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I. Informacje wstępne. 

 

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach funkcjonuje w strukturze 

składającej się z dwóch wydziałów orzeczniczych oraz Wydziału Informacji 

Sądowej. Stosownie do zarządzenia Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych  

w wojewódzkich sądach administracyjnych wydziały orzecznicze w 2007 r. 

obejmowały swoim zakresem:  

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

majątkowych, ceł, papierów wartościowych, funduszy powierniczych, 

bankowości i finansów publicznych. 

 Wydział II – pozostałe sprawy z zakresu właściwości rzeczowej Sądu. 

 Obsadę orzeczniczą Sądu na koniec 2007 r. stanowiło 13 sędziów (w tym 

3 sędziów NSA w WSA), 1 asesor sądowy oraz 2 referendarzy sądowych. 

  WSA w Kielcach funkcjonuje od 1 lipca 2005 r., a zaległość początkowa, 

wynikająca z przekazania do rozpoznawania spraw z WSA w Krakowie została 

zlikwidowana w 2006 r. i na koniec tego okresu pozostało 321 spraw. W 2007 r. 

sprawy kierowane były, więc do wyznaczenia na bieŜąco, niezwłocznie po 

usunięciu braków skargi. Wpływ skarg w tym okresie wzrósł o 21,8%. 

Tendencja ta dotyczyła w zasadzie spraw z zakresu zobowiązań podatkowych 

oraz ceł, a więc naleŜących do właściwości Wydziału I, co spowodowało 

konieczność dokonania zmian w obsadzie osobowej wydziałów. 

 W ciągu 2007 r. nastąpiło dalsze ograniczenie zaległości, która na dzień 

31 grudnia wyniosła 1,76 przeciętnego miesięcznego wpływu, w więc sprawy 

kierowane są na bieŜąco do rozpoznania. Na podkreślenie zasługuje takŜe 

terminowość podejmowania innych czynności, równieŜ w postępowaniu 

międzyinstancyjnym oraz zwrotu akt organom administracji publicznej. 
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 W dalszej części opracowania przedstawione zostaną szczegółowe 

informacje dotyczące wpływu skarg, postępowania sądowego oraz wybranych 

problemów orzecznictwa w 2007 r.  

II. Wpływ skarg i postępowanie sądowe 

 

 Na koniec 2006 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach 

pozostało do rozpoznania 321 spraw. W 2007 r. wpłynęło łącznie 1366 spraw,  

z czego 1322 zarejestrowano w repertorium SA, 42 w repertorium SAB oraz 2  

w repertorium SO. Wpływ ten był wyŜszy niŜ w 2006 r. o 245 spraw (21,8%). 

 Najwięcej skarg na akty administracyjne i czynności organów wpłynęło 

w następujących kategoriach spraw: 

 - zobowiązań podatkowych (symbol 611)   - 474 sprawy 

 - budownictwa (symbol 601)     - 164 sprawy 

 - pomocy społecznej (symbol 632)    - 130 spraw 

 - ceł (symbol 630)       - 92 sprawy 

 - zagospodarowania przestrzennego (symbol 615)  - 61 spraw 

 - ewidencji ludności (symbol 605)    - 46 spraw 

 - wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości (symbol 618) - 46 spraw 

 - spraw kombatantów      - 27 spraw. 

 Na bezczynność organów, w róŜnego rodzaju sprawach, wpłynęły 42 

skargi. W repertorium SO zarejestrowano dwa wioski: o wyłączenie sędziego 

oraz o wymierzenie organowi administracji publicznej grzywny w trybie art. 55 

§ 1 p.p.s.a. 

 Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne (1335) 

oraz osoby prawne (277). Udział w rozpoznanych sprawach profesjonalnych 

pełnomocników stron i uczestników postępowania, z włączeniem organów, 
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przedstawia się następująco: adwokaci – 210, radcowie prawni – 129 i doradcy 

podatkowi – 27. 

 W przedmiocie przyznania prawa pomocy w róŜnym zakresie wpłynęło 

łącznie 421 wniosków (pierwotnie wpisanych), z czego załatwiono 387 

wniosków. Przyznano prawo pomocy co do całości wniosku w 228 

przypadkach, co do części wniosku w 106 przypadkach a odmówiono 

przyznania prawa pomocy w 24 przypadkach. 28 wniosków pozostawiono bez 

rozpoznania. 

 W 2007 r. załatwiono ogółem 1486 spraw, z tego: 1440 z repertorium SA, 

40 z repertorium SAB oraz 6 z repertorium SO. 1197 spraw załatwiono na 

rozprawie, zaś 289 orzeczeniem kończącym na posiedzeniu niejawnym. 

 Terminowość załatwiania spraw (SA i SAB) przedstawia się następująco: 

 - do 2 miesięcy od daty wpływu   - 661 spraw (44,7%) 

 - powyŜej 2 do 3 miesięcy    - 372 spraw (25,1%) 

 - powyŜej 3 do 4 miesięcy    - 199 spraw (13,4%) 

 - powyŜej 4 do 6 miesięcy    - 143 sprawy (9,7%) 

 - powyŜej 6 do 12 miesięcy    - 83 sprawy (5,6%) 

 - powyŜej 12 do 24 miesięcy    - 22 sprawy (1,5%) 

 Sprawność postępowania naleŜy uznać za dobrą, skoro blisko 70% spraw 

załatwianych jest przed upływem 3 miesięcy od daty wpływu. Przy 

uwzględnieniu faktycznej obsady kadry sędziowskiej i asesorskiej w ciągu roku 

średnie załatwienie na osobę wyniosło 133,87 sprawy.  

 Zaległość na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosła 201 spraw, co stanowi 

1,76 przeciętnego miesięcznego wpływu co pozwala uznać ją za optymalną.  

W ciągu okresu sprawozdawczego uległa ona dalszemu ograniczeniu o 120 

spraw. Spośród tych spraw 5 pozostaje niezałatwionych ponad 6 miesięcy od 

daty wpływu, 1 powyŜej 12 miesięcy, 1 powyŜej 2 lat i 1 powyŜej 3 lat. 

 Ze 1197 spraw załatwionych na rozprawie: w 337 uwzględniono skargę 

(28,2%), w 623 oddalono skargę (52,1%), w 27 odrzucono skargę (2,2%) a 210 
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załatwiono w inny sposób (17,5). Natomiast w większości spraw załatwionych 

na posiedzeniu niejawnym odrzucono skargę (223).  

Skuteczność skarg na decyzje wybranych organów administracji 

publicznej przedstawia się następująco (dane dotyczą spraw załatwionych 

wyrokiem):  

- Samorządowe Kolegium Odwoławcze: załatwiono 271 spraw, 

uwzględniono skargę w 65 (24%) przypadkach; 

- terenowe organu administracji rządowej: załatwiono 354 sprawy, 

uwzględniono skargę w 117 (33%) przypadkach; 

- Dyrektor Izby Skarbowej: załatwiono 159 spraw, uwzględniono skargę 

w 58 (36,5%) przypadkach; 

- Dyrektor Izby Celnej: załatwiono 115 spraw, uwzględniono skargę w 70 

(60,8%) przypadkach – w większości w sprawach o odmowę zwrotu nadpłaty 

akcyzy od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu.  

W 2007 r. sędziowie i asesorzy sądowi sporządzili łącznie 1035 

uzasadnień orzeczeń kończących postępowanie w sprawie, z tego: 1026 w 

ustawowym terminie (99,1%), 7 do 14 dni po terminie (0,7%) oraz 2 powyŜej 14 

dni do 1 miesiąca po terminie (0,2%). W 8 przypadkach uchybienie terminu 

usprawiedliwione było urlopem sędziego bądź inną uzasadnioną nieobecnością. 

Sprawność postępowania w tym zakresie naleŜy zatem ocenić pozytywnie. 

W okresie tym wniesiono 223 skargi kasacyjne od orzeczeń 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego kończących postępowanie. 29 skarg 

kasacyjnych odrzucono, a 206 przedstawiono wraz z aktami sprawy 

Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. 

Po rozpoznaniu skarg kasacyjnych Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił 

akta 146 spraw, z czego 97 skarg kasacyjnych oddalono (66,4%), 32 skargi 

kasacyjne uwzględniono (21,9%) a 17 załatwiono w inny sposób (11,7%) – 

odrzucono skargi bądź umorzono postępowanie z powodu cofnięcia skargi. 
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Odsetek spraw, w których uwzględniono skargę kasacyjną nie moŜe być uznany 

za optymalny. 

Problematykę wpływu skarg oraz postępowania sądowego  

w poszczególnych wydziałach obrazują poniŜsze uwagi. 

 

 Wydział I 

 

 Do Wydziału I wpłynęło łącznie 608 spraw, z czego 606 spraw  

z repertorium SA oraz 2 sprawy z repertorium SAB. Wpływ ten był wyŜszy niŜ 

w 2006 r. o 239 spraw tj. o 64%. W dalszym ciągu najliczniejszą kategorię 

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

zarejestrowano 474. Ich szczegółowa problematyka przedstawia się następująco: 

 - podatek od towarów i usług     - 171 spraw 

 - podatek akcyzowy      - 87 spraw 

 - podatek dochodowy od osób fizycznych   - 85 spraw 

 - podatek dochodowy od osób prawnych   - 10 spraw 

 - podatek od spadków i darowizn    - 4 sprawy 

 - podatek od nieruchomości     - 39 spraw 

 - inne podatki i opłaty      - 21 spraw 

 - ulgi płatnicze       - 24 sprawy  

 - egzekucja świadczeń pienięŜnych    - 27 spraw 

 - inne z zakresu zobowiązań podatkowych   - 6 spraw. 

 

 W 2007 r. odnotowano zwiększony wpływ spraw z zakresu obrotu 

towarami z zagranicą i naleŜności celnych (symbol 630), który wyniósł 92 

sprawy. Istotną kategorię wpływu stanowiły takŜe sprawy z zakresu finansów 

publicznych (symbol 653), których zarejestrowano 38. 

 Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne (399) 

oraz osoby prawne (206). Udział profesjonalnych pełnomocników skarŜących 

przedstawia się następująco: adwokaci - 92, radcowie prawni – 59 i doradcy 
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podatkowi – 27. Odnotować jednakŜe naleŜy, Ŝe w 68 przypadkach byli to 

pełnomocnicy ustanowieni z urzędu w ramach prawa pomocy. 

 W okresie tym załatwiono łącznie 605 spraw: 525 na rozprawie oraz 80 

orzeczeniami kończącymi postępowanie na posiedzeniu niejawnym. Zaległość 

na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosła 89 spraw, co stanowi 1,75 przeciętnego 

miesięcznego wpływu. Ze spraw zaległych 1 pozostaje do załatwienia ponad 6 

miesięcy od daty wpływu i 1 powyŜej 2 lat od daty wpływu. 

 Z 525 spraw załatwionych na rozprawie w 147 uwzględniono skargę 

(28%), w 186 oddalono skargę (36%), w 13 odrzucono skargę (2%), a 179 

załatwiono w inny sposób (34% -w większości przypadków zakreślenie w 

związku z połączeniem spraw do wspólnego rozstrzygnięcia w trybie art. 111 

p.p.s.a.). Uwzględniając wyłącznie rozstrzygnięcia merytoryczne naleŜy 

odnotować, Ŝe w 44% przypadków uwzględniono skargę, zaś w 56% ją 

oddalono. Ze spraw załatwionych orzeczeniem końcowym na posiedzeniu 

niejawnym w 68 odrzucono skargę. 

 Terminowość załatwienia spraw przedstawia się następująco: w terminie 

do 2 miesięcy od daty wpływu załatwiono 297 spraw (49,1%), w terminie 

powyŜej 2 do 3 miesięcy 158 spraw (26,1%), w terminie powyŜej 3 do 4 

miesięcy 95 spraw (15,7%) i w terminie powyŜej 4 miesięcy 55 spraw (9,1%). 

NaleŜy uznać ją za zadawalającą, skoro ponad ¾ spraw załatwianych jest przed 

upływem 3 miesięcy od daty wpływu.  

 W przedmiocie przyznania prawa pomocy w róŜnym zakresie wpłynęło 

łącznie 171 wniosków pierwotnie wpisanych, nie odnotowano natomiast 

wniosków po uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpoznania przez NSA. 

W okresie sprawozdawczym załatwiono 146 wniosków, z czego w 133 

przypadkach przyznano prawo pomocy co do całości lub części wniosku. 

 W 2007 r. sędziowie Wydziału I sporządzili łącznie 368 uzasadnień 

orzeczeń kończących postępowanie w sprawie, z czego w 359 przypadkach w 

ustawowym terminie (97,6%), w 7 przypadkach do 14 dni po terminie i w 2 
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przypadkach do 1 miesiąca po terminie. Z wyjątkiem jednego przypadku 

uchybienie terminu było usprawiedliwione urlopem sędziego bądź inną 

uzasadnioną przyczyną. 

 W okresie tym wpłynęło 71 skarg kasacyjnych, z czego 7 skarg 

kasacyjnych odrzucono, a 63 przekazano Naczelnemu Sądowi 

Administracyjnemu. Odsetek skarg kasacyjnych do liczby spraw załatwionych 

wynosi, zatem 11,7%. 

 Po rozpoznaniu skarg kasacyjnych Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił 

w 2007 r. 78 spraw, z czego w 47 sprawach oddalono skargę kasacyjną (60,3%), 

w 17 uchylono zaskarŜone orzeczenie (21,8%) a w 14 przypadkach (17,9%) 

załatwiono w inny sposób – w większości przypadków poprzez umorzenie 

postępowania w związku z cofnięciem skargi kasacyjnej. 

 Obsada orzecznicza Wydziału I, po zwiększeniu od 1 sierpnia 2007 r., 

wynosiła 5 sędziów (w tym prezes sądu) oraz 1 asesora sądowego. Średnie 

obciąŜenie wpływem, przy uwzględnieniu obsady faktycznej, wyniosło 143,4 

sprawy na osobę, zaś średnie załatwienie 142,7 spraw. 

 PowyŜsze uwagi pozwalają na wysoką ocenę pracy sędziów orzekających 

w Wydziale I, zwłaszcza w zakresie obciąŜenia obowiązkami orzeczniczymi, 

sprawności postępowania oraz terminowości podejmowanych czynności  

w sprawach.  
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Wydział II 

 

W 2007 roku do Wydziału II wpłynęło 758 skarg, z czego:  

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

40 - skargi na bezczynność organów (repertorium SAB),  

2 - wnioski zarejestrowane w repertorium SO (w tym 1 o wyłączenie 

sędziów i 1 o ukaranie organu grzywną w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi). 

Największą ilość skarg odnotowano w sprawach z zakresu budownictwa – 164 

oraz pomocy społecznej – 130. 

Łącznie z pozostałością z poprzedniego okresu, do załatwienia w roku 

2007 było 993 sprawy, w tym: 

942  - skargi z repertorium SA, 

46  -  skarg z repertorium SAB, 

5  -  skarg z repertorium SO. 

 

W roku 2007 w Wydziale II odbyto 78 rozpraw oraz 253 posiedzenia 

niejawne.  

 

W omawianym okresie załatwiono 838 skarg na akty i czynności (rep. 

SA), co stanowi 88,95 %, z czego na rozprawach - 654, zaś na posiedzeniach 

niejawnych - 184.  

 Na rozprawach wydano 617 wyroków (73,63% załatwień), w których 

skargi uwzględniono w 184 sprawach (29,82% wyroków), a oddalono w 433 

sprawach (70,18% wyroków).  

 Odrzucono 148 skarg: na rozprawach - 10 i posiedzeniach niejawnych -

138.  
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 W inny sposób załatwiono 73 sprawy (na rozprawach – 27, na 

posiedzeniach niejawnych – 46). 

 

Ponadto załatwiono 38 skarg na bezczynność organu (rep. SAB), z czego 

18 na rozprawach, a 20 na posiedzeniach niejawnych. Spośród skarg 

załatwionych na rozprawach w 10 wydano wyroki (w 6 sprawach uwzględniono 

skargę, zaś w 4 oddalono skargę). 

 Odrzucono 21 skarg na bezczynność organów, z czego na rozprawach – 4, 

na posiedzeniach niejawnych 17.  

 W inny sposób załatwiono 7 skarg – na rozprawach – 4, na posiedzeniach 

niejawnych – 3.  

Spośród załatwionych 5 wniosków zarejestrowanych w repertorium SO:  

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

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

administracyjnymi: 1 wniosek odrzucono, 2 oddalono,  

- 1 dotyczył wyłączenia sędziego Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego (wniosek został przekazany do rozpoznania przez Naczelny 

Sąd Administracyjny w trybie art. 22 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi): wniosek oddalono,  

- 1 dotyczył przywrócenia terminu do wniesienia skargi: odmówiono 

przywrócenia terminu. 

 

Do rozpoznania na 2008r. w Wydziale II pozostało 112 spraw ( SA - 104, 

SAB - 8). 

 

W Wydziale II od 1 stycznia 2007r. do 30 czerwca 2007r. orzekało 7 

sędziów, w tym jego Przewodniczący, Wiceprezes Sądu oraz 2 asesorów. Od 1 

lipca 2007 r. do 31 sierpnia 2007r. orzekało 8 sędziów i 1 asesor (Sylwester 

Miziołek został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  
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w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach dnia 28 czerwca 2007 

r.). Od 1 września 2007r. do 16 października 2007r. orzekało 7 sędziów i 1 

asesor (sędzia Danuta Kuchta od dnia 1 września 2007r. orzeka w Wydziale I). 

Od dnia 16 października 2007r. do 31 grudnia 2007r. orzekało 8 sędziów (Jacek 

Kuza został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w 

Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach dnia 16 października 2007 

r.). 

 

W 758 sprawach skargi na akty i czynności, jak równieŜ na bezczynność 

organów a takŜe wnioski, zarejestrowane w repertorium SO wniosło:  

- 936 osób fizycznych,  

- 71 osób prawnych,  

- 3 skargi zostały wniesione przez prokuratora.  

Nie odnotowano skarg wniesionych przez organizacje społeczne, ani przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

W rozstrzygniętych w 2007r. sprawach odnotowano udział: 

 - adwokatów jako pełnomocników skarŜących - w 113 sprawach, 

 - adwokatów jako pełnomocników uczestników postępowania -  

w 5 sprawach, 

 - radców prawnych jako pełnomocników skarŜących – w 58 sprawach,  

 - radców prawnych jako pełnomocników uczestników postępowania -  

w 12 sprawach,  

 - pełnomocników administracji państwowej - w 290 sprawach, 

 - prokuratorów jako skarŜących – w 3 sprawach, 

 - prokuratorów jako uczestników – w 4 sprawach. 

Nie odnotowano natomiast udziału Rzecznika Praw Obywatelskich. 
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Sędziowie w 2007 roku sporządzili łącznie 667 uzasadnień kończących 

postępowania w sprawie. 

 

W roku 2007 wpłynęło łącznie 181 środków zaskarŜenia, w tym - 152 

skargi kasacyjne, 29 zaŜaleń. Na posiedzeniach niejawnych Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Kielcach odrzucił 22 skargi kasacyjne i 8 zaŜaleń ze 

względu na wniesienie ich z uchybieniem terminu, nie wniesieniem wpisu lub 

brakiem spełnienia wymogu sporządzenia przez adwokata lub radcę prawnego.  

 Do Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazano 143 skargi 

kasacyjne.  

 Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił w 2007 r. akta 68 spraw po 

rozpoznaniu skargi kasacyjnej od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach. W 50 sprawach skarga kasacyjna została 

oddalono (73,53%), w 15 sprawach (22,06%) uchylono orzeczenie (dotyczyło to 

12 wyroków i 3 postanowień o odrzuceniu skargi), w 3 sprawach odrzucono 

skargę kasacyjną (4,41%). 

 W okresie od stycznia do 31 grudnia 2007 r. Naczelny Sąd 

Administracyjny przekazał akta spraw po rozpoznaniu 34 zaŜaleń, z czego 

- 23 zostały oddalone,  

- 8 uwzględnionych, 

- 2 odrzucone, 

- w 2 sprawach umorzono postępowanie. 

 

W Wydziale II w 2007r. przeprowadzano 1 postępowania mediacyjne (II 

SA/Ke 565/06), które nie doprowadziło do uzgodnienia stanowisk.  

 W roku 2007 w Wydziale II nie przeprowadzono postępowania 

uproszczonego. 
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W 2007r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

wpłynęły 3 sprawy dotyczące wymierzenia organowi grzywny na podstawie art. 

55 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (sygn. akt.: II SO/Ke 12/06, II SO/Ke 13/06, II SO/Ke 2/07) 

oraz 1 sprawa dotycząca wymierzenia grzywny na podstawie art. 154 § 1 p.p.s.a. 

(sygn. akt II SA/Ke 530/07).  

 W 2007 r. nie wymierzono organowi grzywny w trybie art. 112 p.p.s.a. 

oraz nie wydano rozstrzygnięcia na podstawie art. 155 § 1 i 2 u.p.p.s.a.  

 

 W sprawie o sygn. II SO/Ke 2/07 Sąd odrzucił skargę z uwagi na 

nieuiszczenie przez skarŜącego wpisu. 

W sprawach o sygn. II SO/Ke 12/06 oraz II SO/Ke 13/06 skarŜący 

zwrócili się o ukaranie organów administracji karą grzywny z uwagi na 

nieprzekazanie skarg do Sądu. W sprawie o sygn. II SO/Ke 12/06 sąd oddalił 

wniosek o wymierzenie organowi grzywny uznając, Ŝe organ administracji, z 

zachowaniem trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi, udzielił 

odpowiedzi na skargę oraz przekazał ją wraz z aktami sprawy do Sądu.  

W sprawie o sygn. II SO/Ke 13/06 Sąd zwrócił uwagę, Ŝe zachodzi szczególna 

sytuacja, która powoduje, Ŝe nałoŜenia na organ grzywny jest nieuzasadnione. 

Nie przekazana w terminie skarga na bezczynność organu została złoŜona w 

trybie art. 227 kpa. Zgodnie zaś z art. 3 §2 pkt 8 p.p.s.a. kontrola działalności 

administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność 

organów w przypadkach określonych w pkt 1 - 4 art. 3 § 2 p.p.s.a., a więc na 

bezczynność w sprawach, które powinny zakończyć się wydaniem decyzji 

administracyjnej, postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym, 

na które słuŜy zaŜalenie albo kończącego postępowanie, a takŜe postanowienia 

rozstrzygającego sprawę co do istoty, postanowienia wydanego w postępowaniu 

egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które słuŜy zaŜalenie albo teŜ innym 

aktem lub czynnością z zakresu administracji publicznej, dotyczący uprawnień 
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lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Sąd zwrócił uwagę, Ŝe 

zgodnie z utrwalonym orzecznictwem (m.in. postanowienie WSA w Warszawie 

z dnia 17 sierpnia 2005 r., sygn. akt I SA/Wa 1271/04 i postanowienie NSA z 

dnia 14 września 2004 r., sygn. OSK 642/04) na nierozpatrzenie skargi 

wniesionej w trybie art. 227 kpa stronie nie słuŜy skarga na bezczynność organu. 

Działania i czynności podejmowane w sprawie skarg i wniosków 

uregulowanych przepisami działu VIII kpa nie są aktami ani czynnościami,  

o których mowa w art. 3 § 2 p.p.s.a., gdyŜ w postępowaniu uregulowanym 

przepisami art. 227 i nast. k.p.a. nie rozstrzyga się konkretnej sprawy 

administracyjnej. 

   
Natomiast w sprawie z wniosku o ukaranie organu grzywną w trybie art. 

154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi ( II SA/Ke 530/07) Sąd wymierzył organowi grzywnę w 

kwocie 5 000 zł za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie z dnia 1 lutego 2005r. sygn. akt II SAB/Kr 

91/03, którym został on zobowiązany do podjęcia czynności prowadzących do 

bezpośredniego wykonania obowiązku nałoŜonego na P.W. ostateczną decyzją z 

dnia 11 września 2000r. w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia akt. 

Akta sprawy zostały doręczone organowi w dniu 18 maja 2005r., zatem 

wyznaczony przez Sąd miesięczny termin upłynął w dniu 17 czerwca 2005r. 

Bezspornym jest, Ŝe w zakreślonym terminie zobowiązany nie podjął Ŝadnych 

czynności, mających na celu doprowadzenie do wykonania obowiązku 

określonego w wyroku sądowym. Stan bezczynności organu trwał takŜe po 

pisemnym wezwaniu go w dniu 17 lipca 2007r. przez skarŜącego do wykonania 

tego obowiązku. 

 Sąd podkreślił, Ŝe przez niewykonanie wyroku naleŜy rozumieć 

pozostawanie w bezczynności w podjęciu lub kontynuacji postępowania 

administracyjnego, mającego na celu zakończenie sprawy decyzją 
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administracyjną lub w innej formie przewidzianej prawem. W przypadku 

wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność termin jego wykonania mija z 

upływem terminu wyznaczonego przez sąd na wydanie aktu lub dokonanie 

czynności. Sąd uznał, Ŝe organ nie moŜe usprawiedliwiać braku wykonania 

wyroku faktem wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną 

decyzją z dnia 11 września 2000r. Samo bowiem wznowienie postępowania nie 

stanowi przeszkody do wykonania decyzji, która ma wciąŜ charakter wiąŜący. 

Jedynie wstrzymanie na podstawie art. 152 kpa wykonania decyzji, będącej 

przedmiotem postępowania wznowieniowego stanowiłoby podstawę do 

zawieszenia postępowania egzekucyjnego, zgodnie z art. 56 § 1 pkt 1 ustawy  

z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz. U. 

05.229.1954/, a co za tym idzie zwolniłoby organ z wykonania nałoŜonego na 

niego wyrokiem sądowym obowiązku. Organ nie zastosował tego przepisu, 

zatem ocenił, iŜ przesłanki wznowienia nie są zasadne, tym bardziej więc 

obowiązek nałoŜony w wyroku sądowym pozostawał aktualny i powinien zostać 

przez organ wykonany. Sąd takŜe nie podzielił stanowiska organu, Ŝe 

przeszkodą do wykonania nałoŜonego w wyroku sądowym obowiązku było 

toczące się postępowanie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy na 

działce, której ten obowiązek dotyczył, gdyŜ w myśl ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.03.80.717/ 

decyzja o warunkach zabudowy jest instrumentem prawnym słuŜącym 

określeniu sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu 

nieobjętego ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Samo postępowanie mające na celu wydanie decyzji ustalającej warunki 

zabudowy nie moŜe mieć Ŝadnego wpływu na wykonalność decyzji nakazującej 

przywrócenie do stanu poprzedniego naruszonego przez P.W. stanu wody na 

gruncie. 
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W 2007r. w Wydziale II rozpoznano 3 sprawy ze skargi o wznowienie 

postępowania sądowego: w 2 odrzucono skargi, w 1 wznowiono postępowanie, 

a następnie oddalono skargę. 

W roku 2007r. wpłynęło 251 wniosków o przyznanie prawa pomocy z czego 

rozpoznano 242, w tym 1 wniosek przekazany przez Naczelny Sąd 

Administracyjny do ponownego rozpoznania. 

PowyŜsze uwagi pozwalają wysoko ocenić pracę sędziów w zakresie obciąŜenia 

ich obowiązkami orzeczniczymi i terminowości podejmowania czynności  

w sprawach. 

III. Zagadnienia związane z prawem pomocy 

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

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwana dalej p.p.s.a.,  

w celu zapewnienia realizacji konstytucyjnego prawa do sądu osobom nie 

posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony 

ich interesu prawnego, wprowadziła unormowaną w art. 243-263, instytucję 

tzw. prawa pomocy. 

W 2007 r. skarŜący i inni uczestnicy postępowania sądowego chętnie 

korzystali z instytucji prawa pomocy. Wpłynęło 421 wniosków o przyznanie 

prawa pomocy, a ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

ponownie rozpatrywał 1 wniosek wskutek uchylenia rozstrzygnięć przez 

Naczelny Sąd Administracyjny. W porównaniu z rokiem 2006 wpływ zwiększył 

się o 50 wniosków. W 229 przypadkach wnioski zostały uwzględnione w 

całości, 106 zostały uwzględnione częściowo, w 24 przypadkach odmówiono 

przyznania prawa pomocy, 28 wniosków pozostawiono bez rozpoznania,  

a 1 wniosek rozstrzygnięto w inny sposób (umorzono postępowanie). Wydano 1 

postanowienie o cofnięciu prawa pomocy, gdyŜ wnioskodawca, poinformował 
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Sąd, iŜ rezygnuje z adwokata z urzędu, albowiem ustanowił pełnomocnikiem 

adwokata z wyboru.  

W Wydziale I zdecydowanie najwięcej wniosków o przyznanie prawa 

pomocy złoŜono w sprawach dotyczących odmowy umorzenia zaległości 

podatkowych. W Wydziale II najliczniejszą grupę stanowiły wnioski złoŜone w 

sprawach dotyczących architektury i budownictwa, w dalszej kolejności w 

sprawach z zakresu pomocy społecznej (przede wszystkim wnioski  

o ustanowienie pełnomocnika z urzędu), a takŜe nieruchomości i ewidencji 

ludności. Niemal wszystkie wnioski pochodziły od osób fizycznych, jedynie 3 

wnioski złoŜyły osoby prawne.  

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

na jej wniosek przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania, zaś  

z dalszych przepisów wynika, Ŝe prawo pomocy moŜe obejmować zwolnienie 

od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika (prawo 

pomocy w zakresie całkowitym) albo teŜ zwolnienie tylko od opłat sądowych w 

całości lub części albo tylko od wydatków, albo od opłat sądowych i wydatków 

lub moŜe obejmować tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy 

podatkowego lub rzecznika patentowego (prawo pomocy w zakresie 

częściowym). 

Stosownie do art. 246. § 1 p.p.s.a przyznanie prawa pomocy osobie 

fizycznej następuje: w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaŜe, Ŝe nie jest w 

stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania; w zakresie częściowym - 

gdy wykaŜe, Ŝe nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez 

uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. 

Podobnie jak w minionych latach istniała duŜa grupa spraw dotyczących 

świadczeń z pomocy społecznej, w których skargi wnosiła ta sama osoba, 

składając jednocześnie wniosek o przyznanie prawa pomocy, przede wszystkim 

o ustanowienie adwokata. W obecnym stanie prawnym, zła sytuacja materialna 

wnioskodawcy powodowała konieczność ustanowienia dla niego pełnomocnika 
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z urzędu, pomimo Ŝe sprawy nie były nigdy skomplikowane, skarŜący miał duŜe 

doświadczenie w występowaniu przed sądem, a ustanowieni z urzędu adwokaci 

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

podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, nie spełniając tym oczekiwań 

skarŜącego. 

Zgodnie z przepisem art. 246 § 2 p.p.s.a osobie prawnej, a takŜe innej 

jednostce nie posiadającej osobowości prawnej, prawo pomocy moŜe być 

przyznane, gdy wykaŜe, Ŝe nie ma Ŝadnych środków na pokrycie jakichkolwiek 

kosztów postępowania (prawo pomocy w zakresie całkowitym), bądź osobie, 

która wykaŜe, Ŝe nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów 

postępowania (prawo pomocy w zakresie częściowym).  

W sprawie I SA/Ke 499/07 wniosek o przyznanie prawa pomocy w 

zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz 

ustanowienie adwokata, złoŜył Gminny Klub Sportowy, wskazując, Ŝe jest 

stowarzyszeniem kultury fizycznej o działalności poŜytku publicznego i 

wolontariacie. SkarŜący Klub utrzymywał się tylko z dotacji z Urzędu Gminy, 

nie wykazał Ŝadnego kapitału zakładowego, majątku lub środków finansowych 

ani środków trwałych. Za ostatni rok obrotowy klub posiadał stratę 

siedmiokrotnie przekraczającą środki zgromadzone na rachunku bankowym 

środki finansowe. Oceniając sytuację majątkową i finansową skarŜącego klubu 

oraz rodzaj prowadzonej działalności, w świetle art. 246 § 2 p.p.s.a, 

stwierdzono, Ŝe sytuacja ta uzasadnia przyznanie prawa pomocy w Ŝądanym 

zakresie. 

W sprawie I SA/Ke 137/07 o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych 

ubiegała się niepubliczna szkoła wyŜsza. Sąd uznał, Ŝe okoliczności podniesione 

przez stronę, a mianowicie, Ŝe utrzymuje się wyłącznie z opłat czesnego 

wnoszonego przez studentów, które wpływają do uczelni z duŜym opóźnieniem, 

pomimo, Ŝe studenci wnoszą opłaty w ratach oraz Ŝe ponosi wysokie koszty 

związane z koniecznością rozbudowy bazy dydaktycznej, uzasadniają częściowe 
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zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w kwocie powyŜej 500 zł. 

Stwierdzono, Ŝe kwota ta nie będzie stanowić dla strony nadmiernego 

obciąŜenia i nie przekracza jej moŜliwości płatniczych. 

Bardzo często w celu ustalenia przesłanek do przyznania prawa pomocy 

konieczne było skorzystanie z moŜliwości zawartej w art. 255 p.p.s.a.  

i wezwanie strony do przedłoŜenia dodatkowych wyjaśnień, dokumentów 

dotyczących sytuacji majątkowej i rodzinnej. Pomimo braku wskazania 

konsekwencji prawnych niezastosowania się do wezwania, wnioskodawcy 

niemal zawsze nadsyłali Ŝądane dokumenty i udzielali wyjaśnień w zakreślonym 

przez sąd terminie.  

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach udało się 

wypracować dość jednolitą linię orzecznictwa w kwestiach proceduralnych 

dotyczących prawa pomocy, które budziły wiele wątpliwości w poprzednich 

latach. W sprawach, w których skarŜący był ustawowo zwolniony od kosztów 

sądowych wnioski o przyznanie prawa pomocy w tym zakresie były oddalane. 

W uzasadnieniach orzeczeń podkreślano, często wytłuszczoną czcionką, Ŝe 

wniosek jest bezzasadny i podlega oddaleniu, gdyŜ strona na mocy art. 239 

p.p.s.a nie ma obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w danej sprawie. 

Ponadto w większości wypadków uznawano, Ŝe stroną postępowania 

dotyczącego przyznania prawa pomocy jest wyłącznie wnioskodawca, a w 

związku z tym, Sąd nie ma obowiązku doręczania organowi administracyjnemu 

czy innym uczestnikom postępowania odpisów rozstrzygnięć. Pozwoliło to 

znaczne przyśpieszenie i usprawnienie postępowań sądowych zwłaszcza w 

sprawach, w których występowało wielu uczestników.  

Często strona, która złoŜyła wniosek o przyznanie prawa pomocy na 

początku postępowania sądowego i została w całości zwolniona od kosztów 

sądowych, po wydaniu wyroku ponownie wnosiła o zwolnienie od kosztów 

sądowych. Takie wnioski wypełnione przez mocodawców składali równieŜ 

profesjonalni pełnomocnicy. MoŜe to świadczyć o braku zrozumienia zakresu 
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pojęcia „zwolnienie od kosztów sądowych w całości” przez zwykłych ludzi, a 

czasem takŜe o braku profesjonalizmu ze strony ze strony adwokatów i radców 

prawnych. Ponowne wnioski były oddalane ze wskazaniem, Ŝe kwestia ta 

została juŜ wcześniej rozstrzygnięta prawomocnym postanowieniem, a 

przyznane prawo pomocy obejmowało zwolnienie od wszelkich kosztów 

sądowych występujących na kaŜdym etapie postępowania sądowego.  

W dwóch sprawach skarŜący tego samego dnia uiszczali wpis od skargi i 

składali pismo zawierające wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych z 

uzasadnieniem, Ŝe nie stać ich na zapłacenie kwoty wpisu. W sprawie II SA/Ke 

645/06 wnioskodawca podniósł, Ŝe kwotę 200 zł poŜyczył od znajomego i 

wpłacił ją tytułem wpisu sądowego z obawy przed odrzuceniem skargi. Uznano, 

Ŝe sytuacja materialna skarŜącego uzasadnia przyznanie mu prawa pomocy, z 

zastrzeŜeniem, Ŝe zwolnienie od kosztów sądowych nie moŜe działać z mocą 

wsteczną, a zatem nie odnosi się do wpisu sądowego juŜ wcześniej uiszczonego 

przez wnioskodawcę przed złoŜeniem wniosku o przyznanie prawa pomocy na 

urzędowym formularzu. W analogicznej sytuacji w sprawie II SA/Ke 538/07 

odmówiono przyznania prawa pomocy, gdyŜ skarŜąca, która jednoczenie uiściła 

wpis sądowy w wysokości 500 zł i złoŜyła wniosek o zwolnienie od kosztów 

sądowych, osiągała wraz z męŜem stałe dość wysokie dochody, posiadała kilka 

nieruchomości mieszkalnych i uŜytkowych oraz opłacała dwóm dorosłym 

synom czesne na prywatnych uczelniach. 

Strony w kilku sprawach składały jednocześnie zaŜalenie na zarządzenie 

przewodniczącego wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego i 

wniosek o przyznanie prawa pomocy. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności 

był rozpatrywany wniosek o przyznanie prawa pomocy. W wypadku wydania 

postanowienia o zwolnieniu wnioskodawcy od kosztów sądowych 

przewodniczący wydziału uchylał w trybie art. 165 p.p.s.a. związku z art. 167 

p.p.s.a. własne zarządzenie w sprawie wpisu sądowego.  
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Czasami formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy wypełniali i 

podpisywali pełnomocnicy osób fizycznych. Uznawano to za brak formalny 

wniosku i trybie art. 257 p.p.s.a doręczano pełnomocnikom wezwanie do 

podpisania przez stronę postępowania juŜ złoŜonego wniosku lub do nadesłania 

nowego formularza wypełnionego i podpisanego przez stronę w terminie 7 dni 

pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Ten tryb postępowania 

zastosowano równieŜ w sprawie, w której skarŜący był na mocy postanowienia 

sądu powszechnego częściowo ubezwłasnowolniony i reprezentowany przez 

kuratora. Uznano tym samym, Ŝe wniosek o przyznanie prawa pomocy moŜe 

skutecznie złoŜyć osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych. 

IV. Postępowanie mediacyjne 

Instytucja postępowania mediacyjne wprowadzona przepisami art. 115 – 

118 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 

2002 r., Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., miała na celu, 

między innymi, uproszczenie i przyśpieszenie postępowania 

sądowoadministracyjnego. NaleŜy jednak stwierdzić, w oparciu  

o dotychczasowe doświadczenia orzecznicze, Ŝe instytucja postępowania 

mediacyjnego znajduje znikome zastosowanie praktyczne. W 2007r.  

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach przeprowadzono  

i zakończono jedno postępowanie mediacyjne.  

W sprawie oznaczonej sygnaturą II SA/Ke 565/06 wniosek  

o przeprowadzenie postępowania złoŜył skarŜący, a postępowanie dotyczyło 

odmowy stwierdzenia niewaŜności decyzji SKO w Kielcach odmawiającej 

przyznania odszkodowania za szkodę poniesioną na skutek wydania decyzji 

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach, zatwierdzającej podział 

nieruchomości, co do której SKO w Kielcach, stwierdziło, Ŝe wydana została  
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z naruszeniem art. 156 § 1 pkt 2 kpa. Na posiedzeniu mediacyjnym skarŜący 

oświadczył, iŜ oczekuje od organu uchylenia zaskarŜonych przez niego decyzji, 

wyznaczenia rozprawy administracyjnej i ustalenia, w toku postępowania 

zakresu rzeczowego, dokonanych szkód oraz oszacowania ich wysokości przez 

rzeczoznawcę majątkowego, przy czym powinien dokonać tego organ, ale na 

koszt skarŜącego i uczestników. Wskazał, Ŝe zaskarŜona decyzja została wydana 

bez podstawy prawnej, a ponadto z naruszeniem przepisów postępowania. 

