionych w art. 31 ust. 

3 Konstytucji RP, w szczególności z punktu widzenia zasady proporcjonalności 

(zakazu nadmiernej ingerencji). Nadto stwierdził, że ograniczenia prawa własności 

dopuszczalne są tylko w zakresie, w jakim nie naruszają „istoty” tego prawa (art. 64 

ust. 3 in fine Konstytucji RP, pokrywający się zresztą z ogólną zasadą z art. 31 ust. 3 

zd. 2 Konstytucji RP). Zdaniem Sądu, oznacza to, że każde ograniczenie praw i 

wolności jednostki musi być w pierwszym rzędzie oceniane w płaszczyźnie pytania, 

czy było ono „konieczne”, czyli innymi słowy, czy tego samego celu (efektu) nie 

można było osiągnąć przy użyciu innych środków, mniej uciążliwych dla obywatela, 

bo słabiej ingerujących w sferę jego praw i wolności. W ocenie Sądu, w odniesieniu 

do zaskarżonej uchwały, w części dotyczącej działki skarżącej, organ naruszył 

również określoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP zasadę równości przez wyłączenie 

działki skarżącej z terenów zabudowy mieszkaniowej w sytuacji, gdy właściciele 

nieruchomości sąsiednich o podobnych uwarunkowaniach uzyskali możliwość takiej 

zabudowy. W związku z powyższym, na podstawie art. 28 ust. 1 u.p.z.p. Sąd 

stwierdził, że uchwalając zaskarżony plan miejscowy w odniesieniu do działki 

skarżącej, organ planistyczny naruszył zasady władztwa planistycznego i nie 

zachował zasady równości i proporcjonalności.   
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W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 392/22 Sąd nieprawomocnym wyrokiem 

oddalił skargę na uchwałę rady miejskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej. Sąd wskazał, że uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej jest etapem realizacji procesu inwestycyjnego prowadzonego w 

oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i 

realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1538), zwanej dalej „specustawą mieszkaniową”. Z woli ustawodawcy 

wprowadzają one określone ułatwienia przy lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 

polegające w szczególności na możliwości realizacji inwestycji niezależnie od ustaleń 

m.p.z.p., a w przypadku jego braku - bez konieczności uzyskania decyzji w sprawie 

warunków zabudowy. Zamiast tego podjęta musi być jednak przez radę gminy 

uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, poprzedzona odpowiednią 

procedurą przeprowadzoną przez wójta, burmistrza, prezydenta, w ramach której 

weryfikowane są przesłanki dopuszczalności podjęcia tego rodzaju uchwały. 

Uzależnienie możliwości realizacji inwestycji od stanowiska organu reprezentującego 

mieszkańców z założenia służyć ma zachowaniu zasady autonomii gminy, gdyż to 

nadal rada gminy jest władna mocą swej uchwały odstąpić od zapisów planu 

miejscowego albo też zdecydować, że planowana inwestycja nie powstanie. 

Określony w specustawie mieszkaniowej sposób procedowania zapewnia 

uwzględnienie stanowiska mieszkańców (pozytywnego i negatywnego), jak i 

uwzględnienie stanowiska wyspecjalizowanych organów, które w zakresie swojej 

właściwości przedstawiają informacje o możliwych zagrożeniach czy skutkach 

realizacji inwestycji. Na podstawie ww. stanowisk rada gminy może podjąć uchwałę o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, której realizacja w normalnym trybie 

wymagałaby zmiany planu miejscowego albo nie mogłaby dojść do skutku. 

Procedura związana z podejmowaniem uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej (lub towarzyszącej) jest odrębną procedurą od 

postępowania administracyjnego w indywidualnej sprawie. Uchwalanie 

przedmiotowej uchwały, podobnie jak w przypadku wydawania przez radę gminy 

aktów planistycznych - na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, dokonywane jest według trybu przewidzianego 

dla tego typu aktu, określonego w specustawie mieszkaniowej. Przed podjęciem 

przedmiotowej uchwały, właściwy organ prowadzący (wójt, burmistrz, prezydent 

miasta) odpowiedzialny jest za przeprowadzenie procesu unormowanego w 

Rozdziale 2 specustawy mieszkaniowej. Czynności podejmowane przez wójta 
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(burmistrza, prezydenta miasta) do czasu przekazania radzie gminy projektu uchwały 

w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji określają przepisy art. 7 ust. 9 - 17 

specustawy, natomiast sposób procedowania rady gminy regulują przepisy u.s.g. 

oraz statut gminy, określający organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów 

gminy. Przebieg procedury prowadzącej do podjęcia zaskarżonej uchwały nie był w 

rozpoznawanej sprawie kwestionowany, a Sąd ze swej strony także nie dopatrzył się 

uchybień w tym zakresie. Uchwała w przedmiocie lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej, podejmowana na podstawie specustawy, pod względem 

wywoływanych przez nią skutków prawnych, wykazuje podobieństwo do decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, a także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

ustalając przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów. Dostrzegając 

oczywiste różnice pomiędzy aktami prawnymi z zakresu planowania przestrzennego, 

a indywidualnymi władczymi formami działalności administracji publicznej, Sąd 

zaznaczył, że wszystkie one ustalają najistotniejsze parametry urbanistyczno-

architektoniczne zamierzonej zabudowy planowanej na objętym inwestycją terenie i 

stanowią podstawę następczo wydawanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla tej 

inwestycji (w odniesieniu do uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, tj. art. 25 

ust. 1 i 6 specustawy). Poza wspomnianym wyżej określeniem procedury związanej z 

podejmowaniem uchwały, specustawa określa również zakres wymogów 

materialnoprawnych, jakie winny zostać spełnione aby podjęcie tej uchwały było 

możliwe, związanych np. z charakterem terenu, na którym planowana jest inwestycja 

(m.in. dostęp do drogi publicznej, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 

elektroenergetycznej, bliskość przystanków i szkół - por. art. 17 ust. 1 i 2 

specustawy). Ustawa wskazuje przesłanki, jakimi powinien kierować się organ przy 

podejmowaniu uchwały (wspomniany art. 7 ust. 4 ustawy). Określa również 

elementy, jakie powinna zawierać uchwała (art. 8 ust. 1 specustawy). Wszystkie 

powyższe okoliczności przewidziane w ustawie są determinowane i odpowiadają 

charakterowi omawianej uchwały jako ustalającej przeznaczenie i zasady 

zagospodarowania terenu.  W tym kontekście Sąd podkreślił, że nie może odnieść 

skutku w postaci stwierdzenia nieważności uchwały podnoszenie na tym etapie 

inwestycyjnym zarzutów opartych na naruszeniu przepisów rozporządzenia w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Zgodnie z § 1 tego aktu ustala on warunki techniczne, jakim powinny 

odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce 
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budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, 

zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane. Te ostatnie przepisy odnoszą się do zasad projektowania obiektów 

budowlanych i zagospodarowania działek, na których są posadowione. Z § 2 ust. 1 

rozporządzenia wprost wynika, że jego przepisy 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 § 135 ust. 10 

oraz § 207 ust. 2. Są one zatem stosowane dopiero na kolejnym etapie 

postępowania inwestycyjnego - przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i 

zatwierdzaniu projektu budowlanego. Sąd ocenił, że niezasadnie w tym zakresie 

odwołuje się skarżący do art. 1 ust. 3 specustawy, zgodnie z którym w zakresie 

nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), powoływanej dalej jako 

„P.b.”. Tego rodzaju regulacja nie oznacza, że przepisy tej ostatniej ustawy znajdują 

zastosowanie do uchwały o ustaleniu inwestycji mieszkaniowej. Jak zaś wynika z 

uzasadnienia projektu ustawy, art. 1 ust. 3 specustawy ma w szczególności rozwiać 

wątpliwości co do organów właściwych w sprawach pozwolenia na budowę. Z kolei 

fakt związania organu wydającego pozwolenie na budowę uchwałą o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (art. 25 ust. 1 specustawy), podobnie jak ma to 

miejsce w przypadku decyzji o warunkach zabudowy (art. 55 w zw. z art. 64 ust. 1 

u.p.z.p.) czy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 55 

u.p.z.p.) daje gwarancję zgodności z prawem w zakresie oceny dopuszczalności 

konkretnego zagospodarowania terenu, który jest przygotowany pod zamierzenie 

inwestycyjne. Związanie to odnosi się do aspektów mających związek z 

zagospodarowaniem terenu, warunkami lokalizacji inwestycji, a jedynie w 

ograniczonym zakresie z parametrami obiektu, które zgodnie z przepisami 

specustawy (por. art. 8 ust. 1) - w związku z charakterem omawianej uchwały - mogą 

znaleźć w niej swoją regulację. Zdaniem Sądu, niezależnie od tego, że już obecnie w 

ramach planowanej inwestycji wzięto pod uwagę bliskość działalności prowadzonej 

przez skarżącego i w związku z tym, o czym mowa w samej uchwale, w celu 

zapewnienia prawidłowego poziomu przenikających hałasów i zapachów mogących 

powstać na skutek prowadzonych działalności w istniejącej zabudowie produkcyjnej, 

od strony południowej budynku zaprojektowano przeszklenia elewacji o 

podwyższonej izolacyjności akustycznej i termicznej, zaś w celu ograniczenia 

https://sip.lex.pl/#/document/16796118?unitId=art(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16796118?unitId=art(6)&cm=DOCUMENT
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potencjalnego przenikania wibracji od strony hal produkcyjnych zlokalizowanych po 

południowej stronie obszaru inwestycji ścianę południową kondygnacji podziemnej 

zlokalizowano w odsunięciu ok. 3,4 m od istniejącej hali produkcyjnej, a ścianę 

kondygnacji nadziemnych w odsunięciu min. 4,0 m od istniejącej hali, w świetle 

obowiązujących przepisów specustawy nie można uznać, by - podobnie jak w 

przypadku decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego - kwestia poziomu hałasu mogła podlegać badaniu na 

tym etapie inwestycyjnym i aby w związku z tym ewentualne przekroczenie norm 

hałasu ze strony budynku skarżącego mogło powodować konieczność podjęcia 

uchwały odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji. Jest to zagadnienie, które 

podlega badaniu także na etapie procedowania decyzji o pozwoleniu na budowę, o 

czym świadczą przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Na tym 

etapie ponadto, co Sąd podkreślił, organ architektoniczno-budowlany bada 

zapewnienie przy projektowaniu obiektu budowlanego poszanowania, występujących 

w obszarze oddziaływania tego obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich (art. 

5 ust. 1 pkt 9 u.P.b.).  W kontekście oceny zarzutów podnoszonych w skardze Sąd 

zwrócił uwagę, że ustawodawca w art. 5 i art. 7 ust. 2 i 3 specustawy mieszkaniowej 

określił w sposób konkretny przypadki, w których niedopuszczalne jest podjęcie 

uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. W rozpoznawanej sprawie 

żaden z tych przypadków nie zachodził. Jak zauważono w podjętej uchwale - 

przedmiotowa inwestycja może być realizowana nie tylko niezależnie od ustaleń 

m.p.z.p. (art. 5 ust. 3 specustawy), ale z uwagi na treść art. 5 ust. 4 specustawy oraz 

fakt, że przedsięwzięcie ma być realizowane na terenie dawnego zakładu 

produkcyjnego, inwestycji tej nie dotyczy także warunek niesprzeczności ze studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  W ocenie 

Sądu dla oceny prawidłowości zaskarżonej uchwały nie może mieć istotnego 

znaczenia fakt, że uprzednio, procedując poprzedni wniosek tej samej spółki, rada 

miejska nie przegłosowała podjęcia uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej w tej samej, który to wniosek został następnie wycofany przez 

inwestora. Zdaniem Sądu, okoliczność ta mogłaby mieć znaczenie prawne w sytuacji 

gdyby procedowaniu podlegał ponownie identyczny wniosek jak poprzedni. W 

zaistniałej sytuacji jednak porównanie treści obu wniosków prowadzi do konkluzji, że 

nowy wniosek - na skutek którego podjęto zaskarżoną uchwałę - różni się od 

poprzedniego rozwiązaniami związanymi z ograniczeniem poziomu przenikających 

hałasów, zapachów i wibracji (przeszklenia elewacji w aluminiowo-szklanym 

https://sip.lex.pl/#/document/18745510?unitId=art(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18745510?unitId=art(7)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18745510?unitId=art(7)ust(3)&cm=DOCUMENT
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systemie fasadowym o podwyższonej izolacyjności akustycznej i termicznej, 

odsunięcie ściany kondygnacji podziemnej ok. 3,4 m od istniejącej ściany hali 

produkcyjnej, wypełnienie gruntem przestrzeni pomiędzy budynkami, zlokalizowanie 

ściany kondygnacji nadziemnej w odległości 4 m od strony istniejącej hali 

produkcyjnej). W tej sytuacji zdaniem Sądu nie można było zarzucić organowi, że 

procedował identyczny wniosek jak poprzednio. Tym bardziej zaś nie może mieć 

znaczenia dla oceny uchwały stanowisko radych wyrażone w trakcie poprzedniego 

głosowania. Sąd podniósł również, że zaskarżona uchwała zawiera stosowne 

uzasadnienie, w którym dokonano m.in. analizy stanu zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych i możliwości rozwoju miasta i gminy. Przy ocenie powyższych 

parametrów rada gminy korzysta z pewnego rodzaju swobody (ale nie dowolności). 

Swoboda rady w ocenie stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w gminie ma 

swoje źródło w zasadzie, że władztwo planistyczne na terenie gminy należy do jej 

mieszkańców i organu stanowiącego gminy. Prawna ochrona samodzielności gminy 

jest zaś gwarantowana w art. 165 ust. 2 Konstytucji RP i stanowi w okolicznościach 

rozpoznawanej sprawy istotną wskazówkę interpretacyjną, pozwalającą sądowi na 

właściwe odczytanie granic kontroli sądowoadministracyjnej. Kontrola ta nie może 

bowiem wkraczać w sferę działalności, w której gmina korzysta z autonomii 

wyznaczonej zasadami konstytucyjnymi, w tym zasadą pomocniczości, wyrażoną w 

preambule Konstytucji RP i zasadą decentralizacji, określoną w art. 15 ust. 

1 Konstytucji RP. W ocenie Sądu organ uchwałodawczy w rozpatrywanym przypadku 

nie naruszył granic przyznanej mu swobody, dokonując należytej oceny wniosku 

inwestora w omawianym zakresie.  

W sprawach o sygn. akt: II SA/Ke 14/22 oraz II SA/Ke 46/22 Sąd stwierdził 

nieważność w całości uchwał w sprawie uchwalenia regulaminów określających tryb, 

sposób powoływania i odwoływania członków zespołów interdyscyplinarnych oraz 

szczegółowych warunków ich funkcjonowania. Sąd podkreślił, że w aktualnym 

orzecznictwie sądowoadministracyjnym jednolicie przyjmuje się, że uchwały w 

sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania uchwalane 

na podstawie art. 9a ust. 15 u.p.p.r. są aktami prawa miejscowego. Sąd 

rozpoznający niniejsze skargi w pełni zaakceptował również wyrażony w wyroku NSA 

z dnia 11 stycznia 2012 r. o sygn. akt I OSK 1922/11 pogląd, że z uwagi na charakter 

zespołu interdyscyplinarnego, jego zróżnicowany skład osobowy, zakres 

kompetencji, stosowane przez niego środki oraz treść upoważnienia ustawowego 

https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(165)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(15)ust(1)&cm=DOCUMENT
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

173 

 

zamieszczonego w art. 9a ust. 15 u.p.p.r. należy stwierdzić, że normy prawne 

zawarte w kontrolowanych uchwałach - będących podstawowymi aktami 

wykonawczymi - mają charakter norm generalnych, wyznaczających adresatom tych 

norm określony sposób funkcjonowania, o charakterze powszechnym na terenie 

danej gminy i wywołujących określone skutki prawne. Uwzględniając powyższe Sąd 

stwierdził, że uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów określających tryb, sposób 

powoływania i odwoływania członków zespołów interdyscyplinarnych oraz 

szczegółowe warunki ich funkcjonowania, należą do aktów prawa miejscowego. 

Obowiązek ogłaszania tego typu aktów wynika wprost z treści art. 2 ust. 1 i art. 13 

ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.), który przewiduje, 

że akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy ogłasza się w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym. Stosownie do treści art. 4 ust. 1 tej ostatniej 

ustawy akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, 

ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od 

dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Do zasad 

i trybu ogłaszania aktów prawa miejscowego zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych odsyła także art. 42 u.s.g. 

Urzędowe ogłoszenie aktu prawa miejscowego jest warunkiem jego wejścia w życie - 

stanowiąc jeden z istotnych elementów systemu zapewniającego jawność norm 

prawnych w społeczeństwie, a co za tym idzie, służy zapewnieniu zasady 

praworządności. Uchwała z zakresu prawa miejscowego, która podlega obowiązkowi 

ogłoszenia, a która nie zostaje przekazana do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym, jest w całości nieważna. Niepromulgowanie aktów prawa miejscowego 

stanowi bowiem istotne naruszenie prawa powodujące stwierdzenie ich nieważności. 

