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I. Informacje wstępne 

Rok 2016 był dwunastym rokiem działalności Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach. Sąd funkcjonuje w strukturze dwóch wydziałów 

orzeczniczych oraz Wydziału Informacji Sądowej. 

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

podatkowych, ubezpieczeń majątkowych, ceł, papierów wartościowych, funduszy 

powierniczych, bankowości i finansów publicznych. 

Do właściwości Wydziału II należą pozostałe sprawy z zakresu właściwości 

rzeczowej sądu. 

Do kwietnia 2016 r. obsadę orzeczniczą stanowiło 13 sędziów na 14 

przyznanych stanowisk sędziowskich oraz dwóch referendarzy sądowych.  Z dniem 

01.04.2016 r. do orzekania w Naczelnym Sadzie Administracyjnym została przeniesiona 

przez Prezesa NSA sędzia NSA T. Kobylecka, która pełniła w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Kielcach funkcję Przewodniczącego Wydziału II. Natomiast 

postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14.04.2016 r. powołana została  do pełnienia 

urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach             

SWSA M. Chraniuk-Stępniak, która orzeka w wydziale II Ogólnoadministracyjnym. 

Prezes NSA zarządzeniem nr 2 z 24 lutego 2016 r. przyznał WSA w Kielcach 

jedno stanowisko asesora sądowego – obwieszczenie z dnia 25 lutego 2016 r. ( M.P z 7 

marca 2016 r. poz. 219).  W maju 2016r. rozpoczęło  się postępowanie kwalifikacyjne w 

sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego. W dniu                  

11 kwietnia 2016 r. Prezes NSA obwieścił o wolnym stanowisku sędziego w tut. Sądzie            

( M. P z 2016 r. poz. 402). W związku z czym Prezes WSA w Kielcach wszczął 

postepowanie kwalifikacyjne w sprawie przedstawienia wniosku o powołanie do 

pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.  

Krajowa Rada Sądownictwa uchwałą z dnia 13.10.2016 r. postanowiła 

przedstawić Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na 

stanowisko sędziego WSA w Kielcach – Krzysztofa Armańskiego, a uchwałą z dnia 13 

grudnia 2016 r., postanowiła przedstawić Prezydentowi RP kandydaturę Agnieszki 

Banach do pełnienia urzędu na stanowisko asesora sadowego w WSA w Kielcach. 

Wskazani wyżej kandydaci dotychczas ( 30 stycznia 2017 r.) nie zostali powołani przez 

Prezydenta RP do pełnieni urzędu na stanowisku sędziego oraz na stanowisku asesora 

sądowego. 
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Z aktualnej obsady 13 sędziów orzekających w WSA w Kielcach w 2016 r. 

dwóch sędziów orzekało w ramach delegacji w Naczelnym Sadzie Administracyjnym – 

sędzia NSA Anna Żak - Prezes Sądu - Przewodniczący Wydziału II, w Izbie 

Ogólnoadministracyjnej (w wymiarze jednej sesji miesięcznie) oraz sędzia WSA 

Sylwester Miziołek – Wiceprezes Sądu - Przewodniczący WIS, w Izbie Gospodarczej 

(listopad- grudzień, 2 sesje).  

 

W dalszej części opracowania przedstawione zostaną szczegółowe informacje 

dotyczące wpływu skarg, postępowania sądowego oraz wybranych problemów 

orzecznictwa w 2016r.  

 

 

 

II. Wpływ skarg i postępowanie sądowe 

W 2016 r. wpłynęło łącznie 1896 spraw, z czego 1790 spraw zarejestrowano 

w repertorium SA, 88 sprawy w repertorium SAB oraz 18 w repertorium SO. Na koniec 

2016 r. do rozpoznania przez WSA w Kielcach pozostało 332 sprawy. 

Wpływ spraw w 2016 r., w porównaniu z 2015 r. (2100 spraw) był niższy o 204. 

Analizując strukturę wpływu skarg w 2016 r. według ich rodzaju, najwięcej skarg 

na akty administracyjne i czynności organów administracji publicznej wpłynęło 

w następujących kategoriach spraw: 

1. zobowiązań podatkowych (symbol 611) – 548,  

2. działalności  gospodarczej ( symbol 604) – 284, 

3. utrzymanie i ochrony dróg publicznych i ruch na tych drogach (symbol 603) – 

156, 

4. budownictwa (symbol 601) – 132, 

5. pomoc społecznej ( symbol 632) – 127, 

6. subwencji unijnych (symbol 655) – 119, 

7. geodezji i kartografii ( symbol 612) – 62, 

8. wywłaszczenia i zwrot nieruchomości (symbol 618) – 45, 

9. zagospodarowania przestrzennego (symbol 615) – 39, 

10. ochrony środowiska i ochrona przyrody (symbol 613) – 37, 

11. środków publicznych nie objęte innymi symbolami (653) – 37, 
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12. ewidencji ludności (symbol 605) – 36, 

13. zatrudnienia i bezrobocia ( symbol 633) – 25 

14. gospodarki wodnej ( symbol 609) – 24, 

15. gospodarki nieruchomościami (symbol 607) – 22, 

16. ustroju samorządu terytorialnego ( symbol 626) – 21, 

17. oświaty, szkolnictwo wyższe (symbol 614) -20, 

18. ochrony zdrowia ( symbol 620) – 15, 

19. rolnictwa i leśnictwa ( symbol 616) – 11, 

20. sprawy mieszkaniowe (symbol 621) – 6. 

 

Na bezczynność organów w różnego rodzaju sprawach wpłynęło 88 spraw. 

Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne – 1529, 

w następnej kolejności osoby prawne - 368, w 16 przypadkach były to organizacje 

społeczne,  6 skarg wniósł prokurator, 1 Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Udział w rozpoznawanych w 2016 r. sprawach, profesjonalnych pełnomocników 

stron i uczestników postępowania, przedstawia się następująco: 

- pełnomocnicy administracji publicznej - 952 

- adwokaci      - 238, 

- radcowie prawni     - 170, 

- doradcy podatkowi    -  129 

- prokuratorzy    -   38.   

 

W przedmiocie przyznania prawa pomocy w toku postępowania, w różnym 

zakresie, wpłynęło łącznie 448 wniosków.  

W 2016 r. nie prowadzono postępowania mediacyjnego.   

Rozpoznawano natomiast 1 sprawę w postępowaniu uproszczonym - na 

posiedzeniu niejawnym wydano wyrok oddalający skargę. 

W 2016 r. załatwiono ogółem 1976 spraw, z tego 1878 z repertorium SA, 78 z 

repertorium SAB oraz 20 spraw z repertorium SO.  Na rozprawach załatwiono 1511 

spraw, natomiast 465 spraw zakończono orzeczeniem wydanym na posiedzeniu 

niejawnym. 

Terminowość załatwiania  spraw ( rep. SA i SAB - 1991) przedstawia się 

następująco: 

- do 2 miesięcy od daty wpływu    - 831    (42,48%), 
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- powyżej 2 do 3 miesięcy           - 502    (25,67%), 

- powyżej 3 do 4 miesięcy    - 296    (15,13%), 

- powyżej 4 do 6 miesięcy     - 217    (11,09%), 

- powyżej 6 do 12 miesięcy          -  86      (4,40%), 

- powyżej 12 do 24 miesięcy   -  23      (1,18%), 

- powyżej 24 miesięcy    -   1      (0,05%). 

Sprawność postępowania należy uznać za bardzo dobrą, ponieważ 83,28 % 

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

uwzględnić fakt zmniejszonej obsady sędziowskiej w 2016 r. oraz orzekania przez 

sędziów WSA w Kielcach, w ramach delegacji w NSA, co wyjaśniono w części wstępnej 

opracowania.  

Biorąc pod uwagę obsadę sędziowską w 2016 r. (12), średnie obciążenie 

wpływem na osobę wynosiło 158,00 spraw, natomiast średnie załatwienie 164,67 

spraw. 

Zaległość na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 332 sprawy, co stanowi 2,10 

średniego miesięcznego wpływu. Należy więc podkreślić, że współczynnik sprawności 

postępowania uzyskany w 2016 r. jest na bardzo dobrym poziomie, ponieważ sprawy 

rozpoznawane są bardzo szybko od daty wpływu do Sądu. 

Skuteczność rozpoznanych przez Sąd skarg na decyzje organów administracji 

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

- Samorządowe Kolegium Odwoławcze – załatwiono 384 spraw, uwzględniono 

skargę w 83, co stanowi 21,61%, 

- terenowe organy administracji rządowej – załatwiono 300 spraw, uwzględniono 

skargę w 72 tj. w 24,00 %, 

- Dyrektor Izby Skarbowej oraz Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej - załatwiono 

183 spraw, uwzględniono skargę w 30, co stanowi 16,39%,  

- Dyrektor Izby Celnej - załatwiono 332 spraw, uwzględniono skargę w 64 tj. w 

19,28%. 

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

załatwiono 81 sprawy, uwzględniono skargę w 28, co stanowi 34,57%. 

W 2016 r. sporządzono łącznie 1495 uzasadnień orzeczeń kończących 

postępowanie w sprawie, z tego sporządzono 1406 w ustawowym terminie, czyli 

94,05%,  do 14 dni po terminie sporządzono uzasadnienie w 59 sprawach (3,95 %), w 

28 powyżej 14 dni do 1 miesiąca po terminie (1,87 %), a w 2 sprawach powyżej 1 m-ca 
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po terminie (0,13%). Uchybienie terminu w większości przypadków jest 

usprawiedliwione urlopem sędziego bądź inną uzasadnioną nieobecnością. W 2016 

roku w 6 sprawach sędziowie korzystali z możliwości przedłużenia terminu do 

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

postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

W 2016 r. wniesiono 480 skarg kasacyjnych od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach, 36 skarg odrzucono, a 425 przedstawiono wraz z aktami 

sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.  

W 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 352 skargi kasacyjne od 

orzeczeń WSA w Kielcach. W 259 sprawach skargi kasacyjne zostały oddalone 

(73,58%), uwzględniono skargi kasacyjne w 73 sprawach (20,73%), w inny sposób 

załatwiono 20 skarg kasacyjnych, co stanowi 5,68 %.  

Problematykę wpływu skarg, postępowania sądowego, zagadnień 

merytorycznych w różnych rodzajowo sprawach w poszczególnych wydziałach 

orzeczniczych także przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania. 

 

 

Wydział I 

W 2016 roku do Wydziału I wpłynęło łącznie 714 spraw, z czego 706 spraw 

zarejestrowano w repertorium SA,  6 w repertorium SAB i 2 w repertorium SO. 

Wpływ ten był niższy niż w 2015 roku o 109 spraw. W dalszym ciągu najliczniejszą 

kategorię spraw stanowią sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych (symbol 611), 

których wpłynęło 548. Szczegółowa problematyka przedstawia się następująco: 

 - podatek od towarów i usług                              - 185 spraw 

 - podatek akcyzowy              -  75 sprawy 

 - podatek dochodowy od osób fizycznych           -  62 sprawy 

 - podatek dochodowy od osób prawnych            -  13 spraw 

 - podatek od spadków i darowizn                         -   6 spraw 

 - podatek od nieruchomości                                 -  98 spraw 

 - podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne  

   podatki i opłaty lokalne                                       - 19 spraw 

 - ulgi płatnicze                          - 35 spraw 

 - egzekucja świadczeń pieniężnych                     - 43 sprawy 

 - inne o symbolu podstawowym 611                    - 12 spraw 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

 10  

 - środki publiczne nie objęte innymi symbolami  – 36 spraw 

- subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacje rynków branżowych    

- 119 spraw 

W symbolach łamanych dotyczących : 

 -  skarg na uchwały jednostek samorządowych wpłynęło    - 3 sprawy 

 - skarg na indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydawanych 

przez właściwego ministra finansów publicznych wpłynęło      – 39 spraw. 

 - skarga na ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 -  3 sprawy 

 -  sprawy rejestrowane w rep. SAB         -  symbol 659/6110  - 3 sprawy 

       -  symbol 658/6110  - 1 sprawa 

        - symbol 658/6532  - 1 sprawa 

        - symbol 658/6536   - 1 sprawa 

 

Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne (493 sprawy) 

oraz osoby prawne (217 spraw). Jedną ze spraw wniósł prokurator, a 3 sprawy 

organizacje społeczne.  Udział profesjonalnych pełnomocników stron w rozstrzyganych 

sprawach przedstawia się następująco: radcowie prawni - 83 przypadki,  adwokaci - 

129 przypadków i doradcy podatkowi – 132 przypadki, 1 przypadek prokurator. 

Nadto odnotowano udział pełnomocników administracji publicznej  w 444  sprawach.  

 W 2016 roku załatwiono łącznie 790 spraw, przy czym 602 na rozprawie i 188 na 

posiedzeniu niejawnym. Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostało do załatwienia 86 

spraw. Zaległość w stosunku do roku ubiegłego znacząco się zmniejszyła ( o 72 

sprawy). Zaległość spowodowana była nierytmicznym wpływem spraw oraz 

korzystaniem przez strony z prawa pomocy, co przesuwało w czasie możliwość 

bieżącego ich załatwienia. Obsada orzecznicza wydziału wynosiła 5 sędziów, 

w tym przewodniczący wydziału w ½ obciążenia. Oznacza to, że statystycznie wpływ na 

jednego sędziego (przy liczonej obsadzie 5 sędziów) wyniósł 142,8 spraw, a załatwienie 

158 spraw. Nadto sędziowie w razie potrzeby orzekali także jako sprawozdawcy 

w sprawach Wydziału II (w tym w składach pochodzących z losowania). 

Ze spraw zaległych: liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty 

pierwszego wpływu skargi do sądu: od 3 do 6 miesięcy - 4, od 6  do 12 miesięcy – 2, od 

12 miesięcy  do 2 lat  3, i powyżej 2 lat -1. 

Z 596 spraw załatwionych na rozprawie w 154 uwzględniono skargę (26 %), 

w 347 oddalono skargę (58 %), w 1 odrzucono skargę (0,16 %), a 94 załatwiono w inny 
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sposób (16 %) – w większości przypadków poprzez połączenie do wspólnego 

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

Na posiedzeniu niejawnym zapadło 182 orzeczeń kończących postępowanie, 

z czego w 150 sprawach skargę odrzucono (82 %). 

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

SA (788) przedstawia się następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu 

załatwiono 465 sprawy (60 %), w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy 168 sprawy (21 %), 

w terminie powyżej 3 do 4 miesięcy 53 spraw (7 %), w terminie powyżej 4 do 6 miesięcy 

51 sprawy (6,5 %), w terminie powyżej 6 do 12 miesięcy 19 spraw (82,4 %), w terminie 

powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy 22 sprawy (2,8 %). 

Sprawność postępowania należy uznać za dobrą, skoro 60% spraw załatwionych 

zostało przed upływem 2 miesięcy od daty wpływu. Szczegółowa analiza wykazuje, 

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

wpadkowe z postępowaniem zażaleniowym włącznie, a także sprawy w których wyrok 

sądu pierwszej instancji uchylono a sprawę przekazano do ponownego rozpoznania. 

Terminowość załatwiania spraw według kryterium prawomocności (od daty wpływu do 

daty prawomocnego załatwienia) jest również dobra, bowiem 66% załatwionych spraw 

uprawomocniła się do 6 miesięcy od daty wpływu. 

Podobnie nie nasuwa zastrzeżeń terminowość zwrotu akt administracyjnych po 

uprawomocnieniu się orzeczenia. W 71% załatwionych nastąpiło do  1 miesiąca od daty 

prawomocności, w 13 % w terminie 2 do 3 miesięcy 11 %, w 5 % w terminie powyżej 3 

do 6 miesięcy, powyżej 6 miesięcy 0,5% od uprawomocnienia się orzeczenia. 

W 2016 roku sędziowie sporządzili łącznie 579 uzasadnień orzeczeń kończących 

postępowanie w sprawie. W ustawowym terminie sporządzonych zostało 557 

uzasadnień, 12 w terminie do 14 dni, 10 w terminie 14 dni do 1 miesiąca i 1 powyżej 1 

miesiąca. Opóźnienia w terminowości spowodowanie  były z reguły urlopami 

wypoczynkowymi sędziów sprawozdawców. W 2016 roku sędziowie  korzystali 

z możliwości przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia o jakiej mowa 

w art.141 § 2a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  w 4 

sprawach. 

W okresie tym wpłynęło 172 skargi kasacyjnie, w tym 153 przekazano 

Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, a 13 odrzucono. Zaskarżalność  skargami 

kasacyjnymi orzeczeń kończących postępowanie  w sprawach  przy uwzględnieniu 
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spraw zakończonych wyrokami i postanowieniami o odrzuceniu skarg kasacyjnych 

wynosi ok. 22 %. 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 178 skarg kasacyjnych. Oddalił skargi 

kasacyjne w 114 sprawach (64 %), w 46 sprawach uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie 

(26 %), a w 18 (10 %) załatwiono w inny sposób. Stabilność orzecznictwa jest nieco 

niższa niż w ubiegłym roku. Przyczyną tego jest uchylenie dużej serii jednorodnych 

spraw. 

W 2016 roku wpłynęło łącznie 205 wniosków o przyznanie prawa pomocy 

w różnym zakresie. W 115 przypadkach przyznano prawo pomocy w żądanym zakresie, 

w 16 przypadkach w przyznano prawo pomocy częściowo uwzględniając wniosek, w 53 

przypadkach odmówiono prawa pomocy. Pozostawiono bez rozpoznania 14 wniosków, 

a 2 rozstrzygnięto w inny sposób (umorzono postępowanie). 

W 2016 roku nie odnotowano przypadków postępowania mediacyjnego 

i uproszczonego. W jednej sprawie o sygnaturze akt I SAB/Ke 5/15 przyznano 

skarżącemu sumę pieniężną na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a, zaś w sprawie I SAB/Ke 

6/16 oddalono wniosek o wymierzenie takiej grzywny. W sprawie o sygnaturze  I SO/Ke 

2/15 oddalono wniosek o wymierzenie grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. 

W 2016 roku odbyło się szereg narad wydziału związanego z problematyką 

bieżącego orzecznictwa lub w związku z opracowaniami zagadnień prawnych 

przekazywanych przez Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Przykładowo narada z dnia 1 czerwca 2016 r. tyczyła problematyki nadesłanego przez 

Biuro Orzecznictwa NSA opracowania pt. „ Stosowanie Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Karty Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej”, narada odbyta w dniu 1 lipca 2016 r. tyczyła problematyki skargi na 

przewlekłość postępowania, narada odbyta w dniu 16 września 2016 r. tyczyła 

problematyki podmiotowości prawnej w zakresie podatku od towarów i usług komornika 

sądowego. Narady odbywane są na bieżąco a często ich celem jest wypracowanie 

wspólnego stanowiska w zakresie nowej problematyki pojawiającej 

się w rozpoznawanych sprawach. 
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Wydział II 

 

W roku 2016 do Wydziału II wpłynęło  1182 spraw, z czego: 

1084 – stanowiły skargi  na akty i czynności (repertorium SA) 

82 – skargi na bezczynność  organów (repertorium SAB) 

16 - wnioski zarejestrowane w repertorium SO.  

Największą ilość skarg odnotowano w sprawach z zakresu  działalności 

gospodarczej, których zarejestrowano 284, dalej z zakresu utrzymania i ochrony dróg 

publicznych i innych dróg -156 (w tym do kierowania pojazdami – 70, 

transport drogowy i  przewozy – 64),  budownictwa  - 132 i pomocy społecznej - 127. 

Łącznie z pozostałością  z poprzedniego okresu do załatwienia w roku 2016 

było 1432 spraw, w tym: 

1324 – skarg z repertorium SA 

92  – skarg z repertorium SAB  

16 -  wniosków z repertorium SO. 

 

W roku 2016 w Wydziale II odbyły się 73 rozprawy i 303 posiedzenia niejawne, 

w tym 94 posiedzeń referendarza sądowego.  

W omawianym okresie  załatwiano 1100 skarg na akty i czynności (repertorium SA), 

co stanowi 92,75% wszystkich załatwień, z czego na rozprawach 866 skarg, 

zaś na posiedzeniach niejawnych 234 skargi. 

Na rozprawach wydano 851 wyroków, w 168 sprawach uwzględniono skargi 

(19,75%), a w 683 sprawach oddalono skargi (80,25%). Na posiedzeniu niejawnym 

wydano 1 wyrok oddalający skargę.  

Odrzucono 208 skarg, w tym:  na rozprawach – 9  i na posiedzeniach niejawnych – 

199. W inny sposób załatwiono 41 spraw (na rozprawach 6, na posiedzeniach 

niejawnych – 35). 

Na bezczynność organu (repertorium SAB) załatwiono skargi w 70 sprawach, 

z czego na rozprawach – 43, a na posiedzeniach niejawnych – 27. Sprawy na 

rozprawach zostały załatwione wyrokami: w 83 sprawach uwzględniono skargi, 

zaś  w 14 oddalono skargę, 1 skargę odrzucono. 

Na posiedzeniach niejawnych odrzucono 22 skargi na bezczynność organów, 

w inny sposób załatwiono 5 skarg. 

Spośród  załatwionych 16 wniosków zarejestrowanych w repertorium SO: 
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- 2 dotyczyły wymierzenia grzywny organowi w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 

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

w 1 sprawie wymierzono grzywnę,  a 1 sprawę załatwiono w inny sposób; 

- 6 wniosków dotyczyło wyłączenia sędziów, z czego w 2 sprawach wyłączono 

sędziów, 2 wnioski oddalono i 2 zostały załatwione w inny sposób.  

- 5 wniosków dotyczyło przyznania prawa pomocy. 

- 2 wnioski dotyczyły rozstrzygnięcia sporu o właściwość, które zostały przekazane 

Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. 

- 1 wniosek dotyczył przywrócenia terminu do wniesienia skargi – odmówiono 

przywrócenia terminu. 

Do rozpoznania na 2017 r.  w Wydziale II pozostało 246 spraw (SA – 224, SAB – 22). 

Wpływ spraw w 2016 r. (1182) został opanowany o 4 sprawy. Szybkość 

postępowania w roku 2016 r. w Wydziale II wyniosła 2,49. 

W Wydziale II w 2016 r. orzekało 8 sędziów, w tym jego Przewodniczący - Prezes 

Sądu, Wiceprezes Sądu i Zastępca Przewodniczącego Wydziału. Dwóch sędziów było 

delegowanych do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym: sędzia NSA Anna 

Żak  w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. w wymiarze 1 sesji w miesiącu, 

sędzia WSA Sylwester Miziołek w okresie od 1 listopada 2016r. – w wymiarze 1 sesji 

w miesiącu. 

W 2016r. w 1166 sprawach (SA – 1084, SAB – 82) skargi na akty i czynności, 

jak również  na bezczynność organów  wniosło: 

- 1036 osób fizycznych, 

- 151 osób prawnych; 

- 13 organizacji społecznych. 

Odnotowano 5 skarg wniesionych przez prokuratora i 1 skargę wniesioną przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich.  

W rozstrzygniętych w 2016r.  sprawach odnotowano udział: 

- pełnomocników administracji publicznej –  508, 

- adwokatów jako pełnomocników  skarżących – 97, 

- adwokatów jako pełnomocników uczestników postępowania – 12, 

- radców prawnych  jako pełnomocników skarżących – 80, 

- radców prawnych jako pełnomocników uczestników postępowania – 7, 

- prokuratorów jako skarżących – 5, 

- prokuratorów jako uczestników – 32. 
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Sędziowie w 2016 roku sporządzili łącznie 916 uzasadnień orzeczeń kończących 

postępowanie w sprawie, z czego w ustawowym terminie 849 (92,7%). Sporządzone 1 

 uzasadnienie dotyczyło zdania odrębnego, złożonego do wyroku. 

Terminowość załatwiania spraw (rep. SA i SAB – 1170 spraw) przedstawia się 

następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu załatwiono – 359 sprawy, 

w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy – 334 sprawy,  w terminie powyżej 3 do 4 miesięcy 

– 242 spraw, w terminie powyżej 4 do 6 miesięcy – 166 sprawy, powyżej  6 miesięcy  

do 12 miesięcy  - 67 spraw, powyżej  1 roku – 1 sprawę i powyżej 2 lat - 1 sprawę.  

W roku 2016 r. do Wydziału II wpłynęło łącznie 416 środków odwoławczych, 

w tym 308 skarg kasacyjnych i 105 zażaleń. Na posiedzeniach niejawnych Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił 23 skargi kasacyjne i 24 zażalenia. Ponadto 

wobec 6 zażaleń zastosował art. 195 § 2 p.p.s.a.. Co do 3 skarg kasacyjnych 

zastosował art. 179 a p.p.s.a., w 2 uchylił postanowienia WSA w Kielcach  w 

przedmiocie odrzucenia skargi i rozpoznał skargi (wyrokiem oddalającym skargę), w 1 

uchylił  wyrok  i rozpoznał skargę( wyrok uwzględniający skargę). 

W 2016 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazano 272 skargi 

kasacyjne i 56 zażaleń. 

W 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 174 skargi kasacyjne od 

orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. W 145 (82,33%) 

sprawach orzeczenia kończące Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

zostały utrzymane w mocy, w 27 (15,52%) sprawach uchylono orzeczenie, a 2 (1,15%) 

sprawy załatwiono w inny sposób. 

W 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny  rozpoznał 53 zażalenia, z czego: 

- w  40 (75.47%) sprawach zażalenia oddalono,  w 8 (15,09%) sprawach uwzględniono, 

a 5 (9,43%) załatwiono w inny sposób. 

W 2016 r.  w Wydziale II nie odnotowano wpływu wniosków o przeprowadzenie 

postępowania mediacyjnego.  

Przeprowadzono 1 postępowanie  uproszczone. 

W roku 2016 w Wydziale II rozpoznano 248 wniosków o przyznanie prawa 

pomocy, w tym  5 wniosków zarejestrowanych w repertorium SO. 
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Grzywny 

 

W 2016 r. do Wydziału II nie wpłynął żaden wniosek o wymierzenie grzywny z art. 

112 oraz art. 145a § 3 p.p.s.a. W oparciu o art. 145a § 2 i 3 nie została też wymierzona 

żadna grzywna. Sąd nie wszczął też żadnego postępowania w przedmiocie 

wymierzenia grzywny z art. 155 § 3 p.p.s.a. 

 Wpłynęły natomiast dwa wnioski o wymierzenie grzywny z art. 55 § 1 p.p.s.a.  

w jednym przypadku Sąd wymierzył grzywnę, a w drugim odrzucił wniosek.  

 Wpłynęła też jedna skarga z art. 154 § 1 p.p.s.a., która została odrzucona. 

 Wpłynęło 16 wniosków o wymierzenie grzywny z art. 149 § 2 p.p.s.a., w jednym 

przypadku Sąd odrzucił skargę, w siedmiu oddalono wniosek o wymierzenie grzywny 

bądź też odmówiono jej wymierzenia, w dwóch wymierzono organowi grzywnę, 6 spraw 

będzie rozstrzygniętych w 2017 r.  Oddalono też skargę w jednej sprawie, 

która wpłynęła w 2015 r. 

 W roku 2016 nie zauważono uchybień w działalności administracji publicznej,  

w związku z czym nie dokonano sygnalizacji w oparciu o art. 155 § 1 p.p.s.a. 

 W sprawie II SO/Ke 8/16 Sąd wymierzając w trybie art. 55 § 1 grzywnę 

w wysokości 500 zł wziął pod uwagę okoliczność, że opóźnienie w przekazaniu skargi 

było znaczne, bo wynosiło 34 dni (skarga wpłynęła do organu 7 marca 2016 r., zatem 

termin do jej przekazania upłynął 22 marca 2016 r., a jak wynika z akt sprawy II SAB/Ke 

28/16, skarga została wysłana do sądu 26 kwietnia 2016 r.). Sąd wziął również pod 

uwagę to, że de facto organ nie podał przyczyn usprawiedliwiających brak przekazania 

w terminie skargi na bezczynność. Okoliczności podane przez organ – krótki staż na 

stanowisku dyrektora oraz "gorące" przygotowanie umów z osobami fizycznymi 

i pracodawcami dotyczą bowiem końca 2015 r., a skarga na bezczynność winna być 

przekazana w marcu 2016 r. Z kolei fakt zaistnienia pomyłki pracowników organu 

w błędnym zakwalifikowaniu pisma skarżącej jako "zapowiedzi skargi, która dopiero 

zostanie złożona" w okolicznościach sprawy budził wątpliwości. W piśmie zawierającym 

tą skargę skarżąca pogrubiła nagłówek, że jest to skarga na bezczynność organu 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz dołączyła do 

tego pisma dowód uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W tej sytuacji trudno więc 

zgodzić się z organem, że mógł odnieść błędne przekonanie, że była to zapowiedź 

skargi na bezczynność, a nie sama skarga. Dodatkowo wskazać wypada, że Sąd nie 
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ma obowiązku poszukiwania argumentów przemawiających za odstąpieniem od 

wymierzenia organowi grzywny za samą stronę. 

Z drugiej jednak strony ustalając wysokość grzywny Sąd wziął pod uwagę fakt, 

że wbrew twierdzeniom skarżącej skarga na bezczynność została przekazana przed 

wniesieniem przez nią niniejszego wniosku o ukaranie organu grzywną (wniosek 

wpłynął 9 maja 2016 r.). Ponadto Sąd wziął pod uwagę okoliczność, że opóźnienie 

w przekazaniu skargi na bezczynność nie było wynikiem złej woli organu i nie brało się 

z chęci uchylenia się przez organ od kontroli przez sąd administracyjny zaskarżonego 

aktu. 

W sprawie II SAB/Ke 7/16 Sąd zobowiązał Burmistrza do rozpatrzenia wniosku 

skarżącego, w którym domagał się on kontroli gospodarstwa pod kątem spełnienia 

wymogów ustawy o nawozach i nawożeniu, wskazując na uciążliwość związaną 

z niewłaściwym składowaniem obornika i orzekł, że bezczynność organu miała miejsce 

z rażącym naruszeniem prawa. Sąd wskazał, że w dniu 30 grudnia 2015 r. Burmistrz 

w oparciu o art. 61 § 1 i 4 kpa wszczął z urzędu postępowanie administracyjne 

w sprawie składowania obornika na działce przez jej użytkownika, o czym zawiadomił 

m.in. skarżącego. Już po wszczęciu postępowania pismem z 11 stycznia 2016 r. organ 

poinformował skarżącego, że nie jest stroną we wszczętym postępowaniu. Pismo to nie 

przybrało jednak żadnej formy procesowej, umożliwiającej skarżącemu złożenie 

stosownego środka odwoławczego do organu wyższej instancji. Skoro organ uznał, 

że postępowanie nie mogło być wszczęte z wniosku skarżącego – czy to z tego 

powodu, że nie jest on stroną, czy też z innych przyczyn (np. wobec faktu, 

że postępowanie w danej sprawie już się toczy z urzędu) – winien był wydać w tym 

zakresie postanowienie w oparciu o art. 61a § 1 kpa. Nie ulega zatem żadnej 

wątpliwości, że wobec skarżącego organ nie wydał żadnego aktu (decyzji bądź 

postanowienia), który mógłby on jako strona zaskarżyć do organu wyższej instancji. 

Wymierzając grzywnę z art. 149 § 2 p.p.s.a. Sąd podniósł, że grzywna w kwocie 100 zł 

ta ma charakter symboliczny co jest podyktowane tym, iż organ nie pozostawał 

całkowicie bierny wobec wniosku skarżącego, a jak wynika z akt sprawy podejmował 

czynności faktyczne zmierzające do jego załatwienia oraz do rozwiązania 

wielowątkowego konfliktu pomiędzy skarżącym, a jego sąsiadami. 

W sprawie II SAB/Ke 51/16 po rozpatrzeniu skargi na bezczynność Burmistrza 

w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych Sąd stwierdził, że Burmistrz dopuścił 

się przewlekłego prowadzenia postępowania, które miało miejsce z rażącym 
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naruszeniem prawa i wymierzył organowi grzywnę w wysokości 500  złotych. 

W uzasadnieniu Sąd podniósł, że w toku całego postępowania, trwającego ponad 3 

lata,  organ kilkakrotnie przez okresy trwające od 2 do ponad 3 miesięcy, nie 

podejmował żadnych czynności w sprawie. Tym samym w ocenie Sądu nie ulega 

wątpliwości, że organ dopuścił się przewlekłości. Brak jest bowiem jakichkolwiek 

podstaw do przyjęcia, że w tych opisanych wyżej okresach zachodziła któraś 

z przesłanek wymienionych w art. 35 § 5 kpa. Sąd nie zgodził się z organem, 

że powodem prowadzenia przez ponad 3 lata postępowania była postawa skarżących, 

które nie czekając na załatwienie sprawy wniosły zażalenie na bezczynność. Mając zaś 

na uwadze to, że przerwy w podejmowaniu przez organ jakichkolwiek czynności trwały 

dłużej niż dwumiesięczny termin do załatwienia sprawy, o którym mowa w art. 35 § 2 

kpa, należało stwierdzić nie tylko, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia 

postępowania – na podstawie art. 149 § 1 pkt 3 p.p.s.a., ale także, że miało ono miejsce 

z rażącym naruszeniem prawa. Uwzględniając częściowo zawarty w skardze wniosek, 

na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. Sąd wymierzył organowi grzywnę w wysokości 500 zł 

uznając, że taka jej wysokość realizuje jej funkcję dyscyplinująco - restrykcyjną. 

Sąd zauważył, że wysokość grzywny wymierzona przez Sąd ma charakter przede 

wszystkim ostrzegawczy. Powinna ona skłonić organ do zmiany sposobu prowadzenia 

postępowań na taki, który będzie umożliwiał jak najszybsze załatwienie nawet 

skomplikowanych spraw. 

 

 

Postępowanie uproszczone 

 

W 2016 r. w  Wydziale II tut. Sądu tylko jedna sprawa została rozpoznana 

w trybie postępowania uproszczonego. Sprawa o sygnaturze II SA/Ke 832/16 dotyczyła 

skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie 

odmowy przywrócenia terminu do zgłoszenia zmiany danych w postaci aktualizacji 

wykazu posiadanych pojazdów. Sędzia sprawozdawca uznał, że sprawa kwalifikuje się 

do rozpoznania w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 pkt 3 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 

2016 r., poz. 718), zwanej dalej „p.p.s.a”. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 grudnia 2016 r. 

na  podstawie §  32 ust. 2 i §  39 ust. 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

 19  

Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich 

sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1177) skierowano sprawę do 

rozpoznania na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów. Wyrokiem z dnia 14 

grudnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Kielcach oddalił skargę. 

Stosownie do zarządzenia Sędziego sprawozdawcy, Sekretariat Wydziału II doręczył 

skarżącemu i organowi administracji odpis sentencji wyroku wraz z pouczeniem, 

że pisemne uzasadnienie powyższego wyroku może zostać sporządzone na wniosek, 

zgłoszony przez stronę w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego odpisu, 

a złożenie wniosku w terminie jest warunkiem wniesienia skargi kasacyjnej do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. Odpis wyroku przestawiono do publicznego 

udostępnienia w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach w dniu 14 grudnia 2016 r. stosownie do art. 139 § 5 

p.p.s.a. Termin publicznego udostępnienia upłynął w dniu 28 grudnia 2016 r. 

W ustawowym terminie strony postępowania nie złożyły wniosku o sporządzenie 

uzasadnienia wyroku.  

 

 

III. Zagadnienia związane z prawem pomocy 

 
 

W 2016 r. skarżący i inni uczestnicy postępowania sądowego chętnie korzystali 

z instytucji prawa pomocy. Wpłynęło 448 wniosków o przyznanie prawa pomocy. W 208 

przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 64 zostały uwzględnione 

częściowo, w 118 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 42 wnioski 

pozostawiono bez rozpoznania, a 10 wniosków rozstrzygnięto w inny sposób 

(umorzono postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy). 

W 2016 r. w Wydziale I wpłynęło 205 wniosków o przyznanie prawa pomocy. 

W 115 przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 16 zostały uwzględnione 

częściowo, w 53 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 14 wniosków 

pozostawiono bez rozpoznania, a 2 wnioski rozstrzygnięto w inny sposób (umorzono 

postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy).  

Najwięcej wniosków o przyznanie prawa pomocy złożono w sprawach 

dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób 
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fizycznych w dalszej kolejności w sprawach łącznych zobowiązań pieniężnych. 

Większość wniosków pochodziła od osób fizycznych, natomiast 34 wnioski złożyły 

osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

W 2016 r. w Wydziale II wpłynęły 243 wnioski o przyznanie prawa pomocy. W 93 

przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 48 zostały uwzględnione 

częściowo, w 65 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 28 wniosków 

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

postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy). Najwięcej wniosków 

o przyznanie prawa pomocy złożono w sprawach budowlanych oraz z zakresu 

uprawnień do kierowania pojazdami i transportu drogowego.  

Większość wniosków pochodziła od osób fizycznych, natomiast 15 wniosków 

złożyły osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

W porównaniu z poprzednimi latami znacznie więcej wniosków o przyznanie prawa 

pomocy złożyli przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. 

Odmawiając stronie skarżącej przyznania prawa pomocy w sprawie o sygn. akt I 

SA/Ke 421/16 starszy referendarz sądowy w wydanym postanowieniu utrzymanym w 

mocy postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

zaakcentował, że dla oceny możliwości płatniczych wnioskodawcy za punkt odniesienia 

uzasadnione jest przyjęcie przede wszystkim wartości wpisu od skargi – stanowi on 

bowiem zwykle najwyższy koszt sądowy w postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. Podkreślono, że zwolnienie od kosztów sądowych, którego domaga 

się strona skarżąca ma charakter wyjątkowy i jest stosowane w stosunku do osób 

charakteryzujących się ubóstwem – przykładowo do takich osób można zaliczyć osoby 

bezrobotne bez prawa do zasiłku lub osoby ze względu na okoliczności życiowe 

pozbawione całkowicie środków do życia. 

Orzekający podkreślił, że wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych należy 

uznać za uzasadniony, w sytuacji gdy poniesienie kosztów sądowych skutkowałoby 

ograniczeniem wydatków na konieczne utrzymanie, a więc na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb socjalnych. Przy czym wysokość wydatków, nawet na te 

najbardziej podstawowe cele, takie jak wyżywienie, opłaty za mieszkanie, media 

również musi mieścić się w kwotach, które są ponoszone w przeciętnym gospodarstwie 

domowym.  

Analiza złożonego w niniejszej sprawie wniosku oraz akt administracyjnych 

dokonana przez starszego referendarza sądowego wykazała, że wysokość wydatków 
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związanych z zakupem leków i leczeniem, na które skarżąca się powołuje nie wpłynęła 

znacznie na poziom życia jej i męża, a wydatki miesięczne przekraczają możliwości 

przeciętnego gospodarstwa domowego. Ponadto wykazane wydatki referendarz 

sądowy określił jako wysokie, przewyższające możliwości finansowe przeciętnego 

gospodarstwa domowego i uznał, że nie można zakwalifikować ich jako niezbędnych 

dla koniecznego utrzymania. Wskazano jednocześnie, że uwagi tej nie należy traktować 

jako wskazującej na konieczność rezygnacji ponoszenia wymienionych wydatków – 

miała ona jedynie na celu wskazanie, że wydatki miesięczne rodziny skarżącej są 

ponadprzeciętne, znacznie wykraczające poza zakres podstawowych potrzeb 

socjalnych.  

Rozpoznając wnioski o przyznanie prawa pomocy w sprawach o sygn. akt od I 

SA/Ke 402/16 do I SA/Ke 406/16 starszy referendarz sądowy, a następnie Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Kielcach utrzymując w mocy postanowienia starszego 

referendarza sądowego doszedł do przekonania, że również te wnioski nie zasługują na 

uwzględnienie i odmawiając spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uwzględnienia 

wniosku wskazał, że spółka nie wykazała, że nie ma dostatecznych środków na 

poniesienie pełnych kosztów postępowania. W świetle uzyskiwanych przez nią 

przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, które w 2015 r. wynosiły 

8.711.119,77 zł przy kosztach uzyskania przychodów w kwocie 9.486.596,43 zł oraz 

przy wartości zgromadzonych przez spółkę środków trwałych, tj. w kwocie 2.402.377,54 

zł w ocenie orzekającego niedopuszczalne byłoby przyjęcie, że spółka spełnia 

przesłanki przyznania prawa pomocy. Zdaniem orzekającego, kwoty, jakie spółka 

wydatkuje, nie pozwalają dać wiary, że nie jest w stanie pozyskać środków na opłacenie 

kosztów sądowych w przedmiotowej sprawie. Biorąc pod uwagę skalę na jaką spółka 

prowadzi działalność gospodarczą nie do przyjęcia jest wniosek, że uiszczenie kosztów 

sądowych wpłynie w jakikolwiek sposób na jej kondycję finansową.  

W kontekście przedstawionych przez spółkę danych wyjaśniono, że o kondycji 

finansowej podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą decyduje wiele 

elementów i czynników. Podstawowym jest oczywiście zysk, który dany podmiot 

uzyskuje z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, 

że w razie poniesienia przez spółkę straty, zasadnym jest automatyczne uznanie 

o potrzebie przyznania jej wsparcia ze środków publicznych. W obrocie gospodarczym 

przyjmuje się bowiem, że strata powstaje wskutek nadwyżki kosztów uzyskania nad 

przychodem, a to skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania i nie świadczy 
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o braku środków finansowych Dlatego też nie można na tej podstawie oceniać realnych 

korzyści ekonomicznych z prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem okoliczność, 

że skarżąca spółka w 2015 r. poniosła stratę w wysokości 1.443.682,95 zł nie świadczy, 

że utraciła płynność finansową, Spółka nie wykazała, aby zamierzała zawiesić 

prowadzoną działalność gospodarczą, czy też aby była objęta postępowaniem 

likwidacyjnym, upadłościowym, układowym lub naprawczym.  

Orzekający wskazał, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjęto 

pogląd, że przedsiębiorstwo, które nie wykazało, że utraciło płynność finansową i nadal 

funkcjonuje w obrocie gospodarczym, nawet pomimo trudności finansowych powinno 

partycypować w kosztach postępowania sądowego. Skoro zatem Spółka osiąga 

przychody, jest kwestią wyboru, czy przeznaczy uzyskane środki na cele związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy też na pokrycie kosztów sądowych. 

Jednakże nakładom na działalność gospodarczą oraz uiszczaniem choćby nawet 

wymagalnych zobowiązań spółki nie można przypisać pierwszeństwa przed kosztami 

sądowymi. Koszty sądowe (czyli możliwość prowadzenia sporów sądowych, z którymi 

te koszty się wiążą) stanowią bowiem element ryzyka podejmowanego w ramach 

działalności gospodarczej. Oznacza to, że inne wydatki takiego przedsiębiorcy nie mają 

pierwszeństwa przed opłatami sądowymi. Co więcej, oczekuje się, że mając na 

względzie wspomniane wyżej ryzyko podmiot taki będzie dysponował stosownymi 

rezerwami na partycypowanie w kosztach sądowych. Tymczasem z uzasadnienia 

wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych wynika, że spółka przedkłada inne 

zobowiązania nad kosztami sądowymi podnosząc, że to właśnie na zobowiązaniach 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej musi się koncentrować. 

Ponadto wskazano, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym ukształtował się 

pogląd, że nie można uznawać wszelkich kosztów działalności gospodarczej za 

priorytetowe wobec kosztów prowadzonego postępowania sądowego. 

Podkreślono, że wystąpienie kosztów sądowych wchodzi w zakres ryzyka 

prowadzonej działalności gospodarczej. Ryzyko niepowodzenia takiej działalności nie 

może zaś obciążać dochodów budżetowych państwa związanych z działalnością 

sądów. W przeciwnym razie, to budżet, a w konsekwencji całe społeczeństwo 

musiałoby kredytować działania podmiotu gospodarczego polegające na 

kwestionowaniu na drodze sądowej rozstrzygnięć organów administracji publicznej.  

Z kolei w sprawie o sygn. akt I SA/ Ke 131/16 starszy referendarz sądowy 

uwzględnił wniosek strony skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie 
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częściowym i zwolnił stronę skarżącą od wpisu od wniesionej skargi w części. 

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że z istoty regulacji dotyczącej przyznania 

prawa pomocy wynika, że powinno się ją kierować w pierwszej kolejności do osób, 

które w sposób oczywisty nie są w stanie opłacić kosztów sądowych. Tymczasem 

badając sytuację majątkową skarżącego przedstawioną w złożonym wniosku oraz 

wynikającą z akt administracyjnych w ocenie orzekającego nie można ponad wszelką 

wątpliwość stwierdzić, że skarżący nie jest wstanie ponieść, chociażby części kosztów 

sądowych w tej sprawie. Orzekający zaakcentował, że skarżący mimo wskazywania na 

problemy finansowe i brak dochodów ma zaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz 

wyżywienie. Ponadto syn i żona skarżącego uzyskują stałe miesięczne dochody 

w łącznej kwocie 5.500,00zł, syn jest właścicielem majątku - trzy mieszkania, dom oraz 

dwa samochody. Rozpoznając wniosek podkreślono, że przy ocenie przesłanek prawa 

pomocy orzekający zobowiązany jest rozważyć przedstawioną przez skarżącego 

sytuację finansową osób pozostających wraz ze skarżącym we wspólnym 

gospodarstwie domowym. Przy czym nie ma znaczenia w tym zakresie okoliczność 

zawarcia przez małżonków umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, 

czy nieprowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. W orzecznictwie sądów 

administracyjnych ugruntowany jest bowiem pogląd, że w przypadku osób 

pozostających w związku małżeńskim oceny aktualnego stanu majątkowego 

i możliwości płatniczych wnioskodawcy dokonuje się z uwzględnieniem sytuacji 

majątkowej współmałżonka niezależnie od panującego między nimi ustroju 

majątkowego. Na małżonkach ciąży bowiem obowiązek udzielenia sobie wsparcia 

finansowego (także w zakresie prowadzonych postępowań sądowych) niezależnie od 

tego w jakim ustroju majątkowym pozostają, a nawet niezależnie od tego, 

czy prowadzą, czy też, nie wspólne gospodarstwo domowe. 

Orzekający nie mógł jednak pominąć faktu, że skarżący w rozpoznawanej 

sprawie został zobowiązany do uiszczenia wpisu od wniesionej skargi, w kwocie 

51.259,00zł. W ocenie starszego referendarza sądowego nie ulega wątpliwości, 

że uiszczenie jednorazowo kwoty w takiej wysokości rzeczywiście może mieć 

negatywny wpływ na sytuację finansową skarżącego i jego rodziny. Zdaniem 

orzekającego, skarżący z pomocą rodziny – syna i żony, którzy uzyskują stałe 

miesięczne dochody oraz są w posiadaniu majątku ruchomego oraz nieruchomości - 

jest jednak w stanie uiścić częściowo wpis sądowy od skargi tj. w kwocie 2.500 zł. 

Kwota to stanowi niespełna 5% kwoty, którą skarżący musiałby uiścić tytułem wpisu 
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w sprawie niniejszej, w sytuacji w której jego wniosek o zwolnienie od kosztów 

sądowych zostałby całkowicie oddalony. 

Również w sprawie o sygn. akt I SA/ Ke 605/16 starszy referendarz sądowy, 

a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach utrzymując w mocy 

postanowienia starszego referendarza sądowego uwzględnił wniosek strony skarżącej 

o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym i zwolnił stronę skarżącą od wpisu 

od wniesionej skargi w części. W motywach uzasadnienia postanowienia podkreślono, 

że wówczas, gdy wykazana przez stronę skarżącą sytuacja materialna uzasadnia 

jedynie przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, orzekający zobligowany jest 

do wyboru jakiego zakresu będzie dotyczyć przyznane prawo pomocy. Orzekając o 

zakresie i rodzaju przyznanej pomocy stronie skarżącej wzięto pod uwagę czynności 

warunkujące skuteczne wniesienie skargi. Z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 

r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. - Dz.U. z 2016 r. 

poz.718), zwanej „ustawą p.p.s.a.” wynika bowiem, że skuteczne wniesienie skargi 

warunkuje wniesienie wpisu od skargi, który w niniejszej sprawie winien wynieść 2.000 

zł. Nie ulega wątpliwości, że uiszczenie jednorazowo kwoty w takiej wysokości 

rzeczywiście może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową skarżącej i jej rodziny.  

Zatem w ocenie orzekającego wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 

należało uznać za uzasadniony w części i przyznać skarżącej zwolnienie od wpisu od 

wniesionej skargi. Rozpoznając wniosek nie znaleziono natomiast przesłanek do 

uwzględnienia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w pozostałym zakresie oraz 

w zakresie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika. Jak wskazano wyżej 

udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest 

formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do 

przypadków, w których zdobycie środków na sfinansowanie choćby w części udziału w 

postępowaniu sądowym jest rzeczywiście obiektywnie niemożliwe. Taka sytuacja nie 

zachodzi w przypadku skarżącej.  

Ponadto, podkreślono, że ustanowienie w toku postępowania przed sądem 

administracyjnym I instancji pełnomocnika z urzędu powinno mieć charakter zupełnie 

wyjątkowy. Sąd bowiem obowiązany jest czuwać nad tym, by stronom występującym 

w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego udzielać potrzebnych wskazówek, 

co do czynności procesowych oraz pouczać ich o skutkach prawnych tych czynności 

i skutkach zaniedbań (art. 6 ustawy p.p.s.a.). Skarga dla Sądu ma wyłącznie walor 

niewiążącej informacji o wadliwości aktu, czy działania (zaniechania) organu, bowiem 
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Sąd z urzędu zobowiązany jest do wzięcia pod uwagę wszelkich naruszeń prawa jakie 

stwierdzi badając daną sprawę. Sąd także ocenia, czy organy administracyjne 

zastosowały wszystkie przepisy, które powinny znaleźć zastosowanie w rozpoznawanej 

sprawie, niezależnie od żądań i zarzutów podniesionych w skardze (art. 134 ustawy 

p.p.s.a.). Wskazane uregulowania gwarantują, że niezależnie od fachowości 

formułowanych przez wnioskodawcę zarzutów, czy braku jego zaangażowania 

w postępowanie sądowoadministracyjne (skarżący nie ma obowiązku uczestniczenia 

w posiedzeniach Sądu) akt będący przedmiotem zaskarżenia zostanie wszechstronnie 

przez Sąd zbadany pod względem jego zgodności z prawem. Ponadto orzekający 

podkreślił, że ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika prawnego z urzędu 

następuje tylko wówczas, gdy brak profesjonalnej pomocy prawnej może pozbawić 

stronę możliwości obrony swoich praw. Takie niebezpieczeństwo nie zachodzi 

w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym z uwagi na wyżej 

opisane gwarancje procesowe przewidziane w art. 134 § 1 i art. 140 § 1 ustawy p.p.s.a. 

Przy czym podkreślono, że ustanowienie pełnomocnika, na tym etapie postępowania, 

nie jest warunkiem skutecznego wniesienia i rozpoznania skargi.  

W 2016 r. strony postępowania nadal składały wnioski o przyznanie prawa 

pomocy na formularzu PPF określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 

grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego 

formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub 

stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2245), które utraciło moc 

z dniem 31 sierpnia 2015 r. W takich wypadkach Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Kielcach pismem wzywał wnioskodawcę do wypełnienia oraz nadesłania obecnie 

obowiązującego formularza PPF określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego 

formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub 

stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1257) w terminie siedmiu dni 

pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wraz z wezwaniem był 

doręczany aktualny druk wniosku o przyznanie prawa pomocy. W sprawach II SAB/Ke 

37/16 i II SA/Ke 777/16 skarżący nie wykonali nałożonego przez Sąd obowiązku i nie 

złożyli wypełnionego urzędowego obowiązującego formularza PPF. Ich wnioski 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17066603
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o przyznanie prawa pomocy zostały pozostawione bez rozpoznania na podstawie z art. 

257 ustawy p.p.s.a. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 876/15 pełnomocnik z urzędu sporządził opinię 

o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Skarżący po doręczeniu opinii złożyli 

na formularzu PPF ponowny wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego 

z urzędu celem sporządzenia skargi kasacyjnej. Starszy referendarz sądowy umorzył 

postępowanie w przedmiocie ponownego wniosku o przyznanie prawa pomocy na 

podstawie art. 249a ustawy p.p.s.a. W uzasadnieniu orzeczenia podkreślono, 

że kwestia prawa pomocy została już bowiem rozstrzygnięta wcześniejszym 

prawomocnym postanowieniem starszego referendarza sądowego, którym ustanowiono 

dla skarżących radcę prawnego z urzędu. Wyznaczenie radcy prawnego z urzędu przez 

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach i podjęcie przez niego czynności 

procesowych w tym sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi 

kasacyjnej, stanowiło wykonanie wydanego w przedmiotowej sprawie postanowienia 

o przyznaniu prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego. Pouczono 

wnioskodawców, że zgodnie z art. 177 § 5 ustawy p.p.s.a, jeżeli sąd stwierdzi, że opinia 

prawna o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej nie została sporządzona 

z zachowaniem zasad należytej staranności, zawiadamia o tym właściwą okręgową 

radę adwokacką, radę okręgowej izby radców prawnych, Krajową Radę Doradców 

Podatkowych lub Krajową Radę Rzeczników Patentowych, która wyznacza innego 

pełnomocnika. Sytuacja taka nie wystąpiła jednak w rozpoznawanej sprawie, gdyż, 

sędzia sprawozdawca stwierdził, że opinia prawna została sporządzona przez 

wyznaczonego radcę prawnego z zachowaniem zasad należytej staranności. 