Pełnomocnik organu stwierdził, iŜ nie widzi moŜliwości zmiany decyzji, 

będącej przedmiotem skargi, poniewaŜ wydana ona została w ramach 

postępowania nadzwyczajnego, w toku którego organ nie moŜe oceniać decyzji 

odmawiającej przyznania odszkodowania, a tylko moŜe stwierdzić niewaŜność 

takiej decyzji lub odmówić stwierdzenia jej niewaŜności. PoniewaŜ organ nie 

widział Ŝadnego, w szczególności raŜącego, naruszenia prawa w swojej decyzji, 

uznał, Ŝe nie ma moŜliwości stwierdzenia niewaŜności własnej decyzji równieŜ 

w ramach niniejszego postępowania mediacyjnego. W rozprawie mediacyjnej 

wzięło udział kilkunastu uczestników postępowania – spadkobierców 

poprzedniego właściciela nieruchomości, którzy poparli stanowisko 

zaprezentowane przez skarŜącego.  

Ze względu na to, Ŝe w toku postępowania mediacyjnego nie doszło do 

uzgodnienia stanowisk stron ani dokonania ustaleń, co do sposobu załatwienia 

sprawy skarga została rozpoznana przez sąd na rozprawie. W jej wyniku 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uchylił zaskarŜoną decyzję oraz 

utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji, uwzględniając częściowo 

zarzuty podniesione przez skarŜącego. Od wyroku nie wniesiono skargi 

kasacyjnej. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe osiągniecie porozumienia w wyniku 

postępowania mediacyjnego powaŜnie utrudniał skomplikowany i zawiły 

wielowątkowy charakter sprawy. Przeprowadzenie postępowania mediacyjnego 

spowodowało opóźnienie zakończenia sprawy o cztery miesiące, a więc 

osiągnięto rezultat sprzeczny z zamierzeniem ustawodawcy.  
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V. Wybrane problemy orzecznictwa 

1. Podatek od towarów i usług 

 W sprawach rozpoznawanych w 2007 roku zastosowanie znalazła tak 

ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym z dnia 8.I.1993r. jak 

i zastępująca ją ustawa z 11 marca 2004r. 

 

 W sprawie rozpoznanej pod sygn. I SA/Ke 385/07 istotą sporu było, czy 

w 2001 roku w sytuacji, gdy kontrahent podatnika nie był podmiotem 

zarejestrowanym dla potrzeb VAT, a więc nieuprawnionym do wystawiania 

faktur, podatnik był uprawniony do odliczania podatku naliczonego 

wynikającego z takich faktur. Zdaniem Sądu przyjęta w art. 19 ustawy VAT 

fakturowa metoda obliczania podatku, powoduje, Ŝe podstawą wszelkich 

odliczeń od podatku naleŜnego moŜe być jedynie faktura spełniająca wymogi 

formalne określone powszechnie obowiązującymi przepisami. Tymi przepisami 

wydanymi w zakresie dotyczącym faktur było, wydane na podstawie art. 32 ust. 

5 ustawy VAT, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.XII.1999r. Z § 36 

tego rozporządzenia wynikało, Ŝe faktury wystawiają podatnicy zarejestrowani. 

Oznacza to, ze na gruncie ustawy VAT z 1993 roku konstrukcja tego podatku 

polega na tym, Ŝe sprzedawca, wystawiając fakturę VAT, ma jednocześnie 

uwzględnić wynikający z niej podatek w ramach swojego podatku naleŜnego w 

rozliczeniu wobec budŜetu państwa, zaś nabywca ma prawo odliczenia podatku 

z tej faktury, ale jedynie wówczas gdy faktura ta stanowi element legalnego 

obrotu prawnego. A zatem uprawnionym do wystawienia faktury jest jedynie 

podatnik zarejestrowany. 

Sąd wskazał jednak, Ŝe w stanie prawnym obowiązującym po 1 .V. 2004r. (na 

gruncie ustawy VAT z 11.III.2004r.) pogląd ten nie jest aktualny, albowiem 
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analiza zapisów tej ustawy, w szczególności art. 86 ust. 1 w kontekście definicji 

podatnika z art. 15, prowadzi do wniosku, Ŝe brak rejestracji podatnika – 

wystawcy faktury nie stanowi przeszkody w odliczeniu podatku naliczonego. 

Kilka spraw rozpoznanych na gruncie ustawy o podatku od towarów i 

usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr. 54 poz. 535 ze zm.) tyczyło urzędowej 

interpretacji prawa podatkowego, dokonanej w oparciu o zapisy art. 14a – 14d 

ustawy Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr. 8 poz. 60 ze zm.) 

W sprawie I SA/Ke 252/07 (rozstrzygnięcie nieprawomocne) Sąd 

podzielił stanowisko organu podatkowego zaprezentowane w zaskarŜonym 

rozstrzygnięciu. W sprawie tej Spółka E. zwróciła się do organu podatkowego o 

udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie opodatkowania VAT sprzedaŜy 

czasopism z róŜnego rodzaju załączonymi gadŜetami, które są wytwarzane inną 

metodą niŜ poligraficzna. 

We wniosku Spółka wskazuje, Ŝe w przypadku nakładu dzielonego część 

danego numeru czasopisma jest sprzedawana z dołączonym gadŜetem, a reszta 

nakładu sprzedawana jest bez dodatków. „Spółka stosuje wówczas róŜne ceny 

dla sprzedawanych czasopism w zaleŜności od tego, czy jest do niego dołączony 

gadŜet. Cena czasopisma z gadŜetem jest wyŜsza od ceny czasopisma bez 

gadŜetu”. Przy czym, co do zasady, róŜnica w cenie nie odzwierciedla ceny 

nabycia lub kosztu wytworzenia gadŜetu, a jest ustalana indywidualnie i zaleŜy 

głównie od celu marketingowego.  

Przy tak przedstawionym we wniosku stanie faktycznym uprawnione jest 

stanowisko organu, Ŝe dostawa załączonych do czasopisma gadŜetów odbywa 

się odpłatnie skoro dołączony gadŜet ma wpływ na cenę i nie ma znaczenia w 

tym przypadku, Ŝe z reguły ta róŜnica w cenie nie odzwierciedla ceny nabycia 

lub kosztu wytworzenia gadŜetu. Jednocześnie naleŜy wskazać, Ŝe w 

przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym tenŜe nie wskazywał, aby 

dostawa gadŜetów odbywała się nieodpłatnie.  
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W związku z tym, w tym stanie faktycznym dostawa czasopism z dołączonymi 

gadŜetami będzie podlegać opodatkowaniu VAT według dwóch stawek, tj. 

odpowiednio właściwej dla dostawy czasopism oraz dostawy załączonych 

gadŜetów. Z uwagi bowiem na fakt, Ŝe brak jest integralnego związku pomiędzy 

czasopismem i dołączonym w zestawie gadŜetem, naleŜy taką transakcję 

traktować jako dostawę dwóch towarów. Prawidłowo teŜ organ wskazał, Ŝe 

wyroby, wykonane przy pomocy innej technologii oraz róŜniące się rodzajem 

zastosowanego surowca do ich wykonania, i które nie stanowią części 

składowych, naleŜy klasyfikować do odrębnych grupowań Polskiej Klasyfikacji 

Wyrobów i Usług. TakŜe więc w tej części Sąd uznał stanowisko organu za 

poprawne. 

Sprawa rozpoznana nieprawomocnie pod sygn. I SA/Ke 248/07 tyczyła 

udzielonej na wniosek podatnika interpretacji art. 119 ust. 5 w zw. z art. 41 

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. W przedstawieniu 

stanu faktycznego podatnik wskazał, Ŝe posiada w swoich strukturach hotel, 

restaurację, biuro podróŜy oraz udostępnia rezerwat Jaskinia Raj w celach 

turystycznych. Świadcząc usługi hotelowe, gastronomiczne, udostępniania 

rezerwatu stosuje opodatkowania podatkiem VAT według stawek właściwych 

ze względu na symbole PKWiU, natomiast wykonując usługi jako Biuro 

Turystyczne stosuje opodatkowanie w sposób szczególny określony w art. 119 

ustawy VAT, wyłącznie w sytuacji, gdy są nabywane od innych podatników dla 

bezpośredniej korzyści turysty. Powołując się na przepis art. 119 ust. 5 i 6 

ustawy, wyraził pogląd, Ŝe pozwala on na zastosowanie do opodatkowania usług 

gastronomicznych, hotelowych i zwiedzania rezerwatu stawek właściwych dla 

tych usług, niezaleŜnie od tego, czy stanowią one usługi własne w ramach usługi 

turystycznej, czy sprzedawane są odrębnie. 

Sąd podzielił zapatrywania organów skarbowych nie zgadzających się z 

poglądem podatnika. 
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Wskazał, Ŝe prawidłowe jest stanowisko organów, Ŝe usługa turystyki jest 

usługą kompleksową, świadczoną na rzecz turysty, której nie moŜna dzielić na 

cząstkowe świadczenia dla celów podatkowych. Podał, Ŝe Ŝaden z przepisów 

ustawy VAT nie definiuje pojęcia „usługi turystyki”, których dotyczą specjalne 

sposoby opodatkowania. Pojęcie to naleŜy zatem interpretować mając na 

względzie ust. 2 i 3 art. 119 ustawy, z których wynika, Ŝe jako usługi dla 

bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składniki 

świadczonej usługi turystyki, w szczególności transport, zakwaterowanie, 

wyŜywienie, ubezpieczenie, świadczone przez podatnika, który działa na rzecz 

nabywcy we własnym imieniu i na własny rachunek. Usługa turystyki jest zatem 

kompleksowym świadczeniem, za które odpowiedzialność wobec nabywcy 

ponosi świadczący. Za rozumieniem usługi turystycznej jako kompleksowego 

świadczenia przemawia sposób interpretowania przez Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości pojęcia świadczenie usług zawartego w art. 2 pkt 1 VI 

Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. W wyroku z dnia 27.X.2005r. w sprawie 

C-41/04 (PP2005/12/57) Trybunał uznał, iŜ wymieniony przepis art. 2 pkt 1 

naleŜy interpretować w ten sposób, Ŝe jeŜeli dwa lub więcej świadczenia 

(czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, rozumianego jako 

konsument przeciętny, są tak ściśle powiązane, Ŝe obiektywnie tworzą w 

aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny 

charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite 

świadczenie dla celów podatku od wartości dodanej. TakŜe w wyroku z dnia 25 

lutego 1999r. sprawa C-349/96 (LEX 83891) Trybunał stwierdził, Ŝe w celu 

ustalenia czy świadczenie usług, obejmujące kilka części składowych naleŜy 

traktować jako jedno świadczenie, czy teŜ jako dwa lub więcej świadczeń, 

wycenianych odrębnie, naleŜy wziąć pod uwagę treść przepisu art. 2(1) VI 

Dyrektywy, zgodnie z którym kaŜde świadczenie usług powinno być traktowane 

jako odrębne i niezaleŜne oraz fakt, iŜ świadczenie, obejmujące  

z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, nie powinno być sztucznie 
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dzielone, co mogłoby prowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

systemu podatku VAT.  

2. Cła  

W 2007r. rozpoznana została częściowo nieprawomocnie seria spraw (np. 

I SA/Ke 75/07) wobec skarg spółki V. Spółka ta sprowadzała na teren kraju 

odzieŜ uŜywaną z państw członkowskich Unii Europejskiej. W procedurze 

dopuszczenia do obrotu przedkładała organom celnym obejmujące tą odzieŜ 

faktury wraz z deklaracjami eksportera o preferencyjnym pochodzeniu towaru, 

co pozwalało na zastosowanie 0 stawki celnej. Organ celny po otrzymaniu od 

zagranicznych władz celnych informacji, Ŝe przeprowadzona tam kontrola 

wykazała, Ŝe towary te nie są towarami o preferencyjnym pochodzeniu uznały 

poszczególne zgłoszenia celne za nieprawidłowe w części dotyczącej 

zastosowanej stawki celnej oraz kwoty długu celnego. 

Oddalając skargi Sąd wskazał w motywach między innymi, Ŝe obniŜone stawki 

celne stosuje się do niektórych towarów pochodzących z państw członkowskich 

Unii Europejskiej na mocy Układu Europejskiego ustanawiającego 

stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami 

Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego 

w Brukseli dnia 16.XII.1991r. RównieŜ w Brukseli dnia 24.VI.1997r. podpisano 

Porozumienie w sprawie zmiany Protokołu nr 4 do wymienionego wyŜej Układu 

Europejskiego w przedmiocie definicji pojęcia ,,produkty pochodzące i metod 

współpracy administracyjnej”. Układ Europejski wraz ze stanowiącym jego 

integralną część 4 Protokołem ma pierwszeństwo w stosowaniu przed 

regulacjami kodeksu celnego. Wynika to bezpośrednio z dyspozycji art. 2 § 2 

KC, stanowiącej, Ŝe obowiązki i uprawnienia przewidziane w prawie celnym, a 

związane z wprowadzeniem towarów na polski obszar celny bądź ich 
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wyprowadzaniem z tego obszaru, powstają z mocy prawa, jeŜeli przepisy prawa, 

w tym umowy międzynarodowe, nie stanowią inaczej. Oznacza to zatem, Ŝe w 

razie zbiegu unormowań kodeksowych z regulacjami zawartymi w innych 

aktach prawnych, w tym umowach międzynarodowych, pierwszeństwo mają te 

ostatnie. W myśl zapisu art. 20 § 1 i 2 KC warunki uzyskiwania pochodzenia, 

jakie powinny spełniać towary, aby korzystać z obniŜonych stawek celnych oraz 

sposoby dokumentowania tego pochodzenia określane są według reguł 

preferencyjnego pochodzenia towarów, zawartych w umowach 

międzynarodowych. Taką właśnie umową jest Protokół Nr 4 UE dotyczący 

definicji pojęcia produkty pochodzące i metod współpracy administracyjnej. 

Art. 16 Protokołu wskazuje, Ŝe jednym ze sposobów dokumentowania 

pochodzenia towaru jest deklaracja eksportera, złoŜona na fakturze czy innym 

dokumencie handlowym, który opisuje produkty w sposób wystarczający do 

jego identyfikacji. Wnioski Spółki V. o zastosowanie preferencji poparte był 

takimi właśnie deklaracjami eksportera o pochodzeniu towaru ze Wspólnoty. 

Przyjęcie wówczas deklaracji za wiarygodne nie wykluczało przeprowadzenie 

kontroli postimportowej. Do przeprowadzenia takiej kontroli uprawnione są 

wyłącznie władze celne kraju eksportu ( art. 32 Protokołu). Przeprowadzić mogą 

ją tak z urzędu, jak i na wniosek władz celnych kraju importera, a w jej ramach 

zaŜądać kaŜdego dowodu. Z postanowień art. 32 Protokołu wynika nadto, Ŝe 

rola władz celnych kraju importu jest w procesie weryfikacji dowodów 

pochodzenia ograniczona. Mogą one jedynie w razie uzyskania uzasadnionych 

wątpliwości, co do pochodzenia towarów zwrócić się do kraju eksportu o ich 

weryfikację. Z redakcji tego artykułu wynika, Ŝe organy celne kraju importu nie 

muszą wykazywać we wniosku weryfikacyjnym przyczyn Ŝądania jego 

przeprowadzenia. Uzasadnienie wniosku wymagane jest jedynie „ w razie 

potrzeby”, co oznacza jego wyjątkowość. Jedynym celem postępowania 

weryfikacyjnego jest sprawdzenie deklaracji. Oznacza to, Ŝe zadaniem organów 

państwa eksportera jest udzielenie pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi  
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w zakresie pochodzenia towaru z Unii Europejskiej. Polskie organy celne 

zwracając się o weryfikację, nie miały zatem podstawy prawnej do nakazywania 

władzom kraju eksportu określonego typu i sposobu przeprowadzenia 

weryfikacji. 

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych. 

 W trzech sprawach o sygnaturach akt: I SA/Ke 383/07, I SA/Ke 391/07,  

I SA/Ke 390/07 /rozpoznawanych w 2007 roku, wyrok zapadł 2.01.2008r./, 

oddalono skargi uznając tym samym zaskarŜone rozstrzygnięcia organów, w 

przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób 

fizycznych, za zgodne z prawem. We wszystkich tych sprawach podatnicy 

zawarli z tym samym podmiotem zatrudniającym ich ugodę sądową. Z ugody tej 

wynikało, Ŝe podatnicy świadczyli pracę w Firmie w niedziele, święta i dni 

dodatkowo wolne od pracy oraz w nocy, w związku z czym, na mocy 

postanowień układu zbiorowego pracy, nabyli uprawnienia do stosownych 

dodatków. PoniewaŜ ustalenie prawidłowej wysokości naleŜnych świadczeń z 

tytułu tych dodatków nie było moŜliwe, zakład pracy zobowiązał się zapłacić 

określone w ugodzie kwoty. W ugodzie tej wymienione tam kwoty nazwane 

zostały odszkodowaniem. 

Tak jak i organy, tak i Sąd nie podzielił stanowiska skarŜących  

o odszkodowawczym charakterze tych wypłat, co pozwoliłoby uznać, zgodnie z 

przepisem art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Ŝe 

wypłaty korzystałyby ze zwolnienia z tego podatku, a Firma, jako płatnik, nie 

byłaby obowiązana do pobrania zaliczek na ten podatek.  

W orzeczeniu stwierdzono, Ŝe o tym, czy dane świadczenie przybiera cechy 

odszkodowania, czy teŜ nie, nie decyduje jego nazwa, lecz rzeczywisty 



 32  

charakter. Zgodnie z art. 22 Kp przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 

zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 

pracodawcy, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

Podstawą nawiązania konkretnego stosunku pracy moŜe być m.in. umowa o 

pracę, której jednym z niezbędnych elementów jest określenie wynagrodzenia za 

pracę, odpowiadającego rodzajowi pracy (art. 29 § 1 pkt 3 Kp). Zgodnie zaś z 

art. 77¹ Kp warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 

związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, ewentualnie postanowienia 

regulaminu wynagradzania (art. 772-775 Kp).  

W niniejszej sprawie zobowiązanie pracodawcy do zapłaty kwot wskazanych w 

ugodzie wynikało zatem z istoty stosunku pracy, opartego, w tym przypadku, na 

umowie o pracę, z której wynika obowiązek pracodawcy do wypłaty 

wynagrodzenia, którego, z kolei, składniki doprecyzowano, zgodnie z cyt. art. 

77¹ Kp, w ramach postanowień układu zbiorowego pracy. Nie moŜe zatem 

ulegać wątpliwości, Ŝe przedmiotowe kwoty wypłacone skarŜącym stanowiły w 

istocie nie odszkodowanie, lecz były wyrazem realizacji obowiązku pracodawcy 

do zapłaty wynagrodzenia za świadczoną pracę. Ustalenie zaś wynagrodzenia w 

formie ryczałtowej (wobec niemoŜności wyliczenia pierwotnej kwoty) nie 

zmienia w Ŝaden sposób charakteru tego świadczenia, nawet jeśli jego wysokość 

nie odpowiada dokładnie wysokości świadczenia, jaką skarŜący mieli 

pierwotnie otrzymać. Decydujące znaczenie ma bowiem istota świadczenia, a 

nie jego wysokość.  

Z tego to powodu nie uznano za rozstrzygające brzmienia pkt. II ugody, zgodnie 

z którym strony stwierdziły, Ŝe sytuacja taka, tj. nie wypłacenie dodatków w 

terminie, co spowodowało niemoŜność wyliczenia ich wysokości, naraziła 

powodów na szkodę, poniewaŜ nie moŜna było ustalić kwoty naleŜnego im 

wynagrodzenia za pracę.  

 Stosowanie, jak tego chcieli skarŜący, art. 471 kc w zw. z art. 300 kp było więc 

zbędne, a mogłoby być ewentualnie uzasadnione wtedy, gdyby poza 
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wykonaniem obowiązku zapłaty wynagrodzenia skarŜący domagali się od 

pracodawcy naprawienia szkody wynikłej z niewywiązania się na czas z tego 

obowiązku. Szkody wykraczającej jednak poza to, co pracodawca był 

zobligowany świadczyć na podstawie obowiązku ukształtowanego przez 

stosunek pracy. 

Odnosząc się do podniesionej przez skarŜących kwestii wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2006r., sygn. akt SK 51/06, wobec 

prezentowania przez organ dodatkowo stanowiska, Ŝe zmiana oznacza 

dopełnienie, uzupełnienie interpretacji tego przepisu, Sąd zauwaŜył, iŜ w 

momencie zawarcia przedmiotowej ugody, tj. w roku 2002, brzmienie przepisu 

art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy p.d.o.f. nie przewidywało, jak wskazano na wstępie 

niniejszych rozwaŜań, wyłączenia z katalogu zwolnień przedmiotowych 

odszkodowań wynikających z ugód. Tym samym wskazany wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego, stwierdzający niezgodność z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji 

RP art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy p.d.f., który zaczął obowiązywać dopiero od 

dnia 1 stycznia 2003r., nie wniósł Ŝadnej zmiany w sytuacji prawnej skarŜących. 

Zarówno zaś w 2002, jak i w 2003 roku zasadniczym warunkiem zwolnienia od 

podatku było przede wszystkim uznanie danego świadczenia za odszkodowanie, 

a ta przesłanka w przypadku skarŜących nie została spełniona.  

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 22/07 w sporze pomiędzy organem 

podatkowym, a skarŜącym podatnikiem, prowadzącym działalność gospodarczą, 

Sąd takŜe przyznał rację organowi, uznając jego rozstrzygniecie za nie 

naruszające prawa. 

Nadpłata, której stwierdzenia domagał się skarŜący wynikała z korekty zeznania 

podatkowego za 2004 r., spowodowanej zwiększeniem kosztów uzyskania 

przychodów o kwotę 877 421,31zł, w związku z zaliczeniem do kosztów 

uzyskania przychodów odpisu aktualizującego w tej wysokości, dotyczącego 

naleŜności od dłuŜnika, wobec którego wszczęto w 2004 roku postępowanie 

upadłościowe.  
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Istota sporu między stronami sprowadzała się do oceny, czy podatnik miał 

prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w roku 2004 odpisy 

aktualizujące naleŜności, w sytuacji, gdy nieściągalność naleŜności została 

uprawdopodobniona w 2004r., zaś odpis aktualizujący wartość naleŜności został 

dokonany w 2005 r.  

Sąd uznał, Ŝe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie 

wskazują, kiedy dokonuje się odpisów aktualizujących, odwołując się w tym 

zakresie do ustawy o rachunkowości. Według art. 28 ustawy o rachunkowości, 

naleŜności ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich powstania według 

wartości nominalnej, zaś nie rzadziej niŜ na dzień bilansowy dokonuje się ich 

wyceny, z zastosowaniem metody ostroŜnej oceny. Dokonanie odpisu 

aktualizującego polega na odpowiednich zapisach księgowych. Przepis art. 35 b 

ustawy o rachunkowości określa sytuację, z zaistnieniem której, zgodnie z 

przepisami o rachunkowości, powstaje obowiązek dokonania odpisu 

aktualizującego. Analiza warunków określonych w art. 35 b ustawy, z 

zaistnieniem których winno nastąpić dokonanie odpisu aktualizującego, 

wskazuje, Ŝe odpis aktualizujący moŜe zostać dokonany zanim nieściągalność 

wierzytelności zostanie uprawdopodobniona w rozumieniu art. 23 ust 3 p.d.o.f. 

Zatem, dokonanie odpisu aktualizującego do celów księgowych moŜe nastąpić 

zanim zostanie uprawdopodobniona nieściągalność wierzytelności w rozumieniu 

ustawy podatkowej.   

Przepis art. 23 ust 1 pkt 21 p.d.o.f stanowiąc zasadę, Ŝe odpisów aktualizujących 

nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, przewiduje trzy istotne 

warunki po spełnieniu których odpisy aktualizujące mogą być zaliczone w 

poczet kosztów tj. mają to być odpisy aktualizujące określone w ustawie o 

rachunkowości, dotyczące wierzytelności zaliczonych uprzednio do przychodów 

naleŜnych oraz nieściągalność wierzytelności, od której dokonuje się odpisów 

musi zostać uprawdopodobniona. Zatem kosztem jest odpis aktualizujący po 

spełnieniu warunku uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności. 
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Przepisy podatkowe nie precyzują momentu, w którym naleŜy zaliczyć do 

kosztów uzyskania przychodów odpisy aktualizujące wartość naleŜności.  

W przypadku odpisów trudno wykazać ich związek z konkretnymi 

przychodami, z konkretnym rokiem podatkowym. Dla oceny, Ŝe odpis moŜe 

stanowić koszt uzyskania przychodu musi być dokonany, zarachowany w 

ewidencji księgowej. Kosztem uzyskania przychodu nie jest bowiem naleŜność 

lecz odpis aktualizacyjny. Dopiero po zarachowaniu odpisu moŜna oceniać czy 

stanowi dla celów podatkowych koszt uzyskania przychodu. Dlatego rokiem 

podatkowym, w którym następuje zaliczenie odpisu aktualizującego naleŜność 

do kosztów, jest rok, w którym nastąpiło spełnienie warunków, umoŜliwiających 

zaliczenie odpisów do kosztów, tj. rok, w którym nastąpiło uprawdopodobnienie 

nieściągalności.  

W okolicznościach zaistniałych w sprawie bezspornym było, Ŝe nieściągalność 

wierzytelności w rozumieniu art. 23 ust 3 ustawy p.d.o.f. została 

uprawdopodobniona w 2004 r. Postanowieniem z lipca 2005 r. Sąd Rejonowy w 

G. ogłosił upadłość spółki, na rzecz której skarŜący świadczył usługi, a z tytułu 

których otrzymał przychód naleŜny w kwocie 877 421,31zł  Odpis aktualizujący 

naleŜność wynikającą z faktur tej spółki został dokonany poleceniem 

księgowania z sierpnia 2005 r. Zatem w roku podatkowym 2004, kiedy 

uprawdopodobniono nieściągalność wierzytelności, nie był dokonany odpis 

aktualizujący tej naleŜności. Prawidłowo zatem organy podatkowe uznały, Ŝe 

skoro w roku 2004, tj. roku uprawdopodobnienia nieściągalności naleŜności, nie 

był dokonany odpis aktualizujący, nie powstał koszt podatkowy, bowiem, 

kosztem nie jest naleŜność, której nieściągalność uprawdopodobniono lecz odpis 

aktualizujący.  

 W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 263/06 małŜonkowie domagali się 

stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2001 

i 2002 /sprawy połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia/ 

uzasadniając, Ŝe w latach tych nastąpiło zwiększenie kosztów uzyskania 
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przychodów z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z 

małŜonków, przez uwzględnienie w tych latach wydatków objętych dwoma 

fakturami VAT z dnia 24 lutego 2004r. i korygującej ją z 11 lutego 2005r., 

dotyczącymi czynszu, ustalanego w zaleŜności od wielkości obrotu, za rok 2001 

i 2002. Kwoty, wynikające z tych faktur zostały zaewidencjonowane w księgach 

rachunkowych spółki pod datą 30 listopada 2005 r.  

Podmiot gospodarczy prowadził księgi rachunkowe, i dlatego zdaniem 

skarŜących moŜna było potrącić od przychodu 2001 r. i 2002 r. 

zaewidencjonowane i poniesione w 2005 r. wydatki z tytułu czynszu ustalanego, 

obok kwoty stałej, od wielkości obrotu za rok 2001 i 2002. 

Zdaniem Sądu, potrącalność kosztów w czasie reguluje art. 22 ust. 4 - 6 ustawy 

p.d.o.f., ustanawiając ogólną regułę, w myśl której koszty uzyskania 

przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały 

poniesione. Jednocześnie ustawa podatkowa przewiduje odrębne uregulowanie 

dla podmiotów prowadzących księgi rachunkowe oraz księgi przychodów i 

rozchodów. Zgodnie z zasadą wynikającą z ust. 5 art. 22 ustawy u podatników 

prowadzących księgi rachunkowe (handlowe), koszty uzyskania przychodów, 

objęte tymi księgami, potrącane są tylko w tym roku podatkowym, którego 

dotyczą. Zapis ten ustanawia zasadę, Ŝe koszty uzyskania przychodów mogą być 

potrącone tylko w roku, w którym podatnik osiągnął związany z tymi kosztami 

przychód. Dotyczy to kosztów poniesionych w roku podatkowym, w którym 

podatnik przychód uzyskał jak równieŜ poniesionych w latach poprzedzających 

rok podatkowy jeŜeli dotyczyły przychodów tego roku oraz kosztów które nie 

zostały jeszcze poniesione, o ile dotyczyły roku w którym podatnik osiągnął 

związany z nimi przychód, pod warunkiem, Ŝe koszty są określone co do 

rodzaju i kwoty, i zostały w danym roku, zgodnie z obowiązującymi, przepisami 

zarachowane. W przypadku, gdy zarachowanie nie było moŜliwe, przepis art. 22 

ust 5 ustawy p.d.o.f jako wyjątek od zasady potrącalności kosztów w roku 
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podatkowym, którego dotyczą, nakazuje stosowanie reguły ogólnej tj. 

potrącenia kosztów w roku, w którym zostały poniesione.  

Tak więc za prawidłowe uznano stanowisko organów podatkowych, Ŝe ma 

miejsce przewidziany w art. 22 ust 5 ustawy p.d.o.f. wyjątek od zasady 

potrącalności kosztów w roku podatkowym, którego dotyczą. Organy, nie 

kwestionując, Ŝe istnieje związek kosztów wynajmu lokalu z przychodami 2001 

i 2002 roku, zasadnie podniosły, Ŝe nie zostały spełnione pozostałe przesłanki 

potrącalności kosztów. Nie nastąpiło bowiem zarachowanie kosztów w 2001 i 

2002 roku, bowiem Spółka nie miała takiej moŜliwości, skoro fakturę 

określającą czynsz od wielkości obrotu otrzymała od wynajmującego w 2004 r., 

przy czym wysokość czynszu była przedmiotem negocjacji między stronami, 

które zakończyły się wystawieniem faktury korygującej dnia 11 lutego 2005 r. 

Zatem koszty, odnośnie czynszu ustalanego od wielkości obrotu, nie były w 

2001 i 2002 r. ustalone co do kwoty i nie mogły być zarachowane. 

W kolejnej sprawie – sygn. akt I SA/Ke 271/07 - Sąd zaprezentował 

pogląd, Ŝe w przypadku kredytu wyraŜonego w umowie w walucie obcej i jego 

spłaty w postaci rat przeliczanych z tej waluty na PLN, suma rat kredytu 

walutowego indeksowanego, większa niŜ kredyt przeliczony wg kursu z dnia 

jego otrzymania, stanowią koszt uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 1 

zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym 

samym podzielono pogląd zawarty w wyroku WSA w Warszawie z 3 sierpnia 

2006r., sygn. akt III SA/Wa 496/06, Ŝe zaciągnięcie kredytu walutowego, 

rozumianego jako kredyt indeksowany, rodzi konieczność ponoszenia dwóch 

rodzajów rzeczywistych wydatków: odsetek oraz kosztów ryzyka kursowego, 

jeŜeli kurs, po którym kredyt zaciągnięto był niŜszy, niŜ kurs, po którym go 

spłacano.  

Jednocześnie w sprawie tej Sąd dopatrzył się róŜnic pomiędzy spłatą kredytu 

indeksowanego, a zastosowaniem klauzuli waloryzacyjnej, czyli zastrzeŜenia 

umownego, mocą którego wykonanie zobowiązania nastąpi poprzez spełnienie 
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świadczenia pienięŜnego w rozmiarze wynikającym z zastosowania określonego 

miernika jak cena innego towaru, kurs waluty obcej, złota, czy innego surowca. 

Inne bowiem skutki wywołuje zastosowanie tej klauzuli w odniesieniu do jednej 

konkretnej, juŜ otrzymanej wartości nominalnej kredytu, kiedy to suma 

spłacanych rat będzie wyŜsza od wartości otrzymanego kredytu, a inne w 

odniesieniu do zapłaty comiesięcznego czynszu najmu, kiedy to wielkość tego 

czynszu określona w umowie w walucie obcej, takŜe przeliczana jest co miesiąc  

na złotówki powodując, Ŝe czynsz ten w kaŜdym miesiącu moŜe wystąpić w 

innej wysokości. W przypadku tak ustalonej wysokości czynszu nie ma potrzeby 

wyodrębniania, jak przy w/w kredycie, róŜnic pomiędzy wartością nominalną 

kredytu, a wielkością spłaty, gdyŜ wartość czynszu, choć co miesiąc róŜna 

stanowi wprost koszt podatkowy. O ile oczywiście wydatek ten jest ponoszony 

w celu osiągnięcia przychodów. 

4. Podatki i opłaty lokalne 

  W kategorii spraw z zakresu podatków lokalnych przewaŜającą grupę 

stanowiły sprawy dotyczące podatku od nieruchomości. 

 

Zagadnieniem, jakim zajmował się Sąd w sprawie o sygn. I SA/Ke 43/07 

było istnienie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości za okres od 

lipca do grudnia 2005 r. związanego z posiadaniem przez skarŜącą, jako 

przedsiębiorcę, budynku wymiennikowi oraz stacji uzdatniania wody. Sąd 

oddalając skargę wskazał, Ŝe do oceny, Ŝe budynek, budowla lub grunt jest 

związany z prowadzeniem działalności gospodarczej wystarczy fakt posiadania 

tych budynków. Wyłączenie z opodatkowania ze względu na stan techniczny 

budynków (art. 1 a ust 1 pkt.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych t.j. Dz.U. z 2002r Nr 9 poz.84 ze zm.) ma wynikać z nie 
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dających się usunąć obiektywnych i niezaleŜnych od podatnika przyczyn 

technicznych. Sąd podkreślił, Ŝe opinia techniczna na którą powołuje się strona 

skarŜąca, nie wskazuje na wyłączenie w ogóle z działalności gospodarczej, ale 

stwierdza jedynie wyłączenie pod katem działalności firmy. Nie moŜna zatem 

przyjąć, Ŝe stan techniczny budynków wyłączał moŜliwość wykorzystywania 

ich do działalności gospodarczej. 

W sprawie o sygn. I SA/Ke 151/07 Sąd podzielił stanowisko organu 

podatkowego, iŜ zawarcie umów, w których stroną wynajmującą był Miejski 

Zarząd Budynków –zakład budŜetowy gminy, działający w jej imieniu i na jej 

rzecz i objęcie przez skarŜącą w posiadanie tych nieruchomości dawało 

podstawę do przyjęcia, Ŝe obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości 

ciąŜy na skarŜącej spółce. Sąd podkreślił, Ŝe określenie osoby podatnika wynika 

zawsze z ustaw podatkowych, zaś autonomiczny charakter przepisów prawa 

podatkowego, powoduje, Ŝe wynikające z nich określenie osoby podatnika, jego 

uprawnień i obowiązków publicznoprawnych, nie moŜe być kształtowane w 

sposób odmienny wolą stron stosunku cywilnoprawnego. Z powyŜszych 

względów, jako niezasadny uznał sąd zarzut, iŜ warunki przetargu, w wyniku 

którego skarŜąca zawarła umowy najmu, przewidywały ponoszenie przez 

najemcę jedynie opłat z tytułu czynszu, co w ocenie skarŜącej miałoby 

powodować wyłączenie jej obowiązku podatkowego. W ocenie sadu 

prawidłowy jest teŜ pogląd, Ŝe stosownie do przepisu  art. 2 ust 1 w zw. z art. 4 

ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powierzchnia uŜytkowa 

lokalu, jako części budynku, stanowi odrębny od gruntu przedmiot 

opodatkowania. Skoro skarŜąca była najemcą – na podstawie niezaleŜnie od 

siebie zawartych umów- zarówno gruntu jak i lokalu uŜytkowego- powierzchnia 

obu tych nieruchomości podlega oddzielnemu opodatkowaniu. 

 W sprawie o sygn. I SA/Ke 490/07 Sąd uchylił zaskarŜone decyzje 

organów podatkowych z uwagi na nieustalenie statusu prawnego podmiotu 

wynajmującego lokal. Sąd wskazał, Ŝe dla oceny, czy na wynajmującym ciąŜy 
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obowiązek podatkowy konieczne jest ustalenie jaki jest status Miejskiego 

Zarządu Budynków, czy podmiot ten zawierając umowę najmu działał  

w imieniu i na rzecz Gminy K. W ocenie sądu, organy winny teŜ ustalić czy 

nieruchomość Gminy K., w której znajduje się lokal będący przedmiotem 

najmu, nie została przekazana Miejskiemu Zarządowi Budynków w trwały 

zarząd. Podatnikiem podatku od nieruchomości oddanej w trwały zarząd jest 

wyłącznie państwowa albo komunalna jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która włada gruntem Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego.  

Z kolei w sprawie o sygn. I SA/Ke 392/07 Sąd oddalając skargę, zwrócił 

uwagę, Ŝe podstawą wymiaru podatków, zgodnie z art. 21 ust 1 ustawy z dnia 17 

maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 

2027 ze zm.) są dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków, które mają 

walor dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 194 ustawy. Stanowią 

zatem dowód tego co w nich urzędowo zostało stwierdzone.  

5. Ulgi płatnicze  

Sprawy z tej kategorii dotyczyły umorzenia zaległości podatkowych. Z 

uwagi, Ŝe ten rodzaj rozstrzygnięć charakteryzuje, znajdująca oparcie w 

przepisach prawa uznaniowość, główne zarzuty skarŜących dotyczyły 

kwestionowania dokonanej przez organy podatkowe oceny sytuacji majątkowej 

stanowiącej podstawę do przyznania ulgi. I tak w sprawach o sygn. I SA/Ke 

5/07 oraz I SA/Ke 246/07, dokonując kontroli zaskarŜonych rozstrzygnięć, Sąd 

nie dopatrzył się przekroczenia granic przyznanego organom uznania. Organy 

podatkowe w sposób prawidłowy interpretowały przepis art. 67a Ordynacji 

podatkowej, który stanowił podstawę podejmowanych rozstrzygnięć. Pojęcia 

nieostre, jakimi posłuŜył się ustawodawca w tym przepisie, takie jak interes 
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publiczny i waŜny interes podatnika, były przez organy poprawnie 

indywidualizowane w ramach oceny konkretnej sytuacji podatników, co 

znajdowało równieŜ pełne odzwierciedlenie w uzasadnieniach decyzji. Ponadto 

w drugiej z wymienionych spraw Sąd zwrócił uwagę na fakt, Ŝe w przypadku 

postępowania w sprawie umorzenia cięŜar dowodzenia zdecydowanie przesuwa 

się na stronę podatnika. Do niego naleŜy inicjatywa dowodowa, choć 

oczywiście organ podatkowy powinien dokonać weryfikacji dowodów 

przedstawionych przez stronę według zasad ogólnych, w szczególności z 

zachowaniem zasady wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału 

dowodowego.  