Właściwe ogłoszenie aktu prawa miejscowego jest warunkiem jego wejścia w życie, 

co wynika wprost z art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Podkreślenia przy tym wymaga, 

że w sytuacji braku spełnienia wymogu publikacji aktu prawa miejscowego, 

nieważność takiej uchwały dotyczy nie tylko postanowień sprzecznych z przepisami, 

ale dotyczy całości uchwały jako aktu prawa miejscowego, gdyż z powodu jej 

nieogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie może ona wywołać skutków 

prawnych w niej zamierzonych. W kontekście podniesionych przez Prokuratora 

zarzutów skarg i zawartych w zakwestionowanych uchwałach regulacji co do tego, że 

akty te wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, nie budziło wątpliwości Sądu, że 

zakwestionowane uchwały nie zostały ogłoszona w wojewódzkim dzienniku 



Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

174 

 

urzędowym zgodnie z przywołanymi wyżej regulacjami ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Wadliwość tego rodzaju 

pozwoliła na uznanie, że zaskarżone uchwały zostały wydane z naruszeniem art. 42 

u.s.g. w zw. z art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych i art. 88 ust. 1 Konstytucji RP, 

skutkującym w całości ich nieważnością. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 388/22 Sąd stwierdził nieważność w całości 

uchwały rady gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność gminy.                              

W uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że skarga w sprawie została 

wniesiona przez prokuratora na podstawie art. 8 § 1, art. 50 § 1, art. 53 § 2a w zw. z 

art. 3 § 2 pkt 5 p.p.s.a. Nie było w związku z powyższym wątpliwości co do tego, że 

skarga została wniesiona w sprawie należącej do właściwości WSA w Kielcach i nie 

zawierała braków formalnych, przez co podlegała rozpoznaniu. Podniesiona w 

skardze wadliwość zaskarżonej uchwały dotyczyła jej treści. W ocenie Prokuratora, 

wyznaczenie w tej uchwale trybu sprzedaży nieruchomości, tj. w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego, stanowi przekroczenie upoważnienia ustawowego oraz 

niedopuszczalną ingerencję rady gminy w kompetencje organu wykonawczego 

gminy. Według organu natomiast, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) u.s.g., rada 

gminy ma pewne kompetencje w zakresie gospodarowania mieniem, przedmiotowa 

zgoda została wyrażona na wniosek organu wykonawczego, który wskazał formę 

nabycia nieruchomości, a nadto dostrzeżone przez prokuratora naruszenie prawa nie 

miało charakteru istotnego. Rozstrzygnięcie zarysowanego sporu wymagało zatem 

dokonania wykładni przepisów u.s.g. i u.g.n. dotyczących zasad gospodarowania 

mieniem komunalnym. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 43 u.s.g. mieniem 

komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych 

gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym 

przedsiębiorstw. Z kolei zgodnie z art. 45 u.s.g. podmioty mienia komunalnego 

samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników 

majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.  

Jak podkreślił Sąd, nieruchomości są składnikiem majątku gminy, rozporządzanie 

którym jest poddane szczególnemu reżymowi prawnemu. Gospodarowanie 

nieruchomościami stanowiącymi własność gminy jest przedmiotem regulacji odrębnej 

ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zasadą sformułowaną 

w art. 28 ust. 1 u.g.n. i art. 37 ust. 1 u.g.n. jest sprzedaż nieruchomości gminnych w 
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drodze przetargu. Z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) u.s.g. wynika z kolei, że zasady - między 

innymi - zbywania nieruchomości gminnych, określane są w uchwałach rady gminy, a 

do czasu określenia tych zasad wójt może dokonywać zbycia nieruchomości 

gminnych tylko za zgodą rady gminy, która również wyrażana jest w formie uchwały. 

Do wykazania sprzeczności z prawem uchwały rady gminy podjętej na podstawie art. 

18 ust. 2 pkt 9 lit. a) u.s.g. konieczne co do zasady jest stwierdzenie, że rada gminy 

wydała uchwałę wyrażającą zgodę na dokonanie wspomnianych czynności przez 

organ wykonawczy w sytuacji, gdy zasady ich dokonywania zostały już uregulowane 

w uchwale gminy bądź czynność wskazana w tym przepisie nie przekracza zakresu 

zwykłego zarządu. W tym zakresie Sąd zauważył, że w sprawie nie ustalono, czy 

uchwała w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego 

zarządu, do których to spraw niewątpliwie należą sprawy zbywania nieruchomości 

gminnych, została w tej gminie podjęta. Jeśliby natomiast okazało się, że podjęta nie 

została, co otwiera drogę do podejmowania przez radę gminy obligatoryjnych uchwał 

wyrażających zgodę na m.in. zbycie konkretnej nieruchomości, to zaskarżona 

uchwała obarczona jest wadą dyskwalifikującą jej legalność.  Sąd podkreślił jednak, 

że przedmiotem zaskarżonej uchwały nie była zgoda na sprzedaż nieruchomości w 

trybie bezprzetargowym, tylko właśnie w trybie przetargu. W związku z tym nie trybu 

sprzedaży przedmiotowej nieruchomości dotyczy stwierdzone przez Sąd istotne 

naruszenie prawa w zaskarżonej uchwale. Skoro bowiem tryb przetargowy zbywania 

nieruchomości gminnych jest przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność 

jednostek samorządu terytorialnego regułą (art. 37 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 

u.g.n.), od której odstąpienie może nastąpić w szczególnych, enumeratywnie 

przewidzianych sytuacjach (art. 37 ust. 2, 3 i 3a u.g.n.) w drodze uchwały 

odpowiedniej rady gminy o odstąpieniu od zbycia nieruchomości w drodze przetargu, 

to podjęcia uchwały o zastosowaniu przetargowego trybu sprzedaży nie można 

uważać za naruszające prawo w istotny sposób. Istotne naruszenie prawa 

dostrzeżone w skardze dotyczyło natomiast określenia w zaskarżonej uchwale formy 

przetargu, na który rada wyraziła zgodę.  Skoro bowiem przetarg ogłasza, organizuje 

i przeprowadza właściwy organ (art. 38 ust. 1 u.g.n.), czyli organ wykonawczy gminy 

w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy, którym jest wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta (art. 26 ust. 1, 3 i 4 u.s.g.), do którego zadań należy w 

szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym (art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g.), i to 

ten organ wybiera jedną z form przetargu, o których mowa w art. 40 ust. 1 u.s.g. (§ 3 

ust. 1 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
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i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości - 

Dz.U.2021.2213), to nie może być wątpliwości, że istotnym i wynikającym wprost z 

powołanych przepisów naruszeniem prawa jest podjęcie przez radę gminy będącą 

organem stanowiącym i kontrolnym gminy (art. 15 u.s.g.), uchwały określającej formę 

przetargu, na który rada ta wyraziła zgodę w trybie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a in fine 

u.s.g. Taka uchwała stanowi bowiem przekroczenie upoważnienia ustawowego, 

ograniczonego w tym przepisie jedynie do wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gminnych oraz niedopuszczalną ingerencję rady w kompetencje organu 

wykonawczego gminy. Stwierdzone istotne naruszenie prawa w zaskarżonej przez 

prokuratora uchwale, spowodowało konieczność stwierdzenia jej nieważności w 

całości, stosownie do treści art. 147 § 1 P.p.s.a. Ponieważ od daty podjęcia 

zaskarżonej uchwały, która nie ma charakteru aktu prawa miejscowego (skoro 

dotyczy konkretnej, jednej tylko nieruchomości stanowiącej własność gminy), nie 

upłynął okres jednego roku, nie było w sprawie wątpliwości co do tego, że nie miał w 

niej zastosowania art. 147 § 1 in fine P.p.s.a. w zw. z art. 94 ust. 1 i 2 u.s.g. 

wyłączający możliwość stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 211/22 prawomocnym postanowieniem Sąd 

odrzucił skargę na uchwałę rady gminy w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W uzasadnieniu Sąd wskazał, 

że legitymacja procesowa strony kwestionującej legalność uchwały podjętej przez 

organ gminy z zakresu administracji publicznej określona została w sposób 

odmienny, niż w postępowaniu administracyjnym regulowanym przepisami k.p.a. 

Wniosek taki wypływa wprost z treści art. 101 ust. 1 u.s.g. zgodnie z którym każdy, 

czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, 

podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może 

zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. W przeciwieństwie 

więc do postępowania prowadzonego na podstawie k.p.a., w którym stroną może być 

każdy czyjego interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy postępowanie (art. 28 

k.p.a.), stroną w postępowaniu toczącym się na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g. może 

być jedynie podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone. 

Dopiero więc naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia otwiera drogę do 

merytorycznego rozpoznania (oceny) zaskarżonej uchwały. Sąd podkreślił przy tym, 

że wykazanie istnienia związku pomiędzy zaskarżoną uchwałą, a indywidualną 

sytuacją prawną skarżącego należy przede wszystkim do tego ostatniego podmiotu. 

Musi on wykazać, że zaskarżona uchwała jednocześnie negatywnie wpływa na jego 
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sferę prawną (wynikającą z konkretnie wskazanego przepisu prawa materialnego), 

np. nakłada obowiązki, bądź pozbawia go pewnych uprawnień albo uniemożliwia ich 

realizację. Oceniając, czy interes prawny lub uprawnienie strony skarżącej zostały 

naruszone uchwałą w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego należy mieć na uwadze, że ustalenia studium nie 

są adresowane na zewnątrz i co do zasady nie kształtują bezpośrednio sytuacji 

podmiotów spoza systemu administracji publicznej. Studium nie jest aktem prawa 

miejscowego (art. 9 ust. 5 upzp), a jego ustalenia są wiążące dla organów gminy 

przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 upzp). Ta ostatnia zasada 

oznacza z jednej strony to, że przy uchwalaniu planu miejscowego organ 

uchwałodawczy gminy zobowiązany jest uwzględnić lokalne zasady 

zagospodarowania przestrzennego i kierunki polityki przestrzennej przyjęte w 

studium, gdyż plan miejscowy ustaleń studium naruszać nie może (art. 20 ust. 1 

upzp), z drugiej zaś strony wskazuje, że postanowienia studium nie oddziałują w 

sposób bezpośredni na prawa i obowiązki innych podmiotów, będących właścicielami 

nieruchomości na terenie, którego studium dotyczy. W ocenie Sądu, naruszenie 

interesu prawnego lub uprawnienia, o których mowa w art. 101 ust. 1 u.s.g. 

postanowieniami studium może mieć miejsce jedynie w sytuacji, kiedy przy 

uchwalaniu studium zostałyby naruszone zasady i tryb sporządzania studium oraz 

właściwość organów w tym zakresie (por. wyrok NSA z dnia 26 sierpnia 2011 r., 

sygn. II OSK 1027/11). Sąd wskazał też na inne stanowisko zaprezentowane przez 

NSA w wyroku z dnia 25 września 2014 r., sygn. II OSK 706/13, że „dopiero 

wówczas, gdy są podstawy do przyjęcia, że ustalenia studium naruszają interes 

prawny skarżących, możliwe jest dokonanie oceny, czy naruszenie to jest zgodne z 

obowiązującym porządkiem prawnym". Stanowisko to Sąd w rozpoznawanej sprawie 

podzielił. Naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia strony skarżącej nie musi 

wiązać się z naruszeniem prawa. Może być tak, że interes prawny skarżącego został 

naruszony, jednak w zgodzie z przepisami prawa. W takiej sytuacji skarga wniesiona 

na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g. zostanie oddalona. 

W wyroku z dnia 25 września 2014 r., sygn. II OSK 706/13, NSA wyraził pogląd, 

również podzielony przez Sąd w niniejszej sprawie, że studium, mimo tego, że nie 

jest aktem prawa miejscowego, lecz aktem kierownictwa wewnętrznego, może 

naruszyć interes prawny lub uprawnienie właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie gminy nim objętej. Naruszenie interesu prawnego w rozumieniu art. 101 ust. 

1 u.s.g. oznacza istnienie związku pomiędzy sferą indywidualnych praw i 
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obowiązków skarżącego, wynikających z norm prawa materialnego, a zaskarżoną 

uchwałą. Jakkolwiek studium nie jest aktem prawa miejscowego, a aktem prawa 

wewnętrznego, to jako akt planistyczny kształtuje politykę przestrzenną gminy i wiąże 

organy gminy przy sporządzeniu i uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Ustalenia planu miejscowego stanowią konsekwencję ustaleń 

studium. Dysponując władztwem planistycznym gmina może zmienić w planie 

miejscowym dotychczasowe przeznaczenie określonych obszarów gminy, ale jedynie 

w granicach zakreślonych ustaleniami studium. Tym samym, istnieje ścisły związek 

pomiędzy studium i planem miejscowym, który sprawia, że nie można zasadnie 

twierdzić, iż studium nie ma żadnego znaczenia dla właściciela nieruchomości. Przy 

modelu zależności pomiędzy studium i planem miejscowym, przyjętym w ustawie o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie sposób w związku z tym uciec 

od stwierdzenia, że studium może bezpośrednio i konkretnie naruszać interes 

prawny lub uprawnienie właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy. Z 

mocy wiążącej studium oraz relacji systemowej studium i planu oraz następstw 

naruszenia mocy obowiązującej studium (art. 9 ust. 4, art. 14 ust. 5, art. 20 ust. 1, art. 

28 ust. 1 upzp) wynika potrzeba dokonania indywidualnej oceny naruszenia interesu 

prawnego skarżącego podmiotu. Przenosząc powyższe rozważania na grunt 

rozpoznawanej sprawy Sąd stwierdził, że ustalenia zaskarżonego studium co do 

przeznaczenia nieruchomości skarżącej nie wprowadzają żadnych zmian w 

porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym. Na obszarze gminy obowiązuje 

uchwała w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy, którą dokonano zmiany przeznaczenia zagospodarowania 

działki stanowiącej aktualnie własność skarżącej w niniejszej sprawie z kategorii 

R/PG (potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej) na kategorię R (rolnicze). 

Uchwała ta była przedmiotem kontroli zarówno tut. Sądu (w sprawie II SA/Ke 

436/16), jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego (w sprawie II OSK 528/17), które 

nie dopatrzyły się naruszenia prawa w przeznaczeniu tej działki na cele rolnicze. 

NSA stwierdził, że rolnicze przeznaczenie terenu nie uniemożliwia jego 

przeznaczenia w przyszłości na wydobycie kopalin, o ile dojdzie do 

udokumentowania złoża i jego wprowadzenia do planu. Działająca w granicach i na 

podstawie prawa gmina posiada uprawnienia do samodzielnego kształtowania 

sposobu zagospodarowania jej terenu, zaś nieuwzględnianie w planie 

zagospodarowania przestrzennego ewentualnych oczekiwań właścicieli czy 

użytkowników wieczystych gruntów co do przeznaczenia tych terenów czy 
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możliwości ich zagospodarowywania, nie stanowi samo w sobie naruszenia 

przepisów prawa, o ile działanie gminy pozostaje w zgodzie z obowiązującymi 

przepisami, a zatem nie nosi cech dowolności. Zdaniem Sądu, zaskarżona w 

niniejszej sprawie uchwała nie ma zatem realnego wpływu na sposób wykonywania 

prawa własności. Decydujące znaczenie mają przepisy aktualnie obowiązującego 

planu miejscowego, stanowiącego źródło prawa powszechnie obowiązującego jako 

akt prawa miejscowego (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP), a studium takim aktem nie jest 

(art. 9 ust. 5 u.p.z.p.). Innymi słowy, skarżąca nie wykazała istnienia związku 

pomiędzy zaskarżoną uchwałą, z natury rzeczy aktem nie adresowanym na zewnątrz 

i co do zasady nie kształtującym bezpośrednio sytuacji podmiotów spoza systemu 

administracji publicznej, a swoją sytuacją prawną. Nie wykazała, że zaskarżona 

uchwała jednocześnie negatywnie wpływa na jej sferę prawną (wynikającą z 

konkretnie wskazanego przepisu prawa materialnego), np. nakłada obowiązki, bądź 

pozbawia ją pewnych uprawnień albo uniemożliwia ich realizację. Rada gminy 

uwzględniła w studium, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 11 u.p.z.p., występowanie 

udokumentowanych złóż kopalin na ww. działce. Nie oznacza to jednak, że wskutek 

ustalenia rolniczego (tj. dotychczasowego) przeznaczenia tej działki w studium jakieś 

uprawnienie zostało skarżącej jako jej właścicielce odebrane, czy też uniemożliwiono 

jego realizację. Udokumentowanie złoża w studium nie oznacza uprawnienia do jego 

eksploatacji. Podsumowując Sąd wskazał, że uprawnienie do wniesienia skargi na 

studium przysługuje jedynie takim właścicielom nieruchomości, którzy zgodnie z art. 