W związku z powyższym skarżący nie mogli skutecznie wnioskować o ustanowienie 

kolejnego adwokata lub radcy prawnego z urzędu, gdyż przyznane im prawo pomocy 

w tym zakresie zostało już skonsumowane. Starszy referendarz sądowy wydał takie  

same rozstrzygnięcia w sprawach sygn. akt II SA/Ke 986/15 i  akt II SA/Ke 1106/15. We 

wszystkich tych sprawach Sąd nie zwracał się również do organów samorządu 

zawodowego o wyznaczenie nowej osoby do pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu 

w miejsce dotychczasowego. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 1161/15 wyznaczony adwokat z urzędu sporządził 

i wniósł w imieniu skarżącego skargę na decyzję administracyjną z wnioskiem 

o przywrócenie terminu do jej złożenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

postanowieniem odrzucił wniosek o przywrócenie terminu jako spóźniony. Naczelny 
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Sąd Administracyjny, oddalił zażalenie wniesione przez pełnomocnika z urzędu. W 

następstwie powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach postanowieniem 

odrzucił kolejną wniesioną w tej samej sprawie skargę z powodu uchybienia terminu. 

Od tego postanowienia fachowy pełnomocnik złożył skargę kasacyjną zamiast 

zażalenia. Pismo to nie mogło wywołać żadnych skutków procesowych, gdyż zostało 

wniesione z uchybieniem ustawowego terminu i zostało odrzucone przez Sąd.  

Starszy referendarz sądowy odmówił przyznania adwokatowi z urzędu żądanego 

wynagrodzenia, uznając, że podjęte przez pełnomocnika czynności nie stanowiły  

rzeczywistego i profesjonalnego udzielenia skarżącemu pomocy prawnej. W 

uzasadnieniu postanowienia podkreślono, że obowiązek poniesienia przez Skarb 

Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej dotyczy bowiem pomocy faktycznie 

udzielonej. Profesjonalnemu pełnomocnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za 

zastępstwo wykonane na zasadzie prawa pomocy, jeżeli pomoc prawna została 

udzielona stronie z uchybieniem zasad staranności i profesjonalizmu. Powyższe 

stanowisko oparto na orzecznictwie Sądu Najwyższego (postanowienie SN z dnia 20 

września 2007 r., sygn. akt II CZ 69/07), jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego 

(postanowienie NSA z dnia 30 września 2014 r., sygn. akt I FZ 221/14, postanowienie 

NSA z dnia 7 października 2014 r., sygn. akt II OW 7/14). Postanowienie starszego 

referendarza sądowego zostało utrzymane w mocy przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Kielcach. 

Podsumowując, należy podkreślić, że celem instytucji prawa pomocy jest 

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

w sytuacji finansowej uniemożliwiającej im poniesienie kosztów z tym związanych. Z tego 

względu odmawiano prawa pomocy, gdy okoliczności wynikające z oświadczeń 

wnioskodawców i innych dokumentów znajdujących się w aktach sprawy wskazywały, 

że osoby te stać na poniesienie kosztów postępowania sądowego w całości lub w części. 

Przy wydawaniu orzeczeń w przedmiocie prawa pomocy konieczne było sięganie do 

orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów 

administracyjnych oraz zastosowanie wykładni systemowej i celowościowej. 
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IV. Wybrane problemy orzecznictwa 

1. Podatek od towarów i usług. 

W rozpoznawanych w 2016 roku sprawach z zakresu podatku od towarów 

i usług przeważały sprawy związane z oceną zasadności podważania przez organy 

podatkowe prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur 

wystawionych przez podmioty niebędące faktycznymi wykonawcami usługi dostaw 

określonych w tych fakturach oraz sprawy związane wydawanymi w zakresie podatku 

VAT interpretacjami indywidualnymi.  

W sprawie I SA/Ke 618/16 przestawiono stan faktyczny, że Gmina zawarła 

z Samorządowym Centrum Kultury i Sportu (dalej: SCKiS) nieodpłatną umowę 

użyczenia działki, która widnieje w ewidencji środków trwałych urzędu gminy. W 2015 r. 

została przez gminę przeprowadzona tam inwestycja, polegająca na budowie 

osiemnastotorowego pola do minigolfa, budowie rzutni do pchnięcia kulą o nawierzchni 

poliuretanowej i ogrodzenia systemowego, dofinansowana ze środków PROW na lata 

2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Powstała inwestycja została 

oddana do użytkowania 3 lipca 2015 r. Podatek VAT w tym zadaniu inwestycyjnym był 

wydatkiem niekwalifikowalnym. W dniu 23 czerwca 2016 r. zmieniono nieodpłatną 

umowę użyczenia na odpłatną umowę dzierżawy działki nr 256/8 wraz z wytworzonym 

na niej majątkiem w postaci osiemnastotorowego pola do minigolfa, rzutni do pchnięcia 

kulą o nawierzchni poliuretanowej i ogrodzenia systemowego. Umowa cywilnoprawna 

została zawarta z SCKiS, który jest samorządową instytucją kultury, działającą na 

podstawie ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej, ustawy z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej oraz ustawy z 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. Na fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów 

i usług przeznaczonych na realizację powyższych zadań z wykazanymi na nich kwotami 

VAT naliczonego jako nabywca wskazana była gmina. Na mocy zawartej umowy 

dzierżawy SCKiS będzie uiszczać na rzecz gminy czynsz dzierżawny, który zostanie 

udokumentowany wystawionymi na SCKiS fakturami sprzedaży VAT. Faktury te gmina 

będzie ujmować w swoich rejestrach sprzedaży i składanych deklaracjach VAT-7 oraz 

rozliczać VAT należny z tego tytułu. Zarówno gmina, jak i SCKiS, są zarejestrowanymi 

czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Wytworzone środki trwale zaliczane 

są przez gminę do środków trwałych o wartości początkowej powyżej 15.000 zł. 

Realizacja powyższej inwestycji należy do zadań własnych gminy, o których mowa 
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w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina 

przystąpiła do realizacji i realizowała przedmiotową inwestycję z zamiarem 

wykorzystywania jej do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od 

towarów i usług. Bezpośrednio po oddaniu inwestycji do użytkowania gmina 

wykorzystywała ją do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od 

towarów i usług. Rozpoczynając opisaną we wniosku inwestycję gmina działała jako 

podatnik VAT. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku 

VAT. Co miesiąc składa deklaracje rozliczeniowe VAT-7 oraz rozlicza należny podatek 

od towarów i usług. W związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków PROW na 

lata 2007-2013, podatek VAT związany z inwestycją nie był finansowany ze środków 

unijnych, tj. nie był wydatkiem kwalifikowalnym. Wartość każdego z elementów 

inwestycji przekracza kwotę 15.000 zł. SCKiS jest jednostką organizacyjną utworzoną 

przez jednostkę samorządu terytorialnego, posiada osobowość prawną odrębną od 

gminy. 

Spór interpretacyjny dotyczył kwestii czy w przypadku zawarcia odpłatnej umowy 

dzierżawy z SCKiS gminie przysługuje prawo do zastosowania korekty podatku 

naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (dalej: ustawy o VAT), wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki 

poniesione na budowę osiemnastotorowego pola do minigolfa, rzutni do pchnięcia kulą 

o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenia systemowego? 

Organ odwołując się do treści art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT wyjaśnił, że gmina, 

nabywając towary i usługi celem wytworzenia inwestycji, co do której na etapie 

projektowania jak i realizacji zadania nie było planów prowadzenia działalności 

opodatkowanej podatkiem VAT, nie działała w charakterze podatnika podatku VAT, 

tak więc nabywała towary i usługi do czynności niepodlegających opodatkowaniu 

podatkiem VAT. Również po oddaniu do użytkowania inwestycja była wykorzystywana 

do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym po 

oddaniu obiektów do użytkowania, inwestycja te nie była przez gminę używana do 

działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Skoro bowiem gmina, 

po zakończeniu inwestycji, przekazała ją do czynności niepodlegających 

opodatkowaniu podatkiem, to w konsekwencji od momentu rozpoczęcia inwestycji do 

momentu oddania ww. obiektów do użytkowania, wyłączyła tę nieruchomość całkowicie 

z systemu podatku VAT. To oznacza, że gmina, dokonując zakupów towarów i usług 

związanych z realizacją inwestycji nie wykonywała tych czynności do działalności 
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gospodarczej i nie działała w charakterze podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 

1 ustawy i tym samym nie spełniła przesłanki wynikającej z art. 86 ust. 1 ustawy. 

Ponosząc wydatki celem realizacji przedmiotowej inwestycji nie nabyła prawa do 

odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy 

towarów i usług związanych z budową wskazanej wyżej inwestycji. Późniejsze oddanie 

inwestycji do użytkowania na podstawie umowy dzierżawy i wykorzystywanie jej do 

działalności opodatkowanej, nie spowoduje powstania prawa do odliczenia podatku 

VAT, gdyż prawo takie powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, 

staje się wymagalny. Prawo do odliczenia może powstać tylko w przypadku, gdy 

podatnik VAT w momencie nabycia towarów i usług przeznacza je do wykonywania 

czynności opodatkowanych. Oznacza to, że jeżeli w momencie nabycia towarów 

podmiot niedziałający w charakterze podatnika przeznacza takie towary na cele inne niż 

wykonywane w ramach działalności gospodarczej VAT, wtedy takiemu podmiotowi nie 

przysługuje w żadnym momencie prawo do odliczenia VAT naliczonego. Zdaniem 

organu, również przepisy art. 91 ustawy o VAT, regulujące kwestie korekt podatku 

naliczonego, nie przyznają prawa do odliczenia, ani nie zmienią podatku naliczonego 

związanego pierwotnie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu w podatek 

podlegający odliczeniu. Skoro już na etapie realizacji budowy inwestycji, gmina 

wyłączyła przedmiotową infrastrukturę poza regulacje objęte przepisami ustawy o VAT, 

to nawet późniejsze włączenie jej do działalności gospodarczej oraz przeznaczenie do 

czynności opodatkowanych, nie daje prawa do dokonania korekty podatku naliczonego 

związanego z nabyciem towarów i usług służących do jej wybudowania. Gmina nie 

nabyła bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tymi zakupami, 

a zatem nie istnieje podatek, który można odliczyć poprzez dokonanie korekty. 

Podsumowując organ wskazał, że gminie nie przysługuje prawo do zastosowania 

korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT związanego 

z wydatkami poniesionymi na budowę osiemnastotorowego pola do minigolfa, rzutni do 

pchnięcia kulą o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenia systemowego, ponieważ 

gmina nie działała w charakterze podatnika VAT dokonując zakupów towarów i usług 

związanych z realizacją zadania. 

Stanowisko organu zostało uznane przez sąd za nieprawidłowe. W uzasadnieniu 

wyroku sąd stwierdził, że zgodnie z art. 15 ust 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za 

podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie 

realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których 
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zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych 

umów cywilnych. Zgodnie z art. 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy 

należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, co oznacza, że gmina co do 

zasady wykorzystuje swój majątek do realizacji zadań publicznych określonych w art. 7 

ust 1 tej ustawy. Przy realizacji zadań gmina może korzystać z reżimu publiczno-

prawnego przypisanego wyłącznie organom władzy jak również należące do niej 

zadania może realizować w ramach działalności gospodarczej, przy czym prowadzenie 

działalności gospodarczej nie stanowi wyodrębnionego przedmiotu zadań gminy. Ten 

charakter działania znajduje odzwierciedlenie w unormowaniu art. 15 ust. 6 ustawy 

o VAT. Z unormowania tego wynika, że gmina na gruncie ustawy VAT może 

występować w dwojakim charakterze – jako podmiot wyłączony z opodatkowania (gdy 

realizuje zadania w oparciu o reżim publiczno-prawny nałożony przepisami prawa) lub 

jako podatnik (gdy wykonuje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych). 

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunału) 

podkreśla się przy tym, że w pierwszym przypadku musi być to działalność, jaką 

prowadzą organy podlegające prawu publicznemu, wykonywana według szczególnego, 

mającego do nich zastosowanie, reżimu prawnego. Następuje to w sytuacji, gdy 

prowadzenie tej działalności pociąga za sobą wykorzystanie uprawnień publicznych (tak 

w wyroku w sprawie C-446/98). Wyłączenie podmiotów prawa publicznego z kategorii 

podatników podatku VAT nie ma natomiast miejsca, kiedy prowadzą one działalność w 

takich samych warunkach prawnych jak te mające zastosowanie do podmiotów 

prywatnych. Powyższy pogląd znajduje odzwierciedlenie przykładowo w wyroku z 15 

maja 1990 r. w sprawie C-4/89, w którym Trybunał wskazał na konieczność 

opodatkowania działalności organu władzy publicznej, która w sposób istotny może 

wpływać na działania podmiotów prywatnych jako naruszająca zasady konkurencji. W 

orzeczeniu (C-430/04) Trybunał przypomniał, że art. 4(5) służy zapewnieniu 

przestrzegania zasady neutralności podatkowej, która sprzeciwia się w szczególności 

temu, aby świadczenie podobnych usług, które są zatem względem siebie 

konkurencyjne, było traktowane w różny sposób z punktu widzenia podatku VAT (wyrok 

w sprawie C-498/03). Powyższe oznacza, że organy prawa publicznego są traktowane 

jak podatnicy w związku z czynnościami wykonywanymi w charakterze organów 

publicznych w przypadku, gdy czynności te mogą być podejmowane w ramach działań 

konkurencyjnych, przez prywatnych przedsiębiorców. Jak wynikało z przedstawionego 
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przez gminę stanu faktycznego, wydatki były ponoszone na budowę 

osiemnastotorowego pola do minigolfa, budowę rzutni do pchnięcia kulą o nawierzchni 

poliuretanowej i ogrodzenia systemowego, które w pierwotnym zamierzeniu miały być 

wykorzystywane przez SCKiS na podstawie umowy użyczenia, na cele wspólnoty. 

Należy podkreślić, że zawarcie umowy użyczenia nie jest dokonywane na podstawie 

specjalnego reżimu prawnego zastrzeżonego dla podmiotów publicznych. Umowa 

użyczenia jest niewątpliwie czynnością wykonywaną w oparciu o reżim 

prywatnoprawny, czyli jest formą dostępną na tych samych warunkach prawnych 

zarówno dla organu jak i prywatnych przedsiębiorców. Stąd też, niezależnie od celów 

kierujących organem czy zadań ciążących na nim z mocy ustawy, jeśli dla ich realizacji 

organ korzysta z drogi dostępnej również dla "zwykłego" przedsiębiorcy, 

dla zapewnienia konkurencyjności i neutralności podatku VAT konieczne jest uznanie 

tego organu za podatnika tego podatku. Skoro bowiem sformułowanie „w charakterze 

władzy publicznej" nawiązuje do sposobu wykonywania działalności, a art. 4(5) 

warunkuje wyłączenie z opodatkowania od okoliczności, jaką jest wykonywanie 

działalności w charakterze władzy publicznej, to zakresem wyłączenia objęta jest 

działalność, której wykonywanie poddane jest przepisom prawa publicznego, a nie 

prawa prywatnego (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 lutego 2009 r. 

sygn. akt I FSK 1906/07). Sam zamiar, na etapie ponoszenia wydatków z którymi jest 

związany podatek naliczony, wykorzystania majątku gminy do czynności 

nieopodatkowanych – nieodpłatnego użyczenia nie może determinować oceny, 

że gmina nie działa w charakterze podatnika. W wyroku z 16 września 2008 r. C-288/07 

Trybunał podkreślił, że celem prawodawcy wspólnotowego było ograniczenie zakresu 

stosowania nieopodatkowania podmiotów prawa publicznego, tak aby była 

przestrzegana zasada ogólna, ustanowiona w art. 2 pkt 1 oraz 4 ust. 1 i 2 dyrektywy, 

zgodnie z którą każdy rodzaj działalności mającej charakter gospodarczy jest co do 

zasady opodatkowany podatkiem VAT. Sąd stwierdził ponadto, że co do kwestii 

możliwości odliczenia przez gminę podatku VAT naliczonego w związku ze zmianą 

przeznaczenia obiektu (oddanie w dzierżawę) organ nie kwestionuje, że dzierżawa 

będzie stanowić czynność wykonywaną przez gminę w ramach jej działalności 

gospodarczej i dla tej czynności gmina posiada przymiot podatnika VAT. Jednakże  

w konsekwencji wcześniejszego przyjęcia, że w momencie nabycia towarów i usług 

gmina nie miała charakteru podatnika VAT, gdyż nie nabywała tych towarów i usług do 

działalności gospodarczej - stwierdza, że gmina w ogóle nie nabyła prawa do odliczenia 
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i w związku z tym nie przysługuje jej prawo do korekty podatku naliczonego związanego 

z nabyciem towarów i usług służących do realizacji stadionu z obiektami 

towarzyszącymi. Dotyczący korekty podatku naliczonego przepis art. 91 ustawy o VAT 

nie może bowiem stworzyć prawa do odliczenia, skoro to prawo nie powstało już 

wcześniej w momencie nabywania towarów i usług. Sąd wskazał, że prawo do 

odliczenia kwoty podatku naliczonego od kwoty podatku należnego w poprzednich 

fazach obrotu stanowi realizację podstawowej zasady konstrukcyjnej podatku VAT - 

zasady neutralności, respektowanej w przepisach art. 86 ust. 1, art. 87 ust. 1 i ust. 2 

ustawy o VAT. Warunkiem skorzystania z prawa do odliczenia jest związek zakupów 

z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, co oznacza, że odliczenie podatku 

naliczonego może nastąpić wyłącznie w warunkach wykonania czynności 

opodatkowanych. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są 

wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich 

wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług lub w ogóle 

niepodlegających temu podatkowi. Należy jednak zauważyć, że związek podatku do 

odliczenia z poszczególnymi rodzajami czynności (opodatkowanymi lub 

nieopodatkowanymi) ma charakter prognozowany, planowany. Do czasu faktycznego 

wykorzystania nabytego towaru czy też usługi faktyczny związek z danym rodzajem 

czynności może się zatem zmienić, przekreślając prawo do odliczenia lub to odliczenie 

uzasadniając. Dla takich przypadków została przewidziana instytucja korekty, która 

nakazuje oceniać ostateczny zakres prawa do odliczenia, opierając się na finalnym 

i rzeczywistym przeznaczeniu towaru czy usługi, w cenie których zawarty był podatek 

mający podlegać odliczeniu. Początkowe przeznaczenie przez podatnika nabytych 

towarów i usług do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu nie 

pozbawia go zatem prawa do dokonania późniejszego odliczenia podatku naliczonego 

w razie zmiany przeznaczenia tych towarów lub usług i wykorzystania ich do 

wykonywania czynności opodatkowanych. Możliwość dokonania korekty odliczenia ma 

swoje uzasadnienie w zasadzie neutralności podatku VAT, co podkreślił Trybunał 

w postanowieniu z 5 czerwca 2014 r. w sprawie C-500/13. W orzeczeniu tym Trybunał 

wskazał, że "zasady dotyczące korekty odliczeń stanowią istotny element systemu 

ustanowionego przez dyrektywę 2006/112, bowiem służą one zapewnieniu rzetelności 

odliczeń, a tym samym neutralności obciążenia podatkowego. Artykuł 187 wskazanej 

dyrektywy, który dotyczy dóbr inwestycyjnych będących przedmiotem postępowania 
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odsyłającego, jest zredagowany w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do jego 

bezwzględnie wiążącego charakteru." Zdaniem Trybunału, przepisy art. 187 Dyrektywy 

2006/112/WE dotyczą korekty odliczeń w sytuacjach takich jak w postępowaniu 

odsyłającym, gdy dobro inwestycyjne, którego użycie nie daje prawa do odliczenia, 

zostaje następnie przeznaczone do celów użytkowania dającego to prawo, zaś 

przewidziana w art. 91 ustawy o VAT regulacja normująca prawo do korekty podatku 

naliczonego stanowi prawidłową transpozycję przepisów zawartych art. 187 Dyrektywy 

2006/112/WE. Równocześnie sąd uznał, że nie można podzielić stanowiska organu, 

który powołując się na przepis art. 167 Dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którym 

prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek który podlega odliczeniu stał 

się wymagalny, wyprowadza wniosek, że zmiana przeznaczenia towarów z działalności 

niedającej prawa do odliczenia na działalność dającą takie prawo nie skutkuje nabyciem 

prawa do odliczenia. Prawidłowa wykładnia przepisów prawa krajowego winna 

uwzględniać nie tylko przepis art. 167, lecz także przepis art. 187 Dyrektywy. Regulacja 

art. 167 Dyrektywy podobnie jak i przepis art. 86 ust 1 ustawy o VAT określają 

najwcześniejszy moment, od którego możliwe jest skorzystanie z prawa do odliczenia, 

nie ograniczając jednak tego prawa podatnika jedynie do tego najwcześniejszego 

momentu odliczenia. Z orzecznictwa Trybunału (w tym przywołanego postanowienia 

w sprawie C-500/13) wynika, że prawo do odliczenia nie powinno być przez państwa 

członkowskie ograniczane czasowo. Kwestię dokonywania odliczeń w terminie 

późniejszym regulują przepisy dotyczące korekty zawarte w art. 187 Dyrektywy 

wskazując w zdaniu drugim akapit 2, że korekta o której mowa w akapicie pierwszym 

dokonywana jest z uwzględnieniem zmian w zakresie prawa do odliczenia które 

nastąpiły w kolejnych latach, w stosunku do prawa, które obowiązywało w roku, 

w którym towary zostały nabyte, wytworzone lub, w stosownych przypadkach użyte po 

raz pierwszy. Z powyższych względów w sytuacji, gdy zmieniły się okoliczności mające 

wpływ na odliczenie całości lub części podatku naliczonego, powstaje konieczność jego 

korekty. Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego 

zostały określone w art. 91 ustawy o VAT. Przepis art. 91 ust. 7 tej ustawy nakazuje 

stosowanie zasad określonych w art. 91 ust 1-6 w przypadku, gdy podatnik miał prawo 

do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od 

wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie 

miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia podatku należnego 

o kwotę podatku naliczonego od tego towaru. Istotne znaczenie ma prawidłowa 
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wykładnia treści drugiej części tej jednostki redakcyjnej, która wskazuje, że we 

wszystkich tych przypadkach, w których podatnik nie miał wcześniej prawa do 

odliczenia kwoty podatku naliczonego, a następnie prawo to uzyskuje obowiązany jest 

do stosowania reguł związanych z rocznymi korektami podatku. W orzecznictwie 

sądowym przyjmuje się, że brak wcześniejszego prawa do obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym stanowi ten przepis, może wynikać 

z dwóch okoliczności. Po pierwsze, wykonywania czynności zwolnionych od 

opodatkowania, a po drugie, wykonywania czynności pozostających poza zakresem 

VAT (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26 

października 2012 r. sygn. akt I SA/Po 666/12, wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Bydgoszczy z 26 listopada 2013 r. sygn. akt I SA/Bd 752/13, 

dostępne www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z literalną 

wykładnią tego przepisu ustawodawca przyznaje podatnikowi prawo do odliczenia 

podatku naliczonego również w takim przypadku, jak w niniejszej sprawie, tj. gdy 

zmiana w zakresie dysponowania prawem do odliczenia podatku polega na pierwotnym 

wykorzystaniu dóbr inwestycyjnych do czynności nie dających prawa do odliczenia 

podatku naliczonego a następnie wykorzystaniu ich do czynności opodatkowanych 

VAT. Przez czynności nie dające prawa do odliczenia należy rozumieć zarówno 

czynności niepodlegające opodatkowaniu, jak i korzystające ze zwolnienia z tego 

podatku. W szczególności trzeba zauważyć, że ustawodawca nie odniósł się w ww. 

przepisie wyłącznie do pojęcia czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług, 

a posłużył się pojęciem szerszym – "czynności nie dających prawa do odliczenia 

podatku naliczonego". Gdyby intencją ustawodawcy było przyznanie podatnikowi prawa 

do zastosowania korekty wyłącznie w przypadku zmiany polegającej na pierwotnym 

wykorzystaniu towarów i usług do czynności zwolnionych z VAT na ich wykorzystanie 

do czynności opodatkowanych VAT, wówczas nie posługiwałby się on tym szerszym 

pojęciem. W obrębie ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca wielokrotnie 

posługuje się pojęciem czynności zwolnionych z VAT, więc nieracjonalne byłoby 

posłużenie się w art. 91 innym, szerszym pojęciem, gdyby intencją ustawodawcy było 

zastosowanie tych unormowań wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT. W wyroku 

z 30 marca 2006 r. w sprawie C -184/04 Trybunał orzekł m.in., że art. 20 VI Dyrektywy 

powinien być interpretowany w ten sposób, iż możliwość dokonania korekty, 

którą przewiduje, dotyczy również sytuacji, w której dobro inwestycyjne pierwotnie było 

przeznaczone na działalność zwolnioną od podatku, a odliczenia były od początku 
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całkowicie wyłączone i dopiero później, w okresie korekty, dobro to zostało 

wykorzystane na cele działalności objętej podatkiem VAT. Stan faktyczny sprawy 

dotyczył co prawda podatnika, który korzystał ze zwolnienia od opodatkowania, tym 

niemniej wskazania zawarte w tym wyroku odnoszą się wprost także do podatników, 

którzy wykonywali wcześniej czynności pozostające poza zakresem podatku VAT. 

Możliwość dokonania korekty podatku naliczonego wynikającej ze zmiany 

przeznaczenia towarów i usług z czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT czy 

też zwolnionych z VAT do czynności podlegających VAT, o której mowa w art. 91 

ustawy o VAT, nie jest negowana w orzecznictwie wojewódzkich sądów 

administracyjnych (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie 

z 19 maja 2016 r. I SA/Ol 707/15). Także Naczelny Sąd Administracyjny kierując do 

Trybunału na podstawie postanowienia z 25 czerwca 2013 r. w sprawie I FSK 1135/12 

pytanie prejudycjalne (dot. sprawy C-500/13), nie kwestionował samego prawa 

jednostki samorządu terytorialnego do skorzystania z unormowań zawartych w art. 91 

ust. 7 i ust. 7a ustawy o VAT w przypadku zmiany przeznaczenia dobra inwestycyjnego 

z wykonywania czynności niedających prawa do odliczenia podatku naliczonego na 

czynności umożliwiające korzystanie z tego prawa. Powyższe oznacza, 

że nieprawidłowe jest stanowisko organu, zgodnie z którym w sytuacji faktycznego 

przeznaczenia obiektów sportowych dla czynności opodatkowanych, 

przy wcześniejszym wykorzystywaniu ich do czynności nieopodatkowanych – 

podatnikowi nie będzie przysługiwać prawo do korekty podatku naliczonego 

związanego z nabyciem towarów i usług potrzebnych do ich wytworzenia z uwagi na 

nieistnienie podatku, który można w drodze korekty odliczyć. Stanowisko to nie 

uwzględnia zasady neutralności podatku VAT i jednocześnie narusza przepis art. 97 ust 

7 ustawy o VAT. 

W sprawie I SA/Ke 491/16 przedmiotem sporu było  prawo spółki do odliczenia 

podatku naliczonego w łącznej kwocie 2.033.721,04 zł wynikającego z 201 faktur 

zakupu, w tym: wystawionych przez T. Sp. z o. o. (kwota podatku VAT 772.295,44 zł 

z 80 faktur) oraz T. Sp. z o. o. (kwota podatku VAT 1.261.425,60 zł ze 121 faktur oraz 

kwestia świadomości podatnika, przy zawieraniu transakcji zakupu paliwa 

o uczestnictwie w przestępczym procederze polegającym na wprowadzaniu na krajowy 

rynek paliwa niewiadomego pochodzenia przez podmioty pozorujące ich legalną 

sprzedaż T. Sp. z o. o. oraz T. Sp. z o. o. tzw. "znikających podatników”. 
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Kwestią sporną między stronami było, czy skarżąca powinna ponosić konsekwencje 

nielegalnych działań jej kontrahentów w postaci pozbawienia jej prawa do obniżenia 

podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez 

wskazane podmioty. W sprawie nie jest bowiem przez organ kwestionowane, że spółka 

dysponowała towarem, jakkolwiek zdaniem organu jego dostawy nie mogły być 

dokonane przez wystawców zakwestionowanych faktur. Obligowało to organy, 

stosownie do orzecznictwa TSUE do zbadania okoliczności tzw. dobrej wiary, czy też 

inaczej rzecz ujmując "starannego działania", po stronie skarżącej spółki, ustalenia czy 

skarżąca wiedziała lub czy przy dołożeniu należytej staranności mogła wiedzieć 

o nieprawidłowościach, jakich dopuszczali się jej kontrahenci. Dokonując oceny w tym 

zakresie sąd podkreślił, że z przywołanego orzecznictwa TSUE nie można wyprowadzić 

tezy, że podatnik jest zwolniony od podejmowania czynności weryfikujących 

kontrahentów. Jakkolwiek organy podatkowe nie mogą w sposób generalny wymagać, 

by podatnik zamierzający skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT badał, czy 

podmioty działające na wcześniejszych etapach obrotu nie dopuszczają się 

nieprawidłowości lub przestępstwa, to Trybunał konsekwentnie wskazuje, że jeżeli 

istnieją przesłanki, by podejrzewać istnienie nieprawidłowości lub przestępstwa, 

przezorny przedsiębiorca powinien, zależnie od okoliczności konkretnego wypadku, 

zasięgnąć informacji na temat podmiotu, u którego zamierza nabyć towary lub usługi, 

w celu upewnienia się, co do jego wiarygodności (ww. wyrok w sprawach połączonych 

Mahagében i Dávid, pkt 60; także ww. postanowienie w sprawie Forvards V, pkt 40) (pkt 

38). 

Dla rozstrzygnięcia istotnym jest zatem ustalenie, czy organy wykazały okoliczności 

wskazujące na zachodzące nieprawidłowości po stronie wystawców 

zakwestionowanych faktur, które uzasadniały konieczność podjęcia przez Spółkę 

działań dla wykazania zachowania staranności wymaganej w obrocie paliwami, 

by uczynić te transakcje przejrzystymi (transparentnymi). Przedmiotem transakcji był 

obrót paliwami, który to obrót jest szczególnie narażony na nadużycia podatkowe, 

co także w 2013 i 2014 r. było faktem powszechnie znanym. Od uczestników obrotu 

wymaga się zatem szczególnej ostrożności w kontaktach handlowych, w zakresie 

weryfikowania rzetelności dostawców. Sąd uznał, że zasadnie organ, odnosząc się do 

dowodów zebranych w sprawie podniósł, że weryfikacja dostawcy na podstawie 

samych dokumentów może okazać się niewystarczająca, bowiem w obrocie paliwami, 

funkcjonuje wiele firm spełniających wymogi formalne, ale nastawionych na 
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wprowadzanie pustych faktur do obrotu. Fakt, że A.L  prowadząc w tym czasie 

działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, sam podejmował wszystkie czynności 

jako prokurent spółki, przy jednoczesnym formalnym powołaniu osoby trzeciej jako 

prezesa spółki daje podstawę do twierdzenia, że miał świadomość uczestnictwa 

w nielegalnym procederze. Przewidując konsekwencje uczestnictwa, zabezpieczał się 

przed ewentualną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe spółki. Wskazać należy 

także na niepodważone przez skarżącą ustalenia organów dotyczące posługiwania się 

przez spółkę sfałszowanymi świadectwami jakości paliwa. 

W ocenie sądu organy dokonał oceny dowodów zgodnie regułami określonymi w art. 

191 Ordynacji podatkowej, oceniając dowody we wzajemnym powiązaniu. Zarzuty 

skarżącej eksponujące dowody w postaci informacji o zarejestrowaniu kontrahentów 

jako czynnych podatników VAT, kopii deklaracji VAT, pomijają pełny obraz stanu 

faktycznego, jaki wynika z całokształtu materiału dowodowego. Obowiązkiem organów 

wynikającym z art. 191 Ordynacji podatkowej jest rozpatrzenie wszystkich dowodów we 

wzajemnym powiązaniu, a wymóg ten nie byłby spełniony bez uwzględnienia całego 

zgromadzonego materiału dowodowego. Dokonana przez organ ocena materiału 

dowodowego nie narusza zasady swobodnej oceny dowodów (art. 191 Ordynacji 

podatkowej). Organy dokonały rzeczowej i pełnej analizy materiału dowodowego, 

oceniły dowody we wzajemnym powiązaniu, z uwzględnieniem ich znaczenia dla 

sprawy, nie naruszyły zasad logiki, doświadczenia życiowego. Wskazały na logiczny 

ciąg okoliczności pozwalających przyjąć tezę o świadomym udziale i zaangażowaniu 

się w oszukańczym procederze wprowadzania na rynek paliwa niewiadomego 

pochodzenia. Przemawia za tym ustalony przez organy ciąg powiązanych czynności 

związanych z założeniem skarżącej spółki i uzyskaniem przez nią koncesji na obrót 

paliwami, zmiany właścicielskie, powołanie jako prezesa osoby przypadkowej, 

sprawowanie faktycznego zarządu przez A.L. jako prokurenta w zestawieniu 

ze zbieżnym czasowo z tymi czynnościami uaktywnieniem się na krótki czas 

kontrahentów skarżącej spółki jako podatników oraz w zakresie obrotu paliwami przez 

uzyskanie koncesji na obrót. Fakt, że konkluzje organu są odmienne od twierdzeń 

skarżącej spółki nie oznacza jeszcze, że organ niewłaściwie ocenił zebrany materiał 

dowodowy. To skarżąca spółka kwestionuje ustalenia organu opierając się na 

wybranych dowodach pomijając okoliczności wskazane przez organ. Jako niezasadne 

należy ocenić zarzuty skargi naruszenia art.122, art. 123, art. 187 § 1 i art. 188 

Ordynacji podatkowej, przez nieprzeprowadzenie wnioskowanych dowodów. Skarżąca 
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wnioskowała o przesłuchanie dostawców (osób bliżej nieokreślonych) w celu ustalenia 

dobrej lub złej woli podatnika, pochodzenia towarów i okoliczności współpracy. Wymaga 

podkreślenia, że zasady wynikające z przywołanych przepisów nie mają charakteru 

bezwzględnego, na co zwracano już uwagę w orzecznictwie (por. wyroki NSA: z 14 

lipca 2005 r., sygn. akt I FSK 2600/04; z 15 grudnia 2005 r., sygn. akt I FSK 391/05 

oraz z 9 sierpnia 2016 r. sygn. akt II FSK 1832/14). Bezwzględne ich stosowanie 

prowadziłaby do faktycznej niemożności ukończenia jakiegokolwiek postępowania 

podatkowego z obawy przed pominięciem jakiegoś dowodu, niezależnie od jego 

wartości dowodowej oraz w związku z wzajemnymi oczekiwaniami stron, co do 

konieczności przeprowadzenia określonego dowodu w sprawie. Mogłoby dojść do 

sytuacji, w której należałoby prowadzić postępowanie dowodowe nawet wówczas, gdy 

całokształt okoliczności ujawnionych w sprawie wystarczyłby do podjęcia 

rozstrzygnięcia, a także wówczas, gdy należyta ocena zebranego materiału 

dowodowego prowadziłaby do nieodmiennej konstatacji, iż innych dowodów poza 

ujawnionymi nie należy oczekiwać (wyrok NSA z 27 września 2011 r., sygn. akt I FSK 

1241/10). W przedmiotowej sprawie organy wskazały dowody które pozwalały na 

dokonanie ustaleń w zakresie świadomości spółki odnośnie transakcji z wystawcami 

zakwestionowanych faktur. Należy też zauważyć, że skarżąca nie wskazała osób 

o przesłuchanie których wnioskuje jak również sama teza dowodowa została 

sformułowana przez stronę w sposób nieprecyzyjny. 

W sprawie I SA/Ke 295/16 spór interpretacyjny dotyczył pytania, czy komornik 

sądowy w świetle zajmowanej pozycji ustrojowej, jak również ze względu na charakter 

wykonywanych czynności opisanych w niniejszym wniosku, jest podatnikiem podatku 

VAT? Sąd uznał, że Minister Finansów w swoim stanowisku przedstawił prawidłową 

ocenę statusu komornika jako podatnika podatku od towarów i usług odwołując się do 

orzeczeń TSUE (sprawy C-499/13, 235/85 i C-456/07) w kontekście art. 15 ust. 1 i 2 

oraz art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Analizowana przez TSUE kwestia działania komornika 

w ramach niezależnej działalności gospodarczej prowadzonej w ramach wolnego 

zawodu, odnosi się niewątpliwie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Rozstrzygnięcie 

spornej kwestii i uznanie komornika za podatnika podatku od towarów i usług, 

spowoduje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy komornik podlega 

wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6 

ustawy o VAT, a zatem czy działa jako organ władzy publicznej, w rozumieniu tego 

przepisu. W związku z powyższą kwestią uwzględnienia wymaga także treść, 
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odpowiadających ww. przepisom prawa krajowego, przepisów art. 9 i art. 13 Dyrektywy 

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

wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 347/1 ze zm. - dalej w skrócie: "Dyrektywa 

112"). Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT: podatnikami są osoby prawne, 

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, 

wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2, bez względu 

na cel lub rezultat takiej działalności." Działalność gospodarcza została z kolei 

zdefiniowana w art. 15 ust. 2 i obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców 

lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, 

a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza 

obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub 

wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zgodnie 

zaś z art. 15 ust. 2 cyt. ustawy przymiot podatnika podatku od towarów i usług 

przypisany jest osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej 

osobowości prawnej, samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą. 

Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza 

możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia 

odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób 

trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego. Sąd podkreślił, 

że Dyrektywa 112 zawiera analogiczny zapis jak treść art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. 

Przepisem tym jest art. 9 ust. 1 Dyrektywy 112, zgodnie z którym: ,,podatnikiem" jest 

każda osoba wykonująca samodzielnie i niezależnie od miejsca zamieszkania 

działalność gospodarczą bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. 

Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób 

ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu 

dochodu. W świetle analizowanych przepisów ustawy o VAT i Dyrektywy 112 organ 

zasadnie przyjął opodatkowanie komorników sądowych powołując się na wykładnię 

prowspólnotową zawartą w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 

tj. w sprawie C-235/85 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Holandii, 

a także w postanowieniu w sprawie C-456/07 Karol Mihal przeciwko Danovy Urad 

Kosice Voraz. W wyroku C-235/85 w pkt 10 wyraźnie zauważył, że: "W świetle 

neutralnego charakteru pojęcia "działalność gospodarcza", fakt, iż działalność 

notariuszy i komorników polega na wykonywaniu obowiązków przyznanych 

i regulowanych przez prawo w interesie publicznym, jest nieistotny. Co więcej, artykuł 6 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

 41  

szóstej dyrektywy przewiduje wyraźnie, że niektóre czynności wykonywane z mocy 

prawa podlegają systemowi VAT". Ponadto TSUE wskazał, że "wszystkie usługi 

świadczone za wynagrodzeniem przez przedstawicieli wolnych zawodów lub zawodów 

uważanych za takie, co do zasady, podlegają podatkowi od wartości dodanej (pkt 11). 

W wyroku tym TSUE stwierdził także, że skoro notariusze i komornicy w Holandii 

prowadzą niezależną działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług 

podmiotom trzecim, za co otrzymują płatności na własną rzecz, to muszą być oni uznani 

za podatników dla celów VAT, w rozumieniu artykułu 4 ust. 1 i 2 szóstej dyrektywy" (pkt 

15). Jednocześnie TSUE odniósł się do kwestii wyłączenia spod opodatkowania VAT na 

podstawie art. 4 ust. 5 szóstej dyrektywy (ustanawiającego wyłączenia spod reżimu 

VAT podmiotów prawa publicznego) czynności wykonywanych przez notariuszy 

i komorników wskazując, że "nawet jeśli przy wykonywaniu urzędowych czynności 

notariusze i komornicy realizują uprawnienia władzy publicznej, nie oznacza to, 

że mogą korzystać z powyższego wyłączenia. Powodem jest fakt, że prowadzą tę 

działalność nie jako podmiot rządzący się prawem publicznym, ponieważ nie są częścią 

administracji publicznej, ale w formie niezależnej działalności gospodarczej 

prowadzonej w ramach wykonywania wolnego zawodu" (pkt 22). W wyroku tym TSUE 

zauważył, że "notariusze i komornicy nie są związani z władzami publicznymi jako 

pracownicy ponieważ nie są włączeni do administracji publicznej. Prowadzą działalność 

na własny rachunek i własną odpowiedzialność; mogą swobodnie, chociaż podlegają 

pewnym ograniczeniom prawnym, ustalać w jaki sposób będą wykonywać swoją pracę 

i sami otrzymują środki, z których pochodzą ich dochody. Fakt, iż podlegają kontroli 

dyscyplinarnej władz publicznych (podobna sytuacja występuje także w przypadku 

innych zawodów regulowanych) oraz że ich wynagrodzenie jest ustalane przez prawo 

nie stanowi wystarczających podstaw do uznania ich za osoby związane więzami 

prawnymi z pracodawcą w rozumieniu artykułu 4 (4)", (pkt 14). Przedmiotem rozważań 

TSUE w sprawie C-456/07 Karol Mihal przeciwko Danovy Urad Kosice V, była również 

kwestia wyłączenia spod opodatkowania czynności wykonywanych przez komorników 

sądowych. W postanowieniu z dnia 21 maja 2008 r., TSUE stwierdził, że: "Działalność 

wykonywana przez jednostkę, taka jak działalność komornika sądowego, nie jest 

zwolniona z podatku od wartości dodanej z tego tylko powodu, że polega ona na 

dokonywaniu aktów należących do prerogatyw władzy publicznej. Gdyby nawet 

w ramach wykonywania jego funkcji, komornik sądowy dokonywał takich aktów, 

to w rozumieniu przepisów, takich jak te w sprawie przed sądem krajowym, wykonuje 
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on działalności w formie podmiotu prawa publicznego, jako że nie jest włączony 

w strukturę administracji publicznej, lecz w formie samodzielnej działalności 

gospodarczej, wykonywanej w ramach wolnego zawodu, a w związku z tym nie 

przysługuje mu zwolnienie przewidziane w art. 4 ust. 5 akapit pierwszy szóstej 

dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 

członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od 

wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku". 

W świetle powyższych tez Sąd uznał, że Minister Finansów w stanie faktycznym sprawy 

prawidłowo zinterpretował, że wykonywana przez komornika sądowego działalność ma 

charakter zarobkowej działalności gospodarczej, charakteryzuje się samodzielnością 

finansową, jak również swoistego rodzaju konkurencyjnością, właściwą dla gospodarki 

rynkowej. Komornik niewątpliwie jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy 

sądzie rejonowym, uprawnionym do wykonywania czynności egzekucyjnych 

w sprawach cywilnych, a ponadto wykonuje inne czynności przekazane na podstawie 

odrębnych przepisów – art. 1 i art. 2 ust. 1 u.k.s.e. Jednakże istotna jest ocena w jakich 

warunkach komornik sądowy wykonuje nałożone ustawą obowiązki w zakresie 

egzekucji. Wbrew argumentacji skarżącego, wykonywana przez komornika działalność, 

choć nie jest on przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, 

ma charakter zarobkowej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 3 a u.k.s.e., 

komornik wykonuje czynności na własny rachunek. Oznacza to, że przypada mu 

dochód albo obciąża go strata wynikające z prowadzenia kancelarii komorniczej. Z art. 

35 u.k.s.e. wynika, że komornik otrzymane we wszystkich prowadzonych 

postępowaniach opłaty egzekucyjne przeznaczać ma na pokrycie ogólnych kosztów 

działalności egzekucyjnej. Ustawa nie zakłada, że każde postępowanie egzekucyjne ma 

przynosić komornikowi ,,dochód", ani też będzie się ,,bilansować" tj. komornik otrzyma 

dokładnie tyle, ile wynosiły jego wydatki w tym postępowaniu. Ponadto zauważyć 

należy, że działalność komornika charakteryzuje się pewnego rodzaju – jak wyżej 

wskazano – konkurencyjnością, właściwą dla gospodarki rynkowej. Według art. 8 ust. 2 

u.k.s.e. w rewirze komorniczym może działać więcej niż jeden komornik, a wierzyciel 

ma prawo – z pewnymi wyjątkami - do wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej (art. 8 ust. 5.). Do wykonywania swoich zadań komornik posiada pewien zespół 

środków rzeczowych w postaci kancelarii komorniczej – art. 5 cyt. ustawy. Ocena 

działalności komornika sądowego, zbieżna z dokonaną przez organ oparta została 

również na tezach wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2003 r. sygn. akt 
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K 5/02, które skład orzekający w sprawie niniejszej w całości podziela. W wyroku tym 

Trybunał wskazał na aspekt prywatyzacji zawodu komornika, co również jest istotne dla 

oceny samodzielnej działalności gospodarczej w związku z wykonywanymi zadaniami. 

,,Prywatyzacja" ta dotyczy finansowania działalności komornika i co za tym idzie jego 

wynagrodzenia. Na aspekt prowadzenia na własny rachunek, a więc gospodarczej 

zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w innym wyroku, a mianowicie z dnia 20 

listopada 2012 r. sygn. akt SK 34/09, stwierdzając, że komornik narażony jest na ryzyko 

ponoszenia strat z tytułu wykonywania czynności egzekucyjnych. Fakt, że komornicy 

sądowi podlegają nadzorowi administracyjnemu i kontroli dyscyplinarnej – przepisy 

rozdziału 9 i rozdziału 10 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz, 

że wysokość wynagrodzenia jest określona ustawą nie wystarczą – jak zauważa 

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 12 stycznia 2009 r. sygn. akt I FPS 

3/08 – aby podważyć twierdzenie, że wykonują swoją działalność niezależnie. Skoro 

zatem komornicy wykonują swoją działalność niezależnie, we własnych biurach, 

sami organizują materiały, wyposażenie oraz zatrudniają dodatkowy personel to 

ponoszą również ryzyko ekonomiczne związane ze swoją działalnością. 

Za samodzielnością działalności gospodarczej wykonywanej przez komornika świadczy 

zatem fakt jej wykonywania przy wykorzystywaniu własnej infrastruktury i organizacji 

wewnętrznej tego podmiotu. Istotna jest także okoliczność, że komornik – stosownie do 

art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy – jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w związku 

z prowadzoną działalnością oraz ciąży na nim obowiązek zawarcia umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody. Powyższe stanowisko o uznaniu 

komornika sądowego za podatnika VAT potwierdzone zostało również w uzasadnieniu 

postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt I 

FSK 221/12, kierującym wniosek do TSUE o wydanie orzeczenia w trybie 

prejudycjalnym, które to stwierdzenie nie zostało zakwestionowane w wyroku TSUE 

z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie C-499/13. W kontekście regulującej działalność 

komorników sądowych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych 

i egzekucji wbrew stanowisku wnioskodawcy uznać należy, że komornik sądowy 

wykonując w szczególności czynności egzekucyjne wypełnia przesłanki zawarte w art. 

15 ust. 2 ustawy o VAT, a więc prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu tego 

przepisu. Tym samym działa w charakterze podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 

ust. 1 ustawy. Sąd uznał, że  prawidłowo Minister Finansów stwierdził, że do czynności 

dokonywanych przez komorników sądowych nie ma zastosowania wyłączenie zawarte 
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w przepisie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, stosownie do którego: nie uznaje się za 

podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie 

realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których 

zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie 

zawartych umów cywilnoprawnych. Powyższa kwestia została podobnie uregulowana 

w art. 13 ust. 1 Dyrektywy 112, który to przepis stwierdza, że: krajowe, regionalne 

i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane 

za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, 

których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, 

opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. 

Zasadność stanowiska organu o wyłączeniu zastosowania w stosunku do komorników 

sądowych przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, znajduje oparcie w orzecznictwie 

TSUE. Sąd ma przede wszystkim na uwadze warunki, jakie muszą być spełnione aby 

dany podmiot uzyskał status podmiotu organów władzy publicznej, którego w świetle 

ww. przepisu nie uznaje się za podatnika. W sprawie C-406/08 Uniplex (UK) Ltd., TSUE 

w wyroku z dnia 28 stycznia 2010 r. stwierdził, że art. 4 ust. 5 szóstej dyrektywy 

(odpowiednio art. 13 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE) przewiduje zwolnienie na rzecz 

podmiotów prawa publicznego działających w charakterze organów władzy publicznej, 

przy czym oba te warunki muszą zostać spełnione łącznie. Oznacza to, że wyłączona 

z opodatkowania jest działalność podmiotu publicznego, która wykonywana jest 

w charakterze organu władzy publicznej. Z kolei odnośnie warunku dotyczącego statusu 

podmiotu publicznego, TSUE w wyroku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 

C-174/14 Saudacor orzekł, że osoba, która wykonuje czynności należące do 

prerogatyw władztwa publicznego w sposób niezależny, nie pozostając częścią 

administracji publicznej, nie może zostać zaklasyfikowana jako podmiot prawa 

publicznego w rozumieniu tego przepisu (pkt 56 wyroku). Podobnie jak w powołanym 

wyżej postanowieniu Mijal, C-456/07, EU: c: 2008:293, pkt 18, wraz z przytoczonym 

tam orzecznictwem. Zatem w świetle omówionego powyżej orzecznictwa TSUE, oraz 

art. 13 ust. 1 Dyrektywy 112, dla zastosowania zasady opodatkowania muszą być 

spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie prowadzenie działalności przez podmiot 

publiczny, przy czym działalność ta powinna być wykonywana w charakterze organu 

władzy publicznej. Podczas gdy komornik sądowy wykonuje zadania związane 

z czynnościami egzekucyjnymi, zastrzeżone na rzecz władzy publicznej w formie 

niezależnej działalności gospodarczej prowadzonej we własnym imieniu i na własny 
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rachunek. Takie gwarancje przyznał komornikom sądowym ustawodawca w u.k.s.e. 

Komornik sądowy wykonuje prerogatywy władzy publicznej – sądu, nie mając własnych. 

Taką pozycję ustroją zapewnia komornikowi u.k.s.e. Tak jak gwarancję dotyczącą 

wysokości wynagrodzenia oraz pobierania wynagrodzenia za świadczenie usług 

egzekucyjnych. W kontekście powyższego, Minister Finansów prawidłowo wywiódł 

w zaskarżonej interpretacji, że wnioskodawca wykonuje działalność nie w formie 

podmiotu prawa publicznego, ponieważ nie jest częścią administracji publicznej, lecz w 

formie samodzielnej działalności gospodarczej. Tym samym brak podstaw, 

aby utożsamiać pełnienie funkcji komornika jako funkcjonariusza publicznego, w świetle 

analizowanych przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, z działalnością 

podmiotu publicznego, który działa w charakterze władzy publicznej. Wobec 

powyższego, skarżący wykonując czynności egzekucyjne - prowadzi działalność 

gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i tym samym działa w 

charakterze podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w ust. 1 powołanego 

artykułu. 

Sąd nie zgodził się z twierdzeniem strony, z którego wynika, że organ wywiódł swoje 

rozstrzygnięcie wyłącznie z orzeczeń TSUE. Rozstrzygnięcie organu zostało 

wywiedzione z przepisów krajowych, w szczególności z ustawy o VAT, które nie 

pozostają w sprzeczności z analogicznymi regulacjami unijnymi oraz z ustawy 

o komornikach sądowych i egzekucji. Za niezasadny uznać należy kolejny zarzut skargi 

dotyczący naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT poprzez niewłaściwą ocenę co do 

jego zastosowania w niniejszej sprawie, wskutek czego organ uznał, że czynności 

wykonywane przez komornika działającego w charakterze organu egzekucyjnego 

podlegają opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 

pkt 1 ustawy o VAT: opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej 

"podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 

terytorium kraju. W art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że: Przez świadczenie usług, 

o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby 

fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 

które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:  

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, 

w jakiej dokonano czynności prawnej; 

2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania 

czynności lub sytuacji; 
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3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu 

działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. 

Pod pojęciem usługi należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się 

może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), 

jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru 

świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do katalogu usług 

każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Jednak należy 

zauważyć, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje 

bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze 

majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie 

wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron 

transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. 

Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością, a świadczeniem na rzecz 

dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można 

powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie. Zatem aby uznać dane 

świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy 

świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać 

wypłacone wynagrodzenie. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie 

którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na 

rzecz świadczącego usługę. Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów 

w rozumieniu art. 7 ustawy, czy też świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy, 

podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Warunkiem opodatkowania 

danej czynności podatkiem od towarów i usług jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: 

po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających 

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - musi być zrealizowana przez 

podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów 

i usług. Co do zasady, jak trafnie zauważa skarżący i nie kwestionuje tego organ, 

w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego na świadczoną przez 

komornika w tym zakresie usługę może się składać szereg czynności wykonywanych 

w ramach takiego postępowania, np. (w zależności od rodzaju prowadzonego 

postępowania) poszukiwanie majątku dłużnika, zajmowanie nieruchomości i rzeczy 

ruchomych, sprzedaż zajętych nieruchomości i rzeczy ruchomych, opróżnienie lokalu 

z rzeczy lub osób, usunięcie oporu dłużnika. Skoro - jak wynika z okoliczności sprawy - 

za wykonywane czynności (w szczególności czynności egzekucyjne) skarżący jako 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

 47  

komornik sądowy - na podstawie art. 43 u.k.s.e. - pobiera opłaty egzekucyjne, 

to czynności te stanowią (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) 

świadczenie usług za wynagrodzeniem, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od 

towarów i usług. 

 

2. Podatek akcyzowy 

 

W rozstrzyganych w 2016 roku sprawach dotyczących podatku akcyzowego 

znaczna ich część dotyczyła opodatkowania olejów przeznaczonych na cele opałowe. 

W sprawach np.: I SA/Ke 336/16, I SA/Ke 343/16, I SA/Ke 322/16, I SA/Ke 329/16 sąd 

uchylił zaskarżone decyzje i decyzje organu pierwszej instancji w zakresie określenia 

skarżącym zobowiązania w podatku akcyzowym. W sprawach tych organy 

zakwestionowały prawidłowość miesięcznego zestawienia oświadczeń które nie 

spełniało warunków określonych w art. 89 ust. 15 u.p.a. oraz zostało złożone po 

terminie, o którym mowa w art. 89 ust. 14 u.p.a.; wskazano też na nieprawidłowości 

oświadczeń - co spowodowało konieczność zastosowania tzw. stawki "sankcyjnej" 

podatku akcyzowego (art. 89 ust. 16 u.p.a.). 