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 269/07 Sąd stwierdził, Ŝe prawidłowe było 

działanie organu drugiej instancji, który wobec nieistnienia przedmiotu 

postępowania w sprawie umorzenia zaległości podatkowej był nie tylko 

uprawniony, ale i obowiązany uchylić decyzję organu I instancji wydaną 

pomimo braku przedmiotu rozstrzygnięcia i umorzyć postępowanie podatkowe. 

W sprawie o sygn. I SA/Ke 241/07 Sąd uchylił zaskarŜoną decyzję oraz 

poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji. W sprawie tej strona 

zwróciła się o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości, której była 

współwłaścicielem. Sąd uznał, Ŝe stanowisko organów obu instancji 

zaprezentowane w sprawie, iŜ badaniu podlega sytuacja Ŝyciowa obu dłuŜników 

solidarnych, narusza przepisy art. 91, a w konsekwencji art. 67 Ordynacji 

podatkowej. Wniosek skarŜącej został bowiem rozpatrzony, a sprawa 

rozstrzygnięta, takŜe i w oparciu o okoliczności dotyczące osoby nie wnoszącej 

o przyznanie ulgi. Tak więc ustalając sytuację faktyczną, mającą znaczenie w 

sprawie pod kątem istnienia przesłanek do przyznania ulgi, ustaleniami objęto 

okoliczności nie tylko „waŜnego interesu podatnika” z art. 67 Ordynacji 

podatkowej, ale takŜe okoliczności nie mogące mieć wpływu na rozstrzygnięcie 

sprawy tj. dotyczące innego podatnika.  

Inne nieprawidłowości ujawniły się w sprawie I SA/Ke 299/07, w której 
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nie dokonano oceny powoływanych przez wnioskodawcę okoliczności pod 

kątem ustawowych przesłanek umorzenia zaległości podatkowych. Sąd zwrócił 

uwagę tu na okoliczność, Ŝe organy działające w warunkach art. 67 a § 1 pkt 3 

Ordynacji podatkowej mają obowiązek dokonania aktualnej oceny sytuacji 

podatnika, a nie ustalenia związku danych okoliczności faktycznych z 

przyczynami powstania zaległości podatkowych. Oznacza to, Ŝe ocena istnienia 

okoliczności uzasadniających umorzenie zaległości podatkowej powinna być 

dokonana według stanu z chwili rozstrzygnięcia, a nie powstania zaległości 

podatkowych.  

 W kilku sprawach (m.in. o sygnaturze I SA/Ke 208/07, I SA/Ke 210/07, 

I SA/Ke 211/07) Sąd zarzucił organom pominięcie rozwaŜań, czy za 

zastosowaniem ulgi przemawia interes publiczny. Sąd uznał, Ŝe powołanie się 

na zasadę powszechności i sprawiedliwości podatkowej nie spełnia wymogu 

uzasadnienia odmowy przyznania ulgi, a brak ustaleń w zakresie przesłanki 

interesu publicznego stanowi naruszenie zasady prawdy obiektywnej określonej 

w art. 122 Ordynacji podatkowej skonkretyzowanej w art. 187§ 1 tej ustawy. 

Dokonując oceny zaskarŜonej decyzji w sprawie I SA/Ke 209/07 Sąd 

zakwestionował pogląd zaprezentowany przez organ, Ŝe aby podatnik mógł 

skorzystać z instytucji umorzenia zaległości podatkowej, jego interes lub interes 

publiczny powinien posiadać cechę nadzwyczajności. Wbrew bowiem takiemu 

stanowisku, opisane w art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej pojęcie waŜnego 

interesu podatnika lub interesu publicznego nie ma charakteru kwalifikowanego 

o cechę nadzwyczajności. Ustawodawca takim pojęciem się nie posługuje, 

natomiast kwalifikuje, by interes podatnika był waŜny. Dlatego teŜ, w ramach 

prowadzonego postępowania powyŜsze pojęcia powinny zostać przez organ 

skonkretyzowane. Nie jest zatem poprawny pogląd zaprezentowany w 

zaskarŜonej decyzji, Ŝe trudna sytuacja majątkowa nie uzasadnia waŜnego 

interesu strony w staraniu się o przyznanie ulgi, Ŝe dla jej zastosowania 
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konieczne są przesłanki niezaleŜne od postępowania zobowiązanego, bądź 

spowodowane działaniem czynników, na które podatnik nie ma wpływu.  

W sprawie I SA/Ke 457/07 pojawił się problem interpretacji art. 233 § 3 

Ordynacji podatkowej, nieprawidłowo zastosowanego przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze. Sąd stwierdził, Ŝe jakkolwiek przepis ten nie pozwala 

Kolegium orzec co do istoty sprawy, nie zwalnia to organu od jej 

merytorycznego zbadania, w szczególności czy nie zostało naruszone prawo 

materialne, czy odmowa umorzenia podatku była zasadna w świetle materiału 

zgromadzonego w sprawie, czy organ pierwszej instancji nie przekroczył granic 

uznania, czy prawidłowo zastosował dyrektywy uznania. Przepis art. 233 § 3 

Ordynacji podatkowej nie wyłącza zasady dwuinstancyjności określonej w art. 

127 Ordynacji podatkowej, która sprowadza się do obowiązku dwukrotnego 

rozpoznania sprawy, a więc w postępowaniu odwoławczym ponownej analizy 

argumentów podniesionych w postępowaniu przed organem pierwszej instancji 

oraz podniesionych w odwołaniu. 

6. Egzekucja naleŜności pienięŜnych 

W sprawach o sygnaturze I SA/Ke 382/07 oraz I SA/Ke 511/07 pojawiła 

się problematyka wydania postanowienia zawierającego stanowisko wierzyciela 

w zakresie złoŜonych zarzutów, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 17 

czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w przypadku 

gdy zachodzi toŜsamość wierzyciela i organu egzekucyjnego. W pierwszej z 

wymienionych spraw przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej było 

stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie zarzutów 

zgłoszonych przez stronę, dotyczących braku wymagalności obowiązku (art. 33 

pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Postępowanie 

egzekucyjne zostało wszczęte na podstawie tytułów egzekucyjnych 

wystawionych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w K., będącego 
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jednocześnie organem egzekucyjnym. W sprawie tej, podobnie jak i w sprawie I 

SA/Ke 511/07, Sąd zajął stanowisko, Ŝe skoro zachodzi toŜsamość wierzyciela i 

organu egzekucyjnego, to wydanie postanowienia w sprawie stanowiska 

wierzyciela jest bezprzedmiotowe. Organ egzekucyjny, będący równocześnie 

wierzycielem, wyraŜa swoje stanowisko co do zgłoszonych zarzutów  

w postanowieniu wydanym na podstawie art. 34 § 4 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, czyli w postanowieniu w sprawie zgłoszonych 

zarzutów, nie zaś w postanowieniu w sprawie stanowiska wierzyciela. Samo 

wystawienie tytułu wykonawczego implikuje twierdzenie, Ŝe wierzyciel uznaje 

istnienie egzekwowanego obowiązku. W ocenie Sądu prowadzenie 

postępowania w przypadku jego bezprzedmiotowości stanowiło naruszenie 

przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik 

sprawy, dlatego w obydwu sprawach postanowienia organu pierwszej i drugiej 

instancji zostały uchylone.  

Inne nieprawidłowości ujawniły się w sprawie o sygnaturze akt I SA/Ke 

18/07. Sąd podkreślił tu, Ŝe organ egzekucyjny, wydając postanowienie w 

sprawie uznania za nieuzasadnione zarzutów w sprawie prowadzonego 

postępowania egzekucyjnego obowiązany jest zwrócić uwagę, czy wystawione 

tytuły wykonawcze, stanowiące podstawę prowadzenia egzekucji, posiadają 

wszystkie elementy wymienione w art. 27 § 1 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. W przytoczonej sprawie organ egzekucyjny 

(Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. Inspektorat w O.) w tytułach 

wykonawczych, jako podstawę prawną egzekwowanego obowiązku wskazał 

deklarację/zgłoszenie, przy czym podstawę stanowiła wydana decyzja 

wymiarowa i to ona powinna być wskazana. Ponadto tytuł wykonawczy nie 

zawierał prawidłowo wskazanej podstawy prawnej naleŜności podlegającej 

egzekucji. Zdaniem Sądu, podanie niewłaściwej podstawy prawnej 

egzekwowanego obowiązku mogło mieć wpływ na niedopełnienie wymogu 

wskazania podstawy prawnej prowadzenia egzekucji. Bez usunięcia tych 

braków organ pierwszej instancji nie miał prawa rozpoznać zarzutu strony.  
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Niedopełnienie obowiązku zbadania prawidłowości wystawienia tytułów 

wykonawczych Sąd zarzucił organom takŜe w sprawie o sygnaturze akt I SA/Ke 

400/07. Sąd podkreślił tu równieŜ, Ŝe przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników, w której w art. 51 wskazano, Ŝe 

egzekucję naleŜności z tytułu nieopłaconych w terminie składek na 

ubezpieczenie społeczne rolników prowadzi się w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie zawierają unormowania 

analogicznego do art. 83 c ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, stanowiącego, iŜ od wydanego w trakcie 

postępowania egzekucyjnego stanowiska wierzyciela nie przysługuje zaŜalenie. 

Skoro zatem wierzyciel swoim postanowieniem odrzucił zarzuty skarŜącego 

zawierając pouczenie, Ŝe nie przysługuje na nie zaŜalenie, to organ egzekucyjny 

rozpoznał zarzuty w sytuacji braku ostatecznego stanowiska wierzyciela. 

Ponadto w sprawie tej organy nie zbadały, czy nie nastąpiło przedawnienie 

naleŜności.  

W sprawie o sygn. I SA/Ke 424/07 Sąd uchylił zaskarŜone postanowienie 

oraz poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji, oddalające 

zarzuty strony na prowadzone postępowanie egzekucyjne. ZastrzeŜenia Sądu 

budziła w sprawie prawidłowość zakwalifikowania przez organy pisma strony 

jako zarzutów w sytuacji, gdy pismo to zostało złoŜone po upływie dwóch lat od 

terminu dla ich wniesienia. W ocenie Sądu postępowanie takie podwaŜało 

zaufanie do działania organów administracji, które jeśli powzięły wątpliwości co 

do charakteru pisma, winne je były wyjaśnić.  

W sprawach I SA/Ke 21/07 oraz I SA/Ke 27/07 Sąd zakwestionował 

stanowisko organów, Ŝe samo doręczenie tytułu wykonawczego uzasadnia 

pobranie opłaty manipulacyjnej stosownie do treści art. 64 § 10 ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Warunkiem pobrania takiej opłaty 

są bowiem czynności związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych 

określonych w art. 1a pkt 12 powołanej ustawy. Ponadto w sprawie  
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I SA/Ke 27/07 Sąd stwierdził, Ŝe przesłanką wymagalności opłaty 

manipulacyjnej jest w pierwszej kolejności ustalenie prawidłowości doręczenia 

tytułu wykonawczego zobowiązanemu. 

Oddalając skargę w sprawie I SA/Ke 375/07 Sąd podzielił stanowisko 

organów, Ŝe postępowanie egzekucyjne moŜe być wszczęte bez uprzedniego 

doręczenia upomnienia w przypadkach, gdy naleŜność pienięŜna została 

określona w orzeczeniu. A zatem w sprawie nie istniał obowiązek uprzedniego 

doręczenia upomnienia, gdyŜ chodziło o naleŜności wynikające z decyzji 

deklaratoryjnych, powstałe z mocy prawa. W sprawie tej Sąd zawarł równieŜ 

stanowisko, Ŝe podniesienie zarzutu przedawnienia zobowiązania dopiero na 

etapie postępowania przed Sądem czyni go oczywiście spóźnionym.  

7. Dopłaty do gruntów rolnych 

 W tej kategorii spraw znaczącą grupę stanowiły sprawy, w których organy 

orzekające odmawiały wnioskodawcom przyznania płatności bezpośrednich do 

gruntów rolnych lub płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na 

obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania z uwagi na 

rozbieŜności pomiędzy zadeklarowaną powierzchnią działek rolnych  

a powierzchnią, na której w rzeczywistości prowadzona była działalność 

rolnicza.  

 

 W sprawach I SA/Ke 361/06, I SA/Ke 265/07 i I SA/Ke 266/07 Sąd 

oddalił skargi producentów rolnych, gdyŜ w wyniku przeprowadzonych przez 

organy kontroli stwierdzono, Ŝe część z zadeklarowanych działek ma 

powierzchnię mniejszą od wskazanej we wnioskach, część zaś nie spełnia 

warunków wymaganych dla przyznania płatności. W sprawach I SA/Ke 265/07 i 

I SA/Ke 361/06 organy orzekające oparły swe rozstrzygnięcia na ustawie z dnia 
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18 grudnia 2003r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej 

płatności z tytułu cukru (Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 40 ze zm.), która w art. 2 ust. 

1 i 2 stanowi, iŜ warunkiem uzyskania płatności bezpośrednich jest posiadanie 

przez producenta rolnego działek rolnych (o pow. co najmniej 0,1 ha) o 

powierzchni łącznej nie mniejszej niŜ 1 ha, które kwalifikują się do objęcia 

płatnościami, utrzymywanymi w dobrej kulturze prawnej. W sprawie I SA/Ke 

265/07 Sąd podkreślił, Ŝe podstawę dla przyznania wsparcia we wnioskowanej 

formie stanowi spełnienie warunku minimalnej wielkości działek rolnych 

(działki rolnej), która nie zawsze odpowiada wielkości wynikającej z ewidencji 

oraz zgodność powierzchni zadeklarowanej z faktyczną. W sprawie I SA/Ke 

361/06 organy prawidłowo zastosowały wydane na podstawie powołanej wyŜej 

ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. akty unijne, a w szczególności w zakresie 

płatności jednolitych - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2199/2003 z dnia 16 

grudnia 2003r. ustanawiającego środki przejściowe dla stosowania w 

odniesieniu do roku 2004 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie 

systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, 

Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz. U. L 328 z 

2003r., ze zm.) i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2419/2001 z dnia 11 grudnia 

2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania zintegrowanego 

systemu zarządzania i kontroli dla niektórych wspólnotowych systemów 

pomocy ustanowionych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3508/92 (Dz. U. L 

327 z 2001r., ze zm.). Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2199/2003 z 

wyjątkiem przypadków siły wyŜszej lub wyjątkowych okoliczności w 

rozumieniu art. 48 rozporządzenia (WE) nr 2419/2001, jeśli w wyniku kontroli 

administracyjnej lub kontroli na miejscu stwierdza się, Ŝe ustalona róŜnica 

między zadeklarowanym obszarem, a wyznaczonym obszarem w znaczeniu art. 

2 lit. r) rozporządzenia (WE) nr 2419/2001 jest większa niŜ 3%, ale nie większa 

niŜ 30% wyznaczonego obszaru, kwota, jaka ma zostać przyznana na podstawie 

systemu Jednolitej Płatności Obszarowej jest zmniejszona za dany rok  
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o dwukrotność kwoty ustalonych funduszy dla tej róŜnicy. Jeśli róŜnica jest 

większa niŜ 30% wyznaczonego obszaru, Ŝadna pomoc nie jest przyznawana za 

dany rok. Jeśli róŜnica jest większa niŜ 50%, rolnik jest ponownie wyłączony z 

przyznania pomocy do wysokości kwoty odpowiadającej róŜnicy między 

zadeklarowanym obszarem, a wyznaczonym obszarem. Ta kwota jest potrącana 

o płatności pomocowe, do których rolnik jest uprawniony w ramach wniosków 

składanych w ciągu trzech lat kalendarzowych następujących po roku 

kalendarzowym, w którym stwierdzono tę róŜnicę. Przepis art. 32 ust. 2 

drugiego z zastosowanych rozporządzeń (WE) nr 2419/2001 stanowi, Ŝe jeŜeli 

w odniesieniu do całości ustalonego obszaru objętego wnioskiem o pomoc w 

ramach systemów pomocy, określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 

(EWG) nr 3508/92, zadeklarowany obszar przekracza obszar ustalony zgodnie z 

art. 31 ust. 2 (tj. w wyniku kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu) o 

więcej niŜ 30%, rolnikowi odmawia się udzielenia pomocy, do jakiej byłby 

uprawniony na podstawie art. 31 ust. 2 w danym roku kalendarzowym w ramach 

tych systemów pomocy. JeŜeli róŜnica jest większa niŜ 50%, rolnik jest 

ponownie wykluczony od otrzymywania pomocy (do kwoty ustalonej jak w 

zdaniu poprzedzającym). Kwota ta podlega odliczeniu od wszelkich wypłat 

pomocy w ramach jakichkolwiek systemów pomocy, określonych w art. 1 ust. 1 

rozporządzenia (EWG) nr 3508/92, do których rolnik jest uprawniony w 

kontekście składanych przez niego wniosków w okresie trzech lat następujących 

po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonane zostały ustalenia. 

Skoro zawyŜenie powierzchni zadeklarowanej w stosunku do ustalonej w 

przypadku płatności jednolitych i uzupełniających wyniosło 195,26% to 

zasadnie, zdaniem Sądu, organy orzekające nałoŜyły na stronę sankcje, o jakich 

mowa w w/w rozporządzeniach unijnych. Przy tym Sąd wyjaśnił, iŜ obszarem 

wyznaczonym, zgodnie z przepisem art. 2 lit. r) rozporządzenia (WE) nr 

2419/2001 jest obszar, dla którego zostały spełnione wszystkie warunki 

ustanowione w regułach przyznawania pomocy. Wbrew twierdzeniom strony 
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skarŜącej objęcie płatnością nie moŜe zatem dotyczyć jakiegokolwiek obszaru 

rolnego, ale tylko takiego, który spełnia warunki, o jakim mowa w cyt. tu 

przepisie.  

 W sprawach I SA/Ke 254/07, I SA/Ke 255/07 i I SA/Ke 478/07, które 

dotyczyły takŜe rozbieŜności wielkości zadeklarowanego we wniosku areału 

działek rolnych ze stanem faktycznym istniejącym na gruncie, Sąd uchylił 

decyzje organów administracji.  

W sprawach I SA/Ke 254/07 i I SA/Ke 255/07 Sąd wyartykułował 

obowiązek organu do zbadania i rozwaŜenia wszystkich okoliczności 

faktycznych związanych z rozpatrywaną sprawą z jednoczesną kontrolą 

zarzutów podniesionych w stosunku do decyzji organu pierwszej instancji. 

Przywołano tu treść art. 7 k.p.a. i stanowiącego konkretyzację tej zasady art. 77 

k.p.a.  

Zaniechanie przez organy podjęcia czynności procesowych, zwłaszcza gdy 

strona powołuje się na określone, istotne dla niej okoliczności, jest uchybieniem 

postępowania, mającym istotny wpływ na wynika sprawy i z takim uchybieniem 

organu w sprawie I SA/Ke 255/07 Sąd miał do czynienia. SkarŜąca bowiem w 

odwołaniu od decyzji pierwszej instancji zakwestionowała wyniki pomiaru 

kontrolnego, wskazując przy tym, w odniesieniu do których działek 

ewidencyjnych wystąpiły według niej róŜnice. Organ odwoławczy nie rozwaŜył 

jednak tegoŜ zarzutu.  

W sprawie I SA/Ke 254/07 Sąd wskazał nadto, iŜ obowiązek dokładnego 

powołania i wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji nakłada na organ przepis art. 

107 §1 i § 3 k.p.a. Jak podkreślił Sąd, ustawa o płatnościach bezpośrednich do 

gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru, którą powołał takŜe organ 

odwoławczy jako podstawę rozstrzygnięcia utraciła moc z dniem 27 lutego 2007 

r., została bowiem uchylona ustawą z dnia 26 stycznia 2007 o płatnościach do 

gruntów rolnych i płatności cukru ( Dz. U. Nr 35 poz. 217 ze zm.). Stosowanie 

przepisów nieobowiązujących w dacie wydania decyzji jest moŜliwe, o ile 
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przewidują taką moŜliwość przepisy przejściowe. Obowiązkiem organu, w 

przypadku, gdy stosuje przepis nieobowiązujący w dacie wydania 

rozstrzygnięcia, jest wskazanie podstawy prawnej zastosowania przepisu 

uchylonego oraz wyjaśnienie jego zastosowania w uzasadnieniu decyzji.  

W sprawie I SA/Ke 478/07 organ nie zapewnił stronie czynnego udziału 

w tym stadium postępowania i nie zawiadomił o moŜliwości wypowiedzenia się 

co do zebranych materiałów i dowodów. Wnioskodawca został pozbawiony 

moŜliwości uczestniczenia w dodatkowej kontroli przeprowadzonej na wniosek 

strony. Za wystarczającą realizację praw procesowych nie uznał bowiem Sąd 

wątpliwego doręczenia poprawionego protokołu z kontroli nadanego do strony 

w dniu 30 maja 2007r. z podjęciem decyzji przez organ I instancji juŜ w dniu 1 

czerwca 2007r. Organ nie wyjaśnił zgłaszanych do przebiegu i wyniku kontroli 

zastrzeŜeń, tym samym naruszył nie tylko zasadę pogłębiania zaufania do 

działania organów administracji, ale i zasadę prawdy obiektywnej.  

 W sprawie I SA/Ke 199/07 przedmiotem rozpoznania Sądu były płatności 

rolnośrodowiskowe dla producenta rolnego realizującego tzw. „pakiet” na 

obszarze Natura 2000. Obszar „Natura 2000” określony został ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.). Na 

podstawie zaś upowaŜnienia zawartego w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej ( Dz. U. Nr 229, poz. 2273 ze zm.), wydane zostało 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie 

przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej 

planem rozwoju obszarów wiejskich ( Dz. U. Nr 174, poz. 1809 ze zm.). 

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia płatność rolnośrodowiskowa moŜe 

być udzielona w wysokości 120% stawki podstawowej, jeŜeli producent rolny 

realizuje co najmniej jeden z pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2, na 
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obszarze Natura 2000 lub na obszarze, o którym mowa w art. 33 ust. 2 tej 

ustawy, przy czym płatność rolnośrodowiskowa w wysokości 120% stawki 

podstawowej moŜe być udzielona wyłącznie do działek rolnych lub stref 

buforowych połoŜonych na takich obszarach. Tym samym realizacja pakietów 

przez producenta rolnego nie tylko na obszarze Natura 2000 wyznaczonym 

zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, ale i na innym obszarze, uprawnia do 

otrzymania zwiększonej płatności. W omawianej sprawie nie przyznano 

wnioskodawcy zwiększenia z tytułu realizacji pakietów na obszarze Natura 

2000. Organy nie wyjaśniły przy tym kwestii odmowy podwyŜszenia płatności 

do wymienionych przez skarŜącego działek. Organ II instancji wyjaśnił jedynie 

wskazując na konkretne działki, iŜ leŜą one poza obszarem Natura 2000, nie 

uzasadniając na jakiej podstawie dokonał takiego ustalenia, tym samym organy 

naruszyły art. 107 §1 kpa. W omawianej sprawie skarga została uwzględniona. 

 W sprawach I SA/Ke 298/06 i I SA/Ke 145/07 sporną była kwestia 

złoŜenia wniosków o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych przez dwóch 

wnioskodawców w stosunku do tych samych działek rolnych.  

W sprawie I SA/Ke 298/06 organy naruszyły zasadę czynnego udziału 

strony w postępowaniu administracyjnym. Pomimo obowiązku działania z 

urzędu, kto w sprawie ma interes prawny lub obowiązek w myśl art. 28 k.p.a., 

organy nie poczyniły odpowiednich ustaleń. Dwa odrębne wnioski o przyznanie 

dopłat bezpośrednich złoŜyli wnioskodawczyni i jej mąŜ. W postępowaniu 

toczącym się z wniosku wnioskodawczyni przymiot strony mógł przysługiwać 

takŜe jej męŜowi, albowiem postępowanie to dotyczyło jego interesu prawnego. 

W sprawie I SA/Ke 145/07 Sąd podkreślił, Ŝe płatności przysługują na 

będące w posiadaniu producenta grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze 

rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Oznacza to, iŜ 

warunkiem koniecznym do uzyskania płatności jest faktyczne uŜytkowanie 

gruntów o powierzchni określonej powoływaną juŜ ustawą o płatnościach 

bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru. 
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Kluczowym dla rozstrzygnięcia powyŜszej sprawy było więc ustalenie, kto jest 

posiadaczem konkretnej działki w sytuacji, gdy dwoje wnioskodawców składa 

wniosek o dopłaty do toŜsamej działki rolnej. Przepis art. 2 powołanej ustawy 

pozwala na przyznanie płatności posiadaczowi, który nie musi mieć przymiotu 

właściciela. W przypadku jednak ubiegania się o płatność właściciela oraz 

posiadacza, Sąd podkreślił, iŜ ze szczególną dokładnością naleŜy dokonać 

ustaleń w przedmiocie posiadania. Nie wystarczy zdaniem Sądu powołać się na 

definicję posiadacza z art. 336 kodeksu cywilnego, ale naleŜy wykazać 

konkretnie, jakie okoliczności zadecydowały o ustaleniu, Ŝe skarŜąca nie 

posiadała przedmiotowej działki, Ŝe jej posiadaczem był drugi wnioskodawca. 

Organy nie dokonały stosownych ustaleń w tym zakresie. 

 W sprawach I SA/Ke 102/07 i I SA/Ke 489/07 spór dotyczył 

prawidłowego ustalenia terminu do składania poprawek do wniosku o 

przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz w konsekwencji 

stwierdzenia, czy złoŜenie poprawek przez skarŜących nastąpiło z zachowaniem 

terminu. Problem powyŜszy wyłonił się w związku z wydaniem przez Komisję 

(WE) Rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 2006r. nr 1187/2006 ustanawiającego 

odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zastosowania 

jego art. 21 w niektórych państwach członkowskich (Dz.U.UE.L.06.214.14).  

W myśl przepisu art. 11 ust. 1 akapit 1 Rozporządzenia Komisji (WE) z dnia 21 

kwietnia 2004r. nr 796/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady wdraŜania 

wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i 

kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 

ustanawiającego wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w 

zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla 

rolników (Dz.U.UE.L.04.141.18), rolnik ubiegający się o przyznanie pomocy w 

ramach systemu pomocy obszarowej moŜe złoŜyć tylko jeden pojedynczy 

wniosek na rok. Zgodnie z art. 11 ust. 2 akapit 1 pojedynczy wniosek zostanie 

złoŜony w terminie ustalonym przez Państwo Członkowskie, lecz nie później 
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niŜ do 15 maja, natomiast w myśl art. 15 ust. 1 akapit 1 i ust. 2 cyt. 

rozporządzenia po wygaśnięciu limitu czasu na złoŜenie pojedynczego wniosku, 

poszczególne działki rolne wraz z ewentualnie towarzyszącymi im 

uprawnieniami do płatności nie zadeklarowane w pojedynczym wniosku w celu 

otrzymania pomocy w ramach jakiegokolwiek systemu pomocy obszarowej, 

mogą być dodane do pojedynczego wniosku pod warunkiem, Ŝe przestrzegane 

są wymogi w ramach stosownych programów pomocowych. Poprawki te, co do 

zasady, mają zostać pisemnie zadeklarowane właściwym władzom najpóźniej 

do 31 maja danego roku. Jak wynika z art. 21 rozporządzenia poza przypadkami 

działania siły wyŜszej oraz sytuacjami wyjątkowymi, o których mowa w art. 72, 

złoŜenie wniosku pomocowego zgodnie z rozporządzeniem po wyznaczonym 

terminie (tj. po 15 maja) będzie prowadziło do zmniejszenia o 1% na kaŜdy 

dzień roboczy kwoty płatności, do której uprawniony byłby rolnik, gdyby 

wniosek został złoŜony w terminie, natomiast jeśli opóźnienie wyniesie ponad 

25 dni kalendarzowych, wniosek nie zostanie przyjęty. .Zgłoszenie poprawki do 

pojedynczego wniosku dokonane po ostatecznym terminie przewidzianym w art. 

15 ust. 2 (31 maja) spowoduje zmniejszenie o 1% na kaŜdy dzień roboczy kwoty 

płatności odnoszącej się do faktycznego wykorzystania rozpatrywanych działek 

rolnych, zaś poprawki do pojedynczego wniosku będą uwzględnianie wyłącznie, 

jeśli zostaną dokonane przed ostatecznym terminem złoŜenia pojedynczego 

wniosku. W art. 1 powołanego na wstępie Rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 

2006r. nr 1187/2006 Komisja Europejska wprowadziła odstępstwo od 

powyŜszych zasad przewidzianych w art. 21 ust. 1 Rozporządzenia nr 796/2004, 

stanowiąc w tymŜe art. 1, iŜ zmniejszenia o 1% na kaŜdy dzień roboczy i 

nieprzyjmowania wniosków, o których mowa w tym artykule, nie stosuje się w 

odniesieniu do pojedynczych wniosków złoŜonych na 2006r. do właściwych 

organów do dnia 15 czerwca 2006r. Odstępstwo to dotyczy m.in. Polski. 

Oznaczało to, iŜ rozporządzenie nr 1187/2006 wyłączyło zarówno sankcję, 

polegającą na nieprzyjęciu wniosków złoŜonych po 9 czerwca, jak i polegającą 
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na obniŜeniu płatności o 1% na kaŜdy dzień – w stosunku do wniosków 

złoŜonych po 15 maja, a przed 9 czerwca. W obu tych przypadkach wyłączenie 

sankcji dotyczyło jednak tylko wniosków, a nie poprawek, a nadto złoŜonych 

najpóźniej do dnia 15 czerwca. Wynika to z brzmienia art. 1 rozporządzenia nr 

1187/2006, statuującego wyraźnie ściśle określone odstępstwo od przepisów art. 

21 ust. 1 rozporządzenia nr 796/2004 w postaci uwolnienia od wskazanych tam 

sankcji, nie przewidującego zaś przedłuŜenia terminu, jak to przyjął organ 

odwoławczy. Zgłoszenie przez skarŜącą poprawek do wniosku w dniu 16 

czerwca 2006r., zdaniem Sądu, organy zasadnie uznały za spóźnione.  

W sprawach I SA/Ke 518/07 i I SA/Ke 544/07 zaskarŜone decyzje podjęte 

zostały w trybie nadzwyczajnym – wznowienia postępowania. Jak podkreślił 

Sąd, realizacja trybu wznowienia postępowania stanowi wyjątek od zasady 

trwałości decyzji ostatecznych wyraŜonej w art. 16 k.p.a. i wymaga zatem 

ścisłego przestrzegania przez organy administracji przepisów regulujących ten 

tryb. Sąd wskazał dalej, iŜ postępowanie w przedmiocie wznowienia 

postępowania składa się ze ściśle ustawowo określonych stadiów. W pierwszym 

stadium właściwy organ bada dopuszczalność (wymogi formalne) wznowienia 

postępowania. JeŜeli nie zachodzą przesłanki negatywne organ ma obowiązek 

wydać postanowienie o wznowieniu postępowania (art. 149 §1 i §2 k.p.a.). 

Wtedy dopiero, w drugim stadium, organ moŜe oceniać merytoryczne przesłanki 

wznowienia postępowania, końcowo wydając decyzję na podstawie art. 151 

k.p.a., tj. w przedmiocie uchylenia decyzji. Sąd podniósł, Ŝe w rozpatrywanych 

sprawach organ I instancji prawidłowo wznowił postępowania administracyjne 

wydaniem postanowień w trybie art. 149 k.p.a. W wyniku jednak postępowania 

otwartego tymi postanowieniami organ I instancji wydał decyzje, w których nie 

odniósł się w ogóle do kwestii zaistnienia przesłanek z art. 145 k.p.a., powołując 

jedynie art. 151 §1 pkt 2 k.p.a. i art. 145 §1 pkt 5 k.p.a. w podstawie prawnej 

tych decyzji i ograniczając się jedynie w uzasadnieniu do stwierdzenia faktu 

przeprowadzonej kontroli bez wykazywania jakiegokolwiek związku  
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z postępowaniem nadzwyczajnym. Brak rozwaŜań co do przyczyn wznowienia 

postępowania uniemoŜliwił Sądowi przystąpienie do rozstrzygnięcia sprawy 

płatności do gruntów rolnych co do istoty sprawy. Takie naruszenie przepisów 

postępowania zdaniem Sądu mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Sąd 

zauwaŜył ponadto, Ŝe uchybienie to świadczy takŜe o naruszeniu art. 107 §1 i §3 

w zw. z art. 8 i 9 k.p.a., gdyŜ prawidłowa decyzja powinna mieć uzasadnienie 

faktyczne i prawne.  

Nadto w sprawie I SA/Ke 544/07 postanowienie, jak i decyzja, wydane w 

sprawie przez organy orzekające skierowane zostały nie do strony 

postępowania, lecz do jej pełnomocnika, podczas gdy, jak wskazał Sąd opierając 

się na orzecznictwie sądów, ustanowienie pełnomocnika nie oznacza, Ŝe 

wynikające dla niej z przepisów prawa materialnego obowiązki obciąŜają 

pełnomocnika. Organ II instancji doprecyzował, wskazując na pełnomocnika 

jako adresata swojej decyzji, Ŝe jest to pełnomocnik skarŜącej, ale to nie 

wyeliminowało ostatecznie wady w oznaczeniu strony. Dodatkowo Sąd 

zauwaŜył, Ŝe, o ile organ administracji publicznej moŜe w formie pisemnej 

upowaŜniać pracowników kierowanej jednostki do załatwiania spraw w jego 

imieniu w ustalonym zakresie, to upowaŜniony pracownik do wydawania 

decyzji administracyjnej ma obowiązek powołania się na udzielone 

upowaŜnienie, czego w omawianej sprawie nie uczyniono. Z tych przyczyn 

wydane w powyŜszych sprawach decyzje administracyjne uchylono. 

 Analiza omówionej powyŜej dość licznej kategorii spraw wskazuje, iŜ 

zasadniczo organy orzekające w tych sprawach właściwie zastosowały przepisy 

prawa materialnego, zwłaszcza prawa unijnego, jako podstawę prawną 

wydanych orzeczeń. Na uwagę zasługuje jedynie fakt, iŜ w sprawach, w których 

Sąd uchylił zaskarŜone decyzje, organy dopuściły się głównie istotnego 

naruszenia przepisów postępowania administracyjnego, uniemoŜliwiając Sądowi 

rozpoznanie spraw co do istoty.  
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8. Sprawy z zakresu budownictwa 

Sprawy z zakresu budownictwa (art. 48, 49 i 51 prawa budowlanego) 

 

Podstawę rozstrzygnięć w sprawach z zakresu budownictwa, w których 

orzekałw postępowaniu administracyjnym organy nadzoru budowlanego, 

stanowiły przepisy ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz przepisy 

rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 14 grudnia 1994 r. (Dz.U. z 1999r. Nr 15, 

poz.140 ze zm.) oraz z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.). 

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

października 1974 r. Prawo budowlane.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 62/07 organy nadzoru budowlanego 

udzieliły pozwolenia na uŜytkowanie garaŜu, wybudowanego w 1992 r., w 

warunkach samowoli budowlanej, podnosząc, Ŝe stosownie do treści art. 42 ust. 

3 ustawy z dnia 24 października 1974r., podstawą do wydania pozwolenia na 

uŜytkowanie obiektu budowlanego jest stwierdzenie zdatności do uŜytku 

wykonanego obiektu i uznając jednocześnie, iŜ przedmiotowy budynek 

garaŜowy moŜe być w całości uŜytkowany zgodnie z przeznaczeniem. W 

uzasadnieniu wyroku uchylającego decyzje obu instancji, Sąd podkreślił, Ŝe 

zgodnie art. 103 ust. 2 ustawy z 1994 r. - Prawo budowlane, przepis art. 48 

obecnie obowiązującej ustawy nie ma zastosowania do obiektów 

zrealizowanych przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy - Prawo budowlane z 1994 

r., a więc przed 1 stycznia 1995 r. Do obiektów tych stosuje się przepisy 

dotychczasowe, a zatem przepisy ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo 

budowlane. W sprawie niniejszej mają zatem zastosowanie przepisy Prawa 

budowlanego z 1974 r., umoŜliwiające legalizację obiektu, jednakŜe dopiero po 

wykluczeniu przesłanek określonych w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 tego Prawa - 
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sprzeczność z planem oraz niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo 

niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub uŜytkowych dla 

otoczenia. Do przedmiotowego obiektu – garaŜu - całkowicie wybudowanego w 

1992r., a zatem w czasie obowiązywania ustawy  Prawo budowlane z 1974 r., w 

zakresie regulacji dotyczącej pozwolenia na uŜytkowanie stosuje się równieŜ 

unormowania tej samej ustawy. Pozwolenie na uŜytkowanie jest bowiem 

jednym z etapów (końcowych) legalizacji samowolnie wzniesionego obiektu 

budowlanego. Sprawa podlega zatem ocenie na podstawie unormowań 

zawartych w art. 37 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz  art. 40 i 42 ust.1, 3  prawa 

budowlanego z 1974r. Sąd podkreślił, Ŝe stwierdziwszy fakt, iŜ przedmiotowy 

obiekt został wybudowany niezgodnie z przepisami, a zatem samowolnie, organ 

winien w pierwszej kolejności rozwaŜyć, czy zachodzą przesłanki określone w 

art. 37 ust. 1 pkt. 1 i 2  prawa budowlanego i w zaleŜności od tego wszcząć 

postępowanie na podstawie tegoŜ przepisu, bądź przepisu art. 40. W przypadku 

ustalenia, iŜ nie zachodzą przesłanki określone w art. 37 ust. 1 i 2 prawa 

budowlanego z 1974r. naleŜałoby  wydać decyzję nakazującą, na podstawie art. 

40 prawa budowlanego, wykonanie w oznaczonym terminie zmian i przeróbek, 

niezbędnych do doprowadzenia garaŜu do stanu zgodnego z przepisami. Z 

ustaleń organu wynika, iŜ garaŜ usytuowany jest przy granicy działki sąsiedniej 

stanowiącej własność skarŜącej, ze spadkiem dachu i wykonanymi otworami 

okiennymi na jej działkę. W związku z powyŜszym naleŜałoby rozwaŜyć, czy 

obiekt ten w dacie budowy naruszał obowiązujące wówczas przepisy 

rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 3 lipca 1980r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki - (Dz. U. Nr 17, poz. 62) oraz czy narusza obecne 

przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie - (Dz.U.02.75. poz. 690). W tak ustalonym stanie faktycznym, w 

ocenie Sądu, dopiero po wykonaniu niezbędnych zmian i przeróbek nakazanych 



 58  

decyzją, wydaną na podstawie art. 40 prawa budowlanego z 1974r., moŜe być 

wydane pozwolenie na uŜytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego – 

garaŜu z uwzględnieniem wymogów z art. 42 ust. 1 i 3 w/w ustawy. Tymczasem 

jak wynika z akt, organ I i II instancji w ogóle nie rozwaŜał wykonania 

nakazanych w trybie art. 40 prawa budowlanego z 1974r. zmian i przeróbek oraz 

efektów, jakie działania te mogłyby przynieść. 