101 ust. 1 u.s.g. wykażą naruszenie ustaleniami studium ich indywidualnego, 

konkretnego interesu prawnego. Analizując dopuszczalność skargi w omówionym 

aspekcie, Sąd stwierdził, że skarżąca nie wykazała naruszenia jej interesu prawnego 

lub uprawnienia, które byłoby rzeczywiste, aktualne i bezpośrednie. Przeznaczenie 

jej działki w studium nie uległo żadnej zmianie w stosunku do wynikającego z 

aktualnie obowiązujących przepisów prawa miejscowego. W aktualnym stanie 

prawnym nie ma więc mowy o naruszeniu interesu prawnego skarżącej, gdyż 

określony w studium sposób zagospodarowania tej działki nie kształtuje nowego 

sposobu wykonywania prawa własności, a naruszenie interesu prawnego na skutek 

ustalenia przeznaczenia określonych terenów pod instalacje fotowoltaiczne jest 

czysto hipotetyczne. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 517/22 prawomocnym postanowieniem Sąd 

odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały w przedmiocie odwołania 

dyrektora zespołu szkół.  
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Sąd podkreślił, że przedmiotem udzielenia ochrony tymczasowej, o której mowa w 

art. 61 § 3 P.p.s.a., mogą być jedynie takie akty i czynności, które nadają się do 

wykonania i wymagają wykonania (to znaczy mają być wykonane w przyszłości, po 

ich wydaniu). Przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy generalnie 

rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny (przez adresata wydanego aktu) lub 

doprowadzenie w trybie egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z 

rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie, a w sytuacji gdy wykonanie aktu nie 

polega na zrealizowaniu przez adresata obowiązku stanu zgodnego z 

rozstrzygnięciem aktu administracyjnego - spowodowanie przez organ takiego 

skutku. W tym ostatnim kontekście rozważanie dopuszczalności wstrzymania 

wykonania aktu administracyjnego może dotyczyć także takiego aktu, którego 

wykonanie pozostaje jedynie w gestii organu administracji. W ocenie Sądu, powołane 

przepisy nie dają podstaw do przyjęcia, że wstrzymanie wykonania aktu obejmuje 

również takie akty, które już zostały wykonane, tj. wywołały materialne skutki 

faktyczne i prawne. W takiej sytuacji wstrzymanie wykonania aktu stanowiłoby w 

istocie niedopuszczalną restytucję stanu rzeczy istniejącego przed wykonaniem 

zaskarżonego aktu. Wstrzymaniu wykonania podlegać może więc tylko taki akt, który 

nie został jeszcze wykonany. Jeżeli zatem określony akt został już wykonany 

wniosek o wstrzymanie jego wykonania staje się bezprzedmiotowy. Skoro bowiem 

postanowienie sądu ma uchronić stronę przed skutkami wykonania aktu, to jego 

wykonanie niweczy cel zastosowania instytucji przewidzianej w art. 61 § 3 P.p.s.a. 

W rozpoznawanej sprawie w zaskarżonej uchwale wskazano, że odwołuje się 

wnioskodawcę ze stanowiska dyrektora zespołu szkół z końcem roku szkolnego 

2021/22, tj. 31 sierpnia 2022 r. Określono również, że uchwała wchodzi w życie z 

dniem jej podjęcia. Już więc w dacie wniesienia skargi do Sądu zaskarżona uchwała 

była wykonana.  Sąd ocenił, że z uwagi na powyższe wniosek skarżącego nie mógł 

zostać uwzględniony, ponieważ nie ma możliwości odwrócenia dokonanych już 

czynności. Wstrzymanie wykonania aktu nie może być utożsamiane z czasowym 

wstrzymaniem czy też zawieszeniem skutków faktycznych i prawnych aktu już 

wykonanego.  
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10. Sprawy z zakresu pomocy społecznej w tym z zakresu ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci. 

 

W 2022 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”), przy czym takich spraw w roku 2022 było w tut. Sądzie tylko 

dwie. 

W sprawie II SA/Ke 5/22 WSA w Kielcach oddalił skargę w sprawie, w której 

organ odmówił zmiany prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko 

przyznanego w wysokości 250 zł na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. 

Skarżący wystąpił z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w 

pełnej wysokości (500 zł), wskazując że od dnia 1 czerwca 2021 r. opieka 

naprzemienna sprawowana przez oboje rodziców nie obowiązuje, a faktyczną opiekę 

na dzieckiem przejął skarżący. Sąd wskazał, że Skarżący i matka dziecka zawarli w 

dniu 7 października 2010 r. ugodę przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-

Mokotowa, w której wyraźnie ustalili opiekę naprzemienną („cykle tygodniowe 

powtarzają się naprzemiennie”). W rezultacie, skarżący został poinformowany o 

przyznaniu świadczenia wychowawczego na dziecko w wysokości 250 zł 

miesięcznie, tj. połowy kwoty świadczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, stosownie do 

treści art. 5 ust. 2a tej ustawy. WSA w Kielcach wskazał, że podział świadczenia 

wychowawczego jest wyjątkiem od zasady, że świadczenie wychowawcze 

przysługuje matce lub ojcu, z którym dziecko wspólnie zamieszkuje, uzależnionym 

od istnienia orzeczenia sądowego ustanawiającego opiekę naprzemienną. 

Orzeczeniem sądowym w rozumieniu art. 5 ust. 2a cyt. ustawy jest również zawarta 

przed sądem ugoda (zgodnie z art. 777 § 1 pkt 1 Kpc stanowi tytuł egzekucyjny, 

który po zatwierdzeniu przez sąd przez nadanie klauzuli wykonalności może być 

realizowany w postępowaniu egzekucyjnym). Odpis orzeczenia sądu powszechnego 

bądź protokołu rozprawy z utrwaloną w nim ugodą stanowi dowód na okoliczność 

zaistnienia opieki naprzemiennej. Sąd wyjaśnił, że nie jest rolą organów, ani sądu 
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administracyjnego ustalanie okoliczności związanych z pozostawaniem dziecka pod 

opieką naprzemienną (wyrok NSA z dnia 20 lipca 2021 r., sygn. I OSK 395/21). 

Dopiero w sytuacji, gdy odpis orzeczenia sądu powszechnego nie zawiera zwrotu o 

„opiece naprzemiennej”, organ zobligowany jest ustalić charakter postanowień 

zawartych w orzeczeniu dla wyłożenia treści pojęcia "opieka naprzemienna" w 

konkretnej sprawie (wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. I OSK 2423/17). 

Zdaniem Sądu, niedopuszczalne jest więc ustalenie przez organ opieki 

naprzemiennej bez orzeczenia sądu, w oparciu jedynie o okoliczności faktyczne 

ustalone w postępowaniu administracyjnym, potwierdzające faktyczne sprawowanie 

nad dzieckiem opieki przez rodziców w powtarzających się i porównywalnych 

okresach. Równocześnie przepis art. 5 ust. 2a omawianej ustawy, w sytuacji, gdy 

dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną, wprowadza 

obowiązek przyznania każdemu z rodziców świadczenia wychowawczego w 

wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc, o czym świadczy 

sformułowanie „ustala się". W konsekwencji, w sytuacji gdy opieka naprzemienna 

wyraźnie wynika z orzeczenia sądowego, organ nie może ustalić, że opieka ta już nie 

istnieje, np. na podstawie oświadczeń stron, czy świadków. Bez wyeliminowania z 

obrotu prawnego zawartej ugody sądowej, w świetle prawa dziecko skarżącego 

wciąż pozostaje w reżimie opieki naprzemiennej. Ugoda stanowi tytuł egzekucyjny, a 

matka dziecka cały czas jest uprawniona do pobierania połowy kwoty świadczenia 

wychowawczego. Organ mocą swoich ustaleń nie może podważyć mocy wiążącej 

ugody sądowej i uznać, że matce dziecka przedmiotowe świadczenie już nie 

przysługuje, a przysługuje w całości ojcu dziecka. 

W sprawie II SA/Ke 43/22 tut. Sąd uwzględnił skargę na decyzję o przyznaniu 

prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej wnioskowanego na matkę, w związku z koniecznością 

sprawowania opieki nad niepełnosprawną matką, od 1.08.2021 r. do 31.12.2021 r. w 

kwocie 1.971 zł miesięcznie oraz od 1.01.2022 r. na stałe w kwocie 2.119 zł 

miesięcznie. Matka skarżącej legitymowała się orzeczeniem Powiatowego Zespołu 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 14 grudnia 2020 r. zaliczającym ją 

do znacznego stopnia niepełnosprawności, ze wskazaniem, że nie można ustalić 

daty powstania niepełnosprawności. Orzeczenie wydano na czas określony do 31 

grudnia 2022 r. Dodatkowo matka skarżącej legitymowała się orzeczeniem Komisji 

Lekarskiej KRUS z dnia 29 lipca 2021 r., w którym stwierdzono, że jest trwale 

niezdolna do samodzielnej egzystencji od 1 czerwca 2021 r. Ustalając okres, na jaki 
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przyznano świadczenie organ stosownie do treści art. 24 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przyjął datę złożenia wniosku, tj. 4 

sierpnia 2021 r., oraz orzeczenie KRUS z dnia 29 lipca 2021 r. Wysokość 

świadczenia określono na podstawie obwieszczeń Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej: z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wysokości świadczenia 

pielęgnacyjnego w roku 2021 oraz z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 

wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022. W skardze do Sądu córka 

niepełnosprawnej, powołując się na treść art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach 

rodzinnych („uśr”) podniosła, że świadczenie pielęgnacyjne powinno być jej 

przyznane od 1 czerwca 2021 r, kiedy został złożony do KRUS wniosek o ustalenie 

niezdolności do samodzielnej egzystencji. W tym samym dniu skarżąca zaprzestała 

pracy w gospodarstwie rolnym. W odpowiedzi na skargę organ wyjaśnił, że brak było 

podstaw do zastosowania art. 24 ust. 2a cyt. ustawy i przyznania świadczenia 

pielęgnacyjnego począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek do KRUS 

o ustalenie prawa do dodatku pielęgnacyjnego. Wniosek nie dotyczył bowiem 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności. Ponadto, 

wcześniejsze od orzeczenia KRUS jest orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności. Przedmiotem sporu między skarżącą a organem 

była więc kwestia zastosowania w niniejszej sprawie art. 24 ust. 2a uśr, zgodnie z 

którym, jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o 

niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony 

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, 

prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie 

niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Regulacja ta stanowi wyjątek od 

zasady ustalania prawa do świadczeń rodzinnych począwszy od miesiąca, w którym 

wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami (art. 24 ust. 2 uśr), 

umożliwiając nabycie prawa do świadczenia za okres wsteczny, uwzględniający czas 

rozpatrywania sprawy przez organ właściwy do ustalania niepełnosprawności lub 

stopnia niepełnosprawności. W orzeczeniu Komisji Lekarskiej KRUS stwierdzono 

trwałą niezdolność matki skarżącej do samodzielnej egzystencji od dnia 1 czerwca 

2021 r. Skarżąca dołączyła do skargi pismo KRUS z dnia 17 czerwca 2021 r. 

kierujące jej matkę na badanie lekarskie (które stanowiło podstawę do wydania ww. 

orzeczenia), a nadto dwie decyzje Prezesa KRUS z dnia 2 sierpnia 2021 r.: w jednej, 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 czerwca 2021 r., matce skarżącej przyznany został 

dodatek pielęgnacyjny do renty rolniczej z tytułu niezdolności, a w drugiej, po 
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rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 czerwca 2021 r., matce skarżącej przyznane zostało 

prawo do świadczenia uzupełniającego (do ww. renty rolniczej) od dnia 1 czerwca 

2021 r., na podstawie art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu 

uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Sąd wskazał, że 

zgodnie z art. 3 pkt 21 uśr, ilekroć w ustawie mowa jest o znacznym stopniu 

niepełnosprawności - oznacza to m.in. stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w 

gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową 

całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej 

egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach (lit. c). W 

niniejszej sprawie orzeczenie Komisji Lekarskiej KRUS zapadło na podstawie 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń 

określonych w tych przepisach, ponieważ przyznane na jego podstawie świadczenie 

uzupełniające uzupełnia rentę rolniczą, do jakiej uprawniona jest matka skarżącej, 

stosownie do art. 2 ust. 1-2 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o 

świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w zw. 

art. 21 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Z woli 

ustawodawcy zatem, posiadane przez matkę skarżącej orzeczenie Komisji 

Lekarskiej KRUS jest równoznaczne z orzeczeniem o niepełnosprawności, o którym 

mowa w art. 24 ust. 2a uśr. W konsekwencji, brak jest podstaw do różnicowania osób 

wnioskujących o świadczenie pielęgnacyjne na tej podstawie, że osoba wymagająca 

opieki złożyła wniosek o świadczenie uzupełniające w trybie ww. ustawy z dnia 31 

lipca 2019 r., z czym wiąże się konieczność uzyskania orzeczenia Komisji Lekarskiej 

KRUS, nie zaś wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności w trybie ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Okoliczność, że matka skarżącej wcześniej uzyskała orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności w świetle przywołanych przepisów nie ma wpływu na 

rozstrzygnięcie. Skoro zatem skarżąca wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego złożyła w dniu 4.08.2021 r. załączając wypis z treści orzeczenia 

Komisji Lekarskiej KRUS z dnia 29.07.2021 r. stwierdzający u jej matki trwałą 

niezdolność do samodzielnej egzystencji od dnia 1.06.2021 r. to niewątpliwie zostały 

spełnione przesłanki przewidziane w art. 24 ust. 2a uśr. Brak zastosowania tego 

przepisu skutkuje przyjęciem, że organ II instancji dopuścił się jego naruszenia. 

W sprawie II SA/Ke 245/22 WSA w Kielcach uwzględnił skargę na decyzję, w 

której organ odmówił prawa do świadczenia pielęgnacyjnego siostrze w związku z 
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koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym w stopniu znacznym 

bratem, na tej podstawie, że w sprawie nie dowiedziono, aby ciążący w pierwszej 

kolejności na matce niepełnosprawnego obowiązek alimentacyjny przeszedł na 

siostrę niepełnosprawnego. Organ podkreślił, że matka nie była nigdy pozbawiona 

praw rodzicielskich względem niepełnosprawnego, nie wykazano też, aby 

legitymowała się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uznał za 

bezskuteczny argument, że brak kontaktu uniemożliwia matce wywiązywanie się z 

ciążącego na niej obowiązku alimentacyjnego względem niepełnosprawnego. Zwrócił 

uwagę na brak powództwa przeciwko matce o zasądzenie alimentów. Początkowo 

uprawnieni nie musieli korzystać ze środków prawnych w celu wyegzekwowania 

alimentów, ponieważ matka płaciła je dobrowolnie. Nie wyjaśnili jednak, dlaczego 

tego nie uczynili gdy przestała ich wspierać finansowo. Dalej organ wskazał, że 

kolejną po matce, osobą zobowiązaną do alimentacji względem niepełnosprawnego 

jest jego babka, która nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności i obecnie ma 75 lat. W ocenie tut. Sądu organy obu instancji nie 

podjęły niezbędnych czynności dowodowych, w wyniku czego nie dokonały 

wystarczających ustaleń w sprawie dla dokonania właściwej oceny przesłanek 

przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego. Przede wszystkim noszą 

znamiona całkowitej dowolności twierdzenia organu, że brak pozwu o alimenty 

przeciwko matce ma świadczyć o poprawnych relacjach rodzinnych. Dowolne jest też 

podanie w wątpliwość braku wiedzy stron na temat miejsca zamieszkania matki w 

Stanach Zjednoczonych oraz faktu nieutrzymywania przez nią kontaktów z rodziną. 

Tego rodzaju ustaleń nie sposób wywodzić jedynie z tego, że w nieustalonej dacie 

matka zaprzestała dobrowolnego finansowego wspierania swojego syna, oraz że nie 

wniósł on przeciwko niej pozwu o alimenty, choć od zmarłego ojca alimenty były 

zasądzone. Podobnie również należy ocenić jako dowolne twierdzenie organu 

dotyczące braku wiedzy o miejscu zamieszkania matki strony. W przypadku 

podważania przez organ złożonego przez skarżącą oświadczenia takiej treści, organ 

administracji powinien był zgromadzić na taką okoliczność stosowne dowody, które 

dopiero mogłyby pozwolić na odmienne ustalenie, niż wskazywane przez samą 

stronę. Takie dowody musiałyby jednak dotyczyć ustalenia miejsca zamieszkania 

matki, jej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, majątkowej i dochodowej oraz relacji z jej 

dziećmi i matką, a także tego, czy legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. Nie doszło również w sprawie do przesłuchania w charakterze 

świadka babci skarżącej, gdyż organy poprzestały na przyjęciu jej pisemnego 
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oświadczenia. Zdaniem Sadu, taki sposób gromadzenia dowodów i czynienia na ich 

podstawie wiążących dla sprawy ustaleń, choć dopuszczalny (art. 75 § 1 i 2 Kpa), nie 

zawsze jest wystarczający. Uniemożliwia bowiem zadanie świadkowi, czy stronie 

dodatkowych pytań oraz ocenienia treści i sposobu odpowiedzi na nie. W 

okolicznościach niniejszej sprawy organy nie podjęły próby przesłuchania 

wskazanych świadków oraz przesłuchania strony w trybie art. 86 Kpa. Nie można też 

zgodzić się z twierdzeniem, że brak wystąpienia o alimenty przeciwko matce osoby 

niepełnosprawnej dyskwalifikuje możliwość uznania jej za osobę, która w myśl art. 