Sąd stwierdził, że zasadniczą kwestią prawną determinującą ocenę legalności 

zaskarżonej decyzji jest wykładnia art. 89 ust. 15 w zw. z art. 89 ust. 16 u.p.a., 

dokonując której należy na wstępie przypomnieć, że wobec przystąpienia 

Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej na podstawie 

Traktatu Akcesyjnego, prawo wspólnotowe stało się od tej daty częścią porządku 

prawnego obowiązującego w Polsce. Zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej dyrektywa wiąże państwa członkowskie, do których jest skierowana, 

w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawiając państwom 

członkowskim swobodę wyboru formy i środków. Na podstawie art. 267 lit. b Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.2004.90.864/2) Trybunał Sprawiedliwości UE 

właściwy jest do orzekania w trybie prejudycjalnym o wykładni aktów przyjętych przez 

instytucje, organy lub jednostki organizacyjne wspólnoty. Niewątpliwie aktami takim są 

dyrektywy unijne. Interpretując prawo krajowe sąd krajowy zobowiązany jest dokonać 

tego z uwzględnieniem regulacji wspólnotowych. Istnieje więc w takiej sytuacji 

obowiązek dokonania wykładni przepisów krajowych w zgodzie z regulacjami 

wspólnotowymi w tym zakresie. Art. 1 dyrektywy Rady 2003/96/WE z 27 października 
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2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących 

opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. UE. L. 

03.283.51, Dz. U. UE-sp. 09-1-405, dalej: dyrektywa energetyczna) stanowi, 

że Państwa Członkowskie nakładają podatki na produkty energetyczne i energię 

elektryczną zgodnie z niniejszą dyrektywą. Przy czym "produkty energetyczne" 

to produkty objęte kodami CN 2701, 2702 i 2704 do 2715 (art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 

energetycznej. Zgodnie z art. 2 ust. 3 dyrektywy energetycznej w przypadku 

przeznaczenia do wykorzystania, oferowania na sprzedaż lub wykorzystywania jako 

paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania, produkty energetyczne inne niż te, których 

poziom opodatkowania został określony w niniejszej dyrektywie, podlegają podatkowi 

zgodnie z wykorzystaniem, według stawki przyjętej dla równoważnego paliwa do 

ogrzewania lub paliwa silnikowego. Zagadnienie niesprzeczności przepisów prawa 

krajowego z dyrektywą energetyczną nakładających na sprzedawców paliw obowiązek 

złożenia w wyznaczonym terminie miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców, 

według których nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych oraz 

przewidującego, w przypadku braku złożenia takiego zestawienia w wyznaczonym 

terminie stosowanie do sprzedanego paliwa stawki podatku akcyzowego przewidzianej 

dla paliw silnikowych, na skutek pytania prejudycjalnego Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 562/14) stało się przedmiotem 

badania przez TSUE. W wyroku z 2 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. C - 418/4. 

Trybunał nie zakwestionował samej zasady nałożenia na sprzedawców paliw 

obowiązku składania zestawień oświadczeń, podkreślił jednak wynikającą z ogólnej 

systematyki, jak i celu dyrektywy 2003/96, zasadę opodatkowania wyrobów 

energetycznych zgodnie z ich faktycznym przeznaczeniem. Trybunał wskazał, 

że dyrektywa energetyczna oraz zasada proporcjonalności nie sprzeciwiają się 

przepisom krajowym, na podstawie których sprzedawcy paliw są zobowiązani do 

złożenia w wyznaczonym terminie miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców, 

według których nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, natomiast 

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

zestawienia w wyznaczonym terminie, do sprzedanego paliwa stosowana jest stawka 

podatku akcyzowego przewidziana dla paliw silnikowych, podczas gdy zostało 

stwierdzone, że przeznaczenie tego produktu do celów opałowych nie budzi 

wątpliwości.  Trybunał w wyroku C - 418/14 podkreślił, że produkty energetyczne 

są opodatkowane zgodnie z ich faktycznym wykorzystaniem. Dla oceny zastosowania 
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tzw. stawek sankcyjnych (art.89 ust.16 u.p.a.), w ocenie Sądu, zasadnicze znacznie 

mają więc ustalenia dotyczące faktycznego wykorzystania sprzedawanego przez 

podatnika oleju opałowego. Jedynej przesłanki dla zastosowania do sprzedaży oleju 

opałowego stawek właściwych dla paliw silnikowych nie może natomiast stanowić 

niedopełnienie przez sprzedawcę wymogów formalnych – dokumentacyjnych. 

W rozpoznawanych sprawach stawka podatku akcyzowego przewidziana dla paliw 

silnikowych została zastosowana na podstawie art. 89 ust.16 u.p.a. z uwagi na 

niespełnienie przez skarżącą wymogów określonych w art. 89 ust. 14 i ust. 15 u.p.a., 

stwierdzono złożenie zestawienia po terminie oraz braki danych w tym zestawieniu; 

część oświadczeń ponadto nie zawierało wszystkich wymaganych danych. 

Wobec stwierdzonej przez Trybunał niezgodności normy prawa krajowego (art. 89 ust 

16 u.p.a), jako naruszającej zasady proporcjonalności oraz ogólnej systematyki i celu 

dyrektywy energetycznej z prawem wspólnotowym należało odmówić jej zastosowania. 

Zasada pierwszeństwa prawa unijnego polega bowiem na pierwszeństwie jego 

stosowania, a nie obowiązywania, pierwszeństwo zapewnia się przez odmowę 

zastosowania kolidującej normy krajowej w danym stanie faktycznym, nie przez 

uprzednie uchylenie w trybie uchwałodawczym albo w trybie konstytucyjnym (por. wyrok 

TS z 9 marca 1978 r. w sprawie 106/77). Inaczej rzecz ujmując, zgodnie z dyrektywą 

energetyczną, jej celem  systematyką, rodzaj stosowanej stawki podatku akcyzowego 

dla opodatkowania sprzedaży oleju opałowego determinuje wyłącznie sposób jego 

wykorzystania. Błędy dokumentacyjne, które nie uniemożliwiają kontroli przeznaczenia 

oleju, nie powinny mieć żadnego znaczenia. Wykładnia powołanych wyżej przepisów 

prawa materialnego powoduje konieczność powtórzenia procesu decyzyjnego, 

co będzie odbywać się również z uwzględnieniem nowych ram prawnych 

wyznaczonych 1 stycznia 2015 r. przez ustawę z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu 

wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U z 2014 r., poz. 1662). Zgodnie 

ze zmienionym brzmieniem art. 89 ust. 16 u.p.a. ustawodawca uznał, że stawkę akcyzy 

określoną w ust. 4 pkt 1 u.p.a. stosuje się, gdy warunki, o których mowa w ust. 5-12, 

nie zostały spełnione i w wyniku postępowania podatkowego, postępowania 

kontrolnego albo kontroli podatkowej ustalono, że wyroby, o których mowa w ust. 1 pkt 

9, 10 i 15 lit. a, nie zostały użyte do celów opałowych lub gdy nie ustalono nabywcy tych 

wyrobów. Dodać należy, że zgodnie z art. 40 wskazanej ustawy do spraw wszczętych 

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepis art. 89 ust. 

16 ustawy zmienianej w art. 26 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Podsumowując, 
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wobec stwierdzenia przez TSUE, że unormowanie przewidziane w art. 89 ust 16 u.p.a. 

narusza ogólną systematykę, jak i cel dyrektywy energetycznej oraz zasadę 

proporcjonalności Sąd odmawia stosowania tego przepisu jako sprzecznego 

z dyrektywą, która wiąże państwa członkowskie co do rezultatu. Rozpoznając ponownie 

sprawę organ uwzględni powyższe stanowisko, dokona wyczerpujących ustaleń 

w zakresie faktycznego wykorzystania oleju opałowego, uwzględniając nowe brzmienie 

art. art. 89 ust. 16 u.p.a., które z mocy ustawy nowelizującej ma zastosowanie do spraw 

wszczętych i niezakończonych. 

Rozstrzygane również były sprawy związane z określeniem zobowiązania 

w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu ( np. I 

SA/Ke 434/16, I SA/Ke 233/16, I SA/Ke 689/15) 

Sąd w tych sprawach podkreślił, że zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy do celów poboru 

akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej 

(CN) zgodną z Rozporządzeniem. Stosownie do art. 100 ust. 1 i ust. 2 u.p.a. 

opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega import, wewnątrzwspólnotowe nabycie 

oraz sprzedaż na terytorium kraju przed pierwszą rejestracją samochodu osobowego. 

Zgodnie zaś z art. 100 ust. 4 u.p.a. samochody osobowe są to pojazdy samochodowe 

i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do 

przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-

towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów 

samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie 

z przepisami o ruchu drogowym. Dla uznania danego pojazdu za samochód osobowy 

podlegający akcyzie konieczna jest więc jego klasyfikacja do pozycji CN 8703, co 

wynika z przywołanej wyżej definicji samochodu osobowego i art. 3 ust. 1 u.p.a. 

Zasadniczym kryterium klasyfikacji pojazdów jest ich przeznaczenie zasadniczo do 

przewozu osób. Kryterium to powinno być w pierwszej kolejności brane pod uwagę 

w procesie zaliczenia danego wyrobu do określonego kodu CN. Sformułowanie 

"zasadniczo przeznaczone" oznacza, że chodzi o funkcję dominującą, przeważającą 

pojazdu. Klasyfikacja pojazdu do kategorii samochodów z pozycji CN 8703 musi być 

poprzedzona ustaleniami świadczącymi o tym, że główną funkcją użytkową samochodu 

jest przewóz osób. Muszą o tym świadczyć cechy konstrukcyjne, wyposażenie pojazdu 

i ogólny wygląd. Zasadę tę potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

w wyroku z 6 grudnia 2007 r. sygn. C-486/06. Przywołując utrwalone orzecznictwo 

Trybunał wskazał, że decydującego kryterium dla klasyfikacji taryfowej towarów należy 
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poszukiwać zasadniczo w ich obiektywnych cechach i właściwościach, takich jak 

określone w pozycjach CN oraz uwagach do sekcji i działów, przeznaczenie towaru 

może stanowić obiektywne kryterium klasyfikacji, jeżeli jest właściwe temu towarowi, co 

należy oceniać według obiektywnych cech i właściwości tego towaru. Pomocnicze 

znaczenie przy ustalaniu właściwej pozycji CN mają wyjaśnienia do Taryfy Celnej, 

zawarte w załączniku do obwieszczenia Ministra Finansów z 1 czerwca 2006 r. 

w sprawie wyjaśnień do Taryfy Celnej (M.P. z 2006 r. nr 86, poz. 880; stanowi ono 

obraz Not Wyjaśniających do HS) oraz Noty Wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej 

Wspólnot Europejskich z 30 maja 2008 r. (2008/C 133/01). Noty te w sposób opisowy 

wskazują kryteria i cechy pozwalające dokonać rozróżnienia towarów, celem ich 

prawidłowego zakwalifikowania do kodu CN. Jakkolwiek noty wyjaśniające nie mają 

mocy wiążącej i charakteru podstawy prawnej rozstrzygnięcia, to stanowią dla 

klasyfikacji towaru w CN wskazówki, które w istotny sposób przyczyniają się do 

interpretacji zakresu poszczególnych pozycji CN. 

W kilkunastu sprawach np.: I SA/Ke 607/16, I SA/Ke 617/16, I SA/Ke 629/16,             

I SA/Ke 637/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ponownie orzekał 

w zakresie określeniem zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia 

wewnątrzwspólnotowego samochodu. Przy pierwszym rozpoznaniu skargi na decyzje 

Dyrektora Izby Celnej, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz stwierdził, 

że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości. Sąd stwierdził, że spółka 

cywilna nie dokonała i nie mogła dokonać czynności podlegających opodatkowaniu 

podatkiem akcyzowym, gdyż nie miała zdolności prawnej do zawarcia podlegającej 

akcyzą umowy. Stroną zawartej umowy sprzedaży samochodu byli występujący 

w sprawie wspólnicy spółki i oni, a nie spółka są podmiotami wszelkich praw 

i obowiązków wynikających z wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu. Oznacza 

to, że zaskarżona decyzja nie została skierowania do strony postępowania 

podatkowego. Na skutek skarg kasacyjnych Dyrektora Izby Celnej w Kielcach Naczelny 

Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone wyroki w całości i przekazał sprawę do 

ponownego rozpatrzenia WSA w Kielcach. Naczelny Sąd Administracyjny uznał za 

skuteczne zarzuty w zakresie uznania, że spółka cywilna nie jest podatnikiem podarku 

akcyzowego. Naczelny Sąd Administracyjny podniósł, że w pełni podziela zapatrywania 

wyrażone w uchwale NSA z 14 grudnia 2015 r., sygn. akt I GPS 1/15, w której 

stwierdzono, że w rozumieniu art. 13 ust. 1 oraz art. 102 ust. 1-3 ustawy z 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) podatnikiem jest 
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spółka cywilna. Uchwała ta wprawdzie udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące 

interpretacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r., ale znajduje 

odpowiednie zastosowanie do ustawy o podatku akcyzowym z 2004 r. 

 

 

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych. 

W 2016 r. sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od 

osób prawnych dotyczyły różnorodnych zagadnień. 

Sprawy o sygn. akt. I SA/Ke 4/16, I SA/Ke 19/16, I SA/Ke 21/16, I SA/Ke 351/16, 

I SA/Ke 362/16, I SA/Ke 379/16, I SA/Ke 588/16 dotyczyły skarg na indywidualne 

interpretacje Ministra Finansów. Rozpoznając je Sąd wskazywał, że stosownie do art. 

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

administracyjnymi (j.t. Dz.2012.270 ze zm.), powoływanej dalej jako "ustawa p.p.s.a.", 

skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną  

w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów 

postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do 

zastosowania przepisu prawa materialnego, przy czym sąd administracyjny jest 

związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. 

W sprawach I SA/Ke 19/16 i I SA/Ke 21/16 Sąd uchylił indywidualne interpretacje 

stwierdzając, że uzasadnione są zarzuty naruszenia art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 

14 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f. Spór w sprawach dotyczył skutków podatkowych 

wypłaty przez spółkę komandytową (przekształconą 27 lutego 2014 r. ze spółki 

komandytowo – akcyjnej) środków, pochodzących z zysku wypracowanego w latach 

2011 - 2013 przez spółkę komandytowo - akcyjną, które zostały podzielone na mocy 

uchwał zgromadzenia wspólników spółki komandytowo - akcyjnej i przeniesione na 

kapitał zapasowy, a która to kwota nie została opodatkowana na moment 

przekształcenia jako zyski niepodzielone. Sąd wskazał m.in., że wypłata zysku na rzecz 

obecnych wspólników spółki komandytowej następuje z majątku spółki komandytowej 

i nie może być oceniana przez pryzmat skutków wypłaty dywidendy przez spółkę 

komandytowo - akcyjną. Skoro w okresie istnienia spółki komandytowo akcyjnej nie 

doszło do wypłaty dywidendy, to nie można obecnie mówić o przychodzie z tej spółki. 

Podkreślił, że skutkiem przekształcenia spółki komandytowo - akcyjnej w spółkę 

komandytową jest niemożność stosowania wobec spółki komandytowej przepisów 
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dotyczących spółki komandytowo - akcyjnej i zasad opodatkowania dotyczących spółki 

komandytowo - akcyjnej. Brak w tym zakresie przepisów prawa nie może być 

uzasadniany, tak jak tego chce Minister Finansów, samą zasadą powszechności 

opodatkowania i odwołaniem się do wykładni celowościowej. Z art. 217 Konstytucji 

wynika podstawowa zasada określenia istotnych elementów opodatkowania w ustawie. 

Zdaniem Sądu powyższe oznacza, że nie można stosować żadnych analogii 

prowadzących do rozszerzenia zakresu opodatkowania.  

Podobnej problematyki dotyczyła sprawa o sygn. akt I SA/Ke 187/16. Oddalając 

skargę Sąd wskazał, że ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku 

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

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.1328, ze zm.) dokonano zmiany art. 24 ust. 5 

pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z mocą obowiązującą od 1 

stycznia 2015 r. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., dochodem (przychodem) 

z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego 

udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku 

przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w 

przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa 

się na dzień przekształcenia. Tym samym zdaniem Sądu ustawodawca określił, 

że w przypadku gdy dojdzie do przekształcenia spółki kapitałowej w osobową po dniu 1 

stycznia 2015 r., to na dzień przekształcenia spółki po stronie udziałowca tej spółki 

może powstanie przychód z tytułu wartości niepodzielonych zysków w spółce oraz 

wartości zysku przekazanego na inny niż zakłady kapitał. Ustawodawca zatem 

doprowadził z dniem nowelizacji do zrównania pod względem podatkowym sytuacji 

kiedy spółka nie dokonała w żaden sposób podziału zysku, z sytuacją kiedy zysk ten 

został przekazany na inny niż zakładowy kapitał. Obie sytuacji w świetle powoływanego 

przepisu, w momencie przekształcenia spółki, skutkują powstaniem z tych źródeł 

przychodu. 

W sprawie I SA/Ke 588/16 Sąd uznał za uzasadniony zarzut naruszenia art. 14 c 

§1 Ordynacji podatkowej, przez uznanie stanowiska strony za prawidłowe przy 

odmiennej, w stosunku do stanowiska podatnika, ocenie co do zakwalifikowania zysków 

bieżących do zysków niepodzielonych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. 

Brak spójności między rozstrzygnięciem, a uzasadnieniem wskazuje, że organ nie 

wywiązał się z obowiązku jednoznacznej oceny stanowiska podatnika, uniemożliwia 
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kontrolę zaskarżonego aktu oraz sprawia, że interpretacja nie spełnia funkcji 

informacyjnej i gwarancyjnej. Naruszenie to ma istotny wpływ na wynik sprawy. 

Zachowanie wewnętrznej spójności między rozstrzygnięciem a uzasadnieniem 

interpretacji jest jednym z warunków jej poprawności. Uchybienie polegające na 

rozbieżności między rozstrzygnięciem, a uzasadnieniem nie wyjaśnia jaka jest ocena 

organu co do stanowiska podatnika. Z uwagi na charakter opisanego naruszenia 

przepisów postępowania przedwczesnym jest odniesienie się w sposób wiążący do 

zarzutów naruszenia prawa materialnego art. 24 ust 5 pkt 8 u.p.d.o.f. Kontrola 

poprawności wykładni przepisów prawa materialnego przez sąd uwarunkowana jest 

przedstawieniem przez organ jednoznacznej, nie zawierającej sprzeczności między 

rozstrzygnięciem a uzasadnieniem, oceny stanowiska podatnika. W związku 

z powyższym Sąd uchylił indywidualną interpretację. 

Z kolei w sprawie I SA/Ke 351/16 przedmiot sporu dotyczył opodatkowania 

dochodu z tytułu zbycia przez skarżącą nieruchomości. Rozstrzygnięcie sporu 

determinowała odpowiedź na pytanie jak należy rozumieć termin "nabycie", o którym 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych nie zawierają definicji tego terminu. Jednolite stanowisko w tym zakresie 

wynika natomiast z aktualnego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. 

wyrok z 16 lipca 2015 r. sygn. akt II FSK 932/13 i z 27 stycznia 2016 r. sygn. akt II FSK 

2319/13 - dostępne na www.orzeczenia.nsa.gov.pl), które to stanowisko Sąd w całości 

podziela. Za datę nabycia nieruchomości lub praw, które przypadły danej osobie 

w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć m.in. datę ich nabycia w czasie 

trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego), ale tylko wówczas, jeżeli 

podział był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszyły mu spłaty i dopłaty lub jeżeli 

wartość otrzymanych przez daną osobę nieruchomości lub praw w wyniku tego podziału 

mieściła się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługiwał w majątku dorobkowym 

małżeńskim. Jeżeli natomiast podział odbył się w naturze, lecz w sposób, który był 

nieekwiwalentny i towarzyszyły mu spłaty lub dopłaty oraz gdy wartość otrzymanych 

przez jednego z małżonków nieruchomości lub praw przekracza jego udział w majątku 

wspólnym, tak jak w niniejszej sprawie, to wówczas za datę nabycia tego udziału 

w nieruchomości, który przekracza udział byłego małżonka w majątku wspólnym, należy 

przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku wspólnego nawet wówczas, jeżeli 

nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat). Przez pojęcie "nabycie" 

użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. należy rozumieć każde zwiększenie aktywów 
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majątku podatnika. W niniejszej sprawie wartość otrzymanej przez skarżącą w wyniku 

zawarcia umów rozdzielności majątkowej małżeńskiej i podziału majątku, 

nieruchomości przekroczyła jej udział w majątku wspólnym, na skutek czego nastąpiło 

zwiększenie aktywów jej majątku osobistego. W konsekwencji Sąd stwierdził, 

że stanowisko Ministra Finansów w zakresie opodatkowania przedmiotowej 

nieruchomości, jest prawidłowe i oddalił skargę. 

W sprawie I SA/Ke 718/15 Sąd oddalając skargę na indywidulną interpretację 

stwierdził, że w związku z zakreślonym przez wnioskodawczynię stanem faktycznym, 

sformułowanym pytaniem i wyrażoną oceną jej własnego stanowiska, organ wyraził 

prawidłowe tezy, wychodząc po pierwsze od tego, że nabycie przez wnioskodawczynię 

udziału w nieruchomości nastąpiło w drodze darowizny, że sprzedaż udziału stanowi dla 

wnioskodawczyni źródło przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu oraz że 

przychód ze sprzedaży tego udziału nie może być pomniejszony o wartość spłaconego 

kredytu hipotecznego zaciągniętego przez darczyńcę, nie jest to bowiem koszt 

uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości w świetle art. 22 ust. 6d u.p.d.o.f. 

Prawidłowo organ również stwierdził, że spłata kredytu nie jest kosztem odpłatnego 

zbycia w rozumieniu art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd 

ponadto omówił termin "przepisy prawa podatkowego" zawarty w art. 3 ust. 2 Ordynacji 

podatkowej i wskazał, że nie można obowiązku udzielania przez organ podatkowy 

pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego 

zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, 

ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy 

opodatkowanie i jego wysokość (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie z 14 listopada 2014 r. II FSK 2524/12, wszystkie przytaczane wyroki 

dostępne są na www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Taka sytuacja miała miejsce 

w przedmiotowej sprawie, w której organ dokonał oceny podanych przez 

wnioskodawczynię okoliczności przez pryzmat prawa cywilnego. Wysnuł wnioski, 

że zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego spowodowało przejście 

własności udziału w nieruchomości na obdarowaną. 

Kolejną kategorię spraw stanowiły sprawy, w których organ zakwestionował 

koszty uzyskania przychodów wykazywane przez podatników (np. I SA/Ke 286/16, I 

SA/Ke 460/16, I SA/Ke 462/16, I SA/Ke 22/16). Sąd wskazał, że prawna konstrukcja 

kosztów uzyskania przychodów zawarta została w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Obowiązek 

uznania wydatku za koszty uzyskania przychodu powstaje wówczas, gdy podatnik 

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/
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faktycznie poniesie wydatek i wykaże związek wydatku z uzyskanym przychodem oraz 

przedstawi dowód poniesienia wydatku odpowiadający wymaganiom zapisanym 

w odpowiednim przepisie, umożliwiający obiektywną ocenę, że powyższe okoliczności 

miały miejsce Podkreślił przy tym, że wszystkie zapisy w księgach rachunkowych 

dokonywane są na podstawie dowodów księgowych. Ich rzetelność ma wpływ na 

prawidłowość rozliczeń podatkowych, dlatego tak ważne jest aby wiarygodność tych 

dowodów nie mogła zostać zakwestionowana. Dowody księgowe powinny więc być 

rzetelne, czyli zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, kompletne 

i wolne od błędów rachunkowych. Wydatek uznawany jest za koszt uzyskania 

przychodu, gdy obejmuje transakcje faktyczne, dokonane między wykazanymi 

w fakturze sprzedawcą i nabywcą. Jeżeli faktura nie dokumentuje żadnej rzeczywistej 

transakcji dokonanej między tymi podmiotami, wykazany w niej wydatek nie może 

stanowić kosztów uzyskania przychodów (por. wyrok NSA z dnia 21 lipca 2011 r. sygn. 

akt II FSK 2403/10 - dostępny na www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Nie wystarczy więc 

wykazanie, że podatnik mógł gdziekolwiek nabyć towar i zużyć go w działalności 

gospodarczej aby wydatek ten móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (por. 

wyrok NSA z dnia 17 sierpnia 2010 r. sygn. akt II FSK 615/09 - dostępny na 

www.orzeczenia.nsa.gov.pl).  

W związku z powyższym w ww. sprawach Sąd stwierdził, że organy prawidłowo 

zakwestionowały zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków 

udokumentowanych fakturami wystawionymi przez wskazane w nich firmy. Firmy te 

bowiem w rzeczywistości nie wykonywały usług opisanych w zakwestionowanych 

fakturach. Innymi słowami faktury dokumentujące koszty zakupu usług nie 

dokumentowały rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych. Z tych względów, 

Sąd oddalił skargi. 

W sprawach I SA/Ke 576/16 i I SA/Ke 551/16 Sąd również oddalił skargi, 

akceptując stanowisko organu o braku podstaw do zastosowania zwolnienia 

określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., czego konsekwencją była odmowa 

stwierdzenia nadpłaty. Z powołanej regulacji wynika, że zwolnieniem z opodatkowania 

są objęte wypłacone dla pracownika świadczenia, które łącznie spełniają następujące 

warunki: ich wysokość lub zasady ustalania wypłaty wynikają wprost z przepisów 

odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub 

z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień 

zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy oraz 
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mają odszkodowawczy charakter, tj. są odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem. 

Niespełnienie powyższych warunków powoduje brak podstaw do zwolnienia 

z opodatkowania. Zdaniem Sądu organ w sposób uzasadniony stwierdził, 

że rekompensata otrzymana przez skarżącą nie była świadczeniem, którego wysokość 

lub zasady ustalania wynikały wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, bądź z postanowień układów 

zbiorowych pracy lub innych opartych na przepisach prawa pracy. Sąd podzielił 

stanowisko organów, że regulamin Programu Dobrowolnych Odejść nie jest źródłem 

prawa pracy w ujęciu art. 9 § 1 K.p. Po pierwsze Regulamin ten nie jest regulaminem 

zwolnień grupowych, o którym mowa w art. 3 pkt 4 ustawy o rozwiązywaniu stosunku 

pracy. Nie zawiera bowiem regulacji, które charakteryzowałyby zwolnienia grupowe (np. 

ilość zwalnianych pracowników czy terminy i kolejność zwolnień). Regulamin będący 

źródłem prawa pracy charakteryzuje też pewien stopień władczości wobec objętych nim 

pracowników. Uzależnienie objęcia pracownika postanowieniami Regulaminu Programu 

Dobrowolnych Odejść od jego i pracodawcy woli odbiera mu przymiot źródła prawa 

pracy. Po drugie, Sąd zaakceptował stanowisko organu, w świetle którego 

rekompensata otrzymana przez skarżącą nie ma odszkodowawczego charakteru. 

Omawiając termin szkody wskazał, że w opisanej sytuacji nie istnieje zdarzenie 

bezprawne, co implikuje niemożność wystąpienia odpowiedzialności odszkodowawczej 

z powodu czynu niedozwolonego. Nie jest bowiem zdarzeniem bezprawnym 

rozwiązanie umowy o pracę za obustronnym porozumieniem, w szczególności gdy 

dzieje się to z woli pracownika. Dodatkowo Sąd wskazał, że Regulamin Programu 

Dobrowolnych Odejść jest w istocie zachętą – zaproszeniem do zawarcia umowy 

o określonej treści, tj. do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Wypłata 

świadczenia następuje dopiero po rozwiązaniu umowy w ww. sposób. Zatem, gdyby 

nawet przyjąć, że w rozpatrywanej sprawie mamy w istocie do czynienia 

z odszkodowaniem, to wynikałoby ono z zawartej umowy, a zatem podlegałoby wyżej 

wskazanemu wyłączeniu.  

Kwestii zwolnienia podatkowego dotyczyły również sprawy I SA/Ke 112/16 

i            I SA/Ke 113/16. Oddalając skargi w tych sprawach Sąd w całości zaakceptował 

wypracowane i utrwalone przez orzecznictwo sądów administracyjnych stanowisko, że 

finansowanie wydatków mieszkaniowych ze środków pochodzących z kredytu nie jest 

tożsame z wydatkowaniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości, gdyż nie zostaje 

zachowana zasada tożsamości źródła przychodów w zakresie zwolnienia 
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i wydatkowania przychodów. Do spełnienia warunków zwolnienia podatkowego 

określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) u.p.d.o.f. istotna jest nie tylko wartość 

wydatkowanych środków pieniężnych, ale również źródło przychodów, z którego te 

środki pochodziły (zob. np. wyroki NSA z dnia 26.06.2012r. sygn. akt II FSK 2491/10 i z 

dnia 20.01.2010r. sygn. akt II FSK 1428/08 ) Tym samym do ziszczenia przesłanki 

określonej w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) u.p.d.o.f. konieczne jest przeznaczenie na cel 

mieszkaniowy środków własnych podatnika uzyskanych ze sprzedaży mieszkania. 

Natomiast kredyt mieszkaniowy uzyskany z banku i przeznaczony na ściśle określony 

w umowie cel, jakim są omawiane raty, nie stanowi wydatkowania środków uzyskanych 

ze sprzedaży wcześniej posiadanego lokalu. 

Z kolei w sprawie I SA/Ke 340/16 przedmiotem kontroli Sądu była decyzja 

określająca skarżącej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 

2013 r. Decyzja stanowiła konsekwencję korekty rocznego rozliczenia skarżącej 

w zakresie odliczanych od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne. Sąd oddalił 

skargę wskazując, że organ prawidłowo powołał podstawę materialno-prawną 

rozstrzygnięcia oraz wymienił przesłanki skorzystania z ulgi podatkowej z art 26 ust. 1 

pkt 6 u.p.d.o.f. Zgodnie z powołaną regulacją, podstawę obliczenia podatku (...), 

stanowi dochód (...), po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz 

wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych 

w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, 

na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Katalog wydatków na cele 

rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem został 

zawarty w art. 26 ust. 7a tej ustawy (...), zaś zasady i warunki dokonywania tych 

odliczeń określone zostały w ust. 7b-7g tego artykułu. W niniejszej sprawie poza 

sporem było, że skarżąca spełnia ww. przesłanki do skorzystania z omawianej ulgi 

rehabilitacyjnej. Spór dotyczył kwestii wysokości kwoty wydatków na cele 

rehabilitacyjne, podlegających odliczeniu od dochodu. Zdaniem organu, skarżącej 

przysługuje odliczenie z tytułu omawianej ulgi wydatków w kwocie faktycznie 

poniesionej, nie większej jednak niż kwota z art. 26 ust. 7a pkt 14 u.p.d.o.f. Sąd 

stwierdził, że prawidłowe jest stanowisko organu. Wyjaśnił, że ulga rehabilitacyjna nie 

ma, jak chce tego skarżąca, charakteru ryczałtowego. Po pierwsze, świadczy o tym 

treść art. 26 ust. 7a punkt 14 u.p.d.o.f. Gdyby ustawodawca zamierzał nadać 

omawianemu odliczeniu charakter ryczałtu nie użyłby określenia "w wysokości 

nieprzekraczającej kwoty 2280 zł", lecz posłużyłby się inną formułą, np. "w wysokości 
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2280 zł". Zastosowanie terminu "wysokość nieprzekraczająca" oznacza zaś, 

że wskazana kwota 2280 zł wyznacza jedynie górną granicę odliczenia z tytułu 

używania samochodu osobowego w danym roku podatkowym, a nie kwotę ryczałtową 

dla wszystkich podatników, którzy w tymże roku podatkowym używali własnego 

samochodu osobowego dla celów wskazanych w cytowanym przepisie.  

Sprawy I SA/Ke 14/16, I SA/Ke 17/16, I SA/Ke 114/16, I SA/Ke 115/16, I SA/Ke 

118/16, I SA/Ke 119/16, I SA/Ke 132/16, I SA/Ke 143/16, I SA/Ke 144/16, I SA/Ke 

149/16, I SA/Ke 157/16, I SA/Ke 158/16 dotyczyły ustalenia skarżącym zobowiązań 

w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. z tytułu przychodów 

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł 

nieujawnionych. W sprawach tych na wstępie Sąd wskazywał na wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r. w sprawie P 49/13, który odnosi się do 

materialnoprawnej podstawy zaskarżonej decyzji, którą stanowi art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f., 

w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, 

że przepis ten jest niezgodny z art. 2 w zw. z art. 84 i art. 217 Konstytucji RP. 

Jednocześnie też orzekł, że przepis ten traci moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy 

od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Wyrok został ogłoszony w Dzienniku 

Ustaw z 6 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1052). Odroczenie utraty mocy 

obowiązującej wskazanego przepisu miało miejsce do 6 lutego 2016 r. W uzasadnieniu 

wyroku Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie określił następstwa pozostawienia 

w systemie prawnym wadliwego przepisu w sferze stosowania prawa i wyczerpująco 

uzasadnił powody odstąpienia od jego natychmiastowej eliminacji, precyzując 

konstytucyjne wartości usprawiedliwiające dalsze czasowe stosowanie art. 20 ust. 3 

u.p.d.o.f. Wyraźnie też stwierdził, że wskazany przepis, mimo iż zostało w stosunku do 

niego obalone domniemanie konstytucyjności, powinien być przestrzegany i stosowany 

przez wszystkich adresatów, w tym sądy. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny 

nakazując dalsze stosowanie art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. wprost zastrzegł, że zarówno 

organy administracyjne, jak i sądy dokonujące wykładni i stosujące przedmiotowe 

unormowanie będą zobowiązane kierować się wskazówkami dotyczącymi tego przepisu 

zamieszczonymi w wyroku z 18 lipca 2013 r. sygn. akt SK 18/09 oraz wyroku sygn. akt 

P 49/13. Oznacza to, że proces restytucji konstytucyjności i niwelowania wad 

zakwestionowanego przepisu może być realizowany już w okresie odroczenia w drodze 

jego odpowiedniej interpretacji i stosowania na gruncie konkretnych spraw. 

Sąd przychylił się do jednolicie prezentowanego w tej mierze stanowiska Naczelnego 
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Sądu Administracyjnego (zob. przykładowo wyroki NSA: z 3 grudnia 2014 r. sygn. akt II 

FSK 2646/14, z 11 grudnia 2014 r. sygn. akt II FSK 2615/14, z 12 grudnia 2014 r. sygn. 

akt II FSK 2660/14, dostępne nawww.orzeczenia.nsa.gov.pl), że orzeczenie Trybunału 

Konstytucyjnego nie stanowi przeszkody prawnej do merytorycznego rozpoznania 

sprawy. Przechodząc do treści art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od 1 

stycznia 2007 r., czyli mającym zastosowanie w przedmiotowych sprawach, podniósł, 

że stanowi on, że wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych 

źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie 

poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego 

w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu 

zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, 

pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od 

opodatkowania. W praktyce oznacza to, że organ przede wszystkim powinien dążyć do 

“kasowego", chronologicznego odtworzenia kolejno uzyskiwanych przychodów 

i finansowanych tymi przychodami wydatków (gromadzonego mienia). Należy mieć na 

uwadze kolejność zdarzeń i ustalając dochód nieujawniony uwzględniać mienie 

zgromadzone przed dniem w którym wydatki zostały przez podatnika poczynione. 

Dokonując oceny legalności decyzji należało kierować się wskazaniami zawartymi 

w wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 18/09, do którego odwołał się 

Trybunał w wyroku w sprawie P 49/13. Trybunał stwierdził w nim, że zgodnie z art. 122 

i 187 § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy jest zobowiązany zebrać i w sposób 

wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Oznacza to, że obowiązek wykazania 

okoliczności decydujących o możliwości ustalenia podatku od dochodów 

nieujawnionych powinien obarczać organy podatkowe, z zastrzeżeniem zasady 

współdziałania podatnika. Trybunał podkreślił, że podatnik – jako podmiot najlepiej 

orientujący się co do źródeł finansowania wydatków - posiada najpełniejszą wiedzę 

w tym zakresie, której uzyskanie bez udziału podatnika może okazać się niemożliwe. 

Trybunał wskazał ponadto, że wyrażonej implicite, zasady przerzucenie ciężaru dowodu 

na podatnika lub - tym bardziej - że omawiany przepis formułuje domyślnie 

domniemanie prawne dotyczące istnienia dochodu nieujawnionego w razie wystąpienia 

nadwyżki poczynionych wydatków i zgromadzonego mienia nad wykazanymi 

przychodami. Wykładnia językowa omawianego przepisu nie daje do tego podstaw, 

a wykładni funkcjonalna - mająca na celu zwiększenie efektywności postępowania 

podatkowego - nie powinna być dokonywana na niekorzyść podatnika. Ostatecznie 
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zatem, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, dopuszczalne jest przyjęcie, że podatnik 

ma obowiązek - w ramach współdziałania z organem podatkowym - uczestniczyć 

aktywnie w postępowaniu podatkowym, jednak skoro ciężar dowodu spoczywa na tym 

ostatnim, to w razie ustalenia nadwyżki dokonanych wydatków i zgromadzonego mienia 

nad zeznanym przychodem, wystarczające powinno być uprawdopodobnienie przez 

podatnika, że taka nadwyżka pochodzi z przychodów opodatkowanych lub wolnych od 

opodatkowania. Należy bowiem zauważyć, że sytuacja podmiotu, na którym spoczywa 

ciężar dowodu, i podmiotu, na którym omawiany ciężar nie spoczywa, jest całkowicie 

odmienna. Pierwszy z nich musi wykazać zaistnienie okoliczności, z których wywodzi 

określone konsekwencje prawne; drugi natomiast nie ma obowiązku wykazania ich 

niewystąpienia, wystarczy, że podważy wiarygodność dowodów świadczących 

przeciwko niemu. 

W sprawach I SA/Ke 143/16, I SA/Ke 144/16, I SA/Ke 157/16, I SA/Ke 158/16 

Sąd stwierdził nieprawidłowości w postępowaniu organów, tj. uchybienie przepisom 

procesowym (m.in. art. 122, art. 187 § 1, art. 191 i art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej, 

które mogło mieć istotny wpływ na wynik postępowania. Z tych względów Sąd na 

podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy p.p.s.a. uchylił zaskarżone decyzje. 

W pozostałych sprawach oddalił skargi na podstawie art. 151 ustawy p.p.s.a. 

Sąd oddalił również skargi w sprawach I SA/Ke 702/15 i I SA/Ke 217/16, których 

przedmiotem była odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki. 

W pierwszej z ww. spraw spór koncentrował się na ocenie zaistnienia negatywnych 

przesłanek przeniesienia odpowiedzialności na członka zarządu spółki. Problematyka 

przesłanek egzoneracyjnych wprowadzonych w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej była 

przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w uchwale z 10 

sierpnia 2009 sygn. akt II FPS 3/09 stwierdził, że decyzja o odpowiedzialności członka 

zarządu może zostać wydana, gdy w postępowaniu zostanie wykazane, że wystąpiły 

okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i z winy członka 

zarządu taki wniosek nie został złożony. Członek zarządu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością może również po zakończeniu pełnienia tej funkcji uwolnić się od 

odpowiedzialności za zaległości podatkowe powstałe w tym czasie, jeżeli wykaże 

w postępowaniu podatkowym, że w okresie pełnienia przez niego funkcji członka 

zarządu nie było podstaw do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub 

postępowania zapobiegającego upadłości (postępowanie układowe). Jakkolwiek 

uchwała została podjęta w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 
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2003 r., to zachowuje aktualność i sąd w składzie orzekającym w pełni ją podziela. 

Organy podatkowe badając przesłanki wyłączające odpowiedzialność skarżącego 

uznały, że skarżący nie wykazał przesłanek negatywnych orzeczenia 

o odpowiedzialności, w szczególności nie wykazał, że brak było podstaw do podjęcia 

działań w celu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania 

układowego. W ocenie organu przesłanki postawienia Spółki w stan upadłości istniały 

co najmniej od 22 marca 2011 r., czyli od daty w której Spółka nieuregulowana swojego 

zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za luty 2011 r. Sąd podzielił 

argumentację organu. Sformułowanie art. 21 ustawy p.u.n., dotyczące "właściwego 

czasu" do zgłoszenia wniosku, jak również ocena przesłanek wymienionych w art. 11 

ustawy p.u.n. ("nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych" oraz "gdy 

jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku") oznacza, że czasem właściwym 

do podjęcia tych czynności jest czas, w jakim zarząd spółki, niebędący w stanie 

zrealizować zobowiązań względem jej wierzycieli, winien złożyć wniosek o ogłoszenie 

upadłości lub wszczęcie postępowania układowego, aby w ten sposób chronić 

zagrożone interesy wierzycieli. Celem postępowania upadłościowego jest ochrona praw 

wierzycieli oraz zaspokojenie roszczeń wobec upadłego w sposób przewidziany 

przepisami. Termin dwóch tygodni na złożenie przez zarząd dłużnika wniosku 

o ogłoszenie upadłości, liczony od dnia, w którym dłużnik zaprzestaje wykonywania 

wykonalnych zobowiązań pieniężnych lub którego majątek nie wystarcza na 

zaspokojenie długów, ma na celu ograniczenie do niezbędnego minimum okresu, 

w którym dłużnik może rozporządzać swoim majątkiem w sposób odmienny, niż 

czyniłby to syndyk po ogłoszeniu upadłości. Z kolei w sprawie  I SA/Ke 217/16 sporna 

była kwestia przesłanki pełnienia przez skarżącego funkcji członka zarządu spółki. 

W tym zakresie Sąd, podzielając stanowisko organu, wskazał, że powstanie, 

jak i ustanie członkostwa w zarządzie następuje w sposób określony w przepisach 

Kodeksu spółek handlowych. Z członkostwem w zarządzie spółki wiążą się określone 

prawa i obowiązki. Prawny status członka zarządu spółki określają umowa spółki 

i przepisy art. 201-211 K.s.h. Stosownie do treści art. 202 § 4 K.s.h., mandat członka 

zarządu wygasa m.in. wskutek rezygnacji. Z kolei w myśl art. 202 § 5 K.s.h. do złożenia 

rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu 

zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Kodeks spółek handlowych odsyła więc do art. 

746 § 2 i § 3 K.c. Oznacza to, że członek zarządu spółki, jako przyjmujący zlecenie, 

może je w każdym czasie wypowiedzieć przez złożenie oświadczenia woli drugiej 
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stronie. Oświadczenie takie jest złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki 

sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Jeżeli umowa spółki inaczej nie stanowi, 

od tej chwili wywołuje ono natychmiastowe skutki prawne w postaci wygaśnięcia 

zlecenia. Kodeks spółek handlowych nie reguluje, komu członek zarządu powinien 

złożyć rezygnację, aby można było uznać ją za skuteczną. Wskazane wyżej odesłanie 

do kodeksu cywilnego oznacza, że oświadczenie powinno być skierowane do 

właściwego organu spółki, gdyż spółka jako osoba prawna działa poprzez swe organy 

(art. 38 K.c.). Rezygnacja jako jednostronna czynność prawna członka zarządu może 

nastąpić z dniem albo w terminie określonym w oświadczeniu o rezygnacji. Rezygnacja 

nie wymaga przyjmowania przez organ spółki i podejmowania z jej strony jakichkolwiek 

czynności, od których zależałaby skuteczność rezygnacji, nie można też zrzec się 

prawa do rezygnacji (art. 746 § 3 K.c.). Rezygnacja jest całkowicie odrębnym sposobem 

wygaśnięcia mandatu członka zarządu, innym niż pozostałe przewidziane w art. 202 § 4 

K.s.h., w tym odwołanie. W orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie przyjmuje się dla 

skuteczności rezygnacji konieczne jest jej zakomunikowanie właściwemu adresatowi. 

Zastosowanie ma bowiem art. 61 K.c., zgodnie z którym oświadczenie, które ma być 

złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła 

zapoznać się z jego treścią. Tym właściwym adresatem oświadczenia o rezygnacji 

z członkostwa w zarządzie jest organ spółki, zazwyczaj rada nadzorcza jeśli została 

w spółce powołana, co znajduje oparcie w art. 210 K.s.h. Za wystarczające uznaje się 

przy tym dojście oświadczenia o rezygnacji do jednego z członków rady nadzorczej 

w sposób określony w art. 61 K.c. (por. wyrok WSA w Olsztynie z 23 lutego 2012 r. 

sygn. akt I SA/Ol 739/11; dostępny na www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Odnosząc się do 

zarzutów skarżącego Sąd wskazał, że dla skuteczności rezygnacji nie ma znaczenia 

godzina dokonania tej czynności.  

Sprawa I SA/Ke 88/16 dotyczyła stwierdzenia wygaśnięcia decyzji. Spór dotyczył 

prawa skarżącego do opodatkowania w formie karty podatkowej. Zdaniem organu 

podatnik utracił prawo do korzystania z uproszczonego opodatkowania, ponieważ nie 

spełnił warunków tej formy opodatkowania, prowadząc w kontrolowanym okresie 

sprzedaż złomu w ilościach hurtowych. Skarżący kwestionuje natomiast, że sprzedawał 

hurtowe ilości złomu w ramach działalności gospodarczej. Twierdzi, że sprzedaż złomu, 

który został nagromadzony przez ojca i dziadka podatnika w poprzednich latach, 

następowała w ramach porządkowania placu gospodarczego. Z przywołanych przez 

organ prawidłowo regulacji ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/
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dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

(Dz.U.144.930 ze zm.) wynika, że sprzedaż opodatkowana w formie karty podatkowej 

nie może być sprzedażą hurtową lecz wyłącznie detaliczną. Ustawy podatkowe nie 

zawierają legalnej definicji sprzedaży detalicznej. Dla potrzeb statystyki publicznej 

określa się natomiast ją jako sprzedaż towarów własnych i komisowych (nowych 

i używanych) w punktach sprzedaży detalicznej, placówkach gastronomicznych oraz 

innych punktach sprzedaży (np. składy, magazyny) w ilościach wskazujących na zakup 

dla potrzeb indywidualnych nabywców. W stosunkach handlowych z kolei rozumie się ją 

jako sprzedaż towarów w małych ilościach, co na zasadzie przeciwstawienia koreluje 

z definicją "hurtu," zawartą w internetowym słowniku języka polskiego PWN 

(sjp.pwn.pl), zgodnie z którą "hurt" oznacza sprzedaż lub kupno większych ilości towaru 

po cenach niższych niż w handlu detalicznym. Zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie 

organy prawidłowo zakwestionowały prawo skarżącego do opodatkowania w formie 

karty podatkowej, z uwagi na ustalenie, że wbrew oświadczeniu zawartemu w deklaracji 

PIT – 16 w sprawie uzyskania karty podatkowej, w 2008 r., skarżący prowadził jeszcze 

inną pozarolniczą działalność gospodarczą w postaci hurtowej sprzedaży złomu. 

Powyższych ustaleń dokonano w wyniku prawidłowo przeprowadzonego przez organy 

postępowania dowodowego.  

Większość spraw z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych dotyczyła 

skarg na indywidualne interpretacje Ministra Finansów. W sprawach I SA/Ke 202/16, I 

SA/Ke 201/16, I SA/Ke 150/16, I SA/Ke 151/16 Sąd oddalił skargi. Spór w tych 

sprawach dotyczył rozstrzygnięcia, czy wnioskodawcy, będzie przysługiwało prawo do 

zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek wypłacanych w ramach struktury cash 

poolingu bez konieczności limitowania ich wysokości w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 60 

czy 61 u.p.d.o.p. Odpowiedź na tak postawiane pytanie wymagało uprzedniego 

rozstrzygnięcia, jaki charakter prawny mają w okolicznościach sprawy stosunki 

pomiędzy uczestnikami umowy cash poolingu, a ściśle rzecz ujmując, czy w ramach 

struktury pomiędzy uczestnikami dochodzi do udzielenia pożyczki, o której mowa w art. 

16 ust. 7b u.p.d.o.p. Sąd stwierdził, że niewątpliwie skarżąca działa w ramach umowy 

cash poolingu, która literalnie, co nie ulega wątpliwości, nie została wymieniona w art. 

16 ust. 7b u.p.d.o.p. Jest to umowa nienazwana, jako, że polskie prawo nie przewiduje 

wprost takiej instytucji. Wskazana umowa jest formą zarządzania finansami stosowaną 

przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej lub podmioty powiązane 

ekonomicznie w jakikolwiek inny sposób. Istota tej umowy sprowadza się do 
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koncentrowania środków pieniężnych z jednostkowych rachunków poszczególnych 

podmiotów na wspólnym rachunku grupy i zarządzaniu w ten sposób kwotą, 

przy wykorzystywaniu korzyści skali. Zinterpretowany w ten sposób mechanizm cash 

poolingu opisany został w uzasadnieniach wyroków Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, który stwierdził, że zgodnie z art. 16 ust. 7b w związku z art. 16 ust. 

1 pkt 60 i pkt 61 u.p.d.o.p. przez umowę pożyczki rozumie się każdą umowę, w której 

dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość 

pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy i zapłacić odsetki, 

nawet wówczas, gdy zobowiązania stron umowy wynikają z niej w sposób dorozumiany. 

Spółka uczestnicząc w przedstawionym systemie rozliczeń finansowych nie jest 

zobowiązana do przeniesienia z góry ustalonej ilości pieniędzy na rzecz określonego 

podmiotu, lecz udostępnia lub pobiera środki w zależności od swojej sytuacji 

finansowej. Sąd stwierdził, że W sprawie niewątpliwe mamy do czynienia 

z przekazywaniem środków pieniężnych oraz zobowiązaniem do zwrotu środków wraz z 

wynagrodzeniem w postaci odsetek. Są to ustawowe przesłanki z przepisu art. 16 ust. 

7b u.p.d.o.p., których wystąpienie warunkuje uznanie umowy za pożyczkę 

i które w sprawie – w ocenie Sądu - zaistniały. Podkreślić trzeba, że na gruncie tej 

sprawy mamy do czynienia z pożyczką w świetle przepisów o niedostatecznej 

kapitalizacji, a nie pożyczką w rozumieniu Kodeksu cywilnego i dlatego wskazywanie na 

niewypełnianie przez umowę cash poolingu wszystkich elementów przedmiotowo 

istotnych umowy pożyczki – w sposób literalnie przyjęty na gruncie cywilistycznym - nie 

znajduje podstaw.  

W sprawach I SA/Ke 264/16 i I SA/Ke 265/16 Sąd uchylił indywidualne 

interpretacje. Sąd uznał bowiem za uzasadniony zarzut naruszenia art. 15 ust. 4d i art. 

15 ust. 4e w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

poprzez ich błędną wykładnię przejawiającą się w uznaniu, iż właściwy moment 

rozpoznania tzw. pośrednich kosztów uzyskania przychodu dla potrzeb podatkowych 

uzależniony jest od ich ujęcia jako kosztu w rozumieniu przepisów o rachunkowości. 

Minister Finansów uznał, że moment uznania wydatku za koszt podatkowy jest 

uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym. Dopiero więc 

przyporządkowanie księgowe danego kosztu do okresu sprawozdawczego zgodnie 

z przepisami ustawy o rachunkowości pozwala na określenie dnia, na który ujęto koszt 

w księgach rachunkowych w rozumieniu art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p. Powyższe stanowisko 

organu podatkowego jest nieprawidłowe. Zważywszy na treść przepisów art. 15 ust. 4d 
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i art. 15 ust. 4e, a także art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. należy stwierdzić, że zasady ustalania 

dochodu podatkowego określają normy prawa podatkowego. Jak wskazał Naczelny 

Sąd Administracyjny w wyroku z 21 kwietnia 2015 roku II FSK 427/13 ( dostępne 

w bazie orzeczeń NSA) wpływ na wysokość podstawy opodatkowania mają wyłącznie 

przychody i koszty ich uzyskania, zasady ich przypisania do danego roku podatkowego, 

zasady amortyzacji środków trwałych, wyceny składników majątkowych, tworzenia 

rezerw itp. określone prawem podatkowym. Zasada ta może doznawać wyłomu gdy 

ustawodawca podatkowy w kwestii rozumienia określonych pojęć lub ustalania pewnych 

kategorii wyraźnie odwoła się do przepisów prawa bilansowego. W takim wypadku 

przepisy o rachunkowości mają znaczenie dla powstania czy wysokości zobowiązania 

podatkowego tylko w takim zakresie, jaki wynika jednoznacznie z przepisów ustaw 

podatkowych poprzez zastosowanie bezpośredniego odwołania do konkretnych 

przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie lub Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, czy Międzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Odesłania te muszą być jednocześnie 

dosłowne i jednoznaczne, a nie dorozumiane. Zdaniem Sądu za dzień poniesienia 

kosztu należy zatem uznać dzień wpisania do ksiąg rachunkowych wydatku na 

podstawie faktury lub innych dowodów księgowych dokumentujących te wydatki. Skoro 

w księgach rachunkowych winny być wpisane chronologicznie wszystkie zdarzenia, 

które nastąpiły w okresie sprawozdawczym (art. 20 ust. 1 u.r.), to dzień wpisania faktury 

(dzień wpisania wydatku) jest dniem poniesienia kosztu. Podsumowując, wykładnia art. 

15 ust. 4e u.p.d.o.p. nie wskazuje na odesłanie w kwestii ujęcia kosztu do prawa 

bilansowego. Przepis ten stanowi bowiem o dniu "na który ujęto koszt w księgach 

rachunkowych (zaksięgowano)", a nie o dniu "w którym uznano za koszt w księgach" 

bądź "zaksięgowano jako koszt w księgach". Powoływane w tym sformułowaniu pojęcie 

kosztu zostało przedstawione w znaczeniu ustawy podatkowej. Używając w tym 

przepisie wyrazu koszt ustawodawca oznacza ten sam desygnat, czyli koszt 

w znaczeniu ustawy podatkowej. Potwierdza to pogląd, że czynność zaksięgowania, 

czyli wpisania do ksiąg, oznacza wprowadzenie do ksiąg rachunkowych w postaci 

zapisu zdarzenia związanego z poniesieniem kosztu uzyskania przychodu.  

W sprawie I SA/Ke 782/15 Sąd oddalił skargę na interpretację indywidualną. 