W nowelizacji, dokonanej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie 

ustawy prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw, przyjęto odrębną 

regulację dla spraw dotyczących legalizacji samowoli, odnoszącej się do 

obiektów budowlanych (ich części) albo robót wykonanych lub wykonywanych 

bez wymaganego pozwolenia na budowę i oddzielnie dla spraw, dotyczących 

legalizacji samowoli, odnoszącej się do obiektów budowlanych (ich części), 

albo robót wykonanych lub wykonywanych bez wymaganego zgłoszenia, bądź 

mimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ. Legalizacji samowoli 

budowlanej, naruszającej obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, dotyczy 

art. 48 oraz art. 49 i 49a, natomiast sprawy samowoli budowlanej, związane z 

naruszeniem obowiązku zgłoszenia lub wybudowanych mimo wniesienia 

sprzeciwu przez właściwy organ są regulowane w art. 49b. Na gruncie art. 48 

ust. 3 ustawy prawo budowlane zapadło rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. w 

sprawie II SA/Ke 89/07. ZaskarŜoną decyzją organ II instancji utrzymał w mocy 

decyzję organu I instancji, nakazującą skarŜącym rozbiórkę wiaty o wymiarach 

3,00 m x 11,70 m. Organy nadzoru budowlanego wskazały, Ŝe na budowę 

przedmiotowej wiaty o powierzchni zabudowy 34,10 m², a więc przekraczającej 

graniczną powierzchnię 25 m², wymagane było pozwolenie na budowę, którego 

inwestorzy nie posiadają. PoniewaŜ zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego 

roboty budowlane moŜna rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na budowę, ustawienie przedmiotowej wiaty naleŜy uznać za 

samowolę budowlaną, skutkującą zastosowaniem przepisu art. 48 Prawa 

budowlanego z 1994 r. Zasadne więc, zdaniem organu II instancji, było 
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wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych z jednoczesnym nałoŜeniem 

obowiązku przedłoŜenia dokumentów o jakich mowa w art. 48 ust. 3 tej ustawy 

oraz, z uwagi na nieprzedłoŜenie tych dokumentów, nakazanie skarŜącym 

rozbiórki przedmiotowej wiaty na podstawie art. 48 ust. 1 Prawa budowlanego z 

1994 r. Sąd, uchylając obie decyzje, podkreślił, Ŝe jak wynika z dołączonego do 

skargi pisemnego oświadczenia trzech osób nie będących stronami w 

postępowaniu administracyjnym, faktycznymi inwestorami przedmiotowej 

wiaty nie były skarŜące ani uczestnik, będący współwłaścicielami 

przedmiotowej działki, na której ta wiata została postawiona. Osoby, które 

wykonały przedmiotową wiatę na własny koszt i w celu samodzielnego 

wykorzystywania w prowadzonej przez nich handlowej działalności 

gospodarczej, bez własnej winy nie brały udziału w kontrolowanym 

postępowaniu administracyjnym. Wyjaśnienie, kto jest inwestorem 

przedmiotowej wiaty ma istotne znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, poniewaŜ 

adresatem zarówno postanowienia wstrzymującego roboty budowlane i 

nakładającego obowiązek złoŜenia dokumentów o jakich mowa w art. 48 ust. 3 

ustawy, jak i decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego w trybie art. 

48 ust. 1 tej ustawy – mogą być między innymi inwestorzy (por. art. 52 prawa 

budowlanego). Sąd podkreślił, Ŝe prawo budowlane, choć posługuje się 

pojęciem inwestora, to nie zawiera jego legalnej definicji. W doktrynie 

przyjmuje się jednak, Ŝe inwestorem jest osoba fizyczna lub prawna, bądź teŜ 

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przeznacza 

środki finansowe na realizację określonej inwestycji budowlanej. Nie ma przy 

tym znaczenia, czy przedmiotem nakładów jest składnik majątku tej osoby, czy 

teŜ osoby trzeciej (Prawo budowlane. Komentarz pod redakcją prof. Z. 

Niewiadomskiego, Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa 2006, str. 255). 

Wprawdzie przytoczona w skardze okoliczność, dotycząca osób inwestorów 

przedmiotowej wiaty, została ujawniona juŜ po wydaniu zaskarŜonej decyzji, to 

jednak obiektywnie istniejące naruszenie prawa, dające podstawę do 
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wznowienia postępowania administracyjnego na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 

kpa, powoduje, Ŝe zaskarŜona decyzja nie moŜe się ostać. Sąd wskazał, Ŝe 

istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy będzie wyjaśnienie, czy wiata ta 

jest częścią składową nieruchomości, na której stoi, co z kolei zaleŜy od tego, 

czy moŜe ona być odłączona od nieruchomości bez uszkodzenia lub istotnej 

zmiany całości, albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu 

odłączonego oraz od tego, czy wiata została połączona z nieruchomością dla 

przemijającego uŜytku, czy teŜ nie (art. 47 kc). JeŜeli bowiem wiata ta nie jest 

trwale związana z gruntem, na którym stoi lub została z nim połączona tylko dla 

przemijającego uŜytku i została wzniesiona przez osoby trzecie, to wyłącznie te 

osoby trzecie są jej właścicielami, przez co właściciele gruntu nie mogą w 

Ŝadnym razie być traktowani, jak to przyjął organ, jako strony niniejszego 

postępowania.  

W odwrotnej sytuacji natomiast, tj. wtedy, gdyby się okazało, Ŝe przedmiotowa 

wiata jest częścią składową nieruchomości, a przez to własnością jej 

współwłaścicieli, odpowiedź na pytanie, kto jest inwestorem budowy tej wiaty, 

będzie wymagała szczegółowego ustalenia treści umowy zawartej pomiędzy 

właścicielami działki, a osobami, które wzniosły wiatę.  

Rozstrzygnięcie Sądu w sprawie II SA/Ke 458/07 zostało oparte na 

podstawie art. 49b ustawy. Organy nadzoru budowlanego, na podstawie art. 49b 

ust. 1 ustawy Prawo budowlane, nakazały skarŜącym dokonanie rozbiórki 

zbiornika wodnego o pow. ok. 0,3 ha realizowanego bez wymaganego 

zgłoszenia z uwagi na niewykonanie w terminie obowiązku nałoŜonego na 

inwestorów, zgodnie z art. 49b ust. 2 i 3 Prawa budowlanego. Oba organy 

przyjęły przy tym, Ŝe wykonany przez skarŜących samowolnie w 2002 r. staw 

ziemny stanowi roboty budowlane, określone w art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, który wedle obowiązującego wówczas 

brzmienia stanowił, Ŝe pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót 

budowlanych, polegających na wykonaniu i remoncie ujęć wód śródlądowych 
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powierzchniowych o wydajności poniŜej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód 

podziemnych. Prace przy budowie tego zbiornika polegały na wykonaniu 

wykopu ziemnego na podmokłym gruncie i usypaniu grobli. W uzasadnieniu 

wyroku uchylającego decyzję obu instancji Sąd podkreślił, Ŝe nie moŜna 

przyjąć, iŜ wykonanie ziemnego wykopu stanowiło „obudowę ujęć wód 

podziemnych”, czy teŜ było „ujęciem wód śródlądowych powierzchniowych”, o 

jakich mowa w powołanym wyŜej art. 29 ust. 2 pkt 5. Wody gruntowe, które 

zostały wykorzystane do wykonania zbiornika, będącego przedmiotem sprawy, 

naleŜy zakwalifikować do wód podziemnych w rozumieniu Prawa wodnego, a 

nie do śródlądowych wód powierzchniowych; co za tym idzie ich ujęcie w 

formie stawu ziemnego bez stosownej obudowy ( jak np. w przypadku studni) – 

nie moŜe zostać zakwalifikowane jako roboty budowlane wymienione w art. 29 

ust. 2 pkt 5 Prawa budowlanego w brzmieniu obowiązującym w dacie 

realizowania prac przez skarŜących, tj. w 2002 roku. Sąd wskazał, Ŝe w stanie 

faktycznym sprawy nie ma takŜe podstaw do uznania, Ŝe zrealizowane prace 

wyczerpują jakikolwiek inny przypadek robót budowlanych wymieniony w art. 

29 Prawa budowlanego w brzmieniu tego przepisu w dacie wykonywania robót. 

Skoro zatem wykonane przez skarŜących roboty budowlane nie zostały 

wymienione w art. 29 Prawa budowlanego, to zastosowanie ma ogólna reguła 

ustanowiona w art. 28 tego prawa, Ŝe wszelkie roboty budowlane wymagają 

przed ich rozpoczęciem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Nie ma takŜe wątpliwości co do tego, Ŝe zrealizowane przez skarŜących prace 

ziemne są robotami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 7 Prawa 

budowlanego, a powstały w ich wyniku staw stanowi budowlę o jakiej mowa w 

art. 3 pkt 3 tego Prawa. PoniewaŜ realizacja stawu ziemnego wymagała 

pozwolenia na budowę, do oceny skutków samowoli w tym zakresie będzie miał 

zastosowanie art. 48, a nie jak przyjęły organy obu instancji art. 49b ustawy. Sąd 

zwrócił uwagę, Ŝe mimo zasadniczej zbieŜności zawartych w tych przepisach 

unormowań, dotyczących postępowania legalizacyjnego, zawierają one 
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odmienne wymogi w zakresie rodzaju obowiązków, których spełnienie jest 

warunkiem niezbędnym do zalegalizowania samowoli budowlanej. O ile w art. 

48 ust. 3 mowa jest o „wyznaczonym terminie”, to w art. 49b ust. 2 organ 

nakłada na inwestora obowiązek złoŜenia określonych dokumentów ”w terminie 

30 dni”. W pierwszej sytuacji mamy do czynienia z terminem wyznaczanym 

przez sam organ, przy czym długość tego terminu pozostawiona została uznaniu 

administracyjnemu i nie moŜna wykluczyć moŜliwości jego przedłuŜenia przez 

organ nadzoru budowlanego w uzasadnionych przypadkach. W postępowaniu 

legalizacyjnym prowadzonym w oparciu o art. 49b ustawy, termin 30 dni ma 

natomiast charakter ustawowy, a co zatem idzie organ nie moŜe go skrócić ani 

przedłuŜyć.  

W sprawie o sygn. II SA/Ke 377/06 Sąd oddalając skargę na decyzję 

nakazującą rozbiórkę samowolnie wzniesionego ogrodzenia stanął na 

stanowisku, Ŝe droga, przy której skarŜący wybudował ogrodzenie jest „innym 

miejscem publicznym” w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego. 

Miejscem publicznym będzie kaŜdy obszar, do którego nieskrępowany dostęp 

ma nieograniczona liczba osób i który słuŜy ogólnie rozumianym potrzebom 

publicznym. Droga, będąca przedmiotem postępowania w sprawie, takie właśnie 

kryterium spełnia, albowiem stanowi dojazd i dojście piesze do domów przy niej 

usytuowanych, z którego skorzystać moŜe kaŜdy. Pozostawanie tej drogi we 

władaniu Gminy dodatkowo uzasadnia przyjęcie poglądu, iŜ słuŜy ona 

zaspokajaniu określonych potrzeb o charakterze publicznym. Skoro zatem 

skarŜący dopuścił się samowoli budowlanej to ocena jej skutków i ewentualne 

wdroŜenie postępowania legalizacyjnego winno nastąpić – jak prawidłowo 

przyjęły organy obu instancji – w oparciu o przepis art. 49b Prawa 

budowlanego. Ogrodzenie postawione przez skarŜącego jest bowiem obiektem 

budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, a konkretnie naleŜy 

je zaliczyć do budowli, o jakich mowa w art. 3 pkt 2 tej ustawy. Wprawdzie 

ogrodzenia wymienione są w słowniczku wyraŜeń ustawowych jako przykłady 
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urządzeń budowlanych, ale rolę taką pełnią jedynie wówczas, gdy są związane z 

danym obiektem budowlanym i zapewniają moŜliwość jego uŜytkowania 

zgodnie z przeznaczeniem. NaleŜy przez to rozumieć sytuacje, w których 

ogrodzenie obejmuje całą działkę, na której znajduje się dany obiekt, bądź teŜ 

ogradza wprawdzie tylko jej część, ale słuŜy celom, o jakim mowa wyŜej. 

Tymczasem w stanie faktycznym sprawy ogrodzenie postawione przez 

skarŜącego wymogów powyŜszych nie spełnia, co nakazuje uznać je za budowlę 

wymagającą zgłoszenia, a do oceny skutków samowoli zastosować przepis art. 

49b ustawy.  

PowyŜsza kwestia była równieŜ przedmiotem rozwaŜań w uzasadnieniu 

wyroku w sprawie II SA/Ke 428/06. Sąd uchylając decyzje obu instancji, 

nakazujące rozbiórkę samowolnie wzniesionego ogrodzenia, podkreślił, Ŝe 

zastosowany przez organy nadzoru budowlanego tryb postępowania 

zakończonego zaskarŜoną decyzją oparty był na załoŜeniu, Ŝe przedmiotowe 

ogrodzenie stanowi samodzielny, odrębny obiekt budowlany, a nie urządzenie 

budowlane, o jakim mowa w art. 3 pkt 9 ustawy, funkcjonalnie związane z 

obiektem budowlanym. Powołując treść uchwały 7 sędziów NSA z dnia 15 maja 

2000 r. (OPS 20/99, ONSA nr 4/00 poz. 133), Sąd wskazał, Ŝe problem jaki 

został w tej uchwale rozstrzygnięty sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, 

czy częścią obiektu budowlanego o jakiej mowa w art. 48 ust. 1 prawa 

budowlanego (gdyŜ ten przepis, a nie - jak w niniejszej sprawie - art. 49b prawa 

budowlanego, był podstawą ocenianej w tamtej sprawie decyzji), jest 

samowolnie wybudowana substancja materialna, trwale połączona z juŜ 

istniejącym obiektem budowlanym i niedająca się od niego oddzielić bez jego 

istotnego uszkodzenia, czy teŜ moŜe chodzić o połączoną z tym obiektem część 

substancji, którą w sposób techniczny moŜna oddzielić od obiektu wcześniej 

wybudowanego bez jego znacznego uszkodzenia. Z orzeczenia tego organ II 

instancji wyprowadził wniosek, Ŝe jeśli na danej działce istnieje budynek, to 

ogrodzenie takiej działki nie jest obiektem budowlanym, ale jest urządzeniem 
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towarzyszącym związanym z obiektem budowlanym. Sąd zgodził się z 

powyŜszym wnioskiem, ale tylko co do tego, Ŝe ogrodzenie moŜe być, co do 

zasady zarówno urządzeniem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 prawa 

budowlanego, jak i samodzielnym obiektem budowlanym. Nie podzielił 

natomiast stanowiska organu, iŜ ocenę, czy ogrodzenie jest związane z jakimś 

obiektem budowlanym naleŜy odnieść wyłącznie do jednej działki w znaczeniu 

ewidencyjnym. Ocena bowiem istnienia lub nie funkcjonalnego związku 

pomiędzy ogrodzeniem, a istniejącym obiektem budowlanym wymaga analizy, 

czy ogrodzenie słuŜy jakiemuś obiektowi budowlanemu, w jakiej odległości od 

obiektu budowlanego się znajduje, czy zwiększa jego uŜyteczność, czy pozwala 

na korzystanie z takiego obiektu zgodnie z jego społeczno-gospodarczym 

przeznaczeniem bez względu na to, czy ogrodzenie i obiekt budowlany znajdują 

się na jednej działce ewidencyjnej, czy na róŜnych działkach, czy nawet na 

jednej bądź kilku nieruchomościach. W stanie faktycznym sprawy organy 

wadliwie przyjęły, Ŝe przedmiotowe ogrodzenie działki nr 588/8 stanowi 

samodzielny obiekt budowlany, choć w istocie jest ono urządzeniem 

budowlanym związanym funkcjonalnie z obiektem budowlanym – sklepem 

znajdującym się na sąsiedniej działce ewidencyjnej. Skutkiem takiego ustalenia 

było przeprowadzenie przez organy nadzoru budowlanego całego postępowania 

w oparciu o wadliwą podstawę prawną. Zastosowane bowiem w sprawie 

przepisy art. 49b ust. 2 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 49b ust. 1 i 3 prawa budowlanego, 

dotyczą obiektu budowlanego lub jego części, za którą to urządzenie budowlane 

nie moŜe być uwaŜane. Przepisy te nie dotyczą natomiast robót budowlanych, 

polegających na wykonywaniu urządzenia budowlanego. Taka sytuacja 

wypełnia bowiem hipotezę art. 50 ust. 1 prawa budowlanego, który dotyczy 

przypadków innych, niŜ określone w art. 48 ust.1 lub 49b ust. 1 tej ustawy.  

W uzasadnieniu wyroku w sprawie II SA/Ke 375/07 Sąd nie zgodził się 

ze stanowiskiem organu nadzoru budowlanego, iŜ komin wybudowany przy 

kotłowni budynku mieszkalnego jest obiektem budowlanym w rozumieniu art. 3 
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ust. 1 ustawy, a co za tym idzie, Ŝe - z uwagi na fakt,, iŜ został samowolne 

wybudowany przed dniem 1 stycznia 1995 r. - zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy z 

1994 r., sprawa niniejsza podlega rozpoznaniu w oparciu o ustawę Prawo 

budowlane z 1974r. Sąd zwrócił uwagę, Ŝe będący przedmiotem postępowania 

komin nie jest obiektem budowlanym w podanym wyŜej rozumieniu, poniewaŜ 

funkcjonalnie związany jest z innym obiektem budowlanym (budynkiem 

mieszkalnym) tzn. słuŜy do jego uŜytkowania zgodnie z przeznaczeniem, tj. do 

jego ogrzewania. NaleŜy go zatem zakwalifikować jako urządzenie budowlane, 

o jakim mowa w art. 3 pkt 9 ustawy. Konsekwencją takiej oceny jest z kolei 

przyjęcie, Ŝe skutki samowolnego zrealizowania przed 1 stycznia 1995 r. 

urządzenia budowlanego, nie będącego ani obiektem budowlanym, ani teŜ jego 

częścią, nie mogą zostać poddane regulacji ustawy z 24 października 1974 r., bo 

wyłącza taką moŜliwość art. 103 ust. 2 ustawy. Ten ostatni przepis – jako 

odstępstwo od ogólnej zasady stosowania aktualnie obowiązującego prawa – nie 

moŜe być interpretowany rozszerzająco, a jego normę naleŜy stosować ściśle i 

jedynie w przypadkach jakie reguluje, a więc tylko do oceny skutków 

zrealizowania przed dniem 1 stycznia 1995 r. obiektu budowlanego bądź jego 

części, bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę. Skoro zatem 

przedmiot postępowania zrealizowany został samowolnie w roku 1990, a nie 

jest obiektem budowlanym, ani jego częścią w rozumieniu art. 48 ust. 1 ustawy, 

to do skutków samowoli będzie miał zastosowanie art. 51 ust.1 i 7 w zw. z art. 

50 ust. 1 pkt 1 ustawy.  

Przepisy art. 50 i art. 51 ustawy prawo budowlane regulują postępowanie 

organów nadzoru budowlanego w razie samowolnego wykonywania lub 

wykonania robót budowlanych w przypadkach innych niŜ określone w art. 48 

ust. 1 lub w art. 49 b ust. 1 oraz tych wszystkich robót budowlanych, o jakich 

mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2-4. Celem tego postępowania jest doprowadzenie do 

stanu zgodnego z prawem, przy czym rezultat ten moŜna osiągnąć poprzez 

wszczęcie postępowania legalizacyjnego (gdy naruszenie prawa da się usunąć), 
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bądź w drodze nakazania rozbiórki lub przywrócenia obiektu budowlanego czy 

teŜ jego części do stanu poprzedniego.  

Interesujący stan faktyczny i związany z tym problem prawny wystąpił w 

sprawie II SA/Ke 668/06, w której Sąd uchylił decyzję, nakazującą wykonanie 

czynności, mających na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z przepisami 

drewnianego budynku gospodarczego o wymiarach 6,33 x 4,5 m, poprzez 

wykonanie w budynku gospodarczym zabezpieczenia drewnianych ścian oraz 

drewnianych otwartych elementów dachu budynku impregnatem bio- i 

ognioochronnym do drewna OCEAN 441b. Sąd podkreślił, Ŝe nie moŜna uznać 

za prawidłowe - przy nakazywaniu inwestorowi wykonania określonych prac 

budowlanych - zobowiązywanie go do uŜycia, czy teŜ zastosowania 

konkretnego środka, czy teŜ materiału, poprzez wskazanie jego nazwy /co jest 

jednoznaczne ze wskazaniem producenta/. Takie bowiem narzucanie stronie 

uŜycia konkretnych artykułów nie znajduje Ŝadnego uzasadnienia w 

obowiązujących przepisach, narusza prawo strony do swobodnego wyboru 

firmy, z której towarów chce ona skorzystać, a przede wszystkim, tak jak stało 

się to w niniejszej sprawie, moŜe spowodować niewykonalność decyzji. 

Producent środka OCEAN 441b, którym zaskarŜoną decyzją nakazano skarŜącej 

zaimpregnowanie ścian i innych elementów drewnianych budynku, zaprzestał 

produkcji tego środka z dniem 30 czerwca 2005r., a więc na prawie półtora roku 

przed wydaniem zaskarŜonej decyzji. NałoŜenie na stronę obowiązku 

wykonania czynności przy uŜyciu preparatu juŜ nie produkowanego i który 

okazał się w związku z tym niedostępny na rynku /czy teŜ trudno dostępny na 

skutek jego wyprzedaŜy/ narusza nie tylko przepis art. 107 kpa, lecz takŜe art. 

51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. 

Uchylając decyzję obu instancji w sprawie o sygn. I SA/Ke 174/07 Sąd 

uznał, Ŝe błędna pozostaje, przyjęta przez organy administracji, ocena prawna, iŜ 

w zaistniałym stanie faktycznym przepis art. 51 ust. 6 ustawy w zw. z art. 105 § 

1 kpa stanowi podstawę umorzenia postępowania. Postępowanie 
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administracyjne toczyło się w sprawie samowolnego odstąpienia od warunków 

dokonanego zgłoszenia remontu istniejącej wiaty, polegającego na przedłuŜeniu 

połaci dachowej w/w wiaty w kierunku istniejącego budynku stodoły celem 

zadaszenia istniejącej przybudówki stodoły. W toku postępowania organy 

jednoznacznie ustaliły, Ŝe roboty budowlane zostały wykonane niezgodnie z 

dokonanym zgłoszeniem,a z uwagi na wymianę elementów konstrukcyjnych 

dachu wymagały uzyskania pozwolenia na budowę nie zaś zgłoszenia. Do 

takich robót (prowadzonych zgodnie z dokonanym, ale nieprawidłowym 

zgłoszeniem) miały zastosowanie z mocy art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy – przepisy 

art. 50 i 51 ustawy. W dacie wydania tych decyzji w konkretnym przypadku 

przeprowadzenie postępowania legalizacyjnego (naprawczego) powinno 

nastąpić z zastosowaniem regulacji art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 51 ust. 4 

ustawy Prawo budowlane i zakończyć się uzyskaniem pozwolenia na 

uŜytkowanie – stosownie do art. 55 ust. 1 pkt 3, w brzmieniu obowiązującym w 

2002r. Z rozpoznawanej sprawy wynika, Ŝe ostateczna decyzja w sprawie 

uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie budynku wiaty gospodarczej nie zapadła, 

albowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 4 

kwietnia 2006r. sygn. akt II SA/Kr 1745/02 uchylił decyzję organu I i II 

instancji w przedmiocie pozwolenia na uŜytkowanie budynku wiaty 

gospodarczej. Sąd zwrócił uwagę, Ŝe ratio legis art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo 

budowlane polega na doprowadzeniu robót budowlanych do stanu zgodnego z 

prawem. Obowiązek wykonania określonych w decyzji czynności, polegający 

na wykonaniu inwentaryzacji wiaty wraz z oceną stanu technicznego 

wykonanych samowolnie robót remontowych oraz określeniem niezbędnych 

zmian i przeróbek w istniejącym obiekcie, do których organ zobowiązał 

inwestora - nie znajdował oparcia w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane. „NałoŜenie obowiązku wykonania określonych czynności w celu 

doprowadzenia wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem” nie moŜe 

oznaczać obowiązku dostarczenia dokumentów, ekspertyz i ocen, poniewaŜ 
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poprzez nałoŜenie takiego obowiązku nie moŜna doprowadzić do stanu 

zgodnego z prawem. Dokumenty, ekspertyzy, czy oceny stanowią element 

postępowania dowodowego, a moŜliwość ich Ŝądania przez organy nadzoru 

budowlanego wynika z art. 81c Prawa budowlanego. Dopiero zaleŜnie od ich 

treści organ podejmuje rozstrzygnięcie na podstawie art. 51 ust. 1 Prawa 

budowlanego. W konsekwencji naleŜy uznać, Ŝe decyzja objęta skargą jest 

wydana w wyniku faktycznej kontynuacji postępowania w sprawie samowoli 

budowlanej z 1999r., prowadzonej w trybie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa 

budowlanego, które nie zostało prawidłowo zakończone, co juŜ zostało 

wcześniej podniesione. ZawęŜenie przedmiotu sprawy wyłącznie do kwestii 

pozwolenia na uŜytkowanie jest zatem stanowiskiem błędnym. Wprawdzie 

organ słusznie przyjął, Ŝe w aktualnym stanie prawnym (na co wskazuje treść 

art. 51 ust. 6 ustawy) brak podstaw do wydania pozwolenia na uŜytkowanie, tym 

niemniej w okolicznościach faktycznych danej sprawy nie oznacza to 

bezprzedmiotowości prowadzenia postępowania w zakresie samowoli 

budowlanej 

Interesujący stan faktyczny został ujawniony w sprawie o sygn. II SA/Ke 

178/07. Organ I instancji na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy nałoŜył 

obowiązek wykonania robót budowlanych w celu doprowadzenia zbiornika na 

nieczystości ciekłe do stanu zgodnego z prawem poprzez zamontowanie rury 

odpowietrzającej o wysokości minimum 50 cm ponad poziom terenu oraz 

wykonanie zamknięcia otworu słuŜącego do opróŜniania zbiornika. 

Równocześnie ten sam organ wydał decyzję, utrzymaną następnie w mocy, 

odmawiającą wydania decyzji nakazującej właścicielowi usunięcie zbiornika na 

nieczystości ciekłe. Zdaniem organu odwoławczego podstawą prawną 

rozstrzygnięcia, czyli odmowy wydania nakazu rozbiórki jest przepis art. 51 ust. 

1 pkt 1 Prawa budowlanego zastosowany a contrario, gdyŜ na podstawie tego 

przepisu mogłaby zapaść decyzja rozbiórki, gdyby były podstawy faktyczne do 

wydania takiej decyzji. Sąd uchylając decyzje obu instancji wskazał,  
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Ŝe postępowanie w sprawie niniejszej toczyło się w trybie przepisów art. 50 i 

art. 51 ustawy, których celem jest doprowadzenie wykonanych robót 

budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Regulacja art. 51 ust. 1 dotyczy 

jednak trzech alternatywnych przypadków prowadzenia postępowania 

legalizacyjnego (naprawczego), określonych w trzech ustępach tego przepisu. 

Dlatego niezrozumiały zdaniem Sądu pozostaje fakt wydania zaskarŜonej 

decyzji oraz decyzji organu I instancji o odmowie wydania właścicielowi 

nakazu rozbiórki zbiornika na nieczystości na podstawie ,,a contrario art. 51 ust. 

1 pkt 1” ustawy, w sytuacji, gdy w sprawie niniejszej organ I instancji wydał juŜ 

decyzję (która stała się ostateczna), w której orzekł na podstawie art. 51 ust. 1 

pkt 2 ustawy o nałoŜeniu obowiązku wykonania robót budowlanych w celu 

doprowadzenia zbiornika do stanu zgodnego z przepisami prawa, nakazując 

zamontowanie rury odpowietrzającej oraz zamknięcia otworu słuŜącego do 

opróŜniania zbiornika. NałoŜenie obowiązków obligowało organ nadzoru 

budowlanego do sprawdzenia ich wykonania po upływie terminu lub na wniosek 

inwestora i wydania decyzji na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy (organ wydaje 

decyzję stwierdzającą wykonanie obowiązku, albo w przypadku niewykonania 

nakazuje rozbiórkę). Tymczasem organ nadzoru, mimo wydania decyzji o 

nałoŜeniu obowiązków na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 prowadził jednocześnie 

w tej samej sprawie postępowanie, mające na celu zbadanie, czy przedmiotowy 

zbiornik spełnia wymogi wynikające z przepisów techniczno-budowlanych i po 

ustaleniu spełnienia tych wymogów wydał decyzję na podstawie ”a contrario 

art. 51 ust. 1 pkt 1” ustawy o odmowie wydania nakazu. 

W sprawie o sygn. II SA/Ke 320/07 Sąd, uchylając zaskarŜoną decyzję 

uchylającą orzeczenie organu I-szej instancji, nakazujące rozbiórkę budynku 

mieszkalnego i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I-

szej instancji, wskazał, Ŝe dokonanie wadliwej kwalifikacji prawnej działań 

inwestora doprowadziło organ do błędnej interpretacji przepisów prawa 

stanowiących podstawę merytorycznego rozstrzygania w sprawie. Za wadliwe 
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naleŜy uznać zaskarŜone rozstrzygnięcie w zakresie, w jakim przekazuje sprawę 

do ponownego rozpoznania z zaleceniem dalszego wyjaśnienia samowolnego 

wykonania przez inwestora robót wykończeniowych i instalacyjnych w 

przedmiotowym budynku, albowiem postępowanie - prowadzone w niniejszej 

sprawie w trybie art. 51 ustawy - powinno zostać umorzone. W stanie 

faktycznym sprawy inwestor rozpoczął bowiem w latach 1981-1982 budowę 

budynku mieszkalnego bez uzyskania wymaganego prawem pozwolenia na 

budowę. Budowa tego obiektu budowlanego była kontynuowana po wejściu w 

Ŝycie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Od 1981r. 

prace budowlane są prowadzone przy budowie jednego obiektu budowlanego, 

jakim jest budynek mieszkalny i z tego względu brak podstaw by odmiennie 

kwalifikować zakres samowolnie wykonywanych robót po 1.01.1995r. niŜ jako 

budowę obiektu budowlanego. Prace instalacyjne i wykończeniowe nie stanowią 

i nie mogą stanowić odrębnego przedmiotu samowoli budowlanej, gdyŜ wiąŜą 

się nierozerwalnie z realizacją całego budynku mieszkalnego. Sąd zwrócił 

uwagę, Ŝe skoro przedmiotem samowoli budowlanej jest obiekt budowlany, to 

nie sposób zaakceptować takiego kierunku postępowania administracyjnego, 

które za podstawę merytorycznego rozstrzygania w sprawie przyjmuje przepis 

art. 51 ustawy. Unormowanie bowiem z art. 51 ustawy odnosi się do samowoli 

budowlanej, jeŜeli zakres wykonanych robót budowlanych nie dotyczy sytuacji 

objętych dyspozycją art. 48 ust. 1 i 49b ust. 1 ustawy, czyli prowadzenia robót 

budowlanych polegających na budowie obiektu budowlanego (lub jego części) 

lub teŜ prowadzenia tego rodzaju robót budowlanych w okolicznościach 

wymienionych w art. 49b ust. 1. W rozpoznawanej sprawie, realizacja budynku 

mieszkalnego bez pozwolenia na budowę oznacza prowadzenie robót 

budowlanych, polegających na budowie obiektu budowlanego i tylko w 

odniesieniu do obiektu budowlanego organ administracji jest uprawniony do 

prowadzenia postępowania w przedmiocie samowoli budowlanej, w tym 

postępowania naprawczego. Sąd podkreślił, Ŝe postępowanie w przedmiocie 
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samowoli budowlanej, dotyczące budynku mieszkalnego prowadzone w oparciu 

o przepisy art. 51 ust. 1 ustawy stało się bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 105 

kpa i podlega umorzeniu. W oparciu bowiem o przepisy art. 50 i art. 51 ust. 1 

pkt 2 prawa budowlanego nie będzie moŜna wydać decyzji załatwiającej sprawę 

poprzez jej rozstrzygnięcie co do istoty. 

W sprawie o sygn. II SA/Ke 489/07 Sąd uchylił decyzję organu 

odwoławczego, utrzymującą w mocy rozstrzygnięcie organu I-szej instancji 

odmawiające wydania decyzji nakazującej zmniejszenie okapu oraz 

przeniesienia rury spustowej wykonanej przy naroŜu północno-wschodnim od 

strony północnej na stronę wschodnią. W rozpoznawanej sprawie organ 

nadzoru budowlanego stwierdził, Ŝe inwestor wykonał roboty budowlane 

związane m.in. z wymianą więźby dachowej nad częścią przedmiotowego 

budynku, wykonaniem wieńca Ŝelbetowego oraz wykonaniem murowanej 

ściany szczytowej zachodniej. Wykonany zakres robot naleŜy uznać za remont 

polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego dachu bez zmiany jego 

pierwotnego kształtu i usytuowania. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy roboty 

takie wymagały uzyskania pozwolenia na budowę, a ich samowolne 

wykonanie podlega przepisom art. 50 i 51. Organ odwoławczy stwierdził, Ŝe 

poniewaŜ roboty budowlane zostały w całości zakończone, a skoro „ich stan 

nie budził zastrzeŜeń organu (zostały wykonane zgodnie ze sztuką 

budowlaną)”, nie było podstaw do ich wstrzymania w drodze postanowienia z 

zastosowaniem art. 50 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy oraz do nałoŜenia na inwestora 

obowiązku w trybie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy w celu doprowadzenia tych 

robót do zgodności z przepisami. Uchylając zaskarŜoną decyzję Sąd wskazał, 

Ŝe zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy wykonywanie robót budowlanych 

polegających na remoncie nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz zgłoszenia 

(art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy). Przepis art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi o 

nałoŜeniu obowiązku wykonania określonych czynności lub robót 

budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych  
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do stanu zgodnego z prawem. Jednak w uzasadnieniu decyzji, poza 

ogólnikowym stwierdzeniem, Ŝe wykonany zakres robót budowlanych nie 

powoduje naruszenia obowiązujących przepisów, organ nie wykazał tej 

zgodności z konkretnymi przepisami prawa budowlanego i warunkami 

technicznymi, które mają w sprawie zastosowanie. Powoduje to, Ŝe Sąd, 

badając legalność zaskarŜonej decyzji, nie moŜe dokonać oceny jej zgodności z 

prawem. Organ nie dokonał takŜe ustaleń w przedmiocie stanu pierwotnego 

obiektu budowlanego, wobec czego nie moŜna ocenić, czy wykonane roboty 

budowlane stanowią odtworzenie stanu pierwotnego, czyli remont. Sąd uznał, 

Ŝe w sprawie niniejszej brak jest koniecznych ustaleń i rozwaŜań organu 

administracyjnego, co prowadzi do wniosku, Ŝe nastąpiło naruszenie przepisów 

postępowania administracyjnego –art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 kpa, 

nakładających na organ administracji obowiązek wszechstronnego wyjaśnienia 

okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. 

W sprawie o sygn. II SA/Ke 536/07, Sąd stwierdził niewaŜność decyzji 

organu I i II instancji w części nakładającej na skarŜącą obowiązek wykonania 

rozbiórki budynku o przeznaczeniu składowo – rekreacyjnym z częścią 

garaŜową, w pozostałej części uchylił zaś decyzję organu II-giej instancji i 

utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji. Sąd wskazał, Ŝe skarŜąca nie 

była inwestorem budowy, nie jest ona takŜe właścicielem nieruchomości, na 

której wzniesiono budynek, a co więcej skarŜący - małŜonkowie pozostają w 

ustroju rozdzielności majątkowej i brak jest jakichkolwiek dowodów, z których 

by wynikało, iŜ skarŜąca jest zarządcą tego obiektu. Przepis art. 52 Prawa 

budowlanego określa w sposób szczegółowy i wyczerpujący na kogo moŜna 

nałoŜyć obowiązki, wynikające m. in. z art. 51. PoniewaŜ skarŜąca nie jest 

Ŝadną z tych osób, nie mogła ona być stroną, a co za tym idzie wszystkie 

decyzje, jakie zapadły w tej sprawie, w części do niej skierowanej i nakładającej 

na nią obowiązki, są dotknięte niewaŜnością. Przymiot strony przysługiwał 

natomiast skarŜącemu, który był zarówno inwestorem jak i właścicielem 
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nieruchomości, w związku z czym prawidłowo – stosownie do art. 52 Prawa 

budowlanego - organy na niego nakładały obowiązki. Sąd podniósł, Ŝe 

zaskarŜoną decyzję naleŜało w pozostałej części uchylić z uwagi na naruszenie 

art. 51 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy. Stosownie do wskazanego przepisu, w przypadku 

istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 

warunków pozwolenia na budowę właściwy organ nakłada, określając termin 

wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu zamiennego, 

uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót oraz – w 

razie potrzeby – wykonanie określonych czynności lub robót budowlanych w 

celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z 

prawem; przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do 

zakresu tych zmian. Sąd wskazał, Ŝe celem prowadzenia postępowania 

legalizacyjnego jest doprowadzenie wykonanych robót budowlanych do stanu 

zgodnego z prawem. Ustawodawca w tym przepisie posługuje się takim właśnie 

pojęciem, a nie pojęciem doprowadzenia do stanu zgodnego z pozwoleniem na 

budowę. Oznacza to, iŜ przy nakładaniu obowiązków z art. 51 ust. 1 pkt 3 organ 

nadzoru powinien na wstępie ustalić, czy wzniesiony obiekt narusza aktualnie 

obowiązujące przepisy, czy teŜ nie. Tylko w tym drugim przypadku, gdy 

stwierdzi, Ŝe wykonane roboty, chociaŜ w sposób istotny odbiegają od 

zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę, to 

jednak nie naruszają aktualnie obowiązującego prawa administracyjnego, moŜe 

ograniczyć się tylko do nałoŜenia obowiązku sporządzenia i przedstawienia 

projektu zamiennego. W innym wypadku, gdy organ stwierdzi, Ŝe wykonane 

prace, z uwagi na aktualnie obowiązujące przepisy, nie mogą zostać 

zalegalizowane, nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót 

budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z 

prawem (aktualnie obowiązującym).W niniejszej sprawie w decyzji wydanej na 

podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, organ I instancji nałoŜył (nie 

licząc obowiązku przedłoŜenia oświadczenia o prawie do dysponowania 
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nieruchomością, którego to obowiązku na tej podstawie nie mógł nałoŜyć) tylko 

obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, co 

mogłoby świadczyć, iŜ organ uznał, iŜ obiekt w aktualnym stanie jest zgodny z 

przepisami prawa administracyjnego. Dlatego teŜ zupełnie niezrozumiałe staje 

się nakazanie rozbiórki całego tego obiektu z uzasadnieniem, Ŝe „pozostawienie 

budynku w całości lub w części byłoby równoznaczne z zaakceptowaniem w/w 

niezgodności, które naruszałyby przepisy Prawa budowlanego, jak równieŜ 

interesy osób trzecich”. W decyzji tej organ jednocześnie określił, iŜ złoŜony 

projekt zamienny ma być zgodny z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy. Takie 

„doprecyzowanie” obowiązku nie znajduje uzasadnienia w treści art. 51 ust. 1 

pkt 3. Poza tym skoro plan zagospodarowania terenu jest prawem miejscowym, 

organy powinny prawo to znać i wiedzieć, Ŝe dla tego terenu w dacie 

wydawania decyzji nie obowiązywał Ŝaden plan /wcześniej obowiązujący plan, 

do którego odwoływała się wydana inwestorowi decyzja o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu z 2002r. utracił swą moc z końcem 

2003r./. Natomiast domaganie się, aby projekt zamienny, uwzględniający 

dokonane zmiany był zgodny z warunkami decyzji o warunkach zabudowy nie 

było w niniejszej sprawie moŜliwe do spełnienia. Skoro bowiem inwestor w 

sposób istotny, jak to ustaliły organy, odstąpił od pozwolenia na budowę, a 

takŜe wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

projekt zamienny z tą decyzją z oczywistych powodów nie mógł być zgodny. 