132 Kro nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi alimentacyjnemu lub 

od której uzyskanie na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest 

niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Odnosząc się do 

zaprezentowanych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji dwóch poglądów na temat 

wykładni przepisu art. 17 ust. 1a uśr, Sąd podzielił pogląd wielokrotnie już wyrażany 

w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym przesłanki 

wskazane w przywołanym przepisie art. 17 ust. 1a uśr należy odczytywać przez 

pryzmat zasad i wartości wyrażonych w Konstytucji RP, z uwzględnieniem celu 

unormowań, którym jest przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego osobom, które 

rzeczywiście sprawują opiekę nad bliskimi osobami niepełnosprawnymi (wyroki NSA 

w sprawach I OSK 1062/14, I OSK 1286/14, I OSK 328/16, I OSK 829/17). W art. 17 

ust. 1 pkt 4 uśr ustawodawca nawiązuje wprost do obowiązku alimentacyjnego, o 

którym mowa w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Nie można zatem pominąć 

treści art. 132 Kro, zgodnie z którym obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w 

dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w 

bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu 

obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków 

utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. W tym 

kontekście wybranie przez ustawodawcę z kręgu osób zobowiązanych do alimentacji 

wyłącznie rodzica i umożliwienie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego innym 

osobom zobowiązanym do alimentacji tylko w sytuacji, gdy rodzice nie żyją, zostali 

pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności narusza konstytucyjną zasadę równości, 

sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP), a także godzi w konstytucyjne 

nakazy ochrony i opieki nad rodziną (art. 18 Konstytucji RP). Błędna jest zatem 

wykładnia art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 17 ust. 1a uśr, która wyklucza siostrę osoby 

niepełnosprawnej, wymagającej opieki, z kręgu osób upoważnionych do świadczenia 
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pielęgnacyjnego, także w przypadku, gdy jej wstępni nie mogą wykonywać opieki z 

powodu złego stanu zdrowia, lecz nie posiadają orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, względnie znajdują się w takiej sytuacji życiowej, że nie mają 

możliwości dotarcia do miejsca zamieszkania osoby, nad którą powinna być 

sprawowana opieka i nie są w stanie z tego powodu wywiązać się z ciążącego na 

nich obowiązku opieki nad wymagającym tego członkiem rodziny w miejscu jego 

zamieszkania (wyrok NSA w sprawie I OSK 1974/20). Formalistyczna i tylko literalna 

wykładnia omawianych przepisów w okolicznościach rozpoznawanej sprawy 

mogłaby 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 zauważył, że wątpliwość co 

do tego, czy brak orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności dyskwalifikuje 

możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobie zobowiązanej do 

alimentacji w dalszej niż wstępni kolejności (np. rodzeństwu), została dostrzeżona w 

doktrynie i w orzecznictwie sądów administracyjnych i zaowocowała wnioskiem 

Rzecznika Praw Obywatelskich z 6 kwietnia 2022 r., przekazanym NSA w sprawie I 

OPS 2/22. Zgodnie z tym wnioskiem NSA ma rozstrzygnąć, czy podstawę do 

uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu niepodejmowania lub 

rezygnowania z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki 

nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 

albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej 

lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 

dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, przez osoby 

wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 uśr stanowi wyłącznie legitymowanie się przez 

rodziców osoby wymagającej opieki, osoby spokrewnione w pierwszym stopniu z 

osobą wymagającą opieki, współmałżonka osoby wymagającej opieki orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności czy też dopuszczalne jest przyznanie, 

osobom wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 4 uśr, prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego z tytułu niepodejmowania lub rezygnowania z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o 

niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 
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opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w sytuacjach, gdy 

rodzice osoby wymagającej opieki, osoby spokrewnione w pierwszym stopniu z 

osobą wymagającą opieki, współmałżonek osoby wymagającej opieki nie legitymują 

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale z przyczyn 

obiektywnych nie mogą sprawować realnie i efektywnie opieki nad osobą 

wymagającą wsparcia. WSA w Kielcach podzielając pogląd odmienny, niż 

zaprezentowany w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wskazał, że niezbędne jest 

poczynienie przez organy dalszych ustaleń w celu oceny, czy istotnie matka 

niepełnosprawnego nie spełnia określonych w art. 132 Kro przesłanek 

aktualizujących obowiązek alimentacyjny osób zobowiązanych w dalszej kolejności 

do alimentacji, w tym dalszej wstępnej osoby wymagającej opieki i jej rodzeństwa. 

Jeżeli natomiast organ nie będzie w stanie zgromadzić na takie okoliczności innych 

dowodów, to będzie miał obowiązek ocenić dowody zgromadzone w sprawie. Nie 

będzie mógł przy tym oprzeć rozstrzygnięcia na ustaleniach odmiennych, niż 

wynikają ze zgromadzonych dowodów, stosując domniemania faktyczne mające 

umożliwiać odmówienie wiarygodności twierdzeniom strony i oświadczeniom 

świadków. 

W sprawie II SA/Ke 394/22 tut. Sąd oddalił skargę na decyzję odmawiającą 

prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wnuczce w związku z koniecznością 

sprawowania opieki nad niepełnosprawną babcią. Wnioskodawczyni podnosiła, że 

osobą, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, jest syn babci, który legitymuje się 

orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a ponadto jest 

alkoholikiem i w trakcie trwania upojenia jest dwa tygodnie w każdym miesiącu 

niezdolny do opieki nad babcią, jego stan często kończy się detoksem w szpitalu, co 

powoduje tygodniowy pobyt na oddziale. Znaczny stopień niepełnosprawności nie 

mógł być przyznany ze względu na mocno ograniczony dostęp do specjalistów, 

podyktowany długotrwałym okresem pandemii. Organ ustalił, że syn 

niepełnosprawnej ma 66 lat, nie sprawuje opieki nad swoją mamą, choruje na 

chorobę alkoholową, od 2009 r. raz do roku jest pacjentem Szpitala 

Specjalistycznego na Oddziale Leczenia Odwykowego z uwagi na proces 

detoksykacji. Ponadto z przedstawionego zaświadczenia lekarskiego wynika, że z 

uwagi na stan zdrowia wymaga on stałego leczenia farmakologicznego i na co dzień 

nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji, wymaga pomocy ze strony innych osób. 
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Syn niepełnosprawnej pobiera emeryturę i prowadzi od 1996 r. do chwili obecnej 

działalność gospodarczą. Zdaniem organu zatrudnienie w żaden sposób nie zwalnia 

z obowiązku alimentacyjnego. Okoliczność ta jest bowiem wynikiem dokonanego w 

sposób świadomy wyboru przez określoną osobę. W takim przypadku obowiązek ten 

przybierze postać starań osobistych, może polegać na np. opłaceniu osoby trzeciej, 

która zapewni opiekę. Sad wskazał na wypracowany w orzecznictwie pogląd, że 

mając na uwadze uregulowanie art. 132 Kro, zgodnie z którym obowiązek 

alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie 

ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie 

uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych 

uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi 

trudnościami, oraz art. 2, art. 18 i art. 71 ust. 1 Konstytucji RP, ograniczenia 

wynikające z art. 17 ust. 1a uśr mogą doznać odstępstwa, gdy osoba uznawana 

przez ustawodawcę w ujęciu ww. przepisu za posiadającego legitymację materialną 

do prawa do przedmiotowego świadczenia nie jest w stanie sprawować opieki 

(wyroki NSA w sprawie I OSK 829/16, I OSK 328/16). Podzielając ten pogląd co do 

zasady, Sąd zwrócił uwagę, że powinien on mieć zastosowanie w sytuacjach 

wyjątkowych i oczywistych, których ustalone okoliczności wskazują jednoznacznie na 

to, że osoba zobowiązana w pierwszej kolejności z uwagi na swój wiek lub zły stan 

zdrowia nie jest w stanie świadczyć pomocy na rzecz niepełnosprawnego w stopniu 

znacznym, najbliższego członka rodziny. W takim przypadku, nawet jeśli osoba ta nie 

legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, o jakim mowa 

w art. 17 ust. 1a pkt 1-3 uśr, istnieją podstawy do przyjęcia, że jej obowiązek 

alimentacyjny dotyczący sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem 

rodziny, przechodzi na krewnego zobowiązanego do alimentacji w dalszej kolejności. 

W ocenie Sądu okoliczności, że syn osoby wymagającej opieki choruje na chorobę 

alkoholową, był wielokrotnie hospitalizowany z powodu alkoholowego zespołu 

abstynencyjnego i zaburzeń psychicznych spowodowanych użyciem alkoholu, 

korzysta z pomocy psychologicznej, pozostaje również pod opieką lekarza 

psychiatry, wymaga stałej opieki i wsparcia w realizacji podstawowych czynności 

dnia codziennego, a zgodnie z zaświadczeniem lekarskim „na co dzień nie jest 

zdolny do samodzielnej egzystencji. Wymaga stałej opieki i pomocy ze strony 

drugich osób”, nie są wystarczające do odstąpienia od literalnej wykładni art. 17 ust. 

1a uśr. Zaświadczenie lekarskie nie może bowiem zastąpić wskazywanego przez 

ustawodawcę dokumentu, tj. orzeczenia właściwego organu o znacznym stopniu 
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niepełnosprawności. Należy zaznaczyć, że orzeczenie to stanowi obiektywne 

kryterium oceny stanu zdrowia, które jest wydawane przez wyspecjalizowany w tym 

zakresie podmiot, posiadający wiadomości specjalne z zakresu medycyny, których to 

wiadomości nie posiada ani Sąd, ani organy orzekające w sprawie przyznania 

świadczenia pielęgnacyjnego. Ponadto, mimo posiadania opisanego wyżej 

zaświadczenia nie ma żadnych dowodów na to, aby zostało ono wykorzystane przez 

syna niepełnosprawnej zgodnie z celem wydania, tj. że zostało złożone we 

właściwym organie w celu uzyskania orzeczenia zaliczającego go do znacznego 

stopnia niepełnosprawności. Skarżąca nie wykazała, aby syn niepełnosprawnej 

podjął jakiekolwiek starania w tym zakresie. Prowadzi on działalność gospodarczą, 

przy czym nie ma znaczenia, że w 2022 r. działalność ta przyniosła stratę. Jak 

wynika ze złożonego na rozprawie zbiorczego podsumowania księgi przychodów i 

rozchodów za 2022 rok, w każdym miesiącu tego roku uzyskiwał przychód i ponosił 

wydatki, co świadczy o tym, że działalność tę cały czas prowadzi, a to wymaga stanu 

zdrowia pozwalającego na tego rodzaju aktywność. W niniejszej sprawie nie 

zaistniała więc sytuacja wyjątkowa i oczywista, której okoliczności wskazują na to, że 

osoba zobowiązana w pierwszej kolejności z uwagi na swój wiek lub zły stan zdrowia 

nie jest w stanie sprawować opieki nad niepełnosprawną babcią skarżącej. Tym 

samym brak było podstaw do przyjęcia, że zaktualizował się obowiązek 

alimentacyjny skarżącej jako osoby zobowiązanej do alimentacji w dalszej kolejności. 

W sprawie II SA/Ke 497/22 WSA w Kielcach oddalił skargę na decyzję o 

odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z 

koniecznością sprawowania opieki na niepełnosprawnym mężem. Organ stwierdził, 

że w sprawie zaistniała negatywna przyznania wnioskowanego świadczenia, która 

wynika z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a uśr. Wnioskodawczyni ma bowiem ustalone prawo 

do renty z ZUS z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Strona powołując się na 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r., sygn. SK 2/17, 

oświadczyła, że nie zawiesi prawa do renty z tytułu częściowej niezdolności do 

pracy. Organ wyjaśnił, że powyższy wyrok Trybunału nie odnosi się do ustalania 

wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji zbiegu z prawem do renty z tytułu 

częściowej niezdolności do pracy. Trybunał uznał za niekonstytucyjne wyłącznie 

całkowite pozbawienie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób pobierających 

rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, bez rozwiązania zagadnienia kolizji 

świadczeń. Zgodnie ze stanowiskiem organu odwoławczego, sprawiedliwe i 

uzasadnione wartościami konstytucyjnymi jest umożliwienie stronie wyboru 
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świadczenia w sytuacji, gdy osoba spełniająca warunki do przyznania świadczenia 

pielęgnacyjnego pobiera rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Organ I 

instancji umożliwił wnioskodawczyni złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie, 

m.in. dotyczących dokonania wyboru jednego spośród dwóch świadczeń 

(pielęgnacyjnego lub rentowego). Wprawdzie nie zawarł precyzyjnej informacji w tym 

zakresie, ale wnioskodawczyni reprezentowana była przez profesjonalnego 

pełnomocnika. Wnioskodawczyni nie zawiesiła prawa do renty, a z jej oświadczenia 

wynika, że do takiego zawieszenia nie dąży. Zgodnie z art. 17 ust. 5 lit. a uśr 

świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma 

ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka 

przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia 

emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia 

przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa 

w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. W 

wyroku z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. SK 2/17 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że 

art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a uśr w zakresie, w jakim stanowi, że świadczenie 

pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do 

renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, jest niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie 

drugie w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP (pkt I). Przepis wymieniony w części 

I, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą po upływie 6 miesięcy od dnia 

ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP (pkt II). Oceniając skutki ww. orzeczenia 

Trybunału, tut. Sąd podzielił stanowisko przyjęte w orzecznictwie NSA m.in. w 

sprawach I OSK 1345/21, I OSK 1716/21, zgodnie z którym stwierdzenie częściowej 

niekonstytucyjności art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a uśr cyt. wyrokiem Trybunału wykreowało 

z dniem 9 stycznia 2020 r. nowy stan prawny również w odniesieniu do osób, które 

są uprawnione do pobierania renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, w 

którym zaistniała konieczność odnalezienia istniejących w systemie prawa 

instrumentów prawnych pozwalających w praktyce stosowania prawa urzeczywistnić 

ww. wyrok Trybunału. Jakkolwiek kształtujące się w powyższym zakresie 

orzecznictwo sądowe nie było początkowo jednolite, to aktualnie nie budzi już 

wątpliwości, że w sytuacji zbiegu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego ze 

świadczeniami wskazanymi w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a uśr zachodzi konieczność 

podjęcia przez osobę uprawnioną do świadczeń emerytalno-rentowych działań 

prowadzących do zawieszenia prawa do renty na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z 
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dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych („uerfus”). W ten sposób, w następstwie realizacji prawa wyboru 

świadczenia, usunięta zostaje przeszkoda w uzyskaniu świadczenia 

pielęgnacyjnego. 

W sprawie II SA/Ke 506/22 tut. Sąd uwzględnił skargę na decyzję o odmowie 

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego wnioskowanego na niepełnosprawną 

matkę. Wnioskodawczyni podnosiła, że zaprzestała pracy w gospodarstwie rolnym 

od 2012 r., pracę w gospodarstwie przejął jej mąż. Oświadczyła, że „dotacje z 

ARiMR przychodzą na moje nazwisko a dotacjami zajmuje się mój mąż". Organ 

odnosząc się do stanowiska NSA wyrażonego w uchwale z dnia 11 grudnia 2012 r., 

sygn. I OPS 5/12, wskazał, że prowadzenie działalności rolniczej wiąże się ściśle z 

normalnymi działaniami koniecznymi dla prowadzenia gospodarstwa rolnego, tj. z 

wykonywaniem pracy w tym gospodarstwie lub wykonywaniem innych zwykłych 

czynności związanych z prowadzeniem takiej działalności, z tym że czynności te lub 

praca nie muszą mieć charakteru pracy fizycznej, a mogą polegać np. na 

zarządzaniu gospodarstwem. Dopiero występowanie całkowitej niezdolności do 

pracy w gospodarstwie rolnym, czyli niemożność wykonywania pracy fizycznej w 

gospodarstwie i brak możliwości zarządzania nim, z reguły stanowi obiektywną 

przeszkodę w prowadzeniu gospodarstwa, a tym samym osiągania z niego dochodu. 

W niniejszej sprawie wnioskodawczyni pobierała dotacje na gospodarstwo rolne. W 

ocenie organu fakt ten świadczy o tym, że nie zaprzestała prowadzenia 

gospodarstwa rolnego. Zatem prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie mogło 

zostać przyznane. WSA w Kielcach wskazał, że zgodnie z art. 17b ust. 1 uśr. w 

przypadku, gdy o świadczenia, o których mowa w art. 16a i art. 17 ubiegają się 

rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują 

odpowiednio: 1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich 

gospodarstwa rolnego; 2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku 

zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez 

nich pracy w gospodarstwie rolnym. Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa 

rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których 

mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Skarżąca w trakcie 

postępowania przed organem I instancji złożyła takie oświadczenie. Co do zasady 

nie ma obowiązku badania treści tego oświadczenia (tj. co do faktów) przez organy 

orzekające w sprawie, co jednak nie wyklucza możliwości oceny prawdziwości 
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oświadczenia jako dowodu w sprawie. Takie założenie byłoby sprzeczne z 

podstawowym obowiązkiem wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy zgodnie z 

rzeczywistością (zasada prawdy obiektywnej). Skoro jednak ustawa wprowadza taki 

rodzaj dowodu, tj. oświadczenie, i to składane pod rygorem odpowiedzialności 

karnej, przeciwne jego treści ustalenie organu musi opierać się na jednoznacznym 

wykazaniu, że oświadczenie to nie polega na prawdzie. W rozpatrywanym przypadku 

jakiekolwiek ustalenia mające przeczyć oświadczeniu skarżącej o zaprzestaniu 

prowadzenia przez nią gospodarstwa rolnego zostały poczynione dopiero na etapie 

postępowania odwoławczego, na skutek zastosowania art. 136 § 1 Kpa, tj. po 

zwróceniu się do organu I instancji o ustalenie, czy wnioskodawczyni faktycznie 

zaprzestała prowadzenia gospodarstwa rolnego, kto obecnie prowadzi to 

gospodarstwo, czy zostało wydzierżawione, kto pobiera dotacje na gospodarstwo 

rolne. Ustalenia tego organ miał dokonać poprzez odebranie oświadczenia od 

skarżącej, po uprzednim pouczeniu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Uzyskane w ten sposób oświadczenie brzmiało następująco: 

"Oświadczam że zaprzestałam pracy w gospodarstwie rolnym od 2012 roku pracę w 

gospodarstwie rolnym przejął mój mąż. Dotacje z ARiMR przychodzą na moje 

nazwisko a dotacjami zajmuje się mój mąż". W ocenie organu fakt pobierania dotacji 

na gospodarstwo rolne wskazuje na to, że wnioskodawczyni w dalszym ciągu 

zarządza gospodarstwem rolnym i uzyskuje z tego tytułu dochód. Tego rodzaju 

stanowisko należało w ocenie Sądu uznać za przedwczesne, a dokonane ustalenia 

w zakresie istotnym dla sprawy za niewystarczające. Po pierwsze na podstawie 

skrótowego oświadczenia skarżącej nie sposób ustalić czy skarżąca – poza 

stwierdzonym faktem wpływu środków z „dotacji" na wspólny rachunek jej i jej męża 

– wykazuje jakąkolwiek aktywność nie tylko w ramach pracy w gospodarstwie, ale 

przy, tak podkreślanym przez organ odwoławczy, zarządzaniu nim. Przede 

wszystkim trudno dociec jaki rodzaj świadczenia tak naprawdę wpływa na rachunek 

skarżącej. W złożonym przez nią oświadczeniu mowa jest bowiem o „dotacjach" a 

nie płatnościach bezpośrednich – jak stanowi ustawa z 5 lutego 2015 r. o 

płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a także rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na 

podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, czy 

choćby dopłatach bezpośrednich. Nade wszystko jednak nie ustalono także tego na 
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jakiej zasadzie owe „dotacje" są przekazywane skarżącej. W skardze podnosi ona 

bowiem, że działki rolne, na które „przychodzą dotacje z ARiMR" otrzymała w 

darowiźnie wspólnie z mężem. Otrzymanie dotacji wymagało nadania numeru 

gospodarstwa rolnego, który zostaje nadany na gospodarstwo, które obejmuje 

obojga małżonków. ARiMR, jak podkreśla skarżąca, posiada taki system 

informatyczny, że osoba która nie jest rolnikiem i nie pobiera dotacji cały czas w nim 

widnieje ponieważ na jedno gospodarstwo przysługuje jeden numer i taka osoba, 

która była pierwsza wpisana, cały czas będzie w nim widniała. Organ w żaden 

sposób nie odniósł się do tych okoliczności, a miały one istotne znaczenie dla 

ustalenia, czy skarżąca ma rzeczywisty wpływ i związek z prowadzeniem 

gospodarstwa rolnego. Co więcej, skarżąca załączyła do skargi decyzję Prezesa 

KRUS z 2015 r. stwierdzającą ustanie w jej przypadku ubezpieczenia wypadkowego, 

chorobowego, macierzyńskiego, emerytalno-rentowego od dnia 1 lipca 2013 r. oraz 

ustanie obowiązku opłacania składek za skarżącą od tego dnia. Z uzasadnienia tej 

decyzji wynika, że jej rozstrzygnięcie następuje w związku z zaprzestaniem 

wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. Znajdujące się w aktach sprawy 

orzeczenie matki skarżącej o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności 

pochodzi z 2014 r., co wskazuje na korelację czasową ww. faktów. W każdym zaś 

razie skarżąca nie podlega ubezpieczeniom w KRUS już od ponad siedmiu lat. 