Rozstrzygnięcie to dotyczyło kwestii kwalifikacji przychodów (w postaci odsetek od 

lokat, wypłat ze zbycia lokat Funduszy oraz wypłat dochodów Funduszy) jako 

przychodów, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit b u.p.d.o.p., których osiągnięcie 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

 67  

przez spółkę cypryjską może spowodować nadanie jej statusu zagranicznej spółki 

kontrolowanej przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 24a ust. 3 pkt 3 

u.p.d.o.p. Zdaniem organu przychody ze zbycia lokat Funduszy oraz wypłat dochodów 

Funduszy stanowią przychód z realizacji praw z certyfikatów inwestycyjnych jako 

instrumentów finansowych, natomiast przychody w postaci odsetek od lokat stanowią 

„odsetki od wszelkiego rodzaju pożyczek”, a zatem przychód o którym mowa w art. art. 

24 ust. 3 pkt 3 lit b u.p.d.o.p., którego osiągnięcie, przy spełnieniu pozostałych 

warunków określonych w przepisie art. 24 ust 3 pkt 3 u.p.d.o.p, może spowodować 

nadanie jej statusu zagranicznej spółki kontrolowanej. Sąd podzielił stanowisko organu. 

Przepis art. 24a ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.p. wskazuje warunki których spełnienie pozwala 

na uznania podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną. W art. 24a ust. 3 pkt 3 pkt b 

u.p.d.o.p zawarto warunki dotyczące rodzaju przychodów uzyskiwanych przez spółkę 

zagraniczną kontrolowaną. Zgodnie z tym przepisem warunkiem uznania 

za zagraniczną kontrolowaną jest pochodzenie co najmniej 50 % przychodów 

osiągniętych w roku podatkowym z tzw. pasywnych źródeł przychodów tj. z dywidend 

i innych przychodów z udziałów osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), 

z wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń 

i gwarancji, przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu 

zbycia tych praw, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych. Katalog 

przychodów określonych w art. 24a ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.p. ma charakter zamknięty. Sąd 

wskazał, że pojęcie realizacji praw z instrumentów finansowych nie jest zdefiniowane. 

Ustawa p.d.o.p. nie wskazuje co oznacza sformułowanie "przychody z realizacji praw 

z instrumentów finansowych". Przyjmując językowe znaczenie pojęcia realizacja jako 

urzeczywistnienie, wprowadzenie w życie należy podzielić stanowisko organu, że skoro 

certyfikaty będące instrumentami finansowymi są tytułami uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych zamkniętych, z których posiadaniem wiąże się uprawnienie do udziału 

zarówno w wartości aktywów netto pozostałych do podziału po przeprowadzeniu 

likwidacji funduszu jak i prawach do części dochodów funduszu w przypadku, gdy statut 

przewiduje wypłatę takich dochodów, to uzyskanie przez spółkę cypryjską przychodów 

ze zbycia lokat Funduszy i wypłaty dochodu Funduszy (bez wykupywania jednostek 

uczestnictwa) stanowi realizację uprawnień wynikających certyfikatów inwestycyjnych. 

Oznacza powyższe, że uzyskanie przychodów z tytułu wypłaty przez Fundusze na 

rzecz spółki cypryjskiej, w której wnioskodawca posiada udziały, przychodów ze zbycia 

lokat Funduszy jak i wypłat dochodów Funduszy stanowi przychód o którym mowa 
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w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit b u.p.d.o.p., a w konsekwencji uzyskanie tych przychodów 

przez spółkę cypryjską, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 24a 

ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.p., będzie skutkować nadaniem jej statusu zagranicznej spółki 

kontrolowanej.  

Sąd uwzględnił skargę w sprawie I SA/Ke 781/15 dotyczącej umorzenia 

postępowania podatkowego wobec spółki dotyczącego podatku dochodowego od osób 

prawnych. Stwierdził bowiem dokonanie przez organ błędnej wykładni art. 70 § 4 

Ordynacji podatkowej oraz konstytucyjnej zasady ochrony zaufania obywatela do 

państwa i stanowionego przez nie prawa. Opisując funkcje przedawnienia Sąd wskazał, 

że na dobrodziejstwo płynące z tej instytucji może powoływać się tylko podatnik. 

Takiego uprawnienia nie posiada zatem organ podatkowy, który nie może czerpać 

korzyści z faktu, że w terminie przedawnienia nie zdołał wydać ostatecznej decyzji 

określającej zobowiązanie podatkowe. W niniejszej sprawie organ podatkowy wbrew 

powołanej powyżej zasadzie i zgodnego z Konstytucją rozumienia instytucji 

przedawnienia zinterpretował ją na swoją korzyść. Z wiążącego bowiem organy 

podatkowe orzeczenia sadu wojewódzkiego, działającego w związaniu orzeczeniem 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, wynikał dla nich obowiązek zaliczenia do kosztów 

uzyskania przychodów określonych wydatków poniesionych przez skarżącą spółkę 

w 2005 r. Powoływanie się w takiej sytuacji przez organ na przedawnienie 

zobowiązania ( niezależnie od tego czy skutecznie czy nie) prowadziło do korzyści 

organu kosztem podatnika. Takie stosowanie przedawnienia w świetle opisanych wyżej 

jego funkcji konstytucyjnych jest niedopuszczalne.  

Z kolei w sprawie I SA/Ke 29/16 dotyczącej skargi na decyzję w przedmiocie 

odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, którą określono Spółce 

zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych z prowadzonej 

działalności gospodarczej, Sąd zaakceptował stanowisko organu i oddalił skargę. 

Wskazał, że postępowanie wszczęte na wniosek skarżącej o stwierdzenie nieważności 

tej decyzji nie może zmierzać do ponownej oceny zgromadzonego materiału 

dowodowego. Ta instytucja, o czym już była wyżej mowa, w przeciwieństwie do 

instytucji odwołania, nie pozwala na ponowne rozpatrzenie sprawy, a tylko podczas 

takiego rozpatrywania można ocenić zasadność zarzutów związanych z dokładnym 

wyjaśnieniem stanu faktycznego i jego oceną. W szczególności czy zakwestionowane 

faktury nie posiadały cech dowodu księgowego, tym samym nie mogły stanowić 

podstawy do udokumentowania kosztów. Skarżąca w zasadzie nie kwestionuje ustaleń 
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organu w tej części w jakiej organ przyjął, że wystawcy zakwestionowanych faktur nie 

prowadzili rzeczywistej działalności. Rażące naruszenia prawa skutkującego 

nieważnością decyzji, skarżąca wywodzi z przyjęcia, że wadliwość dokumentacji nie 

może uzasadniać wyłączenia spornych wydatków z kalkulacji dochodu (podstawy 

opodatkowania), gdy w świetle ustaleń dokonanych w toku postępowania nie budzi 

wątpliwości fakt, że wydatek w kwotach określonych na wadliwych fakturach został 

faktycznie poniesiony, a towary zostały nabyte w celu odsprzedaży (uzyskania 

przychodów). Sąd wyjaśnił, że tylko i wyłącznie w przypadku, gdy poniesienie wydatku 

udokumentowanego nierzetelnym dowodem w postaci faktury zostałoby potwierdzone 

innymi, nie budzącymi wątpliwości dowodami, a wszelkie inne dane dotyczące 

transakcji odpowiadałyby rzeczywistości, wydatek taki - przy spełnieniu przesłanek 

z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. - mógłby stanowić koszt uzyskania przychodu (por. wyrok 

WSA w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 1305/15 z 27 października 2015 r.) Taki zaś 

przypadek, na co wskazuje analiza zaskarżonej decyzji oraz decyzji wymiarowej z 1 

lipca 2015 r. w rozpoznawanej sprawie nie wystąpił. Mając powyższe na uwadze Sąd 

stwierdził, że zaskarżona decyzja nie narusza art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej 

w zw. z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 5 ustawy 

o rachunkowości - poprzez uznanie, że nie jest rażącym naruszeniem prawa 

uzależnienie uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu od udokumentowania 

wydatku (zgodnie z zasa.i prawa bilansowego). 

Sąd oddalił również skargę w sprawie I SA/Ke 416/16. Przedmiot sporu w tej 

sprawie sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy w stanie faktycznym ustalonym 

w sprawie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych będący 

przedmiotem aportu stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 

4a pkt 4 u.p.d.o.p. Odpowiedź na tak postawione pytanie miała przesądzające 

znaczenie dla oceny, czy w momencie wniesienia aportu do nowopowstałej spółki 

skarżąca uzyska przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. Stosownie 

do art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza 

organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół 

składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do 

realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić 

niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W ocenie Sądu, 

powyższe kryteria nie zostały spełnione w odniesieniu do przedmiotu aportu 

wniesionego przez spółkę X do spółki Y. Organ doszedł do słusznego przekonania, 
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że skarżąca nie wykazała, aby poszczególne składniki majątkowe, tj. niezabudowana 

nieruchomość (grunt) oraz przyszłe prawa wynikające z decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy nieruchomości, prawo do koncepcji architektonicznej, koncepcja 

zagospodarowania nieruchomości, dokumentacja i opis standard wykonania obiektu, 

analiza kosztów i rentowności inwestycji, były jeszcze przed wniesieniem ich jako wkład 

do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością organizacyjnie, a także finansowo 

powiązane i wyodrębnione z istniejącego przedsiębiorstwa. Nadto co istotne dla 

wykładni komentowanego przepisu jest to, że organ prawidłowo uznał, iż wniesione 

przez spółkę aportem składniki majątkowe nie nadawały się w dniu ich wniesienia do 

realizacji zadań gospodarczych, w sytuacji gdy chodzi o budowę budynku do 

świadczenia usług handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Prawidłowe jest 

zatem stanowisko organu stwierdzające, że wniesiony przez spółkę X do spółki Y aport 

niepieniężny nie mieści się w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa i nie 

spełnia ustawowych wymogów wynikających z art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. W konsekwencji, 

w ocenie Sądu, niezasadny okazał się zarzut naruszenia art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. poprzez 

jego błędną wykładnię skutkującą odmówieniem uznania za zorganizowaną część 

przedsiębiorstwa składników majątkowych wniesionych przez spółkę do B., a przez to 

niewłaściwym zastosowaniem art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. 

 

4. Umorzenia należności podatkowych 

Podstawę rozstrzygnięć w sprawach z zakresu ulg podatkowych, w których 

orzekał Dyrektor Izby Skarbowej oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze, stanowiły 

przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Przesłanki zastosowania 

ulg podatkowych zostały określone w art. 67a § 1 tej ustawy. Są to ważny interes 

podatnika lub interesem publiczny. Ważny interes podatnika oraz interes publiczny 

stanowią terminy nieostre, co oznacza, że ich treść musi być ustalona w konkretnej 

sprawie. Dla organu podatkowego oznacza to, że w każdej rozpatrywanej sprawie 

indywidualnie musi on ustalić i ocenić na czym polega ważny interes podatnika oraz 

interes publiczny. Kryterium ważnego interesu podatnika wymaga wykazania 

konkretnych okoliczności, które uniemożliwiają wywiązanie się z ciążących obowiązków 

podatkowych bez doraźnej pomocy ze strony organów podatkowych. Z kolei nakaz 

uwzględnienia interesu publicznego oznacza dyrektywę postępowania, zgodnie z którą 

należy mieć na względzie respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, 
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takich jak sprawiedliwość, równość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów 

władzy, sprawność działania aparatu państwowego. Przepis art. 67a § 1 Ordynacji 

podatkowej skonstruowany jest na zasadzie uznania administracyjnego, co oznacza, 

że samo ustalenie istnienia wskazanych w nim przesłanek nie przesądza 

rozstrzygnięcia, albowiem jego wybór pozostawiony jest organowi rozpoznającemu 

wniosek podatnika. Stwierdzenie przez organ, że którakolwiek z przesłanek ważnego 

interesu podatnika lub interesu publicznego występuje w sprawie, otwiera organowi 

jedynie drogę do rozważenia, czy zaległość podatkowa może być umorzona. Organ 

podatkowy jest skrępowany w zakresie oceny zaistnienia przesłanek zastosowania ulgi, 

ale pozostaje nieskrępowany w zakresie tego, jak postąpić w przypadku ich 

stwierdzenia. Uznanie nie wyraża się zatem w swobodzie oceny w danym stanie 

faktycznym sprawy okoliczności odpowiadających użytym pojęciom ważnego interesu 

podatnika lub interesu publicznego, ale w możliwości negatywnego dla podatnika 

rozstrzygnięcia, nawet przy ich ustaleniu. 

W sprawach I SA/Ke 37/16, I SA/Ke 16/16, I SA/Ke 127/16, I SA/Ke 128/16, 

I SA/Ke 216/16, I SA/Ke 365/16, I SA/Ke 380/16, I SA/Ke 447/16, I SA/Ke 446/16, 

Sąd oddalił skargi. Argumentacja organu w sprawie I SA/Ke 37/16 sprowadzała się do 

tego, że skarżąca, nie przedstawiła swojej sytuacji finansowej i majątkowej. Zatem 

organ nie mógł dokonać właściwej oceny, czy w ramach uznania administracyjnego 

należy udzielić wnioskowanej ulgi. Sąd, kontrolując rozstrzygnięcie organu, wskazał na 

specyfikę postępowania w sprawie udzielenia ulgi, gdzie postępowanie wszczynane jest 

inicjatywy strony (wniosku strony) i dotyczy jej indywidualnej sytuacji (w ramach badania 

istnienia ważnego interesu), której organ z urzędu nie może ustalić, nie posiada bowiem 

stosownych uprawnień, a przede wszystkim wiedzy o sytuacji życiowej wnioskodawcy. 

Postępowanie wszczęte wnioskiem strony o udzielenie ulgi w spłacie należności 

publicznoprawnych (tu: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) nie jest 

postępowaniem, w którym w ramach realizacji zasady prawdy obiektywnej organ ma 

obowiązek z urzędu dokonać ustaleń, zebrać wszelkie dowody i dokonać ich oceny. 

Powyższe nie zwalnia jednak organu od jakiejkolwiek aktywności. Postępowanie 

w kwestii udzielenia ulgi obliguje bowiem organ podatkowy do analizy zaistniałego 

stanu faktycznego z punktu widzenia wystąpienia przesłanek z art. 67a § 1 Ordynacji 

podatkowej. Zdaniem Sądu, w okolicznościach faktycznych sprawy, organ wywiązał się 

z obowiązków nałożonych przez przepisy Ordynacji podatkowej. Strona nie skorzystała 

jednak z przysługujących jej uprawnień. Nie zapoznała się z materiałem dowodowym 
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ani nie przedłożyła żadnych dowodów w sprawie. Istotne przy tym jest, że pisma organu 

były konkretne, jasne i czytelne. Organ wprawdzie ustalił, że wnioskodawczyni nie 

korzysta z pomocy społecznej. Nie miał natomiast możliwości ustalenia z urzędu 

charakteru i wysokości wydatków ponoszonych przez skarżącą. Z uwagi na powyższe 

braki organ nie mógł ocenić realnych możliwości płatniczych skarżącej.  

Z kolei oddalając skargę w sprawie I SA/Ke 16/16 Sąd wskazał, że okoliczność 

braku własnych dochodów nie może być sama w sobie przesłanką do zastosowania ulgi 

w postaci umorzenia zaległości podatkowej. Ważny interes podatnika wskazany 

w przepisie podatkowym musi istnieć obiektywnie. Nie do przyjęcia jest bowiem 

sytuacja, w której podatnik reguluje na bieżąco wydatki, pozostawiając nieuregulowane 

zobowiązanie podatkowe w stosunkowo niewielkiej kwocie wynoszącej za kwartał 83 zł 

po to, aby następnie występować o ich umorzenie.  

Oddalając skargę w sprawie I SA/Ke 216/16 Sąd wskazał natomiast, że sytuacja 

materialna podatnika i wynikająca z niej niemożność opłacenia podatku może 

uzasadniać istnienie przesłanki ważnego interesu zainteresowanego, natomiast 

problemy zdrowotne same w sobie nie stanowią przesłanki przemawiającej za 

udzieleniem wnioskowanej ulgi podatkowej. W tym zakresie istotne jest wykazanie 

wpływu tych okoliczność na możliwość uregulowania obciążających wnioskodawcę 

zaległości. W związku z tym obowiązkiem organu, było wyjaśnienie sytuacji materialnej, 

zdrowotnej i rodzinnej skarżącego, dochodów oraz koniecznych wydatków. Ważny 

interes w umorzeniu zaległości podatkowej ze względu na trudną sytuację podatnika 

istnieje bowiem wtedy, gdy pomiędzy obowiązkiem zapłaty należności i jego sytuacją 

materialną istnieje związek tego rodzaju, że wykonanie obowiązku zapłaty podatku 

mogłoby spowodować niemożność zaspokojenia przez podatnika podstawnych potrzeb 

życiowych, w tym związanych z problemami zdrowotnymi. Tak dokonane ustalenia 

powinny zostać odzwierciedlone w uzasadnieniu decyzji. Organ, w wyniku prawidłowo 

przeprowadzonego postępowania, stwierdził brak okoliczności wskazujących na 

istnienie przesłanek uzasadniających umorzenie należności skarżącego. 

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji przedstawił szereg ustaleń i argumentów, 

konkretne środki i źródła dowodowe oraz kryteria, jakimi się kierował dokonując oceny 

dowodów. Realizując zasadę prawdy obiektywnej zgromadził materiał dowodowy 

obrazujący sytuację w jakiej aktualnie znajduje się skarżący.  

Akceptując stanowisko organu w sprawie I SA/Ke 365/16 Sąd wskazał, 

że słusznie organy zwróciły uwagę na fakt, że skoro postępowanie w sprawie 
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umorzenia zobowiązań podatkowych jest postępowaniem wszczętym na wniosek 

samego zainteresowanego, winien on współpracować z organem w celu ustalenia 

wszystkich okoliczności stanu faktycznego sprawy. W przypadku bowiem postępowania 

w sprawie umorzenia, ciężar dowodzenia zdecydowanie przesuwa się na stronę 

podatnika. W interesie podatnika leży podanie do wiadomości organów wszystkich 

istotnych okoliczności sprawy i dopilnowanie utrwalenia ich w dokumentach. Podatnik 

musi mieć świadomość, że zgodnie z ogólną zasadą postępowania dowodowego, 

ciężar dowodzenia spoczywa na tym, kto wywodzi określone skutki prawne. Do niego 

należy inicjatywa dowodowa, choć organ podatkowy powinien dokonać weryfikacji 

dowodów przedstawionych przez stronę według zasad ogólnych, w szczególności 

z zachowaniem zasady wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego. 

Tym samym, wnioskodawca powinien współprzyczyniać się do gromadzenia dowodów 

i nie może czuć się zwolniony od współdziałania z organem podatkowym. w niniejszej 

sprawie wnioskodawca, pomimo wezwań organu, nie przedstawił dokumentów, 

które przekonywałyby o zaistnieniu przesłanek dla przyznania ulgi, w tym nie 

przedstawił dokumentów potwierdzających wystąpienie u niego losowych przypadków 

uzasadniających niemożliwość uregulowania zaległości podatkowych. W związku 

z powyższym, organy orzekły na podstawie zgromadzonego przez nie materiału 

dowodowego, który w takiej postaci dał im podstawę do odmowy umorzenia zaległości. 

Błędy w ustaleniach stanu faktycznego stanowiły natomiast podstawę uchylenia 

decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawach I SA/Ke 129/16 

i I SA/Ke 126/16. W drugiej z ww. spraw Sąd wskazał, że instytucja umorzenia ma 

zastosowanie jedynie wtedy, gdy należność, której dotyczy wniosek, istnieje, znana jest 

jej wysokość i nie jest sporna zasadność wymiaru należności. Wysokość danej 

zaległości może bowiem rzutować na ewentualne rozstrzygnięcie w przedmiocie 

zastosowania ulgi. Nie ulega bowiem wątpliwości, że na ocenę okoliczności faktycznych 

konkretnej sprawy w aspekcie przesłanek ważnego interesu podatnika i interesu 

społecznego, tj. ocenę możliwości płatniczych strony i konsekwencji ewentualnej 

zapłaty zaległości podatkowych przez podatnika, istotny wpływ ma m.in. wysokość 

ustalonych i dochodzonych od niego zobowiązań. W postępowaniu w przedmiocie 

umorzenia odsetek od zaległości podatkowych organ podatkowy jest z urzędu 

zobligowany wykazać prawidłowo kwotę należnych odsetek od zaległości podatkowej 

jak również wskazać, od jakich zaległości podatkowych i w jaki sposób odsetki te 

zostały naliczone. Przedmiot postępowania musi być bowiem jednoznacznie 
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i prawidłowo określony. Nie jest bowiem możliwe umorzenie zaległości, które nie 

istnieją. Z uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie wynika jakich zaległości, za jaki okres 

dotyczą odsetki, o których umorzenie wnioskuje skarżący.  

Z kolei w sprawie I SA/Ke 129/16 wniosek o rozłożenie na raty dotyczył 

"zaległego podatku gruntowego za lata 2006 do 2012." Mając na uwadze pięcioletni 

termin przedawnienia zobowiązań podatkowych, określony w art. 70 § 1 Ordynacji 

podatkowej, Sąd stwierdził, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do istnienia 

przynajmniej części z ww. zaległości podatkowych. Wprawdzie z uzasadnienia 

zaskarżonej decyzji oraz z akt sprawy wynika, że zaległości te zabezpieczone są 

hipotecznie, to zdaniem Sądu, okoliczność ta, wbrew treści art. 70 § 8 Ordynacji 

podatkowej, nie mogła mieć znaczenia dla ustalenia przedawnienia należności 

podatkowych. Norma ta, w ocenie Sądu, sprzeciwia się standardom wyznaczonym 

przez ustawę zasadniczą – Konstytucję RP. Analizując jej treść i otoczenie normatywne 

w jakim funkcjonuje dostrzec można przez prostą analogię pełną zbieżność 

z funkcjonowaniem normy prawnej, której domniemanie konstytucyjności podważył 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 października 2013 r. (…) Powyższe okoliczności 

pozwalają stwierdzić, że w niniejszej sprawie przynajmniej część zaległości 

podatkowych, o rozłożenie na raty których, wnioskował skarżący, uległa przedawnieniu. 

 

5. Płatności dla rolników 

 W 2016 r. przedmiotem kontroli Sądu były rozstrzygnięcia Dyrektora 

Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa („Dyrektor Agencji”). Do rozstrzygnięć tych należały m.in. decyzje 

w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego, w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemu 

wsparcia bezpośredniego i nałożenia sankcji, a także w przedmiocie przyznania 

płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości, 

decyzje o odmowie przyznania płatności z tytułu wspierania gospodarowania na 

obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 

(ONW), w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej, w przedmiocie 

przyznania płatności ONW w pomniejszonej wysokości, w przedmiocie ustalenia kwoty 

nienależnie pobranych płatności z tytułu programu rolnośrodowiskowego, 

w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności ONW, w przedmiocie 
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ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich, w przedmiocie 

przyznania płatności rolnośrodowiskowej, w pomniejszonej wysokości z sankcjami 

wieloletnimi, w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych z tytułu zalesiania 

gruntów, decyzje w przedmiocie zmiany wysokości renty strukturalnej, a także 

postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie przyznania ww. 

płatności. Podstawę materialnoprawną ww. rozstrzygnięć stanowiły: ustawa z 26 

stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

(Dz.U.2012.1164 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 marca 

2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz.U.40.326, ze zm.), ustawa z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.2013.173 ze zm.), Rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

(Dz.U.2009.33.262 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 

marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich 

i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)", objętej 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.2009.40.329, ze 

zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych 

objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U.2004.114.1191 ze zm.), 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 marca 2009 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

"Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.2009.48.390 

ze zm.) oraz przepisy unijne. 

W sprawach: I SA/Ke 627/15, I SA/Ke 777/15, I SA/Ke 714/15, I SA/Ke 713/15,                

I SA/Ke 224/16, I SA/Ke 478/16, I SA/Ke 482/16, I SA/Ke 472/16, I SA/Ke 566/16,                   

I SA/Ke 193/16, I SA/Ke 398/16, I SA/Ke 693-692/16, I SA/Ke 605/15, I SA/Ke 715/15,                 

I SA/Ke 606/15, I SA/Ke 667-668/15, I SA/Ke 8/16, I SA/Ke 25-27/16, I SA/Ke 33/16,              

I SA/Ke 566/15, I SA/Ke 10/16, I SA/Ke 156/16, I SA/Ke 154/16, I SA/Ke 155/16,                         
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I SA/Ke 228/16, I SA/Ke 229/16, I SA/Ke 195/16, I SA/Ke 117/16, I SA/Ke 231/16,                     

I SA/Ke 211/16, I SA/Ke 558/16, I SA/Ke 490/16, I SA/Ke 489/16, I SA/Ke 435/16,                       

I SA/Ke 543/16, I SA/Ke 542/16, 541/16  - Sąd oddalił skargi.  

Przykładowo w sprawie I SA/Ke 398/16 dotyczącej skargi na decyzję Dyrektora 

Agencji w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu renty 

strukturalnej Sąd wskazał, że z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika w sposób nie 

budzący wątpliwości, że skarżący w chwili wydawania decyzji o przyznaniu renty 

strukturalnej nie spełniał przesłanek do jej przyznania, a w szczególności nie podlegał 

ubezpieczeniu społecznemu rolników przez okres co najmniej 5 – ciu lat w ciągu lat 

dziesięciu poprzedzających złożenie wniosku. W takim stanie faktycznym renta 

strukturalna nie powinna zostać przyznana. Decyzja o uchyleniu decyzji ostatecznej 

oraz o odmowie przyznania renty strukturalnej stronie skarżącej jest ostateczna. Może 

ona stanowić dowód tego, co w niej urzędowo stwierdzono, a to faktu braku podstaw do 

przyznania skarżącemu renty strukturalnej. Dowód ten ma przy tym istotnie znaczenie 

w sprawie ustalenia, czy świadczenia pobrane przez skarżącego są nienależnymi 

w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o ARiMR. Przepis ten zawiera samoistną przesłankę 

wydania decyzji zwrotowej. Stanowi on mianowicie, że ustalenie kwoty nienależnie 

lub nadmiernie pobranych środków publicznych następuje w drodze wydania decyzji 

administracyjnej. Jedyną przesłanką warunkującą więc wydanie decyzji w tym 

przedmiocie jest ustalenie przez organ, że środki pobrane przez beneficjenta są 

pobrane nienależnie, a więc w sposób nieuprawniony, albo też, że środki te pobrane są 

w nadmiernej wysokości czyli beneficjant otrzymał je w wysokości wyższej niż 

rzeczywiście mu przysługująca. Świadczeniami nienależnymi w rozumieniu tego 

przepisu są oczywiście świadczenia przyznane beneficjantowi, jeżeli nie istniała 

podstawa prawna do ich przyznania, czyli nie wypełniał on wszystkich przesłanek 

uzasadniających przyznanie danego świadczenia, w tym przypadku renty strukturalnej. 

Jednocześnie Są zasygnalizował, że nie można w okolicznościach faktycznych sprawy 

przypisać błędu organowi w przyznaniu renty strukturalnej. Ustalenie kwoty nienależnie 

pobranych płatności było bowiem wynikiem wyjścia na jaw nowych okoliczności 

nieznanych Kierownikowi Biura Powiatowego Agencji w dniu wydania decyzji 

o przyznaniu renty strukturalnej. Organ pierwszej instancji wydając decyzję 

o przyznaniu stronie renty strukturalnej dysponował zaświadczeniem o okresie 

podlegania przez stronę skarżącą ubezpieczeniu społecznym rolników. Gdy tymczasem 
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okoliczność okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników była jednak inna, 

czego dowodzi prawomocna decyzja KRUS. 

Z kolei w sprawie I SA/Ke 668/15 przedmiotem kontroli Sądu była decyzja 

Dyrektora Agencji z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych 

obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2014. Istotę sporu 

w niniejszej sprawie stanowiła kwestia pomniejszenia płatności w związku z ustaleniem, 

że zadeklarowane działki nie były użytkowane rolniczo. W ocenie Sądu, organ 

w sposób prawidłowy ustalił stan faktyczny czyniąc to na podstawie rzetelnie zebranych 

i ocenionych dowodów. Ustalenia w tym zakresie sąd w pełni zaakceptował, a zarzuty 

skarżącego nie zasługują na uwzględnienie. Jest oczywiste, że każda wnioskowana, 

rolnicza pomoc finansowa może być przyznana jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną 

wszystkie normatywne wymagania do jej udzielenia. Stosownie do § 2 rozporządzenia 

z dnia 11 marca 2009 r. warunkiem otrzymania płatności ONW jest posiadanie na dzień 

31 maja roku złożenia wniosku działek rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 1,00 ha 

z tym, że działka rolna w rozumieniu § 3 ust. 4 tego rozporządzenia nie może posiadać 

powierzchni mniejszej niż 0,10 ha. Kolejnym warunkiem jest utrzymywanie gruntów 

rolnych w zgodzie z normami, które precyzuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 39, poz. 

211 ze zm.) oraz przestrzeganie wymogów przez cały rok kalendarzowy. Trzecim 

warunkiem, z którego musi wywiązać się wnioskujący o płatność jest posiadanie 

numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności. Sprawdzenie spełnienia powyższych warunków przyznania płatności (tu: 

utrzymywanie gruntów rolnych w zgodzie z opisanymi przez organ zasadami dobrej 

kultury rolnej) odbywa się w ramach kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu - 

art.9 i następne rozporządzenia nr 65/2011. Z prawidłowo ustalonego stanu 

faktycznego sprawy bezsprzecznie wynika, że skarżący w 2014 r. zaniechał 

prowadzenia działalności rolniczej na powierzchni działek zgłoszonych do płatności 

bądź terminowego wykaszania okrywy roślinnej. Świadczą o tym wyniki kontroli. 

Przy tym, w ocenie Sądu, zgromadzona w sprawie dokumentacja fotograficzna w 

sposób jednoznaczny potwierdza, że na zadeklarowanych działkach nie wykonywano 

zabiegów agrotechnicznych, w tym koszenia okrywy roślinnej oraz nie zapobiegano 

występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów. Przeciwne twierdzenia skarżącego 

należy Sąd uznał za gołosłowne.  
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W sprawie I SA/Ke 33/16, Sąd stwierdził, że przedstawione w zaskarżonej 

decyzji motywy podjętego rozstrzygnięcia uzasadniały zastosowania art. 138 § 2 K.p.a. 

Analiza uzasadnienia zaskarżonej decyzji daje podstawę do uznania, że decyzja organu 

pierwszej instancji została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, 

tj. w oparciu o niewyjaśnione okoliczności faktyczne, a konieczny do wyjaśnienia zakres 

sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Dyrektor Agencji stwierdził bowiem, 

że organ pierwszej instancji w sposób niewystarczający wyjaśnił kwestię wystąpienia 

we wniosku o płatność za 2014 r. oczywistej omyłki. W ocenie organu odwoławczego 

ponadto organ pierwszej instancji nie wyjaśnił odstąpienia od dyspozycji zawartej 

w § 38 ust. 6 rozporządzenia rolnośrodowiskowego i nie wyjaśnił kwestii istotnej 

w zobowiązaniu rolnośrodowiskowym, tj. zmniejszenia powierzchni trwałych użytków 

zielonych o 0,10 ha wynikających z raportu z czynności kontrolnych. Powyższe stanowi 

naruszenie art. 7, art. 77 § 1, art. 107 § 3 K.p.a. Sąd wskazał, że należy przeprowadzić 

rozróżnienie między oczywistym błędem wniosku podlegającym korekcie w każdym 

czasie, a błędem wniosku, który nie może już być skorygowany po wykryciu przez 

organ lub powiadomieniu o kontroli. W art. 21 rozporządzenia Rady nr 73/2009 mowa 

jest o "oczywistym błędzie wniosku" nie zaś np. o "oczywistej omyłce pisarskiej lub 

rachunkowej". Istota problemu tkwi zatem w łatwości wykrycia błędu, która decyduje 

o jego oczywistym charakterze. Błąd wniosku jest oczywisty, jeżeli bez żadnych 

dodatkowych informacji od wnioskodawcy, bądź konfrontacji z innymi dokumentami, 

wynika on z weryfikacji samego wniosku przez organ. Jeżeli z porównania kolejnych 

części wniosku, wynika występująca między nimi sprzeczność, która powoduje, że 

wniosek jest niespójny, to błąd jest oczywisty i może być poprawiony w każdym czasie. 

Sytuacja, w której błąd we wniosku niejako musi być wykryty z racji swej oczywistości, 

nie może powodować dyskwalifikacji wniosku i wywoływać dla rolnika konsekwencji 

związanych z próbą uzyskania nienależnych, zawyżonych dopłat (por. wyrok NSA z 15 

października 2013 r. sygn. akt II GSK 942/12; dostępny na www.orzeczenia.nsa.gov.pl).  

W sprawie I SA/Ke 10/16 Sąd stwierdził, że stanowisko organu, zgodnie z którym 

otrzymana przez skarżącego pomoc rolnośrodowiskowa stała się pomocą pobraną 

nienależnie, jest prawidłowe. W konsekwencji, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z 7 marca 

2007 r. i § 39 Rozporządzenia rolnośrodowiskowego przedmiotowa płatność podlega 

zwrotowi. Nienależną płatnością jest bowiem wypłacona rolnikowi przez organ 

administracji kwota nienależnie pobranych środków publicznych pochodzących 

z funduszy Unii Europejskiej i krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie 

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/
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wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, jako świadczenie dokonane 

przez organ administracji publicznej na rzecz rolnika, które przestało być należnym 

na skutek wygaśnięcia obowiązku jego wypłacenia z powodu późniejszego zaistnienia 

okoliczności przewidzianych w przepisach regulujących pomoc finansową. Skoro rolnik 

przejmujący płatność rolnośrodowiskową przyjął na siebie zobowiązanie realizacji 5 

letniego zobowiązania rolnośrodowiskowego, oczywistym jest, że zaprzestanie 

prowadzenia działalności w trakcie pięcioletniego okresu, o którym mowa w § 2 ust 1 

pkt 3 Rozporządzenia rolnośrodowiskowego spełnia przesłankę, że rolnik nie realizuje 

całego zobowiązania rolnośrodowiskowego, zaś pobrana płatność podlega zwrotowi. 

Analiza orzecznictwa wskazuje, że sądy administracyjne przyjmują jednolite 

stanowisko, iż obowiązek zwrotu ma charakter wsteczny, co uzasadnione jest celem 

i kompleksowym charakterem programu rolnośrodowiskowego. Program ten ma 

bowiem charakter wieloletni i beneficjent pomocy zobowiązany jest do jego realizacji 

w każdym kolejnym roku na uzgodnionych warunkach. Wywiązanie się strony 

z obowiązków przyjętych w ramach programu realizacji przedsięwzięć 

rolnośrodowiskowych musi być oceniane w okresie całego 5 letniego okresu 

zobowiązania. Zaprzestanie realizacji warunków zgłoszonego do płatności projektu 

rolnośrodowiskowego w danym roku powoduje nie tylko nieprzyznanie płatności za ten 

rok, lecz także skutkuje obowiązkiem zwrotu płatności wcześniej przyznanych 

obejmujących okres zobowiązania wieloletniego.  

Sprawa I SA/Ke 229/16 dotyczyła skargi na decyzję Dyrektora Agencji 

odmawiającą przyznania płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach 

górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku 

śmierci rolnika. Sąd wskazał, że z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na 

obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 

(ONW)", objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wynika, 

że postępowanie o przyznanie płatności i wsparcia specjalnego w danym roku może 

być kontynuowane z udziałem spadkobiercy spełniającego warunki określone  

w rozporządzeniu, o ile spadkobierca ten w ustawowym terminie złoży stosowny 

wniosek wraz z określoną w rozporządzeniu dokumentacją. Powracając do § 7 

Rozporządzenia, przypomnieć należy że przepis ten dotyczy przystąpienia do 

toczącego się już postępowania wszczętego na skutek wniosku innego podmiotu, 
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który złożył sformalizowany wniosek w ustawowym terminie. Po śmierci składającego 

wniosek, która nastąpiła przed doręczeniem decyzji ustawodawca dalszy bieg 

postępowania administracyjnego uzależnił od inicjatywy spadkobiercy. Z tego względu 

Sąd zgadza się z poglądem wyrażonym w wyroku NSA z 17.11.2009 r. II GSK 204/09, 

że wola kontynuowania postępowania o przyznanie płatności wszczętego uprzednio 

wnioskiem poprzednika prawnego może być wyrażona w sposób, choćby dorozumiany. 

Działanie spadkobiercy zmarłego rolnika stanowi z jednej strony czynność procesową, 

polegającą na wstąpieniu do toczącego się postępowania administracyjnego, a z drugiej 

strony jest czynnością prawa materialnego polegającą na wyrażeniu woli uzyskania 

w danym roku płatności, tych o które ubiegał się spadkodawca. Oznacza powyższe, 

że spadkobierca nie uruchamia nowego postępowania, ale składa wniosek w celu 

wstąpienia do postępowania zainicjowanego przez zmarłego rolnika. W tym 

postępowaniu podlega badaniu czy osoba składająca wniosek transferowy jest 

spadkobiercą, zachowanie terminu do złożenia wniosku przez spadkobiercę, a zatem 

skuteczność dokonanej czynności oraz spełnienie przez niego ustawowych warunków 

przyznania płatności lub wsparcia specjalnego. Wynik tego badania jest 

rozstrzygnięciem merytorycznym. W prawidłowo ustalonym stanie faktycznym sprawy 

organy zasadnie zatem wywiodły, że na mocy § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia nie ma 

możliwości przyznania płatności stronie skarżącej bowiem nie jest ona spadkobiercą 

zmarłej. Sprawy  

I SA/Ke 541-543/16 dotyczyły skarg na decyzje Dyrektora Agencji odmawiające 

przyznania wnioskowanych płatności z powodu odmowy przez skarżącego 

przeprowadzenia kontroli w zakresie m.in. kwalifikowalności powierzchni. 

W uzasadnieniach wyroków Sąd wskazał, że źródłem informacji dotyczących 

zadeklarowanych działek rolnych jest wniosek rolnika o przyznanie płatności, a jednym 

z podstawowych sposobów zweryfikowania podanych danych jest przeprowadzanie 

kontroli na miejscu, obejmującej weryfikację kwalifikujących się powierzchni oraz 

odpowiadających im uprawnień do płatności. Stosownie do art. 74 ust. 1 

Rozporządzenia nr 1306/2013 zgodnie z art. 59, państwa członkowskie, za pomocą 

agencji płatniczych lub podmiotów przez nie upoważnionych do działania w ich imieniu, 

przeprowadzają kontrole administracyjne dotyczące wniosków o przyznanie pomocy 

w celu weryfikacji kryteriów kwalifikowalności do otrzymania pomocy. Kontrole te 

uzupełniane są przez kontrole na miejscu. Jeżeli beneficjent lub jego przedstawiciel 

uniemożliwia przeprowadzenie kontroli na miejscu, wniosek o przyznanie pomocy lub 
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wniosek o płatność jest odrzucany, chyba że wystąpiły przypadki siły wyższej lub 

nadzwyczajnych okoliczności (art. 59 ust. 7 Rozporządzenia nr 1306/2013). W kwestii 

zwrotu "uniemożliwia przeprowadzenie kontroli na miejscu" Trybunał Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 16 czerwca 2011 r., sygn. akt C-536/09 stwierdził, 

że stanowi ono autonomiczne pojęcie prawa Unii, które podlega jednolitej wykładni we 

wszystkich państwach członkowskich w ten sposób, że obok zachowań umyślnych 

obejmuje ono każde działanie lub zaniechanie działania wynikające z niedbalstwa 

rolnika lub jego przedstawiciela, które w konsekwencji uniemożliwiło przeprowadzenie 

pełnej kontroli na miejscu, jeżeli ten rolnik lub jego przedstawiciel nie przyjął wszelkich 

środków, których można racjonalnie oczekiwać z jego strony dla zapewnienia 

przeprowadzenia w pełni tej kontroli. Trybunał podkreślił również, że wobec 

rozbieżności w poszczególnych wersjach językowych pojęcie to należy interpretować 

w świetle kontekstu, w który się wpisuje, ogólnej systematyki i celu uregulowania, 

którego jest częścią (por. wyrok NSA z 27 marca 2013 r. sygn. akt II GSK 8/12 - 

dostępny na www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Odnosząc powyższe rozważania do stanu 

faktycznego niniejszej sprawy, zdaniem Sądu, organ zasadnie przyjął, że odmowa 

przeprowadzenia kontroli przez skarżącego w dniu 16 listopada 2015 r., jednoznacznie 

wskazuje, że skarżący uniemożliwił przeprowadzenie kontroli na miejscu, co wypełnia 

dyspozycję art. 59 ust. 7 Rozporządzenia nr 1306/2013. Wprost wynika to z pisemnego 

oświadczenia skarżącego z 16 listopada 2015 r. w którym odmówił przeprowadzenia 

czynności kontrolnych na terenie jego gospodarstwa oraz pomiarów działek. Nie podał 

przy tym żadnej przyczyny takiej odmowy. Odmowa przeprowadzenia kontroli w takiej 

sytuacji pozostaje w oczywistej sprzeczności z założeniem, że rolnik działał z całą 

starannością przezornego rolnika i podjął wszelkie środki, których można racjonalnie 

oczekiwać z jego strony dla zapewnienia przeprowadzenia w pełni tej kontroli. Istotne 

przy tym jest, że skarżący składając wniosek o przyznanie płatności zobowiązał się 

m.in. do umożliwienia wstępu osobom upoważnionym do czynności kontrolnych na 

terenie gospodarstwa rolnego. 

Przedmiotem kontroli Sądu w sprawie I SA/Ke 478/16 były decyzje Dyrektora 

Agencji dotyczące zmiany decyzji o przyznanie pomocy na zalesianie w części 

dotyczącej premii zalesieniowej. W ocenie skarżącej, brak było podstaw prawnych do 

zmiany tych decyzji. Zdaniem Sądu stanowisko to nie jest jednak uprawnione. Punktem 

wyjścia rozważań była analiza mających zastosowanie w sprawie przepisów prawa. 

Premia zalesieniowa to jedna z form pomocy na zalesianie opisana w § 8 ust. 1 pkt 3 

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/


- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

 82  

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 marca 2009 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

"Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiącego, że premia 

ta stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu utraconych dochodów wynikających 

z przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne w przeliczeniu na hektar zalesionych 

gruntów, wypłacaną corocznie przez 15 lat, licząc od dnia wykonania zalesienia. Taka 

też premia została przyznana skarżącej decyzjami. Zgodnie z załącznikiem nr 4 

rozporządzenia część I pkt 1 Lp. 3, premia ta wynosiła 1.580 zł/ha na rok. W dniu 15 

marca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające, które w § 1 pkt 4 zmieniło 

stawkę na kwotę 1.190 zł – dla gruntów kwalifikujących się na podstawie art. 32 ust. 2 

lit. b ppkt ii rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 do 

jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego. W § 2 rozporządzenia zmieniającego zawarto 

zapis, że w przypadku gdy pomoc na zalesianie gruntów rolnych w ramach działania 

"Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 została przyznana do 

gruntów, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b ppkt ii rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 

wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 608, ze zm.), kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa zmienia decyzję o przyznaniu tej pomocy w części dotyczącej 

premii zalesieniowej przez dokonanie zmiany wysokości tej premii przysługującej od 

roku, w którym rolnik, któremu ta pomoc została przyznana, spełnił warunki określone 

w art. 7 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. poz. 308), uwzględniając odpowiednią 

stawkę określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszym rozporządzeniem. Zdaniem jednak skarżącej, § 2 rozporządzenia 

zmieniającego wydany został bez upoważnienia ustawowego. Sąd stanął na 

stanowisku, że rozporządzenie zmieniające miało podstawę w przepisie ustawy PROW 

a minister nie przekroczył udzielonego mu upoważnienia. Delegacją dla Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi do zmiany decyzji o przyznanej pomocy przez dokonanie 
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zmiany wysokości premii zalesieniowej jest przepis art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy PROW. 

Użyte w tym przepisie pojęcie "szczegółowe warunki i tryb przyznawania (...) pomocy" 

obejmuje swoim znaczeniem stanowienie o zmianie stawki pomocy (§ 1 pkt 4 

rozporządzenia) i czynnościach organu będących skutkami tej zmiany czyli wydawanie 

decyzji zmieniających decyzje (§ 2 rozporządzenia). Innymi słowy, minister 

upoważniony do określania szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

mógł w rozporządzeniu zmienić stawkę pomocy oraz zawrzeć kompetencję do 

wydawania decyzji zmieniającej decyzję ostateczną. Wyprowadzenie wniosku, że § 2 

rozporządzenia zmieniającego wydany został w zgodzie z upoważnieniem ustawowym 

prowadzi do możności uznania, że jest on przepisem szczególnym, o którym mowa 

w art. 163 K.p.a. 

W sprawach I SA/Ke 687/15, I SA/Ke 421/16, I SA/Ke 789-790/15, I SA/Ke 

775/15, I SA/Ke 505/15, I SA/Ke 212/16, I SA/Ke 397/16, I SA/Ke 414/16, I SA/Ke 

394/16, I SA/Ke 483/16 Sąd natomiast uchylił zaskarżone decyzje Dyrektora Agencji.  

Przykładowo w sprawie I SA/Ke 687/15 przedmiotem kontroli Sądu była decyzja 

Dyrektora Agencji, którą organ uchylił decyzję organu pierwszej instancji i orzekł  

o wstrzymaniu skarżącej wypłaty renty strukturalne. Sąd stwierdził, że organ prowadził 

postępowanie i wydał decyzję o wstrzymaniu wypłaty, mimo, że decyzja  

o przyznaniu renty strukturalnej wygasła, z uwagi na upływ okresu dziesięcioletniego 

przed wydaniem decyzji o przyznaniu renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. 

Oznacza powyższe, że miała miejsce bezprzedmiotowość postępowania obligująca 

organ do jego umorzenia stosownie do art. 105 § 1 K.p.a. Przepis ten zawiera 

kategoryczny obowiązek organu umorzenia postępowania w przypadku jego 

bezprzedmiotowości. Przesłanka bezprzedmiotowości wyłącza możliwość podjęcia 

rozstrzygnięcia o charakterze merytorycznym. Sąd wskazał ponadto, że doszło do 

naruszenia art. 107 K.p.a. Przepis art. 107 § 1. K.p.a., określa składniki decyzji 

administracyjnej, wskazując, że decyzja powinna zawierać, m.in. powołanie podstawy 

prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne. Rozstrzygnięcie zawarte 

w zaskarżonej decyzji tego wymogu nie spełnia. Sformułowane rozstrzygnięcia 

"orzekam o wstrzymaniu wypłaty renty strukturalnej" jest ogólnikowe i budzi wątpliwości, 

co do okresu jakiego wstrzymanie wypłaty renty strukturalnej dotyczy. O ile organ 

pierwszej instancji wskazał, stosując zakwestionowaną przez organ odwoławczy 

instytucję zawieszenia wypłaty renty strukturalnej, że zawieszenie wypłaty dotyczy 

miesiąca kwietnia 2015 r., to organ odwoławczy nie określił daty od której następuje 
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wstrzymanie wypłaty renty. Rozstrzygnięcie sprawy musi być stanowcze i jednoznaczne 

i nie jest dopuszczalne domyślanie się jego właściwej treści. Podsumowując Sąd 

stwierdził, że organ wydał rozstrzygnięcie w sytuacji, gdy zachodziła przesłanka 

bezprzedmiotowości. Wydanie rozstrzygnięcia merytorycznego, mimo jego 

bezprzedmiotowości stanowi naruszenie prawa procesowego w stopniu mającym wpływ 

na wynik sprawy. Z kolei w sprawie  

I SA/Ke 421/16 dotyczącej skargi na decyzję Dyrektora Agencji o ustaleniu kwoty 

nienależnie pobranych płatności z tytułu renty strukturalnej Sąd stwierdził, że organ nie 

rozważył dostatecznie wskazanych w przepisie art. 7 ust. 3 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 809/2014 okoliczności, mogących stanowić przesłanki wskazujące na brak 

obowiązku zwrotu pobranej renty strukturalnej. To, czy nienależne pobranie płatności 

z tytułu renty strukturalnej stanowiło błąd organu i czy skarżąca miała obiektywnie 

możliwość wykrycia tego błędu "w zwykłych okolicznościach" organ powinien 

szczegółowo wyjaśnić, a następnie umotywować zajęte stanowisko, zgodnie 

z wymogami przewidzianymi w art. 107 § 1 K.p.a. Decyzja nakładająca na rolnika 

obowiązek zwrotu nie jest decyzją uznaniową, lecz związaną. Dlatego też organ, 

prowadząc postępowanie w przedmiocie odzyskiwania nienależnej płatności powinien 

szczegółowo rozważyć i umotywować istnienie lub brak wszystkich przesłanek, 

o których mowa w art. 7 ust. 3 ww. rozporządzenia.  

Przedmiotem kontroli Sądu w sprawie I SA/Ke 775/15 była decyzja Dyrektora 

Agencji w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu 

realizacji programu rolnośrodowiskowego. W uzasadnieniu wyroku Sąd wyjaśnił, 

że zasadą jest zakaz wydawania decyzji na niekorzyść strony (zakaz reformationis in 

peius). Zasada ta została sformułowana w art. 139 K.p.a. Stosownie do powołanej 

regulacji organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej 

się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes 

społeczny. Przewidziana w końcowej części cytowanego przepisu możliwość 

odstąpienia od zawartego w tym przepisie zakazu reformationis in peius ma charakter 

wyjątkowy i stanowi odstępstwo od generalnej zasady niepogarszania sytuacji prawnej 

odwołującej się strony. Skorzystanie przez organ z tej instytucji winno ograniczać się do 

absolutnie wyjątkowych sytuacji. Rozstrzygając sprawę na niekorzyść odwołującego 

się, organ odwoławczy zobowiązany jest wskazać w uzasadnieniu swej decyzji, 

że w sprawie wystąpił stan, o którym mowa w art. 139 in fine K.p.a. Zakaz reformationis 

in peius w postępowaniu odwoławczym dotyczy szczególnie istotnych wartości, 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

 85  

wynikających wprost z art. 1 Konstytucji RP. Oznacza to, że posługiwanie się 

w praktyce art. 139 K.p.a. winno być również poddawane wnikliwej kontroli sądów 

i ograniczone do sytuacji absolutnie wyjątkowych z punktu widzenia praworządności 

(por. A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do art. 139 

Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el., 2014; G. Łaszczyca [w:] G. 

Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 

Tom II, LEX, 2010). Na obowiązek szczegółowego uzasadnienia stanowiska organu 

odwoławczego o odstąpieniu od zakazu reformationis in peius wskazuje też jednolite 

w tym względzie stanowisko sądów administracyjnych. Sąd stwierdził, że w niniejszej 

sprawie organ wyższego stopnia zmieniając rozstrzygnięcie organu I instancji na 

niekorzyść strony odwołującej się, nie wypełnił wyżej omówionych obowiązków 

w zakresie wykazania "rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia interesu 

społecznego". Organ nie przedstawił wnikliwej i wszechstronnej argumentacji w 

zakresie zaistnienia podstawy do zmiany decyzji na niekorzyść odwołującej się strony. 

Z kolei istotą sporu w sprawie I SA/Ke 397/16 była zasadność pomniejszenia 

płatności za lata 2012 i 2013 o wartość 20 % sankcji, o której mowa w § 38 ust 6 

rozporządzenia rolnośrodowiskowego. Zdaniem skarżącego, określone we wskazanym 

przepisie pomniejszenie płatności ma charakter jednorazowy. W ocenie organu 

zastosowanie sankcji, o której mowa w § 38 ust 6 rozporządzenia rolnośrodowiskowego 

do wszystkich wariantów uzasadnia unormowanie art. 18 ust 1 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 65/2011, a zwrot nienależnie pobranych środków uzasadnia § 39 ust 2 

rozporządzenia rolnośrodowiskowego. Sąd nie podzielił stanowiska organu. Analiza 

przepisu § 38 ust 6 rozporządzenia wskazuje, że może on stanowić podstawę do 

zmniejszenia płatności rolnośrodowiskowej, dotyczy całości płatności we wszystkich 

wariantach z tym, że sankcja w postaci zmniejszenia płatności o której mowa w § 38 ust 

6 możliwa jest do zastosowania jedynie w odniesieniu do tego roku, w którym działanie 

beneficjenta wyczerpało znamiona deliktu administracyjnego, to jest w którym 

stwierdzono uchybienie polegające na niezachowaniu wymogów dotyczących danego 

wariantu. Wynika to wprost z treści przepisu posługującego się terminem "w danym 

roku." W ocenie Sądu, uzasadnienia dla obowiązku zwrotu 20% pobranych płatności 

w latach 2012 - 2013 nie można też wprost wyprowadzać z przywołanego przez organ 

art. 18 rozporządzenia Komisji nr 65/2011 (…). W orzecznictwie przyjmuje się 

i stanowisko to podziela skład orzekający, że regulacja art. 18 rozporządzenia nr 

65/2011 ma charakter kompetencyjny i określa ogólne zasady, które nie są 
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bezpośrednio stosowane do ustalenia nienależnie pobranych płatności, lecz podlegają 

implementacji do krajowego porządku prawnego, a więc wymagają szczegółowego 

uregulowania w przepisach krajowych. Ustawodawca unijny dał państwom 

członkowskim uprawnienie do odzyskania udzielonego rolnikowi wsparcia i stanowienia 

przepisów krajowych regulujących szczegółowo tę kwestię. Podkreślić należy, 

że przepisy rozporządzenia nr 65/2011 rozróżniają instytucję zmniejszenia, 

wykluczenia, odzyskiwania (zwrotu) płatności i ustawodawca krajowy odrębnie 

uregulował kwestię zwrotu i zmniejszenia płatności. Instytucje zwrotu płatności 

i zmniejszenia charakteryzują się bowiem innymi przesłankami i ich zastosowanie 

wymaga ustalania okoliczności faktycznych określonych w regulujących je przepisach. 