Sąd uznał, Ŝe organy nadzoru budowlanego naruszyły równieŜ art. 51 ust. 5 

ustawy. Przepis ten przewiduje cztery rodzaje rozstrzygnięć, jakie organ moŜe 

podjąć w przypadku niewykonania w terminie obowiązku. Niewątpliwie 

rozbiórka całego obiektu jest najsurowszą sankcją dla inwestora, który 

zdecydował się na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. 

Dlatego teŜ sankcja ta powinna być stosowana tylko wyjątkowo, gdy nie jest 

moŜliwe zalegalizowanie obiektu w Ŝadnej jego części. W niniejszej sprawie 
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takie rozstrzygnięcie byłoby uzasadnione tylko wówczas, gdyby organy ustaliły, 

Ŝe obecnie obowiązujące przepisy prawa administracyjnego nie pozwalają na 

istnienie na tym terenie jakiegokolwiek budynku. Ani organ odwoławczy, ani 

teŜ organ I instancji nie wskazały, jakie konkretnie przepisy czynią niemoŜliwą 

legalizację. Przeciwnie, skoro, jak wcześniej była o tym mowa, na inwestora 

został nałoŜony obowiązek sporządzenia projektu zamiennego, bez 

jednoczesnego nałoŜenia innych obowiązków, moŜna by sądzić iŜ organy nie 

widziały w świetle obowiązujących przepisach przeszkód, by taki budynek w 

tym miejscu istniał. Z uzasadnienia decyzji organu II instancji wynika, Ŝe 

dlatego naleŜy nakazać rozbiórkę całego obiektu, gdyŜ został on wykonany 

niezgodnie z zatwierdzonym projektem. Ta jednak okoliczność stanowiła 

przesłankę do wszczęcia postępowania z art. 50 i 51 /gdyby skarŜący prowadził 

prace budowlane zgodnie z projektem, wówczas w ogóle te przepisy nie 

miałyby zastosowania/, natomiast nie moŜe uzasadniać nakazania rozbiórki 

całego obiektu, skoro zgodnie z ust. 5  

art. 51 właśnie w sytuacji istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu i 

niewykonania w terminie obowiązku, organ ma do dyspozycji cztery róŜne 

rozstrzygnięcia i to właśnie to konkretne rozstrzygniecie powinno być naleŜycie 

uzasadnione.  

 

 

Zatwierdzenie projektu budowlanego, pozwolenie na budowę, pozwolenie 

na uŜytkowanie obiektu budowlanego. 

 

 W tej grupie dominowały sprawy dotyczące zatwierdzenia projektu 

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, przy czym znaczna ich część 

toczyła się w trybach nadzwyczajnych, najczęściej na podstawie przepisów o 

wznowieniu postępowania administracyjnego. W sprawach toczących się w 

trybie wznowienia postępowania administracyjnego, w znakomitej większości 
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wypadków nie dochodziło do merytorycznej oceny wydanych w wyniku 

wznowienia decyzji, gdyŜ albo organy administracji odmawiały wznowienia 

postępowania, albo Sąd uchylał zaskarŜone decyzje z przyczyn formalnych 

dotyczących: wadliwej oceny istnienia, bądź nieistnienia przesłanek 

wznowieniowych, zachowania terminu do złoŜenia podania o wznowienie, 

nierozstrzygnięcia wniosku strony o przywrócenie terminu do złoŜenia podania 

o wznowienie, treści decyzji wydanej po przeprowadzeniu postępowania co do 

przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy, sposobu 

rozstrzygnięcia sprawy w razie wznowienia postępowania i późniejszego 

stwierdzenia podmiotowych, lub przedmiotowych przyczyn niedopuszczalności 

wznowienia, czy nieustalenie wszystkich stron postępowania. Te sprawy, jako 

nie dotyczące omawianej problematyki prawa budowlanego, nie wymagają więc 

omówienia w niniejszym rozdziale.  

Omówienia wymaga jednak kilka ze spraw, toczących się w trybie 

wznowienia, gdyŜ dotyczyły związanego ściśle z problematyką prawa 

budowlanego, zagadnienia statusu strony w postępowaniu w sprawie 

pozwolenia na budowę, mającego swą szczególną regulację w art. 28 ust. 2 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 ze zm.).  

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 222/07, organ odmówił wznowienia 

postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 

pozwolenia na dobudowę klatki schodowej do budynku usługowego uznając, Ŝe 

właścicielka nieruchomości sąsiadującej z jedną z dwóch działek, na której stoi 

ten budynek, ale nie sąsiadującej z działką, na której projektowana jest 

dobudowa klatki, nie moŜe być stroną w postępowaniu o zatwierdzenie projektu 

budowlanego i udzielenie pozwolenia, bo nie spełnia Ŝadnego z wymienionych 

w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego warunków bycia stroną takiego 

postępowania, a w konsekwencji nie moŜe teŜ skutecznie domagać się 

wznowienia postępowania w takiej sprawie. Sąd uchylił decyzje organów obu 
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instancji, poniewaŜ udzielone, kwestionowane przez skarŜącą pozwolenie, 

dotyczyło „dobudowy”, które to pojęcie nie ma legalnej definicji w prawie 

budowlanym. Sąd polecił wyjaśnienie, czy w sprawie chodziło o rozbudowę 

istniejącego obiektu budowlanego, czy teŜ o budowę budynku lub budowli 

stanowiącej całość techniczną z instalacjami i urządzeniami (art. 3 pkt 1 lit. a i b 

Prawa budowlanego) i w zaleŜności od poczynionych ustaleń określenie na 

nowo obszaru oddziaływania obiektu, o jakim mowa w art. 3 pkt 20 w zw. z art. 

28 ust. 2 Prawa budowlanego. 

 W sprawie II SA/Ke 480/07 Sąd podzielił pogląd organu, będący 

podstawą odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej 

ostateczną decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia 

na budowę Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej, Ŝe właściciel nieruchomości 

sąsiadującej z działką, na której projektowana jest budowa tej stacji, nie moŜe 

być stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie 

pozwolenia na budowę, bo obszar oddziaływania projektowanego obiektu nie 

wykracza poza działkę, na której ma on być posadowiony, a więc nie powoduje 

Ŝadnych ograniczeń w zagospodarowaniu nieruchomości sąsiednich, w tym 

nieruchomości skarŜącego, na którą składają się grunty orne, łąki trwałe i rowy. 

Sąd uznał, Ŝe skoro inwestor występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę 

przedłoŜył ostateczną decyzję Burmistrza o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia, z której to decyzji wynika, Ŝe planowana 

inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania, to 

oznacza to, Ŝe z punktu wiedzenia przepisów ustawy - Prawo ochrony 

środowiska planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia moŜliwości 

zagospodarowania działki skarŜącego. Sąd uznał teŜ, Ŝe organ przeprowadził 

analizę pod kątem ewentualnego ograniczenia moŜliwości zabudowy 

nieruchomości skarŜącego z uwagi na wymagania określone przepisami 

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

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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/Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm./ i zaakceptował pogląd organu, Ŝe w 

świetle tych przepisów planowana inwestycja nie ogranicza moŜliwości 

zagospodarowania działki skarŜącego.  

 Analogiczny pogląd Sąd wyraził w sprawie II SA/Ke 241/07 dotyczącej 

odmowy wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu 

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku handlowo – 

usługowego na potrzeby zakładu pogrzebowego. Sąd wyraził dodatkowo 

pogląd, Ŝe okoliczność, iŜ po zrealizowaniu projektowanej inwestycji powstaną 

dla skarŜącego określone uciąŜliwości („widok trumien, samochodów 

pogrzebowych będzie działać przygnębiająco dla korzystających z działek 

sąsiednich i w znacznym stopniu obniŜy wartość nieruchomości”), moŜna 

odnosić do naruszenia interesu faktycznego skarŜącego, lecz nie godzi to w 

konkretne uprawnienia do zagospodarowania nieruchomości.  

W jednej sprawie prowadzonej w trybie wznowienia, dotyczącej 

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, doszło 

do stwierdzenia niewaŜności aktów administracyjnych. 

 W sprawie tej (sygn. akt II SA/Ke 622/06), Sąd stwierdził niewaŜność 

zaskarŜonej decyzji wydanej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji, po 

wznowieniu postępowania, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz 

udzielenia pozwolenia na budowę, a takŜe wszystkich pozostałych 

rozstrzygnięć, które zapadły w sprawie dotyczącej złoŜonego podania o 

wznowienie postępowania. Sąd zauwaŜył, Ŝe wszystkie podejmowane przez 

organy orzeczenia, poczynając od pierwszej decyzji Starosty o odmowie 

wznowienia postępowania, a na zaskarŜonej decyzji kończąc, kierowane były 

bowiem do Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Wsi, który w świetle art. 29 

kpa stroną w jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym być nie moŜe. 

Przepis ten określa bowiem w sposób wyczerpujący podmioty posiadające 

zdolność administracyjnoprawną, co oznacza, Ŝe podmiot nie odpowiadający 

Ŝadnej z wymienionych w nim przesłanek, stroną być nie moŜe. Występujący  
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w sprawie Komitetu Protestacyjny Mieszkańców Wsi nie ma osobowości 

prawnej, nie jest  jednostką, która została wyodrębniona w strukturze władzy 

publicznej, samorządzie terytorialnym lub zawodowym, nie reprezentuje 

sołectwa, ani teŜ nie jest organizacją społeczną w rozumieniu art. 5 § 1 pkt 5 

kpa. Przez to decyzja skierowana do takiego komitetu dotknięta jest wadą z art. 

156 § 1 pkt 4 kpa. 

Spośród spraw dotyczących zatwierdzenia projektu budowlanego i 

udzielenia pozwolenia na budowę w trybie zwyczajnym, w których Sąd uchylił 

zaskarŜone decyzje, naleŜy wymienić następujące. 

 W sprawie II SA/Ke 971/05 Sąd stwierdził, Ŝe organ, który w myśl art. 35 

ust.1 pkt 1a Prawa budowlanego, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 

budowę ma obowiązek sprawdzić zgodność projektu zagospodarowania działki 

lub terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i 

wymaganiami ochrony środowiska, nie wywiązał się naleŜycie z tego 

obowiązku. Organ nie wziął pod uwagę bowiem, Ŝe plan miejscowy przewiduje 

ochronę akustyczną równieŜ terenów sąsiadujących z nieruchomością inwestora, 

jako terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i istniejącej zagrodowej 

z usługami podstawowymi i terenów rolnych wraz z zielenią śródpolną, 

ustalając dla nich wymogi, takie jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 

poza miastem. PoniewaŜ emisja hałasu z niektórych projektowanych wiatraków 

przekroczy na sąsiednich nieruchomościach dopuszczalne w planie wartości, 

głębszej analizy wymaga konkretna lokalizacja tych wiatraków wynikająca z 

projektu zagospodarowania terenu. 

 W sprawie II SA/Ke 518/07 dotyczącej zmiany decyzji o pozwoleniu na 

budowę w trybie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 

z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), organ I instancji, wbrew treści art. 34 ust. 4 

w zw. z art. 36a ust. 3 tej ustawy, nie zawarł w decyzji obligatoryjnego 

stwierdzenia o zatwierdzeniu projektu budowlanego zawierającego zmiany 

stanowiące istotne odstępstwa od pierwotnego, zatwierdzonego wcześniej, 
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projektu budowlanego. Tego naruszenia prawa materialnego nie skorygował 

organ II instancji, stwierdzając błędnie, Ŝe w decyzji organu I instancji 

zatwierdzono zmieniony projekt budowlany. Te uchybienia spowodowały 

konieczność uchylenia decyzji organów obu instancji.  

 W sprawie o sygnaturze II SA/Ke 62/07, dotyczącej udzielenia 

pozwolenia na uŜytkowanie garaŜu wybudowanego w warunkach samowoli 

budowlanej, ukończonego w 1992 r. - Sąd uznał, Ŝe w myśl art. 103 ust. 2 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, mają zastosowanie w sprawie 

przepisy ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 

38, poz. 229 z późn. zm.), równieŜ w zakresie pozwolenia na uŜytkowanie, 

będącego jednym z etapów legalizacji. Przepisy te umoŜliwiają jednakŜe 

legalizację obiektu, dopiero po wykluczeniu przesłanek określonych w art. 37 

ust. 1 pkt 1 i 2 tego Prawa – tj. po wykluczeniu sprzeczności z planem oraz 

niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalnego pogorszenia 

warunków zdrowotnych lub uŜytkowych dla otoczenia. PoniewaŜ organy 

administracji zaniechały dokonania tych ustaleń oraz nie rozwaŜyły potrzeby 

wydania decyzji nakazującej, na podstawie art. 40 prawa budowlanego z 1974 

r., wykonanie w oznaczonym terminie zmian i przeróbek, niezbędnych do 

doprowadzenia garaŜu do stanu zgodnego z przepisami, obie decyzje podlegały 

uchyleniu.  

W szeregu spraw dotyczących zatwierdzenia projektu budowlanego i 

udzielenia pozwolenia na budowę, skargi zostały oddalone. Na podstawie tych z 

nich, w których zostały sporządzone pisemne motywy wyroków, moŜna 

stwierdzić, Ŝe organy administracji architektoniczno – budowlanej, wnikliwie 

sprawdzały spełnianie wymogów o jakich mowa w art. 35 ust. 1 i 32 ust. 1 i 4 

Prawa budowlanego i w razie potrzeby, korzystały z ustawowych środków, 

zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art. 35 ust. 3). 

Dlatego te sprawy nie wymagają bliŜszego omówienia.  
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Ochrona przeciwpoŜarowa. 

 

W 2007 r. WSA w Kielcach rozpoznał 4 sprawy tego typu. We 

wszystkich z nich skargi na decyzje nakładające obowiązki w zakresie ochrony 

przeciwpoŜarowej, zostały oddalone.   

Warto przytoczyć pogląd Sądu, wyraŜony w sprawach II SA/Ke 544/06 i 

566/06, Ŝe z przepisów art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej, nakładających na osoby korzystające z 

budynku obowiązek zabezpieczenia budynków przed zagroŜeniem poŜarowym 

(w szczególności poprzez przestrzeganie przeciwpoŜarowych wymagań 

techniczno – budowlanych oraz wyposaŜenie budynków w wymagane 

urządzenia przeciwpoŜarowe i gaśnicze) wynika, iŜ obowiązek ten ciąŜy nie 

tylko na etapie budowy, ale takŜe i na etapie późniejszym. Dlatego teŜ bez 

znaczenia jest (w sytuacji, gdy ustawodawca wprost nie wyłączył stosowania 

konkretnych przepisów do obiektów wzniesionych wcześniej) kiedy budynki 

zostały wzniesione. Jeśli są one nadal uŜytkowane, ich właściciel czy teŜ 

zarządca ma obowiązek wyposaŜyć je w wymagane aktualnie obowiązującymi 

przepisami urządzenia przeciwpoŜarowe. RównieŜ przepisy ustawy Prawo 

budowlane nakładają obowiązek utrzymywania obiektu w naleŜytym stanie pod 

względem bezpieczeństwa poŜarowego, a z kolei z rozporządzenia z dnia 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie wynika, iŜ w zakresie, w jakim przepisy te dotyczą 

bezpieczeństwa poŜarowego mają one zastosowanie nie tylko do budynków 

będących dopiero w budowie, czy teŜ przebudowie, ale takŜe do budynków 

wzniesionych w poprzednich latach. Świadczy to o jednolitej koncepcji 

ustawodawcy zmierzającej do tego, aby starać się zagwarantować 

bezpieczeństwo przeciwpoŜarowe wszystkim ludziom, a nie tylko tym, którzy 

zasiedlają aktualnie wznoszone budynki. Natomiast zmiany przepisów 
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dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej naleŜy odczytywać jako wyraz troski 

ustawodawcy o bezpieczeństwo mieszkańców. 

 

Inne sprawy z zakresu budownictwa.  

 

W sprawie II SA/Ke 18/07 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji 

dotyczące nałoŜenia obowiązku usunięcia nieodpowiedniego stanu technicznego 

budynku mieszkalnego, polegającego na jego usytuowaniu względem granicy z 

działką sąsiednią w odległości 2,70 m. Sąd wyjaśnił, Ŝe przepis art. 66 ust. 1 pkt 

1 Prawa budowlanego zastosowany przez organy nadzoru budowlanego, 

zamieszczony jest w rozdziale zatytułowanym „utrzymanie obiektów 

budowlanych” i w związku z tym słuŜy usunięciu nieprawidłowości powstałych 

w trakcie uŜytkowania obiektu. Nieodpowiedni stan techniczny obiektu 

budowlanego jest przede wszystkim wynikiem zuŜycia technicznego obiektu lub 

zdarzeń, mających miejsce po oddaniu obiektu do uŜytkowania, o ile taki stan 

nie został zaakceptowany w decyzji o pozwoleniu na budowę. W rozpoznawanej 

sprawie natomiast, na skutek wybudowania budynku niezgodnie z warunkami 

pozwolenia na budowę, doszło do wykonania robót w sposób istotnie 

odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę (art. 

50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego), co wymagało przeprowadzenia 

postępowania legalizacyjnego z art. 51 ust. 1 w zw. z art. 51 ust. 7 Prawa 

budowlanego. 

W sprawie II SA/Ke 147/07 dotyczącej opłaty legalizacyjnej z tytułu 

samowolnej rozbudowy budynku letniskowego, Sąd uchylił postanowienia 

organów obu instancji, ustalające tę opłatę oraz podjęte w ramach tego samego 

postępowania postanowienia wstrzymujące roboty budowlane, nakładające na 

inwestora, w trybie art. 48 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego, obowiązek 

przedłoŜenia szeregu dokumentów, a następnie usunięcia nieprawidłowości 

stwierdzonych w przedłoŜonej dokumentacji. Sąd wyjaśnił, Ŝe art. 49 ust. 1 
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ustawy, w oparciu o który wydano zaskarŜone postanowienie ustalające 

wysokość opłaty legalizacyjnej, jest jednym z etapów regulacji zmierzającej do 

legalizacji obiektu budowlanego lub jego części, wybudowanego w warunkach 

samowoli, czyli bez wymaganego pozwolenia na budowę. Jedną z przesłanek 

wdroŜenia procedury legalizacyjnej – w tym określenia opłaty legalizacyjnej – 

jest zatem wcześniejsze niewątpliwie ustalenie, Ŝe obiekt bądź jego część 

zrealizowana została z naruszeniem przepisu art. 28 prawa budowlanego, 

nakładającego obowiązek prowadzenia robót budowlanych w oparciu o 

ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Tymczasem, w rozpoznawanej 

sprawie, organy przyjęły, Ŝe budowa przedmiotowego budynku letniskowego 

prowadzona w oparciu o pozwolenie na budowę z 1986 r. została zakończona w 

1994 r. na etapie wykonania jedynie fundamentów pod planowaną rozbudowę. 

Rozpoczęte następnie po 1 stycznia 1995 r. roboty budowlane organ 

zakwalifikował jako samowolną rozbudowę. Wbrew takiemu ustaleniu 

organów, ze zgromadzonych w sprawie dowodów wynika, Ŝe budowa (łącznie z 

częścią będącą przedmiotem postępowania w sprawie, uznaną przez organy za 

samowolę), przez cały czas realizowana była w oparciu o pozwolenie na 

budowę z roku 1986, a jedynie ograniczone środki finansowe nie pozwoliły na 

szybkie zakończenie prac. Ustalenie zakresu udzielonego inwestorowi 

pozwolenia na budowę w oparciu o wszystkie zgromadzone w sprawie materiały 

jest konieczne dla rozstrzygnięcia, czy i w jakiej części budynek objęty 

postępowaniem w niniejszej sprawie zrealizowany został w warunkach 

samowoli. Dopiero w razie pozytywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie 

zaistnieją podstawy do określenia opłaty legalizacyjnej.  

 W sprawie II SA/Ke 99/07, akceptując postanowienia organów nadzoru 

budowlanego nakładające karę w wysokości 75.000 zł. za przystąpienie do 

uŜytkowania obiektu – budynku handlowo–usługowego - bez decyzji o 

pozwoleniu na uŜytkowanie, Sąd powołał się na wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2007 r. (P 19/06), w którym Trybunał 
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orzekł, Ŝe kwestionowany przepis art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego w zakresie, 

w jakim stanowi podstawę nałoŜenia przez organ nadzoru budowlanego na 

inwestorów kary pienięŜnej z tytułu nielegalnego przystąpienia do uŜytkowania 

obiektu budowlanego lub jego części, jest zgodny z art. 10 w zw. z art. 2 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z zarzutem skarŜącej co do 

nieproporcjonalności, nieadekwatności i niewspółmiernej dolegliwości 

zastosowanej kary, Sąd opierając się pośrednio na rozwaŜaniach zawartych w 

uzasadnieniu wyroku TK (który nie oceniał kontrolowanej normy pod tym 

kątem) wyraził pogląd, Ŝe kara administracyjna z tytułu nielegalnego 

uŜytkowania obiektu budowlanego jest wprawdzie surowa i automatyczna, 

jednak okoliczność ta sama w sobie nie moŜe stanowić o jej 

niekonstytucyjności. Ustawodawca nie przekroczył bowiem granic swobody w 

rozumieniu przedstawionym wyŜej. Wszystkie podmioty naruszające porządek 

prawny traktowane są jednakowo i podlegają karze, której wysokość jest 

zróŜnicowana, ale nie narusza zasady proporcjonalności. Sposób eliminowania 

skutków samowoli i egzekwowania prawa określony w art. 57 ust.7 ustawy, nie 

wkracza w sferę konstytucyjnie chronionego prawa własności. Karę za 

naruszenie prawa, osoba dopuszczająca się samowoli uiszcza tylko jeden raz – 

w ramach zastosowania art. 57 ust.7 Prawa budowlanego; z dniem 28 lipca 2005 

r. uchylony został bowiem przepis art. 93 pkt 7 ustawy, statuujący 

odpowiedzialność karną za tego rodzaju czyn, traktując go jak wykroczenie. 

Poza tym, kara wymierzona skarŜącej mieści się w granicach przewidzianych 

dla grzywny w art. 24 kodeksu wykroczeń (grzywnę za wykroczenie moŜna 

wymierzyć w kwocie od 20.000 zł.– 1.000.000 zł.), co – w ocenie Sądu – 

przemawia za słusznością poglądu, Ŝe kara ta nie narusza zasady 

proporcjonalności. WSA w Kielcach powołał się na podobne stanowisko 

wyraŜone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 

dnia 27 stycznia 2006 r.,VII SA/Wa 854/05, LEX nr 196409). 
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9. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 

W omawianej kategorii spraw istotną grupę stanowiły skargi na decyzje 

samorządowych kolegiów odwoławczych, dotyczące ustalenia warunków 

zabudowy. Znacznemu zmniejszeniu natomiast uległa ilość skarg na uchwały 

odrzucające zarzuty do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, co jest zrozumiałe ze względu na zmianę przepisów i odmienne 

uregulowania zawarte w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą”. Jedną z najwaŜniejszych zmian w systemie planowania 

przestrzennego, wprowadzonych tą ustawą jest eliminacja z procedury 

sporządzania planu miejscowego instytucji protestów i zarzutów do projektu 

planu. Na jej miejsce wprowadzono inną formę wyraŜania stanowiska wobec 

projektu planu – uwagi do projektu planu. Eliminacja rozwiązań 

dotychczasowych słuŜy usprawnianiu procedury sporządzania planu, która 

ulegała wydłuŜaniu w związku z czynnościami towarzyszącymi rozpatrywaniu 

protestów i zarzutów oraz skargami do sądu administracyjnego na uchwały 

odrzucające zarzuty. Ustawodawca zrezygnował z kontroli sądowej ustaleń 

planu miejscowego na etapie jego sporządzania. MoŜliwość zaskarŜenia ustaleń 

planu lub sposobu jego sporządzania pojawia się dopiero po uchwaleniu planu, 

w postaci skargi na uchwałę rady gminy w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym.  

W sprawie II SA/Ke 518/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Kielcach oddalił skargę na uchwałę w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uznając, Ŝe nie stanowi naruszenia zasad 

sporządzania planu miejscowego w rozumieniu art. 28 ust. 1 cyt. ustawy 

uwzględnienie w planie postanowień uchwały rady miejskiej o utworzeniu na 

terenie objętym planem Parku Kulturowego, zawierających specjalne 
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uregulowania, co do moŜliwości zagospodarowania terenu, które determinują 

sposób przeznaczenia terenu objętego planem oraz sposób jego 

zagospodarowania. 

W sprawie II SA/Ke 24/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

oddalił skargę na uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ł. stwierdzając, Ŝe Rada 

Gminy Ł. przy opracowywaniu projektu omawianego studium dochowała 

obowiązujących postanowień zawartych w ustawie o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie trybu postępowania 

planistycznego, zasad sporządzania aktu planistycznego oraz właściwości 

organów (art. 9-13, art. 25-26 ustawy), wobec czego nie moŜna jej więc 

skutecznie zarzucić, Ŝe naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia 

skarŜących dokonało się z jednoczesnym naruszeniem obiektywnego porządku 

prawnego (normy prawa materialnego), a dopiero takie naruszenie uprawnienia 

skarŜących skutkowałoby niewaŜnością uchwały w myśl regulacji art. 28 

ustawy. W postępowaniu dotyczącym uchwały w przedmiocie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie stosuje się 

przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Uchwalenie studium jest 

dokonywane według procedury przewidzianej dla tworzenia aktu prawnego, a 

nie procedury administracyjnej. Nie ma takŜe zastosowania wskazany przez 

skarŜących przepis art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 

2005 r. Nr 190, poz. 1606 ze zm.), gdyŜ uchwała w sprawie studium nie 

wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa, poniewaŜ 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest 

przepisem gminnym, a więc przepisem powszechnie obowiązującym. Ponadto 

Sąd podzielił stanowisko organu gminy, Ŝe procedura zmiany Studium, zgodnie 

z art. 11 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) nie 
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przewiduje opracowania prognozy wpływu na środowisko przyrodnicze na 

etapie przygotowania projektu studium uwarunkowań. Obowiązek sporządzenia 

takiej prognozy ustawodawca przewidział dopiero na etapie sporządzania 

projektu planu zagospodarowania przestrzennego (art. 17 pkt 4 ustawy).  

W kategorii spraw związanych z warunkami zabudowy najczęstszym 

naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego było niedostateczne 

wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, niewłaściwy sposób ustalania wymagań 

dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych 

rozporządzeniem 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, wydanym na podstawie delegacji ustawowej. (np. w sprawach II 

SA/Ke 498/07, II SA/Ke 28/07). 

W sprawach II SA/Ke 604/07, II SA/Ke 148/07 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Kielcach podkreślił, Ŝe treść decyzji o warunkach 

zabudowy, a zatem formalne jej wymogi, które organ powinien uwzględnić 

redagując ostateczny kształt decyzji określa art. 54 w zw. z art. 64 ustawy, w 

którym ustawodawca wylicza elementy składające się na istotę rozstrzygnięcia 

podejmowanego w formie decyzji o warunkach zabudowy. Celem decyzji 

konkretyzującej przepisy prawa powszechnie obowiązującego na potrzeby 

planowanej inwestycji jest stwierdzenie dopuszczalności zamierzenia oraz 

ustalenie warunków i zasad jego realizacji. Sąd uznał, Ŝe organ I instancji 

stwierdzając w treści decyzji, Ŝe „dopuszcza się moŜliwość innych rozwiązań od 

przedstawionych w niniejszej decyzji pod warunkiem uzyskania opinii osoby 

uprawnionej do opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy” 

przekroczył zakres dopuszczalnych przez ustawę rozstrzygnięć. To decyzja o 

warunkach zabudowy ma określać elementy składające się na istotę 

rozstrzygnięcia i nie moŜna dopuszczać moŜliwości innych rozwiązań. 

Rozstrzygnięcie takie narusza przepis art. 54 w zw. z art. 64 ustawy. 
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W sprawie II SA/Ke 574/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Kielcach wskazał, Ŝe z uwagi na to, iŜ część opisowa i część graficzna decyzji 

stanowią integralną całość, oba te elementy decyzji muszą być ze sobą spójne. 

Inwestor w toku postępowania administracyjnego zmienił swój wniosek w ten 

sposób, Ŝe ograniczył wielkość inwestycji, wnosząc o ustalenie warunków 

zabudowy zamiast dla kilku elektrowni wiatrowych (jak w pierwotnie złoŜonym 

wniosku) - dla jednej elektrowni wiatrowej o mocy 75 kW, zainstalowanej na 

maszcie stalowym o wysokości 21m i podziemnej linii energetycznej, bez 

obiektów towarzyszących. PowyŜszą okoliczność organ I instancji uwzględnił w 

części opisowej decyzji z dnia 31 maja 2007r. natomiast zmiana ta nie znalazła 

odzwierciedlenia w załączniku graficznym, na którym w liniach 

rozgraniczających teren inwestycji zaznaczono 3 elektrownie wiatrowe. NaleŜy 

zatem stwierdzić, Ŝe w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków 

zabudowy dla przedmiotowej inwestycji doszło do naruszenia  przepisów prawa 

materialnego tj. art. 52 ust. 2 pkt 2 lit b oraz  art. 54 w zw. z art. 64 ustawy, 

polegającego na niejednoznacznym określeniu planowanego sposobu 

zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania 

terenu. 

W sprawie II SA/Ke 7/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, 

uchylając zaskarŜoną decyzję zwrócił uwagę na uchybienie związane z brakiem 

uzgodnień, które winny poprzedzać wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 

stosownie do treści art. 60 ust. 1 w zw. z art. 53 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Są to między innymi 

uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów 

przyległych do pasa drogowego - oraz z organem właściwym w sprawach 

ochrony gruntów rolnych i leśnych – w odniesieniu do gruntów 

wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce 

nieruchomościami (art. 53 ust. 4 pkt 6 i 9 ustawy). Zgodnie z art. 53 ust. 5 w zw. 

z art. 64 ust. 1 ustawy, uzgodnienie powinno nastąpić w trybie art. 106 kpa. 
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Część objętej wnioskiem działki stanowił las (pow.0,8600ha), co w związku z 

powołanymi wyŜej przepisami oznaczało konieczność dokonania uzgodnienia z 

organem właściwym w sprawach ochrony gruntów leśnych, którym, stosownie 

do treści art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych ( Dz.U. z 2004r., Nr.121, poz. 1266 ze zm.), jest dyrektor regionalnej 

dyrekcji Lasów Państwowych. Jak wynika bowiem z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do której odsyła art. 53 ust. 

4 pkt 6 w zakresie rozumienia pojęcia gruntu leśnego, chodzi o nieruchomości 

wykazane w katastrze nieruchomości jako grunty leśne, grunty zadrzewione i 

zakrzewione, jeŜeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu. Dla obowiązku uzyskania uzgodnienia z właściwym 

organem w sprawach ochrony gruntów leśnych, znaczenie ma zatem jedynie 

okoliczność oznaczenia danej nieruchomości w ewidencji gruntów. Poza tym 

obszar inwestycyjny przylegał do dwóch dróg - od południa do drogi oznaczonej 

nr 407, od północy do drogi nr 688. Z akt sprawy nie wiadomo jednak, kto jest 

zarządcą tych dróg, a co za tym idzie, czy i jaki organ winien dokonać 

uzgodnienia, stosownie do treści art. 53 ust. 4 pkt 9 w zw. z art. 64 ust. 1 

ustawy. Od obowiązku zakreślonego w tym przepisie zwalniałoby jedynie 

ustalenie, Ŝe zarządca obu dróg jest jednocześnie organem właściwym w 

sprawie o wydanie warunków zabudowy (art. 106 § 1  

a contrario). Niewyjaśnienie powyŜszej okoliczności stanowiło naruszeniem 

zasad wyraŜonych w art. 7 i 77 § 1 kpa, które mogło mieć istotny wpływ na 

wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1c ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ).  

W sprawie II SA/Ke 524/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Kielcach wskazał na obowiązek organu administracyjnego wydającego decyzję 

o warunkach zabudowy prawidłowego ustalenia stron na podstawie art. 28 kpa i 

ich indywidualne zawiadomienie. Interes prawny, rozumiany jako interes 

mający umocowanie w przepisach prawa, będzie przysługiwał nie tylko 
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inwestorowi, ale takŜe osobom uprawnionym w stosunku do nieruchomości, na 

które rozciąga się wpływ planowanej inwestycji rozumiany szeroko, jako 

oddziaływanie. Granice oddziaływania wyznacza oddziaływanie faktyczne, 

polegające w szczególności na emisji zanieczyszczeń, powodowaniu 

nadmiernego hałasu. W pojęciu oddziaływania mieści się zatem rzeczywisty 

wpływ na korzystanie z innych nieruchomości, niekoniecznie graniczących z 

obszarem przeznaczonym pod inwestycję. Sąd podkreślił, Ŝe zasięg wskazanego 

obszaru podlega merytorycznej ocenie organu, który na podstawie materiału 

dowodowego winien ustalić faktyczny zakres oddziaływania inwestycji i w 

wyniku tego ustalić krąg osób, których prawa do korzystania z nieruchomości są 

naruszone. Ocena prawna dopuszczalności wspomnianych wpływów powinna 

się opierać na przepisach prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących tych 

sfer oddziaływania (np. prawo ochrony środowiska, prawo ochrony przyrody).  

W sprawach II SA/Ke 376/07, II SA/Ke 681/06 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Kielcach wskazał na uchybienie związane z brakiem ustaleń 

organu, co do istnienia lub projektowania uzbrojenia terenu, wystarczającego 

dla projektowanego zamierzenia inwestycyjnego, co jest jednym z warunków 

uzaleŜniających wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z 

przepisem art. 61 ustawy. Uzbrojenie terenu w myśl powołanej regulacji 

oznacza urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, 

gazowe i telekomunikacyjne wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad 

ziemią. Są to urządzenia konieczne do funkcjonowania budynku, zgodnie z jego 

sposobem uŜytkowania lub przeznaczenia. Określenie, jakie uzbrojenie terenu 

jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego jest kwestią związaną z oceną 

konkretnego projektu inwestycji, wskazaną we wniosku o wydanie decyzji. 

Celem przepisu nie jest uzaleŜnienie wydania decyzji o warunkach zabudowy od 

faktycznego istnienia uzbrojenia terenu, ale jedynie zagwarantowanie, Ŝe 

powstanie stosowne uzbrojenie, pozwalające na prawidłowe korzystanie z 

obiektów budowlanych. W sprawie niniejszej organy obu instancji nie 
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uzasadniły rozstrzygnięcia zawartego w sentencji decyzji – „obsługa w zakresie 

uzbrojenia technicznego – na dotychczasowych warunkach”. Z akt nie wynika, 

aby w ogóle badały, czy to uzbrojenie istnieje, czy jest ono wystarczające dla 

przedmiotowej inwestycji. A taki zarzut złoŜony był przez odwołującego.  

W sprawie II SA/Ke 1136/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Kielcach podkreślił, Ŝe przepis art. 50 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, Ŝe inwestycja celu 

publicznego – w razie braku planu miejscowego – lokalizowana jest na 

podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a przez 

uŜyte w ustawie pojęcie „inwestycja celu publicznego”, naleŜy rozumieć 

działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, 

wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 

6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. UŜyte tam 

określenie „droga publiczna”, naleŜy z kolei odczytywać w oparciu o przepisy 

innej ustawy – z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r., 

Nr 71, poz. 838 ze zm.), która w art. 2 ust. 1 i 2 stanowi, Ŝe drogi publiczne 

dzielą się na: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, przy czym zaliczenie 

danej drogi do jednej z wyŜej wymienionych kategorii następuje w ściśle 

określony sposób. Zaliczenia do kategorii dróg krajowych dokonuje w formie 

rozporządzenia minister właściwy do spraw transportu, a zaliczenia do kategorii 

dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych następuje odpowiednio w drodze 

uchwały sejmiku województwa, rady powiatu i rady gminy (art. 5 ust. 2, art. 6 

ust. 2, art. 6a ust. 2 i art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych). Drogi, 

niezliczone do Ŝadnej kategorii dróg publicznych, są natomiast drogami 

wewnętrznymi (art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych). Uznając drogę 

objętą niniejszym postępowaniem za drogę publiczną, której budowa wymaga 

ustalenia w drodze decyzji, o jakiej mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, organ II 

instancji ograniczył się do lakonicznego stwierdzenia, iŜ „z akt sprawy wynika, 

Ŝe ulica P. jest drogą zaliczoną do dróg gminnych”, co nie ma oparcia  
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w zgromadzonych w sprawie dokumentach. Przeprowadzony przez sąd dowód 

nie potwierdził ustalenia organu odwoławczego, o jakim mowa wyŜej, 

albowiem wedle znaczenia pojęciowego wyraŜeń, jakimi posługuje się ustawa o 

drogach publicznych, publiczna droga gminna nie moŜe być jednocześnie drogą 

wewnętrzną i na odwrót. Z tych względów Sąd uznał, Ŝe rozpatrując sprawę w 

trybie instancyjnym, samorządowe kolegium odwoławcze naruszyło przepisy 

art. 7 i 77 § 1 kpa, nie wyjaśniając naleŜycie wszystkich okoliczności sprawy, a 

w szczególności charakteru prawnego drogi, która jest przedmiotem planowanej 

inwestycji, poniewaŜ od ustalenia, czy ulica P. w miejscowości P.G. jest drogą 

publiczną w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, czy teŜ nie, zaleŜy 

dopuszczalność wydania w sprawie decyzji w trybie art. 50 ust. 1 ustawy. 

W sprawie II SA/Ke 98/07 dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla 

inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i zjazdami, warto wskazać na 

podniesioną przez Sąd z urzędu (art. 134 ppsa) podstawę uchylenia decyzji. Sąd 

wskazał, Ŝe dopiero czynność strony, którą jest wniesienie odwołania w terminie 

określonym w art. 129 kpa powoduje, Ŝe organ wyŜszego stopnia moŜe skorzystać 

z uprawnień, jakie są przewidziane dla organu odwoławczego. Obowiązkiem 

organu jest zatem naleŜyte zbadanie w postępowaniu wstępnym, czy odwołanie 

zostało wniesione przez stronę postępowania administracyjnego w terminie, gdyŜ 

rozpatrzenie przez organ odwoławczy odwołania wniesionego z uchybieniem 

terminu, który nie został przywrócony stanowi raŜące naruszenie prawa (art. 156 § 

1 pkt 2 kpa). W sprawie niniejszej decyzja organu I instancji została wysłana jako 

jedna przesyłka, adresowana na „I. F. i J. F.” i odebrana dnia 6.IX.2006 r. przez I. 