Niezależnie od powyższego zabrakło ustaleń również co do tego, czy skarżąca 

występowała z wnioskiem do ARiMR o płatności bezpośrednie (lub ewentualnie inne 

świadczenia związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego), a jeśli tak to ile razy, 

w jakim czasie. Nie ustalono, czy skarżącej jako producentowi rolnemu przysługiwał 

(przysługuje) zwrot podatku akcyzowego – zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z 10 

marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. W świetle powyższych rozważań Sąd uznał, 

że wydając decyzje organy obu instancji naruszyły przepisy postępowania, tj. art. 7, 

art. 77 § 1, art. 107 § 3 i art. 10 § 1 Kpa w sposób mogący mieć istotny wpływ na 

wynik sprawy. 

W dość podobnej sprawie II SA/Ke 403/22 WSA w Kielcach oddalił natomiast 

skargę na decyzję o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w 

związku z opieką nad niepełnosprawną matką. W dniu 11 marca 2022 r. Bożena 

Krzystek oświadczyła, że zaprzestała prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w dniu 

19 maja 2022 r., że nie prowadzi gospodarstwa rolnego, nie podejmuje w nim 

żadnych czynności, gospodarstwo prowadzi jej mąż, część została wydzierżawiona 
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na rzecz syna. Oświadczyła, że pobiera dopłaty na gospodarstwo rolne, ponieważ jej 

mąż pracuje zawodowo, jest ubezpieczony w ZUS i z tego powodu nie może 

pobierać dopłat. W skardze wnioskodawczyni podniosła, że posiada 1,71 ha fiz. pola. 

W dniu 4 lipca 2022 r. złożyła wniosek do ARiMR o wykreślenie z ewidencji 

producentów. Tym samym jej zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego stało 

się faktem. Załączyła decyzję Kierownika Biura Powiatowego ARiMR  z dnia 6 lipca 

2022 r. o wykreśleniu skarżącej z ewidencji producentów i uchyleniu numeru 

identyfikacyjnego. Sąd odnosząc się do tej kwestii wskazał, że na dzień wydania 

decyzji przez organ odwoławczy skarżąca nie dokonała zmiany w ewidencji 

producentów rolnych. Prawne przesłanki pobierania płatności z ARiMR są ściśle 

powiązane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, 

płatności bezpośrednie są przyznawane rolnikowi, jeżeli: został mu nadany numer 

identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który 

może być wykorzystywany do ubiegania się o te płatności (pkt 1), oraz łączna 

powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym będących w posiadaniu 

tego rolnika jest nie mniejsza niż 1 ha (pkt 2). Według art. 2 pkt 14 tej ustawy użyte w 

niej określenia „rolnik" oznacza rolnika w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

nr 1307/2013, którego gospodarstwo rolne jest położone na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, tj. osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych 

lub prawnych, która prowadzi działalność rolniczą. Działalność rolnicza oznacza zaś: 

produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę 

zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich; utrzymywanie użytków 

rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy bez 

konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza zwykłe 

metody rolnicze i zwykły sprzęt rolniczy, w oparciu o kryteria określone przez 

państwa członkowskie na podstawie ram ustanowionych przez Komisję, lub 

prowadzenie działań minimalnych, określanych przez państwa członkowskie, na 

użytkach rolnych utrzymujących się naturalnie w stanie nadającym się do wypasu lub 

uprawy (art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1307/2013) W świetle powyższego, 

niemożliwe jest zdaniem Sądu pobieranie płatności bezpośrednich, jeśli nie prowadzi 

się gospodarstwa rolnego. Na dzień wydania decyzji przez organ odwoławczy 

skarżąca, pobierając płatności bezpośrednie, była więc rolnikiem, nie zaprzestała 

prowadzenia gospodarstwa rolnego w związku z opieką nad matką, co uzasadniało 
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wydanie decyzji o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Okoliczność, 

że decyzją Kierownika Biura Powiatowego ARiMR z dnia 6 lipca 2022 r. skarżąca 

została wykreślona z ewidencji producentów nie ma wpływu na legalność 

zaskarżonej decyzji, która zapadła wcześniej, tj. 23 czerwca 2022 r. Jest to bowiem 

okoliczność nowa, nieznana organowi na etapie wydawania decyzji w sprawie. Sąd 

administracyjny natomiast kontroluje legalność objętej skargą decyzji na datę jej 

wydania, co oznacza, że bierze pod uwagę stan faktyczny i prawny z daty orzekania 

przez organ w danej sprawie. Skoro zatem wykreślenie z ewidencji producentów 

nastąpiło po wydaniu rozstrzygnięcia przez oba orzekające w sprawie organy, to brak 

było podstaw do uznania, że skarżąca zaprzestała prowadzenia gospodarstwa 

rolnego, jako przesłanki warunkującej przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. 

Dodatkowo należy podnieść, że jak wynika z treści decyzji Kierownika Biura 

Powiatowego ARiMR z dnia 6 lipca 2022 r., wniosek o wykreślenie z ewidencji 

producentów został złożony w dniu 4 lipca 2022 r., a więc również po dacie wydania 

decyzji przez organ II instancji. 

W sprawie II SA/Ke 338/22 WSA w Kielcach oddalił skargę na decyzję o 

odmowie przyznania specjalnego zasiłku celowego na pokrycie kosztów remontu 

mieszkania z powodu niespełnienia kryterium dochodowego. Wnioskodawca wystąpił 

o usunięcie rozszczelnienia komina, założenie wentylacji kominowej, wymianę wanny 

na brodzik przystosowany dla osoby niepełnosprawnej, wykonanie dojścia do pieca 

c.o., wyburzenia ściany i poszerzenia drzwi wejściowych do budynku. Organ I 

instancji uznał, że wnioskodawca nie spełnia przesłanek do uzyskania zasiłku 

celowego, bowiem dochód rodziny, tj. jego i żony przekracza kryterium dochodowe. 

Dom jednorodzinny, którego wniosek o remont dotyczył, jest własnością córek 

wnioskodawcy. Wnioskodawca i jego żona mają służebność osobistą mieszkania. Na 

datę wydania decyzji przez organ I instancji dochód rodziny łącznie wynosił 3685,67 

zł i znacznie przekraczał kryterium dochodowe rodziny wynoszące 1058 zł, 1842,84 

zł - na osobę w rodzinie. Skoro wnioskodawca nie kwalifikował się do przyznania 

pomocy na zasadach ogólnych, organ I instancji rozważył możliwość przyznania mu 

pomocy na zasadach specjalnych, określonych w art. 41 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej („ups”). Decyzją z 12 lipca 2021 r. nakazano 

współwłaścicielom nieruchomości usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu 

technicznego spalinowych i dymowych przewodów kominowych oraz wykonanie 

przewodów wentylacyjnych w przedmiotowym budynku mieszkalnym. Jedna z córek 

pokryła koszty montażu wkładu kominowego w budynku mieszkalnym w kwocie 
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4.050 zł oraz koszty montażu trzech kominów wentylacyjnych izolowanych wraz z 

dolotem powietrza w budynku mieszkalnym w kwocie 6 320,00 zł. Druga 

współwłaścicielka oświadczyła, że nie wyrażała i nie wyraża zgody, aby bez 

uzgodnienia z nią były wykonywane jakiekolwiek prace remontowe czy budowlane na 

nieruchomości, której jest współwłaścicielką. Organ uznał, że zakres prac, o które 

wnioskowano (nawet przy przyjęciu że usunięto nieszczelności komina i założono 

wentylację kominową), przekracza zakres drobnych remontów, napraw mogących 

być pokryty ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną na zasadach 

specjalnych. Treść żądania strony nie odpowiada pojęciu „niezbędnej potrzeby 

bytowej". Sam koszt - jak wynika ze znajdujących się w aktach sprawy faktur - 

jedynie części tych prac tj. koszt montażu wkładu kominowego w budynku 

mieszkalnym (4050 zł) oraz koszt montażu trzech kominów wentylacyjnych 

izolowanych wraz z dolotem powietrza w budynku mieszkalnym (6 320 zł), 

przekracza 10 000 zł, co przemawia za uznaniem, że prace te nie mieszczą się w 

kategorii szczególnego przypadku. Ponadto stanowisko jednej ze współwłaścicielek 

budynku, która nie wyraża zgody na jakiekolwiek remonty, czy prace budowlane 

poddaje w wątpliwość możliwość ich dobrowolnego wykonania we wnioskowanym 

zakresie. Tut. Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 41 pkt 1 ups w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających 

kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości 

nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. Organy obu instancji 

ograniczyły się w sentencjach swoich decyzji do rozstrzygnięcia w kwestii prawa do 

specjalnego zasiłku celowego, mimo że wniosek skarżącego dotyczył przyznania 

prawa do zasiłku celowego. Ponieważ jednak uzasadnienia decyzji organów obu 

instancji nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że rozstrzygnięciem organów 

objęty został cały wniosek skarżącego, a wobec niewątpliwego niespełnienia przez 

skarżącego kryterium dochodowego nie było wątpliwości co do braku podstaw do 

przyznania zasiłku celowego - uchybienie polegające na braku rozstrzygnięcia w 

sentencji obu zaskarżonych decyzji o całości wniosku strony, nie miało istotnego 

wpływu na wynik sprawy. Dlatego nie mogło spowodować uchylenia zaskarżonej 

decyzji. Dokonując oceny sytuacji skarżącego Sąd podzielił stanowisko organów, że 

nie sposób uznać, że w kontrolowanej sprawie mamy do czynienia ze szczególnie 

uzasadnionym przypadkiem, o jakim mowa w art. 41 upss. Przedmiot wniosku 

skarżącego tj.: usunięcie rozszczelnienia komina, założenie wentylacji kominowej, 
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wymianę wanny na brodzik przystosowany dla osoby niepełnosprawnej, wykonanie 

dojścia do pieca centralnego ogrzewania, wyburzenie ściany i poszerzenie drzwi 

wejściowych do budynku, niewątpliwie znacznie przekracza zakres drobnych 

remontów, czy napraw w mieszkaniu, o jakich mowa w art. 39 ust. 2 ups, możliwych 

do sfinansowania ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną na zasadach 

specjalnych. Ponadto, potrzeby te nie mają charakteru nagłego, niecodziennego czy 

też nadzwyczajnego, a jak już wcześniej podniesiono tylko takie okoliczności 

uzasadniają przyznanie świadczenia w postaci specjalnego zasiłku celowego. 

Skarżący nie domagał się zaspokojenia najpilniejszej potrzeby bytowej, która jest 

czymś absolutnie niezbędnym w jego sytuacji osobistej, lecz jak słusznie zauważył 

organ. w istocie do przeprowadzenia kosztownego remontu domu, w którym 

mieszka. Tymczasem, skarżący może korzystać w letniej kuchni znajdującej się w 

pomieszczeniu gospodarczym znajdującym się na tej samej posesji, z którego 

skarżący i jego żona również korzystają. Na tym budynku natomiast zainstalowana 

jest instalacja solarna, która zapewnia ogrzewanie ciepłej wody użytkowej i to nie 

tylko latem, ale w ciągu całego roku. Tak więc w tym zakresie potrzeby skarżącego 

są zaspokojone bez potrzeby zwracania się o pomoc społeczną. WSA w Kielcach 

zaznaczył, że córka skarżącego pokryła koszty usunięcia nieprawidłowości stanu 

technicznego spalinowych i dymowych przewodów kominowych oraz wykonania 

przewodów wentylacyjnych. Prace te pokrywają się częściowo z żądaniem wniosku, 

które w ten sposób zostało zaspokojone bez potrzeby angażowania środków 

publicznych. Łączny koszt tych robót wskazuje przy tym na to, że skarżący domagał 

się w sprawie przyznania pomocy społecznej w wysokości przekraczającej 10.370 zł. 

Nie ulega więc wątpliwości, że roboty budowlane wymagające tak znacznych 

nakładów, nie mieszczą się w kategorii „drobnych remontów i napraw w mieszkaniu”, 

na które mogą być przyznawane zasiłki celowe zgodnie z przykładowym katalogiem 

przedstawionym w art. 39 ust. 2 ups. Takie wydatki nie mieszczą się również, w 

ocenie Sądu, w kategorii szczególnie uzasadnionego przypadku, na który może być 

przyznany specjalny zasiłek celowy. Celem pomocy społecznej nie jest zapewnianie 

świadczeniobiorcy wsparcia finansowego na poziomie i w wysokości przez niego 

oczekiwanej, zwłaszcza wówczas, gdy dochody tej osoby przekraczają i to znacznie 

- jak ma to miejsce w rozpoznawanej sprawie - ustawowe kryterium dochodowe 

uprawniające do udzielenia pomocy. Sytuacja bytowa strony skarżącej musi bowiem 

podlegać również zestawieniu z możliwościami budżetowymi właściwego organu 

pomocy społecznej.  
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Sąd nie zgodził się z organem, że brak zgody jednej ze współwłaścicielek budynku 

na jakiekolwiek remonty, czy prace budowlane wskazane we wniosku, mógłby 

skutecznie uniemożliwić ich przeprowadzenie. Zgodnie bowiem z art. 199 Kc, do 

rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres 

zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej 

zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać 

rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej 

czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Przytoczona regulacja pozwala 

więc doprowadzić do przeprowadzenia remontów, czy prac budowlanych, zwłaszcza 

niezbędnych, mimo braku zgody jednego ze współwłaścicieli. 

 

 

 

11. Sprawy z zakresu ochrony środowiska 

 

W 2022 r. w sprawach z zakresu ochrony środowiska dominowały sprawy 

dotyczące odpadów oraz środowiskowych uwarunkowań. Akty prawne przywołane w 

poniższych orzeczeniach to: ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z 

dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, dalej jako „u.i.o.ś.”, ustawa z 

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, dalej jako 

"u.p.e.a." oraz ustawa 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,  dalej jako „ustawa środowiskowa”. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 334/22 zagadnieniem spornym było 

przesądzenie, czy pomimo nakazu wykonywania badań, w tym pobierania próbek, na 

potrzeby działań kontrolnych przez akredytowane laboratorium dopuszczalnym było 

wydanie zarządzenia pokontrolnego na podstawie: 

1) jednej próbki odpadów pobranej przez pracownika jednostki nie posiadającej 

akredytacji do pobierania próbek odpadów; 

2) analizy tej próbki przeprowadzonej przez jednostkę nieposiadającą akredytacji do 

prowadzenia badań próbek odpadów. 