Wyrazem realizacji tego uprawnienia są przepisy ustawy z 7 marca 2007 r., 

w której w art. 28 ust. 1 wprost przewidziano obowiązek zwrotu pobranych nienależnie 

płatności oraz przepisy rozporządzenia rolnośrodowiskowego z 2013 r. Szczegółowe 

warunki i tryb oraz zakres zwrotu pomocy finansowej przyznawanej w ramach działania 

program rolnośrodowiskowy normuje przede wszystkim § 39 rozporządzenia 

rolnośrodowiskowego z 2013 r., zaś kwestię zmniejszenia płatności reguluje § 38 

rozporządzenia. Wobec powyższego Sąd stwierdził, że w zakresie w jakim w 

zaskarżonej decyzji dotyczącej 2012 i 2013 r. ustalając wartość nienależnie pobranych 

płatności z tytułu realizacji przez skarżącego zobowiązania rolnośrodowiskowego 

zastosowano 20% sankcję, z uwagi na pomniejszenie powierzchni TUZ w 2014 r., 

organ dokonał nieprawidłowej wykładni i nieprawidłowo zastosował przepis art. 18 ust. 1 

rozporządzenia nr 65/2011 w zw. z § 38 ust. 6 rozporządzenia rolnośrodowiskowego. 

 

6. Protesty dotyczące negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie 

projektów 

W 2016 r. przedmiotem kontroli Sądu były również rozstrzygnięcia Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego, wydany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 217) dalej zwana 

"ustawa wdrożeniowa". W sprawach tych Sąd m.in. wskazywał, że zgodnie z treścią art. 

3 § 1 ustawy p.p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji 

publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola ta obejmuje przede wszystkim 

orzekanie w sprawach skarg na rozstrzygnięcia, akty, czynności i bezczynność 
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określone w art. 3 § 2 powołanej ustawy. Stosownie do art. 3 § 3 ustawy p.p.s.a., sądy 

administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych 

przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach. Do ustaw 

szczególnych, przewidujących kontrolę sądów administracyjnych sprawowaną 

w stosunku do działania organów administracji publicznej zaliczyć trzeba niewątpliwie 

ustawę wdrożeniową. Jak stanowi art. 1 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, określa ona 

zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020, podmioty uczestniczące w realizacji tych 

programów i polityki oraz tryb współpracy między nimi. Zgodnie z przyjętymi w ustawie 

wdrożeniowej zasadami realizacji programów operacyjnych, wybór projektów do 

dofinansowania następuje w trybie konkursowym albo pozakonkursowym. Konkurs jest 

postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania projektów, które spełniły kryteria 

wyboru projektów i uzyskały największą liczbę punktów (art. 38 ust. 1, art. 39 ust.2 

ustawy wdrożeniowej). Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu 

wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu 

ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru 

projektów (ar. 53 ust. 1 ustawy wdrożeniowej). Protest jest rozpatrywany przez 

właściwą instytucję zarządzającą (IZ), którą jest w przypadku regionalnego programu 

operacyjnego zarząd województwa (art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy wdrożeniowej) lub 

pośrednicząca, jeżeli została ustanowiona dla danego programu operacyjnego 

i instytucja zarządzająca powierzyła jej zadania w tym zakresie (art. 55 ustawy 

wdrożeniowej). W przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny 

projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, wnioskodawca może w tym 

zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego (art. 61 ust. 1 ustawy 

wdrożeniowej). W ten sposób wyznaczona kognicja sądów administracyjnych obejmuje 

zatem ocenę projektu dokonaną w toku konkursu. Mimo braku wskazania w art. 64 

ustawy wdrożeniowej przepisów ustawy ustrojowej (ustawa z 25 lipca 2002 r. - Prawo o 

ustroju sądów administracyjnych, j.t. Dz.U.2016.1066), ocena projektów zgłoszonych do 

objęcia finansowaniem ze środków UE nie może być wykonywana przez sądy 

administracyjne w sposób sprzeczny z przyznaną tym sądom w art. 184 Konstytucji RP 

rolą, a zatem w sposób inny niż w stosunku do aktów wymienionych w art. 3 § 1 ustawy 

p.p.s.a. Jest to więc kontrola dokonywana wyłącznie w płaszczyźnie zgodności 

z prawem. 
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W sprawach I SA/Ke 444/16, I SA/Ke 438/16, I SA/Ke 463/16, I SA/Ke 488/16,               

I SA/Ke 507/16, I SA/Ke 463/16, na podstawie art. 61 ust. 8 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, 

Sąd oddalił skargi.  

Z kolei w sprawach I SA/Ke 239/16, I SA/Ke 263/16, I SA/Ke 513/16, I SA/Ke 

486/16, I SA/Ke 512/16, I SA/Ke 514/16, I SA/Ke 519/16, I SA/Ke 565/16, ISA/Ke 

560/16, I SA/Ke 573/16 Sąd, na podstawie art. 61 ust. 8 pkt 1 lit. a) ustawy 

wdrożeniowe, uwzględnił skargi, stwierdzając, że ocena projektów została 

przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na 

wynik oceny i przekazał sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego. 

Przykładowo w sprawie I SA/Ke 444/16 spór sprowadzał się do prawidłowości 

oceny kryterium podmiotowego (beneficjenta) przeprowadzanego konkursu. Zdaniem 

skarżącej fundacji, mieści się ona w katalogu beneficjentów określonych w § 4 

Regulaminu konkursu. W ocenie Zarządu natomiast z wnioskiem wystąpił podmiot 

posiadający status przedsiębiorcy, który z prowadzonej działalności gospodarczej 

planuje sfinansować swój wkład własny do projektu. Podmiot taki jako niewymieniony w 

katalogu beneficjentów konkursu nie może uzyskać wsparcia w ramach tegoż konkursu. 

Sąd badając legalność oceny wniosku dokonanej przez zarząd stwierdził, że mieści się 

ona w ramach prawnych, tym samym skarga nie zasługuje na uwzględnienie. 

Po pierwsze, nie budzi wątpliwości interpretacyjnych fakt, że ujęty w § 4 pkt 1 

Regulaminu konkursu katalog typu beneficjentów, do których skierowany jest 

przedmiotowy konkurs, ma charakter zamknięty. Po drugie, niesporne również jest, 

że w katalogu tym nie ma wymienionego jako typu beneficjenta – przedsiębiorcy. 

Tym samym, za oczywiste należy uznać stwierdzenie, że konkurs nie jest skierowany 

do przedsiębiorców. (…) Zdaniem Sądu dla oceny statusu prawnego wnioskodawczyni, 

w kontekście ram prawnych postępowania konkursowego, nie ma znaczenia, wbrew 

zarzutom skargi, że działalność gospodarcza stanowi jedno ze źródeł finansowania 

wnioskodawczyni, a także wprost przywołane przez skarżącą regulacje ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej, czy też ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. Przepisy ustawy o fundacjach (skarżąca jest fundacją) 

dopuszczają możliwość prowadzenia przez organizacje pozarządowe działalności 

gospodarczej, przy czym nie jest to obowiązek, a jedno z uprawnień. Podjęcie 

działalności gospodarczej przez fundację wymaga wielu czynności organizacyjno-

prawnych przepisanych prawem (m.in. określenie w statucie rodzaju, przedmiotu 
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i zakresu działalności gospodarczej; wyodrębnienie organizacyjne lub finansowe) 

i dokonanie na podstawie art. 50 ustawy o KRS wpisu do rejestru przedsiębiorców. 

Po podjęciu przez fundację decyzji o podjęciu działalności gospodarczej i dokonaniu 

wpisu w rejestrze przedsiębiorców podmiot ten staje się przedsiębiorcą ze wszystkimi 

konsekwencjami związanymi z posiadaniem tego statusu. (…) Sąd stwierdził, 

że powyższe uprawniało organ do uznania, że wnioskodawczyni posiada status 

przedsiębiorcy i nie może uzyskać wsparcia w ramach przeprowadzanego konkursu. 

Sąd nie dopatrzył się w tym względzie naruszenia przywołanych w skardze przepisów 

art. 37 ustawy wdrożeniowej. Przejrzystość, rzetelność i bezstronność ocenianych przez 

Sąd działań nie budzi wątpliwości.  

Z kolei w sprawie I SA/Ke 438/16 Sąd odnosząc się do kwestii spornej 

w zakresie spełnienia przez stronę skarżącą kryterium formalnego nr 14 (właściwa 

wartość całkowita projektu, kosztów kwalifikowanych i dofinansowania) stwierdził, 

że zastosowanie przez skarżącą 80 % wskaźnika nie można uznać za oczywistą 

omyłkę, która mogła zostać poprawiona w trybie art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. 

Mając na względzie zasadę równości w dostępie do pomocy, ustawa wskazuje, 

że uzupełnienie braków lub sprostowanie oczywistej omyłki nie może spowodować 

istotnej modyfikacji wniosku o dofinansowanie (art. 43 ust. 2). Z kolei przez "istotną 

modyfikację" należy w szczególności rozumieć modyfikację dotyczącą elementów 

treściwych wniosku, której skutkiem jest zmiana podmiotowa wnioskodawcy lub 

przedmiotowa projektu bądź jego wskaźników lub celów mających wpływ na kryteria 

wyboru projektów określone w art. 39 ust. 2 tej ustawy. Z powyższego wynika, 

że poprawa treści wniosku nie może prowadzić do poprawy treści merytorycznych, 

a za taką należy uznać przyjęcie wskaźnika w nieprawidłowej wysokości.  

Oddalając skargę w sprawie I SA/Ke 507/16 Sąd wskazał, że zgodnie z treścią 

art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, właściwa instytucja przeprowadza wybór projektów 

do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia 

wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów 

do dofinansowania. Zasada przejrzystości realizuje się przede wszystkim w obowiązku 

powszechnie dostępnej i pełnej informacji o trybie i warunkach wyboru projektów. 

Rzetelność związana jest z ustanowieniem jasnych i zrozumiałych dla wnioskodawców 

kryteriów wyboru projektów, zgodności postępowania właściwej instytucji 

z ustanowionymi w danym trybie regułami oraz wszechstronnym uzasadnieniem 

wyboru. Zasada bezstronności ustanawia zakaz wprowadzania preferencji dla 
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określonych grup czy rodzajów wnioskodawców lub projektów. Z kolei równy dostęp do 

informacji, będący emanacją traktatowej zasady równości w dostępie do pomocy, 

nakłada na właściwą instytucję obowiązek publikowania informacji niezbędnych do 

realizacji równego dostępu do pomocy w zakresie ubiegania się o dofinansowanie 

projektów. Zdaniem Sądu dokonana przez organ ocena wniosku złożonego przez 

spółkę została przeprowadzona z zachowaniem powyższych zasad.  

W sprawie I SA/Ke 438/16 Sąd stwierdził m.in., że bezzasadny jest zarzut 

skarżącego stwierdzający, że została błędnie dokonana ocena kryterium 

merytorycznego nr 5 "Strategiczne znaczenie projektu dla danego obszaru". Skarżący 

stwierdził, że podstawowym obszarem oddziaływania projektu jest województwo 

świętokrzyskie. Błędne jest zatem analizowanie strategicznego znaczenia dla projektu 

w odniesieniu tylko do miasta Kielce, gdyż projekt nie ma charakteru lokalnego tylko 

przynajmniej regionalny. Zatem dokonywanie oceny projektu, który ma charakter 

regionalny, tylko na podstawie danych lokalnych dotyczących miasta Kielce, 

jest dyskryminujące. Odnosząc się do powyższego Sąd wskazał, że zgodnie 

z dokumentem Wyniki oceny merytorycznej dla Działania 4.5. RPOWŚ 2014-2020, 

Instrukcją dokonywania oceny punktowej projektu w ramach w/w kryterium brane będą 

pod uwagę uwarunkowania makroekonomiczne i społeczne na obszarze oddziaływania 

projektu. Dokonana w tym zakresie ocena organu co do obszaru oddziaływania projektu 

(teren miasta Kielce) jest oceną prawidłową. Trafnie wskazano, że urządzenie 

niewielkiego powierzchniowo fragmentu Kieleckiego Ogrodu Botanicznego nie będzie 

miał na tyle istotnego znaczenia, aby jego realizacja przyczyniła się do całego regionu, 

czy też województwa. Brak jest podstaw do przyjęcia, że realizacja projektu, 

doprowadzi choćby do wzrostu liczby turystów odwiedzających cały region 

świętokrzyski, co przełożyłoby się na poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej 

województwa. Instytucja Zarządzająca słusznie stanęła na stanowisku, że budowa tylko 

4 oczek wodnych wraz ze ścieżkami oraz nasadzeniami, nie przyczyni się w sposób 

szczególny do identyfikacji i promocji Województwa Świętokrzyskiego. 

Uwzględniając z kolei skargę w sprawie I SA/Ke 239/16 Sąd wskazał, że spór 

między stronami sprowadza się do ustalenia czy spółka jest typem beneficjentów 

kwalifikowanych mogących ubiegać się o dofinansowanie w ramach opisanego 

konkursu, czy też nie. Zdaniem sądu w sporze tym rację przyznać należy spółce. 

Zgodnie z § 4 regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego (…) jednym z typów 

beneficjentów, do których konkurs jest skierowany są organizacje pozarządowe 
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posiadających osobowość prawną. W ocenie Sądu wnioskodawcę należy uznać za 

organizację pozarządową posiadającą osobowość prawną. Zgodnie z art 3 ust. 2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz.U.2014.1118 - dalej „ustawa o działalności”) organizacjami pozarządowymi są:  

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami 

badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub 

samorządowymi osobami prawnymi; 2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku - osoby 

prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, 

z zastrzeżeniem ust. 4. W ocenie sądu wbrew twierdzeniom zarządu są to jedyne 

kryteria według, których należy oceniać czy dany podmiot jest organizacją 

pozarządową. Brak jest podstaw w oparciu o analizę ustawy o działalności, 

do stwierdzenia, że do uznania podmiotu za organizacją pozarządową winien on 

spełniać inne wymagania niż te określone w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności. 

Kryterium podmiotowe konkursu stanowiło przedmiot sporu również w sprawie I SA/Ke 

263/16. Zdaniem Gminy, spełnia ona kryterium podmiotu będącego jednostką 

samorządu terytorialnego z terenu województwa (…) (beneficjent). W ocenie zarządu 

natomiast z wnioskiem wystąpiła jednostka organizacyjna Gminy (…), która jako 

Instytucja Otoczenia Biznesu nie może być beneficjentem. Sąd badając legalność 

oceny wniosku dokonanej przez zarząd stwierdza, że nie odpowiada ona prawu, 

a skarga w całości zasługuje na uwzględnienie. Zdaniem Sądu, nie można mieć 

żadnych wątpliwości, że w ramach konkursu to Gmina wystąpiła z wnioskiem o 

dofinansowanie. Posłużenie się w oznaczeniu wnioskodawcy również nazwą swej 

jednostki organizacyjnej, przez którą gmina prowadzi swe zadania nie ma znaczenia dla 

oceny statusu tego podmiotu jako wnioskodawcy - beneficjenta. Jedynym prawnym 

determinantem zakresu podmiotowego konkursu jest ten ujęty w § 1 pkt II 8 

Regulaminu konkursu. W przepisie tym jako typ beneficjenta – podmiot uprawniony do 

złożenia wniosku w ramach konkursu - wskazuje się "Jednostki Samorządu 

Terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego". Nie wymaga więc szerszego 

uzasadnienia wskazanie, że zakres pojęciowy jednostki samorządu terytorialnego 

obejmuje również Gminę. Sąd stwierdził, że tak określona w Regulaminie konkursu 

strona podmiotowa, nie uprawnia do stosowania innych kryteriów negatywnych, 

np. odnoszących się do działań realizowanych przez jednostkę organizacyjną gminy. 
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Nie znajduje żadnego oparcia normatywnego ograniczanie zakresu przyjętej 

w Regulaminie konkursu definicji beneficjenta. Sąd nie znalazł również podstaw, 

a zarząd ich nie wskazał, pozwalających na dokonywanie weryfikacji statusu 

beneficjenta w kontekście przedmiotu i zakresu działania tzw. Instytucji Otoczenia 

Biznesu. Mało tego, definicji instytucji otocznia biznesu nie zawiera Regulamin konkursu 

(np. w kontekście podmiotowej przesłanki dyskwalifikującej wniosek), jak również 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Niezrozumiałe więc jest, czemu zarząd dał wielokrotnie wyraz, dokonywanie oceny 

statusu wnioskodawcy jako beneficjenta, w tym pozanormatywnym kontekście oraz 

twierdzenie, że przedmiot i zakres działalności wnioskodawcy klasyfikuje się jako 

Instytucja Otoczenia Biznesu. Argumentu na poparcie stanowiska zarządu nie może 

stanowić też odwołanie się do zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020, gdzie wskazuje się ogólnie na typy beneficjentów.  

W sprawie I SA/Ke 517/16 Sąd podzielił m.in. zarzut skarżącej Gminy, 

że w rozpoznawanej sprawie zaistniały uchybienia, które wywarły wpływ na ocenę 

projektu, skoro został on odrzucony na I etapie oceny merytorycznej. We wzorze karty 

oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWŚ oraz instrukcji 

dokonywania oceny punktowej stanowiących załącznik do regulaminu, przy kryterium 1 

"wartość przyrodnicza obszaru objętego projektem" przewidziano punktację 1-5 przy 

wadze jednego punktu - 4. Z opisu sposobu oceny wynika, że ilość punktów 

uzależniona jest od lokalizacji projektu, najwyższa – 4 punkty na terenie Natura 2000, 

najniższą - jeden punkt otrzymują projekty zlokalizowane na obszarach objętych innymi 

formami ochrony przyrody. Jednocześnie przewidziano przyznanie dodatkowego 

jednego punktu w przypadku projektu, w którym występuje nakładanie się różnych form 

ochrony przyrody. Z uzasadnienia oceny wynika, że projekt zlokalizowany jest na 

obszarach: park krajobrazowy oraz obszarze objętym innymi formami ochrony przyrody 

takimi jak zespół przyrodniczo krajobrazowy. Formy ochrony przyrody nakładają się; 

2,22 ha zespołów przyrodniczo chronionych 2,8 ha na terenie (…) parku 

krajobrazowego. Zgodnie z punktacją za lokalizację projektu na terenie parków 

krajobrazowych projekt otrzymuje 2 punkty zaś za położenie obszarach objętych innymi 

formami przyrody jeden punkt. Gmina otrzymała dwa punkty o wadze 8, przy czym 

z odpowiedzi organu na skargę wynika, że na dwa otrzymane punkty składa się suma 

punktów - jeden punkt przyznany za lokalizację projektu na terenie zespołu 
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przyrodniczo krajobrazowego oraz drugi punkt za nakładanie się różnych form ochrony 

przyrody, który to punkt został przyznany wszystkim uczestnikom konkursu 

spełniającym to kryterium. W ocenie Sądu kryterium zostało sformułowane w sposób 

pozwalający na znaczną dowolność oceny. Nie zostało jednoznacznie sprecyzowane 

czym kieruje się organ przyznając punkty w sytuacji nakładania się dwóch lub więcej 

obszarów, czy przykładowo decydujące znaczenie ma proporcja powierzchni zajętej 

pod realizację projektu, czy decydujące jest usytuowanie priorytetowej formy przyrody 

na jednym z nakładających się obszarów, usytuowanie najbardziej reprezentatywnego 

dla projektu obiektu. Unormowaniem objęto wyłącznie możliwość przyznania przez 

Instytucję Zarządzającą w takiej sytuacji dodatkowego punktu.  

W sprawie I SA/Ke 517/16 Sąd stwierdził natomiast, na podstawie art. 61 ust. 8 

pkt 1 lit b ustawy wdrożeniowej, że pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było 

nieuzasadnione i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zasadniczy spór 

w sprawie dotyczył oceny stanowiska Instytucji Zarządzającej, która uznała, że protest 

wniesiony przez spółkę nie podlega rozpatrzeniu, został bowiem wniesiony po 

wyznaczonym terminie tj. po dniu 17 sierpnia 2016 roku. Zdaniem skarżącej protest 

został przez nią złożony w terminie, o czym świadczy załączone do skargi 

potwierdzenie nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej, datowane 17 sierpnia 

2016 r. Przystępując do oceny Sąd wskazał m.in., że zgodnie z art. 50 ustawy 

wdrożeniowej do postępowań w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz 

udzielania dofinansowania na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów k.p.a, 

z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń 

i sposobu obliczania terminów. Zasady obliczania terminów normuje przepis art. 57 

k.p.a. Zgodnie z treścią art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a. termin uważa się za zachowany, jeżeli 

przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe.  

W ocenie Sądu przyjęta przez organ data 19 sierpnia 2016 r. jako dzień złożenia 

protestu wyłącznie na podstawie pieczątki potwierdzającej wpływ do Oddziału 

Wdrażania Projektów II, przy braku adnotacji, że pismo zostało złożone osobiście przez 

wnioskodawcę, w sytuacji nie podważenia złożonego przez spółkę dowodu nadania 

przesyłki – paczki w polskiej placówce pocztowej w dniu 17 sierpnia 2016 r., czyni 

niezasadnym stanowisko, że przewidziany w art. 54 ust. 1 ustawy wdrożeniowej termin 

nie został zachowany, co uzasadnia pozostawienie protestu bez rozpatrzenia. 

Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia stosownie do unormowania art. 59 ust. 1 pkt 1 
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ustawy wdrożeniowej uzasadniają wyłącznie jednoznaczne, nie budzące wątpliwości 

ustalenia w przedmiocie uchybienia terminu przez wnioskodawcę. Zasadniczy spór 

w sprawie dotyczył prawidłowości przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą 

oceny formalnej wniosku skarżącego w zakresie spełniania przez tenże wniosek 

kryteriów oceny formalnej. Zdaniem organu, wniosek skarżącej nie spełniał kryterium 

formalnego. We wniosku aplikacyjnym w pkt IV Charakterystyka projektu w sekcji 

"okres realizacji projektu od" - wpisano datę 01.04.2016 r. jako datę rozpoczęcia 

inwestycji, 

co oznacza, że inwestycja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku 

o dofinansowanie, a tym samym nie ma charakteru nowej inwestycji, co w świetle § 1 II 

pkt 10 lit b Regulaminu było niedopuszczalne. Nadto, z uwagi na zapis w karcie oceny 

formalnej wniosku, "zaznaczenie odpowiedzi "Nie" w części A karty, powoduje 

odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych" brak było podstaw uruchomienia trybu 

o jakim mowa w § 6 II ust. 4 Regulaminu. Zdaniem skarżącego, organ niezasadnie 

odrzucił wniosek na etapie oceny formalnej. Ocena została przeprowadzona 

z naruszeniem zasady przejrzystości określonej w art. 37 ust.1 i 2 u.z.r.p.s., nie ma 

bowiem podstaw do utożsamiania okresu realizacji projektu z okresem 

kwalifikowalności wydatków. Złożony projekt nie dotyczy inwestycji o charakterze 

infrastrukturalnym i wymóg, by realizacja objętej wnioskiem inwestycji nie rozpoczęła 

się przed dniem złożenia wniosku nie ma zastosowania. Ponadto z wniosku 

aplikacyjnego wynika (pkt XIII Harmonogramu rzeczowo finansowego), że przed jego 

złożeniem wydatki kwalifikowane na zakup trzech laserów nie zostały poniesione, 

co potwierdza złożone przez wnioskodawcę w pkt XVI.12 wniosku oświadczenie, 

że wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu. Fakt rozbieżności wskazanych 

danych w ocenie skarżącego winien spowodować uruchomienie przez organ procedury 

sprostowania oczywistej omyłki, unormowanej w art. 43 ustawy wdrożeniowej. W ocenie 

Sądu prawidłowe co do zasady jest stanowisko zaprezentowane przez stronę skarżącą. 

Sąd podzielił  zarzuty skargi wskazujące na niespójność regulacji dotyczących 

wyłaniania projektów, prowadzącą do naruszenia art. 37 ust 1 i 2 ustawy wdrożeniowej. 

Przepis ten, jak wskazano na wstępie, statuuje zasady ogólne wyłaniania projektów do 

dofinansowania, to jest przejrzystość, rzetelność, bezstronność wyboru projektów oraz 

równość wnioskodawców w dostępie do informacji o zasadach i sposobie wyboru 

projektów do dofinansowania. Zasady te mają charakter normatywny i dotyczą każdego 

etapu konkursu - począwszy do momentu przygotowywania regulaminu konkursu 
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i formularza aplikacyjnego. Naruszenie którejkolwiek z tych zasad stanowi naruszenie 

zasady równego dostępu do pomocy. Wskazane rozbieżności pomiędzy 

unormowaniem regulaminu w zakresie daty początkowej wydatków kwalifikowanych, 

unormowaniem zawartym w instrukcji oraz w karcie oceny formalnej projektu 

uzasadniają zarzut o naruszeniu zasady rzetelności, która związana jest 

z ustanowieniem jasnych i zrozumiałych dla wnioskodawców kryteriów wyboru 

projektów, zgodności postępowania właściwej instytucji z ustanowionymi w danym 

trybie regułami oraz wszechstronnym uzasadnieniem wyboru. Jako błędne przy tym 

Sąd ocenił stanowisko organu, że zaznaczenie odpowiedzi "nie" w części A karty oceny 

formalnej wyłącza możliwość sprostowania oczywistej omyłki. W karcie oceny formalnej 

wniosku przyjęto jako zasadę, że zaznaczenie odpowiedzi "Nie" w części karty A 

powoduje odrzucenie wniosku, bez możliwości poprawienia. Przyjęto zatem system 

oceny, w którym z założenia wykluczono możliwość poprawy ewidentnej, oczywistej 

omyłki zdefiniowanej w Regulaminie. System oceny zawęża w sposób istotny 

i niedopuszczalny wynikające z art. 43 ustawy wdrożeniowej oraz przyjęte  

w Regulaminie jedyne ograniczenie, że uzupełnienie wniosku, poprawienie omyłki nie 

może prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku.  

Podobnej problematyki dotyczyły spawy I SA/Ke 514/16 i I SA/Ke 519/16.  Z kolei 

w sprawie I SA/Ke 565/16 uwzględniając skargę Sąd uznał za uzasadniony zarzut m.in. 

w zakresie kryterium 2 – wpływ projektu na otoczenie społeczno-gospodarcze – 

zgodnie definicją tego kryterium (informacją o zasadach oceny) zawartą 

w "zatwierdzonych kryteriach wyboru" w tym kryterium promowane będą projekty, 

które w istotny sposób wpływają na: wzrost zainteresowania kulturą/dziedzictwem 

kulturowym, zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury/obiektów dziedzictwa, 

atrakcyjność inwestycyjną obszaru, na którym realizowany jest projekt (w tym powstanie 

nowych miejsc pracy w otoczeniu projektu), wzbogacenie istniejącej oferty kulturalnej 

.Ponadto premiowane będą projekty, które niosą trwałą i realną zmianę. W ramach tego 

kryterium oceny projekt otrzymał 4 punkty po zważeniu (maksymalna liczba punktów 

w tym kryterium wynosi 8). W uzasadnieniu oceny wskazano, że projekt spowoduje 

nieznaczny wzrost zainteresowania kulturą (…). Wzrost zainteresowania kulturą 

wyniesie 29,33 osoby na każde wydane 100 tys. zł. Powstanie nowy typ infrastruktury 

(ekspozycja multimedialna), jak również pojawią się nowe dotychczas niedostępne 

usługi (udostępnienie pomieszczeń, ekspozycja). Wnioskodawca w dokumentacji 

projektowej nie wykazał wpływu na atrakcyjność inwestycyjną obszaru i powstanie 
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nowych miejsc pracy w otoczeniu projektu. Podważając prawidłowość oceny w zakresie 

tego kryterium spółka stwierdziła, że organ jednostronnie wprowadził do oceny 

nieznany zapisom Regulaminu Konkursu wskaźnik wzrostu liczby odwiedzin obiektu na 

każde 100.000 zł. kosztów projektu. W ocenie sądu wprowadzony i wykorzystany do 

oceny projektu wskaźnik, nie znajduje umocowania w żadnej prawnej regulacji 

dotyczącej postępowania konkursowego w ramach ocenianych projektów. Fakt ten 

został potwierdzony przez pełnomocnika organu na rozprawie. Okoliczność , że przy 

ocenie projektów organ oceniający posłuży się powyższym wskaźnikiem nie została 

w żaden sposób ujawniona i zakomunikowana uczestnikom konkursu. Powyższe 

uzasadnia w pełni przyjęcie, że przeprowadzona w zakresie tego kryterium ocen 

z wykorzystaniem opisanego wskaźnika jest dokonana z istotnym naruszeniem art. 37 

ust. 1 ustawy wdrożeniowej. Jednocześnie Sąd stwierdził, że z uzasadnienia dokonanej 

oceny w ramach kryterium 2 nie wynika w żaden sposób, aby dokonano analizy 

projektu zważywszy na trwałość i realną zmianę czy też zwiększenie dostępności co 

nakazuje definicja tego kryterium ( informacja o zasadach oceny) zawarta 

w "zatwierdzonych kryteriach wyboru". 

 

 

7. Egzekucja świadczeń pieniężnych 

Sprawy o sygn. akt I SA/Ke 808/16, I SA/Ke 816/15, dotyczyły skarg na 

postanowienia w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w postępowaniu 

egzekucyjnym zaś sprawa I SA/Ke 524/16 dotyczyła zarzutów w postępowaniu 

zabezpieczającym. W pierwszej z ww. spraw Sąd stwierdził naruszenie przez organy  

przepisów  prawa procesowego w sposób, który mógł mieć istotny wpływ na wynik 

sprawy. Zakwestionowane zostało przez Sąd, bezkrytyczne przyjmowanie przez organy 

podatkowe obu instancji  ustaleń, co do istnienia podstaw związania organu 

egzekucyjnego stanowiskiem wierzyciela, w sytuacji jeśli zostało ono skutecznie 

podważone przez stronę postępowania oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Kielcach w odrębnym postępowaniu. W istocie bowiem w dacie orzekania przez 

organ odwoławczy w sprawie zarzutów w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym, 

w obrocie prawnym pozostawał nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach, kwestionujący stanowisko wierzyciela. W takiej sytuacji, 

w opinii Sądu, organ odwoławczy powinien powstrzymać się z wydaniem zaskarżonego 
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postanowienia do czasu uprawomocnienia się ww. wyroku, stosując instytucję 

zawieszenia postępowania z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Tym samym Sąd uznał,  że organ 

odwoławczy orzekając w sprawie zarzutów, nie dokonał dającej się skontrolować w toku 

postępowania sądowo-administracyjnego oceny prawnej ustaleń faktycznych oraz 

wnioskowań logicznych poczynionych w ramach postępowania egzekucyjnego, 

z których mogłoby wynikać, że organ prawidłowo odmówił uwzględnienia zarzutów 

dłużnika, a stanowisko wierzyciela jest zgodne z prawem.  

W sprawie I SA/Ke 816/15 zobowiązany zgłosił zarzuty znajdujące oparcie w art. 

33 pkt. 1  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (j. t. Dz. U. z 2014, poz. 1619 ze zm.), dalej jako u.p.e.a.,. – brak 

wymagalności i przedawnienie obowiązku (VAT za grudzień 2009 r.), art. 33 § 1 pkt 7 

u.p.e.a. – brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, o którym mowa 

w art. 15 § 1 u.p.e.a. oraz art. 33 § 1 pkt 10 u.p.e.a. - niespełnienie w tytule 

wykonawczym wymogów określonych w art. 27 u.p.e.a. Zarzut przedawnienia skarżący 

wywodził z faktu  umorzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego  zaległości VAT 

za cały 2009 r. Sąd stwierdził, że stanowisko organu egzekucyjnego, uznające ww. 

zarzuty za nieuzasadnione jest prawidłowe. Uznał, że termin przedawnienia  

dochodzonego zobowiązania w podatku VAT nie upłynął w dacie wszczęcia 

przedmiotowego postępowania egzekucyjnego. Takiej przeszkody nie stanowiło 

również uprzednie umorzenie postępowania egzekucyjnego. Nie oznacza to bowiem, 

że na zobowiązanym przestał ciążyć obowiązek, którego wykonanie było przedmiotem 

umorzonego postępowania.  W opinii Sądu, nieuzasadniony okazał się także zarzut 

dotyczący niedoręczenia zobowiązanemu upomnienia w trybie art. 15 § 1 u.p.e.a. 

Zgodnie bowiem z § 2 pkt 2 rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 30 października 

2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1494), w sprawie określenia należności pieniężnych, 

których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia, 

egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia 

upomnienia, gdy dotyczy należności pieniężnych, których obowiązek powstaje z mocy 

prawa, a wysokość tych należności została określona w ostatecznym orzeczeniu.  

W sprawie I SA/Ke 524/16 istota sporu  sprowadzała się do  oceny czy dokonane 

zabezpieczenie nie było zbyt uciążliwe dla podatnika tj. czy organ w zgodzie 

z dyspozycją art. 7 § 2 u.p.e.a. zastosował środki najmniej uciążliwe dla 

zobowiązanego. Jak wynika ze stanu faktycznego sprawy, w toku prowadzonego 

postępowania zabezpieczającego organ egzekucyjny dokonał zajęcia 
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zabezpieczającego wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego 

skarżącego w Alior Bank; zajęcia zabezpieczającego innych wierzytelności pieniężnych 

oraz zajęcia zabezpieczającego 6.998 udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł 

każdy w jednej ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Oddalając skargę,  Sąd za 

niezasadny uznał argument skarżącej, że zajęcie jej rachunku bankowego doprowadzi 

do niemożności dalszego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. W świetle bowiem 

przepisów u.p.e.a, tj. art. 166a i art. 81 § 4 i 5 strona zostaje ograniczona w prawie 

udzielania zleceń rozliczeń pieniężnych, jedynie do wysokości należności 

podlegających egzekucji. Istotnym zatem jest to, że rachunek pozostaje otwarty, 

a strona może swobodnie dysponować nadwyżką ponad zajętą kwotę. Z powyższego 

Sąd wywiódł, że zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego stanowi jeden z najmniej 

uciążliwych środków egzekucyjnych. Odnośnie konieczności zabezpieczenia 6998 

udziałów skarżącej w spółce z odgraniczoną odpowiedzialnością Sąd doszedł do 

przekonania, że nie znając wartości rynkowej udziałów, organ prawidłowo zastosował 

inne dostępne środki egzekucyjne wskazując, że nawet prowadzenie egzekucji 

z każdego z nich nie zabezpieczy należycie przybliżonego zobowiązania podatkowego.  

Kolejna grupa spraw, tj. o sygn. I SA/Ke 470/16,  I SA/Ke 471/16  dotyczyła skarg 

na czynności egzekucyjne. W obu przypadkach Sąd wyjaśnił, że skarga na czynności 

egzekucyjne, zgodnie z art. 54 § u.p.e.a., służy kontroli prawidłowości stosowania w tym 

postępowaniu czynności egzekucyjnych, które zmierzają do bezpośredniego 

wyegzekwowania należności. W świetle art. 1a pkt 2 u.p.e.a czynnościami 

egzekucyjnymi są wszelkie działania podejmowane przez organ egzekucyjny 

i egzekutora, zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka egzekucyjnego. 

Skoro czynnościami takimi są wszelkie podejmowane przez organ egzekucyjny 

działania zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka egzekucyjnego, 

to ocenie w ramach skargi na czynność egzekucyjną podlegają działania organu 

egzekucyjnego, który na zlecenie wierzyciela ma obowiązek egzekwować należność 

wskazaną przez niego w tytule wykonawczym. W ramach skargi na czynności 

egzekucyjne można podnosić kwestie formalnoprawne, które odnoszą się do 

prawidłowego przebiegu postępowania organu egzekucyjnego lub egzekutora w oparciu 

o przepisy regulujące sposób i formę dokonania tych czynności. Nie jest zatem możliwe 

podnoszenie zarzutów, które są podstawą do wniesienia innego środka zaskarżenia 

służącego ochronie praw zobowiązanego. Skarga na czynność egzekucyjną nie może 

więc dotyczyć przypadków, które mogą być przedmiotem zgłoszenia zarzutów na 
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podstawie art. 33 u.p.e.a. Na tle powyższych rozważań w  sprawie I SA/Ke 471/16 Sąd 

uznał skargę wniesioną w trybie art. 54 § 1 u.p.e.a za zasadną, w konsekwencji czego 

uchylił zaskarżone postanowienie oddalające skargę na czynność egzekucyjną 

polegającą na zajęciu wierzytelności pieniężnej z tytułu zasiłku chorobowego. 

Motywując swoje rozstrzygnięcie Sąd wskazał, że warunkiem skuteczności dokonanej 

czynności egzekucyjnej (zajęcia egzekucyjnego) zmierzającej do zastosowania 

egzekucji należności pieniężnych jest dopełnienie przez organ egzekucyjny 

obowiązków wynikających z art. 67 § 1 u.p.e.a., tj. wystawienie zawiadomienia 

o zajęciu, zawierającego elementy wyszczególnione w tym przepisie.  Z kolei zasady 

egzekucji ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz 

renty socjalnej reguluje przepis art. 79 u.p.e.a. oraz rozporządzenie Ministra Finansów 

z 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności 

pieniężnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 650) - wzór nr 2. Odnosząc powyższe do 

rozpoznawanej sprawy Sąd dostrzegł, że organ egzekucyjny dokonując czynności 

egzekucyjnej polegającej na zajęciu wierzytelności w postaci zasiłku chorobowego 

skierował do ZUS O/Kielce w oparciu o przepis art. 89 § 1 u.p.e.a. zawiadomienie z 4 

grudnia 2015 r. o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, które doręczone w dniu 7 

grudnia 2015 r. i na podstawie tej czynności ZUS dokonał potrącenia z przyznanego 

skarżącemu świadczenia z ubezpieczenia społecznego – zasiłku chorobowego. 

Podkreślił przy tym, że przepis art. 89 § 1 u.p.e.a. ma zastosowanie do zajęcia 

wierzytelności innej niż określona w art. 72-85 u.p.e.a.  W ocenie Sądu dokonanie 

zajęcia z naruszeniem wymogów określonych w art. 79 u.p.e.a.,  mogło mieć istotny 

wpływ na wynik zaskarżonej czynności egzekucyjnej. Podniósł również,  że przepis art. 

79 u.p.e.a., co znajduje wyraz w druku zajęcia, nakazuje uwzględnić ograniczenia 

wysokości zajęcia zasiłku chorobowego wynikające z przepisów ustawy o emeryturach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wezwanie, by organ rentowy nie wypłacał 

zajętej części świadczenia zobowiązanemu dotyczy tej części przysługujących 

zobowiązanemu świadczeń, która nie jest zwolniona spod egzekucji. Natomiast przepis 

art. 89 u.p.e.a., będący podstawą dokonanego zajęcia nie zawiera ograniczenia co do 

wysokości zajęcia. Sąd wprawdzie  zgodził się ze stanowiskiem organu, że dłużnik 

zajętej wierzytelności odpowiada za prawidłową realizację zajęcia, ale zauważył, 

że czyni to w granicach wyznaczonych zakresem dokonanego zajęcia, o czym jest 

powiadamiany (pouczenie dla organu rentowego wzór 2). W sprawie zaś I SA/Ke 

470/16 Sąd przyznał rację organowi, że wskazywane przez skarżącą okoliczności nie 
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mogą być podstawą wniesienia skargi, o której mowa w art. 54 u.p.e.a., gdyż nie 

dotyczą one sposobu i formy dokonania czynności egzekucyjnej. Wskazał, że w treści 

wniesionej skargi na czynność egzekucyjną organu egzekucyjnego, w postaci zajęcia 

automatów do gier, podniesiono okoliczności związane z brakiem podstaw do 

prowadzeniem egzekucji administracyjnej wobec skarżącej, wskazując na bezprawny 

sposób nałożenia kary na spółkę, która obecnie jest egzekwowana, nie odnoszące się 

natomiast do prawidłowości sposobu i formy dokonania zakwestionowanej czynności 

egzekucyjnej. Sąd nie dostrzegł również żadnych uchybień formalnych w czynności 

polegającej na dokonaniu zajęcia ruchomości w postaci dwóch automatów do gier 

hazardowych. Druk protokołu zajęcia i odbioru ruchomości spełniał wymogi określone 

w art. 67 § 1 - § 4 u.p.e.a i odpowiadał wzorowi ustalonemu dla tego rodzaju druków 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. z 2014r, poz. 

655).   

Przedmiotem sprawy I SA/Ke 30/16 była kwestia odmowy umorzenia 

postępowania egzekucyjnego. Wbrew zarzutom skargi, Sąd potwierdził brak przesłanek 

do umorzenia postępowania egzekucyjnego. W kontekście formułowanego przez 

skarżącego zarzutu przedawnienia  Sąd uznał, że analiza materiału dowodowego 

sprawy potwierdziła, że przesłanki skutecznego zawieszenia biegu terminu 

przedawnienia zostały spełnione. Organ powiadomił zobowiązanego  o zawieszeniu 

biegu terminu przedawnienia przed jego upływem w związku z wszczęciem 

postępowania karnoskarbowego. Samo zawieszenie biegu terminu przedawnienia 

potwierdza dopuszczalność prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Stąd sprawą 

drugorzędną dla oceny istnienia tej przeszkody procesowej była kwestia przerwy biegu 

terminu przedawnienia (wskazać też należy na poglądy stosownie do których nie może 

nastąpić przerwanie biegu terminu przedawnienia w okresie zawieszenia tego biegu – 

zob. np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 czerwca 2011 r., sygn. akt P 26/10, 

wyrok WSA we Wrocławiu z 29 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 1701/15), 

jak również kwestie związane z dotychczasowym przebiegiem postępowania 

egzekucyjnego, prowadzonego w oparciu o decyzję zaopatrzoną w rygor 

natychmiastowej wykonalności, która następnie uzyskała przymiot ostatecznej w wyniku 

zakończenia postępowania odwoławczego.  

W sprawie I SAB/Ke 5/15, Sąd nie miał wątpliwości, że miało miejsce przewlekłe 

prowadzenie przez organ egzekucyjny postępowania w przedmiocie rozpoznania 
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wniosku zobowiązanego o umorzenie postępowania egzekucyjnego, przy czym nie 

stwierdził aby przewlekłość ta miała charakter rażący. Z ustalonego w sprawie stanu 

faktycznego wynikało, że w dniu 22 grudnia 2014 r.  skarżący złożył do organu 

egzekucyjnego pismo które zostało  zakwalifikowane  jako wniosek o umorzenie 

postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 

16 czerwca 2014 r. w związku z nieuiszczeniem opłaty dodatkowej za parkowanie 

w strefie płatnego parkowania. Wniosek ten został rozpoznany przez organ egzekucyjny 

postanowieniem datowanym na 19 stycznia 2015 r., które zostało doręczone 

zobowiązanemu dopiero w dniu 2 września 2015 r. Tym samym, wniosek został 

załatwiony po ośmiu miesiącach od jego złożenia. Postanowienie o odmowie umorzenia 

postępowania weszło bowiem do obrotu prawnego 2 września 2015 r., co wynika 

z art.110 kpa w związku z art.126 kpa przy zastosowaniu art.18 u.p.e.a. Chronologia 

zrealizowanych przez organ egzekucyjny czynności procesowych doprowadziła Sąd do 

jednoznacznego wniosku, że organ ten od stycznia do września 2015 r. nie podejmując 

żadnych obiektywnie uzasadnionych czynności procesowych w sprawie dopuścił się 

działania przewlekłego. Tym samym, organ prowadził postępowanie w sposób 

nieusprawiedliwiony przekraczając rozsądny termin jego zakończenia, w tym terminy 

wynikające z art. 35 kpa w związku z art.18 u.p.e.a. Nie informował przy tym 

o przyczynach opóźnienia, jak i nie wskazywał terminu załatwienia sprawy. Takie 

zachowanie organu sprzeciwia się zasadzie szybkości postępowania (art.11 KPA przy 

zastosowaniu art.18 u.p.e.a.), przy uwzględnieniu również niskiego stopnia złożoności 

sprawy. 

Uchylając zaskarżone postanowienie w przedmiocie przyznania wynagrodzenia 

za dozór w sprawie I SA/Ke 805/15 Sąd stwierdził, że należności obejmujące wysokość 

poniesionych wydatków i wynagrodzenia za dozór winny odpowiadać rzeczywistym 

i wykazanym wydatkom poniesionym przez podmiot wykonujący dozór mienia. 

W przypadku zaś gdy przepisy nie narzucają organowi metod ustalania wysokości 

należności, którą winien przyznać dozorcy w sytuacji, w której kosztów tych nie wykazał 

podmiot prowadzący parking, to nie oznacza to, że organ ma w tym zakresie pełną 

swobodę i należności może wyliczać dowolnie. Metody zastosowane przez organ 

powinny być dobrane w sposób racjonalny, a prawidłowość doboru musi zostać 

uzasadniona w sposób niebudzący wątpliwości. Ustalając wysokość wynagrodzenia za 

dozór organ powinien wziąć pod uwagę zasady ustalania wynagrodzenia przez inne 

podmioty prowadzące parkingi depozytowe, mógł się  zwrócić  również do innych 
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organów administracji skarbowej o podanie informacji we wskazanym zakresie. 

Przyznana należność winna bowiem w możliwie największym stopniu odzwierciedlać 

faktycznie poniesione koszty szacowane z uwzględnieniem okoliczności 

charakterystycznych dla sprawy. 

8. Podatki i opłaty lokalne 

W sprawach między innymi o sygn. I SA/Ke 268/16, I SA/Ke 256/16, I SA/Ke 

429/16, I SA/Ke 407/16 dotyczących skarg na decyzje samorządowego kolegium 

odwoławczego w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego, oddalając skargi 

Sąd zwrócił uwagę na szczególny walor danych zawartych w ewidencji gruntów 

i budynków. Przepis art. 21 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 

i kartograficzne stanowi, że podstawą wymiaru podatku są dane wynikające z ewidencji 

gruntów i budynków, prowadzonej przez starostwa powiatowe. Dane te wskazują m.in. 

na przedmiot i podmiot opodatkowania. Ustalenia organów podatkowych oparte o treść 

ewidencji gruntów stanowią istotny element określenia podatkowego stanu faktycznego. 

Dokonując ustaleń faktycznych organ jest związany zarówno zakresem przedmiotowym 

jak i podmiotowym zapisów zawartych w ewidencji gruntów i nie jest uprawniony do 

dokonywania własnych ustaleń w tym przedmiocie. 

Pogląd odmawiający uprawnienia organom ustalającym wysokość podatku od 

nieruchomości do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku niż dane wskazane 

w ewidencji gruntów, jest ugruntowany w orzecznictwie sądowym. Przyjmuje się, że 

dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków mają walor dokumentu urzędowego, 

o którym mowa w art. 194 Ordynacji podatkowej i zgodnie z treścią tego przepisu, 

stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone. Ewidencja gruntów i budynków 

jest urzędowym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniach 

administracyjnych i w każdym przypadku, gdy dane zawarte w deklaracji, czy informacji 

złożonej przez podatnika są niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji, 

rozstrzygające znaczenie dla opodatkowania gruntów mają zapisy wynikające 

z ewidencji. Ewentualnego kwestionowania prawidłowości wpisu w ewidencji należy 

dokonywać nie w postępowaniu podatkowym lecz odrębnym postępowaniu w zakresie 

zmiany w ewidencji gruntów. Przy czym podkreślenia  wymaga, że podstawy zmiany nie 

stanowi sam wniosek czy oświadczenie osoby informującej o zmianie. Podobnie wpis 

nie jest zależny od świadomości czy zgody osób zainteresowanych. Zmian w ewidencji 

dokonuje się bowiem na podstawie wpisów dokonanych w księdze wieczystej, umów 
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zawartych w formie aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, 

dyspozycji zawartych w aktach normatywnych, a także prawomocnych orzeczeń 

sądowych. 

Wbrew zarzutom skargi, również w sprawie I SA/Ke 407/16 Sąd za prawidłowe  

uznał stanowisko organu zgodnie, z którym obowiązkiem jest kierowanie się danymi 

wynikającymi z ewidencji i zastosowanie odpowiednich dla tych danych stawek. Tym 

samym organ nie mógł  dokonywać ustalenia wysokości podatku od nieruchomości 

przez porównanie sytuacji podatnika z mieszkańcami tej samej gminy, zwłaszcza 

dlatego, że mieszkańcy ci mogą posiadać grunty o różnym oznaczeniu, różnej 

powierzchni i niejednakowym sposobie wykorzystania. Proste stwierdzenie podatników, 

że inni mieszkańcy miejscowości płacą podatek od nieruchomości w niższej wysokości 

nie może zatem zwolnić organu podatkowego z obowiązku kierowania się danymi 

wynikającymi z ewidencji i zastosowania odpowiednich dla tych danych stawek. 

W konsekwencji skoro z wypisu z rejestru gruntów wynika, że sporna nieruchomość nie 

jest ani użytkiem rolnym ani lasem, lecz terenem mieszkaniowym, to nie podlega 

wyłączeniu, o którym mowa w  art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych ( j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 716) dalej  u.p.o.l., nie może 

zostać opodatkowana podatkiem rolnym ani leśnym, i powinna być objęta podatkiem od 

nieruchomości.  

W sprawach I SA/Ke 819/15 i I SA/Ke 116/16 istota sporu sprowadzała się do 

rozstrzygnięcia czy zasadnie organy przyjęły, że Lotnisko Kielce spółka z o.o. jest 

podatnikiem podatku od nieruchomości oraz czy zasadnie uznały, że przedmiotowa 

nieruchomość nie korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 7 ust 5 u.p.o.l. 

Przywołując definicję podatnika podatku od nieruchomości zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 4 

lit. „a” u.p.o.l. Sąd wskazał, że skoro spółka Lotnisko Kielce na podstawie umowy 

użyczenia zawartej z właścicielem jednostką samorządu terytorialnego - 

Województwem Świętokrzyskim jest w posiadaniu gruntów, budynków i budowli, i stan 

ten znalazł odzwierciedlenie w ewidencji gruntów, to na niej ciąży obowiązek podatkowy 

również od tej części gruntów budynków, budowli, które wynajęła osobom trzecim lub 

które zostały nieodpłatnie udostępniane innym podmiotom - w tym Aeroklubowi 

Kieleckiemu. Przekazanie przez posiadacza zależnego (pierwotnego) nieruchomości 

jednostki samorządu terytorialnego w posiadanie dalsze, nie powoduje, że traci on 

status posiadacza zależnego, a co za tym idzie, nie zwalnia go to z obowiązku 

podatkowego. Z powyższych względów Sąd stwierdził, że organ zasadnie ustalił, że 
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obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na spółce Lotnisko Kielce, 

jako posiadaczu zależnym wywodzącym prawo posiadania z umowy zawartej 

z właścicielem - Województwem Świętokrzyskim. W kwestii zwolnienia podatkowego 

z art. 7 ust. 1 pkt 5 u.p.o.l. Sąd wskazał, że z samego faktu, że Aeroklub Kielecki, jako 

stowarzyszenie ma prawo użytkowania terenu lotniska wraz z infrastrukturą na potrzeby 

działalności statutowej, nie można wyprowadzić podstawy do zastosowania 

przedmiotowego zwolnienia. W postępowaniu zostało wykazane, że nieruchomość była 

wykorzystywana zarówno przez Spółkę, jak i inne podmioty na cele działalności 

gospodarczej, zaś Aeroklub Kielecki świadczył usługi dla innych podmiotów. Oznacza 

powyższe, że nieruchomość była wykorzystywana na inne, niż objęte preferencją cele. 

Jeżeli nieruchomość jest wykorzystywana i do prowadzenia statutowej działalności 

wśród dzieci i młodzieży, i jednocześnie do innych celów, w tym prowadzenia 

działalności gospodarczej, nie może korzystać ze zwolnienia podatkowego. Z tych 

względów Sąd oddalił skargę.  

Problematyka spraw o sygn. I SA/Ke 408/16 i I SA/Ke 409/16 dotyczyła kwestii 

przedmiotu opodatkowania. W pierwszej z wymienionych spraw skarżąca spółka 

wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od 

nieruchomości za 2013 r. Zdaniem skarżącej uiszczony przez nią podatek od 

nieruchomości za 2013 r. został zapłacony nienależnie, ponieważ spółka niesłusznie 

opodatkowała drogi dojazdowe do dwóch stacji kolejowych Rykoszyn i Piekoszów. 

Według skarżącej drogi te, jako drogi publiczne, podlegały wyłączeniu z opodatkowania 

na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. alternatywnie, zwolnieniu podatkowemu, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., ponieważ stanowią budowle, 

wchodzące w skład infrastruktury kolejowej. W ocenie organu zaś, sporne drogi nie są 

dogami publicznymi, w związku z czym nie podlegały wyłączeniu z opodatkowania oraz 

nie spełniają warunków zwolnienia z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. W ocenie Sądu 

wyeliminowanie z obrotu zaskarżonej decyzji uzasadniało postępowanie organu 

polegające na uchyleniu się od kompleksowej oceny przesłanek zwolnienia 

podatkowego określonego w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., przez co naruszono 

przepisy art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej. Z treści regulacji tego 

przepisu wynika, że przesłanki zastosowania omawianego zwolnienia podatkowego to: 

po pierwsze, budowle, których dotyczy zwolnienie, muszą wchodzić w skład 

infrastruktury kolejowej; po drugie, podatnik posiada status zarządcy infrastruktury 

kolejowej; po trzecie, na zarządcy infrastruktury ciąży obowiązek udostępniania jej 
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licencjonowanym przewoźnikom. Dokonując oceny istnienia pierwszej przesłanki, 

Kolegium nie odniosło się do definicji infrastruktury kolejowej i związanej z nią definicji 

obszaru kolejowego, zawartych w art. 4 pkt 1 i pkt 8 ustawy o transporcie kolejowym.  