F., o czym świadczy jego podpis na zwrotnym poświadczeniu odbioru, przy czym 

doręczyciel na odwrocie tego dowodu doręczenia podkreślił, Ŝe przesyłkę 

doręczono „adresatowi”, nie wynika zeń doręczenie zastępcze dla J. F., 

przewidziane w art. 43 zdanie 1 kpa. Odwołanie zostało nadane przez obojga 

małŜonków w jednym piśmie w dniu 21.IX.2006 r. Sąd oceniając terminowość 
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odwołania uznał, Ŝe pisma do strony powinny być kierowane imienne, tzn. 

wymieniające stronę jako indywidualnie określonego adresata. Strona jest wtedy 

podmiotem, w stosunku do którego dokonywana jest czynność doręczenia. O 

doręczeniu pisma decyduje potwierdzenie tego doręczenia poprzez podpis osoby 

odbierającej pismo, ze wskazaniem daty odbioru, jak to wynika z art. 46 § 1 kpa 

lub spełnienie warunków doręczenia zastępczego (art. 43 - 44 kpa). Nie jest 

właściwe doręczanie pisma organu administracyjnego jedną przesyłką pocztową 

kilku stronom postępowania administracyjnego (np. małŜonkom), nawet jeśli 

zamieszkują oni pod jednym adresem. Skuteczność doręczenia pisma organu 

zaleŜy od przewidzianego w przepisach art. 42 – 44 kpa sposobu doręczenia dla 

kaŜdego uczestnika postępowania administracyjnego oddzielnie.  

10. Sprawy z zakresu pomocy społecznej 

W kategorii spraw z pomocy społecznej przewaŜającą część stanowiły 

sprawy z zakresu zasiłków celowych, które były rozstrzygane przez organy 

zgodnie z prawem, z uwzględnieniem zasady uznania administracyjnego. 

Na uwagę zasługuje wyrok z dnia 12 lipca 2007r. (sygn. akt II SA/Ke 

307/07) uchylający decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w 

przedmiocie zasiłku celowego. Zdaniem Sądu organ nie rozwaŜył 

przewidzianych prawem moŜliwości udzielenia skarŜącej pomocy stosownie do 

Ŝądania wyraŜonego w jej wniosku, czym naruszył dyspozycje przepisów art. 7, 

8 oraz 9 k.p.a. SkarŜąca, będąc osobą samotnie gospodarującą, o znacznym 

stopniu naruszenia sprawności organizmu, cierpiącą na przewlekłe schorzenia, 

której dochód nie przekraczał kryterium dochodowego, o jakim mowa w art. 8 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, 

poz. 593 ze zm.), tj. kwoty 461 zł,  spełniała określone w art. 38 ust. 1 pkt 1 cyt. 

ustawy przesłanki, uprawniające ją do uzyskania zasiłku okresowego. Sąd, 
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dokonując analizy przepisu art. 38 ust. 1 cyt. ustawy, wskazał, Ŝe zasiłek 

okresowy „przysługuje” osobie spełniającej określone w nim kryteria, zaś organ 

pomocy społecznej jedynie ustala jego wysokość (art. 38 ust. 2 i 3 ustawy) – w 

odróŜnieniu od treści art. 39 ust. 1 ustawy, który stanowi, iŜ zasiłek celowy 

„moŜe być przyznany”. Dlatego teŜ w przypadku spełnienia przesłanek z art. 38 

ust. 1 ustawy obowiązkiem orzekającego organu administracji publicznej jest 

ustalenie prawa do zasiłku okresowego i jego wypłata, chyba Ŝe uniemoŜliwiają 

to posiadane środki finansowe lub zgłaszane potrzeby nie mieszczą się w celach 

pomocy społecznej (art. 3 ust. 4 ustawy). Nieistotne jest przy tym, czy strona 

expressis verbis wyartykułowała w swoim wniosku Ŝądanie przyznania zasiłku 

okresowego, czy teŜ uprawnienie do tego zasiłku moŜna wywieść na podstawie 

znanych organowi materiałów sprawy.  

W sprawach dotyczących przyznawania świadczeń z pomocy społecznej 

waŜnym kryterium, od którego zaleŜy prawo do określonych ustawami 

świadczeń jest kryterium dochodu.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 77/07 Sąd uznał, Ŝe skarŜącej nie 

przysługuje prawo do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu 

rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z przyczyn niespełnienia 

przez nią przesłanki określonej w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255), bowiem w 2005r. 

miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę wynosił 635,52 zł, a więc kwotę 

przekraczającą kryterium uprawniające do świadczenia pielęgnacyjnego w 

wysokości 583 zł (art. 5 ust 2 cyt ustawy). Sąd wskazał, Ŝe skarŜąca sprawuje 

opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności w 

rozumieniu art. 17 ust. 1 cyt ustawy. Sąd podzielił stanowisko organu, Ŝe 

przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia 

uzaleŜnione jest od łącznego spełnienia przesłanek wymienionych w art. 17 ust. 

1 i 2 ustawy. Przepisy te nie mają charakteru uznaniowego, lecz ściśle określają 

niezbędne warunki, od spełnienia których uzaleŜnione jest przyznanie 
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świadczenia. Niespełnienie jednej z nich w zakresie kryterium dochodowego 

uniemoŜliwia przyznanie świadczenia. 

W sprawie sygn. akt. II SA/Ke 699/06 osoba pełnoletnia, legitymująca się 

orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, będąca 

właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni przeliczeniowej 1,826ha 

domagała się przyznania pomocy w formie zasiłku stałego w maksymalnej 

wysokości przewidzianej przepisami prawa. Kwestionowała ustalenia organu, 

polegające na przyjęciu, iŜ uzyskuje dochód z gospodarstwa rolnego w 

wysokości 354,24zł (1,826ha x 194zł) podnosząc, Ŝe w rzeczywistości 

gospodarstwo nie przynosi Ŝadnych korzyści i zostało oddane w dzierŜawę. 

Sąd uznał za prawidłowe ustalenia organu II instancji odnośnie wysokości 

dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego przez skarŜącą, albowiem 

zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 ze zm.) przyjmuje się, Ŝe z 1 ha przeliczeniowego 

uzyskuje się dochód w wysokości 194zł. Takie brzmienie przepisu oznacza, Ŝe 

osoba będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego uzyskuje dochód miesięczny z 

1 ha przeliczeniowego bez względu na fakt, czy uprawia gospodarstwo rolne 

samodzielnie, czy teŜ go wydzierŜawia.  

Dodatkowo w sprawie pojawił się problem zmiany wysokości kryterium 

dochodowego oraz dochodu z 1ha przeliczeniowego, jakie nastąpiło pomiędzy 

wydaniem decyzji pierwszoinstancyjnej i rozpatrzeniem odwołania przez organ 

II instancji. Stosownie do treści art.37 ust.1 pkt 1 cyt. ustawy zasiłek stały 

przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej 

do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeŜeli jej dochód jest niŜszy 

od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Przepis art. 8 ust 1 

pkt 1 ustawy stanowił, Ŝe kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej 

do 30 września 2006r. wynosiło 461 zł, zaś rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz 

kwot świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2006r. Nr 135 poz. 
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950), od dnia 1 października 2006r. zostało podwyŜszone do kwoty 477 zł (§ 1 

pkt 1 lit. a rozp.). Odpowiednio wskaźnik dochodu z 1 ha przeliczeniowego z 

kwoty 194zł został podwyŜszony do kwoty 207zł (§ 1 pkt.2 lit. e rozp.). 

Organ II instancji trafnie wskazał, Ŝe mimo zmiany przepisów w trakcie 

postępowania nie miała ona wpływu na wysokość przyznanego świadczenia. Z 

brzmienia art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej wynika, Ŝe zmiana 

dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie pobierania 

świadczenia pienięŜnego nie wpływa na wysokość świadczenia pienięŜnego, 

jeŜeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej. Taka sytuacja miała miejsce w rozpoznawanej 

sprawie. Zmiana kwoty dochodu skarŜącej wynosiła 23,74zł (377,98zł – 

354,24zł), a zatem mniej niŜ wynosi 10% kwoty 477zł (kryterium dochodowe 

osoby samotnie gospodarującej).  

Zasady przyznawania zaliczki alimentacyjnej zostały uregulowane w 

ustawie z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłuŜników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 ze zm.). 

Wysokość przyznanej zaliczki alimentacyjnej jest uzaleŜniona od wysokości 

uzyskanego dochodu. W sprawie sygn. akt II SA/Ke 685/07 skarŜąca 

kwestionowała wysokość przyznanej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 170 zł, 

domagając się przywrócenia zaliczki alimentacyjnej na kaŜde z dzieci w kwocie 

300 zł. PodwaŜała zasadność wliczenia do dochodu za rok 2007 alimentów 

wyegzekwowanych przez komornika w 2006 roku, co spowodowało 

podwyŜszenie miesięcznego dochodu jej rodziny. Sąd wskazał, Ŝe ustawa z 22 

kwietnia 2005r. nie definiuje w sposób samodzielny pojęcia dochodu rodziny. 

Definicji tego pojęcia naleŜy poszukiwać, stosownie do art. 18 ust. 2 tej ustawy, 

w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 

139 poz. 992 ze zm.). Zgodnie z jej art. 3 pkt 1 ilekroć mowa o dochodzie 

oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów na rzecz innych osób przychody 

podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów  
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o podatku od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, 

naleŜny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie 

społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz inne dochody w tym, zgodnie z pkt 3) tiret 14 art. 

3 alimenty na rzecz dzieci. Sąd stwierdził, Ŝe do uzyskanego dochodu wliczane 

są alimenty faktycznie uzyskane w roku kalendarzowym, poprzedzającym okres 

zasiłkowy, nie zaś alimenty naleŜne za ten rok i w nim wyegzekwowane. 

Zgodnie bowiem z art. 1 pkt 2) ustawy zaliczka alimentacyjna przyznawana jest 

osobom uprawnionym do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu 

wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, stosownie zaś do art. 2 pkt 

1) bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której nie 

wyegzekwowano naleŜności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech 

ostatnich miesięcy, a więc naleŜnych za ostatnie trzy miesiące (por. wyrok WSA 

w Warszawie z dnia 16 marca 2006r. I SA/Wa 109/06 LEX nr 197483). Jeśli 

natomiast chodzi o pojęcie dochodu ustawodawca wskazał ogólnie, Ŝe wchodzą 

do niego alimenty, nie precyzując, tak jak to uczynił w przepisie art. 2 pkt 2) 

ustawy, Ŝe mają to być alimenty „za okres…”. Ponadto Sąd uznał, Ŝe z wejściem 

w Ŝycie ustawy z dnia 24 maja 2007r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 109 poz. 747) zmieniło się 

pojęcie utraty dochodu, uregulowane w art. 3 pkt 23) ustawy o świadczeniach 

rodzinnych. Do dnia 5 lipca 2007r. przez utratę dochodu naleŜało rozumieć 

takŜe nieotrzymanie części albo całości zasądzonych świadczeń 

alimentacyjnych (art. 3 pkt 23) ppkt „e” ustawy o świadczeniach rodzinnych w 

brzmieniu obowiązującym do dnia 5 lipca 2007r.). Poczynając od dnia 6 lipca 

2007r. przez pojęcie utraty dochodu naleŜy rozumieć utratę dochodu, 

spowodowaną: 

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

- utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku 

dla bezrobotnych, 
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- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy 

wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 

- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a takŜe 

emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent 

przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierŜawą gospodarstwa 

rolnego, 

- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.  

 Szczegółowe warunki udzielania pomocy społecznej rodzinom rolniczym, 

których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. w ramach 

realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia 

skutków suszy normuje § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 

2006r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla 

gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz. U. Nr 155, poz. 

1109). Zgodnie z przepisem § 2 cyt. rozporządzenia pomocy udziela się 

rodzinie rolniczej, jeŜeli: 

1. co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, który podlega temu 

ubezpieczeniu z mocy ustawy; 

2. w gospodarstwie rolnym, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w 

którym szkody w uprawach rolnych spowodowane suszą, oszacowane przez 

komisję powołaną przez wojewodę na podstawie § 20 ust. 3 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996r. w sprawie szczegółowych kierunków 

działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich 

realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82, z późn. zm.), wynoszą średnio powyŜej 30 %.  

 W wyroku z dnia 5 lipca 2007r. (sygn. akt II SA/Ke 265/07), Sąd uznał, 

Ŝe organ odwoławczy wydał prawidłową decyzję na podstawie powołanej 

powyŜej ustawy. W niniejszej sprawie wątpliwość dotyczyła interpretacji 

drugiego warunku unormowanego w § 2 pkt 2 rozporządzenia. W ocenie Sądu 

wątpliwości te powstały nie tylko z uwagi na brzmienie samego przepisu, lecz  
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z uwagi na odmienne interpretacje organów administracji publicznej 

stosujących powołany przepis prawa w rozstrzyganiu spraw tego rodzaju.  

Zasiłek celowy przyznawany w trybie rozporządzenia ma charakter świadczenia 

pomocowego i z tego świadczenia winna skorzystać jak największa liczba 

rolników, w których gospodarstwach wystąpiły szkody. W ocenie Sądu, aby cel 

ten został osiągnięty mogą być stosowane tylko interpretacje korzystne dla 

rolników. Sąd wskazał, Ŝe Samorządowe Kolegium Odwoławcze zasadnie 

uznało, Ŝe szkody w poszczególnych rodzajach upraw danego gospodarstwa 

rolnego (§ 2 pkt 2 rozporządzenia), naleŜy odnieść do rzeczywistej powierzchni 

upraw w tym gospodarstwie, a nie do szkód w tych uprawach w stosunku do 

uŜytków rolnych. Za takim rozumieniem przepisów przemawia to, Ŝe szkody 

szacowane przez komisję były oceniane jedynie na uprawach rolnych i w 

uŜytkach zielonych, przy czym nie moŜna przyjąć, Ŝe uprawy rolne były 

moŜliwe np. na gruntach zadrzewionych i zakrzewionych bądź na działce 

sklasyfikowanej jako uŜytek rolny, lecz zabudowanej.  

Wyrokiem z dnia 19 lipca 2007r. (sygn. akt II SA/Ke 279/07) Sąd uchylił 

decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, odmawiającą przyznania 

zasiłku celowego w ramach programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu 

złagodzenia skutków suszy stwierdzając, Ŝe organ podjął rozstrzygnięcie na 

podstawie protokołu ustalającego wysokość szkód w gospodarstwie rolnym bez 

wyjaśnienia, czy skarŜący brał udział w dokonywaniu lustracji jego 

gospodarstwa rolnego i czy mógł zapoznać się z dokumentem. Jak wynikało z 

akt sprawy, protokół nie został podpisany przez rolnika i jego prawidłowość 

była przez stronę kwestionowana. W tych okolicznościach organ winien był 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Sąd wskazał, Ŝe stosownie do § 4 

ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006r., kierownik 

ośrodka pomocy społecznej ustala średnią wysokość szkód w danym 

gospodarstwie rolnym na podstawie protokołu oszacowania szkód, 

sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę na podstawie § 20 ust. 
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3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996r. w sprawie 

szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa i sposobów ich realizacji przekazanego przez wojewodę za 

pośrednictwem wójta. Takie brzmienie przepisu oznacza, Ŝe organem 

właściwym do ustalenia wysokości szkód jest kierownik ośrodka pomocy, a nie 

komisja powołana przez wojewodę. Sąd zajął stanowisko, Ŝe ustawodawca, 

wprowadzając powyŜsze uregulowanie, zakładał moŜliwość zapoznania się 

przez rolnika z treścią protokołu, ustalającego wysokość szkód w jego 

gospodarstwie, a takŜe moŜliwość kwestionowania jego ustaleń zwłaszcza, gdy 

protokół zostałby sporządzony nierzetelnie. Ponadto zgodnie z treścią 

Zarządzenia Wojewody z dnia 27 kwietnia 2006r. sporne sytuacje miały być 

rozpatrywane przez komisje w składach rozszerzonych, zaś zgodnie ze wzorem 

protokołu z oceny gospodarstwa rolnego, dotkniętego skutkami klęski 

Ŝywiołowej wynikało, Ŝe protokół powinien być podpisany przez 

poszkodowanego rolnika.  

11.Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.  

W sprawach rozpoznawanych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004r. nr 261, poz. 2603/, 

zwanej dalej w skrócie ugn, dominowały sprawy dotyczące zwrotu 

wywłaszczonych nieruchomości oraz sprawy z zakresu ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości. 

 

W sprawie II SA/Ke 200/07 /podobnie równieŜ w sprawach II SA/Ke 

185/07, II SA/Ke 186/07, II SA/Ke 187/07, II SA/Ke 202/07 i II SA/Ke 203/07/ 

Wojewoda Świętokrzyski uchylił decyzję organu I instancji, orzekającą o 

ograniczeniu korzystania z nieruchomości i umorzył postępowanie pierwszej 
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instancji. W uzasadnieniu organ ten wskazał, Ŝe w dokumentach z przebiegu 

rokowań znajduje się m.in. umowa uŜyczenia, dotycząca wyraŜenia zgody na 

budowę inwestycji zawarta pomiędzy pełnomocnikiem inwestora, a 

właścicielami nieruchomości, co wyłącza administracyjny tryb wydania 

zezwolenia na zajęcie nieruchomości. Zdaniem organu nie było podstaw do 

kwestionowania tej umowy, skoro jednoznacznie z niej wynikało, Ŝe 

współwłaściciele nieruchomości wyraŜają zgodę na wejście inwestora w celu 

wykonania robót związanych z realizacją inwestycji. Sąd uchylił decyzję 

Wojewody stwierdzając, Ŝe zgodę, o jakiej mowa w art. 124 ust.1k ustawy, 

naleŜy rozumieć jako zawarcie umowy cywilnoprawnej, która pozwoli w sposób 

sprawny i bezkonfliktowy zrealizować cele publiczne, określone w art. 6 

ustawy. Dlatego oświadczenie woli właściciela nieruchomości, podlegającej 

wywłaszczeniu winno być na tyle jasne i czytelne, aby nie wywoływało 

najmniejszych wątpliwości, co do istnienia po jego stronie zgody na odjęcie 

przysługującego mu prawa bądź jego ograniczenie. Tymczasem na odwrocie 

powołanej przez organ II instancji umowy uŜyczenia została uczyniona 

adnotacja, z której wynika, Ŝe właściciele działki wyraŜają zgodę pod 

warunkiem wypłaty odszkodowania przed rozpoczęciem prac budowlanych. Sąd 

podkreślił, iŜ treści zawartej umowy - w kontekście ustalenia, czy właściciele 

działki wyrazili zgodę, o jakiej mowa w art. 124 ust.1 ustawy – nie sposób 

analizować z pominięciem wyraŜonego przez nich zastrzeŜenia dotyczącego 

proponowanego odszkodowania. Do obowiązków organu odwoławczego 

naleŜało więc zbadanie rzeczywistej treści zawartej umowy, motywów jej 

zawarcia oraz ustalenie, czy zgoda miała charakter bezwarunkowy.  

Na tle analogicznej sytuacji w sprawach II SA/Ke 551/06 i II SA/Ke 112/07 

oddalając skargi inwestorów Sąd wskazał, Ŝe organy obu instancji prawidłowo 

uznały, Ŝe w sytuacji, gdy właściciel lub uŜytkownik wieczysty nieruchomości 

wyraŜają zgodę na zajęcie nieruchomości, ale pod warunkiem zapłaty wskazanej 

przez nich kwoty jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, oznacza to,  
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iŜ rokowania między stronami nie doprowadziły do uzgodnienia warunków 

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, a tym samym nie została 

wyraŜona zgoda na ograniczenie przysługującego prawa. Nadto w sprawie II 

SA/Ke 551/06 Sąd dodatkowo wskazał, Ŝe w postępowaniu toczącym się w 

trybie art. 124 ustawy starosta ani wojewoda nie są uprawnieni do zmuszania 

stron do zawarcia umowy poprzez nakazanie przyjęcia przez jedną z nich 

warunków stawianych przez drugą. Podkreślono równieŜ, Ŝe postępowanie o 

ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości tym między innymi róŜni się 

od postępowania, mającego na celu pozbawienie prawa własności /czy teŜ 

uŜytkowania wieczystego/, Ŝe kwestię odszkodowania za ewentualne szkody 

pozostawia się do rozstrzygnięcia w odrębnym postępowaniu. Dopiero bowiem 

po zakończeniu inwestycji moŜliwe jest ustalenie, czy doszło do szkody, a jeŜeli 

tak to do jakiej.  

W sprawie II SA/Ke 489/06 Sąd oddalił skargę spółki cywilnej, która 

powołując się na treść art. 140 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego domagała się 

przed organami udzielenia jej zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z 

dwóch naleŜących do spółdzielni mieszkaniowej budynków 

wielomieszkaniowych poprzez zainstalowanie w nich urządzeń 

telekomunikacyjnych i przeprowadzenie linii kablowych, słuŜących świadczeniu 

mieszkańcom tych bloków usług „dostępu do sieci Internet”. Organ I instancji 

odmówił ograniczenia prawa własności uznając, Ŝe chociaŜ spółka naleŜy do 

podmiotów, o jakich mowa w art. 124 ust. 2 ugn, to jej wniosek jest niezasadny, 

bowiem załoŜenie sieci internetowej w budynkach wielomieszkaniowych nie 

jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mieści się bowiem  w katalogu celów 

publicznych, wymienionych w art. 6 ugn. Z kolei Wojewoda, oddalając 

wniesione od tej decyzji odwołanie, wskazał, Ŝe spółka cywilna nie jest 

podmiotem, który mógłby skutecznie występować o ograniczenie prawa 

własności. Zezwolenie na przeprowadzenie przez nieruchomość urządzeń 
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przesyłowych moŜe być, zdaniem tego organu, udzielone jedynie osobie, która 

jest organizacyjnie związana z jednym z podmiotów wskazanych w art.113 ugn. 

Wojewoda uznał natomiast, iŜ budowa sieci telekomunikacyjnej jest inwestycją 

celu publicznego, co wynika z art. 6 pkt 10 ustawy. Oddalając skargę na tę 

decyzję Sąd wskazał, iŜ nie podziela stanowiska organu odwoławczego, jakoby 

skarŜący nie mógł być uznany za podmiot uprawniony do złoŜenia wniosku z 

art. 124 ugn. O ile bowiem znajdująca się w aktach odbitka kserograficzna 

zaświadczenia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia …o 

wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych odpowiada 

oryginałowi, to skarŜąca Spółka jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym – 

operatorem, uprawnionym do występowania z wnioskiem, o jakim mowa w art. 

140 ustawy Prawo telekomunikacyjne, a więc z wnioskiem z art. 124 ugn, do 

którego przepis art. 140 ust.4 odsyła. Przepisy ustawy telekomunikacyjnej dają 

wszystkim operatorom, w rozumieniu art.2 pkt 27, uprawnienie do 

występowania z wnioskiem o ograniczenie prawa własności. Powodem 

oddalenia mimo to skargi było uznanie przez Sąd, iŜ ta konkretna inwestycja, 

jaką skarŜąca chciała realizować, nie jest inwestycją celu publicznego. Sąd 

wskazał, Ŝe nie kaŜde przedsięwzięcie polegające na załoŜeniu przewodów  i 

urządzeń łączności publicznej, będzie stanowiło inwestycję celu publicznego, o 

jakiej mowa w art. 6 pkt 1 ustawy, gdyŜ o takiej inwestycji moŜna mówić tylko 

wówczas, gdy ze względu na jej specyfikę będzie jej moŜna przypisać 

przynajmniej lokalne /gminne/ znaczenie. Dlatego teŜ tylko realizowanie sieci 

telekomunikacyjnej wyłącznie jako inwestycji liniowej naleŜy uznać za 

realizację celu publicznego. Realizacja inwestycji liniowej wiąŜe się bowiem z 

wykonaniem na znacznym obszarze takiego zamierzenia dla określonej 

wspólnoty lokalnej /Sąd powołał się na podobne stanowisko, z tym, Ŝe 

dotyczące realizacji sieci wodociągowej i kanalizacji, wyraŜone przez NSA w 

wyroku z dnia 22 marca 2005r. sygn. OSK 1288/04./.  
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W sprawie II SA/Ke 68/07 Sąd uchylił obie wydane w sprawie decyzje 

dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, argumentując, Ŝe 

stosownie do art. 124 ust. 1 ustawy ograniczenie sposobu korzystania z 

nieruchomości następuje zgodnie z planem miejscowym, a dopiero w przypadku 

braku tego planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 

Wprawdzie w niniejszej sprawie wniosek o ograniczenie własności 

nieruchomości wraz z załączoną do niego odbitką kserograficzną decyzji o 

lokalizacji celu publicznego /której prawomocność skarŜący kwestionowali/ 

wpłynął do Starosty na trzy dni przed wejściem w Ŝycie planu 

zagospodarowania terenu, jednakŜe okoliczność ta nie zwalniała organów z 

obowiązku zbadania, czy planowana inwestycja zgodna jest z tym planem, 

zwłaszcza, Ŝe miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w dacie 

składania wniosku był juŜ uchwalony, ogłoszony i zaczął obowiązywać prawie 

na dwa miesiące przed wydaniem decyzji przez organ I instancji.  

W sprawie II SA/Ke 86/07 Sąd stwierdził niewaŜność decyzji organów obu 

instancji w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości 

wskazując, iŜ dotyczyły one sprawy juŜ poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją 

ostateczną /art. 156 § 1 pkt. 3 kpa/. Mianowicie w sprawie zakończonej decyzją 

z dnia 30 marca 2000r. Prezydent Miasta…. po rozpatrzeniu wniosku tych 

samych osób, na podstawie art. 229 ustawy orzekł o umorzeniu postępowania 

administracyjnego w sprawie o zwrot nieruchomości. Rozstrzygnięcie to zostało 

utrzymane w mocy ostateczną decyzją Wojewody z dnia 21 listopada 2000r. Sąd 

wskazał, Ŝe mimo istniejących w doktrynie jak i orzecznictwie rozbieŜności 

odnośnie tego, czy w razie zaistnienia przesłanek z art. 229 ugn postępowanie o 

zwrot wywłaszczonej nieruchomości naleŜy umorzyć czy teŜ wniosek oddalić, 

nie ma sporu co do tego, Ŝe obie te decyzje w sposób merytoryczny rozstrzygają 

sprawę. Sąd nie podzielił takŜe wyraŜonego przez organ stanowiska, Ŝe w 

aktualnie rozpoznawanej sprawie jest inny przedmiot postępowania, której to 

„inności” organ upatrywał w tym, Ŝe przedmiotem decyzji z 2000 r. była cała 
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wywłaszczona nieruchomość, podczas, gdy w tej sprawie wnioskodawcy 

wystąpili tylko o zwrot jej części. Sąd wskazał, Ŝe pomijając to, Ŝe zarówno w 

decyzji z 2000r. jak i w decyzji organ I instancji, jaka zapadła w tej sprawie, 

orzekano o wywłaszczonej nieruchomości, a więc o całej nieruchomości, to 

przede wszystkim zawsze pojęcie „część” nieruchomości mieści się 

przedmiotowo w pojęciu całej nieruchomości. Skoro więc poprzednio organ 

orzekł o umorzeniu postępowania w sprawie o zwrot całej nieruchomości, to 

Ŝądanie obecnie zwrotu jej części pokrywa się przedmiotowo /co do tej części/ z 

tamtym rozstrzygnięciem. Sąd stanął równieŜ na stanowisku, Ŝe nie doszło do 

zmiany stanu prawnego skutkującego brakiem powagi rzeczy osądzonej, gdyŜ 

obie decyzje: i ta z 2000r. i ta zaskarŜona w niniejszej sprawie zapadły na 

podstawie przepisów tej samej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami. Nie ma teŜ znaczenia okoliczność, iŜ wprowadzono do tej 

ustawy art. 229a, gdyŜ przepis ten nie ma zastosowania w sprawie. 

 W sprawie II SA/Ke 78/07 Sąd uchylił decyzję obu instancji w przedmiocie 

zwrotu wywłaszczonej nieruchomości uzasadniając, Ŝe wykonanie planowanej 

infrastruktury związanej z inwestycją naleŜy uznać za realizacje celu 

wywłaszczenia, na który nieruchomość została wywłaszczona, a o zbędności 

nieruchomości nie decyduje aktualny sposób jej wykorzystania. Zatem nie 

moŜna mówić o zbędności na cel wywłaszczenia, gdy nieruchomość po 

wywłaszczeniu została zagospodarowania i wykorzystana zgodnie z celem 

wywłaszczenia określonym w decyzji, a dopiero później tj. po osiągnięciu celu 

wywłaszczenia, jej przeznaczenie zmieniono. Wskazał, Ŝe w sprawie o zwrot 

wywłaszczonej nieruchomości organ przede wszystkim winien jednoznacznie 

ustalić cel wywłaszczenia oraz czy cel ten został zrealizowany, a nie 

poprzestawać na stwierdzeniu, jakie jest obecne przeznaczenie wywłaszczonej 

nieruchomości. 

 W sprawie II SA/Ke 449/06 uchylając w części decyzję organu II instancji 

w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Sąd wskazał,  
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Ŝe organ nie poczynił ustaleń odnośnie zagospodarowania części wywłaszczonej 

nieruchomości mimo, iŜ w odwołaniu od decyzji organu I instancji skarŜący 

zakwestionowali ustalenia, iŜ na tej części gruntu został zrealizowany inny cel. 

Sąd wskazał ponadto, iŜ analiza art. 136 ust. 1, 229 i 229a ugn wskazuje na to, iŜ 

aby wyłączony był zwrot nieruchomości cel, o jakim mowa w tym ostatnim 

przepisie, musi być zrealizowany do dnia wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r. Oddalając w pozostałym zakresie skargę, Sąd zgodził się z 

organami, iŜ nie moŜe być zwrócona działka stanowiąca aktualnie własność 

Spółki z o. o. Energetyka Cieplna Miasta S. Stosownie bowiem do przepisów 

art. 136 i nast. ugn nieruchomość tylko wówczas moŜe być zwrócona, gdy 

stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; tylko 

bowiem te podmioty są zobowiązane do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. 

Decyzja orzekająca o zwrocie nieruchomości z chwilą, gdy staje się ostateczna, 

rodzi skutek rzeczowy w postaci przeniesienia własności. Decyzja orzekająca o 

zwrocie nieruchomości stanowiącej własność osoby trzeciej nie mogłaby 

odnieść takiego skutku w postaci przejścia prawa własności i chociaŜby z tego 

powodu nie jest moŜliwe wydanie takiej decyzji w stosunku do nieruchomości, 

która nie pozostaje we właścicielskim władaniu Skarbu Państwa bądź jednostek 

samorządowych. Z kolei prawo własności osoby trzeciej nie moŜe taką decyzją 

zostać w jakikolwiek sposób naruszone, zgodnie bowiem z art. 138 ustawy 

wygasają tylko takie prawa jak trwały zarząd, uŜytkowanie, najem, dzierŜawa i 

uŜyczenie.  

W sprawie II SA/Ke 304/06 Wojewoda utrzymał w mocy decyzję 

Starosty w sprawie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości 

oraz nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 9 a i 

122 ust. 1 ustawy. Uchylając decyzje organów obu instancji, Sąd wskazał, Ŝe 

moŜliwość wydania decyzji zezwalającej na natychmiastowe zajęcie 

nieruchomości, co do której zapadła nie podlegająca wykonaniu decyzja 

wywłaszczeniowa, moŜe nastąpić tylko wówczas, gdy zostaną spełnione 
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szczególne przesłanki, o jakich mowa w art. 122 ustawy. Tymi przesłankami są 

przesłanki wymienione w art. 108 kpa /przy czym wystarczy, Ŝe zaistnieje tylko 

jedna z nich/ oraz okoliczność, Ŝe zwłoka w zajęciu nieruchomości uniemoŜliwi 

realizację celu publicznego, na który nieruchomość została wywłaszczona. Tak 

więc z uregulowania zawartego w art. 9 oraz 122 ust. 1 ugn wynika, Ŝe wydanie 

zezwolenia na zajęcie nieruchomości nie następuje automatycznie jako 

konsekwencja wydania decyzji wywłaszczającej, lecz moŜe nastąpić tylko w 

szczególnych, wyjątkowych sytuacjach. Dlatego teŜ nie jest prawidłowe 

postępowanie organów, które uznały, Ŝe skoro została wydana decyzja 

wywłaszczeniowa, to uzasadnia to niejako automatyczne wydanie zezwolenia z 

art. 122 ustawy. Odnosząc się natomiast do zawartego w skardze zarzutu, Sąd 

stwierdził, Ŝe z brzmienia wspomnianego przepisu nie moŜna wysnuć wniosku, 

iŜ wydanie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości moŜliwe jest tylko 

do chwili wydania ostatecznej decyzji wywłaszczeniowej. Celem bowiem tej 

regulacji jest umoŜliwienie realizacji celu publicznego w sytuacji, gdy własność 

gruntu, pomimo wydania decyzji wywłaszczeniowej, nadal naleŜy do podmiotu 

wywłaszczanego. Z uwagi na szczególną regulację art. 9 ustawy, ostateczne 

decyzje wywłaszczeniowe nie stają się wykonalne z chwilą ich wydania, lecz 

dopiero po upływie określonego w tym przepisie okresu, a w przypadku ich 

zaskarŜenia do sądu, ich wykonanie podlega z urzędu wstrzymaniu. Dlatego teŜ 

ratio legis art. 122 ustawy przemawia za moŜliwością jego stosowania nie tylko 

wówczas, gdy postępowanie wywłaszczeniowe jest na etapie po wydaniu 

decyzji przez organ I instancji, a przed wydaniem decyzji przez organ 

odwoławczy, ale takŜe po wydaniu nie podlegającej wykonaniu decyzji przez 

organ II instancji. 

 W sprawie II SA/Ke 252/06 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji w 

przedmiocie ustalenia odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość 

wskazując, Ŝe przepis art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 
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133, poz. 872 ze zm./ odsyła w zakresie ustalania odszkodowania do zasad i 

trybu ustanowionych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości. Powołując się na wyrok 

NSA z dnia 17.07.2003r. SA/Bd 1271/03 ONSA, zgodnie z którym wykładnia 

tej normy prawnej, przy uwzględnieniu trybu pozbawienia właściciela prawa 

własności nieruchomości, przemawia za tym, Ŝe w postępowaniu 

administracyjnym, ustalającym wysokość tego odszkodowania naleŜy stosować 

wszystkie reguły przewidziane w ustawie o gospodarce nieruchomościami, 

dotyczące trybu postępowania przewidzianego dla określenia odszkodowania 

przy wywłaszczeniu nieruchomości, to jest jej rozdziału 4 działu III, Sąd 

wskazał, Ŝe w związku z tym w sprawach o odszkodowanie za wywłaszczoną 

nieruchomość przeprowadzenie rozprawy administracyjnej, o jakiej mowa w art. 

118 ust. 1 jest obligatoryjne.  

W sprawie II SA/Ke 499/07 dotyczącej skargi na decyzję Wojewody, 

utrzymującej w mocy decyzję Starosty, orzekającą o odmowie wypłaty 

odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość Sąd wskazał, Ŝe organy 

prawidłowo uznały, iŜ nie ma podstaw do ustalenia odszkodowania w sytuacji, 

gdy do przeniesienia własności nieruchomości przeznaczonej na realizację celu 

publicznego /budowa obwodnicy/ doszło w drodze czynności cywilnoprawnej. 

W takiej bowiem sytuacji dochodzenie roszczeń odszkodowawczych następuje 

w trybie postępowania cywilnego przed sądem powszechnym. JednakŜe Sąd 

uchylił rozstrzygnięcie organu II instancji, wskazując, iŜ w tym wypadku naleŜy 

umorzyć postępowanie, a nie wydawać decyzję załatwiającą sprawę co do 

istoty. 

W sprawie II SA/Ke 184/07 Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie 

odmowy przyznania odszkodowania za przejętą na rzecz Skarbu Państwa w 

trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1972r. o terenach budownictwa 

jednorodzinnego i zagrodowego oraz podziale nieruchomości w miastach i 

osiedlach nieruchomość. W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia Sąd wskazał,  
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Ŝe pomimo, iŜ źródłem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest 

decyzja administracyjna i Ŝe jego wymierzenie pozostawione zostało organowi 

administracji publicznej, to roszczenie o odszkodowanie ma charakter 

cywilnoprawny, do którego mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego, 

łącznie z przepisami o przedawnieniu. Tym samym naleŜy przyjąć, Ŝe 

roszczenie o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość podlega 10 – 

letniemu okresowi przedawnienia.  

W sprawie II SA/Ke 377/07 Sąd, oddalając skargę na postanowienie w 

przedmiocie pozytywnego zaopiniowania podziału nieruchomości, stwierdził, Ŝe 

wstępny projekt podziału nieruchomości powinien być opracowany na mapie 

zasadniczej, na której winny być zaznaczone granice nieruchomości podlegające 

podziałowi. Z kolei granice projektowanych do wydzielenia działek powinny 

odzwierciedlać linie rozgraniczające teren inwestycji celu publicznego 

przedstawione w załączniku graficznym stanowiącym integralną część decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Sąd podzielił stanowisko 

organu odwoławczego, Ŝe przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75 poz. 690/ odnoszą się 

wyłącznie do sytuowania budynków wznoszonych na przyszłość, a nie do 

wybudowanych przed wejściem tego aktu prawnego w Ŝycie.  

Sprawa II SA/Ke 234/07 dotyczyła stwierdzenia przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze niewaŜności postanowienia o pozytywnym 

zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości. Sąd, uchylając oba 

wydane w sprawie postanowienia, wskazał, Ŝe niewaŜność postanowienia 

zachodzi, jeŜeli zostało ono wydane bez podstawy prawnej lub z raŜącym 

naruszeniem prawa, przy czym o raŜącym naruszeniu prawa moŜna mówić w 

sytuacji, gdy dochodzi do naruszenia wyraźnej, nie budzącej wątpliwości 

interpretacyjnych normy prawa /gdy proste zestawienie treści rozstrzygnięcia z 

treścią zastosowanego przepisu prawa wykazuje na ich oczywistą niezgodność/. 



 110  

Jednocześnie z raŜącym naruszeniem prawa mamy do czynienia tylko wtedy, 

gdy w wyniku naruszenia powstają skutki niemoŜliwe do zaakceptowania z 

punktu widzenia praworządności. Sąd nie podzielił stanowiska organu, iŜ 

wydanie postanowienia o zaopiniowaniu projektu o podziale nieruchomości bez 

wcześniejszego, stosownie do art. 94 ust. 2 ugn, zawieszenia postępowania 

stanowi raŜące naruszenie prawa, gdyŜ przepisy normujące tryb wydawania 

opinii nie są jednoznaczne i budzą wątpliwości interpretacyjne. Nadto Sąd 

wskazał, iŜ skutek postanowienia o zaopiniowaniu projektu o podziale 

nieruchomości sprowadza się jedynie do tego, Ŝe organ, który pozytywnie 

zaopiniuje projekt o wstępnym podziale jest swoją opinią związany. Zatem 

równieŜ te ograniczone skutki, jakie wywołuje postanowienie opiniujące, 

przemawiają za uznaniem, iŜ naruszenie przy jego wydaniu, wynikającego z art. 