Uchylając zaskarżone zarządzenie pokontrolne, Sąd uznał, że opisane w 

kwestionowanym zarządzeniu naruszenia nie zostały przez organ stwierdzone, 

określone i wykazane w sposób wymagany przez prawo, jako rezultat wykonania 
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badań, w tym pobierania próbek na potrzeby działań kontrolnych przez posiadającą 

odpowiednią akredytację jednostkę badawczą, np. uprawnioną jednostkę (oddział) 

Centralnego Laboratorium Badawczego działającego w Głównym Inspektoracie 

Ochrony Środowiska. Przewidziane w art. 9 ust. 2 pkt 2 u.i.o.ś. uprawnienie Inspekcji 

Ochrony Środowiska do prowadzenia w toku kontroli niezbędnych badań, w tym 

pobierania próbek, nie może być wykonywane z pominięciem obowiązku posiadania 

stosownych akredytacji przez jednostki badawcze centralnego laboratorium 

badawczego, o których mowa w art. 28f ust. 3 u.i.o.ś. W związku z powyższym Sąd 

zgodził się ze skarżącą, że wyniki przeprowadzonej przez organ kontroli jej 

działalności w zakresie gospodarki odpadami nie dają podstaw do nałożenia w 

punktach 1-2 zarządzenia obowiązków, których naruszenie nie zostało potwierdzone 

przez jednostki Centralnego Laboratorium Badawczego posiadające stosowne 

akredytacje. Nie było w sprawie kwestionowane, że Centralne Laboratorium 

Badawcze Oddział w K. jest akredytowane wyłącznie w zakresie pobierania próbek 

wody i próbek ścieków, natomiast nie posiada akredytacji na pobieranie próbek 

odpadów. Zatem wbrew nakazowi wynikającemu z art. 28f ust. 3 u.i.o.ś., doszło do 

wydania zarządzenia w kwestionowanym zakresie w następstwie pobrania jednej 

próbki odpadów 31 grudnia 2021 r. przez pracownika jednostki nieposiadającej 

odpowiedniej akredytacji w tym zakresie. Poza sporem było również to, że 

przeprowadzające badanie pobranej próbki odpadów Centralne Laboratorium 

Badawcze Oddział w P. Pracownia w P. jest akredytowane wyłącznie w zakresie 

badania próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i gleby, natomiast nie posiada 

akredytacji na badania próbek odpadów. Tym samym również wbrew nakazowi 

określonemu w art. 28f ust. 3 u.i.o.ś., doszło do wydania zarządzenia w następstwie 

analizy jednej próbki odpadów przez jednostkę Centralnego Laboratorium 

Badawczego nieposiadającą odpowiedniej akredytacji w tym zakresie. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 122/22 Sąd, oddalając skargę, oceniał 

prawidłowość wydanego w postępowaniu dotyczącym zmiany zezwolenia na 

zbieranie odpadów postanowienia o umorzeniu postępowania wpadkowego w 

przedmiocie zabezpieczenia roszczeń dla posiadacza odpadów. W toku 

postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany zezwolenia na zbieranie 

odpadów, wszczętego przez Starostę J. na wniosek strony, doszło do takiej 

modyfikacji tego wniosku przez tę stronę, że organ prowadzący postępowanie w 

pierwszej instancji stał się organem niewłaściwym rzeczowo w sprawie. Zgodnie z 

przepisami prawa (art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy o odpadach) starosta (tu: Starosta 
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J.) nie jest właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy 

maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w 

okresie roku przekracza 3000 Mg. Właściwym organem w takiej sytuacji jest 

marszałek województwa (tu: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego). Dlatego 

też, na skutek modyfikacji wniosku, Starosta J. zobowiązany był zastosować art. 65 § 

1 K.p.a. i przekazać sprawę Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego według 

właściwości. Sporna natomiast była kwestia tego, czy w takiej sytuacji – poza 

przekazaniem sprawy organowi właściwemu – Starosta powinien również umorzyć 

kontrolowane postępowanie wpadkowe jako bezprzedmiotowe na podstawie art. 105 

§ 1 w zw. z art. 126 K.p.a. Sąd w tej sprawie ocenił, że stanowisko organów 

administracji o konieczności wydania postanowienia umarzającego postępowanie 

prowadzone przez Starostę J. w sprawie zabezpieczenia roszczeń dla posiadacza 

odpadów było prawidłowe. Sąd wskazał, że art. 65 § 1 K.p.a. znajduje zastosowanie 

wyłącznie wówczas, gdy organ administracji, do którego wpłynął wniosek, ustali brak 

swojej właściwości do rozpoznania tego wniosku w fazie wszczęcia postępowania. 

Świadczy o tym zarówno treść tego przepisu, jak i zamieszczenie go w rozdziale 1 

działu II "Wszczęcie postępowania". Natomiast jeżeli w trakcie prowadzonego 

postępowania organ stwierdzi swoją niewłaściwość, obowiązany jest zakończyć 

postępowanie decyzją o umorzeniu postępowania. Sąd powołał się na wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 lutego 2009 r., II OSK 128/08 i podniósł, 

że jeśli postępowanie administracyjne wywołane podaniem (wnioskiem) zostało 

wszczęte i pewne czynności zostały w jego ramach przeprowadzone, po czym organ 

prowadzący postępowanie okazał się niewłaściwy w sprawie, wówczas 

postępowanie powinno być umorzone, a podanie (wniosek) przekazane właściwemu 

organowi. Sąd podkreślił, że w rozpatrywanym przypadku z uzasadnienia 

postanowienia o umorzeniu postępowania wpadkowego wynika, że Starosta J. 

stwierdził, że dalsze prowadzenie postępowania przez ten organ naruszyłoby 

właściwość marszałka województwa, w tym przypadku Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego, a zatem stało się ono bezprzedmiotowe w całości. Jednocześnie 

organ I instancji przekazał sprawę w trybie art. 65 § 1 K.p.a. Marszałkowi 

Województwa Świętokrzyskiego jako organowi właściwemu, o czym zawiadomił 

strony, wskazując wprost w uzasadnieniu przyczynę przekazania. Okoliczności te nie 

pozostawiają wątpliwości co do tego, że Starosta J. umorzył jako bezprzedmiotowe 

wyłącznie postępowanie prowadzone przed tym właśnie organem (jako 

niewłaściwym), uznając za oczywistą kompetencję do prowadzenia postępowania 
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przez marszałka województwa. Sąd zaznaczył, wbrew twierdzeniu skarżącego, że 

takie rozwiązanie nie niweczy skutku przewidzianego w art. 65 § 2 K.p.a., zgodnie z 

którym podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego 

terminu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu. Przepis ten dotyczy 

zarówno terminów o charakterze proceduralnym, jak i materialnoprawnym. Tym 

samym nie są zasadne obawy skarżącego związane z ewentualnym 

niedochowaniem terminu do złożenia wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie 

odpadów w sytuacji, gdy organ, przekazując podanie do organu właściwego, 

jednocześnie umorzył postępowanie administracyjne.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 518/22 dotyczącej grzywny w celu 

przymuszenia, skarżący zarzucał, że tytuł wykonawczy powinien zostać wystawiony 

na firmę „E.-A.”, a nie na skarżącego jako osobę fizyczną. Nie zgadzając się z tym 

stanowiskiem, Sąd wskazał, że z treści zaskarżonej decyzji wynika, że określony nią 

obowiązek nałożony został na A. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod 

firmą "E.-A. A. B.". Skarżący jako osoba fizyczna jest zatem przedsiębiorcą w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) i prawidłowo wobec niego organ skierował 

egzekucję administracyjną. Prawo polskie nie traktuje A. B. i A. B. prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą "E.-A. A. B." jako dwóch odrębnych podmiotów 

praw i obowiązków. Okoliczność podjęcia przez osobę fizyczną działalności 

gospodarczej pod określoną firmą nie oznacza, że powstał w ten sposób odrębny 

podmiot prawa. Jest to w dalszym ciągu ta sama osoba fizyczna (w niniejszej 

sprawie A. B.). Sąd uznał także za nieskuteczny zarzut błędnego wskazania 

podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej (art. 27 § 1 pkt 6 u.p.e.a.), 

ponieważ tytuł wykonawczy z 20 maja 2021 r. wyraźnie przywołuje akt normatywny z 

podaniem publikatora (ustawa o odpadach; Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz 

podstawę prawną obowiązku (orzeczenie, jego datę i numer). Wskazanie podstawy 

prawnej obowiązku należy rozumieć w ten sposób, że chodzi tu o podanie aktu 

prawnego, na podstawie którego wydano decyzję lub też wystarczające jest 

powołanie samej decyzji. W przywołanym przez skarżącego wyroku z 3 lipca 2013 r., 

sygn. II FSK 2229/11, NSA nie zaprezentował poglądu przeciwnego. Wskazał 

mianowicie, że podanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji uzależnione jest 

od tego, co jest źródłem obowiązku podlegającego egzekucji. W przypadku gdy 

obowiązek taki wynika z decyzji administracyjnej, to ona winna zostać wskazana w 

tytule wykonawczym. Jeżeli zaś źródłem egzekwowanego obowiązku jest 
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bezpośrednio przepis prawa (co w niniejszej sprawie nie miało miejsca), należy 

wskazać akt prawny, miejsce jego publikacji oraz podać konkretną regulację, z której 

obowiązek wynika. W świetle powyższego tytuł wykonawczy z 20 maja 2021 r. 

obejmuje wszystkie niezbędne, wymagane prawem elementy. Sąd oddalił skargę. 

Istotą sporu w sprawie sygn. akt II SA/Ke 50/22 było rozstrzygnięcie, czy 

organy obu instancji prawidłowo ustaliły, czy przedsięwzięcie o nazwie: „Budowa 

dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz 

garażami podziemnymi”, nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 56 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71), a w 

konsekwencji, czy nie zachodzi podstawa do sporządzenia oceny oddziaływania na 

środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedmiotowej inwestycji. Cytując treść § 3 ust. 1 pkt 56 ww. rozporządzenia, Sąd 

podał, że na podstawie informacji inwestora, w której wskazano, że ilość miejsc 

parkingowych na terenie inwestycji została zmniejszona do 32, tj. do 400 m², co 

łącznie z garażami podziemnymi daje powierzchnię 4982,78 m², organ I instancji 

stwierdził, że planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b cyt. rozporządzenia i w konsekwencji umorzył 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 

podstawie art. 105 § 1 Kpa, a organ odwoławczy utrzymał to rozstrzygnięcie w mocy. 

Przepis art. 71 ust. 2 ustawy środowiskowej stanowi bowiem, że uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 1) 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 2) 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Z 

lektury uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że organ odwoławczy dokonując 

oceny, czy przedmiotowe przedsięwzięcie wypełnia normę § 3 ust. 1 pkt 56 cyt. 

rozporządzenia ograniczył się do uwzględnienia w obliczeniach wyłącznie 

powierzchni parkingów naziemnych (400 m²) i garaży podziemnych (w budynku A 

2303,54 m², w budynku B 2279,24 m²), co w sumie dało wartość poniżej 0,5 ha 

powierzchni użytkowej, o której mowa w tym przepisie. Tymczasem, zgodnie z § 3 

ust. 1 pkt 56 rozporządzenia pod pojęciem powierzchni użytkowej należy rozumieć 

sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje 

nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu 

budowlanego. Definicja powierzchni zabudowy znajduje się natomiast w § 3 ust. 1 



Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

204 

 

pkt 50, 52, 53 i 55 rozporządzenia. Dla wszystkich przedsięwzięć wymienionych w 

tych punktach ustawodawca przewidział jednobrzmiącą definicję powierzchni 

zabudowy rozumiejąc pod tym pojęciem powierzchnię terenu zajętą przez obiekty 

budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku 

realizacji przedsięwzięcia. Tak też należy rozumieć powierzchnię zabudowy, o której 

mowa w pkt. 56 ust. 1 § 3 rozporządzenia. Brak jest bowiem podstaw, aby na gruncie 

tego samego rozporządzenia przyjmować inną definicję powierzchni zabudowy. W 

ramach powierzchni użytkowej, o której mowa w pkt 56, należy więc uwzględnić nie 

tylko powierzchnię terenu zajętą przez parkingi i garaże, ale też powierzchnię 

chodników, czy dróg dojazdowych do obsługi parkingów i garaży, jako powierzchnię 

przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji parkingów i garaży.  

W orzecznictwie przyjmuje się, jak dalej wyjaśnił Sąd, że powierzchnia przeznaczona 

do przekształcenia to powierzchnia, która uległa zmianie w związku z realizacją 

przedsięwzięcia. Obejmuje więc powierzchnię dróg dojazdowych, chodników, 

placów, inne tereny utwardzone, obszary, na których zostanie usunięta roślinność. 

Sąd uznał, że rozważań w tym kierunku zaskarżona decyzja nie zawiera w ogóle. 

Przepis § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia wyraźnie wskazuje, co należy uwzględnić 

obliczając powierzchnię użytkową. Okoliczność, że inwestor wskazuje tylko 

powierzchnię parkingów i garaży nie zwalnia organu od uwzględnienia innych 

powierzchni, o których stanowi ww. przepis. We wniosku RDOŚ o stwierdzenie 

nieważności decyzji organu I instancji o umorzeniu w całości postępowania 

dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazano, że do 

powierzchni zabudowy parkingów należy doliczyć powierzchnię dojść/dojazdów 

zapewniających ich obsługę. Jak wynika z wniosku RDOŚ, powierzchnia chodników 

wynosi 1511 m², a powierzchnia dróg wewnętrznych 1682 m². Brak jakiegokolwiek 

odniesienia się w zaskarżonej decyzji do tych okoliczności oznacza, że Kolegium nie 

wyjaśniło dokładnie stanu faktycznego, nie rozpatrzyło całego materiału 

dowodowego i nie odniosło się w uzasadnieniu decyzji do wszystkich okoliczności 

mających istotny wpływ na wynik sprawy. Brak uwzględnienia w powierzchni 

użytkowej parkingów i garaży, chodników i dróg dojazdowych stanowi jednocześnie 

naruszenie § 3 ust. 1 pkt 56 ww. rozporządzenia. W tym stanie rzeczy Sąd uchylił 

zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 321/22 Sąd oddalił skargę na decyzję w 

przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw 
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płynnych oraz budowy myjni samochodowej. Oddalając skargę, Sąd uznał za 

niezasadny zarzut naruszenia art. 389 pkt 2 w zw. z art. 34 pkt 3 ustawy - Prawo 

wodne, dotyczący niezastosowania i braku wydania pozwolenia wodnoprawnego na 

poczet planowanej budowy. Sąd podkreślił, że te okoliczności nie są badane na 

etapie środowiskowych uwarunkowań. Sąd zauważył także, że wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o 

pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki 

lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na 

wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 

88) czy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na 

podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Przywołując orzecznictwo sądów administracyjnych, Sąd wskazał, że 

co do zasady występuje związanie organu administracji architektoniczno-budowlanej 

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Związanie to dotyczy 

charakterystycznych parametrów danej inwestycji i jej oddziaływania na środowisko, 

a więc nie zwalnia organu administracji architektoniczno-budowlanej od 

wynikającego z art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego obowiązku samodzielnego 

ocenienia zgodności planowanej inwestycji z wymogami ochrony środowiska, nie 

ograniczając się wyłącznie do ustaleń decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Z kolei w sprawie sygn. akt II SA/Ke 325/22 Sąd badał decyzję dotyczącą 

określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przez firmę K., 

przedsięwzięcia polegającego na „Poszerzeniu obszaru eksploatacji złoża wapieni i 

dolomitów dewońskich N. S. oraz wykonaniu ujęcia wód podziemnych w 

miejscowości N. S.”, przewidzianego do realizacji na sześćdziesięciu działkach. Sąd 

oddalając skargę, szczegółowo odniósł się do zarzutów sformułowanych w skardze. 

Te zarzuty uznał za niezasadne. Pierwszy z nich dotyczył błędnego, według skargi, 

uznania przez SKO, że prawo własności do danego gruntu/działki nie ma znaczenia 

dla rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Odnosząc się do 

takich zarzutów Sąd wyjaśnił, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia wydawana jest na wniosek podmiotu planującego 

podjęcie realizacji przedsięwzięcia, który dla jej uzyskania nie musi posiadać 

jakiegokolwiek tytułu prawnego do nieruchomości, na której planuje realizację 

inwestycji. Decyzja ta nie uprawnia bowiem inwestora do dysponowania w 

jakikolwiek sposób nieruchomością, na której planuje swoje przedsięwzięcie, lecz 



Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

206 

 

stanowi jedynie ustawowo określoną formę oceny dopuszczalności realizacji 

inwestycji przez pryzmat zachowania prawnie określonych wymagań w zakresie 

ochrony środowiska. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia nie ogranicza uprawnień, ani też nie nadaje jakichkolwiek 

uprawnień inwestorowi wobec przedmiotu własności. Już z tej tylko przyczyny 

omawiany zarzut skargi nie miał wpływu na wynik sprawy. W nawiązaniu do 

zarzutów skarżącego Sąd dalej wyjaśnił, że część z nich wynika z niezrozumienia 

istoty postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Decyzja taka określa wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko i wymagania, 

jakie powinny być spełnione, by zminimalizować skutki negatywnego wpływu na 

środowisko czynników dla niego szkodliwych. Rolą takiego postępowania jest 

zidentyfikowanie negatywnych skutków wykonywania i późniejszej eksploatacji 

inwestycji oraz wskazanie działań, które mają im zapobiec lub je zminimalizować do 

poziomu zgodnego z prawem, a nie wydanie generalnej zgody na wykonanie 

przedsięwzięcia. Na tym etapie postępowania nie można rozważać kwestii 

domniemanych, przyszłych szkód, jakie mogą wyniknąć z funkcjonowania kopalni 

wapieni i dolomitów, ani tym bardziej rozważać kwestii odszkodowań za nie. Drugi z 

wyraźnie wyartykułowanych w skardze zarzutów dotyczył błędnego, zdaniem 

skarżącego, poglądu organu, że wyniki przeprowadzonych kontroli, wskazujące na 

przekroczenie obowiązujących norm, nie mają znaczenia dla przedmiotu 

postępowania. Odnosząc się do takiego zarzutu Sąd zauważył, że fakt emitowania 

przez dane urządzenie używane na terenie kopalni hałasu przekraczającego 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku nie oznacza naruszenia przepisów, 

skoro przekroczenie tych poziomów ma dotyczyć terenów i obiektów, dla których 

zostały ustalone dopuszczalne poziomy hałasu (por. art. 112, 113, 115 i 115a ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.2021.1973 t.j. ze zm.). 