W opinii Sądu organ nie poczynił  również żadnych ustaleń w zakresie drugiej 

przesłanki zwolnienia podatkowego. Ze stanu faktycznego sprawy nie wynikało bowiem 

czy skarżąca posiada status zarządcy infrastruktury kolejowej.  Za ułomną również 

uznał Sąd, dokonaną przez organ ocenę trzeciej przesłanki zwolnienia, tj. obowiązek 

udostępniania infrastruktury przez zarządcę licencjonowanym przewoźnikom. Kolegium 

wskazało jedynie, że w niniejszej sprawie nie stwierdzono, aby ten warunek został 

spełniony, nie uzasadniając jednocześnie takiego stanowiska.  

W sprawie I SA/Ke 409/16 Sąd dokonał oceny prawidłowości stanowiska organu, 

który twierdził, że w sytuacji jeśli działka ewidencyjna (grunt) jest zabudowana jednym 

budynkiem, w którym wyodrębniono odrębną własność lokali, wówczas proporcja, 

o której mowa w art. 3 ust. 5 u.o.p.l. będzie miała zastosowanie do tejże działki oraz 

części budynku stanowiącego współwłasność. Działka taka z budynkiem stanowi 

odrębny przedmiot opodatkowania. Zdaniem organu identyczne zasady mają 

zastosowanie w sytuacji, gdy działka ewidencyjna jest zabudowana więcej niż jednym 

budynkiem, ale stosownie do art. 3 ust. 1 i 5 ustawy o własności lokali w takiej sytuacji 

właściciel wyodrębnionego lokalu (lokali) jest jednocześnie współwłaścicielem 

nieruchomości wspólnej. Do pozostałych zaś niezabudowanych działek ewidencyjnych, 

jak też działek zabudowanych wraz ze znajdującymi się na nich budynkami, ale bez 

wyodrębnionych lokali, proporcja z art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

nie może być stosowana. Uznając powyższy pogląd za nieprawidłowy Sąd uchylił 

zaskarżoną decyzję organu podatkowego. Uzasadniając swoje stanowisko Sąd 

stwierdził, że nieruchomości podatników, będące we współwłasności lub użytkowaniu 

wieczystym, składają się z wielu działek ewidencyjnych , które zabudowane są licznymi 

budynkami. W rozumieniu k.c. (art. 46 § 1 k.c.) w takiej sytuacji należałoby przyjąć, 

że te wszystkie działki ewidencyjne tworzą jedną nieruchomości, z uwagi że stanowią 

odrębny przedmiot własności (użytkowania wieczystego). Przedmiotem opodatkowania 

w podatku od nieruchomości nie jest nieruchomość w rozumieniu art. 46 § 1 k.c., dla 

której prowadzona jest jedna księga wieczysta (art. 24 ust. 1 ustawy o księgach 

wieczystych i hipotece), lecz rzeczy szczegółowo wymienione w art. 2 ust. 1 u.p.o.l., 

a zatem grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zdaniem Sądu, powyższe nie uzasadnia 
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przyjęcia, jak czyni to organ że pojęcie gruntu jest tożsame z pojęciem działki 

ewidencyjnej. Brak jest podstaw do przyjmowania, że samo geodezyjne wyodrębnienie 

działki i nadanie oddzielnego numeru zmienia jej status jako części składowej 

nieruchomości. Geodezyjnie wyodrębnione działki objęte jedną księgą wieczystą, 

stanowią części składowe nieruchomości i nie mogą być przedmiotem samodzielnego 

obrotu. Nadanie działkom odrębnych numerów geodezyjnych nie wywołuje skutków 

cywilnoprawnych. Jeżeli takie działki objęte są jedną księgą wieczystą, to bez względu 

na sposób rozumienia pojęcia nieruchomości składają się na jedną nieruchomość 

(uchwała SN z 21.03.2013 III CZP 8/13). Należało zatem przyjęć, że grunt wchodzący 

w skład nieruchomości wspólnej obejmuje wszystkie działki ewidencyjne objęte 

prowadzoną dla niej księgą wieczystą. W ocenie Sądu nie sposób przyjąć, że podstawą 

do różnicowania wysokości podatku od gruntu jest podział nieruchomości na działki 

ewidencyjne. Akceptując takie rozumowanie należałoby zaakceptować stwierdzenie, 

że wysokość opodatkowania nieruchomości (gruntu) o takiej samej powierzchni 

uzależniona byłaby od sposobu podziału tego gruntu na działki ewidencyjne. Inna 

byłaby wysokość podatku od gruntu gdyby nieruchomość stanowiła jedną działkę 

ewidencyjną a inna gdyby składała się ona z kilku czy kilkunastu działek ewidencyjnych. 

W świetle zasady równości takie stanowisko nie może zyskać akceptacji. 

Kolejną grupę stanowiły sprawy, w których spór dotyczył zagadnienia 

opodatkowania nieruchomości stawkami jak dla gruntów związanych z działalnością 

gospodarczą. W sprawie I SA/Ke 200/16 Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem strony 

skarżącej, że zaprzestanie, w związku z ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej, przez 

syndyka masy upadłości prowadzenia działalności gospodarczej ukierunkowanej na 

osiągnięcie zarobku w sposób zorganizowany, ciągły wyłącza zastosowanie stawki 

właściwej dla budynków związanych, w rozumieniu art. 1a ust.1 pkt 3 u.p.o.l 

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Powołując się na regulacje Prawa 

upadłościowego i naprawczego Sąd uznał, że spółka będąca w stanie upadłości 

likwidacyjnej jest nadal przedsiębiorcą w rozumieniu art. 1a ust.1 pkt 3 u.p.o.l. 

i posiadane przez nią (a zarządzane przez syndyka) grunty, budynki i budowle 

są związane z działalnością gospodarczą, co skutkuje obowiązkiem uiszczenia podatku 

według stawek właściwych dla działalności gospodarczej. Nawet faktyczne 

niewykonywanie działalności gospodarczej nie ma znaczenia dla sposobu 

opodatkowania budynków spółki zarządzanej przez syndyka. Sąd podkreślił, 

że konstrukcja podatku od nieruchomości ma charakter majątkowy (rzeczowy), 
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a nie przychodowy, jako, że nie nawiązuje do wpływów z nieruchomości. Podatek ten 

(jego konstrukcja) skupia się na samej własności lub posiadaniu gruntów, budynków 

i budowli, użytkowaniu wieczystym gruntów. Potwierdza to sposób określenia podstawy 

opodatkowania w oparciu o pewne fizyczne parametry cechujące poszczególne rodzaje 

nieruchomości w ustawie tej wymienione jak powierzchnia użytkowa budynków, 

powierzchnia gruntów, wartość początkowa budowli, który wskazuje wyraźnie na 

majątkowy, a nie przychodowy charakter tego podatku. Samo zróżnicowanie stawek 

podatku – wyższych dla budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą 

nie zmienia charakteru tej daniny, obowiązek płacenia podatku według wyższej stawki 

uzależnia się tylko od potencjalnych możliwości osiągania przychodów z budynku 

(gruntu), a nie stawek zróżnicowanych według wielkości rzeczywistych przychodów. 

Na wyżej omówioną majątkową konstrukcję podatku od nieruchomości Sąd 

wskazał również w sprawie I SA/Ke 294/16. Spór w tej sprawie dotyczył opodatkowania  

podwyższoną stawką podatku działalności prowadzonej przez Związek Międzygminny. 

W ocenie skarżącego, nie wykazano że działalność Związku wypełnia wszystkie cechy, 

wymienione w decyzji, charakteryzujące działalność gospodarczą. Zdaniem strony 

charakteru zarobkowego nie miała w szczególności podstawowa działalność statutowa 

Związku jaką jest prowadzenie procesów inwestycyjnych i związanych z zaopatrzeniem 

w wodę mieszkańców gmin związkowych, eksploatacja wybudowanych urządzeń 

i udostępnianie ich członkom. Ponadto skarżący twierdził, że  obok prowadzenia 

statutowej działalności związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, prowadzi też 

inną działalność, która niewątpliwie nie spełnia przesłanek prowadzenia działalności 

gospodarczej, co powinno skutkować nieopodatkowaniem części nieruchomości jako 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wbrew twierdzeniom zawartym 

w skardze Sąd uznał, że jakkolwiek stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy 

o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (j. t. Dz.U.2015.1515 ze zm.) sprawy 

zaopatrzenia  wodę i odprowadzania ścieków komunalnych, wodociągów i kanalizacji 

należą do zadań własnych gminy i stanowią zadania o charakterze użyteczności 

publicznej, to ich realizacja przez gminę lub związek międzygminny jest działalnością 

przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.  

W orzecznictwie sądowym ugruntowany jest pogląd, że w przypadku, gdy usługi 

w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków świadczy sama gmina (związek 

międzygminny) na podstawie zawieranych z odbiorcami umów i prowadzi całą 

gospodarkę wodociągowo-kanalizacyjną, to jest traktowana jak przedsiębiorstwo 
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wodociągowo-kanalizacyjne w znaczeniu funkcjonalnym (por. wyrok NSA z 21 lipca 

2005 r. akt OSK 1741/04, wyrok WSA w Krakowie z 19 grudnia 2011 r. sygn. akt II 

SA/Kr 1634/11 dostępne na www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Sąd nie podzielił również 

stanowiska skarżącego, że skoro część nieruchomości, w szczególności budynek 

administracyjny nie jest wykorzystywany w całości na cele związane z działalnością 

gospodarczą, brak było podstaw do zastosowania stawki podwyższonej do całej 

nieruchomości.  W opinii Sądu to, że część zadań wynikających ze statutu - działalność 

inwestycyjna, eksploatacja i przekazanie członkom urządzeń nie ma charakteru 

zarobkowego, nie może decydować o charakterze prowadzonej działalności. 

Ponoszenie kosztów inwestycyjnych jest, co do zasady elementem działalności 

gospodarczej. Ponadto,  przepis art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. wiąże sposób 

opodatkowania nieruchomości, z faktem ich posiadania przez przedsiębiorcę lub inny 

podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie zaś ich faktycznym 

wykorzystywaniem do prowadzenia działalności gospodarczej lub zajęciem na 

prowadzenie działalności gospodarczej. Zatem faktyczne niewykorzystanie 

nieruchomości na cele prowadzonej działalności, o ile nie wynika ze względów 

technicznych, nie daje podstaw do zastosowania stawki innej niż przewidziana dla 

nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Sam fakt posiadania gruntów, 

budynków czy budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą jest podstawowym i wystarczającym warunkiem prawnym do zaliczenia 

tych nieruchomości do kategorii przedmiotów opodatkowania związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie mniej jednak Sąd w sprawie tej 

dopatrzył się uchybienia naruszającego przepisy postępowania w stopniu mogącym 

mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Decyzja bowiem organu pierwszej instancji została 

wydana z zachowaniem 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 70 Ordynacji 

podatkowej, natomiast decyzja organu odwoławczego wydana zostały po jego upływie, 

czego organ nie dostrzegł albo nie wziął pod rozwagę. Sąd podniósł, że organ na 

każdym etapie postępowania ma obowiązek z urzędu badać tę okoliczność i w razie jej 

wystąpienia podjąć decyzję o umorzeniu postępowania, bądź wykazać, że wystąpiły 

przesłanki przerwania bądź zawieszenia biegu przedawnienia i w związku z tym nie 

nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania.  

W sprawach I SA/Ke 5/16 I SA/Ke 6/16 oraz I SA/Ke 208/16 i I SA/Ke 209/16 

sporną kwestią była ocena możliwości wykorzystywania do prowadzenia  działalności 

gospodarczej ze względów technicznych budynku, a w konsekwencji kwestia 
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opodatkowania stawkami jak dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą. 

W sprawach tych Sąd, opierając się na orzecznictwie sądowym dokonał wykładni 

zawartego w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. pojęcia "przedmiot opodatkowania nie jest i nie 

może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów 

technicznych". Z wykładni tej wynika, że względy techniczne oznaczają  przede 

wszystkim trwałą i obiektywną przeszkodę w wykorzystaniu gruntu, budynku bądź 

budowli do prowadzenia działalności gospodarczej co oznacza, że są to przeszkody nie 

determinowane wolą podatnika. Przedmiot opodatkowania nie jest i jednocześnie nie 

może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na 

zdarzenie niezależne od podatnika. Względy techniczne nie mogą mieć przy tym 

charakteru przejściowego. Normatywna treść pojęcia "względy techniczne", jak również 

sama redakcja powołanego przepisu, na gruncie którego ustawodawca posłużył się 

koniunkcją: "przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany", 

wskazuje nie tylko na stan obecny tego przedmiotu, ale także na ulokowane 

w przyszłości, możliwości jego wykorzystywania. Zatem tylko i wyłącznie w sytuacji 

łącznego ziszczenia się stanów faktycznych objętych hipotezą tego przepisu 

nieruchomość będzie podlegała opodatkowaniu według innych stawek, niż związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Konsekwencją takiej wykładni wskazanej 

regulacji jest powszechnie reprezentowane stanowisko, że celem zastosowania 

w ustawie tego wyłączenia  z definicji  przedmiotów związanych z działalnością 

gospodarczą nie było uznanie za wyłączone wszelkich obiektów, które znajdują w danej 

chwili w przebudowie lub adaptacji. Takie rozumowanie oznaczałoby bowiem 

zmniejszenie stawki podatkowej dla bardzo szerokiego kręgu obiektów, a każdorazowe 

dokonywanie inwestycji przez przedsiębiorcę powodowałoby obniżenie stawki 

podatkowej na czas remontu. Przenosząc rozważania te na grunt rozpoznawanych 

spraw, Sąd zgodził się z organem podatkowym, że tak rozumiane "względy techniczne" 

w niniejszej sprawach  nie miały miejsca.  

W sprawach I SA/Ke 208/16 oraz I SA/Ke 209/16 pomiędzy stronami niesporne 

było, że konstrukcja budynku była w stanie technicznie dobrym, natomiast w budynku 

zniszczona była między innymi instalacje grzewcza, elektryczna, wodnokanalizacyjna 

oraz ściany, posadzki, stolarka drzwiowa i okienna. Analiza stopnia zniszczeń 

doprowadziła Sąd do wniosku, że zły stan techniczny budynku ma charakter 

przejściowy. Istniała bowiem potencjalna możliwość podjęcia remontu wnętrza budynku, 

a decyzja w tym zakresie determinowana była wolą spółki.  Sąd nie stwierdził również, 
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aby pod względem technicznym określony przedmiot nie nadawał się do użytku nie 

tylko w prowadzonym przedsiębiorstwie, ale do żadnej innej działalności gospodarczej, 

gdyż nie spełnia określonych wymogów technicznych, niezbędnych do jego 

wykorzystania w celach gospodarczych.  

Z kolei w sprawach I SA/Ke 5/16 I SA/Ke 6/16 Sąd dokonując oceny zebranego 

materiału dowodowego wskazał,  że stwierdzone w czasie oględzin w czerwcu 2015 r. 

czynności - malowanie ścian, kładzenie gładzi, płyt gipsowo kartonowych - są typowymi 

pracami wykończeniowymi, i nie uzasadniają tezy o wyłączeniu budynku 

z opodatkowania ze względu na przepis art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.. Analiza protokołu 

oględzin spornego budynku z 9 czerwca 2015 r. w powiązaniu  z opinią techniczną  

pozwalała przyjąć, że zły stan techniczny części pomieszczeń budynku miał charakter 

przejściowy. Dla uwzględnienia stanowiska skarżącej koniecznym byłoby zaś 

wykazanie, że dana nieruchomość nie mogła być trwale wykorzystywana przez 

przedsiębiorcę.  Zdaniem Sądu fakt adaptacji części budynku dowodził, 

że w niniejszych sprawach nie wystąpiła trwała niemożność wykorzystywania 

nieruchomości do działalności gospodarczej ze względów technicznych, a był to stan 

przejściowy. Stan przejściowy to m.in. stan możliwy do przezwyciężenia w drodze 

modernizacji, adaptacji czy też remontu zniszczonych obiektów. Na uznanie tego stanu 

jako stanu przejściowego nie wpływał fakt, wbrew twierdzeniom skarżącej, że spółka już 

nabyła sporne budynki w złym stanie. Zakup tych nieruchomości był przecież 

determinowany wolą Spółki, a ona sama nie kwestionowała, że nabyła nieruchomość 

na cele prowadzonej działalności gospodarczej, o czym też świadczy ich wpisanie do 

ewidencji środków trwałych, co prawidłowo zauważył organ.  

W sprawie I SA/Ke 422/16 spór dotyczył opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości miejsca parkingowego w garażu wielostanowiskowym podziemnym. 

W ocenie skarżącego organ powinien zastosować stawkę jak dla budynku 

mieszkalnego, ponieważ przedmiotowy garaż stanowił część budynku mieszkalnego. 

Według organu natomiast, należało zastosować stawkę jak dla budynków pozostałych, 

ponieważ sporny lokal pełni funkcję niemieszkalną i stanowił odrębną własność lokalu.  

Oddalając skargę, Sąd zaakceptował stanowisko organu przyjęte w niniejszej sprawie, 

według którego sporny garaż należało opodatkować stawką podatku od nieruchomości, 

o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e. u.p.o.l., tj. dla budynków pozostałych. 

Wskazano, że sporny lokal  stanowił bowiem odrębną własność lokalu (odrębną 

nieruchomość) i nie pełni funkcji mieszkalnej, co wynika z jego istoty oraz zapisów 
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znajdującego się w aktach sprawy wypisu z rejestru lokali, stanowiącego część 

ewidencji gruntów i budynków. Wbrew twierdzeniom skarżącego stanowiska organu nie 

podważał argument, że sporny garaż stanowi część budynku mieszkalnego. Istotny jest 

fakt, że garaż ten stanowi odrębną własność lokalu co oznacza, że stanowi odrębny 

przedmiot opodatkowania, a w konsekwencji może podlegać odmiennemu reżimowi 

opodatkowania niż budynek mieszkalny. Na poparcie swojego stanowiska, Sąd powołał 

uchwałę 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2012 r. sygn. akt. II 

FPS 4/11  w  której wskazano, że w świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 

ze zm.) garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości 

według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. e tej ustawy. 

W uzasadnieniu ww. uchwały NSA wskazał m.in., że kluczowym dla rozstrzygnięcia 

sprawy jest przesądzenie, czy garaż stanowiący część budynku mieszkalnego, będący 

odrębną nieruchomością, stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a w konsekwencji 

może podlegać odmiennemu reżimowi opodatkowania niż budynek mieszkalny. 

Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w  art. 3 ust. 4 u.p.o.l. Nieruchomość 

lokalowa na podstawie tego przepisu, w powiązaniu z treścią art. 3 ust. 5 u.p.o.l., 

uznana została za odrębny przedmiot opodatkowania. Odrębność ta (od innych części 

budynku) pozwala na różne opodatkowanie, w zależności od charakteru lokalu, który 

może być mieszkalny, pozostały, bądź przeznaczony na działalność gospodarczą, 

w rozumieniu art. 5 ust. 1 u.p.o.l. (...) Zakwalifikowanie przedmiotu opodatkowania 

w postaci odrębnej własności lokalowej – garażu, będzie uzależnione od tego czy 

uznamy, że ma ona charakter mieszkalny, czy też nie. "Garaż", w rozumieniu 

potocznym, to pomieszczenie przystosowane do przechowywania samochodów 

(Słownik współczesnego języka polskiego, pod. red. B. Dunaja, WILGA, Warszawa 

1996, s. 166). Uwzględniając kryterium zaspokojenia podstawowych potrzeb 

mieszkaniowych właściciela i osób mu bliskich, trzeba uznać, że garaż nie spełnia 

funkcji mieszkalnych. W sytuacji, gdy stanowi on odrębny od innych części budynku, 

przedmiot opodatkowania nie dzieli losu innych części tego budynku (mieszkalnych), 

nawet, jeżeli cały budynek ma charakter mieszkalny. 

W sprawie I SA/Ke 359/16 istota sporu sprowadzała się do rozstrzygnięcia, 

czy organy w sposób uprawniony odmówiły spółce stwierdzenia nadpłaty w podatku od 

nieruchomości za 2011 i 2012 r. W stanie faktycznym tej sprawy, spółka z ograniczoną 
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odpowiedzialnością dokonywała wpłat na rachunek bankowy Gminy  w imieniu innej 

spółki akcyjnej. Wpłaty te realizowane były tytułem rat układu zawartego przez spółkę 

akcyjną z wierzycielami, zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach. Układem 

zostały objęte między innymi zaległości spółki akcyjnej wobec Gminy w kwocie 282 

961,80 zł.  Wpłaty dokonane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Wójt 

Gminy zaliczył na poczet zaległości IV, V i VI raty podatku od nieruchomości za 2010 r. 

i VI raty podatku za rok 2011. Sąd przyznał rację organowi, że spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością nie mogła dokonać wpłaty podatku, a zatem nie mogła się domagać 

zwrotu jego nadpłaty w oparciu o przepisy art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. 

Odwołując się do pojęcia nadpłaty wypracowanego w orzecznictwie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego Sąd zważył, że przyczyną  powstania nadpłaty musi być zawsze 

przekonanie podatnika, że to, co płaci, jest realizacją ciążącego na nim obowiązku 

podatkowego. Kwota uiszczona nienależnie lub wyższa od należnej może być 

traktowana jako nadpłata podatkowa jedynie wówczas, gdy powodem jej zapłacenia 

było przekonanie podatnika, że wpłacając ją, realizuje ciążące na nim zobowiązanie do 

zapłacenia podatku. O tym że w rozpoznawanej sprawie nie wystąpiła tak rozumiana 

nadpłata świadczył przede wszystkim fakt, że wpłaty realizowane przez spółkę na 

rachunek Gminy nie były dokonywane tytułem ciążących na niej zobowiązań 

podatkowych. Wpłaty te realizowane były tytułem rat układu zawartego przez spółkę 

akcyjną z wierzycielami, zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy. Zatem spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonując przedmiotowych wpłat nie mogła 

pozostawać w zamiarze regulowania ciążącego na niej obowiązku podatkowego z tytułu 

podatku od nieruchomości, bowiem w tym zakresie nie spoczywała na niej, wynikająca 

z ustawy powinność przymusowego świadczenia pieniężnego. Niezależnie od 

powyższego Sąd wywiódł, że dokonując wpłaty przedmiotowego podatku, spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością nie była podatnikiem. Potwierdzeniem tego 

stanowiska jest uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów 

z dnia 26 maja 2008 r., sygn. akt I FPS 8/07 w myśl, której zapłata o której mowa w art. 

59 §1 pkt 1 w związku z art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej w brzmieniu 

obowiązującym w 2004 r. dokonana przez inny podmiot w imieniu podatnika nie 

powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego tego podatnika. Skoro nie można 

zapłacić podatku za kogoś innego, czyli zapłacić podatku za innego podatnika, to nie 

można również żądać zwrotu nadpłaty innego podatnika - wyrok NSA z 7 października 

2015 r. sygn. akt I GSK 679/14. 
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9. Skargi na uchwały samorządowe 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 393/16, I SA/Ke 515/16 i I SA/Ke 185/16 Sąd 

uznał, że doszło do istotnych naruszeń prawa w konsekwencji czego, na podstawie art. 

147 § 1 p.p.s.a.  dokonał stwierdzenia nieważności  uchwał  podjętych przez organy 

samorządowe. W pierwszej z wyżej wymienionych spraw Zgromadzenie Związku 

Międzygminnego, w uchwale z 29 stycznia 2016 r. w sprawie różnicowania cen wody 

i ścieków, ustanowiło że w związku ze zrealizowanym projektem pod nazwą 

"Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno–ściekowej na terenie Związków 

Międzygminnych N i N " wprowadza się zróżnicowanie taryfy wody i ścieków na 

poszczególne gminy będące członkami związku. W § 2 ustanowiono, że wykonanie 

uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego. Jako podstawę prawną 

uchwały wskazano art. 18 ust. 1, art. 69 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), dalej u.s.g oraz art. 3 ustawy z 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.), dalej ustawa z 7 czerwca 2001 r. 

Sąd wskazując, że powołane w uchwale przepisy prawa tj. art. 18 ust.1 i art. 69 u.s.g. 

są przepisami kompetencyjnymi, podniósł, że zaskarżona uchwała nie wymienia 

przepisu prawa materialnego upoważniającego związek do podjęcia uchwały 

wprowadzającej zróżnicowane taryfy wody i ścieków na poszczególne gminy będące 

członkami związku. Wymieniając zadania gminy wynikające z  ustawy o samorządzie 

gminnym Sąd uznał, że w ustawie tej nie ma upoważnienia dla gminy czy związku 

międzygminnego do podejmowania uchwał w zakresie zróżnicowania taryf wody 

i ścieków. Analiza zaś przepisów ustawy z 7 czerwca 2001 r. doprowadziła Sąd do 

wniosku ze ustalenie taryf z uwzględnieniem ich zróżnicowania na poszczególne grupy 

taryfowe i ustalenia taryf w sposób eliminujący subsydiowanie skrośne to zadanie 

własne przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego. Zgromadzenie związku może 

ingerować w tym zakresie jedynie poprzez uchwałę zatwierdzającą przedłożoną taryfę 

bądź poprzez odmowę jej zatwierdzenia zgodnie z dyspozycją art. 24 tej ustawy. 

Z powyższych względów Sąd uznał ze zaskarżona uchwała podjęta została bez 

podstawy prawnej oraz z naruszeniem powołanych w niej przepisów kompetencyjnych. 

Z kolei w sprawie I SA/Ke 185/16 zaskarżona została uchwała Rada Miasta  z 18 

listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych 

i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji – 

deszczowej ogólnospławnej na terenie miasta  na okres od 1 grudnia 2016 r. do 31 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

 114  

grudnia 2016 r. W § 1 rada ustanowiła, że zatwierdza się cenę netto za odprowadzanie 

1 m3 ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji 

deszczowej i ogólnospławnej stanowiących własność Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w S. Sp. z o. o. w wysokości 3,96 zł/m3/miesiąc 

obowiązującej w okresie od 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.  

W oparciu o przepisy ustawy z 7 czerwca 2001 r. Sąd, stwierdził że rada gminy 

dokonuje weryfikacji przedstawionej taryfy, co do jej zgodności z przepisami ustawy.  

Wskazał na zakres unormowań objętych uchwałą wydawaną na podstawie art. 24 ust. 1  

tej ustawy zgodnie z którym uchwała winna zatwierdzać taryfę, czyli ceny  

i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania.  

W kontekście powyższego Sąd dostrzegł, że zakwestionowana uchwała w § 1 

zatwierdza jedynie cenę netto, w wysokości 3,96 zł/m3, całkowicie pomijając warunki jej 

stosowania, opisane we wniosku o zatwierdzenie taryfy na ścieki opadowe  

i roztopowe przedstawionym Radzie Miasta przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w S. Sp. z o.o. Wprawdzie część kwestii, odnosząca się do 

sposobu liczenia ilości odprowadzanych ścieków, z wniosku o zatwierdzenie taryfy 

przeniesiona została do uzasadnienia uchwały to nie mniej jednak, w ocenie Sądu, nie 

można było uznać, że w ten sposób warunki stosowania ceny zostały zatwierdzone 

uchwałą.  Brak więc przedmiotowych kwestii w treści norm uchwały było równoznaczne 

z tym, że nie zostały zatwierdzone. 

W sprawie I SA/Ke 515/16 przedmiotem rozpoznania była skarga wniesiona 

przez prokuratora na uchwałę Rady Miasta w sprawie wprowadzenia oraz określenia 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach 

płatnego parkowania. Uchwale tej prokurator zarzucił rażące naruszenie art. 13 b ust. 1 

ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 

1446, 1543; z 2014 r. poz. 659, 1310), dalej "u.d.p". poprzez ustanowienie w § 3 ust. 1 

załącznika nr 3 do Uchwały zapisu dotyczącego pobierania opłat w strefie płatnego 

parkowania w soboty w godzinach od 8.00 do 18.00, a na targowisku od godz. 4:00 lub 

5:00 w zależności od dnia kalendarzowego, podczas gdy z art. 13 b ust. 1 u.d.p. 

wynika, że opłatę za postój w strefie płatnego parkowania w wyznaczonych miejscach 

pobiera się jedynie w dni robocze, sobota zaś na gruncie prawa administracyjnego, 

w tym przepisów ustawy o drogach publicznych, nie jest dniem roboczym. Sąd podzielił 

w tym zakresie stanowisko wyrażone w przywołanym przez skarżącego wyroku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2016 r. sygn. akt I OSK 3507/15  
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zgodnie z którym sobota na gruncie ustawy o drogach publicznych nie jest dniem 

roboczym.  W konsekwencji Sąd stwierdził, że Rada Miasta S. nie posiadała 

ustawowego upoważnienia do ustanowienia przepisów zezwalających na pobieranie 

opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w soboty.  

 
 

10. Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

 

Podstawę rozstrzygnięć w sprawach z zakresu budownictwa, w których orzekały 

w postępowaniu administracyjnym organy nadzoru budowlanego, stanowiły przepisy 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz 

przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422). 

 

 

1. Sprawy, w których zastosowanie miał art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

 

W sprawie II SA/Ke 1074/15 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji 

w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią garażową.  

W uzasadnieniu Sąd zwrócił szczególną uwagę na konieczność dysponowania przez 

inwestora tytułem prawnym do dostępu do drogi publicznej. Warunkiem uznania 

nieruchomości za nieruchomość zdatną na cele budowlane, oprócz jej położenia 

w terenach budowlanych, jest bowiem zapewnienie dla takiej nieruchomości dojścia 

i dostępu do drogi publicznej – przy czym nie wystarcza faktycznie istniejący dostęp, 

ale musi to być dostęp prawnie zagwarantowany. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane obejmuje także prawo do 

korzystania z dojść i dojazdów łączących teren inwestycji z drogą publiczną. Nie można 

mówić o uprawnieniach do wykonywania robót budowlanych na nieruchomości, która – 

tak jak w badanej sprawie, wobec sprzeciwu użytkownika wieczystego dwóch działek – 

nie ma prawnie zagwarantowanego dostępu do drogi publicznej. Jednocześnie, 

zaprojektowanie dostępu do drogi publicznej przez te działki bez zgody ww. bez 
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wątpienia godzi w jego interesy, zaś udzielenie pozwolenia na budowę w takiej sytuacji 

prowadzi wprost do naruszenia jego praw. Sąd wyjaśnił, że użytkowanie wieczyste, 

uregulowane w art. 232 – 243 Kodeksu cywilnego, jest formą pośrednią pomiędzy 

własnością, a prawami rzeczowymi ograniczonymi, z tym że bardziej zbliżone jest do 

własności. W tym zakresie decydujące znaczenie mają uprawnienia użytkownika 

wieczystego, który w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia 

społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu 

należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie 

wieczyste, może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych 

granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać (art. 233 Kodeksu 

cywilnego). Uwzględniając uwarunkowania badanej sprawy organy administracji nie 

mogą w ramach wydanych decyzji akceptować stanu, w którym inwestor wskazuje taki 

sposób połączenia z drogą publiczną, którego realizacja będzie polegać na 

nieuprawnionym korzystaniu z cudzej własności. Ostateczna decyzja o pozwoleniu na 

budowę rodzi bowiem dla inwestora prawo do rozpoczęcia robót budowlanych, 

a oczywiste jest, że roboty te nie mogą być faktycznie wykonywane bez dostępu do 

drogi publicznej. Istotne znaczenie ma także to, że organ decydując o pozwoleniu na 

budowę, udziela jednocześnie publicznego zapewnienia, że realizacja inwestycji – 

zgodna z zatwierdzonym projektem – będzie również zgodna z prawem. 

Za niedopuszczalną uznać należy sprzeczność wynikającą z uznania samego projektu 

za zgodny z prawem przy jednoczesnym uznaniu za niezgodną z prawem realizację 

tegoż projektu. Obie te fazy procesu inwestycyjnego (projektowanie i realizacja) muszą 

znajdować się w kręgu zainteresowania organu, a ocena ich zgodności z prawem musi 

być spójna. Sąd podkreślił, że to właśnie inwestor ma obowiązek wykazać, że jest 

uprawniony – w sposób zgodny z prawem – do wprowadzenia w życie 

zaproponowanego rozwiązania – który to wymóg nie został w niniejszej sprawie 

spełniony. Orzeczenie jest prawomocne. 

W sprawie II SA/Ke 156/16 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu 

I instancji w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego  i udzielającą pozwolenia 

na budowę dwóch elektrowni wiatrowych wraz z siecią elektroenergetyczną. 

W uzasadnieniu Sąd wyjaśnił m.in., że inwestor przed zmianą ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych uzyskał między innymi decyzję o ustaleniu warunków 

zabudowy. 
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Sąd podniósł, że wniosek o pozwolenie na budowę został złożony 16 sierpnia 2013 r., 

a więc już pod rządem ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w brzmieniu 

nadanym ustawą z 8 marca 2013 r., natomiast już po uzyskaniu przez inwestora decyzji 

o warunkach zabudowy. Zdaniem Sądu, fakt uzyskania przez skarżącego ostatecznej 

decyzji ustalającej warunki zabudowy nie może skutkować stosowaniem w sprawie 

o pozwolenie na budowę przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w ich 

brzmieniu sprzed nowelizacji. Jakkolwiek bowiem uzyskana przez skarżącego decyzja 

ustalająca warunki zabudowy dawała mu niejako promesę, że na działce 122/3 będzie 

mógł w przyszłości zrealizować zamierzoną inwestycję, tym niemniej taka promesa 

wynikająca z decyzji o warunkach zabudowy nie jest bezwzględna. Przykładowo 

w sytuacji, gdy po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dojdzie do uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie przewidywał inne 

przeznaczenie dla danego terenu, stosownie do art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się wygaśnięcie decyzji 

ustalającej warunki zabudowy. Tym bardziej, zdaniem Sądu, wprowadzone ustawą 

ograniczenia co do możliwości przeznaczenia gruntów rolnych klasy I-III na cele 

nierolnicze powinno mieć pierwszeństwo przed indywidualnie wydaną decyzją 

ustalającą warunki zabudowy. 

Sąd zauważył, że jak wskazał w swoim wyroku z dnia 18 października 2006 roku, sygn. 

akt P 27/05 (OTK-A 2006/9/124) Trybunał Konstytucyjny, jednostka musi zawsze liczyć 

się z tym, że zmiana warunków społecznych lub gospodarczych może wymagać nie 

tylko zmiany obowiązującego prawa, ale również niezwłocznego wprowadzenia w życie 

nowych regulacji prawnych. W szczególności ryzyko związane z wszelką działalnością 

gospodarczą obejmuje również ryzyko niekorzystnych zmian systemu prawnego. Wyrok 

jest nieprawomocny. 

 
 

2. Sprawy, w których rozstrzygano o interesie prawnym skarżącego 

(art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 28 kpa). 

 

W sprawie II SA/Ke 121/16 Sąd uchylając zaskarżoną decyzję oraz decyzję 

organu I instancji w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 

pozwolenia na budowę systemu pompowni ścieków we wznowionym postępowaniu 

administracyjnym wyjaśnił, że do przepisów odrębnych, w rozumieniu art. 3 pkt 20 

Prawa budowlanego, należą uregulowania z różnych dziedzin prawa, nie tylko 
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administracyjnego. Przepis ten należy bowiem interpretować łącznie z art. 5 Prawa 

budowlanego. Zasadą procesu inwestycyjnego jest poszanowanie uzasadnionych 

interesów osób trzecich, co dotyczy przede wszystkim, choć nie tylko, właścicieli 

(użytkowników wieczystych) nieruchomości graniczących z działką inwestora. 

Przepisami odrębnymi, które wprowadzają dla innych działek ograniczenia związane 

z obiektem budowlanym inwestora, są także przepisy prawa cywilnego, które 

gwarantują właścicielowi nieruchomości sąsiedniej prawo do korzystania z jego 

nieruchomości oraz zakazują naruszania jego własności (art. 140 i 222 Kodeksu 

cywilnego). Jeżeli obiekt budowlany jest tego rodzaju, że może oddziaływać na prawa 

właściciela innej nieruchomości, a także na sposób jej zagospodarowania i korzystania, 

to nieruchomość taka znajduje się w obszarze oddziaływania obiektu i jej właściciel 

powinien być stroną w sprawie dotyczącej tego obiektu. 

W kontrolowanej sprawie organy obu instancji przyjęły, że brak po stronie skarżącego 

przymiotu strony w toczącym się postępowaniu podyktowany jest tym, że obszar 

oddziaływania inwestycji nie obejmuje nieruchomości stanowiącej jego własność, 

albowiem z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia wynika, że zastosowane rozwiązania projektowe 

gwarantują zamknięcie oddziaływania inwestycji – w tym w szczególności pompowni 

ścieków – w granicach działek, na których są realizowane. 

Sąd stwierdził, że nawet jeśli w dacie podejmowania decyzji ostatecznej z 21 lutego 

2011 r. (stanowiącej przedmiot wznowienia) dom skarżącego był dopiero w trakcie 

realizacji, z uwagi na takie, a nie inne rozwiązania projektowe planowanej wówczas 

pompowni nr 6 w opisanym wyżej zakresie, nie uwzględniające zabudowy 

jednorodzinnej na sąsiedniej działce, skarżący jako właściciel tej działki miałby interes 

prawny w tym, aby brać udział w postępowaniu w charakterze strony. Jeżeli bowiem 

projekt budowlany opracowany dla pompowni nie przewidywał zamontowania biofiltrów 

neutralizujących przykre zapachy, a uzasadnieniem tego faktu był brak zabudowy 

jednorodzinnej w sąsiedztwie, to niewątpliwie zakres uciążliwości takiej inwestycji dla 

skarżącego, który dysponował pozwoleniem na budowę domu, można w takim 

przypadku określić jako realny i znaczący, a tym samym pozwalający na ustalenie, 

że działka nr 650/1 mieściła się w obszarze oddziaływania projektowanego obiektu. 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego 

winien być ustalany każdorazowo przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej w postępowaniu mającym na celu udzielenie pozwolenia na budowę i przy 
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uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań w terenie. Ponieważ od daty wydania decyzji 

środowiskowej do daty podjęcia decyzji o pozwoleniu na budowę upłynął znaczny okres 

czasu, powołanie się przez organ odwoławczy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji w 

zasadzie wyłącznie na decyzję środowiskową w celu określenia obszaru oddziaływania 

inwestycji, należy uznać za niewystarczające. Orzeczenie jest nieprawomocne. 

Przedmiotem sprawy II SA/Ke 102/16 była decyzja utrzymująca w mocy 

rozstrzygnięcie organu I instancji odmawiające uchylenia własnej decyzji ostatecznej  

zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę drogi 

wewnętrznej wraz z czterema zjazdami indywidualnymi, odwodnieniem i oświetleniem, 

a także przebudową przyłącza gazowego średniego ciśnienia i infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Sąd oddalając skargę wyjaśnił, że skarżący wraz z żoną są właścicielami działki, 

która sąsiaduje bezpośrednio z działkami Gminy Kielce, na których zaprojektowano 

inwestycję polegającą na budowie drogi wewnętrznej. Nie ulega także wątpliwości, 

że przedsięwzięcie objęte pozwoleniem na budowę będzie realizowane wyłącznie na 

działkach, do których Gmina Kielce posiada tytuł prawny. W ocenie Sądu, sam fakt 

bezpośredniego sąsiedztwa z terenem planowanej inwestycji nie powoduje jednak 

automatycznie uznania, że skarżącemu przysługuje przymiot strony w rozumieniu art. 

28 ust. 2 Prawa budowlanego, bowiem ustalenie czy w konkretnym przypadku mamy do 

czynienia z oddziaływaniem na sąsiednią nieruchomość wymaga przedstawienia 

konkretnych argumentów, które wskazują na to, że takie oddziaływanie rzeczywiście 

będzie miało miejsce. W przypadku konkretnej inwestycji wymagane jest przy tym 

odniesienie się do jej indywidualnych parametrów, w tym przewidzianych w projekcie 

budowlanym rozwiązań. Nie w każdym przypadku wystarczy powoływanie się na sam 

charakter inwestycji (jak w tym przypadku – drogi), ponieważ kwestie związane 

z przeznaczeniem terenu były przedmiotem oceny na innym etapie procesu 

inwestycyjno-budowlanego, a mianowicie wydania decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy, która przesądziła o możliwości realizacji na tym terenie inwestycji drogowej 

o charakterze drogi wewnętrznej. W postępowaniu zakończonym wydaniem tej decyzji 

skarżący brał zresztą czynny udział. Sąd podkreślił, że to na stronie skarżącej 

spoczywa obowiązek wykazania, że posiada interes prawny, który jednocześnie 

powinien być konkretny i realny. 

Uzasadniając, że w badanej sprawie taka sytuacja nie miała miejsca Sąd wskazał, 

że samo powołanie się na immisje pośrednie (a zwłaszcza na hałas wywołany ruchem 
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pojazdów, zanieczyszczenie powietrza) nie jest podstawą uznania, że doszło do 

naruszenia interesu prawnego. Fakt występowania immisji pośrednich z jednej 

nieruchomości na inną nie uzasadnia bowiem przyznania osobie poszkodowanej tymi 

niekorzystnymi oddziaływaniami przymiotu strony w rozumieniu art. 28 ust. 2 Prawa 

budowlanego. Natomiast przekroczenie dopuszczalnych granic tych immisji może 

uzasadniać powstanie po stronie osób poszkodowanych odpowiednich roszczeń. 

Tego rodzaju immisje pośrednie, jak hałas wywołany ruchem pojazdów na drodze 

wewnętrznej (dojazdowej do posesji), czy związane z tym zwiększenie emisji spalin, 

nie stanowią źródła interesu prawnego, ponieważ co do zasady są dozwolone. 

Zakłócenia te nie powinny jednak przekraczać "przeciętnej miary" (art. 144 k.c.). 

W praktyce przy ustalaniu przeciętnej miary należy więc uwzględniać społeczno-

gospodarcze przeznaczenie nieruchomości emitującej zakłócenia, jak też 

nieruchomości doznającej zakłóceń. Dopuszczalne są tylko takie zakłócenia, które 

wynikają z normalnej eksploatacji nieruchomości, na której umiejscowione jest źródło 

zakłóceń, zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem i jednocześnie nie 

naruszają normalnej eksploatacji nieruchomości doznającej zakłóceń zgodnie z jej 

społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Zatem samo podniesienie przez 

skarżącego argumentu, że inwestycja będzie powodowała immisje pośrednie nie jest 

wystarczające do przyznania mu interesu prawnego. Nie bez znaczenia jest także 

okoliczność, że w stanie faktycznym sprawy chodzi o drogę wewnętrzną, prowadzącą 

do zabudowy mieszkaniowej, na terenie gdzie tego typu zabudowa przeważa i gdzie 

realizacja dróg wewnętrznych jest naturalnym zadaniem inwestycyjnym zaspokajającym 

potrzeby mieszkańców. W takim przypadku trudno jest z samego faktu użytkowania 

takiej drogi upatrywać wystąpienia po stronie skarżącego interesu prawnego do bycia 

stroną w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę. Skarżący wiąże wprawdzie 

te immisje ze wzmożonym ruchem samochodów, ale taka funkcja sąsiednich działek 

należących do Gminy Kielce wynika z ich społeczno-gospodarczego przeznaczenia, 

co przesądziła ostateczna decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji 

polegającej właśnie na budowie drogi wewnętrznej. Ponadto skarżący nie przedstawił 

dowodów świadczących o tym, że realizacja drogi zgodnie z projektem budowlanym 

będzie wywoływać immisje na jego nieruchomość ponad przeciętną miarę, a nie wynika 

to z projektu budowlanego. 
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3. Inne sprawy z zakresu budownictwa. 

 

W sprawie II SA/Ke 1132/15 przedmiotem kontroli była decyzja w przedmiocie 

nakazu rozbiórki obiektu konstrukcji stalowej typu garaż blaszak zrealizowanego 

samowolnie, niepołączonego trwale z gruntem, ustawionego na wylewce cementowej 

o grubości ok. 8 cm. 

Sąd oddalił skargę podnosząc w uzasadnieniu, że brak trwałego związania z gruntem 

powoduje, że obiekt ten nie może być uznany za budynek. W konsekwencji nie można 

go uznać za obiekt budowlany zwolniony od obowiązku uzyskania pozwolenia na 

budowę na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. 

W ocenie Sądu przedmiotowy garaż blaszak nie może być również uznany za 

którykolwiek inny z obiektów budowlanych opisanych w art. 29 ust. 1 Prawa 

budowlanego albowiem obiekt budowlany taki, jak garaż blaszany, należy do kategorii 

tymczasowych obiektów budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 5 Prawa 

budowlanego, a które należy zaliczyć do obiektów w rozumieniu art. 3 pkt 1b Prawa 

budowlanego, tj. do budowli. Realizacja tego typu garaży nie wymaga pozwolenia na 

budowę jedynie wówczas, gdy spełniają one warunki wynikające z treści art. 29 ust. 1 

i 2 Prawa budowlanego. W okolicznościach rozpoznawanej sprawy zasadnie przyjęto, 

że przedmiotowy obiekt nie został objęty hipotezami przepisów art. 29 ust. 1 pkt 12, pkt 

24 i pkt 25 Prawa budowlanego, odnoszącymi się do budowy tymczasowych obiektów 

budowlanych. Żadna z przesłanek wymienionych w art. 29 i art. 30 Prawa 

budowlanego, zwalniająca od uzyskania pozwolenia na budowę (zgłoszenia) nie 

zaistniała w niniejszej sprawie. Nie można bowiem przyjąć, aby przedmiotowy garaż był 

obiektem, o jakim mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25 ustawy, gdyż nie można zaliczyć go do 

eksponatów wystawowych, nie jest on też obiektem przeznaczonym do czasowego 

użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych (art. 29 ust. 1 pkt 24 cyt. ustawy), 

jak również obiektem tymczasowym przewidzianym do rozbiórki lub przeniesienia 

w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu (art. 29 ust. 1 pkt 12 cyt. ustawy). 

Żadnego zgłoszenia dotyczącego tego garażu jego inwestor bowiem nie składał. 

Odnosząc się do zarzutów skargi Sąd podniósł, że w stanie prawnym obowiązującym 

do dnia 27 czerwca 2015 r. ugruntowany w orzecznictwie sądów administracyjnych był 

pogląd, że garażu nie można zakwalifikować do budynków gospodarczych, o których 

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, w konsekwencji czego na 
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wybudowanie garażu wymagane jest uzyskanie pozwolenie na budowę. Wbrew 

wywodom skargi, również nowelizacja prawa budowlanego wprowadzona ustawą z dnia 

20 lutego 2015 r. nie może zmienić powyższego poglądu. Nie można bowiem mówić 

o doprecyzowaniu przez nowe brzmienie art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego 

pojęcia "wolnostojących budynków gospodarczych" w kierunku potwierdzenia w nim, 

że obejmowało ono i przed 28 czerwca 2015 r. garaże, skoro w poprzednim stanie 

prawnym nie było w orzecznictwie sądów administracyjnych wątpliwości, że garaży, 

a zwłaszcza garaży blaszanych, nie można zakwalifikować do budynków 

gospodarczych w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Poza tym przepis 

art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego jako zasadę przyjmuje, że roboty budowlane można 

rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 

29-31, które przewidują wyjątki od tej zasady wymieniając rodzaje obiektów 

budowlanych, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, rodzaje robót 

budowlanych, których wykonywanie nie wymaga takiego pozwolenia oraz rodzaje 

obiektów budowalnych i robót budowlanych, które wymagają zgłoszenia. Zgodnie z 

powszechnie przyjmowaną regułą wykładni prawa, jakichkolwiek wyjątków od zasady, 

w tym również od zasady wyrażonej w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego nie można 

interpretować rozszerzająco. Skoro więc przepis art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa 

budowlanego w brzmieniu obowiązującym do dnia 27 czerwca 2015 r. nie wymieniał 

garaży, to garażu blaszanego takiego jak przedmiotowy, nie można było uznać za 

budynek gospodarczy. Orzeczenie jest prawomocne. 

W sprawie II SA/Ke 420/16 Sąd uchylił decyzję w przedmiocie sprzeciwu 

w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy budynku gospodarczego.  

W uzasadnieniu Sąd wyjaśnił, że w ocenie organów nie jest dopuszczalne zezwolenie 

na budowę budynku gospodarczego na niezabudowanej działce rolnej na podstawie art. 

29 ust 1 pkt 1 lit a Prawa budowlanego. 

Zdaniem Sądu, organy administracji obu instancji błędnie pominęły i nie 

przeanalizowały w sprawie treści art. 29 ust 1 pkt 2 Prawa budowlanego, w myśl 

którego pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych 

budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii 

(ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych 

obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. 

Sad wskazał, że z literalnego brzmienia art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, 

który nie wymaga dodatkowej wykładni, wynika, iż ustawodawca w ww. przepisie 
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określił jedynie liczbę obiektów budowlanych, których budowa może zostać wykonana 

na podstawie zgłoszenia robót budowlanych na danej nieruchomości, stanowiąc, 

że nie może ona przekraczać dwóch obiektów budowlanych na każde 500 m2 działki. 

Przepis ten niewątpliwie obejmuje także przypadki zgłoszenia budowy jednego obiektu 

budowlanego który - jak w niniejszej sprawie, ma być pierwszym obiektem 

zlokalizowanym na danej działce. 

W badanej sprawie organy obu instancji błędnie zastosowały art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. 

a Prawa budowlanego, przyjmując, iż pozwolenia na budowę nie wymaga budowa 

parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m związanych z produkcją rolną 

i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej. 

Nie zastosowały natomiast art. art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, który umożliwiał 

realizację budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35m2 

na niezabudowanej działce inwestorów w trybie zgłoszenia. Wyrok jest prawomocny. 

W sprawie II SA/Ke 1116/15 Sąd uchylił decyzję zatwierdzającą projekt 

budowlany zamienny budynku mieszkalnego i nakładającą na inwestorów obowiązek 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu podnosząc, że  niedotrzymanie terminu 

wykonania obowiązku dostarczenia dokumentacji (art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa 

budowlanego) przez inwestorów nie może być podstawą do orzeczenia nakazu 

rozbiórki, czyli do zastosowania art. 51 ust. 5 Prawa budowlanego. Skoro wyznaczony 

przez organ termin ma jedynie charakter procesowy, przez co może być ustalony przez 

organ stosownie do okoliczności sprawy, to może też zostać wydłużony na żądanie 

stron. Organ dysponuje w tym zakresie tzw. luzem administracyjnym, gdyż zakres i bieg 

tego terminu nie wynika wprost z przepisu prawa, lecz z woli organu administracji. 

Dlatego też uznanie przez organ, nawet po upływie ww. terminu, iż obowiązek został 

wykonany, daje podstawę do legalizacji zabudowy, która nie narusza prawa ani 

interesów prawnych innych niż inwestorzy uczestników postępowania 

administracyjnego. Skoro termin ten jest terminem procesowym, to należy przyjąć, 

że jeżeli zajdzie taka potrzeba, na wniosek strony termin ten może być przedłużony, 

aby umożliwić stronie wykonanie nałożonych obowiązków. Może też zostać 

przywrócony (art. 58 k.p.a.). Ponieważ omawiany termin jest terminem procesowym, to 

nie stanowi materialno-prawnego elementu rozstrzygnięcia. Wobec tego, samo 

wyznaczenie terminu procesowego nie rozstrzyga o nabyciu przez stronę 
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jakiegokolwiek prawa, a przez to brak jest podstaw do uruchomienia trybu z art. 154, 

bądź art. 155 k.p.a.  Wyrok jest prawomocny. 

Oddalając skargę na decyzję w przedmiocie umorzenia postępowania 

administracyjnego w sprawie II SA/Ke 415/16 Sąd wskazał, że przedmiotem 

postępowania wszczętego z urzędu była samowolnie wybudowana wiata nad 

istniejącym budynkiem garażowym. Postępowanie w tej sprawie zakończyło się 

ostateczną decyzją nakazującą całkowitą rozbiórkę tej wiaty, co nie było kwestionowane 

ani przez zobowiązanych, ani przez skarżącą. Tym samym niedopuszczalne było 

wydawanie w sprawie tej wiaty, a więc w istocie w tej samej sprawie administracyjnej, 

jakichkolwiek innych decyzji. Tymczasem organ I instancji umarzając na podstawie art. 

105 § 1 kpa postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie tej samej 

samowolnie wzniesionej wiaty, wydał drugą decyzję w tej samej sprawie. W dodatku 

decyzja ta, jako wydana na podstawie art. 105 §1 kpa jest równoznaczna z uznaniem 

braku przesłanek do merytorycznego orzekania co do istoty sprawy, gdy sprawa 

indywidualna nie podlegała i nie podlega merytorycznemu załatwieniu w drodze decyzji 

administracyjnej, podczas gdy przedmiotowa sprawa indywidualna podlegała 

merytorycznemu załatwieniu i tak właśnie została ostatecznie załatwiona przez wydanie 

decyzji rozbiórkowej. W tej sytuacji zasadne było uchylenie decyzji organu I instancji 

i umorzenie postępowania w sprawie bezprzedmiotowości postępowania w sprawie 

samowolnie wybudowanej wiaty. Podstawa do wydania takiej decyzji znajduje się 

w prawidłowo powołanym przez organ odwoławczy art. 138 § 1 pkt 2 kpa. Orzeczenie 

jest nieprawomocne 

W sprawie II SA/Ke 337/16 Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie 

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na rozbudowę, 

przebudowę, nadbudowę budynku gospodarczo-garażowego. Sąd uzasadniając wyrok 

podniósł, że w wyniku zmiany art. 35 Prawa budowlanego przez art. 1 pkt 28 lit. 

b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 718), która weszła w życie z dniem 11 lipca 2003 r., 

do ustawy Prawo budowlane wprowadzono zasadę wyłącznej odpowiedzialności za 

projekt architektoniczno-budowlany projektanta oraz osoby sprawdzającej. Uprawnienia 

kontrolne organu administracji architektoniczno-budowlanej, który prowadzi 

postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, ewentualnie 

o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, zostały ograniczone 

wyłącznie do kompetencji obejmującej sprawdzenie zgodności projektu budowlanego 
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z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, względnie decyzji 

o warunkach zabudowy, a także wymaganiami ochrony środowiska. 