94 ust. 2 ustawy obowiązku zawieszenia postępowania, nie moŜe stanowić 

raŜącego naruszenia prawa. Sąd nie zgodził się równieŜ z twierdzeniem organu, 

Ŝe postanowienie opiniujące podział raŜąco narusza art. 94 ust. 1 ustawy, z 

uwagi na brak decyzji o warunkach zabudowy. Sąd podkreślił, iŜ wydanie opinii 

w przedmiocie podziału nieruchomości moŜe mieć takŜe miejsce wówczas, gdy 

nie ma ani planu zagospodarowania terenu, ani teŜ decyzji o warunkach 

zabudowy. W takiej sytuacji organ winien zbadać, czy podział jest zgodny z 

przepisami odrębnymi, przy czym nie ma on obowiązku wskazywania, z 

którymi przepisami podział jest zgodny, a jedynie ma obowiązek sprawdzenia, 

czy zaproponowany podział nie narusza jakiś obowiązujących przepisów. Sąd 

zanegował ponadto stanowisko Kolegium, iŜ wydając postanowienie raŜąco 

naruszono art. 92 ust. 2 ustawy, bo pomimo braku uchwały w przedmiocie 

zaliczenia wydzielanej działki do kategorii dróg publicznych, stwierdzono, Ŝe 

działka podlegająca wydzieleniu ma być przeznaczona pod drogę publiczną. 

Zdaniem Sądu brak przedmiotowej uchwały nie moŜe stanowić raŜącego 

naruszenia wymienionego artykułu, gdyŜ taka uchwała nie mogła być podjęta, 
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chociaŜby z tej przyczyny, Ŝe droga mająca stanowić drogę publiczną jeszcze 

nie istniała. Wyrok WSA w tej sprawie nie jest jeszcze prawomocny. 

12. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii. 

 W 2007 roku WSA w Kielcach rozpoznał 27 spraw z zakresu geodezji i 

kartografii, z czego zdecydowana większość, bo 23 sprawy, dotyczyła 

problematyki ewidencji gruntów i budynków. Większość z nich z kolei 

obejmowała sprawy dotyczące aktualizacji danych zawartych w ewidencji. 

W większości spraw dotyczących ewidencji gruntów i budynków, bo w 

16, skargi zostały oddalone. Z uzasadnień wyroków sporządzonych w części 

tych spraw wynika, Ŝe w dalszym ciągu akceptowaną przez Sąd podstawą 

odmowy przez organy wprowadzenia Ŝądanych przez strony zmian w ewidencji 

gruntów był rejestracyjny i informacyjny charakter tego rejestru. Sąd podkreślał, 

Ŝe modernizacja, czy aktualizacja ewidencji gruntów nie słuŜy do dokonywania 

zmian granic nieruchomości, podziałów nieruchomości, ani tym bardziej zmian 

własnościowych. Do tych spraw powołane są bowiem inne organy i instytucje, 

które stosują odmienne procedury. 

W sprawach tego typu pojawiły się równieŜ inne zagadnienia.  

W sprawie II SA/Ke 422/07 Sąd oddalił skargę Gminy na decyzję 

akceptującą zmianę przedmiotową dotyczącą powierzchni działek nabytych 

przez zasiedzenie, wyraŜając pogląd, Ŝe Gmina, która wystąpiła o komunalizację 

przedmiotowej nieruchomości, ale jeszcze nie uzyskała stosownej decyzji, nie 

ma interesu prawnego w sprawie dotyczącej zmiany w ewidencji danych co do 

tej działki, skoro Gmina nie była wpisana do ewidencji gruntów, ani nie została 

z niej wykreślona. Swego interesu prawnego nie moŜe natomiast Gmina 

wywodzić z dokonanych w latach 70-tych wpisów w ewidencji gruntów Skarbu 
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Państwa jako władającego, ani Urzędu Miasta i Gminy jako uŜytkownika, bo nie 

jest ich następcą prawnym. 

W sprawie II SA/Ke 387/06 dotyczącej odrzucenia zarzutu złoŜonego w 

trybie art. 24a ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240/2005 poz. 2027), Sąd wyjaśnił, Ŝe 

organ dokonujący modernizacji ewidencji gruntów i budynków nie ma 

uprawnień do merytorycznej oceny aktów notarialnych będących podstawą 

wpisów. Poza tym Sąd przeanalizował treść tych aktów, dotyczących nabycia 

przez skarŜącą lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności 

nieruchomości gruntowej i w częściach wspólnych budynku, skonfrontował ją z 

dokonanymi na ich podstawie wpisami w księgach wieczystych oraz z wpisami 

w ewidencji i uznał zarzuty skarŜącej twierdzącej, Ŝe nabyła własność całej 

nieruchomości gruntowej, a nie udział w niej - za bezzasadne.  

W siedmiu sprawach z zakresu ewidencji gruntów i budynków, WSA w 

Kielcach uchylił zaskarŜone akty. W większości z nich było to spowodowane 

naruszeniami przez organy administracji przepisów postępowania 

administracyjnego dotyczących: udziału w sprawie wszystkich stron (II SA/Ke 

76/07), relacji między kontrolowanym postępowaniem wznowieniowym, a 

wydaną, co do decyzji będącej przedmiotem wznowionego postępowania, 

decyzji stwierdzającej jej niewaŜność (II SA/Ke 95/07), wadliwego 

zastosowania przez organ II instancji art. 138 § 2 kpa, mimo istnienia podstaw 

do wydania decyzji reformatoryjnej (II SA/Ke 275/07), niewykonania wskazań 

zawartych we wcześniejszym wyroku WSA w Krakowie i wynikłej stąd 

niekompletności ustaleń faktycznych (II SA/Ke 357/06) oraz niezamieszczenia 

w uzasadnieniu decyzji wyjaśnień, co do zastosowanej podstawy prawnej i 

ograniczenia się przez organ do podania numerów przepisów, będących 

podstawą decyzji (II SA/Ke 441/06). 

W kilku sprawach jednak Sąd dostrzegł istotne naruszenia przepisów 

prawa materialnego, zwrócił uwagę (czasami ubocznie), na wadliwe stosowanie 
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przez organy administracji przepisów, dotyczących ewidencji gruntów i 

budynków oraz zamieścił poglądy ogólniejszej natury.  

W sprawie II SA/Ke 76/07 Sąd zalecił organowi I instancji rozwaŜenie 

zasadności wprowadzenia jedną decyzją kilkudziesięciu zmian w ewidencji 

gruntów. Sąd zauwaŜył bowiem, Ŝe podstawy ujawnienia nowych właścicieli i 

podstawy dokonania zmian w juŜ istniejących jednostkach rejestrowych są 

róŜne odnośnie róŜnych dokonanych zmian, przez co przesłanki prowadzenia w 

tych sprawach jednego postępowania określone w art. 62 kpa - nie są spełnione.  

W sprawie II SA/Ke 275/07 dotyczącej m. in. wprowadzenia zmian w 

ewidencji budynków, Sąd uznał, Ŝe organ II instancji, sprzecznie z zasadą 

superficies solo cedit, przyjął, iŜ budynek stojący w większej części na jednej z 

działek objętej AWZ dotyczącym jednego właściciela, a w mniejszej części na 

drugiej działce objętej innym AWZ, wydanym na innego właściciela, w sytuacji, 

gdy w obu tych AWZ stwierdzono nabycie zabudowań po ½ części – powinien 

być w ewidencji budynków ujawniony jako naleŜący po ½ drugiej części do obu 

tych współwłaścicieli. Sąd wyraził pogląd, Ŝe taki budynek powinien być 

ujawniony w ewidencji budynków jako stojący na tej z przedmiotowych działek, 

na której znajduje się jego większa część. UpowaŜnia do tego bowiem treść pkt. 

18 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i 

budynków, przytaczanego dalej jako rozporządzenie w sprawie ewidencji 

gruntów (Dz. U. Nr 38 poz. 454), z którego wynika, Ŝe nieruchomość 

budynkową połoŜoną na kilku sąsiadujących działkach naleŜy przypisać do 

działki, na której znajduje się jego większa część. Poza tym Sąd przypomniał, Ŝe 

wpisy w ewidencji nie przesądzają prawa własności, przez co wskazana treść 

wpisu w ewidencji budynków nie naruszy praw właścicielskich stron do 

przedmiotowego budynku. 

W sprawie II SA/Ke 357/06 Sąd zauwaŜył, Ŝe złoŜenie w toku 

postępowania w przedmiocie odmowy aktualizacji ewidencji gruntów, operatu 
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zawierającego wykaz zmian ewidencyjnych o jakim mowa w § 46 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów, nie zwalnia organu 

ewidencyjnego od kontroli, czy wykaz oparty jest na dokumentach, z których 

wynika stan prawny, a więc czy zachodzą merytoryczne przesłanki do 

dokonania zmian w ewidencji. Ponadto Sąd uznał, Ŝe ustalenie organu, co do 

niemoŜności zastosowania § 37 i 38 ust. 2 rozporządzenie w sprawie ewidencji 

gruntów, wymaga dołączenia do akt stosownego dowodu świadczącego o braku 

zgodnego oświadczenia woli właścicieli nieruchomości co do przebiegu granicy.  

Dwie ze spraw z zakresu geodezji i kartografii dotyczyły rozgraniczenia 

nieruchomości.  

W sprawie II SA/Ke 423/07 Sąd oddalił skargę na umorzenie 

postępowania rozgraniczeniowego, akceptując ustalenie organu, Ŝe skoro nie 

doszło do zawarcia ugody granicznej, ani teŜ zgromadzone dowody nie 

pozwalają na ustalenie przebiegu granicy stosownie do art. 33 ust. 1 Prawa 

geodezyjnego i kartograficznego, to konieczne jest umorzenie postępowania 

administracyjnego i przekazanie sprawy do sądu powszechnego. ZauwaŜając 

naruszenie przepisów postępowania, polegające na niezamieszczeniu w 

sentencji decyzji rozstrzygnięcia co do przekazania sprawy do sądu, WSA w 

Kielcach uznał, Ŝe skoro w uzasadnieniu decyzji znalazło się jednoznaczne i 

stanowcze sformułowanie o przekazaniu sprawy sądowi, to wskazane 

uchybienie nie mogło mieć wpływu na wynik sprawy.  

W sprawie II SA/Ke 425/07 Sąd uchylił kasacyjną decyzję organu II 

instancji uznając, Ŝe nie było w sprawie podstaw do uznania, iŜ operat z 

załoŜenia ewidencji gruntów z 1961 r. moŜe być dokumentem, na podstawie 

którego moŜna decyzją, w trybie art. 33 ust. 1 Prawa geodezyjnego i 

kartograficznego ustalić przebieg granicy. Operat z załoŜenia ewidencji gruntów 

pozwala bowiem tylko na ustalenie granicy ewidencyjnej, a nie prawnej.   

Spośród nielicznych innych spraw z zakresu geodezji i kartografii warta 

omówienia jest sprawa II SA/Ke 1096/05. Sąd oddalił skargę na stwierdzenie 
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przez organ w trybie art. 66 § 3 kpa swej niewłaściwości i zwrot stronie podania 

o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia miejsca 

połoŜenia usuniętego znaku granicznego. Sąd uznał, Ŝe zakres, w jakim Starosta 

sprawuje ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, 

nie obejmuje wydawania decyzji w sprawie umieszczenia zniszczonego, 

stuletniego znaku granicznego. Ustalenie bowiem połoŜenia znaków 

granicznych to czynność techniczna związana z ustaleniem przebiegu granicy w 

postępowaniu rozgraniczeniowym. RównieŜ instytucja wznowienia znaków 

granicznych uregulowana w art. 39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, nie 

naleŜy do spraw administracyjnych rozstrzyganych decyzją. 

13. Sprawy z zakresu samorządu terytorialnego 

Wśród spraw o przedmiotowej tematyce przewaŜała problematyka 

związana z kwestią wygaśnięcia mandatu wójta, burmistrza oraz radnego. 

W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 432/07 (wyrok nieprawomocny) Sąd 

oddalił skargę Rady Gminy na zarządzenie zastępcze Wojewody, stwierdzające 

wygaśnięcie mandatu wójta. Sąd podzielił stanowisko Wojewody, Ŝe wobec 

prawomocnego skazania Wójta za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarŜenia 

publicznego utracił on prawo wybieralności (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 

1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw - Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), co powoduje 

wygaśnięcie jego mandatu (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. 

o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta - Dz.U. Nr 113, 

poz. 984 ze zm.). W takim przypadku rada gminy stwierdza wygaśnięcie 

mandatu w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia 

wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu. Zatem w sytuacji, gdy organ 

gminy wbrew temu obowiązkowi nie podejmował prawnie nakazanych działań, 
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obowiązkiem ustawowym wojewody było wydanie zarządzenia zastępczego w 

sprawie wygaśnięcia mandatu. Zgodnie bowiem z przepisem art. 98a ust. 2 

ustawy o samorządzie gminnym, w razie bezskutecznego upływu terminu 

określonego w ust.1, wojewoda, po zawiadomieniu ministra właściwego do 

spraw administracji publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze, a zatem wydanie 

takiego zarządzenia ma charakter obligatoryjny. Od wykonania ustawowego 

obowiązku wojewoda nie moŜe odstąpić tylko z uwagi na okoliczność, iŜ wójt 

(skazany) wniósł kasację od prawomocnego wyroku. Ustawowa procedura 

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu musi być przeprowadzona w sytuacji 

wydania prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo umyślne. Nie 

moŜna zatem skutecznie stawiać wojewodzie zarzutu, iŜ działał przedwcześnie. 

Bezzasadny jest takŜe podniesiony w skardze zarzut naruszenia wymogu 

umoŜliwienia wójtowi złoŜenia wyjaśnień, określonego w przepisie art. 26 ust. 2 

ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Zgodnie 

z powołanym przepisem, naleŜy umoŜliwić wójtowi złoŜenie wyjaśnień przed 

podjęciem przez radę gminy uchwały o wygaśnięciu mandatu z przyczyn, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1-5 art. 26 ustawy. A zatem, uprawnienie wójta do 

złoŜenia wyjaśnień stanowi integralną część postępowania prowadzonego przez 

radę gminy, przed wydaniem przez nią uchwały o wygaśnięciu mandatu. W 

sprawie niniejszej natomiast stwierdzenie wygaśnięcia mandatu wójta nastąpiło 

w formie zarządzenia zastępczego wojewody. 

Warunkiem skutecznego wydania zarządzenia zastępczego jest uprzednie 

powiadomienie przez wojewodę ministra właściwego do spraw administracji 

publicznej. Wymóg ten został spełniony w niniejszej sprawie. Nie moŜna zatem 

mówić o naruszeniu przepisu art. 26 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze 

wójta, burmistrza i prezydenta miasta, skoro instytucja zarządzenia zastępczego 

nie przewiduje wymogu wysłuchania wyjaśnień zainteresowanego wójta przed 

wydaniem takiego zarządzenia. 



 117  

W sprawach o sygn. akt. II SA/Ke 232/07 i sygn. akt. II SA/Ke 250/07 

Sąd uchylił rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia 

niewaŜności uchwał Rad Gmin o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

wójta.  

W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 232/07, zdaniem organu nadzorczego, 

przedmiotowa uchwała zostały podjęta z naruszeniem art. 26 ust. 2 ustawy o 

bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz art. 7 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Brak bowiem normatywnej podstawy do 

wydania tzw. „uchwały negatywnej”, a domniemywanie kompetencji organu do 

wydawania określonego rodzaju aktu jest niedopuszczalne.  

Sąd, uchylając zaskarŜone rozstrzygnięcie wskazał, iŜ przewidziany w w/w art. 

26 ust. 2 wymóg umoŜliwienia wójtowi złoŜenia wyjaśnień oznacza 

pozostawienie radzie gminy moŜliwości oceny co do przesłanek skutkujących 

wygaśnięciem mandatu. Wynika z tego, iŜ rada gminy jest uprawniona do 

podjęcia uchwały w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

wójta, która ma wyłącznie charakter oświadczenia woli tego organu. W 

rezultacie, w stosunku do takiej uchwały nie moŜna skutecznie podnieść zarzutu 

naruszenia prawa, a tym samym stwierdzić jej niewaŜności. Uchwała taka nie 

stanowi natomiast przeszkody do wydania przez wojewodę zarządzenia 

zastępczego w trybie przewidzianym art. 98a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

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

Podobny pogląd Sąd zaprezentował w sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 

250/07. ZaskarŜonym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda stwierdził 

niewaŜność uchwały Rady Gminy w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu wójta. Tym razem jednak organ nadzorczy swoje rozstrzygnięcie 

uzasadnił złoŜeniem oświadczenia o działalności małŜonka Wójta po upływie 

ustawowego terminu. Okoliczność ta zdaniem organu nadzoru skutkowała 

wygaśnięciem mandatu wójta - stosownie do treści art. 26 ust. 1a pkt 1 ustawy o 

bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, co z kolei 
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zobowiązywało Radę Gminy do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie 

mandatu wójta – zgodnie z art. 26 ust. 2 cyt. ustawy. W skardze do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gmina zarzuciła m.in. raŜące 

naruszenie art. 26 ust. 2 ustawy z 20.06.2002r.o bezpośrednim wyborze wójta, 

burmistrza i prezydenta miasta, polegające na błędnym uznaniu, iŜ Rada Gminy 

nie miała prawa podejmować uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu wójta, w sytuacji gdy złoŜone przez wójta wyjaśnienia nie 

dawały podstawy do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. 

Uchylając powyŜsze rozstrzygniecie nadzorcze, Sąd podzielił stanowisko 

prezentowane w orzecznictwie sądowym (por. wyrok WSA w Krakowie z 

9.08.2005r. sygn. akt. II SA /Kr1004/05 niepublik. i wyrok NSA z 17.10.2006r. 

sygn. akt. II OSK 1395/05 – niepublik.), iŜ rada gminy jest równieŜ uprawniona 

do podjęcia uchwały w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

wójta. Taka uchwała ma wyłącznie charakter opinii, oświadczenia woli rady 

gminy, która jest wyrazem dokonanej oceny sytuacji prawnej i faktycznej. 

Oczywistym jest, iŜ rada gminy wezwana przez wojewodę do stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu wójta, ma prawo do odmiennej, niŜ dokonana przez 

wojewodęw wezwaniu oceny faktów skutkujących z mocy prawa wygaśnięciem 

mandatu wójta. Ocena ta moŜe przybierać postać:  

1/ milczenia gdy rada nie podejmie odpowiedniej uchwały bądź, 

2/ uchwały o treści odmiennej niŜ wyraŜona w wezwaniu wojewody. 

Takie uprawnienia rady gminy potwierdza m.in. przepis art. 98a ust. 2 ustawy o 

samorządzie gminnym, zgodnie z którym, po bezskutecznym upływie 

ustawowego terminu wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze. W konsekwencji, 

dokonanie przez radę gminy odmiennej od wojewody oceny w formie uchwały, 

odmawiającej stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta jest prawem rady, przy 

czym nie rodzi skutków innych niŜ niepodjęcie uchwały o treści Ŝądanej przez 

wojewodę. W tym miejscu wymaga wskazania, Ŝe zgodnie z art. 98a ustawy o 

samorządzie gminnym organ nadzoru nie posiada kompetencji do wydania 
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polecenia determinującego treść uchwały rady gminy. Tym samym organ 

nadzoru nie moŜe narzucić radzie treści uchwały. Z kolei rada gminy ma prawo 

do odmiennej oceny stanu faktycznego i podjęcia uchwały o odmowie 

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. W rezultacie, w stosunku do takiej uchwały 

nie moŜna skutecznie podnieść zarzutu naruszenia prawa, a tym samym 

stwierdzić jej niewaŜności. JuŜ zatem wskazane naruszenie w/w przepisów 

stanowiło wystarczającą podstawę do uchylenia zaskarŜonego rozstrzygnięcia 

nadzorczego. NiezaleŜnie od powyŜszego ubocznie Sąd podniósł, Ŝe 

rozstrzygnięcie nadzorcze zostało podjęte na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1a 

ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i 

prezydenta miasta oraz art. 24 j ust.3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie 

gminnym, w stosunku do których Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 

13.03.2007r., orzekł, Ŝe przepis art. 26 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 

2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta jest 

niezgodny z art. 31 ust. 3 oraz z art. 2 Konstytucji, natomiast przepis art. 24 j 

ust.3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym niezgodny z art. 2 

Konstytucji. Okoliczność ta dodatkowo przemawiała, zdaniem Sądu, za 

koniecznością uchylenia zaskarŜonego rozstrzygnięcia nadzorczego.  

W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke165/07 przedmiotem zaskarŜenia była 

uchwała Rady Miejskiej w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

Burmistrza z powodu niezłoŜenia w terminie określonym w art. 24h ust. 4 

ustawy o samorządzie gminnym oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Sąd, stwierdzając niewaŜność tej uchwały, wskazał, iŜ została ona podjęta m. in. 

na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 a ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o 

bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, co do którego to 

przepisu Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 13 marca 2007r. orzekł, Ŝe 

jest on niezgodny z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji. Przepis art. 26 ust. 1 pkt 

1 a, którego niezgodność z Konstytucją została stwierdzona, utracił moc 19 

marca 2007r. /data ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Nr 48 poz.327/. 
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Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych /Dz. U. Nr 153 poz. 1269/ sądy administracyjne sprawują 

wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, 

przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, 

jeŜeli ustawy nie stanowią inaczej. Oznacza to, Ŝe regułą jest, iŜ badając 

zgodność z prawem zaskarŜonego aktu sąd bada, czy był on zgodny z prawem 

obowiązującym w dacie jego wydania. Przepis art. 26 ust.1 pkt 1a ustawy o 

bezpośrednim wyborze utracił moc z datą ogłoszenia wyroku TK w sprawie K 

8/07, to jest z dniem 19 marca 2007r., co oznacza, Ŝe w dacie podejmowania 

przez Radę Miejską zaskarŜonej uchwały przepis ten obowiązywał. W związku 

z tym rozwaŜenia wymagała kwestia, czy oceniając legalność zaskarŜonej 

uchwały Sąd w niniejszej sprawie powinien był stosować przepis art. 26 ust. 1 

pkt 1 a ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, 

burmistrza i prezydenta miasta czy teŜ nie. Sąd wskazał, Ŝe władny był dokonać 

oceny zgodności zaskarŜonej uchwały bezpośrednio z przepisami Konstytucji 

zwłaszcza w sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł, Ŝe przepis, na 

podstawie którego uchwała została podjęta jest niezgodny z tą Konstytucją. Za 

celowością badania przez sąd w niniejszej sprawie zgodności zaskarŜonej 

uchwały bezpośrednio z przepisami Konstytucji, z pominięciem przepisu art. 26 

ust. 1 pkt 1 a, którego niekonstytucyjność została stwierdzona dopiero po jej 

podjęciu, przemawiają uregulowania zawarte w art. 190 ust. 4 oraz art. 272 § 

1uppsa. O ile przepisy kodeksu postępowania administracyjnego przewidują w 

takim wypadku moŜliwość Ŝądania wznowienia postępowania /art. 145a/, o tyle 

juŜ przepisy ustawy o samorządzie gminnym takiej moŜliwości nie przewidują. 

Brak jest bowiem unormowań, które pozwalałyby osobie, której interes prawny 

został naruszony uchwałą podjętą na podstawie przepisu niezgodnego z 

Konstytucją, domagania się od organu samorządowego podjęcia -w trybie 

wznowienia, czy teŜ w jakimś innym trybie- kolejnej uchwały w tym samym 

przedmiocie. Skoro zaś orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny o 
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niezgodności przepisu z Konstytucją stanowi podstawę do wznowienia 

postępowania przed sądem administracyjnym, pozbawione racji byłoby 

kierowanie się przez sąd przy rozpoznawaniu skargi przepisem 

niekonstytucyjnym, ze świadomością, Ŝe jego zastosowanie uzasadnia 

wznowienie postępowania sądowego na podstawie art. 272 uppsa. W niniejszej 

sprawie okolicznością niesporną było to, Ŝe skarŜący Burmistrz oświadczenie 

majątkowe sporządził w 30- dniowym terminie oraz, Ŝe do Wojewody wpłynęło 

ono w dniu 5 stycznia 2007r., podczas, gdy termin jego złoŜenia upływał 3 

stycznia 2007r. Tak więc opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o jaki mowa w 

art. 24h ust. 4 u.s.g. wyniosło najwyŜej 2 dni /ewentualne nadanie go przesyłką 

pocztową w dniu 4 stycznia 2007r. na ustalenie, Ŝe skarŜący uchybił terminowi 

do jego złoŜenia nie ma Ŝadnego wpływu, w związku z czym nie zachodziła 

potrzeba rozwaŜania w niniejszej sprawie, czy data nadania takiego 

oświadczenia w urzędzie pocztowym moŜe być uznana za datę złoŜenia 

oświadczenia uprawnionemu organowi/. W ocenie Sądu uchybienie, jakiego 

dopuścił się skarŜący, nie było na tyle istotne, aby skutkowało utratą przez niego 

z tego powodu mandatu. Zastosowana wobec Burmistrza zaskarŜoną uchwałą 

sankcja jest nieproporcjonalna w stosunku do uchybienia, jakiego się dopuścił i 

w sposób nieproporcjonalny wkracza w bierne prawo wyborcze, jakie 

przysługuje skarŜącemu, dzięki któremu został wybrany w bezpośrednich 

wyborach Burmistrzem, jak i czynne prawo wyborcze osób, które go na to 

stanowisko wybrały. Uchwała została podjęta na podstawie przepisu 

niezgodnego z Konstytucją, przez co sama Konstytucję tę narusza.  

W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 219/07 Sąd stwierdził niewaŜność 

uchwały Rady Miejskiej w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

radnego wskutek niezłoŜenia w terminie oświadczenia o działalności 

gospodarczej prowadzonej przez małŜonkę na terenie Gminy. W uzasadnieniu 

wyroku Sąd wskazał, Ŝe z niekwestionowanych w sprawie okoliczności wynika, 

Ŝe małŜonka radnego była wspólnikiem spółki cywilnej, zarejestrowanym  
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w ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego. Stan taki trwał takŜe 

dnia 12 grudnia 2006 r., tj. ostatniego dnia, w jakim stosownie do art. 24j ust.3 

ustawy o samorządzie gminnym, radny zobowiązany był złoŜyć oświadczenie o 

działalności gospodarczej współmałŜonka. W tym czasie istniał juŜ akt 

przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, podjęty w oparciu o przepis art. 

26 § 4 kodeksu spółek handlowych, przy czym zawiązana spółka została 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dopiero dnia 21 grudnia 2006 r. Nie 

ulega przy tym wątpliwości, Ŝe wpis do rejestru ma w tym przypadku charakter 

konstytutywny, a nie deklaratoryjny, o czym stanowi wprost przepis art. 251§ 1 

w zw. z art. 26 § 5 k.s.h. Przyjmuje się przy tym, Ŝe spółka jawna w organizacji 

(przed wpisem do KRS) nie ma podmiotowości prawnej, a zatem nie moŜe we 

własnym imieniu nabywać praw ani zaciągać zobowiązań. Analizując charakter 

obowiązku, o jakim mowa w art. 24j ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, nie 

sposób pominąć regulacji ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o działalności 

gospodarczej ( Dz.U.04.173.1807 ze zm.), definiującej pojęcia przedsiębiorcy i 

działalności gospodarczej. Przepis art. 2 tej ustawy stanowi, Ŝe działalnością 

gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, 

usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóŜ, a 

takŜe działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 

Zgodnie zaś z art. 14 ust.1 działalność gospodarczą wykonywać moŜe jedynie 

przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna 

nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – 

wykonująca tę działalność we własnym imieniu. Za przedsiębiorców ustawa 

uznaje takŜe wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich 

działalności gospodarczej  

(art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o działalności gospodarczej).  

W stanie faktycznym sprawy nie ma zatem mowy o tym, aby spółka jawna w 

organizacji – nie będącą osobą prawną ani nie mająca zdolności prawnej - była 

przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej, co 
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zwalniałoby skarŜącego od złoŜenia oświadczenia z art. 24j ust.1 ustawy o 

samorządzie gminnym. W dacie 12 grudnia 2006 r. małŜonka skarŜącego nie 

była juŜ wprawdzie wspólnikiem spółki cywilnej, ale nadal figurowała jako 

podmiot gospodarczy w ewidencji działalności gospodarczej Urzędu 

Miejskiego. Była zatem przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust.1 powołanej 

wyŜej ustawy o działalności gospodarczej, a poniewaŜ działalność gospodarcza 

w formie prowadzenia apteki ogólnodostępnej przez cały czas była 

wykonywana, nie ma podstaw do przyjęcia, aby skarŜący był zwolniony od 

złoŜenia oświadczenia o jakim moa w art. 24j ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym. W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, Ŝe Apteka Prywatna 

przez cały czas funkcjonowała, takŜe w okresie tworzenia spółki jawnej. 

Działalność gospodarcza w rozumieniu art. 2 ustawy o działalności 

gospodarczej była zatem prowadzona, a jest to element wystarczający do 

zaistnienia obowiązku złoŜenia oświadczenia, o jakim mowa w art. 24j ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym. SkarŜący powinności przewidzianej w 

powyŜszym przepisie nie dokonał w terminie, co stosownie do treści art. 190 

ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.03.159.1547 ze zm.), 

obowiązującego w dacie podejmowania zaskarŜonej uchwały przez Radę 

Miejską, powodowało wygaśnięcie mandatu radnego. Przepis ten, podobnie jak i 

art. 24j ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (przewidujący termin do złoŜenia 

oświadczeń o jakich mowa w art. 24j ust.1 tej ustawy), utracił jednak z dniem 19 

marca 2007 r. moc obowiązującą na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 13 marca 2007 r. sygn. akt K 8/07, który orzekł o niezgodności obu 

przepisów z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – art. 190 ust.1 pkt 1a 

ordynacji z art. 31 ust.3 oraz art. 2 Konstytucji, zaś art. 24j ust.3 ustawy o 

samorządzie gminnym – z art. 2 Konstytucji (Dz.U. Nr 48 poz.327). 

Okoliczność, Ŝe stosownie do art. 190 ust.2 i 3 Konstytucji orzeczenie 

Trybunału wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia w organie urzędowym,  
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w którym akt normatywny był ogłoszony, nie moŜe jednak zmieniać oceny, iŜ 

przepis uznany przez Trybunał za niekonstytucyjny ma taki charakter od samego 

początku, tj. od dnia jego wejścia w Ŝycie. Fakt ten musi być brany pod uwagę 

przy kontroli aktu administracyjnego podjętego na podstawie 

niekonstytucyjnego przepisu, a poddanego pod osąd sądowi administracyjnemu 

– mimo, Ŝe generalnie sądy te orzekają o legalności aktu biorąc pod uwagę stan 

faktyczny i prawny w dacie jego wydania. Sąd przyjął, Ŝe mimo obowiązywania 

w dacie podjęcia zaskarŜonej uchwały przepisów na podstawie których ją 

wydano, wobec oczywistej sprzeczności zawartych w nich unormowań z 

Konstytucją i naczelnymi zasadami podlegającymi ochronie w polskim 

porządku prawnym, koniecznym jest odmowa ich zastosowania, a tym samym 

uwzględnienie skargi w oparciu o art.147 § 1 p.p.s.a.  

W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 510/07 (wyrok nieprawomocny) Sąd 

oddalił skargę wniesioną na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wyraŜenia 

zgody na sprzedaŜ, w drodze przetargu, nieruchomości zabudowanej 

stanowiącej własność Gminy. W uzasadnieniu Sąd podzielił reprezentowany w 

orzecznictwie pogląd opowiadający się za szerokim rozumieniem pojęcia 

sprawy z zakresu administracji publicznej, czego konsekwencją jest 

interpretowanie wszelkich występujących w praktyce wątpliwości co do 

dopuszczalności drogi sądowoadministracyjnej na podstawie art. 101 ustawy o 

samorządzie gminnym, na korzyść ochrony praw obywateli i przynaleŜnego im 

konstytucyjnego prawa do sądu. Skarga przewidziana w powyŜszym przepisie 

jest bowiem jedną z prawnych gwarancji realizacji zasady demokratycznego 

państwa prawa oraz zasady praworządności (por. uzasadnienie wyroku składu 7-

miu sędziów NSA z dnia 17 maja 1999 r., ONSA 1999, z.4, poz. 109, 

postanowienie Sądu NajwyŜszego z dnia 24 września 1997 r., OSNAPiUS 1998, 

nr 6, poz. 171, uchwała NSA z dnia 6 listopada 2000 r., ONSA 2001/2/52).  

Dokonana, w tak rozumiany sposób, ocena przypadku objętego skargą prowadzi 

z kolei do wniosku, Ŝe zaskarŜona uchwała mieści się w katalogu spraw  
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z zakresu administracji publicznej i moŜe być zaskarŜona do sądu na podstawie 

art. 101 ustawy. Uchwała, w której Rada Miejska wyraziła zgodę na sprzedaŜ, w 

drodze przetargu, określonej i wyodrębnionej prawnie nieruchomości, stanowi 

etap przygotowawczy i poprzedzający czynności cywilnoprawne, ale sama 

czynnością o takim charakterze nie jest. Decydowanie o tym, która 

nieruchomość ma pozostać własnością gminy, a co do której nieruchomości 

gmina ma się takiej własności wyzbyć, ma przy tym wszelkie cechy 

wykonywania przez gminę zadań publicznych polegających na gospodarowaniu 

mieniem komunalnym, a tym samym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

wspólnoty w rozumieniu art. 7 ust.1 ustawy. Zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.04.261.2603 ze 

zm.), nieruchomości stanowiące własność gminy i nie oddane w wieczyste 

uŜytkowanie, stanowią gminny zasób nieruchomości; mogą być przeznaczane 

na cele rozwojowe gmin i zorganizowaną działalność inwestycyjną, w 

szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z 

tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a takŜe na realizację 

innych celów publicznych. Podejmując uchwałę, której konsekwencją będzie 

wyeliminowanie danej nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości, gmina 

wykonuje swoje zadania publicznoprawne, a zatem podejmuje czynności z 

zakresu administracji publicznej. Tym samym, uchwała o wyraŜeniu zgody na 

sprzedaŜ nieruchomości w drodze przetargu jest sprawą z zakresu administracji 

publicznej i moŜe zostać zaskarŜona do sądu na podstawie art. 101 ust.1 ustawy. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 694/06 Sąd uchylił 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia niewaŜności 

zarządzenia Wójta w sprawie uniewaŜnienia konkursu na stanowisko Dyrektora 

Przedszkola Samorządowego, w uzasadnieniu wskazując, Ŝe orzeczenie o 

stwierdzeniu niewaŜności zarządzenia organu gminy w trybie art. 91 ust. 1 

ustawy, moŜe nastąpić nie później niŜ w terminie trzydziestu dni od dnia 

doręczenia zarządzenia organowi nadzoru. Podjęcie rozstrzygnięcia 



 126  

nadzorczego po upływie tego terminu oznacza, Ŝe Wojewoda orzekał nie mając 

juŜ do tego umocowania ustawowego, a to z kolei powoduje konieczność 

uchylenia zaskarŜonego aktu. 

W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 74/07 oddalając skargę Powiatu na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia niewaŜności 

uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Sąd wskazał, Ŝe z brzmienia 

art. 229 k.p.a wynika, Ŝe organy właściwe do rozpatrywania skarg naleŜy w 

pierwszej kolejności ustalać na podstawie przepisów szczególnych. W doktrynie 

zgodnie przyjmuje się, Ŝe przepisami szczególnymi, o których mowa w w/w 

przepisie, mogą być wyłącznie przepisy ustawowe. Charakter przepisów 

szczególnych w rozumieniu art. 229 k.p.a. mogą mieć zarówno przepisy k.p.a. 

(przykładowo art. 236 k.p.a.), jak i przepisy pozakodeksowe. Dopiero gdy takich 

przepisów nie ma, organami właściwymi do rozpatrywania skarg będą te, które 

wskazuje k.p.a. w art. 229 k.p.a.  

Stosownie do art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - 

zadania nadzoru budowlanego wykonują, z zastrzeŜeniem ust. 3 i 4, następujące 

organy: 

 1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego; 

 2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego 

jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w 

skład zespolonej administracji wojewódzkiej. 

 Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy z 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w 

województwie (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) 

administrację rządową na obszarze województwa wykonują działający pod 

zwierzchnictwem starosty kierownicy powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy, 

wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach. Zatem powiatowe 

inspektoraty nadzoru budowlanego wchodzą w skład powiatowej administracji 

zespolonej, działają pod zwierzchnictwem starosty, ale w sferze administracji 



 127  

rządowej wykonują na obszarze województwa określone ustawami zadania z 

zakresu administracji rządowej. Z treści przytoczonych przepisów wynika 

zatem, Ŝe skargę złoŜoną na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego winien rozpatrzyć Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.  

Odnosząc się do kolejnego zarzutu skargi, a mianowicie naruszenia art. 79 ust. 5 

ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 10 k.p.a. stwierdził, Ŝe 

istotnie z akt administracyjnych przekazanych Sądowi nie wynika, aby Powiat 

został zawiadomiony o wszczęciu postępowania nadzorczego stosownie do 

wymogów w/w przepisów. NaleŜy mieć jednak na uwadze, Ŝe tak jak przy 

załatwianiu indywidualnej sprawy administracyjnej w drodze decyzji brak 

zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego „z urzędu”, nie w 

kaŜdym przypadku powoduje wadliwość decyzji administracyjnej, której 

skutkiem moŜe być jej uchylenie, tak i w przypadku postępowań nadzorczych 

nie kaŜde „niezawiadomienie” o wszczęciu tego postępowania będzie 

powodować wadliwość rozstrzygnięcia nadzorczego skutkującego 

koniecznością jego uchylenia. Trudno bowiem przyjąć aby odpowiednie 

stosowanie przepisów k.p.a. do postępowań nadzorczych polegało na 

zaostrzeniu kryteriów procesowych tego postępowania. Wręcz przeciwnie, sam 

brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego nie moŜe 

powodować wadliwości rozstrzygnięcia wyłącznie z tego powodu (por. uchwałę 

NSA z 21.10.2002, OPS 9/02). W kontekście przedstawionych wywodów, brak 

zawiadomienia Powiatu o wszczęciu postępowania nadzorczego nie miał w 

ocenie Sądu istotnego wpływu na treść rozstrzygnięcia, zwłaszcza,  jeŜeli się 

zwaŜy, Ŝe nie były sporne okoliczności faktyczne istotne w sprawie.  
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14. Sprawy z zakresu stosunków słuŜbowych. 

W roku 2007 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zarejestrował 

w repertorium SA łącznie 24 sprawy dotyczące stosunków słuŜbowych, w tym 

najwięcej, bo 17 ze stosunku słuŜbowego funkcjonariuszy Policji i 3 ze stosunku 

słuŜbowego funkcjonariuszy SłuŜby Celnej. 

 

 

Sprawy ze stosunku słuŜbowego funkcjonariuszy Policji. 