Sąd podkreślił, że do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na 

środowisko dołączone zostały szczegółowe, zgodne z przyjętymi metodami badań 

wyliczenia, uwzględniające rodzaje maszyn, które będą używane w przedmiotowej 

kopalni, ich parametry techniczne w powiązaniu z czasem pracy kopalni oraz 

ograniczoną, maksymalną wielkością wydobycia, która również po planowanym 

poszerzeniu obszaru eksploatacji kopalni pozostanie na niezmienionym poziomie 

800.000 Mg/rok. Sąd stwierdził, że raportowi o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko przysługuje szczególna wartość dowodowa, która wynika z 

kompleksowego charakteru analizy przedsięwzięcia. Podważenie ustaleń raportu 
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powinno nastąpić poprzez przedstawienie równie kompletnej analizy uwarunkowań 

środowiskowych (tzw. kontrraportu), której wnioski pozostawałyby w sprzeczności do 

tych zawartych w raporcie przedłożonym przez inwestora. Kontrdowody 

wprowadzane przeciw specjalistycznemu raportowi powinny reprezentować wartość 

merytoryczną na co najmniej równym poziomie kompleksowości, a nie stanowić 

jedynie niepoparte głębszą analizą uwagi negujące założenia w nim zawarte. Raport 

oceniany jest przez organ wydający decyzję określającą uwarunkowania 

środowiskowe, a uczestnicy postępowania mają możliwość zgłoszenia zastrzeżeń 

dotyczących tego dowodu. Zastrzeżenia te jednak nie mogą być gołosłowne, lecz 

powinny być poparte np. ekspertyzą, która w sposób udokumentowany wskazuje na 

wady raportu. Jeżeli w danej sprawie złożony został raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, który w ocenie organu odpowiada przepisom prawa 

oraz jest spójny, logiczny i przekonujący, to nie jest konieczna szczegółowa ocena 

wartości dowodowej tego raportu w sytuacji, gdy organ administracji publicznej 

dokonał oceny, że jest on zupełny zarówno pod względem formalnym jak i 

merytorycznym. Organ nie jest zobowiązany do samodzielnego badania i ustalania 

parametrów na podstawie wiedzy specjalistycznej, w sytuacji gdy dysponuje 

raportem, który uznaje za wiarygodny i zupełny. Ponieważ więc zgłoszone w skardze 

zastrzeżenia dotyczące domniemanego przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu w następstwie planowanego poszerzenia obszaru eksploatacji 

przedmiotowego złoża, a także dotyczące domniemanych przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów immisji zanieczyszczeń do powietrza, nie zostały poparte 

jakimkolwiek opracowaniem, badaniem, analizą, czy opinią, to nie mogły zostać w 

niniejszej sprawie uwzględnione. Kolejny zarzut skargi dotyczył obaw skarżącego co 

do zagrożeń dla zdrowia i życia osób oraz dla mienia, mających wynikać z 

dopuszczenia w zaskarżonej decyzji wydobycia kopalin metodą strzałową przy 

użyciu materiałów wybuchowych. Odnosząc się do powyższego, Sąd między innymi 

podniósł, że celem postępowania o ustalenie środowiskowych uwarunkowań 

realizacji przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

jest ocena i analiza dopuszczalności konkretnego planowanego dopiero 

przedsięwzięcia, jego oddziaływania na środowisko, ludzi, krajobraz, przy spełnieniu 

ustawowych warunków. Postępowanie toczące się w przedmiocie wydania decyzji 

środowiskowej sprowadza się do ustalenia, czy inwestycja w kształcie opisanym 

przez inwestora we wniosku zagraża środowisku oraz czy spełnia wymagania i 

parametry w zakresie ochrony środowiska. Te wymogi natomiast zostały w 
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kontrolowanym postępowaniu pozytywnie zweryfikowane. Nie jest natomiast możliwe 

w takim postępowaniu zabezpieczenie strony przed domniemanymi negatywnymi 

oddziaływaniami planowanej inwestycji, które nie znajdują potwierdzenia w żadnych 

ustaleniach i przepisach, a są tylko projekcją subiektywnych odczuć i obaw sąsiada 

takiego przedsięwzięcia. Nie jest też celem takiego postępowania rozstrzyganie w 

przedmiocie szkód, jakie mają, zdaniem strony, wyniknąć w przyszłości na skutek 

realizacji planowanej obecnie inwestycji. Takie oczekiwania są oczywiście 

przedwczesne, a ponadto mogą być realizowane w innych postępowaniach. Sąd 

zaznaczył, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do 

realizacji inwestycji, a w konsekwencji nie może naruszać prawa własności i 

uprawnień osób trzecich. Istotą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz wymagań, jakie 

powinny być spełnione, by zminimalizować skutki negatywnego wpływu na 

środowisko czynników dla niego szkodliwych. Innymi słowy, ocena oddziaływania na 

środowisko to szczególna procedura mająca na celu ocenę skutków realizacji 

danego przedsięwzięcia na środowisko i jego elementy, decydująca o możliwości 

realizacji przedsięwzięcia. Decyzja w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań 

wydobycia kopalin, jako etap procesu inwestycyjnego, daje inwestorowi prawo do 

wystąpienia o udzielenie koncesji. Nie stanowi natomiast aktu, który dawałby 

podstawę do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji. Właściciele nieruchomości 

sąsiednich nie mogą więc skutecznie podnosić zarzutów ograniczenia prawa 

własności. Końcowo Sąd dodał, że przyszłe plany inwestora, nieobjęte ani jego 

wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

zamierzonego przedsięwzięcia, ani też wydaną decyzją środowiskową, nie mają 

żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy zakończonej zaskarżoną decyzją.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 255/22 Sąd oceniał decyzję w przedmiocie 

stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej. Odnosząc się do 

zarzutów skargi, Sąd wyjaśnił, że podmiot wnioskujący o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach nie musi legitymować się tytułem prawnym do 

wszystkich nieruchomości objętych wnioskiem. Przy tym art. 61 K.p.a. nie nakłada na 

podmiot wnioskujący o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

posiadania interesu prawnego związanego z wszystkimi nieruchomościami objętymi 

tym wnioskiem. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest na 

wstępnym, początkowym etapie realizacji przedsięwzięcia. Decyzja ta nie rodzi dla 
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wnioskodawcy prawa własności do terenu, na którym ma być realizowane 

przedsięwzięcie. Wydanie takiej decyzji nie oznacza, że dojdzie do realizacji 

określonego w decyzji przedsięwzięcia. Istotą decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko oraz wymagań, jakie powinny być spełnione, by zminimalizować skutki 

negatywnego wpływu na środowisko czynników dla niego szkodliwych. Innymi słowy, 

ocena oddziaływania na środowisko to szczególna procedura mająca na celu ocenę 

skutków realizacji danego przedsięwzięcia na środowisko i jego elementy, 

decydująca o możliwości realizacji przedsięwzięcia. Sąd powołując się na poglądy 

orzecznictwa wskazał, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma charakter 

sui generis „rozstrzygnięcia wstępnego" względem ewentualnego przyszłego 

zezwolenia na realizację konkretnego przedsięwzięcia i pełni ona względem niego w 

istocie funkcję prejudycjalną. Skutki prawne decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla dalszego procesu inwestycyjnego określone są w art. 86 

ustawy środowiskowej, zgodnie z którym decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1. 

Tym samym uzyskanie pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie 

przesądza jeszcze o tym, czy inwestor przystąpi do realizacji planowanego 

przedsięwzięcia. Skoro bowiem decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

określa szczegółowe warunki realizowania zamierzonego przedsięwzięcia na danym 

terenie, to do inwestora będzie należała decyzja, czy przy spełnieniu nałożonych 

decyzją warunków, inwestycja nadal będzie dla niego opłacalna. Decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach jest jednym z etapów realizacji inwestycji i wcale 

nie musi oznaczać, że w przypadku pozytywnej decyzji zainteresowany podmiot 

uzyska również pozostałe, wymagane odrębnymi przepisami pozwolenia 

umożliwiające mu realizację zamierzonego przedsięwzięcia. Zatem Sąd podzielił 

pogląd zaprezentowany w wyroku z 19 lutego 2019 r. (II OSK 761/17, lex nr 

2646132) Naczelnego Sądu Administracyjnego, że dla legalności decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach nie ma znaczenia fakt, że inwestor przed 

wystąpieniem o taką decyzję nie uzyskał praw do dysponowania wszystkimi 

nieruchomościami bezpośrednio lub pośrednio zajętymi przez planowaną inwestycję. 

Samo wskazanie miejsca realizacji inwestycji przez inwestora zgodnie z art. 82 ust. 1 

pkt 1 lit. a ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko nie powoduje, że inwestor ma wykazać się tytułem prawnym do tej 
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nieruchomości. Decyzja ta podobnie jak decyzja o warunkach zabudowy, wbrew 

twierdzeniom skarżącego, nie narusza prawa własności nieruchomości. których 

dotyczy. Dla jej uzyskania nie jest wymagane legitymowanie się prawem 

dysponowania nieruchomością na dany cel. Zgodne z prawem jest zatem wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestora, który występując o tę 

decyzję, nie legitymuje się prawem do nieruchomości objętych inwestycją. Z tych 

wszystkich powodów Sąd nie uwzględnił zarzutów skargi, które dotyczyły kwestii 

nielegitymowania się przez wnioskodawcę w kontrolowanym postępowaniu 

administracyjnym prawem własności, ani prawem do dysponowania na cele 

budowlane odnośnie nieruchomości, na których planowana jest realizacja 

przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy drogi powiatowej. Zdaniem 

Sądu, nie okazały się również trafne zarzuty skargi dotyczące wycinki drzew, jaka 

będzie wiązać się z przedmiotowym przedsięwzięciem na etapie jego realizacji. 

Wycinka drzew obarczona jest spełnieniem określonych wymagań prawnych i 

pozaprawnych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, czyli organ 

wyspecjalizowany w zadaniach związanych z ochroną środowiska, nie sprzeciwił się 

realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia pod warunkami określonymi w 

postanowieniu z 3 grudnia 2021 r. Warunki te organ wydający decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach uwzględnił. Sąd zauważył, że jakakolwiek 

ingerencja inwestora realizującego określone przedsięwzięcie na terenie 

nieruchomości, której właścicielem jest osoba trzecia, będzie wiązać się z 

obowiązkiem rekompensaty poniesionych szkód. Wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach – jak wyżej zostało już wyjaśnione – nie rodzi jeszcze 

negatywnych skutków dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

planowanym na realizację inwestycji. Sąd także zwrócił uwagę, że w żadnym razie 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie i w zgodzie z 

literą prawa nie oznacza naruszenia zasady budowania zaufania obywatela do 

działalności organów administracji publicznej prowadzących postępowanie 

administracyjne. Zarówno podmioty władzy publicznej, jak również podmioty spoza 

tej władzy mogą w granicach prawa realizować inwestycje celu publicznego, często 

w sytuacjach, gdy właściciele nieruchomości, na których te inwestycje są 

realizowane, sprzeciwiają się takim działaniom. Interes publiczny w niektórych 

przypadkach i pod pewnymi warunkami odgrywa rolę nadrzędną nad interesem 

prywatnym. Sąd w efekcie oddalił skargę. 
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Sprawa sygn. akt II SA/Ke 891/21 dotyczyła skargi na decyzję w przedmiocie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Oddalając skargę, Sąd między innymi 

uznał za nieskuteczny zarzut, że w zaskarżonej decyzji nie została uwzględniona 

budowa budynku mieszkalnego, który będzie znajdował się w części działki 

położonej w wyznaczanym terenie górniczym. Sąd podzielił pogląd wyrażony w 

wyroku WSA w Kielcach z  12 marca 2020 r. (sygn. akt II SA/Ke 982/19), gdzie 

wskazano, że wyznaczenie terenu górniczego, z natury rzeczy obejmującego 

nieruchomości osób trzecich, stanowi wymóg ustawowy dla podmiotu ubiegającego 

się o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złóż. Konkretne nieruchomości 

wchodzą w skład terenu górniczego z mocy samej ustawy, o ile znajdują się w 

zasięgu przewidywanych szkodliwych wpływów robót górniczych zakładu górniczego. 

Rolą podmiotu ubiegającego się o koncesję, a później też organu koncesyjnego jest 

jedynie wyznaczenie tego terenu. W konsekwencji, brak jest podstaw prawnych do 

uzależniania wydania decyzji środowiskowej od wyłączenia konkretnej 

nieruchomości z terenu górniczego. Okoliczność włączenia części nieruchomości 

skarżących do terenu górniczego może więc być w niniejszym postępowaniu 

przedmiotem rozważań jedynie w aspekcie wpływu planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko oraz wymagań, jakie powinny być spełnione, by zminimalizować 

negatywne skutki tego wpływu. Skarżący poza powołaniem się na ograniczenie ich 

konstytucyjnie chronionego prawa własności nie wskazali żadnego przepisu prawa, 

który naruszałaby zaskarżona decyzja w tym aspekcie. Prawo własności, jakkolwiek 

chronione, nie jest jednak prawem absolutnym, doznaje ograniczeń na podstawie i w 

granicach obowiązujących ustaw. W zakresie kolejnego zarzutu Sąd podniósł, że 

jednym z warunków wydania pozytywnej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest jej zgodność z ustaleniami planu miejscowego, jeśli został 

uchwalony. Ustawa nie wskazuje natomiast, by warunkiem wydania pozytywnej 

decyzji środowiskowej była zgodność planowanego przedsięwzięcia z istniejącymi w 

obrocie prawnym decyzjami o warunkach zabudowy, albo by badać ewentualną 

kolizję planowanej inwestycji z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy. 

Okolicznością, która samoistnie uzasadniałaby wydanie odmownej decyzji 

środowiskowej nie może być fakt uzyskania przez inny podmiot decyzji o warunkach 

zabudowy dla budowy domu na gruncie sąsiednim. Tym bardziej organ, rozpoznając 

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie mógł nie 

uwzględnić tego wniosku z samego tylko faktu wydania decyzji o warunkach 

zabudowy. Końcowo Sąd podkreślił, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
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nie jest decyzją uznaniową. Organ właściwy do wydania tej decyzji zobligowany jest 

bowiem przeprowadzić postępowanie przewidziane przepisami ustawy 

środowiskowej i wydać decyzję, jeżeli inwestor spełni wymagania określone 

przepisami tej ustawy. Przesłanki wydania decyzji negatywnej, tj. decyzji o odmowie 

ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia, muszą 

wynikać z konkretnie wskazanych uregulowań prawnych i ustaleń faktycznych. 

Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można odmówić w konkretnie 

wskazanych przepisami ustawy środowiskowej sytuacjach (zob. art. 77 ust. 1 pkt 1, 

80 ust. 2 czy art. 81 ust. 1 - 3 ustawy środowiskowej). Z takimi przypadkami w tej 

sprawie nie było do czynienia. 

 
 
 
 
 

V. Działalność pozaorzecznicza Sądu 

 

1. Narady, konferencje i szkolenia 

Konferencje i szkolenia sędziów i asesorów sądowych: 

1. Sędziowie i asesorzy sądowi uczestniczyli w szkoleniu okresowym z zasad 

ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez Pełnomocnika ds. 

Ochrony Informacji Niejawnych w WSA w Kielcach 

2. Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej WSA w Kielcach uczestniczył w 

naradzie Przewodniczącego WIS NSA, którą poprzedził wykład wygłoszony 

przez prof. Janusza Trzcińskiego „Między prawem do prywatności a prawem do 

informacji publicznej”. 

3. Asesor sądowy w dniu 16 maja 2022 r. uczestniczył w szkoleniu organizowanym 

przez Naczelny Sąd Administracyjny pt. „Metodyka pracy sędziego”; 

4. Prezes Sądu oraz Zastępca Przewodniczącej Wydziału II uczestniczyły w 

Konferencji szkoleniowej organizowanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Rzeszowie w dniach 12-14 września 2022 r.  

5. Sędziowie i asesorzy sądowi WSA w Kielcach uczestniczyli w konferencji „Vat 

aktualne problemy 2022” organizowanej przez Ośrodek Studiów Fiskalnych 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 16 – 17 września 2022 r.  
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6. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach s. NSA Anna Żak 

wzięła udział w uroczystości związanej z obchodami:  

1) 100. rocznicy utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego 

2) 100-lecia sądownictwa administracyjnego w województwie śląskim. 

7. Sędziowie i asesorzy sądowi WSA w Kielcach uczestniczyli w konferencji 

organizowanej przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy przy Wojewódzkim 

Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 26 – 29 września 

2022r. w Karpaczu. 