Projekt architektoniczno-budowlany dotyczy bezpośrednio obiektu budowlanego: jego 

formy, konstrukcji oraz funkcji, a także wskazuje m.in. proponowane niezbędne 

rozwiązania techniczne, materiałowe i zasady nawiązania do otoczenia. Organ nie jest 

uprawniony do badania zgodności projektu architektoniczno-budowlanego z przepisami 

techniczno-budowlanymi lub innymi przepisami prawa, poza przepisami określającymi 

wymogi ochrony środowiska. Rozszerzająca interpretacja uprawnień organu w zakresie 

kontroli na podstawie art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego oznaczałaby w istocie 

przywrócenie uchylonej zasady oceny materialnych rozwiązań projektu budowlanego 

przez organ (uchylony art. 35 ust. 2) i stanowiłaby naruszenie zasady związania 

organów administracji publicznej prawem (art. 7 kpa). Sprawdzanie zgodności projektu 

budowlanego z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, zostało więc ograniczone 

do projektu zagospodarowania działki (art. 35 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego).  

Organ prowadzący postępowanie zmierzające do wydania decyzji o pozwoleniu na 

budowę bada wyłącznie, czy zostało złożone stosowne oświadczenie o sporządzeniu 

projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej (art. 20 ust. 4 w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego). W niniejszej 

sprawie oświadczenia, w zakresie architektury i konstrukcji, zostały złożone na kartach 

30 i 31 projektu budowlanego, a w zakresie instalacji elektrycznych na kartach 72 i 73 

projektu budowlanego. Pełną odpowiedzialność za zgodność tego projektu z prawem 

ponoszą zatem projektanci. W konsekwencji, organ architektoniczno-budowlany, 

poza przeprowadzoną kontrolą zgodnie z przepisami prawa, nie miał obowiązku 

prowadzenia ani dodatkowych badań, ani ustaleń pod względem możliwości 

technicznych jego wykonania. Wyrok jest nieprawomocny. 

W sprawie II SA/Ke 202/16 Sąd uchylił postanowienie umarzające postępowanie 

organu I instancji w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych przy budowie budynku 

mieszkalnego. W uzasadnieniu Sąd wyraził pogląd, że obowiązek przestrzegania 

ustaleń i warunków wynikających z decyzji o pozwoleniu na budowę nie dotyczy jedynie 

okresu od zakończenia budowy lecz również czasu jej trwania. Szereg inwestycji 

realizowanych jest przez wiele lat i przyjęcie stanowiska, że na czas wykonywania prac 

można dokonywać samowolnych zmian w zakresie ukształtowania terenu czy spływu 

wód opadowych powodujących niedogodności dla nieruchomości sąsiednich, 

nie odpowiada istniejącemu porządkowi prawnemu. Rzędne terenu wokół 
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realizowanego budynku powinny być cały czas utrzymywane na takim samym poziomie 

jak przewiduje to plan zagospodarowania działki, będący częścią zatwierdzonego 

projektu budowlanego. Orzeczenie jest prawomocne 

Przedmiotem sprawy II SA/Ke 199/16 była decyzja organu odwoławczego 

uchylająca decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na 

budowę linii elektroenergetycznej oraz przekazująca sprawę do ponownego 

rozpatrzenia przez organ I instancji. Spór w sprawie sprowadzał się do kontrowersji 

wokół oświadczenia inwestora o prawie do dysponowania działkami należącymi do 

skarżącego, na cele budowlane. Kontrowersje te wynikły z tego, że zdaniem 

skarżącego cofnął on swoją zgodę na realizację planowanej przez inwestora budowy, 

a według inwestora, cofnięcie to nie było dopuszczalne, w związku z czym nie miało 

wpływu na prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Jedynym ujawnionym w sprawie, w tym również przez skarżącego, potwierdzeniem 

cofnięcia zgody na przeprowadzenie przez działki skarżącego planowanej linii 

średniego napięcia było pismo jego adwokata, z którego wynika, że skarżący nie 

wyraża zgody na prowadzenie przez jego działki projektowanej linii energetycznej. 

Sąd stanął na stanowisku, że takiego oświadczenia nie można uznać za skuteczne 

uchylenie się od skutków prawnych zawartej przez strony umowy. Możliwość uchylenia 

się od skutków prawnych oświadczenia woli, które stało się częścią umowy, 

przewidziana została w przepisach działu IV części ogólnej Kodeksu cywilnego 

zatytułowanego: wady oświadczenia woli. W przepisach tych przewidziane zostały 

cztery podstawowe wady oświadczeń woli tj. brak świadomości lub swobody, 

pozorność, błąd i groźba. Powołane przepisy kodeksu cywilnego określiły też 

konsekwencje wystąpienia wskazanych wad. Z przywołanego wyżej pisma 

pełnomocnika skarżącego nie wynika jednak, czy i ewentualnie która z wad oświadczeń 

woli przewidzianych w przepisach art. 82 – 87 kc miałaby być podstawą cofnięcia zgody 

skarżącego na przeprowadzenie przez jego działki projektowanej linii 

elektroenergetycznej. W sytuacji, gdy stronę reprezentuje fachowy pełnomocnik, nie jest 

obowiązkiem organu administracji domyślanie się znaczenia pisma skierowanego do 

tego organu w kontekście ewentualnych wad oświadczenia woli strony będącego 

podstawą umowy w sprawie zakładania na nieruchomości przewodów i urządzeń 

służących do przesyłania energii elektrycznej. Od takiego pełnomocnika strony można 

bowiem oczekiwać wiedzy prawnej na temat istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy 

okoliczności i w konsekwencji precyzji i jednoznaczności przy formułowaniu pism 
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składanych w imieniu strony. Skoro ten pełnomocnik nie zawarł w swym piśmie 

wyraźnego oświadczenia o uchyleniu się przez skarżącego od skutków prawnych 

oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, 

ani też nie wskazał, czy i jaka wada oświadczenia woli skarżącego będącego częścią 

umowy z inwestorem z dnia 14 lutego 2013 r. wystąpiła w sprawie, organ I instancji nie 

miał podstaw, aby samodzielnie ocenić skuteczność cofnięcia zgody skarżącego na 

udostępnienie jego nieruchomości na cele budowalne i to nawet przy przyjęciu poglądu, 

że taka ocena należy do organu administracji w ramach badania formalnych warunków 

wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, określonych w art. 33 ust. 2 pkt 2 Prawa 

budowlanego.  

Sąd stwierdził, że wyrażona w umowie zgoda właściciela na dysponowanie 

nieruchomością na cele budowlane, nie jest oświadczeniem o charakterze procesowym, 

które strona może cofnąć, czy zmodyfikować w toku postępowania. Oświadczenie takie 

ma charakter materialnoprawny, ponieważ może wywołać skutki w zakresie prawa 

materialnego przewidziane w przepisach prawa budowlanego. 

W sprawie II SA/Ke 1021/15 Sąd oddalił skargę na decyzję organu 

odwoławczego udzielającą pozwolenia na użytkowanie budynku gospodarczego. 

W uzasadnieniu Sąd wyjaśnił, że z uwagi na to, że obiekt objęty postępowaniem został 

zrealizowany samowolnie przed rokiem 1995 zastosowanie w sprawie miały przepisy 

ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane.  

Sąd wskazał, że budynek gospodarczy stanowiący przedmiot sprawy, zrealizowany 

w zabudowie zagrodowej, narusza swoim usytuowaniem przepis § 12 ust. 1 i 2 obecnie 

obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, gdyż ściana południowa tego obiektu znajduje się w odległości 15 cm od 

ogrodzenia z działką sąsiednią. 

Sąd podkreślił, że proces legalizacyjny mający na celu doprowadzenie obiektu 

budowlanego do stanu zgodnego z prawem, polega generalnie na zaakceptowaniu 

tylko takiej samowoli, która odpowiada przepisom budowlanym obowiązującym w dacie 

orzekania przez organ nadzoru budowlanego, choć nie można w konkretnych stanach 

faktycznych wykluczyć wyjątków od tej reguły. 

Skład orzekający w sprawie uznał jednak, że kwestia odległości zrealizowanego już 

obiektu budowlanego od granicy z sąsiednią działką, pomimo, że jest o niej mowa 

w rozporządzeniu wykonawczym do aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane 
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- w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, w ogóle nie ma charakteru przepisów techniczno - budowlanych, 

określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, lecz dotyczy prawa sąsiedzkiego, z którego 

właściciele sąsiadujących ze sobą nieruchomości mogą wywodzić swoje roszczenia 

o charakterze cywilno-prawnym. Jeżeli odstąpienie od warunków technicznych nie 

wiąże się z powstaniem zagrożenia dóbr chronionych prawem publicznym 

np. wprowadzeniem groźby pożaru, choroby, uszkodzenia mienia, to wadliwym byłoby 

uznanie - na gruncie publiczno-prawnym wynikającym z przepisów Prawa budowlanego 

- o naruszeniu przepisów techniczno-budowlanych, uniemożliwiającym zatwierdzenie 

projektu budowlanego zamiennego. Skarżący mają przy tym możliwość obrony swoich 

praw wynikających z prawa sąsiedzkiego, jednak winno się to odbywać na gruncie 

postępowania cywilnego, toczącego się przed sądem powszechnym. Kwestie te, 

z dziedziny prawa cywilnego, a nie natury techniczno-budowlanej, mogą być wyłącznie 

regulowane ustawą, a nie rozporządzeniem określającym przepisy techniczno-

budowlane o charakterze wykonawczym. 

W sprawie II SA/Ke 452/16 Sąd uchylił decyzję w przedmiocie nakazu wykonania 

obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

W uzasadnieniu Sąd podniósł, że z faktu zaliczenia ochrony przeciwpożarowej do 

zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym) nie można wywodzić, iż wobec tego utrzymanie instalacji wodociągowej 

w celu ochrony przeciwpożarowej nie może pozostać obowiązkiem skarżącego jako 

podmiotu zajmującego się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniem ścieków. Woda do celów przeciwpożarowych powinna być dostępna 

również z urządzeń do zaopatrywania w nią ludność zgodnie z regulaminem 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z 7 

czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

oraz z § 4 ust. 3 rozporządzenia MSWiA. Z podniesionych względów, właściwym do 

oznaczenia hydrantu zewnętrznego, nie znajdującego się w budynku, jest właściciel 

sieci wodociągowej. 
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11. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 

W 2016 roku spośród spraw z zakresu zagospodarowania, które wpłynęły do 

WSA w Kielcach, największą grupę stanowiły sprawy dotyczące ustalenia warunków 

zabudowy terenu. W sprawie II SA/Ke 293/15 Sąd uchylił decyzję Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego oraz decyzję organu I instancji w sprawie ustalenia warunków 

zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego 

z przeznaczeniem na przechowanie pasz i płodów rolnych. Kwestią sporną pomiędzy 

stronami było dopuszczenie w decyzji o warunkach zabudowy możliwości lokalizacji 

ww. budynku bezpośrednio przy granicy z działką należącą do skarżącej. Organy oparły 

się w tej kwestii na treści § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie, zgodnie z którym w przypadku lokalizacji projektowanego budynku 

w granicy działki lub w odległości 1,5 m, stosowny zapis winien być umieszczony 

w decyzji o warunkach zabudowy. Organ odwoławczy, powołując się na analizę cech 

oraz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalił, że na działce inwestorów 

zlokalizowany jest ciąg zabudowy gospodarczo-magazynowej usytuowany 

bezpośrednio przy granicy działki skarżącej. Także na innych nieruchomościach 

znajdują się obiekty usytuowane w granicy z sąsiednimi działkami, To oznacza, 

że zabudowa w granicy i przy granicy sąsiedniej nieruchomości posiada odwzorowanie 

w istniejącym sposobie zabudowy występującej w granicach obszaru analizowanego 

i wnioskowana zabudowa nie zakłóci istniejącego w tym obszarze ładu przestrzennego. 

Sąd uwzględniając skargę stwierdził, że zawarta w § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia 

norma, nie przyznaje organom wydającym decyzje w przedmiocie warunków zabudowy 

uprawnienia do swobodnego modyfikowania w tych decyzjach reguł ogólnych 

usytuowania budynków względem granicy działki określonych w przepisach 

rozporządzenia, lecz jedynie nakłada na organy administracji architektoniczno-

budowlanej wydające pozwolenia na budowę, obowiązek respektowania rozstrzygnięć 

dotyczących zlokalizowania obiektu na działce zawartych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, względnie w decyzjach o ustaleniu warunków 

zabudowy. W konsekwencji decyzje o warunkach zabudowy nie tworzą same w sobie 

porządku prawnego i nie mają charakteru konstytutywnego, stanowiąc jedynie 

szczegółową urzędową informację o tym, jaki obiekt i pod jakimi warunkami inwestor 

może na danym terenie wybudować bez obrazy przepisów prawa.  
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W omawianej sprawie w obszarze analizowanym znajdowały się tylko dwie działki 

ewidencyjne wykazujące takie cechy zabudowy, które przesądziły o możliwości 

usytuowania budynku gospodarczego w granicy z działką skarżącej, obie należące do 

inwestorów i tworzące funkcjonalną całość. W ocenie Sądu, o ile nie było w niniejszej 

sprawie wątpliwości co do kontynuacji funkcji, to możliwość usytuowania budynku 

w granicy z sąsiednią działką, z uwagi na wagę i znaczenie takiego rozstrzygnięcia 

w decyzji o warunkach zabudowy dla całego procesu budowlanego, powinno zostać 

poddane znacznie głębszej analizie aniżeli przeprowadzona przez organ w zaskarżonej 

decyzji. Przy założeniu, że obszar analizowany objął minimalne normy wielkościowe 

przewidziane w § 3 ust. 2 rozporządzenia z 26 sierpnia 2003 r. (tj. trzykrotną szerokość 

frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniej jednak niż 

50 metrów), nie można było nie zauważyć, że ład przestrzenny na tak wyznaczonym 

obszarze określili sami inwestorzy sytuując budynki gospodarcze w granicach 

z sąsiednimi działkami. Nie zmienia tego faktu okoliczność, że na działce skarżącej od 

strony wschodniej granicy znajdują się dwa niewielkie budynki gospodarcze, 

gdyż w zdecydowanej części jest ona niezabudowana, a budynki te zlokalizowane są 

od strony drogi, której charakter nie został zresztą ustalony. Poza tym, w obszarze 

analizowanym znajduje się tylko budynek sakralny. W tej sytuacji rozważenia 

wymagało, czy wszystkie te okoliczności uzasadniają orzeczenie w przedmiocie 

dopuszczenia możliwości usytuowania następnego budynku w granicy oraz czy 

w stanie faktycznym sprawy zakreślenie obszaru analizowanego o minimalnych 

parametrach jest wystarczające do określenia panujących na terenie, którego dotyczy 

wniosek, charakterystycznych i utrwalonych cech zabudowy w zakresie ładu i porządku 

przestrzennego - pod kątem możliwości usytuowania budynku gospodarczego 

w granicy z sąsiednią działką. Brak rozważań organu w tym zakresie stanowił zdaniem 

Sądu naruszenie art. 7, 77 § 1, 80 oraz 107 § 3 Kpa w stopniu mogącym mieć istotny 

wpływ na wynik sprawy. 

W dwóch sprawach WSA w Kielcach uwzględnił skargi na decyzje lokalizacyjne 

inwestycji celu publicznego. W sprawie II SA/Ke 120/16 Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu I instancji w przedmiocie lokalizacji 

inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci radiowej (…)” finansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu 8 - Społeczeństwo Informacyjne - 

zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.4 - Zapewnienie dostępu do 

Internetu na etapie "ostatniej mili" POIG, polegającego na budowie sieci radiowej. 
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Sąd uchylając decyzje organów obu instancji wskazał, że postępowanie przed SKO 

było prowadzone tylko z udziałem jednej strony, tj. skarżącej, której doręczono 

zaskarżoną decyzję. Organ odwoławczy, naruszając art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ani nie doręczył swojej 

decyzji inwestorowi, ani też właścicielom nieruchomości, na której ma być 

zlokalizowana inwestycja, ani też mimo wynikającego z cytowanego wyżej przepisu 

obowiązku nie zawiadomił pozostałych stron poprzez obwieszczenie. Również organ I 

instancji z naruszeniem art. 131 kpa zaniechał zawiadomienia stron o wniesieniu przez 

skarżącą odwołania. 

Z urzędu Sąd zauważył, że Kolegium utrzymało w mocy decyzję organu I instancji mimo 

tego, że wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 53 ust. 4 pkt 6 Upzp organ ten wydał 

swoją decyzję bez uzgodnienia jej z organem właściwym w sprawach ochrony gruntów 

rolnych i leśnych, czyli bez uzgodnienia ze starostą. Organ I instancji uznał za zbędne 

dokonywanie takiego uzgodnienia z tego powodu, że „teren działki wnioskowanej do 

zabudowy stanowi grunty rolne RV o pow. 0,2909 i nie wymaga przeznaczenia gruntu 

rolnego na cele nierolnicze". W związku z tym Sąd stwierdził, przywołując stosowne 

orzecznictwo, że uzgodnienia decyzji na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 nie można 

utożsamiać ze sprawą zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 

cele nierolnicze i nieleśne, o którym mowa w art. 7 ustawy z 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych, ponieważ zgoda ta jest związana ze zmianą przeznaczenia gruntów 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że organem 

właściwym do uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy (ustaleniu celu publicznego) 

w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne jest organ określony w art. 5 

ust. 1 ustawy z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a więc starosta. Zgodnie 

bowiem z art. 53 ust. 4 pkt 6 Upzp uzgodnienie jest wymagane w odniesieniu do 

gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie zaś z art. 92 ust. 2 tej ustawy, 

za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości 

wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz 

zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki 

kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy 

i zagospodarowania terenu. 

Sąd zakwestionował stanowisko organu, że przedmiotowa inwestycja nie jest 

przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. Organ swoje 
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ustalenie co do tej kwestii oparł wyłącznie na zapewnieniu wnioskodawcy. Również 

w oparciu o sformułowanie zawarte we wniosku organ określił tę inwestycje jako 

„budowę nadajnika wieży nadawczo – odbiorczej” i wskazał, że zagospodarowanie 

terenu ma polegać na lokalizacji wieży nadawczo – odbiorczej do przesyłu sygnału 

wolnych częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz (Internet), wykonanej w formie konstrukcji 

kratownicy o wys. 50 m z planowanym podłączeniem baterii fotowoltaicznych i że na 

wieży tej ma zostać zainstalowany zespół czterech anten typu punkt-punkt 30 cm firmy 

Andrew w kierunku czterech, wymienionych w decyzji miejscowości. Sąd wskazał, że z 

tego opisu ani z żadnej innej części decyzji nie wynikają żadne bliższe parametry anten, 

które maja być zainstalowane, pozwalające na ustalenie, czy faktycznie nie mieszczą 

się one wśród przedsięwzięć określonych w § 2 ust. 1 pkt 7 lub § 3 ust. 1 pkt 8 

rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W obu tych przepisach jest bowiem 

mowa instalacjach radiokomunikacyjnych, emitujących pola elektromagnetyczne 

o częstotliwości od 0,03 MHz do 300000 MHz (w tych przedziałach mieszczą się 

częstotliwości określone w decyzji), w których równoważna moc promieniowania 

izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż ... (i tu przepisy 

określają te wielkości). Organ wydając decyzję winien był wprost określić równoważną 

moc promieniowania izotropowo wyznaczoną dla pojedynczej anteny. Zdaniem Sądu, 

niemożność stwierdzenia, jakiego rodzaju anteny inwestor chce zainstalować na wieży 

powoduje, że przedwczesne na tym etapie jest odnoszenie się do tych zarzutów skargi, 

jakie wiążą się ze szkodliwością anten i ich oddziaływaniem na środowisko oraz faktem, 

że na nieruchomości sąsiedniej już są zainstalowane jakieś anteny. 

W sprawie II SA/Ke 781/16 WSA w Kielcach uchylił decyzję SKO wydaną na 

podstawie art. 138 § 2 Kpa, uchylającą do ponownego rozpatrzenia przez organ I 

instancji decyzję lokalizacyjną dotyczącą inwestycji polegającej na budowie gazociągu 

niskiego ciśnienia. Kolegium stwierdziło, że organ I instancji dopuścił się naruszenia 

przepisów postępowania – art. 7, art. 8 i art. 77 § 1 Kpa. Nie wyjaśniło jednak wprost, 

na czym naruszenie tych przepisów miało polegać. Analizując treść uzasadnienia 

zaskarżonej decyzji Sąd doszedł do przekonania, że ww. naruszenia miały polegać na: 

1. nieudokumentowaniu w sposób wystarczający, że wnioskowana inwestycja będzie 

służyć ogółowi i przeznaczona będzie dla zaspokojenia potrzeb powszechnych, co jest 

konieczne dla wykazania, że przedmiotowy gazociąg rzeczywiście jest inwestycją celu 

publicznego; 2. niewystarczającym uzasadnieniu wnioskowanej lokalizacji gazociągu 
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w kontekście twierdzeń odwołującej się, co do dostępu działki inwestora do gazociągu 

od strony ulicy; 3. niedołączeniu do wniosków map wymaganych przepisami; 4. 

niesporządzeniu wymaganej przez art. 53 ust. 3 Upzp analizy; 5. Niedokładnym 

i nieprzekonującym zbadaniu i wyjaśnieniu, czy planowane ograniczenie prawa 

własności związane jest z racjonalną potrzebą publiczną i będzie rzeczywiście 

optymalnie obciążające dla praw indywidualnych właścicieli. 

Sąd nie zgodził się z oceną organu odwoławczego, przy czym odnośnie części 

domniemanych naruszeń przepisów postępowania wskazanych przez organ 

odwoławczy dlatego, że takich naruszeń w sprawie w ogóle nie ma, co do innych 

naruszeń dlatego, że konieczność uzupełnienia postępowania przez organ I instancji 

zalecona przez SKO wynikła z błędnej wykładni zastosowanych w sprawie przepisów, 

a co do jeszcze innych organ II instancji, w celu uzupełnienia brakujących dowodów 

i materiałów mógł samodzielnie przeprowadzić dodatkowe postępowanie albo zlecić 

jego przeprowadzenie organowi, który wydał decyzję w I instancji, przy zastosowaniu 

art. 136 Kpa. 

Jeśli chodzi o pierwszą grupę naruszeń, Sąd wskazał, że analiza, o której mowa w art. 

53 ust. 3 Upzp powinna być dokonana przed sporządzeniem projektu decyzji, bowiem 

jej wnioski powinny być zawarte w uzasadnieniu przyszłego rozstrzygnięcia. Nie jest 

natomiast konieczne dołączanie takiej analizy do decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, gdyż wynika to z treści art. 54 Upzp, który określa obligatoryjne elementy 

takiej decyzji pomijając analizę z art. 53 ust. 3. Analiza, o jakiej wyżej mowa, 

zawierająca część tekstową i załącznik graficzny, wbrew zarzutowi Kolegium, została 

w sprawie dokonana i dołączona do projektu decyzji organu I instancji. Nie dostrzegając 

tej analizy organ odwoławczy nie mógł się odnieść do jej treści i rzetelnie ocenić, czy 

rzeczywiście nie wyjaśniała ona wątpliwości co do charakteru przedmiotowej inwestycji, 

a także racjonalności jej planowanego usytuowania częściowo właśnie na działce 

skarżącej. 

Wbrew zastrzeżeniom organu spełniony został również wymóg z art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. 

b Upzp, ponieważ do wniosku została dołączona mapa, na której powierzchnia terenu 

podlegającego przekształceniu w wyniku planowanej inwestycji została wyraźnie 

oznaczona kolorem zielonym i opisana w legendzie mapy. Wadliwe uznanie przez 

Kolegium, że organ I instancji zaniechał dołączenia do akt sprawy wymaganych map, 

wynikło z błędnej wykładni przepisów dotyczących tej kwestii. Zgodnie z art. 52 ust. 2 

Upzp, wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać 
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między innymi określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii 

mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego 

wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 

1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Wątpliwości 

organu odwoławczego co do spełnienia wymogów wynikających z tego przepisu 

dotyczyły dwóch zagadnień. Co do pierwszej z nich dotyczącej nie przedstawienia 

mapy w skali 1:2000, WSA w Kielcach podzielił pogląd wyrażony przez NSA w wyroku 

w sprawie II OSK 2437/14, zgodnie z którym, w stosunku do inwestycji liniowych nie 

wynika w każdej indywidualnej sprawie wymóg załączenia do wniosku mapy w skali 

1:2000, oprócz mapy w skali 1:500 lub 1:1000. Mapa, na której inwestor określa granice 

terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, 

powinna być mapą w skali 1:500 lub 1:1000, z tym, że w stosunku do inwestycji 

liniowych może być również mapą w skali 1:2000. Użycie w przepisie art. 52 ust. 2 pkt 1 

Upzp zwrotu „również" oznacza zatem alternatywę, a nie dodatkowy wymóg. 

W okolicznościach sprawy, ze względu na długość planowanego gazociągu wynoszącą 

tylko ok. 65 metrów, nie było konieczne określanie granic terenu objętego wnioskiem 

również na mapie w skali 1:2000. 

Sąd zakwestionował również stanowisko SKO, zgodnie z którym dołączone przez 

inwestora mapy nie spełniają wymagań, o jakich mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 Upzp, 

ponieważ są to mapy do celów projektowych, a nie wymagane tym przepisem kopie 

mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przez mapę zasadniczą 

rozumie się wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje 

o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, 

budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także 

wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów - art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Natomiast według § 4 i § 5 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, „mapami do celów projektowych" 

zwane są mapy, o których mowa w § 4, tj. między innymi kopie aktualnej mapy 

zasadniczej. Skoro więc zarówno podstawą określenia granic terenu objętego 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

 135  

wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak i podstawą 

sporządzenia mapy do celów projektowych jest najczęściej kopia mapy zasadniczej, 

to niedopuszczalne jest dyskwalifikowanie mapy do celów projektowych jako części 

wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego bez sprawdzenia, w oparciu 

o co taka mapa została sporządzona. 

Sąd stwierdził, że zarówno mapy dołączone do wniosku, jak i mapa będąca 

załącznikiem do decyzji organu I instancji to mapy do celów projektowych, które 

powstały w wyniku wektoryzacji rastra mapy zasadniczej Miasta Kielce. Wskazana 

metoda polegająca na pozyskaniu treści mapy zasadniczej w cyfrowej postaci 

z określonego podkładu graficznego, jest powszechnie stosowanym i akceptowanym 

sposobem wykonywania map geodezyjnych. Dlatego fakt dołączenia do wniosku 

i decyzji organu I instancji takich właśnie map nie mógł sam w sobie przesądzać 

o niespełnieniu wymagań określonych w art. 52 ust. 2 pkt 1 Upzp.  

W ocenie Sądu niezasadnie również organ II instancji uznał, że zgromadzona 

w sprawie dokumentacja nie pozwalała na rozstrzygnięcie, czy przedmiotowa decyzja 

rzeczywiście miała charakter inwestycji celu publicznego. Istotne informacje na ten 

temat znalazły się bowiem w przeoczonej przez organ II instancji analizie, o jakiej mowa 

w art. 53 ust. 3 Upzp. Wynika z niej mianowicie, że przedmiotowa inwestycja mieści się 

w zakresie objętym pojęciem celu publicznego i będzie realizowana przez zarządcę 

sieci. Budowa tej inwestycji zaspokoi potrzeby części mieszkańców gminy, 

ale niewątpliwie należy do powszechnych i pośrednio ma znaczenie dla całej gminy. 

Zgodnie bowiem z wnioskiem przedmiotowy odcinek stanowi przedłużenie istniejącego 

gazociągu, w celu zasilania w gaz odbiorców zlokalizowanych wzdłuż jego trasy, 

a docelowo zostanie przedłużony. Ponieważ zaopatrzenie w zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 

ustawy o samorządzie gminnym należy do zadań własnych gminy związanych 

z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty, autor analizy stwierdził, że budowa 

gazociągu niskiego ciśnienia długości ok. 65 m jest inwestycją celu publicznego. Przy 

ocenie charakteru tego gazociągu organ II instancji mógł również wykorzystać 

informacje i dokumenty załączone do odwołania. Wynika z nich bowiem, 

że uczestniczka planuje podział jej działek ewidencyjnych numer 82/13 i 82/6 i oczekuje 

od inwestora przedmiotowego gazociągu, że zapewni możliwość zasilania gazem 

budynków wzniesionych na gruntach powstałych z podziału wymienionych działek 

skarżącej. Pogląd, że planowany gazociąg będzie realizowany wyłącznie dla jednego 

użytkownika był więc przedwczesny. Poza tym świadczy on o niespójności 
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w argumentacji organu II instancji dotyczącej omawianej kwestii. Skoro bowiem 

Kolegium przyjęło, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma znaczenia 

lokalnego, ale indywidualne ponieważ stanowi inwestycję realizowaną dla potrzeb 

jednostki, to niezrozumiałe jest zarzucenie organowi I instancji nieudokumentowania 

w sposób wystarczający, że wnioskowana inwestycja przeznaczona będzie dla 

zaspokojenia potrzeb powszechnych oraz uchylenie między innymi z tego powodu 

decyzji organu I instancji do ponownego rozpatrzenia na podstawie art. 138 § 2 Kpa.  

Zdaniem Sądu, jeżeli organ II instancji miał wątpliwości co do charakteru przedmiotowej 

inwestycji, to mógł w trybie art. 136 Kpa samodzielnie, bądź przy pomocy organu 

I instancji przeprowadzić w tym zakresie uzupełniające postępowanie dowodowe 

zobowiązując na przykład inwestora, do wyjaśnienia, czy przedmiotowy odcinek 

gazociągu będzie rzeczywiście tylko indywidualnym przyłączem gazowym, czy też 

jednak kolejnym fragmentem sieci gazowej, która będzie mogła być dalej 

rozbudowywana. 

W 2016 roku w 3 sprawach WSA w Kielcach uwzględnił skargę na uchwałę rady 

gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W sprawie II SA/Ke 436/16 Sąd stwierdził nieważność przepisów zaskarżonej uchwały 

w sprawie zmiany planu miejscowego w zakresie, w jakim wykluczały dokumentowanie 

złóż kopalin na działce skarżącego. Skarżący zakwestionował uchwałę w zakresie, 

w jakim obejmowała jego działkę i zmienia jej przeznaczenie z kategorii R/PG 

(potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej) na R (rolnicze). Nieruchomość 

skarżącego znajdowała się na terenie objętym planem, co do której została wydana 

przez Marszałka Województwa decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych na 

poszukiwanie i rozpoznanie zasobów złoża oraz określenie warunków 

hydrogeologicznych w celu odwodnienia złoża wapieni jurajskich, opracowany w 2014r., 

obejmujący m.in. wykonanie dokumentacji geologicznej złoża wapieni w kat. C1 oraz 

dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w związku z odwodnieniem złoża, 

a w przypadku uzyskania negatywnych wyników sporządzenia innej dokumentacji 

geologicznej z realizacji wykonanych badań geologicznych. Podstawę prawną decyzji 

stanowił m.in. art. 80 ust. 1 i 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

Prawo geologiczne górnicze. Wójt Gminy Morawica wydał pozytywną opinię w zakresie 

zatwierdzenia projektu robót geologicznych wskazując m.in., że udokumentowanie 

złoża nie oznacza prawnego obowiązku gminy uwzględnienia jego eksploatacji w planie 

miejscowym.  
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W dacie uchwalenia zmiany mpzp w obrocie prawnym funkcjonowała więc decyzja, 

pozytywnie zaopiniowana przez Wójta Gminy Morawica, zatwierdzająca projekt robót 

geologicznych, obejmujący m.in. wykonanie dokumentacji geologicznej. W związku z 

powyższym, podjęcie przez Radę Gminy Morawica uchwały w sprawie zmiany mpzp 

w zakresie wykluczenia dokumentowania złoża w odniesieniu do działki skarżącego 

stanowiło, w ocenie Sądu, naruszenie interesu prawego skarżącego i przekroczenie 

władztwa planistycznego gminy. Nie do zaakceptowania z punktu widzenia zasady 

demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) jest sytuacja, w której 

organ wykonawczy gminy pozytywnie opiniuje zatwierdzenie projektu robót 

geologicznych, a następnie organ uchwałodawczy tej gminy wyklucza dokumentowanie 

złoża w odniesieniu do działki objętej decyzją o zatwierdzeniu projektu robót 

geologicznych. Brak wskazania jakie cele i motywy legły u podstaw takiego działania 

organu uchwałodawczego w odniesieniu do działki skarżącego musi zostać uznane za 

nadużycie władztwa planistycznego gminy przysługującego jej na mocy ustawy 

o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym, co uzasadniało stwierdzenie 

nieważności zaskarżonej uchwały we wskazanej w pkt I sentencji wyroku części. 

W pozostałym zakresie skarga jako nieuzasadniona podlegała oddaleniu. 

W sprawie II SA/Ke 922/15 WSA w Kielcach stwierdził w całości nieważność 

uchwały rady miejskiej w przedmiocie mpzp z powodu naruszenia art. 20 ust. 1 Upzp, 

zgodnie z którym plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza 

on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, a także z powodu 

naruszenia trybu sporządzania planu miejscowego. W sprawie bezsporne było, że tego 

samego dnia, na tej samej sesji, rada miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Chmielnik oraz zaskarżoną uchwałę w sprawie miejscowego planu. W ocenie Sądu, 

za niedopuszczalne uznać należy jednoczesne, na tej samej sesji rady gminy, podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany studium, umożliwiającej uchwalenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jak i podjęcie uchwały w sprawie tego planu. 

Powołując się na orzecznictwo Sąd zaakceptował pogląd, że do pewnego etapu prace 

nad zmianą studium i przygotowaniem projektu planu miejscowego mogą być 

prowadzone równolegle przez organy gminy, jednak uchwała rady gminy w sprawie 
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studium musi być podjęta na tyle wcześniej, aby organ sporządzający projekt planu 

miejscowego mógł dokonywać tych czynności „zgodnie z zapisami studium”, 

a więc aktu już podjętego, mającego swoje uzewnętrznienie w uchwale w sprawie 

studium (art. 15 ust. 1 Upzp). Do podobnego wniosku może prowadzić brzmienie art. 9 

ust. 4 Upzp, który stanowiąc, że ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych, po pierwsze, należy rozumieć w ten sposób, 

że ustalenia studium są wiążące po podjęciu stosownej uchwały, a po drugie, zwrot 

„przy sporządzaniu planów miejscowych” należy rozumieć w ujęciu systemowym 

przyjmując, że ustawodawcy chodziło o sporządzenie przez właściwy organ gminy 

projektu planu miejscowego (art. 15 ust. 1 ustawy). Kluczowym momentem, od którego 

można mówić o studium w rozumieniu ustawy, jest podjęcie uchwały o studium (art. 12 

ust. 1), wcześniej można mówić jedynie o projekcie studium. 

Poza tym Sąd zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 12 ust. 2 Upzp uchwałę o uchwaleniu 

studium wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych, należy 

przedstawić wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi, 

co w niniejszej sprawie nie mogło mieć miejsca przed uchwaleniem planu miejscowego. 

Natomiast przekazanie uchwały o studium wojewodzie należy uznać za jeden 

z elementów ustawowych, obowiązkowych w ramach trybu uchwalania studium. 

W ocenie Sądu, podjęcie przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otwiera drogę do sporządzenia 

projektu planu miejscowego (art. 14 ust. 1 Upzp). Przed podjęciem powyższej uchwały, 

organ wykonawczy gminy musi uzyskać odpowiednie analizy, oceniając stopień 

zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium (art. 14 ust. 5 ustawy), 

które musi już w tym momencie być uchwalone, co w niniejszej sprawie również nie 

miało miejsca. Generalnie należy przyjąć, że ilekroć w ustawie mówi się o studium, 

należy przez to rozumieć uchwałę o studium podjętą przez radę gminy, a nie tylko 

projekt studium. 

W niniejszej sprawie wszystkie czynności związane z przygotowaniem projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niniejszej sprawie, 

miały miejsce i odnosiły się do projektu zmiany studium, a nie do samego studium 

w przedstawionym wyżej rozumieniu, co stanowi istotne naruszenie zarówno zasad jak 

i trybu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o których 

mowa w art. 28 ust. 1 Upzp. Uchwalenie planu miejscowego bezpośrednio po 
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uchwaleniu studium (tego samego dnia i na tej samej sesji) musi być uznane za próbę 

obejścia prawa i naruszenie trybu uchwalania planu miejscowego. 

W sprawie II SA/Ke 1138/15 WSA w Kielcach stwierdził nieważność § 20 ust. 1 

uchwały w sprawie mpzp oraz załącznika nr 1 do tej uchwały w postaci rysunku mpzp 

w części oznaczonej na rysunku planu symbolem 14MWU dotyczącym działki 

skarżącego, w zakresie w jakim działka ta przeznaczona została na cele zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. W sprawie tej, z porównania rysunku planu 

z załącznikiem graficznym nr IIa, dołączonym do załącznika nr II (Część II. Cele 

i kierunki rozwoju. Polityka rozwoju przestrzennego) do uchwały Rady Miejskiej 

zatwierdzającej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy, wynika, że teren oznaczony na rysunku planu symbolem 14MWU 

znajduje się wg ww. załącznika nr IIa w obszarze oznaczonym symbolem 2MNU (kolor 

brązowy) – „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa". Mimo więc 

stwierdzenia przez Radę Miejską, w § 3 załącznika nr 2 do zaskarżonej uchwały, 

że ustalenia planu miejscowego są zgodne z ustaleniami studium, w rzeczywistości 

ustalenia planu i studium w ww. zakresie były ze sobą sprzeczne. W konsekwencji 

zaskarżoną uchwałę podjęto z naruszeniem zasad sporządzania planu, określonych 

w art.15 ust. 1 i art. 17 pkt.4 w zw. z art. 9 ust. 4 upzp. 

Dodatkowo Sąd stwierdził w nadesłanych przez organ aktach planistycznych brak 

uzasadnienia powodów przeznaczenia terenu, na którym znajduje się działka 

skarżącego pod wyłącznie zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową. 

W załączniku tekstowym nr II do uchwały zatwierdzającej studium, w podrozdziale 6.4 

przedstawiono hipotezę warunków mieszkaniowych. Wskazano tam, powołując się na 

prognozę demograficzną, że hipotetyczne potrzeby przyrostu zasobów mieszkaniowych 

będą umiarkowane i docelowo wynosić będą około 400 mieszkań, w tym 130 mieszkań 

na terenach wiejskich i 270 mieszkań w mieście. Około 80% hipotetycznego przyrostu 

mieszkań realizowanych będzie środkami własnymi mieszkańców, w formie 

budownictwa o niskiej intensywności (jednorodzinnego, zagrodowego), w większości na 

terenach wiejskich. Około 15% hipotetycznego przyrostu mieszkań przewiduje się na 

terenie miasta, w formie budownictwa wielorodzinnego, gdzie są właściwie 

zabezpieczone tereny dla tego rodzaju budownictwa, realizowanego za pośrednictwem 

spółdzielni mieszkaniowej. Pozostałe 5% hipotetycznego przyrostu mieszkań to 

budownictwo komunalne (socjalne). Z powyższej prognozy demograficznej nie wynika 

jednak, szczególnie w kontekście wyjaśnień skarżącego, o czym niżej, dlaczego teren, 
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na którym znajduje się działka skarżącego powinien zostać w planie miejscowym 

przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne. 

Z wyjaśnień skarżącego, popartych załączoną do skargi dokumentacją fotograficzną, 

wynika, że na terenie oznaczonym symbolem 14MWU występuje zabudowa 

jednorodzinna. Budynki wielorodzinne znajdują się natomiast na terenach oznaczonych 

symbolami 11, 12 i 13 MWU. Z obu stron nieruchomości skarżącego posadowione są 

domy jednorodzinne. Bez wnikania w celowość rozwiązań przyjętych w planie 

miejscowym, Sąd stwierdził, że w okolicznościach niniejszej sprawy istotne jest to, 

że organ nie przedstawił przekonującego uzasadnienia dla rozwiązań planistycznych 

przyjętych dla działki skarżącego, które tłumaczyłoby konieczność ingerencji 

w przysługujące mu prawo własności, mieszczącej się w ramach przysługującego 

gminie władztwa planistycznego. Zasadność prymatu interesu publicznego nad 

interesem indywidualnym nie została więc w warunkach niniejszej sprawy w pełni 

wykazana. Władztwo planistyczne gminy nie może być traktowane jako nie 

umotywowana przekonywująco ingerencja gminy w prawa właścicielskie. Wymaga to od 

gminy wnikliwego i wszechstronnego rozważenia interesu indywidualnego i publicznego 

oraz uzasadnienia prawidłowości przyjętych rozwiązań planistycznych, ich celowości 

i słuszności. 

Organ w odpowiedzi na skargę zaprzeczył, jakoby ustalenia planu miejscowego 

uniemożliwiały realizację zamiarów inwestycyjnych skarżącego polegających na 

wybudowaniu budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługami w zabudowie 

bliźniaczej. Tymczasem było wręcz przeciwnie. Sformułowanie następującej treści: „dla 

terenów oznaczonych w rysunku planu symbolem 12MWU, 14MWU ustala się 

przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej", 

w ocenie Sądu wskazuje, że na ww. terenach nie można będzie lokalizować budynków 

innych niż mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe, a zatem również budynków 

jednorodzinnych. Nieporozumienie mogło wynikać z błędnego rozumienia przez organ 

terminu „zabudowa wielorodzinna". W aktach planistycznych (część II/IV) znajduje się 

Opinia Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa, dołączona do pisma 

Marszałka Województwa uzgadniającego projekt planu miejscowego. W opinii tej 

wskazano na potrzebę skorygowania i uzupełnienia ustaleń planu w zakresie typów 

zabudowy mieszkaniowej, biorąc pod uwagę, że zabudowa bliźniacza i szeregowa wg 

prawa budowlanego występuje tylko jako odmiana zabudowy jednorodzinnej, a nie jak 

zapisano w planie – wielorodzinnej i zagrodowej. 
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Wskazana powyżej wadliwość świadczy zdaniem Sądu o naruszeniu zasad 

sporządzania planu miejscowego, co w myśl art. 28 ust. 1 Upzp skutkuje nieważnością 

uchwały Rady Miejskiej w ww. zakresie. Sąd podzielił prezentowany w doktrynie 

i orzecznictwie pogląd, że w sferze planowania przestrzennego w państwie prawa nie 

ma miejsca dla mechanicznie i sztywno pojmowanej zasady nadrzędności interesu 

ogólnego nad indywidualnym. Oznacza to, że w każdym przypadku działający organ ma 

obowiązek wskazać, o jaki interes ogólny (publiczny) chodzi i wykazać, że on jest na 

tyle ważny i znaczący, że bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnień 

indywidualnych obywateli. 

W sprawie II SA/Ke 1050/15 WSA w Kielcach postanowieniem odrzucił skargę na 

podstawie art. 58 § 1 pkt 5a P.p.s.a. obowiązującego od dnia 15 sierpnia 2015 r. 

Przepis ten stanowi, że sąd odrzuca skargę jeżeli interes prawny lub uprawnienie 

wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, 

nie zostały naruszone stosownie do wymagań przepisu szczególnego. Tym przepisem 

szczególnym jest art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W omawianej sprawie 

skarżący byli właścicielami nieruchomości znajdujących się poza terenem objętym 

zaskarżonym skargą planem miejscowym. Naruszenia swojego interesu prawnego 

upatrywali w tym, że część tekstowa planu miejscowego (§ 25 ust. 3 i 4) formułuje 

wprost ustalenia dla terenów przyległych do planowanej drogi KD GP1 oraz KD GP2, 

w tym do działek skarżących, a więc zawiera zapisy, których skarżący są 

bezpośrednimi adresatami. Ponadto podnieśli, że został naruszony ich interes prawny 

jako właścicieli nieruchomości sąsiednich znajdujących się w sferze oddziaływania 

opisanych dróg. Sąd po analizie części tekstowej i graficznej zaskarżonego planu 

miejscowego stwierdził jednak, że ustalenia planu, zarówno w części tekstowej, 

jak i graficznej, w żadnym zakresie nie wpływają na sposób zagospodarowania 

nieruchomości skarżących, ponieważ nieruchomości skarżących znajdują się poza 

terenem objętym planem. Co więcej, zaskarżony plan nie obejmuje również drogi 

krajowej w części przebiegającej przy działkach skarżących. Ustalenia części tekstowej 

planu miejscowego odnoszą się wyłącznie do terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi na rysunku planu i wbrew twierdzeniom skarżących nie formułują 

nakazów i zakazów w stosunku do właścicieli nieruchomości położonych poza terenem 

objętym planem. Wskazane w § 25 ust. 3 i 4 zaskarżonej uchwały ustalenia 

wprowadzające zakaz bezpośredniej dostępności do jezdni planowanych dróg 

odpowiednio KD-GP1 i KD-GP2 z terenów przyległych, a także ustalenia nakazujące 
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budowę w pasie drogi dróg zbierających-rozprowadzających, prowadzących ruch 

lokalny z terenów przylegających, odnosić można jedynie do terenów objętych planem. 

W konsekwencji, skarżący nie mają racji uważając, że skoro w części tekstowej planu 

planuje się przeznaczenie drogi krajowej KD-GP1 i KD-GP2 pod lokalizację drogi 

publicznej nr DK 74, to plan miejscowy dotyczy również tej części drogi krajowej, 

która przebiega przy ich działkach, a znajduje się poza granicami planu. 

Nieuzasadnione są więc twierdzenia skarżących, że w zaskarżonym planie 

przewidziano na ich nieruchomości skrzyżowanie (rondo). Wszelkie ustalenia dotyczące 

parametrów tego skrzyżowania odnoszą się bowiem do działek objętych planem, nie 

zaś do działki stanowiącej własność skarżących. Ustaleniami planu nie jest również 

objęta droga krajowa w części pomiędzy planowanym rondem, a nieruchomością 

skarżących. Zaskarżony plan nie wprowadza także utrudnień w działalności 

gospodarczej w zakresie prowadzenia przez nich hurtowni szkieł i opraw okularowych, 

skoro nie pozbawia nieruchomości skarżących bezpośredniej dostępności z drogi 

krajowej. 

Rozważając kwestię naruszenia interesu prawnego skarżących jako właścicieli 

nieruchomości sąsiednich w stosunku do terenu objętego planem miejscowym, Sąd 

stwierdził, że nie ma reguły, która wykluczałaby legitymację skargową każdego bez 

wyjątku właściciela działki położonej poza terenem, dla którego uchwalono plan 

miejscowy. Przymiot strony będzie przysługiwał także innym osobom jeżeli planowany 

obiekt będzie miał wpływ na prawnie chronione interesy tych osób. W tym kontekście 

przywołano regulacje Kodeksu cywilnego dotyczące tzw. prawa sąsiedzkiego, a ściślej 

art. 144 Kc, obejmujący zakaz ujemnego oddziaływania na cudzą nieruchomość 

w drodze tzw. immisji. Jednakże w ocenie Sądu na skutek uchwalenia zaskarżonego 

planu miejscowego interes prawny skarżących w zakresie immisji nie został naruszony. 

Powoływanie się na art. 144 Kc w skardze wnoszonej na podstawie art. 101 ust. 1 usg 

byłoby zasadne jedynie wówczas, gdyby plan miejscowy ustalał dla nieruchomości 

będącej źródłem immisji takie kryteria, które powodowały większy zakres immisji na 

nieruchomości sąsiednie, innymi słowy gdyby właściciele nieruchomości sąsiednich 

musieli znosić więcej niż dotychczas. W niniejszej sprawie sytuacja taka nie zachodziła, 

ponieważ kwestionowany plan miejscowy nie przewiduje wzrostu immisji na 

nieruchomości skarżących, w szczególności nie obejmuje drogi krajowej na odcinku 

przy działkach skarżących. Nawet w wypadku wyeliminowania zaskarżonej uchwały 

z obrotu prawnego, sytuacja skarżących nie uległaby żadnej zmianie w zakresie 
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wykonywania prawa własności do nieruchomości. Podsumowując Sąd stwierdził, 

że w niniejszej sprawie nie zaistniał związek pomiędzy prawnie gwarantowaną własną 

sytuacją skarżących, a zaskarżoną uchwałą. 

 

 

12. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.  

W sprawie II SA/Ke 509/16 Sąd oceniał, czy słusznie organy obu instancji 

stosując art. 133 pkt 1 ustawie z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), dalej ugn orzekły 

o zobowiązaniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego, jako powiatu zobowiązanego do 

wypłaty ustalonego odszkodowania za nieruchomość, co do której wydano ostateczną 

decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (na podstawie ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych), do wystąpienia do sądu z wnioskiem o zezwolenie na 

złożenie odszkodowania za przedmiotową nieruchomość do depozytu sądowego, 

a następnie do przekazania tego odszkodowania do depozytu sądowego. Motywem 

takiego rozstrzygnięcia było ustalenie przez organy obu instancji, że część ze 

współwłaścicieli wywłaszczonej nieruchomości zmarła przed wszczęciem postępowania 

o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, a postępowanie o dział spadku po nich 

jest jeszcze w toku, w związku z czym nie można w sposób nie budzący wątpliwości 

stwierdzić, na czyją rzecz należy orzec odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa 

przez Powiat prawa własności nieruchomości. W ocenie Wojewody, dopiero osoby, 

które uzyskają prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku otrzymają należne im 

części ustalonego odszkodowania z depozytu sądowego proporcjonalnie do 

posiadanych udziałów we współwłasności.  

Uchylając decyzje zarówno organu I jak i II instancji, Sądu uznał, że  argumentacja 

dotycząca związku zasad wypłaty odszkodowań za przejęcie z mocy prawa własności 

nieruchomości na podstawie specustawy drogowej z postępowaniem o dział spadku po 

poprzednich właścicielach, oparta jest na wadliwej wykładni zastosowanych przepisów. 

Sąd wyraził pogląd, że postępowanie o dział spadku, w skład którego wchodzi przejęta 

z mocy prawa na podstawie specustawy drogowej nieruchomość, odszkodowanie za 

którą to nieruchomość jest przedmiotem postępowania administracyjnego, nie stanowi 

trudnej do przezwyciężenia przeszkody do wypłaty tego odszkodowania, o jakiej mowa 
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w art. 133 pkt 1 ugn, ani też nie powoduje wątpliwości co do tego, czy nieruchomość 

taka ma uregulowany stan prawny w rozumieniu art. 133 pkt 2 ugn. Odnosząc się do tej 

drugiej kwestii Sąd zauważył, że w art. 113 ust. 6 ugn zostało określone, że przez 

nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której 

ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie 

można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis ten stosuje się 

również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie 

przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe (art. 113 ust. 7 

ugn). Sytuacje wymienione w tych przepisach nie zachodzą w niniejszej sprawie. 

Postępowanie spadkowe, o jakim mowa w art. 113 ust. 7 ugn, to postępowanie 

o stwierdzenie nabycia spadku (por. Tadeusz Żyznowski (w:), Kodeks postępowania 

cywilnego. Komentarz. Tom III. Teza 1 do art. 669. LEX 2013), a nie postępowanie 

o dział spadku, którego celem jest uzyskania orzeczenia likwidującego wspólność 

majątku powstałą w chwili otwarcia spadku. 

Sąd podniósł, że w toku postępowania działowego konieczne jest przedstawienie przez 

wnioskodawców postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku po spadkodawcy. Jeżeli 

stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzony 

zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia 

spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego (art. 680 § 1 i art. 681 kpc). 

Ustalenie wszystkich spadkobierców poprzednich właścicieli nieruchomości spadkowej, 

która stała się przedmiotem przejęcia na podstawie specustawy drogowej oraz ich 

udziałów spadkowych powoduje, że znane są wszystkie osoby uprawnione do 

odebrania odszkodowania za taką nieruchomość. Jeżeli poszczególne rzeczy 

wchodzące w skład majątku spadkowego stanowią współwłasność z innego tytułu niż 

dziedziczenie, dział spadku i zniesienie współwłasności mogą być połączone w jednym 

postępowaniu (art. 689 kpc). 

Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie zaistniały i zostały prawidłowo wykazane 

wskazane wyżej okoliczności pozwalające na przyjęcie, że sporna nieruchomość 

w dacie wydawania zaskarżonej decyzji miała uregulowany stan prawny. Organy 

administracji bowiem, w oparciu o niekwestionowane dokumenty w postaci tytułu 

własności i postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku po trojgu z czworga 

pierwotnych współwłaścicieli przedmiotowej działki oraz po zmarłych ich 

spadkobiercach, ustaliły niewadliwie udziały wszystkich aktualnych współwłaścicieli 

działki nr 387/1. W konsekwencji nie można było nie tylko przyjąć, że przedmiotowa 
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nieruchomość miała nieregulowany stan prawny w rozumieniu art. 133 pkt 2 ugn, ale 

również że zachodziły w sprawie jakiekolwiek trudne do przezwyciężenia przeszkody 

powodujące konieczność wpłacenia do depozytu sądowego odszkodowania należnego 

osobom uprawnionym za przejęcie z mocy prawa przez Powiat prawa własności 

nieruchomości. Za przeszkody, o jakich mowa w art. 133 pkt 1 in fine ugn można uznać 

sytuację życiową osoby uprawnionej do odbioru odszkodowania powodującą, 

że wypłata odszkodowania jest przynajmniej czasowo niemożliwa, lub sytuację, 

gdy z osobą taką nie ma kontaktu. Chodzi tu przy tym o przeszkody niezależne od 

podmiotu zobowiązanego do wypłaty odszkodowania (por. wyrok WSA w Warszawie 

z 17 lutego 2011 r., I SA/Wa 1713/10, LEX nr 991565, Ewa Bończak-Kucharczyk, 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, wydanie III LEX 2014, teza 1. do 

art. 133 ugn).  