 

Ciekawe pod względem prawnym okazały się sprawy, w których 

funkcjonariusze domagali się przyznania im równowaŜnika pienięŜnego za brak 

lokalu mieszkalnego  

(II SA/Ke 603/07, II SA/Ke 561/07). 

W sprawach tych Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach stanął na 

stanowisku, Ŝe równowaŜnik pienięŜny przewidziany w art. 92 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277) nie przysługuje 

policjantowi, gdy posiada on w miejscu pełnienia słuŜby lub w miejscowości 

pobliskiej lokal mieszkalny, nie odpowiadający normom zaludnienia, 

przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad 

przydziału, opróŜniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału 

i opróŜniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz.U. Nr 

105, poz. 884 ze zm.).  

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o Policji policjantowi w słuŜbie stałej 

przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełni 

słuŜbę, lub w miejscowości pobliskiej, z uwzględnieniem liczby członków 

rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów szczególnych. Z tak 

określonym prawem do lokalu wiąŜą się przewidziane w ustawie resortowe 
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formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy Policji, w 

szczególności: przydział lokalu mieszkalnego (art. 90 ustawy), prawo do 

równowaŜnika pienięŜnego (art. 92 ust. 1 ustawy), prawo do pomocy finansowej 

na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu 

jednorodzinnego, lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość 

(art. 94 ust. 1). Stosownie zaś do treści art. 92 ust. 1 ustawy, policjantowi 

przysługuje równowaŜnik pienięŜny, jeŜeli on sam lub członkowie jego rodziny 

nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia słuŜby lub w 

miejscowości pobliskiej, którego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania, 

odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równowaŜnika 

pienięŜnego za brak lokalu mieszkalnego określone zostały w rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002r. (Dz.U. 

z 2002r. Nr 100, poz. 918 ze zm.). Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, 

równowaŜnik pienięŜny za brak lokalu mieszkalnego przyznaje się policjantowi 

w słuŜbie stałej, jeŜeli w miejscu pełnienia słuŜby lub w miejscowości pobliskiej 

on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego, 

zajmowanego na podstawie umowy najmu, stanowiącego mieszkaniowy zasób 

gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego, lokalu stanowiącego 

własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych albo pozostającego 

w zasobach towarzystw budownictwa społecznego.  

Zdaniem Sądu równowaŜnik pienięŜny jest świadczeniem związanym z 

brakiem jakiegokolwiek lokalu w miejscu pełnienia słuŜby przez policjanta, nie 

zaś z faktem nieposiadania lokalu odpowiedniego, a więc spełniającego normy 

zaludnienia. Zarówno ustawa, jak i rozporządzenie w Ŝadnym wypadku nie 

wiąŜą kwestii prawa do równowaŜnika pienięŜnego z powierzchnią lokalu, 

którym dysponuje policjant, a jedyną okolicznością istotną dla powstania tego 

uprawnienia jest ustalenie, Ŝe funkcjonariusz nie dysponuje lokalem 

mieszkalnym w miejscu pełnienia słuŜby lub w miejscowości pobliskiej. 

Wykładania gramatyczna przytoczonych wyŜej przepisów ustawy  
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i rozporządzenia prowadzi do wniosku, Ŝe równowaŜnik za brak lokalu moŜe 

być przyznany, jeŜeli nie zachodzi negatywna przesłanka materialnoprawna w 

postaci dysponowania przez policjanta lub członków jego rodziny lokalem 

mieszkalnym w miejscu pełnienia słuŜby lub w miejscowości pobliskiej. 

Posiadanie zaś jakiegokolwiek lokalu w miejscu pełnienia słuŜby lub w 

miejscowości pobliskiej wyklucza uprawnienie do równowaŜnika, przy czym 

jeŜeli jest to lokal nieodpowiedni w rozumieniu art. 88 ustawy, policjant moŜe 

skorzystać z prawa do przydzielenia mu lokalu w drodze decyzji 

administracyjnej, bądź zwrócić się o przyznanie prawa pomocy finansowej, 

przewidzianej w art. 94.  

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach celem 

równowaŜnika pienięŜnego, o jakim mowa w art. 92 jest zrekompensowanie 

policjantowi kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania (nie znajdującego się w 

miejscu, w którym pełni słuŜbę, ani w miejscowości pobliskiej) - do miejsca 

pełnienia słuŜby, a nie pokrycie kosztów wynajęcia mieszkania przez policjanta. 

Sąd podzielił w tym zakresie stanowisko organu wyraŜone w odpowiedzi na 

skargę, Ŝe przy interpretacji tego świadczenia, jaką prezentuje skarŜący, nie do 

wytłumaczenia z punktu widzenia zasad logicznego rozumowania i celu, jakim 

mają odpowiadać regulacje zawarte w rozdziale 8 ustawy, byłaby chęć 

ustawodawcy do pomocy finansowej w formie równowaŜnika pienięŜnego 

jedynie tym policjantom, którzy posiadają w miejscu pełnienia słuŜby lokal 

mieszkalny nie spełniający norm zaludnienia, a pozostawienie bez pomocy tych, 

którzy ponoszą koszty wynajmu mieszkania odpowiadającego tym normom.  

W sprawie II SA/Ke 596/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Kielcach podzielił pogląd organu odwoławczego, Ŝe datą pozwalającą określić 

prawo policjanta do równowaŜnika za brak lokalu mieszkalnego jest data 

faktycznego powierzenia mu obowiązków słuŜbowych w określonym miejscu. Z 

treści przepisów zawartych w rozdziale 5 ustawy o Policji, wynika 

jednoznacznie, iŜ pełnienie słuŜby przez policjanta uzaleŜnione jest od 
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powierzenia mu obowiązków słuŜbowych na określonym stanowisku w danej 

miejscowości. Tymczasem skarŜący, co wynika z akt sprawy, został zawieszony 

w pełnieniu obowiązków słuŜbowych, następnie zwolniony z dotychczas 

zajmowanego stanowiska i nie wykonuje Ŝadnych obowiązków słuŜbowych. 

Jego sytuacja zawodowa odpowiada więc sytuacji określonej w art. 37 a ustawy 

o Policji. Przepis art. 37 a ustawy o Policji określa warunki i okres, na jaki 

policjanta zwolnionego z zajmowanego stanowiska moŜna przenieść do 

dyspozycji przełoŜonego. UposaŜenie skarŜącego w okresie zawieszenia go w 

czynnościach słuŜbowych wypłacane jest zgodnie z zasadami przewidzianymi w 

art. 124 ustawy o Policji i nie moŜe świadczyć o tym, Ŝe policjant pełni 

obowiązki słuŜbowe.  

Podobne stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Kielcach w sprawie II SA/Ke 60/07. 

W sprawie II SA/Ke 417/06 Sąd zajmował się oceną legalności decyzji w 

przedmiocie odmowy przyznania policjantowi zwalnianemu ze słuŜby w trybie 

art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy o Policji (ze względu na skazanie prawomocnym 

wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego) ekwiwalentu za 

niewykorzystany urlop. Zdaniem Sądu wobec regulacji art. 114 ust. 4 ustawy do 

skarŜącego nie znajdują zastosowania zasady przyznawania ekwiwalentu 

pienięŜnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wyraŜone w art. 114 ust. 

1 pkt 2 ustawy. 

Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

w sprawie II SA/Ke 480/06. 

W sprawach II SA/Ke 369/07, II SA/Ke 205/07, II SA/Ke 568/07 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach podniósł, Ŝe odpowiedzialność 

dyscyplinarna i karna policjantów została uregulowana w rozdziale 10 

pragmatyki policyjnej. Zgodnie z treścią art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990r. o Policji (Dz. U. 2002r. Nr 7, poz. 58 ze zm.) policjant odpowiada 

dyscyplinarnie za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na 
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naruszeniu dyscypliny słuŜbowej lub nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej. 

Z kolei stosownie do art. 132 ust. 2 naruszenie dyscypliny słuŜbowej stanowi 

czyn policjanta, polegający na zawinionym przekroczeniu uprawnień lub 

niewykonaniu obowiązków, wynikających z przepisów prawa lub rozkazów i 

poleceń wydanych przez przełoŜonych uprawnionych na podstawie tych 

przepisów. Co prawda art. 132 ust. 3 ustawy zawiera przykładowy katalog 

zachowań wypełniających znamiona naruszenia dyscypliny słuŜbowej, jednakŜe 

wobec niewyczerpującego charakteru tego wyliczenia konkretny czyn moŜna 

uznać za naruszenie dyscypliny słuŜbowej w przypadku, gdy spełnia ogólne 

wymogi zawarte w cyt. wyŜej przepisie art. 132 ust. 2.  

Sąd podkreślił, Ŝe w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, Ŝe przy 

odpowiedzialności dyscyplinarnej nie ma znaczenia to, czy działanie lub 

zaniechanie konkretnej osoby było zamierzone, czy teŜ nie. JeŜeli dochodzi do 

przewinienia słuŜbowego, wówczas samo naruszenie obowiązków słuŜbowych, 

albo przekroczenie uprawnień określonych w przepisach prawa moŜe skutkować 

zastosowaniem tej odpowiedzialności. Kara dyscyplinarna orzeczona za 

naruszenie dyscypliny słuŜbowej powinna być współmierna do popełnionego 

przewinienia dyscyplinarnego i stopnia zawinienia, uwzględniając w 

szczególności okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jego 

skutki, w tym następstwa dla słuŜby, rodzaj i stopień naruszenia ciąŜących na 

obwinionym obowiązków, pobudki działania, zachowanie obwinionego przed 

popełnieniem przewinienia dyscyplinarnego i po jego popełnieniu oraz 

dotychczasowy przebieg słuŜby (art. 134 h ust. 1). Natomiast przepis art. 134 h 

ust. 2 ustawy wśród okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, 

mających wpływ na zaostrzenie wymiaru kary wymienia m. in. działanie z 

motywacji zasługującej na szczególne potępienie, albo w stanie po uŜyciu 

alkoholu lub innego podobnie działającego środka (pkt 1) oraz powaŜne skutki 

przewinienia dyscyplinarnego, zwłaszcza istotne zakłócenie realizacji zadań 

Policji lub naruszenia dobrego imienia Policji (pkt 3). Na podstawie oceny 
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zebranego w postępowaniu dyscyplinarnym materiału dowodowego przełoŜony 

dyscyplinarny moŜe wydać orzeczenie o ukaraniu (art. 135 j ust. 1 pkt 3 cyt. 

ustawy). 

W sprawie II SA/Ke 57/07 zwrócono uwagę na to, Ŝe zgodnie z art. 134 

ustawy o Policji karami dyscyplinarnymi są nagana, zakaz opuszczania 

wyznaczonego miejsca przebywania, ostrzeŜenie o niepełnej przydatności do 

słuŜby na zajmowanym stanowisku, wyznaczenie na niŜsze stanowisko 

słuŜbowe, obniŜenie stopnia, wydalenie ze słuŜby. PoniewaŜ ustawodawca nie 

określił, jakiemu przewinieniu słuŜbowemu odpowiada kaŜda z nich, 

pozostawiając to do uznania właściwego organu, dokonywana przez sąd 

administracyjny kontrola uznaniowości w tym zakresie sprowadza się w istocie 

do oceny, czy organ badał sprawę w zakresie przesłanek ustawowych, jak 

równieŜ, czy zebrał i rozwaŜył cały materiał dowodowy. W rozpoznawanej 

sprawie waga czynu, okoliczności jego popełnienia dają podstawę do 

stwierdzenia, Ŝe wymierzenie skarŜącemu kary dyscyplinarnej wydalenia ze 

słuŜby nie stanowi, zdaniem Sądu, dowolności co do zastosowanej sankcji. 

Orzekając najsurowszą z moŜliwych kar dyscyplinarnych, organy orzekające 

kierowały się bowiem wskazaniami zawartymi w treści przepisów art. 134 h ust. 

1 oraz ust. 2 pkt 1 i 3  ustawy o Policji. 

W sprawie II SA/Ke 192/07 Sąd zwrócił uwagę na prawidłowość 

prowadzenia przez rzecznika dyscyplinarnego postępowania dowodowego. 

Art. 135 lit. f ust 1 pkt 2 ustawy o Policji stanowi, Ŝe w toku postępowania 

dyscyplinarnego obwiniony ma prawo do zgłaszania wniosków dowodowych i 

prawo to nie jest ograniczone Ŝadnym terminem. Zdaniem Sądu organy 

orzekające w sprawie pomyliły instytucję zgłoszenia wniosku dowodowego 

określoną w art. 135 lit. f ust 1 pkt 2 ustawy ze zgłoszeniem wniosku o 

uzupełnienie akt postępowania dyscyplinarnego, o jakiej mowa w art. 135  lit. i 

ust. 5 ustawy, naruszając w ten sposób prawo obwinionego do obrony. Rzecznik 

dyscyplinarny moŜe odmówić przeprowadzenia dowodu tylko w razie 
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zaistnienia przesłanek określonych w art. 135 lit. f ust 7 ustawy, a więc gdy 

okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla sprawy, albo jest 

juŜ udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy, gdy dowód jest 

nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności lub nie da się przeprowadzić 

albo gdy przeprowadzenie dowodu jest sprzeczne z prawem. śadna z tych 

sytuacji na gruncie rozpoznawanej sprawy nie miała miejsca. Ustawa o Policji w 

art. 135 lit. j ust. 9 przewiduje dodatkowe obostrzenia w przypadku zamiaru 

wymierzenia, tak jak to miało miejsce w niniejszej sprawie, kary wydalenia ze 

słuŜby. W takiej sytuacji przełoŜony dyscyplinarny przed wydaniem orzeczenia 

dyscyplinarnego ma obowiązek wezwać obwinionego do raportu w celu 

wysłuchania go. Nadto obwinionemu doręcza się sprawozdanie sporządzone 

przez rzecznika dyscyplinarnego w terminie umoŜliwiającym mu zapoznanie się 

z nim przed raportem. 

 

 

Sprawy ze stosunku słuŜbowego funkcjonariuszy SłuŜby Celnej. 

 

W sprawach II SA/Ke 485/07 i II SA/Ke 486/07 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Kielcach badał legalność decyzji Dyrektora Izby Celnej w 

Kielcach w przedmiocie stwierdzenia winy i wymierzenia kary dyscyplinarnej - 

nagany (II SA/Ke 485/07), - upomnienia (II SA/Ke 486/07) za nierzetelne 

wykonywanie obowiązku słuŜbowego, określonego w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o SłuŜbie Celnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 ze zm.). Uchylając decyzję 

Sąd podkreślił, Ŝe podstawę merytorycznego rozstrzygnięcia orzeczenia 

dyscyplinarnego stanowi przepis art. 62 ustawy z dnia 24 lipca 1999r. o SłuŜbie 

Celnej ( Dz. U. z 2004r. Nr 156, poz. 1641, ze zm.), na podstawie którego 

funkcjonariusze celni ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie 

obowiązków słuŜbowych. W szczególności ich nierzetelne wykonywanie moŜe 
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stanowić podstawę do zastosowania tej odpowiedzialności (art. 32 ust. 1 pkt 2 

ustawy).  

Jak zgodnie podkreśla się w orzecznictwie, warunkiem zastosowania 

powołanych przepisów jest jednoznaczne ustalenie faktu naruszenia przez 

funkcjonariusza celnego ciąŜących na nim obowiązków. Ustalenie to musi być 

konkretne, tzn. wskazywać na czas, miejsce i sposób naruszenia obowiązków 

przez funkcjonariusza. W Ŝadnym wypadku przesłanką zastosowania art. 62 ust 

1 ustawy o SłuŜbie Celnej nie moŜe być przypuszczenie, czy 

prawdopodobieństwo naruszenia przez funkcjonariusza jego obowiązków, przy 

równoczesnym braku konkretnych ustaleń w tym zakresie. Przepisy wydanego 

w oparciu o art. 80 ustawy z dnia 24 lipca 1999r. o SłuŜbie Celnej 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  23 sierpnia 2003r. w sprawie trybu 

przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego i 

dyscyplinarnego przyspieszonego oraz sposobu wykonywania kar 

dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych (Dz.U. Nr 156, poz. 

1520) wyraźnie określają, jakie niezbędne elementy powinno zawierać 

postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego (§ 5 ust. 2 pkt 6),  jak 

i orzeczenie dyscyplinarne (§ 11 pkt 3). Oba te przepisy wskazują wprost, Ŝe 

w/w rozstrzygnięcia powinny zawierać „określenie czynu zarzucanego lub 

obowiązku, którego zaniechał obwiniony, ze wskazaniem czasu, miejsca i 

okoliczności”. Obwiniony ma prawo wiedzieć, co jest zarzutem stawianym 

przeciwko niemu, nie moŜe domniemywać ustaleń i zamierzeń prowadzącego 

postępowanie dyscyplinarne. Brak określonej jasno sytuacji uzasadnia 

twierdzenie, Ŝe obwiniony został pozbawiony moŜliwości obrony swoich praw, 

co prowadzi wprost do naruszenia art. 79 ustawy o SłuŜbie Celnej, stanowiącego 

o odpowiednim stosowaniu w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach 

nieuregulowanych przepisów Kodeksu postępowania karnego. 

W sprawie II SA/Ke 361/07 Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby 

Celnej w Kielcach dotyczącą zwolnienia J.S. ze słuŜby stałej w Izbie Celnej, 



 136  

którego podstawą materialno-prawną był przepis art. 26 pkt 10 ustawy o SłuŜbie 

Celnej. Sąd wskazał, Ŝe przepis art. 34 pkt 2 ustawy stanowi, Ŝe funkcjonariusz 

celny nie moŜe wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które 

mogłyby wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność. Zgodnie z 

art. 37 ust.1 ustawy o SłuŜbie Celnej w brzmieniu obowiązującym w dniu 

wydania decyzji z dnia 15 lutego 2007 r. funkcjonariusz celny moŜe wykonywać 

dodatkowe zajęcia zarobkowe jedynie za zgodą kierownika urzędu. W 

odniesieniu do dyrektora izby lub jego zastępcy zgody udziela minister 

właściwy do spraw finansów publicznych. Poprzednie brzmienie w/w przepisu 

prawa, obowiązujące od wejścia w Ŝycie ustawy o SłuŜbie Celnej (15 września 

1999r.) do 30 kwietnia 2002r. miało bardziej restrykcyjne brzmienie - 

„funkcjonariusz celny moŜe wykonywać dodatkowe zajęcia zarobkowe jedynie 

na zlecenie organów administracji rządowej za zgodą Prezesa Głównego Urzędu 

Ceł lub w zakresie działalności publicystycznej i dydaktycznej''. 

Stosownie do ust. 2 art. 37 ustawy o SłuŜbie Celnej funkcjonariusz celny 

nie moŜe wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego 

obowiązkami, albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość, lub 

interesowność. Mając powyŜsze na uwadze, Sąd uznał, Ŝe organ nie przekroczył 

uznania administracyjnego przyjmując, Ŝe wskazane w uzasadnieniu 

zaskarŜonej decyzji fakty wykonywania przez skarŜącego dodatkowych 

czynności zarobkowych wbrew ustawowym zakazom na rzecz podmiotów, 

które pozostawały w związku z działalnością organu celnego budziły 

podejrzenie stronniczości i interesowności, co nie pozwoliło na dalsze 

pozostawanie skarŜącego w słuŜbie.  
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VI. Działalność pozaorzecznicza sądu 

W 2007r. sędziowie i asesorzy orzekający w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Kielcach, a takŜe asystenci brali udział w róŜnych 

szkoleniach i konferencjach. 

W lutym i maju 2007r. dla sędziów, asesorów, referendarzy sądowych i 

asystentów zostały zorganizowane w WSA w Kielcach jednodniowe szkolenia: 

z zakresu „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” oraz na 

temat ,,Ustawy o podatku od towarów i usług”, które przeprowadzili sędziowie 

Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

W kwietniu 2007r. siedmiu sędziów WSA w Kielcach było uczestnikami 

konferencji szkoleniowej w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w 

Luksemburgu, która obejmowała m.in. wizytę w Europejskim Trybunale 

Sprawiedliwości, połączoną z uczestnictwem w rozprawie, spotkania z polskimi 

prawnikami zatrudnionymi w gabinetach sędziów ETS i Sądu Pierwszej 

Instancji oraz Sądu ds. SłuŜby Publicznej Unii Europejskiej, dyskusją na temat 

pytań prejudycjalnych, ich formy i treści oraz procedury związanej z ich 

rozpoznawaniem. 

W dniach 11 – 13 czerwca 2007r. w Baranowie Sandomierskim odbyła się 

konferencja szkoleniowa zorganizowana przez WSA w Kielcach dla sędziów 

Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Kielcach i Gorzowie 

Wielkopolskim. W jej trakcie wykłady przeprowadzili: prezes NSA prof. dr hab. 

Janusz Trzciński s. NSA prof. dr hab. S. Biernat i s. NSA prof. dr hab. Z. 

Kmieciak. 

W czerwcu 2007r. pięciu sędziów WSA w Kielcach ukończyło dwusemestralne 

Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego zorganizowane przez PAN 

Instytut Nauk Prawnych w Warszawie. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach był równieŜ organizatorem 

szkolenia dla sędziów Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w: Kielcach, 
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Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, które odbyło się w dniach 12 – 14 września 

2007r. w Rytrze k.Piwnicznej. W jego trakcie w dwóch grupach tematycznych 

swoje wykłady przeprowadzili sędziowie NSA: Prezes NSA prof. Janusz 

Trzciński, prof. M. Stahl, s. NSA B. Dauter, s. NSA A. Gliniecki oraz s. NSA J. 

Gach. 

W ramach nawiązanej przez WSA w Kielcach współpracy, w dniach 24 – 

26.09.2007r. w WSA w Kielcach przebywała z wizytą delegacja sędziów 

Okręgowego Sądu Administracyjnego w Kownie. W czasie tej wizyty odbywały 

się spotkania sędziów z obu z Sądów, podczas których m.in. omówiono zasady 

współpracy sądów, przeprowadzono dyskusje na temat „Ustrój sądownictwa 

administracyjnego Litwy i Polski – podobieństwa i róŜnice”, „ Zasady 

finansowania działalności sądów”; nadto swoje referaty wygłosili: „Ustrój  

i właściwość rzeczowa sądów administracyjnych na Litwie” – ref. Prezes 

Okręgowego Sądu Administracyjnego w Kownie – Ginteras Cekanauskas oraz 

„Ustrój i właściwość rzeczowa sądów administracyjnych w Polsce”- Prezes 

WSA w Kielcach – Andrzej Jagiełło, „Postępowanie przed sądami 

administracyjnymi – podobieństwa i róŜnice” – ref. Prezes Okręgowego Sądu 

Administracyjnego w Kownie – Ginteras Cekanauskas oraz Wiceprezes Sądu 

Administracyjnego w Kielcach – Anna śak. 

W związku z realizacją zadań związanych z wdroŜeniem Centralnej Bazy 

Orzeczeń i Informacji o Sprawach (CBOiS) w dniu 28 września 2007r. odbyło 

się szkolenie dla sędziów i asesorów WSA w Kielcach przeprowadzone przez 

administratora systemu informatycznego. 

W dniu 2 października 2007r. w WSA w Kielcach, na podstawie Decyzji nr 1 

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2007r. 

„W sprawie wyznaczenia wojewódzkich sądów administracyjnych właściwych 

do prowadzenia szkolenia pracowników sądów administracyjnych oraz 

powołania składu Komisji egzaminacyjnej”, rozpoczęło się szkolenie dla 

referendarzy sądowych i asystentów sędziego wojewódzkich sądów 
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administracyjnych w: Kielcach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie. Szkoleniem 

zostało objętych 35 osób z w/w sądów – zajęcia szkoleniowe trwają od 2 

października 2007r. i będą prowadzone przez okres trzech semestrów w 

wymiarze 300 godzin wykładowych, odbywających się cyklicznie dwa razy w 

miesiącu w dwudniowych sesjach. 

Ponadto jak w poprzednich latach działalności sądu, w celu zapewnienia 

jednolitego orzecznictwa Prezes WSA w Kielcach organizuje cotygodniowe 

narady robocze. W ich toku omawiane są zarówno bieŜące problemy 

orzecznicze jak równieŜ kwestia ruchu spraw, sprawności postępowania oraz 

terminowość podejmowanych czynności. 

1. Wydział Informacji Sądowej 

Wydział Informacji Sądowej udziela wszelkich informacji o stanie 

postępowania w sprawach oraz udostępnia akta do wglądu stronom, ich 

pełnomocnikom oraz innym uprawnionym, codziennie w godzinach 

urzędowania Sądu. Kierownik Wydziału Informacji Sądowej lub upowaŜniony 

pracownik przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, informacji i 

postulatów codziennie w godzinach urzędowania Sądu. Przewodnicząca 

Wydziału Informacji Sądowej przyjmuje interesantów w w/w sprawach w 

poniedziałki w godzinach 1100 - 1400, po uprzednim uzgodnieniu terminu z 

Kierownikiem Sekretariatu WIS. 

W czytelni akt udostępniono 366 akt spraw sądowoadministracyjnych.  

Ponadto udzielono informacji około 1730 interesantom, pytającym głównie o 

tok postępowania, zasady wnoszenia pism procesowych, sposoby i terminy 

składania środków odwoławczych. Wielokrotnie wyjaśniano takŜe istotę 

postępowania sądowoadministracyjnego. Interesanci bardzo często wykazywali 

zainteresowanie przyznawaniem przez sąd prawa pomocy i korzystając  
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ze stosownych wskazówek urzędnika, na miejscu wypełniali druki urzędowe 

PPF o przyznanie prawa pomocy.  

Wydział Informacji Sądowej udzielał takŜe informacji telefonicznie, przy czym 

interesanci pytali o stan spraw, a pracownicy udzielali odpowiedzi korzystając z 

systemu OSO oraz w oparciu o akta spraw pobrane z Wydziałów 

Orzeczniczych. 

Wpłynęło 12 wniosków o udostępnienie informacji publicznej i wszystkie 

zostały rozpoznane pozytywnie, z zachowaniem ustawowego terminu, przy 

uwzględnieniu formy wskazanej we wniosku. Siedmiu wnioskujących prosiło o 

nadesłanie wyroków wraz z uzasadnieniami, co teŜ zostało uczynione. Czterem 

wnioskującym udzielono informacji o miejscu opublikowania Ŝądanych przez 

nich orzeczeń w Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, podając adres 

strony internetowej. Jeden z wniosków dotyczył udostępnienia orzeczenia 

wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim 

– udzielono stosownej informacji. 

Wpłynęło 21 skarg, petycji i wniosków, z których trzy zostały uznane jako 

pisma procesowe i przekazane do akt sprawy. Dwie skargi, zgodnie z Ŝądaniem 

skarŜących, przesłano do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W związku z 

faktem, iŜ jedna ze skarg została wniesiona bezpośrednio do Rzecznika Praw 

Obywatelskich, w której zakwestionowano wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach, akta zostały na wniosek przesłane w/w 

organowi. We wszystkich przypadkach skarŜącym zostały udzielone stosowne 

informacje.  

W znakomitej większości, treść pism kierowanych do Sądu wskazywała na brak 

zrozumienia orzeczeń kierowanych do stron, zarządzeń oraz skutków prawnych 

czynności podejmowanych zarówno przez Sąd, strony i uczestników 

postępowań, jak równieŜ przez organy administracji publicznej.  

W 2007r. przesłano do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie 

6 tezowanych orzeczeń, celem ewentualnego zamieszczenia ich w zbiorze 
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urzędowym orzeczeń sądów administracyjnych wydawanym przez Prezesa 

NSA. Były to orzeczenia w następujących sprawach: 

I SA/Ke 232/06 w przedmiocie opłaty rocznej za wyłączenie gruntów 

rolnych z produkcji rolniczej za 2000r. 

II SA/Ke 599/05 w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości, 

II SA/Ke 52/06 w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy, 

II SA/Ke 391/06 w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu 

postępowania, decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 

pozwolenia na budowę, 

II SA/Ke 489/06 w przedmiocie odmowy ograniczenia sposobu korzystania 

z nieruchomości, 

II SA/Ke 605/06 w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdów. 

Zbiory biblioteczne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

powiększyły się o 52 pozycje. 

Z zakresu wykonywania obowiązków administratora systemu 

informatycznego podjęto następujące czynności: wdroŜono nową wersję 

systemu OSO, współpracującą z bazą CBOIS oraz zmiany architektury sieci 

lokalnej i przystosowano ją do współpracy z wirtualną siecią prywatną (VPN), 

łączącą wszystkie wojewódzkie sądy administracyjne z NSA; w związku z 

powyŜszym w dniach 31.01 – 1.02. 2007r. zorganizowano szkolenie z systemu 

OSO prowadzone przez firmę Softprodukt; wprowadzono równieŜ zmiany w 

systemie pracy zasilaczy bezprzerwowych (UPS). 

Administrator systemu informatycznego przeprowadził następujące 

szkolenia: 

dla asystentów i referendarzy WSA w Kielcach dotyczące wdroŜenia nowej 

wersji systemu OSO i bazy orzeczeń CBOIS – w dniu 26 września 2007r.; 

dla sędziów i asesorów WSA w Kielcach dotyczące pracy i posługiwania się 

narzędziami wyszukiwawczymi w bazie CBOIS – w dniu 28 września 2007r.; 
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dla asystentów i referendarzy WSA w Kielcach na temat systemów 

informatycznych – w dniu 4 października 2007r. 

Na podstawie zarządzenia nr 9 Prezesa NSA w Warszawie z dnia 11 lipca 

2007r. w sprawie utworzenia Centralnej Bazy Orzeczeń i Informacji o Sprawach 

Sądów Administracyjnych i udostępniania orzeczeń przez Internet pracownik 

Wydziału Informacji Sądowej wykonuje anonimizację orzeczeń kończących 

postępowanie sądowoadministracyjne, zapadłych do 30 września 2007r. 

Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej wyszukuje i przedstawia 

sędziom orzeczenia: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału 

Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych jak równieŜ artykuły prasowe 

przydatne do pracy orzeczniczej.  
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VI. Tabele 

 

Tabela nr 1 

 
Ruch spraw w roku 2007 

 
 

Załatwiono 
w tym 
na posiedzeniu 
niejawnym 

 
 

Wydziały/
Sąd 

 
 

Rodzaj 
spraw 

 
 

Pozostało z 
poprzednieg
o okresu 

 
 

Wpłynęło 
 

Łącznie na 
rozprawie 

ogółem z tego 
wyrokiem 

Pozostał
o na 

następny 
okres 

SA 
 

85 606 602 524 78 - 89 

SAB 
 

- 2 2 1 1 - - 

SO 
 

1 - 1 - 1 - - 

 
Wydział I 

 

Razem 
 

86 608 605 525 80 - 89 

SA 
 

226 716 838 654 184 - 104 

SAB 
 

6 40 38 18 20 - 8 

SO 
 

3 2 5 - 5 - - 

 
 

Wydział II 

Razem 
 

235 758 881 672 209 - 112 

Ogółem SA 311 
 

1322 1440 1178 262 - 193 

Ogółem SAB 6 
 

42 40 19 21 - 8 

Ogółem SO 4 
 

2 6 - 6 - - 

Ogółem  321 
 

1366 1486 1197 289 - 201 
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Tabela nr 2 
 
Wpływ skarg na akty i czynności według rodzajów spraw do WSA w 
Kielcach w roku 2007. 
 

Wpłynęło 
 

L.p. 
 

Rodzaj spraw i symbol sprawy L.b. % ogółu wpływu 
tych skarg 

1 2 3 4 

1 Budownictwo (601) 164 12,4 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602) 2 0,1 

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach (603) 23 1,7 

4 Działalność gospodarcza (604) 11 0,8 

5 Ewidencja ludności (605) 46 3,5 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606) - - 

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 16 1,2 

8 Energetyka i atomistyka (608) - - 

9 Gospodarka wodna (609) 11 0,8 

10 Spraw komunalizacji mienia (610) 1 0,1 

11 Podatki (611) 475 35,9 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 25 1,9 

13 Ochrona środowiska i ochrona przyrody (613) 18 1,4 

14 Oświata, szkolnictwo wyŜsze (614) 5 0,4 

15 Sprawy zagospodarowania przestrzennego (615) 61 4,6 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 6 0,5 

17 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i 
zajęć (617) 

1 0,1 

18 Wywłaszczenie (618) 46 3,5 

19 Stosunki pracy (619) 24 1,8 

20 Ochrona zdrowia (620) 17 1,3 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 9 0,7 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622) - - 

23 Dozór techniczny (623) - - 

24 Powszechny obowiązek obrony kraju (624) 3 0,2 

25 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja (625) - - 

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 19 1,5 
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27 Cudzoziemcy (627) 1 0,1 

28 Status Kościołów i związków wyznaniowych (628) - - 

29 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa (629) 4 0,3 

30 Obrót towarami z zagranicą, naleŜności celne (630) 92 7,0 

31 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi (631) - - 

32 Pomoc społeczna (632) 130 9,8 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 24 1,8 

34 Sprawy kombatantów (634) 27 2,0 

35 Kultura fizyczna, sport i turystyka (635) - - 

36 Kultura i sztuka (636) - - 

37 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze (637) - - 

38 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 
oraz 646-652 (645) 

17 1,3 

39 Prawo własności przemysłowej  (646) - - 

40 Ochrona danych osobowych (647) 4 0,3 

41 Sprawy z zakresu informacji publicznej (648) - - 

42 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa oraz z 
zakresu ochrony informacji niejawnych (649) 

- - 

43 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku (650) - - 

44 Sprawy funduszy emerytalnych (651) - - 

45 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych (652) - - 

46 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami (653) 40 3,0 

 Ogółem 1322  

 
Z tego o symbolach głównych 638-644 

Wpłynęło  
L.p 

Rodzaj spraw i symbol sprawy 
L.b 

% ogółu wpływu 
tych skarg 

1 Sprawy egzekucji administracyjnej (638) 20 37,7 

2 Skargi na uchwały jednostek samorządowych (639) 15 28,3 

3 
Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek 

samorządowych (640) 
2 3,8 

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 14 26,4 

5 Skargi na akty prawa miejscowego (642) 1 1,9 

6 Środki zapewniające wykonywanie orzeczeń Sądu (644) 1 1,9 

 Ogółem 53  
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Tabela nr 3  

Załatwienia według rodzajów spraw w WSA w Kielcach w roku 2007. 

 
Załatwiono 

W tym wyrokiem L.p 
Rodzaj spraw i symbol sprawy 

 Łącznie 
 

Uwzględniono Oddalono 

1 2 3 4 5 

1 Budownictwo (601) 178 46 78 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602) 2 1 - 

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach (603) 29 2 13 

4 Działalność gospodarcza (604) 13 4 6 

5 Ewidencja ludności (605) 48 3 35 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606) - - - 

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 20 3 7 

8 Energetyka i atomistyka (608) - - - 

9 Gospodarka wodna (609) 10 3 5 

10 Spraw komunalizacji mienia (610) - - - 

11 Podatki (611) 475 132 141 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 37 8 19 

13 Ochrona środowiska i ochrona przyrody (613) 20 5 9 

14 Oświata, szkolnictwo wyŜsze (614) 9 2 2 

15 Sprawy zagospodarowania przestrzennego 
(615) 

63 18 19 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 9 2 6 

17 Uprawnienia do wykonywania określonych 
czynności i zajęć (617) 

- - - 

18 Wywłaszczenie (618) 58 23 25 

19 Stosunki pracy (619) 28 7 19 

20 Ochrona zdrowia (620) 21 4 14 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 11 2 8 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622) - - - 

23 Dozór techniczny (623) - - - 

24 Powszechny obowiązek obrony kraju (624) 4 1 3 
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25 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja (625) 1 - 1 

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 20 6 4 

27 Cudzoziemcy (627) 2 - 1 

28 Status Kościołów i związków wyznaniowych 
(628) 

- - - 

29 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa 
(629) 

4 - 2 

30 Obrót towarami z zagranicą, naleŜności celne 
(630) 

85 1 31 

31 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami 
wybuchowymi (631) 

- - - 

32 Pomoc społeczna (632) 160 22 110 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 34 12 19 

34 Sprawy kombatantów (634) 34 7 20 

35 Kultura fizyczna, sport i turystyka (635) - - - 

36 Kultura i sztuka (636) - - - 

37 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze 
(637) 

- - - 

38 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 
601-644 oraz 646-652 (645) 

17 4 5 

39 Prawo własności przemysłowej  (646) - - - 

40 Ochrona danych osobowych (647) 4 1 3 

41 Sprawy z zakresu informacji publicznej (648) 1 - - 

42 Sprawy dotyczące poświadczenia 
bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony 
informacji niejawnych (649) 

- - - 

43 Sprawy świadczeń społecznych w drodze 
wyjątku (650) 

- - - 

44 Sprawy funduszy emerytalnych (651) - - - 

45 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych (652) - - - 

46 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami 
(653) 

43 12 14 

 Ogółem 1440 331 619 
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Z tego o symbolach głównych 638-644 
 
 

Załatwiono 

W tym wyrokiem L.p Rodzaj spraw i symbol sprawy 
Łącznie 

Uwzględniono 
Oddalono  

 

1 Sprawy egzekucji administracyjnej (638) 22 2 15 

2 
Skargi na uchwały jednostek samorządowych 

(639) 
14 5 3 

3 Skargi organów nadzoru na uchwały organów 
jednostek samorządowych (640) 

2 - - 

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 17 5 3 

5 Skargi na akty prawa miejscowego (642) 1 1 - 

6 
Środki zapewniające wykonywanie orzeczeń 

Sądu (644) 
1 1 - 

 Ogółem 57 14 21 
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Tabela nr 4 
 
 
 
 

Wpływ wniosków o prawo pomocy   
 
 

Z A Ł A T W I O N O 

Lp. 
Wniosek o przyznanie prawa 

pomocy w postaci: 
Wpłynęło 

Łącznie                   
/suma 

rubryk 4 - 
8/ 

Przyznano 
prawo 

pomocy w 
całości 

Przyznano 
prawo 

pomocy w 
części  

Odmówiono 
przyznania 

prawa 
pomocy 

Pozostawiono 
bez 

rozpoznania 

W inny 
sposób 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

pierwotnie 
zarejestrowany 

166 146 75 35 14 22  

1 
zwolnienia od 

kosztów 
po uchyleniu 
przez NSA i 
przekazaniu 

do ponownego 
rozpoznania 

       

pierwotnie 
zarejestrowany 

22 20 16 1  3  

2 
ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego 

po uchyleniu 
przez NSA i 
przekazaniu 

do ponownego 
rozpoznania 

       

pierwotnie 
zarejestrowany 

233 221 137 70 10 3 1 

3 

zwolnienia od 
kosztów i 

ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego 

po uchyleniu 
przez NSA i 
przekazaniu 

do ponownego 
rozpoznania 

1 1 1     
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Tabela nr 5 
 

 

 

Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Kielcach w 2007 r. 

 

 

 
Rodzaj 
sprawy 

Wpłynęło 
Odrzucono skargę 

kasacyjną 
Przekazano do 

NSA 

SA 71 7 63 

SAB    Wydział I 

SO    

SA 147 20 138 

SAB 5 2 5 Wydział 
II 

SO    

Ogółem SA 218 27 201 

Ogółem  SAB 5 2 5 
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