Tematy omówione podczas warsztatów to: 

1) przypadki instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego, 

jako okoliczności powodującej zawieszenie biegu terminu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego – analiza orzecznictwa sądów administracyjnych; 

2) problematyka związana ze stosowaniem art. 28 aa ust. 9 i 10 ustawy o 

samorządzie gminnym; 

3) nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zakres 

podmiotowy. Analiza orzeczeń sądów administracyjnych dot. spółki jawnej; 

4) stosowanie art. 54 3 p.p.s.a przez organy uchwałodawcze jednostek 

samorządu terytorialnego; 

5) odmowa wydania interpretacji indywidualnej na podstawie przesłanek 

określonych w art. 14b § 5b pkt 1 Ordynacji podatkowej; 

6) stosowanie art. 15 zzzzzn 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. COVID 19; 

7) Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów – formalne warunki zastosowania 

stawki 0%; 

8) ustawa o SENT- wybrane problemy na tle  aktualnego orzecznictwa; 

9) możliwość odliczania straty z lat ubiegłych przy obliczaniu wysokości daniny 

solidarnościowej; 

10) zaskarżanie czynności dotyczącej wypłaty dotacji oświatowej na tle ustawy  

o finansowaniu zadań oświatowych; 

11) prawidłowość zastosowania przez organy podatkowe regulacji z art.  144 § 3 i 

5 oraz art. 150 § 2 – 4 Ordynacji podatkowej; 

12) przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego – wybrane problemy na tle 

aktualnego orzecznictwa 

13) kwestia „sztucznych warunków do uzyskania płatności” (art. 60 

rozporządzenia nr 1306/2013) na tle aktualnego orzecznictwa sądów 

administracyjnych i TSUE 
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14) uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej (art. 154, 155 k.p.a.) przy 

zmienionym stanie prawnym 

15)  wybrane zagadnienia z zakresu stworzenia sztucznych warunków do 

uzyskania płatności rolnych, w tym kwestia ram postepowania dotyczącego 

ustalenia niezależnie pobranych kwot płatności – analiza orzeczeń sądów 

administracyjnych  

16) dopuszczalność wszczęcia na wniosek postępowań, o jakich mowa w art. 53 

a i 72 a ustawy Prawo budowlane  

17) konkurencyjność trybów nadzwyczajnych – wznowienia postępowania 

sądowego oraz wznowienia postępowania podatkowego. Analiza 

orzecznictwa sądów administracyjnych; 

18) wydanie pozwolenia na budowę w przypadku zakończenia robót 

budowlanych art. 37 ust. 2 zdanie drugie ustawy Prawo budowlane w zw. z 

art. 25 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane. 

19) wirtualne biuro, jako adres siedziby podatnika, w kontekście rejestracji 

podmiotu jako podatnika VAT – analiza orzeczeń sądów administracyjnych 

20) analiza problematyki związanej z definicją budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na gruncie prawa budowlanego  

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach zostały przeprowadzone 

narady z udziałem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych i 

asystentów sędziów na temat: 

1) anonimizacji oraz przeprowadzania kontroli i weryfikacji poprawności 

orzeczeń WSA w Kielcach za pośrednictwem systemów informatycznych; 

2) rozbieżności dostrzeżonych w trakcie wizytacji wojewódzkich sądów 

administracyjnych na tle stwierdzania prawomocności wyroków oddalających 

skargi wydawanych na posiedzeniach niejawnych; 

3) przekazywania przez wojewódzkie sądy administracyjne akt sądowych do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego po wniesieniu skargi kasacyjnej; 

 

 

2. Wydział Informacji Sądowej 

 

Wydział Informacji Sądowej wykonuje swoje zadania w oparciu o przepis  § 5 

Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
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Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów  administracyjnych (Dz.U.  z 2015 r. 

poz.1177).  Wydział  wykonywał swoja pracę w niezmienionym trzyosobowym 

składzie.  Zgodnie z powyższym w 2022 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 298 sztuk akt 

sądowoadministracyjnych,  w tym 115  spraw  należących do właściwości Wydziału I,   

183 sprawy do właściwości Wydziału II.  

Do Wydziału Informacji Sądowej  w 2022 r. wpłynęło 26  wniosków  w trybie 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wnioski zostały 

w całości uwzględnione. Zainteresowanie  wnioskodawców, skupiło się nie tylko na 

działalności orzeczniczej Sądu, ale również  m.in. na  obsadzie etatowej, warunkach 

zatrudnienia oraz wynagrodzeniach pracowników tut. Sądu. 

Wnoszono m.in. o:  dane odnośnie ilości etatów w Sądzie, rodzajów zawieranych 

umów, wysokości wynagrodzenia wraz z zasadami ich ustalania, dodatków 

specjalnych oraz  awansów w 2022 r., wykorzystywania i stosowania pracy zdalnej 

oraz zadaniowego czasu pracy, zasad wykorzystywania  list rezerwowych w 

konkursach na stanowiska asystenta sędziego i urzędnicze oraz o przesłanie 

zestawów pytań na asystenta sędziego. 

Wśród tematyki wniosków zarejestrowano również żądania związane z 

przekazaniem informacji dotyczących orzecznictwa Sądu. Zwracano się m. in o  

informacje dotyczące danych statystycznych, sposobu prowadzenia rozpraw w stanie 

epidemii (rozprawy w trybie zdalnym i stacjonarnie) oraz udziale stron w rozprawach 

w trybie online. 

Zainteresowanie wnioskodawców dotyczyło również informacji na temat konkretnych, 

wskazanych we wniosku orzeczeniach m. in. prawomocności i wniesionych środkach 

odwoławczych - uwzględniając wnioski pouczano o możliwości korzystania z 

Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych. 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej dotyczyły również kwestii organizacji, 

działalności oraz funkcjonowania Sądu  wnioskodawcy zwracali się o dane m.in. na 

temat dostawcy systemu informacji prawnej dla Sądu, żądanie  przesłania skanów 

dokumentacji odnośnie systemów używanych w sądownictwie administracyjnym oraz 
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umów zawartych z dostawcą systemu z jakiego korzysta Sąd w ramach 

prowadzonych rozpraw online. 

W ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 139 §. 5 p.p.s.a. w czytelni akt 

WSA wyłożono  491 sentencji wyroków wydanych na posiedzeniach niejawnych.  

Do zadań Wydziału należy również prowadzenie archiwum zakładowego oraz   

biura podawczego wraz  z obsługą interesanta.  

Wykonując Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 

2011 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych 

w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym, 

komisja do spraw weryfikacji i kwalifikacji akt sądowych, w skład której wchodzą m.in. 

pracownicy tut. Wydziału, dokonała przekwalifikowania z  kategorii „B” i zaliczenia do   

kat. „A”  516 spraw sądowoadministracyjnych. 

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. Księgozbiór w 2022 roku zwiększył się o  32 pozycje i na dzień 31 grudnia 

2022 r. liczył 802 woluminy. W bibliotece gromadzone są również przepisy prawa 

krajowego, wspólnotowego, publikacje naukowe oraz fachowe czasopisma 

prawnicze.  

W Wydziale Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Kielcach zarejestrowano ogółem  12 spraw dot. petycji, skarg i wniosków. 10 skarg 

dotyczyło działalności sądów administracyjnych ( 9 odnosiło się do spraw zawisłych 

przed tut. Sądem, jedna dotyczyła sprawy zawisłej w WSA Warszawa).  Wśród w/w 

skarg –  pięć  zostało przekazanych  wg właściwości. W przewadze skarg 

zarejestrowanych w WIS w 2022 r., podobnie jak w latach poprzednich, wyrażano 

niezadowolenie z treści rozstrzygnięć, jak również z przebiegu postępowania przed 

tut. Sądem.  

Wpływały również skargi, które nie były związane z działalnością sądów 

administracyjnych. Pouczono o zakresie właściwości sądów administracyjnych oraz 

poinformowano, że Sąd nie jest właściwy do rozpoznania wniosków.  

Pięć skarg zostało przekazanych według  właściwości. 

W żadnej ze skarg nie potwierdziły się zarzuty, co do wadliwości czynności 

procesowych podejmowanych przez Sąd w rozpatrywanych sprawach.  
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Tabele 

Tabela nr 1 
Ruch spraw WSA Kielce w 2022 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 196 661 648 644 357 287 175 4 209 

SAB 4 9 13 13 1 12 7   0 

SO   3 3 3   3     0 

SPP   15 15 15   15     0 

Razem 
200 688 679 675 358 317 182 4 209 

WO I 

Wydział II 

SA 136 688 723 689 370 319 225 34 101 

SAB 14 119 123 122 2 120 68 1 10 

SO   7 6 6   6     1 

SPP   12 12 12   12     0 

Razem 
150 826 864 829 372 457 293 35 112 

WO II 

Ogółem SA 332 1349 1371 1333 727 606 400 38 310 

Ogółem SAB 18 128 136 135 3 132 75 1 10 

Ogółem SO 0 10 9 9 0 9 0 0 1 

Ogółem SPP 0 27 27 27 0 27 0 0 0 

Razem 350 1514 1543 1504 730 774 475 39 321 
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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 2022 

 

 

L.p. 

 

Rodzaj spraw i symbol sprawy 

Wpłynęło 

L.b. 

% ogółu 

wpływu tych 

skarg 

1 Budownictwo (601) 113 8,38 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602) 1 0,08 

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach (603) 137 10,18 

4 Działalność gospodarcza (604) 17 1,26 

5 Ewidencja ludności (605) 11 0,82 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606) 1 0,08 

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 14 1,04 

8 Energetyka i atomistyka (608) - - 

9 Gospodarka wodna (609) 28 2,06 

10 Sprawy komunalizacji mienia (610) - - 

11 Podatki (611) 335 24,83 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 46 3,40 

13 Ochrona środowiska i ochrona przyrody (613) 56 4,16 

14 Oświata, szkolnictwo wyższe (614) 11 0,80 

15 Sprawy zagospodarowania przestrzennego (615) 79 5,85 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 64 4,74 
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17 Uprawnienia do wykonywania określonych 
czynności i zajęć (617) 

- - 

18 Wywłaszczenie (618) 19 1,41 

19 Stosunki pracy (619) 5 0,38 

20 Ochrona zdrowia (620) 15 1,11 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 4 0,30 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622) - - 

23 Dozór techniczny (623) 1 0,08 

24 Powszechny obowiązek obrony kraju (624) - - 

25 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja (625) - - 

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 43 3,18 

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) 

- - 

32 Pomoc społeczna (632) 153 11,34 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 17 1,26 

34 Sprawy kombatantów (634) 10 0,74 

35 Kultura fizyczna, sport i turystyka (635) - - 

36 Kultura i sztuka (636) 2 0,14 

37 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze (637) - - 

38 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-
637 oraz 646-655 (645) 

6 0,45 

39 Prawo własności przemysłowej (646) - - 

40 Ochrona danych osobowych (647) - - 

41 Sprawy z zakresu informacji publicznej (648) 9 0,66 
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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) 19 1,42 

46 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami (653) 67 4,98 

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) 

66 4,90 

 Razem 1349  

 

 

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) 20 8,48 

2 Skargi na uchwały jednostek samorządowych (639) 166 70,34 

3 Skargi organów nadzoru na uchwały organów 
jednostek samorządowych (640) 

8 3,39 

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 6 2,54 

5 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i 
organów administracji niezespolonej (642) 

- - 

6 Środki zapewniające wykonywanie orzeczeń Sądu 
(644) 

5 2,11 

7 Interpretacje podatkowe (656) 31 13,14 

8 Inne interpretacje (657) - - 

 Ogółem 236  
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Tabela nr 3  

Załatwienia według rodzajów spraw w WSA w Kielcach w roku 2022 

 

L.p. Rodzaj spraw i symbol sprawy 
 

Załatwiono 

       w tym wyrokiem 

Łącznie Uwzględniono Oddalono 

1 Budownictwo (601) 135 42 63 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602) - - - 

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach 
(603) 

115 14 78 

4 Działalność gospodarcza (604) 24 - 18 

5 Ewidencja ludności (605) 11 1 7 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa 
(606) 

1 - 1 

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 16 6 4 

8 Energetyka i atomistyka (608) - - - 

9 Gospodarka wodna (609) 35 14 11 

10 Sprawy komunalizacji mienia (610) - - - 

11 Podatki (611) 302 61 174 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 48 7 29 

13 Ochrona środowiska i ochrona 
przyrody (613) 

54 23 24 

14 Oświata, szkolnictwo wyższe (614) 10 5 4 

15 Sprawy zagospodarowania 
przestrzennego (615) 

85 21 39 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 71 54 9 

17 Uprawnienia do wykonywania 
określonych czynności i zajęć (617) 

- - - 

18 Wywłaszczenie (618) 21 4 14 
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19 Stosunki pracy (619) 6 3 2 

20 Ochrona zdrowia (620) 14 1 9 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 2 1 1 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622) - - - 

23 Dozór techniczny (623) 1 - - 

24 Powszechny obowiązek obrony kraju 
(624) 

- - - 

25 Poczta, telekomunikacja, radio i 
telewizja (625) 

- - - 

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 30 9 - 

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) 

- - - 

32 Pomoc społeczna (632) 186 23 136 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 19 5 9 

34 Sprawy kombatantów (634) 11 3 6 

35 Kultura fizyczna, sport i turystyka (635) - - - 

36 Kultura i sztuka (636) 2 - 1 

37 Papiery wartościowe i fundusze 
powiernicze (637) 

- - - 

38 Sprawy nieobjęte symbolami podstaw. 
601-637 oraz 646-655 (645) 

14 8 2 

39 Prawo własności przemysłowej (646) - - - 

40 Ochrona danych osobowych (647) - - - 

41 Sprawy z zakresu informacji 
publicznej (648) 

87 49 18 

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) 

16 2 11 

46 Środki publiczne nie objęte innymi 
symbolami (653) 

104 57 35 

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) 

87 5 66 

 Razem 1507 418 772 

 

 

 

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) 16 1 11 

2 
Skargi na uchwały jednostek 
samorządowych (639) 

157 104 16 

3 
Skargi organów nadzoru na uchwały 
organów jednostek samorządowych (640) 

10 9 - 

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 5 1 3 

5 Skargi na akty prawa miejscowego (642) - - - 

6 
Środki zapewniające wykonywanie 
orzeczeń Sądu (644) 

5 2 - 

7 Interpretacje podatkowe (656) 29 18 10 

8 Inne interpretacje (657) - - - 
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9 
Skargi na niewykonanie w określonym 
terminie czynności wynikających z 
przepisów odrębnych 

115 52 21 

10 
Skargi na przewlekłe prowadzenie 
postępowania przez organy administracji 
publicznej 

21 2 1 

 

 

Tabela nr 4 

Wpływ wniosków o prawo pomocy w roku 2022 
 

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 

5 5 2  3   

2 
ustanowienia 

pełnomocnika 

procesowego 

1 1 1     

3 

zwolnienia od 
kosztów i 
ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego 

21 21 12 7  2  

1 

Wniosek złożony 

w toku 

postępowania 

rozpoznawczego 

zwolnienia od 
kosztów 

97 108 28 4 19 42 15 

2 
ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego 

39 41 20  19  2 

3 

zwolnienia od 
kosztów i 
ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego 
. 

134 134 50 34 24 14 12 
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Tabela nr 5 

 

Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Kielcach w 2022 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 200  6  4 219 

SAB      1 

SO       

Wydział 

II 

SA 125 1 12  1 134 

SAB 15     17 

SO       

Ogółem SA 325 1 18  5 353 

Ogółem SAB 15     18 

Łącznie: 
SA, SAB, 

SO 
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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 15.00 

 

Prezes WSA 

Anna Żak 

Sekretariat 

Urszula Sosnowska 

tel.:  41 340 54 00 

faks: 41 340 53 65 

sekretariat@kielce.wsa.gov.pl  

  

Wiceprezes WSA 

Sylwester Miziołek 

tel.: 41 340 54 00 

faks: 41 340 53 65 

 

Dyrektor WSA 

Bożena Pniewska 

tel.:  41 340 54 11 

faks:  41 340 53 65 

dyrektor@kielce.wsa.gov.pl 

mailto:sad@kielce.wsa.gov.pl
mailto:sekretariat@kielce.wsa.gov.pl
mailto:dyrektor@kielce.wsa.gov.pl
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Wydział Informacji Sądowej 

Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy 

Sylwester Miziołek 

Kierownik Sekretariatu 

Jolanta Grzybowska 

tel.:  41 340 53 08 

faks: 41 334 90 40 

wis@kielce.wsa.gov.pl 

 

I Wydział Orzeczniczy 

Przewodniczący Wydziału 

Ewa Rojek   (od 24.01.2023 SWSA Mirosław Surma) 

Kierownik Sekretariatu 

Barbara Rutkiewicz-Dygas 

tel.:  41 340 52 04 

faks: 41 340 52 30 

wydzial.pierwszy@kielce.wsa.gov.pl  

  

II Wydział Orzeczniczy 

Przewodniczący Wydziału 

Anna Żak 

Kierownik Sekretariatu 

Agnieszka Palus 

tel.: 41 340 52 14 

faks: 41 340 52 31 

wydzial.drugi@kielce.wsa.gov.pl  

  

Oddział Administracyjno-Gospodarczy 

Kierownik Oddziału 

Jacek Zdeb 

tel. 41 340 52 24 

faks: 41 340 53 61 

administracja@kielce.wsa.gov.pl 

mailto:sad@kielce.wsa.gov.pl
mailto:wydzial.pierwszy@kielce.wsa.gov.pl
mailto:wydzial.drugi@kielce.wsa.gov.pl
mailto:administracja@kielce.wsa.gov.pl
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Oddział Finansowo-Budżetowy 

Główny Księgowy 

Maria Nadgowska 

tel.41 340 54 20 

faks: 41 334 90 42 

ksiegowosc@kielce.wsa.gov.pl 

 

Samodzielne stanowisko do spraw osobowych 

Magdalena Łabuda 

tel. 41 340 54 23 

faks: 41 340 53 62 

kadry@kielce.wsa.gov.pl 

 

Samodzielne stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego 

Audytor Wewnętrzny 

Bogumiła Pacak 

tel. 41 340 53 30 

faks: 41 340 53 61 

bogumila.pacak@kielce.sa.gov.pl 

 

 

 

 

 

mailto:ksiegowosc@kielce.wsa.gov.pl
mailto:kadry@kielce.wsa.gov.pl
mailto:bogumila.pacak@kielce.sa.gov.pl