Żadna taka przeszkoda nie została w sprawie ujawniona. Nie jest nią w szczególności 

trwające jeszcze postępowanie o dział spadku po poprzednich właścicielach między 

innymi przedmiotowej działki. Skoro bowiem wierzytelność o wypłatę przedmiotowego 

odszkodowania ma charakter wierzytelności o świadczenie podzielne, jakim jest 

świadczenie o charakterze pieniężnym, to zgodnie z art. 379 § 1 kc wierzytelność 

o takie podzielne świadczenie dzieli się na tyle niezależnych od siebie części, ilu jest 

dłużników albo wierzycieli. Sąd nie podzielił przy tym wyrażanego w doktrynie poglądu, 

o bezwarunkowym obowiązywaniu w polskim prawie spadkowym tzw. zasady surogacji 

polegającej na uznawaniu, że w miejsce określonego prawa majątkowego należącego 

do majątku spadkowego w chwili otwarcia spadku, wchodzą zawsze prawa uzyskane w 

jego zamian (por. Jakub Biernat Umowa o dział spadku. Wolters Kluwer Polska Sp. 

z o.o. Warszawa 2008. s. 95). Sąd podzielił natomiast również wyrażony w doktrynie 

pogląd, że w braku majątku odrębnego (co dotyczy występującego w niniejszej sprawie 

składnika majątku spadkowego) surogacja może występować wyłącznie wówczas, 

gdy jej istnienie przewiduje wyraźnie norma prawna (por. na przykład art. 332 kc, art. 

406 kc, art. 1054 § 1 kc). Regulacja dotycząca wspólności majątku spadkowego 

w odniesieniu do stosunków pomiędzy spadkobiercami, takiej normy jednak nie zawiera 

(por. S. Grzybowski, System prawa cywilnego, T. 1, Część ogólna s. 466, Wrocław 

1974, E. Kitłowski, Surogacja rzeczowa w prawie cywilnym. Wydawnictwo prawnicze. 

Warszawa 1969, s. 24). 

W sprawa II SA/Ke 352/16 przedmiotem oceny była decyzja ustalająca 

wysokości odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość. Zasadniczy zarzut 
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podniesiony w skardze dotyczył błędnego, zdaniem skarżącego, ustalenia powierzchni 

wywłaszczonego gruntu w decyzji orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej i zatwierdzającej podział nieruchomości – co uniemożliwiło ustalenie 

prawidłowej wysokości odszkodowania.  

Oddalając skargę Sąd wskazał, że powołana przez skarżącego decyzja w przedmiocie 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzająca podział nieruchomości 

stała się ostateczna, a w konsekwencji organ ustalający odszkodowanie był 

zobowiązany do jej uwzględnienia. W ocenie Sądu, w postępowaniu o ustalenie 

odszkodowania, organy nie są uprawnione do podważania ustaleń wynikłych 

z ostatecznej decyzji i nie mogą samodzielnie ustalać faktycznej powierzchni przejętej 

nieruchomości. Dlatego odszkodowanie było wyliczane na podstawie tej ostatecznej 

decyzji i w granicach w niej opisanych.  

W sprawie II SA/Ke 9/16 organy odmówiły skarżącej przyznania odsetek 

ustawowych oraz odszkodowania za skutki zaistniałe w związku z opóźnieniem 

w wypłacie odszkodowania za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego na 

nieruchomości, które wygasło z mocy prawa na podstawie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej. W sprawie tej Wojewoda wyraził pogląd, 

że w rozpatrywanym przypadku zastosowanie ma art. 6 kc, i wynikająca z niego reguła 

obciążania ciężarem udowodnienia faktu osoby, która z niego wywodzi skutki prawne. 

Zdaniem organu powoduje to, że to właśnie skarżąca miała obowiązek wykazania 

istnienia szkody będącej wynikiem ewentualnego opóźnienia w wypłacie 

odszkodowania za wygaśnięcie prawa wieczystego użytkowania na nieruchomości. 

Ponieważ więc w ocenie organu strona nie wywiązała się z tego obowiązku, a także z 

obowiązku wykazania istnienia związku przyczynowego pomiędzy szkodą, 

a niewydaniem decyzji odszkodowawczej w terminie wskazanym w art. 12 ust. 4b 

specustawy drogowej, nie było w sprawie podstaw do uwzględnienia wniosku. 

Nie zgadzając się z taką argumentacją Sąd uchylił obie wydane w sprawie decyzji i 

wskazał, że reguła dowodowa, o jakiej mowa w art. 6 kc nie może mieć w sprawie 

zastosowania, skoro zgodnie z art. 1 pkt 1 kpa, kodeks postępowania 

administracyjnego normuje postępowanie przed organami administracji publicznej 

w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych 

w drodze decyzji administracyjnych, a z taką właśnie sprawą organy miały do czynienia. 

Reguły rządzące zasadami postępowania dowodowego w ramach postępowania 

administracyjnego określone zostały w Dziale II, Rozdziale 4 kpa (art. 75 i n. kpa). 
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Według art. 7 i 77 § 1 kpa, w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na 

straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności 

niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, 

mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Organ administracji 

publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał 

dowodowy. Zgodnie natomiast z treścią art. 78 § 1 kpa, żądanie strony dotyczące 

przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest 

okoliczność mająca znaczenie dla sprawy. Z powołanych przepisów wynikają odmienne 

reguły dotyczące ciężaru dowodu, niż określona w art. 6 kc. Organ nie może więc 

wymagać, aby to strona udowodniła w całości swoje roszczenia, zwłaszcza w sytuacji 

takiej, jak w niniejszej sprawie, gdzie żądania strony zostały precyzyjnie wyliczone, 

uzasadnione, a w celu ich weryfikacji strona złożyła wnioski dowodowe, których 

uwzględnienie wydaje się w sprawie konieczne ze względu na zaistniały w sprawie splot 

skomplikowanych wzajemnych zobowiązań stron o różnym charakterze.  

W sprawie II SA/Ke 656/16 Sąd zajął się charakterem terminu, o którym mowa 

w art. 136 pkt 5 ugn. Sąd zwrócił uwagę, że z przepisów rozdziału 6 działu III ugn 

wynika, że zwrot wywłaszczonej nieruchomości jest rodzajem sankcji za 

nieprzestrzeganie obowiązku przeznaczenia jej na cel zgodny z wywłaszczeniem. 

Regulacja zawarta w art. 136 ust. 1 – 5 ugn dotyczy sytuacji, w których żądanie zwrotu 

wywłaszczonej nieruchomości, może zostać zgłoszone, art. 136 ust. 2 stanowi, że jest 

to możliwe m.in. po zawiadomieniu poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercy 

o zamiarze użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony 

w decyzji o wywłaszczeniu. Zawiadomienie powinno być połączone z informacją, 

że w takim przypadku żądanie zwrotu można zgłosić w terminie 3 miesięcy od jego 

otrzymania, pod rygorem wygaśnięcia uprawnienia (art. 136 ust. 5). 

W ocenie Sądu, termin, o którym mowa w art. 136 ust. 5 ugn jest terminem prawa 

materialnego i jako taki określa okres, w którym nastąpić może ukształtowanie praw lub 

obowiązków jednostki w ramach administracyjno-prawnego stosunku materialnego (B. 

Adamiak Glosa do wyroku NSA z 26.08.1999 r. sygn. akt V SA 708/99, OSP 2000, Nr 9, 

poz. 134, s.451). Jest to termin dokonania czynności wywołujących bezpośrednie skutki 

materialnoprawne, niezależnie od tego, czy dokonywane są w ramach postępowania, 

czy poza nim, oraz bez względu na to, czy wywołują także skutki procesowe, czy też nie 

(zob. Z. Kmieciak, Strona jako podmiot oświadczeń procesowych, w postępowaniu 

administracyjnym, Warszawa 2008, s.268). O takim charakterze terminu z art. 136 ust. 
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5 ugn świadczy rygor w postaci wygaśnięcia roszczenia o zwrot po jego upływie. 

W piśmiennictwie podkreśla się, że ratio legis takiego unormowania należy upatrywać 

w realizacji przede wszystkim interesu publicznego, chociaż niewątpliwie korzystne dla 

uprawnionego do zwrotu jest ustalenie początku biegu terminu na dzień doręczenia 

zawiadomienia o zamiarze innego wykorzystania nieruchomości niż cel wynikający 

z decyzji o wywłaszczeniu. 

Sąd zauważył, że terminy materialnoprawne mogą odnosić się zarówno do strony, 

jak i do organu. Dla strony niezachowanie terminu materialnoprawnego powoduje 

wygaśnięcie uprawnienia, roszczenia, a termin ten nie może być żadnym środkiem 

prawnym przedłużony, czy też przywrócony. Ta sama zasada obowiązuje przy terminie 

materialnym odnoszącym się do organu. Upływ terminu powoduje utratę możliwości 

działania przez organ, co oznacza brak podstaw do orzekania w zakresie objętym 

terminem materialnym. 

W sprawie II SA/Ke 266/16 Sąd nie zgodził się z twierdzeniami skarżących, 

że w aspekcie przesłanek wynikających z art. 136 ust. 3 ugn dla oceny, czy cel 

wywłaszczenia w postaci budowy drogi został zrealizowany decydujący jest moment 

zaliczenia drogi do określonej kategorii dróg publicznych wskazując, że decydująca jest 

faktyczna realizacja takiej inwestycji, jako budowli. Sąd argumentował, że publiczny 

charakter drogi wynika z samej istoty drogi (ogólnodostępna, służąca ogółowi). Z uwagi 

na regulację art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 

2015r., poz.460), który ma istotne znaczenie dla określenia prawa własności 

nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne, konsekwencją rozstrzygnięcia o 

publicznoprawnym charakterze własności dróg publicznych jest wyłączenie ich z obrotu 

prawnego. Jako że drogi publiczne stanowią rzeczy wyłączone z obrotu powszechnego, 

nie mogą one być zbyte ani podlegać egzekucji, jak również "za bezwzględnie 

wykluczone należy uznać ustanowienie lub istnienie hipoteki na nieruchomości 

stanowiącej drogę publiczną. Droga publiczna nie może przejść na własność innego 

podmiotu niż właściwy zarządca drogi i zawsze może służyć wyłącznie celom 

publicznym. Dopiero pozbawienie drogi charakteru drogi publicznej umożliwia 

wprowadzenie jej do obrotu cywilnoprawnego" (R. Skwarło, glosa do uchwały SN z dnia 

13 października 2004 r. III CZP 52/04, Sam. Teryt. 2006, nr 11, s. 74). 

W sprawie II SA/Ke 545/16 Sąd uznał za prawidłową ocenę organu II instancji, 

że w sprawie zaistniała przesłanka odmowy wszczęcia postępowania 

administracyjnego, ponieważ wniosek o wszczęcie postępowania został złożony przez 
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podmiot, który nie może w okolicznościach sprawy ubiegać się o wydanie decyzji 

o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji celu 

publicznego. 

Sąd podniósł, że art. 124 ust. 2 ugn określa krąg potencjalnych wnioskodawców 

postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, a więc i krąg stron 

takiego postępowania. Definiuje go poprzez wymienienie jako podmiotów, które mogą 

wystąpić z takim wnioskiem: organu wykonawczego jednostek samorządu 

terytorialnego, innej osoby oraz jednostki organizacyjnej. Aby poprawnie ocenić zakres 

tej legitymacji, konieczna jest szersza analiza przepisów powiązanych z uregulowaną 

w art. 124 ugn instytucją szczególnego rodzaju wywłaszczenia, a w szczególności 

przepisów określających, w jakich sytuacjach może dochodzić do ograniczenia prawa 

własności. Granice ingerencji w prawo własności także w tym przypadku 

wywłaszczenia, wyznacza art. 21 Konstytucji RP, zgodnie z którym wywłaszczenie jest 

dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym 

odszkodowaniem. Z zasady tej wynika, że komentowany artykuł nie może być 

interpretowany rozszerzająco. Ze względu na usytuowanie art. 124 ugn w rozdziale 4 

działu III ustawy o gospodarce nieruchomościami zatytułowanym "Wywłaszczanie 

nieruchomości", nie budzi wątpliwości, że ograniczenie prawa własności lub 

użytkowania wieczystego na podstawie tego artykułu może nastąpić tylko dla realizacji 

celu publicznego, jeśli cel ten nie może być osiągnięty w inny sposób niż przez takie 

ograniczenie oraz nie powiodło się uzyskanie prawa do korzystania w drodze umowy. 

Wypełnienie wskazanej przesłanki udzielenia przez starostę zezwolenia na zakładanie 

i przeprowadzanie ciągów, przewodów i urządzeń na nieruchomości, tj. służenia 

realizacji celu publicznego, musi znajdować uzasadnienie w art. 6 ugn. Ponadto 

wykonanie tych ciągów, przewodów i urządzeń musi być zgodne z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu - z decyzją o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 6 pkt 2 ugn, celami publicznymi 

w rozumieniu ustawy jest między innymi budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, 

przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów 

i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania 

z tych przewodów i urządzeń. Z kolei inwestycje celu publicznego zostały zdefiniowane 

w art. 2 pkt 5 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym jako działania o znaczeniu 

lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także 

krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), 
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oraz metropolitalnym (obejmującym obszar metropolitalny) bez względu na status 

podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące 

realizację celów, o których mowa w art. 6 ugn. Sąd podał, że skarżąca nie mogła być 

uznana za uprawnioną do złożenia wniosku, o jakim mowa w art. 124 ugn. ponieważ – 

wbrew jej zapewnieniom – jej wniosek nie dotyczył inwestycji celu publicznego, przez co 

nie jest podmiotem uprawnionym do uzyskania zezwolenia na ograniczenie korzystania 

z cudzej nieruchomości w celu realizacji jej zamierzenia budowlanego. Biorąc pod 

uwagę specyfikę inwestycji liniowej (w tym takiej jak przedmiotowa linia 

elektroenergetyczna wysokiego napięcia) polegającą na tym, że cel publiczny, któremu 

ma ona służyć może zostać zrealizowany tylko w wypadku wykonania takiej inwestycji 

w całości, Sąd wyraził pogląd, że zamiar realizacji jedynie części takiej inwestycji, 

w szczególności tak krótkiego odcinka jak objęty wnioskiem, nie może być uznany za 

realizację celu publicznego w rozumieniu przepisów ugn i ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym. Wykonanie takiego odcinka bowiem, żadnego celu publicznego 

bezpośrednio nie realizuje, a uwzględniając ujawnione w skardze i na rozprawie 

zamiary skarżącej dotyczące wyłącznie chęci zarobienia na odsprzedaży na wolnym 

rynku dokumentacji i praw nabytych między innymi w wyniku uwzględnienia 

przedmiotowego wniosku o ograniczenie korzystania z nieruchomości należącej do 

innych osób fizycznych, może wręcz doprowadzić do sparaliżowania, a co najmniej 

utrudnienia realizacji wskazanej w sprawie inwestycji liniowej przez inny podmiot, 

który rzeczywiście realizuje tę inwestycję celu publicznego o strategicznym znaczeniu 

dla  województwa. O tym, że takie działania nie stanowią realizacji celu publicznego 

przekonuje również przywołana w skardze definicja inwestycji celu publicznego 

zamieszczona w art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Skoro przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu co 

najmniej lokalnym (gminnym) bez względu na status podmiotu podejmującego te 

działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa 

w art. 6 ugn, to działanie które nie zmierza do realizacji takiego celu, ale przez 

obliczoną na zysk motywację inwestora może realizację celu publicznego o znaczeniu 

ponad lokalnym zniweczyć bądź utrudnić - nie zasługuje na miano inwestycji celu 

publicznego. W konsekwencji podmiot, który nie zamierza takiego celu realizować, 

nie może być uznany za uprawniony do złożenia wniosku o ograniczenie sposobu 

korzystania z nieruchomości na podstawie art. 124 ust. 2 ugn. Przedstawiona 

argumentacja nie stoi w sprzeczności z wyrażonym w art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu 
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stwierdzeniem, że status podmiotu podejmującego wspomniane działania o znaczeniu 

co najmniej lokalnym nie ma znaczenia dla oceny, czy mamy do czynienia z realizacją 

celu publicznego. To nie status skarżącej, będącej osobą fizyczną był bowiem 

przyczyną odmowy uznania jej za podmiot uprawniony do złożenia wniosku, o jakim 

mowa w art. 124 ust. 2 ugn, ale zakres jej wniosku i ujawniony w sprawie rzeczywisty 

cel jego złożenia nie pozwalały na uznanie jej czynnej legitymacji.   

W sprawie II SA/Ke 1112/15 Sąd uchylił decyzję organu odwoławczego oraz 

poprzedzającą ją decyzję Starosty w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia 

nieruchomości w celu dokonania remontu  kolektora głównego sanitarnego. Sąd 

podniósł, że z brzmienia art. 124 b ugn wynika, że decyzja oprócz wskazania podmiotu 

któremu udziela się zezwolenia, rodzaju czynności podlegających wykonaniu, powinna 

określać ponadto przebieg inwestycji oraz obszar nieruchomości, który został objęty 

czynnościami związanymi z konserwacją, remontami bądź usuwaniem awarii urządzeń 

infrastruktury technicznej. Tylko wobec takiej części obszaru nieruchomości może być 

wydana decyzja o udostępnieniu nieruchomości, który to obszar jest niezbędny dla ich 

realizacji. Z podniesionych względów decyzja wydana na podstawie art. 124 b ugn musi 

zawierać rozstrzygnięcie w zakresie obszaru zajętej nieruchomości. Z takiego 

ograniczenia wynika bowiem zakres uszczuplenia władztwa właściciela i to tylko 

w zakresie niezbędnym do wykonania danej inwestycji. Tymczasem w rozpoznawanej 

sprawie organ niewłaściwie określił zakres ograniczenia władztwa właściciela 

nieruchomości, którego zobowiązał do jej udostępnienia. Przede wszystkim, 

z załączonego do sprawy materiału wynika, iż inwestor przedłożył dwie mapy, 

na których w odmienny sposób zaznaczył wnioskowany do zajęcia teren nieruchomości. 

Wprawdzie organ I jako załącznik do swojej decyzji dołączył jedną z tych map, 

stwierdzając, że stanowi ona integralną część decyzji, jednakże Wojewoda na skutek 

uchylenia decyzji, w całości wyeliminował ją z obrotu prawnego. W ocenie Sądu za 

nieuprawnione i naruszające art. 124 b ugn należało uznać określenie w zaskarżonej 

decyzji szczegółowej lokalizacji planowanego remontu poprzez odsyłanie do mapy 

dołączonej do wniosku. Zdaniem Sądu, jeżeli organ w celu określenia terytorialnego 

zasięgu zajęcia nieruchomości odsyła do załącznika mapowego, to w każdym 

przypadku taki załącznik powinien stanowić integralną część decyzji. Taka sytuacja 

w rozpoznawanej sprawie nie wystąpiła. 

W sprawie II SA/Ke 1045/15 Sąd uchylając zaskarżoną decyzję w przedmiocie 

zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości wskazał, że zezwolenie na niezwłoczne 
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zajęcie nieruchomości może zostać udzielone tylko po uprzednim wydaniu decyzji 

ograniczającej sposób korzystania z tej nieruchomości. Obie decyzje są integralnie ze 

sobą związane, a rozstrzygnięcie podjęte w trybie art. 124 ust. 1a ugn poprzedzone 

musi być stwierdzeniem, że w obrocie prawnym istnieje wydana wcześniej decyzja 

ograniczająca właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu sposób korzystania 

z nieruchomości. Oznacza to, że decyzja zezwalająca na niezwłoczne zajęcie 

nieruchomości jest rozstrzygnięciem zależnym od decyzji ograniczającej sposób 

korzystania z tej nieruchomości. Taki charakter decyzji, o której mowa w art. 124 ust. 1a 

ugn (stanowiącej przykład decyzji związanej) skutkuje tym, że traci ona swoją podstawę 

w następstwie wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji podjętej w oparciu o art. 124 

ust. 1 ugn. 

W sprawie II SA/Ke 1079/15 w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania 

z nieruchomości, odpowiadając na zarzut skargi Sąd wyjaśnił, że art. 124 ust. 6 ugn. 

nakłada na właściciela oraz użytkownika wieczystego obowiązek udostępnienia 

nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem 

awarii ciągów, przewodów i urządzeń, które zostały założone na nieruchomości na 

podstawie decyzji zezwalającej. Chodzi zatem o incydentalne korzystanie 

z nieruchomości, z którym to jednak korzystaniem może być związane czasowe jej 

zajęcie, jeśli tego będzie wymagać usunięcie awarii lub konserwacja ciągów, 

przewodów lub urządzeń. Konserwacja obejmuje czynności niezbędne dla utrzymania 

przedmiotu w odpowiednim stanie i nie obejmuje remontu, który może być 

przeprowadzany na podstawie decyzji wydanej na podstawie art. 124b. Nie jest 

konserwacją przebudowa instalacji, wymiana urządzeń na nowe (np. wymiana słupów 

elektroenergetycznych, wymiana rurociągów) stanowiące planowe działanie 

modernizacyjne. Czynności takie, jako przedsięwzięcie większych rozmiarów, 

będą wymagały uzyskania nowej decyzji, na podstawie art. 124b, a w przypadku 

konieczności budowy nowych urządzeń - art. 124 ust. 1 (zob. G. Matusik, w: G. Bieniek, 

M. Gdesz, S. Kalus, G. Matusik, E. Mzyk, Ustawa o gospodarce..., red. S. Kalus, 

Lexis.pl/el. 2012 oraz Czechowski Paweł (red.), Ustawa o gospodarce 

nieruchomościami. Komentarz). 

W sprawie II SA/Ke 1070/15, której przedmiotem oceny była decyzja dotycząca 

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, skarżąca zarzucała, że od 

wszczęcia postępowania nie przeprowadzono odpowiedniej analizy, jakie skutki 

(ekologiczne, zdrowotne i materialne) zaistnieją w przypadku przeprowadzenia 
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gazociągu przez nieruchomość. Oddalając skargę Sąd zauważył, że w sprawie 

prowadzonej na podstawie art. 124 ugn, organ jedynie bada, czy inwestycja na 

nieruchomości, której dotyczy wniosek jest przewidziana w miejscowym planie 

zagospodarowania lub w decyzji o lokalizacji celu publicznego i czy faktycznie właściciel 

nie wyraził zgody na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez 

założenie i przeprowadzenie po niej instalacji - w tym przypadku gazociągu wysokiego 

ciśnienia. Obowiązujące przepisy nie przewidują w postępowaniu dotyczącym wydania 

decyzji na podstawie art. 124 ugn możliwości przeprowadzania dowodów z analizy 

i opinii na okoliczność skutków ekologicznych i zdrowotnych inwestycji. Dlatego tez 

zawarty w skardze zarzut naruszenia art. 7 i 77 kpa jest nieuzasadniony.  

W sprawie II SA/Ke 707/16 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji ustalające 

wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku 

z wybudowaniem drogi. Podniósł, że  pogląd uznający termin z art. 145 ust. 2 u.g.n. za 

termin prawa materialnego został utrwalony w orzecznictwie sądowoadministracyjnym 

i również skład orzekający w niniejszej sprawie w pełni ten pogląd podziela (por. WSA 

w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2015 r. sygn. akt II SA/Po 254/15 – Lex nr 17340001 

i z dnia 26 lutego 2015 r. sygn. akt II SA/Po 1204/14, lex nr 1653323, WSA we 

Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. sygn. akt II SA/Wr 49/16, WSA w Bydgoszczy z dnia 

3 sierpnia 2016 r., sygn. akt II SA/Bd 417/16). Z uwagi na jego charakter określa okres, 

w którym nastąpić może ukształtowanie praw lub obowiązków jednostki w ramach 

administracyjno-prawnego stosunku materialnego (B. Adamiak :Glosa do wyroku NSA 

z 26.08.1999 r. sygn. akt V SA 708/99, OSP 2000, Nr 9, poz. 134, s.451). Jest to termin 

dokonania czynności wywołujących bezpośrednie skutki materialnoprawne, niezależnie 

od tego, czy dokonywane są w ramach postępowania, czy poza nim, oraz bez względu 

na to, czy wywołują także skutki procesowe, czy też nie (zob. Z. Kmieciak, Strona jako 

podmiot oświadczeń procesowych, w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2008, 

s.268). Sąd wskazał, że terminy materialnoprawne mogą odnosić się zarówno do 

strony, jak i do organu. Dla strony niezachowanie terminu materialnoprawnego 

powoduje wygaśnięcie uprawnienia, roszczenia, a termin ten nie może być żadnym 

środkiem prawnym przedłużony, czy też przywrócony. Ta sama zasada obowiązuje 

przy terminie materialnym odnoszącym się do organu. Upływ terminu powoduje utratę 

możliwości działania przez organ, co oznacza brak podstaw do orzekania w zakresie 

objętym terminem materialnym. Dla zachowania trzyletniego terminu określonego w art. 

145 ust. 2 u.g.n. konieczne jest wydanie decyzji przez organ I instancji, przy czym 
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decyzja ta nie musi mieć przymiotu ostateczności. Przyjmując takie stanowisko, skład 

orzekający miał na uwadze uchwałę składu 7 sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 27 lipca 2009 r. sygn. akt I OSP 4/09, w której przesądzono, 

że ,,trzyletni termin, o którym mowa w art. 145 ust. 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, dotyczy rozstrzygnięcia przez organ I instancji o ustaleniu opłaty 

adiacenckiej". W uzasadnieniu uchwały zawarte zostało również stanowisko, co do 

wątpliwości, czy przed upływem terminu z art. 145 ust. 2 u.g.n. opłata adiacencka może 

być określona decyzją nieostateczną. NSA uznał takie rozwiązanie za zgodne 

z prawem. Podobny pogląd wyrażany jest obecnie również w doktrynie. Podkreśla się, 

że opłata adiacencka nie jest podatkiem, lecz daniną publiczną, z którą ustawodawca 

wiąże powstanie roszczenia przysługującego gminie, podlegającego przedawnieniu, 

a zatem należy stwierdzić, że wszczęcie postępowania administracyjnego i wydanie 

decyzji przed upływem przedawnienia jest skuteczne także wówczas, gdy decyzja taka 

staje się ostateczna po upływie trzech lat (por.: E. Mzyk [w:] G. Bieniek, S. Kalus, 

Z. Marmaj, E. Mzyk: Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 

2008, s. 513). 

Dla zachowania 3 letniego terminu z art. 145 ust. 2 u.g.n. konieczne jest istnienie 

w obrocie prawnym decyzji ustalającej opłatę adiacencką i jej wysokość. Nie można 

jednak za równoznaczną z istnieniem decyzji uznać sytuację, w której na skutek 

uwzględnienia skargi wojewódzki sąd administracyjny uchyla obie decyzje organów 

administracji w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej. Taki stan oznacza bowiem, 

że w obrocie prawnym w zakresie wskazanym powyżej, nie funkcjonuje decyzja 

administracyjna. Opisana sytuacja wystąpiła w niniejszej sprawie na skutek uchylenia 

wyrokiem WSA w Kielcach z 11 kwietnia 2013r. w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 105/13 

decyzji SKO z 30 listopada 2012 r. i poprzedzającej ją decyzji Wójta Gminy Pierzchnica 

z dnia 11 września 2012 r. dotyczącej ustalenia opłaty adiacenckiej dla K. Z. z tytułu 

wybudowania drogi gminnej. Oddalenie wyrokiem NSA z dnia 5 marca 2015 r. sygn. akt 

I OSK 1622/13 skargi kasacyjnej od powołanego wyżej wyroku WSA w Kielcach 

okoliczność tę potwierdza. Oznacza to, że nowa decyzja Wójta Gminy P. z dnia 31 

marca 2016r. ustalająca opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

wskutek stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi gminnej, 

które wystąpiły od daty 11.05.2011 r., została wydana z uchybieniem 3 letniego terminu 

określonego w art. 145 ust. 2 u.g.n. 
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Zgodnie z zaprezentowanym poglądem, upływ terminu powoduje utratę możliwości 

działania przez organ, co oznacza, że organ traci uprawnienie do wydania decyzji 

określającej wysokość tej opłaty i w konsekwencji z uwagi na przepis art. 105 § 1 kpa 

powinien umorzyć postępowanie w tym zakresie jako bezprzedmiotowe. Takiego 

działania organ I instancji nie podjął. 

 

 

13. Sprawy z zakresu transportu drogowego 

W 2016 r. w sprawach z zakresu transportu drogowego skargi dotyczyły 

w większości decyzji wymierzających kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - dalej przywołanej jako "u.t.d". 

 W sprawie II SA/Ke 354/16 Sąd stwierdził, że o ile do spełnienia przesłanki z art. 

22a ust. 1 pkt 2 pkt b u.t.d. wystarczy wykazanie, że wydane zezwolenie ujemnie 

wpłynie na rentowność, o tyle, aby było możliwe odmówienie zgody na zmianę 

zezwolenia - w niniejszej sprawie w zakresie godzin odjazdu już kursujących 

samochodów - konieczne jest wykazanie, że zmiana ta stanowić będzie zagrożenie dla 

już istniejących linii. Uchylając decyzję zarówno organu I jak i II instancji Sąd podał, 

że organy uzasadniając zastosowanie tego przepisu ograniczyły się jedynie do 

zacytowania oświadczeń dwóch innych przewoźników, występujących w sprawie 

w charakterze stron, że nowe godziny odjazdu nie mają na celu poprawy obsługi linii, 

lecz zmierzają do odebrania im pasażerów.  

W orzeczeniu tym Sąd również wyraził pogląd, że "nieprzestrzeganie warunków 

określonych w posiadanym zezwoleniu lub wykonywanie przewozów niezgodnie 

z posiadanym zezwoleniem powinno być udowodnione chociażby poprzez wskazanie 

na istnienie ostatecznych decyzji nakładających kary”.  

W sprawie II SA/Ke 91/16, skarżąca Spółka nie kwestionowała faktu, 

że zatrudnieni przez nią pracownicy – kierowcy - dopuścili się naruszenia przepisów 

w zakresie przekroczenia maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu oraz 

skrócenia dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego, 

jednak Spółka uważała, że kary nie powinny być nałożone na nią, lecz na jej 

pracowników (osób fizycznych- kierowców) którzy są tylko i wyłącznie odpowiedzialni za 

popełnione uchybienia. 



- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

 156  

Sąd oddalając skargę wskazał, że odpowiedzialność pracodawcy będącego 

przedsiębiorcą transportowym wynikająca z art. 92a ust. 1 w zw. z ust. 6 u.t.d., w zw. 

załącznikiem nr 3 do tej ustawy, jest odpowiedzialnością obiektywną. Oznacza to, 

że aby uwolnić się od niej nie wystarcza powołanie się na brak winy po swojej stronie 

ani też, tak jak to czyni autor skargi - na wyłączną winę kierowców. Oczywiste jest 

bowiem to, że regułą jest, iż kierowcy samodzielnie prowadzą pojazd, bez obecności 

podmiotu wykonującego przewóz drogowy. Gdyby podzielić argumentację skarżącej 

Spółki należałoby dojść do wniosku, że nigdy nie będzie zachodziła podstawa do 

nałożenia kary na podmiot wykonujący transport drogowym, ilekroć naruszenia 

przepisów dopuści się kierowca ze swojej winy. Tymczasem wykładnia obowiązujących 

przepisów prowadzi do zupełnie odmiennego wniosku, a mianowicie, że podmiot 

wykonujący przewóz drogowy zawsze ponosi odpowiedzialność za naruszenia 

wymienione w załączniku nr 3 do powołanej wyżej ustawy, a jedynie wyjątkowo może 

od tej odpowiedzialności się uwolnić. Na pewno taką okolicznością ekskulpacyjną 

nie będzie sama wina kierowcy czy też powoływana przez autora skargi okoliczność 

ukarania kierowców, po stwierdzeniu naruszeń, karami upomnienia i karami 

finansowymi. Zgodne bowiem z art. 92 c ustawy o transporcie drogowym, którego 

naruszenie zarzuca autor skargi, nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia 

kary pieniężnej, o której mowa w art. 92a ust. 1, na podmiot wykonujący przewóz 

drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem, a postępowanie wszczęte 

w tej sprawie umarza się, jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot 

wykonujący przewozy lub inne czynności związane z przewozem nie miał wpływu na 

powstanie naruszenia, a naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których 

podmiot nie mógł przewidzieć. Pozostałe, wymienione w tym artykule przesłanki 

powodujące brak odpowiedzialności bezspornie nie występują. Przywoływane przez 

autora skargi okoliczności w postaci: winy kierowców i niemożności objęcia wszystkich 

zatrudnianych kierowców bieżącą kontrolą, a także to, że kierowcy są profesjonalistami, 

którzy odbyli szkolenia w zakresie czasu pracy, nie są wystarczające do uznania, 

że zachodziła podstawa do zastosowania tego przepisu. Również wskazywane 

w skardze przyczyny naruszenia przepisów przez kierowców: nieuwaga, spieszenie się 

do domu, złe policzenie czasu, nie są okolicznościami, których Spółka nie mogła 

przewidzieć. 

Sąd zauważył, że przestrzeganie czasu prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw 

oraz okresów odpoczynku jest bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa na 
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drogach publicznych. Dlatego właśnie ustawodawca nie poprzestał na karaniu za 

naruszanie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców ale rozciągnął tę 

odpowiedzialność także na podmioty wykonujące przewóz drogowy. Jeżeli zatrudniani 

przez taki podmiot kierowcy mimo odbytego przeszkolenia nie przestrzegają 

obowiązujących przepisów, podmiot wykonujący przewozy ma możliwość chociażby 

zrezygnowania z ich zatrudniania. Tłumaczenie zaś Spółki, że zajmuje się przewozem 

osób i towarów na rozległym terytorium i dlatego nie jest w stanie na bieżąco 

kontrolować poczynań wszystkich zatrudnianych kierowców nie jest wystarczająca ani 

do zastosowania art. 92c ustawy o transporcie drogowym, ani też art. 92b. 

W sprawie II SA/Ke 25/16 sporne było, czy w przypadku niezatrzymania się na 

przystanku końcowym, ujętym w rozkładzie jazdy załączonym do zezwolenia doszło do 

naruszenia warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie przewozów 

regularnych osób w krajowym transporcie drogowym i, w konsekwencji czy prawidłowo 

została nałożona kara pieniężna za takie naruszenie. Oddalając skargę Sąd wskazał, 

że skarżący składając wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów 

regularnych był zobowiązany dołączyć proponowany rozkład jazdy. W konsekwencji 

miał obowiązek świadczenia usługi przewozu osób zgodnie z otrzymanym zezwoleniem 

i załączonym do niego rozkładem jazdy, przestrzegając ustalonej trasy przejazdu 

i zatrzymując się na wyznaczonych przystankach. Rozkład jazdy stanowi integralną 

część zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym i jest zawsze okazywany do kontroli wraz z wypisem 

z zezwolenia. Dlatego też, w ocenie Sądu, kierowca wykonujący przewozy regularne 

osób na podstawie takiego zezwolenia ma obowiązek zatrzymywania się na wszystkich 

przystankach wskazanych w obowiązującym rozkładzie jazdy. Skoro bowiem trasa 

została ustalona w sposób wskazany przez przewoźnika, to kierowca nie ma swobody 

wyboru przystanków na których się zatrzyma i przystanków, które pominie. 

Zdaniem Sądu stanowisko organu, że skarżący naruszył warunki określone 

w udzielonym zezwoleniu poprzez niezatrzymanie się na przystanku wskazanym 

w rozkładzie jazdy w sytuacji, gdy ten przystanek formalnie funkcjonuje, zasługuje na 

akceptację. Przedsiębiorca występując o wydanie zezwolenia załącza proponowany 

rozkład jazdy oraz schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią 

komunikacyjną i przystankami, co oznacza, że jego obowiązkiem jest zatrzymywanie 

się na wszystkich przystankach wskazanych w rozkładzie i nie można przyjąć, 

że ewentualne opóźnienia na trasie przejazdu zwalniają kierowcę z tego obowiązku. 
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Również brak pasażerów w autobusie przed przystankiem przeznaczonym wyłącznie 

dla wysiadających nie stanowi przesłanki zwalniającej kierowcę z obowiązku 

zatrzymania się na przystanku wskazanym w rozkładzie jazdy. Przestrzeganie 

warunków przewozu osób określonych w zezwoleniu zachowane jest wówczas, 

gdy pojazd, którym wykonywany jest przewóz regularny zatrzymuje się na przystankach 

ujętych w rozkładach jazdy, a nie wyłącznie wtedy, gdy taką potrzebę uzna kierowca. 

 W sprawie II SA/Ke 464/16, Sąd uznał awarię suwnicy uniemożliwiającą wyjazd 

pojazdu z terenu huty, gdzie odbywał się załadunek/rozładunek, za przesłanką 

egzoneracyjną wskazaną art. 92c ust. 1 pkt 1 u.t.d. Sąd podkreślił, że w przepisie tym 

chodzi o takie okoliczności, niezależne od przedsiębiorcy, których przy najdalej idących 

staraniach nie mógł i nie był on w stanie przewidzieć, a więc zdarzenie nagłe, 

nieoczekiwane i nadzwyczajne. W ocenie Sądu co do zasady przedsiębiorca nie mógł 

mieć wpływu, ani nie mógł przewidzieć awarii suwnicy na terenie huty, na której 

następował załadunek/rozładunek towaru. Z doświadczenia życiowego wiadomo, że nie 

da się przewidzieć problemów technicznych w obcym przedsiębiorstwie. Jedynie gdyby 

jednak okazało się, że tego typu awarie zdarzają się, generalnie czy u konkretnego 

kontrahenta, w praktyce prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego 

z podobną częstotliwością co np. zatory na drogach, kolejki na granicy, wówczas 

należałoby przyjąć, że nie jest to okoliczność, której przedsiębiorca nie mógł 

przewidzieć.  

Inny charakter miała sprawa II SA/Ke 211/16, gdyż dotyczyła odmowy zmiany 

zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym 

na określonej linii komunikacyjnej. Uchylając decyzję obu instancji Sąd wskazał, 

że ustalenia faktyczne konieczne do rozstrzygnięcia wniosku o zmianę istniejącego 

zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie 

drogowym, muszą być oparte na szczególnym, sformalizowanym dowodzie 

przeprowadzanym przez organ załatwiający wniosek lub inny wyspecjalizowany 

podmiot, nazwanym analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. 

Konieczną treść tej analizy i częstotliwość jej sporządzania określa art. 22a ust. 5 u.t.d., 

zgodnie z którym analizę, o której mowa w ust. 3, przeprowadza organ właściwy do 

spraw zezwoleń co najmniej raz w roku. Treść tej analizy nie przesądza oczywiście 

o udzieleniu bądź odmowie udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów 

regularnych w krajowym transporcie drogowym, bo rozstrzyga o tym właściwy organ 

kierując się przesłankami wskazanymi w art. 22a ust. 1 pkt 2 u.t.d. i wszelkimi 
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dowodami zgromadzonymi w sprawie. Braki w tej analizie jednak, zwłaszcza dotyczące 

któregoś z obowiązkowych jej elementów określonych w art. 22a ust. 5 pkt 1 - 4, 

powinny być przez organ dostrzeżone i naprawione, zwłaszcza wtedy, gdy organ 

realizuje zadania, o których mowa w art. 22a ust. 3, tj. między innymi ma rozstrzygnąć 

wniosek o zmianę istniejącego zezwolenia na linię komunikacyjną, przez własne 

jednostki. Sąd podkreślił, że z art. 22a ust. 5 w zw. z art. 22a ust. 1 i 3 u.t.d. wynika, 

że ocena, czy projektowana zmiana linii regularnej stanowić będzie zagrożenie dla już 

istniejących linii regularnych powinna być poprzedzona analizą uwzględniającą stan 

istniejącej dotychczas komunikacji na tej linii. W ramach tej oceny konieczne jest 

ustalenie rodzajów pojazdów, godzin ich odjazdów, częstotliwość kursów oraz ich 

dostosowanie do potrzeb społecznych. Tymczasem w niniejszej sprawie kluczową dla 

rozstrzygnięcia kwestię zagrożenia dla już istniejących linii regularnych 

przeanalizowano niemal wyłącznie przez pryzmat uwarunkowań finansowych, 

rentowności i obciążenia linii wnioskującego o zmianę przewoźnika. Brakło natomiast 

wymaganych informacji co do istniejących linii innych niż wnioskodawca przewoźników. 

W konsekwencji nie wiadomo przykładowo, jaką ilość podróżnych przewożą na objętej 

wnioskiem o zmianę linii konkurujący ze skarżącym przewoźnicy i jaka w związku z tym 

jest rentowność tych linii. Bez tych informacji nie da się stwierdzić, czy konkurujący ze 

skarżącym przewoźnicy, nie mają na tych liniach nadmiaru pasażerów, bądź czy ilość 

przewożonych przez nich pasażerów nie pozostaje w rażącej dysproporcji do ilości 

pasażerów przewożonych przez skarżącego. Ponieważ regulacja zawarta w art. 22a 

u.t.d. stanowi ograniczenie zasady wolności gospodarczej, omawiane przepisy muszą 

być interpretowane ściśle, a powody odmowy wnioskowanej zmiany zezwolenia na 

wykonywanie przewozów regularnych - niewątpliwe. Na konieczność wykazania, 

że projektowana linia regularna stanowić będzie zagrożenie dla już istniejących linii 

regularnych, wskazuje jednoznacznie treść art. 22a ust. 1 pkt 2 lit. a. Nie wystarcza 

więc do wykazania tej przesłanki niepełna i jednostronna analiza oraz oparte głównie na 

niej uzasadnienie decyzji.  

Sąd także wyraził pogląd, że wymienione w art. 22a ust. 1 pkt 2 lit. d u.t.d. 

nieprzestrzeganie warunków zezwolenia, bądź wykonywanie przewozu niezgodnie 

z posiadanym zezwoleniem, które mogą być podstawą odmowy zmiany udzielonego 

zezwolenia, musi być wykazane w trybie przewidzianym w ustawie o transporcie 

i w sposób ostateczny. Taka konkluzja wynika w ocenie Sądu stąd, że konsekwencją 

ustalenia okoliczności wymienionych w art. 22a ust. 1 pkt 2 lit. d tej ustawy, 
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jest pozbawienie przewoźnika możliwości uzyskania, bądź zmiany zezwolenia na 

wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, 

a więc ograniczenie jego wolności gospodarczej chronionej konstytucyjnie (art. 20 

Konstytucji RP). To powoduje, że ustalenia organu, o jakich mowa w art. 22a ust. 1 pkt 

2 lit. d u.t.d. muszą mieć walor ostatecznych, tj. dokonanych we właściwym trybie 

i z zapewnieniem stronie możliwości obrony.  

 

 

14. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii oraz ewidencja gruntów i 

budynków 

 

W 2016 r. w sprawach z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego 

dominowały – podobnie jak w latach poprzednich – sprawy dotyczące odmowy 

wprowadzania zmian w operacie ewidencji gruntów. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne, przywołana jest w omawianych orzeczeniach jako 

„ustawa”, natomiast rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 

dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, jako „rozporządzenie”. 

 W sprawie II SA/Ke 759/16, skarżący uważali, że skoro są ujawnieni w księdze 

wieczystej jako właściciele działki nr 5583, a działka ta została bez podstawy prawnej 

usunięta z ewidencji gruntów, ich wniosek powinien być uwzględniony na podstawie art. 

24 ust. 2b ustawy oraz § 45 rozporządzenia. 

Oddalając skargę Sąd wskazał, że żądanie skarżących mogłoby zostać uwzględnione 

w postępowaniu ewidencyjnym wówczas, gdyby nie doszło do obrotu prawnego 

działkami, w skład których weszła powierzchnia działki 5583. Tymczasem, na skutek 

wydania - już po przyznaniu postanowieniem działowym na własność skarżących tej 

działki - decyzji administracyjnych oraz zawarcia umów notarialnych, w wyniku których 

obecnie w założonych dla tych działek księgach wieczystych figurują jako właściciele 

inne osoby niż skarżący, doszło do zaistnienia podwójnego stanu prawnego. Ten sam 

bowiem grunt objęty jest jednocześnie dwoma księgami wieczystymi, a cała 

dotychczasowa działka nr 5583 oprócz księgi wieczystej, w której jako właściciele 

figurują skarżący, objęta jest jeszcze czterema innymi księgami wieczystymi, w których 

figuruje trzech różnych właścicieli. 

Sąd dodał, że w pojęciu "aktualizacji" ewidencji gruntów i budynków mieści się 

usuwanie (prostowanie) błędnych wpisów bazy danych ewidencyjnych. Jednakże czym 
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innym jest prostowanie błędnych wpisów w ewidencji, mających charakter oczywistych 

(w świetle złożonych dokumentów) pomyłek, a czym innym merytoryczne ustalanie 

przez organ prowadzący ewidencję czyją aktualnie własność stanowi grunt. Sąd 

podkreślił, że postępowanie mające na celu aktualizację operatu ewidencyjnego ma 

charakter rejestrowy, czyli wtórny względem zdarzeń prawnych, z których wynikają 

zmiany danych podlegających ujawnieniu w ewidencji. W razie powstania sporu co do 

tego czyją własnością jest nieruchomość ujawniona w rejestrze gruntów, 

powinno najpierw dojść do rozstrzygnięcia takiego sporu w drodze odpowiedniego 

postępowania przed sądem powszechnym, a dopiero potem do ujawnienia zapadłego 

w takim postępowaniu orzeczenia w operacie ewidencyjnym. Aktualizacja operatu 

ewidencyjnego następuje bowiem poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian do 

bazy danych ewidencyjnych. Dokonuje się jej niezwłocznie po uzyskaniu przez starostę 

odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych. Starosta jako 

organ prowadzący ewidencję gruntów w postępowaniu w sprawie aktualizacji tej 

ewidencji nie jest uprawniony ani do wyeliminowania z obrotu prawnego wydanych 

przez Burmistrza Miasta i Gminy decyzji podziałowych ani też do ustalenia, 

kto faktycznie jest obecnie właścicielem gruntów, składających się na dawną działkę nr 

5583. To bowiem wymaga oceny, czy zawierane umowy dotyczące tych gruntów rodziły 

skutek rzeczowy w postaci przeniesienia własności. Takiej oceny może dokonać tylko 

sąd powszechny. 

Reasumując Sąd stwierdził, że pomimo że do usunięcia z ewidencji gruntów działki nr 

5583 doszło bez żadnej podstawy prawnej, to jednak w tym postępowaniu organ 

prowadzący ewidencję gruntów nie mógł wyeliminować błędów popełnionych w czasie 

modernizacji ewidencji i przywrócić dawnej działki nr 5583, jak tego domagają się 

skarżący. Organ ten nie jest bowiem uprawniony do rozstrzygnięcia, czyją aktualnie 

własność stanowi grunt odpowiadający dawnej działce nr 5583. 

W sprawie II SA/Ke 482/16 skarżący domagał się wykreślenia istniejącego 

aktualnie w ewidencji zapisu w odniesieniu do działki 1101 poprzez stwierdzenie 

błędnego wpisu do tej działki w 2003 r. polegającego na tym, że w miejsce 

Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolnych w Kielcach Oddział Rejonowy z siedzibą 

we Włoszczowie wykazanego jako podmiot zarządzający gruntami, wprowadzono zapis 

zgodnie, z którym działkę nr 1101 wykazano jako grunty we władaniu Skarbu Państwa 

w użytkowaniu Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. 
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Oddalając skargę skład orzekający nie podzielił stanowiska skarżącego, 

że obowiązkiem organu było dokładne ustalenie daty, w jakiej ŚZMiUW w Kielcach 

został ujawniony w ewidencji gruntów oraz wskazanie na jakiej podstawie tego wpisu 

dokonano. Sąd argumentował, że okoliczności te byłyby istotne, gdyby istniały 

wątpliwości co do aktualności danych ujawnionych w ewidencji, a wpisy w ewidencji 

gruntów i budynków gminy w odniesieniu do działki nr 1101 nie budziły zastrzeżeń. 

Ponadto Sąd podał, że ewidencja gruntów ma odzwierciedlać stan aktualny. Dlatego też 

w niniejszej sprawie nie jest istotne, czy w przeszłości dokonano prawidłowych wpisów, 

ale czy obecnie te wpisy są prawidłowe i aktualne. Tej zaś okoliczności skarżący nie 

podważył skutecznie żadnymi dokumentami, dającymi podstawę wpisu. 

W sprawie II SA/Ke 167/16 skarżący zarzucał, że organy odmówiły aktualizacji 

operatu ewidencyjnego w żądany przez niego sposób, bez rozpatrzenia kluczowych 

w sprawie dowodów, tj. dwóch opinii geodezyjnych. 

Oceniając przydatność tychże opinii Sąd podzielił stanowisko, że nie mogły one 

wpłynąć na wynik sprawy. Jak wynika bowiem z ich treści, zostały ona sporządzone na 

potrzeby administracyjnego i sądowego postępowania rozgraniczeniowego 

dotyczącego ustalenia granicy pomiędzy działką skarżącego, a działką sąsiednią. 

Celem takiego postępowania wynikającym z treści art. 153 kc jest natomiast ustalenie 

przebiegu granic nieruchomości przede wszystkim według stanu prawnego, a jeżeli nie 

można go stwierdzić, ustalenie ich według ostatniego spokojnego stanu posiadania. 

Gdyby również takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie 

rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między interesowanymi, sąd ustala 

granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności; może przy tym przyznać jednemu 

z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną.  

Tymczasem z treści przepisów określających zasady prowadzenia ewidencji 

gruntów i budynków oraz aktualizacji zawartych w nich danych wynika, że choć 

ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące między innymi gruntów - 

ich położenia, granic i powierzchni (art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy), to uwidocznienie 

w operacie ewidencyjnym tych danych, w tym zwłaszcza danych dotyczących przebiegu 

granic, ma charakter wtórny względem dokumentacji, na podstawie której są ustalane. 

Ta dokumentacja określona została w § 36 pkt 1) do 8) rozporządzenia ws. ewidencji 

gruntów. Zestawienie wskazanych przepisów przekonuje, że postępowanie zmierzające 

do aktualizacji operatu ewidencji gruntów w części dotyczącej przebiegu granic działek, 

nie może zastępować ustalenia przebiegu tych granic w specjalnie w tym celu 
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przewidzianym postępowaniu rozgraniczeniowym, zwłaszcza, gdy – jak to ma miejsce 

w niniejszej sprawie – takie postępowanie rozgraniczeniowe już się toczy. 

Rozbudowane, dwustopniowe postępowanie rozgraniczeniowe obejmujące fazę 

postępowania administracyjnego i ewentualną fazę postępowania przed sądem 

powszechnym, zabezpiecza w pełnym stopniu interesy stron takiego postępowania 

zainteresowanych ustaleniem przebiegu spornych granic ich nieruchomości. 

Dopuszczenie możliwości alternatywnego ustalania przebiegu granic nieruchomości 

w postępowaniu aktualizującym operat ewidencyjny byłoby zupełnie niezrozumiałe 

z punktu widzenia racjonalności ustawodawcy.  

Sąd także wskazał, w kontekście zarzutów dotyczących nieuwzględnienia przez organy 

rozstrzygające wynikających z opinii zastrzeżeń do ustalenia przebiegu granic działki, 

że choć dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków dotyczące przebiegu granic nie 

są wystarczające do ustalenia przebiegu granic tych działek w postępowaniu 

rozgraniczeniowym, to są jednak wystarczające do określenia przebiegu granic działek 

dla celów ewidencji gruntów i budynków. Inny jest bowiem charakter i znaczenie 

informacji dotyczących gruntów – ich położenia, granic i powierzchni zawartych 

w ewidencji gruntów, a inny tych informacji zawartych w dokumentacji geodezyjnej 

służącej do ustalenia granic nieruchomości w postępowaniu rozgraniczeniowym. 

W sprawie II SA/Ke 438/16 Sąd uchylił obie wydane w sprawie decyzje 

argumentując, że organy nie dokonały stosownych ustaleń czyniących odmowę zmiany 

w ewidencji gruntów i budynków – w znaczeniu podmiotowym – zasadną. Sąd nie 

zaakceptować argumentacji, iż brak właściwych dokumentów świadczących o tytule 

własności Skarbu Państwa powoduje brak możliwości zmiany wpisu. Zdaniem Sądu 

właśnie stwierdzenie owego braku winno spowodować po stronie organów podjęcie 

działań w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz podjęcie starań 

w celu odpowiedniego zgromadzenia prawidłowej dokumentacji, nie zaś tłumaczenie tą 

okolicznością niemożności dokonania żądanych zmian. Postępowanie takie jest nie do 

zaakceptowania biorąc pod uwagę zasady ogólne postępowania administracyjnego, 

w szczególności zasadę prawdy obiektywnej i pogłębiania zaufania uczestników do 

organów. Sąd dodał, że niewłaściwe było również żądanie od skarżącego dostarczenia 

dokumentów stanowiących podstawę wykreślenia wnioskodawcy z ewidencji jako 

użytkownika działki. Jak bowiem miałby być zrealizowany ten obowiązek, 

skoro skarżący od początku postępowania podnosił, iż takie dokumenty nie istnieją, 

a wpis został dokonany bezprawnie. W niniejszej sprawie to na organach ciążył 
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obowiązek prawidłowego zebrania materiału dowodowego dającego podstawę do 

załatwienia wniosku. Wobec braku kontradyktoryjności postępowania 

administracyjnego, nawet brak inicjatywy dowodowej strony nie zwalnia organu z 

odpowiedzialności za legalność podejmowanych czynności i rozstrzygnięć, gdyż jedną z 

zasad postępowania administracyjnego jest zasada oficjalności wynikająca z art. 7 kpa. 

Sąd podsumował, że okoliczność braku dokumentacji winna stanowić impuls do 

dalszych poszukiwań i ustaleń, nie zaś odmowy dokonania zmian w żądanym zakresie. 

Nie chodzi tu bynajmniej o rozstrzyganie sporów o prawa do nieruchomości. Obowiązek 

zamieszczania w ewidencji danych bezspornych wyklucza samodzielne rozstrzyganie 

przez organ rejestrujący wszelkich kwestii związanych z prawem do nieruchomości. 

Sąd jednak zwrócił uwagę, iż organ I instancji – Starosta – posiada uprawnienia do 

regulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. 

 W sprawie II SA/Ke 19/16 Sąd oddalając skargę, nie zgodził się ze skarżącym, 

że istnieją podstawy prawne do wyodrębnienia jako działki ewidencyjnej nieruchomości 

stanowiącej służebność gruntową, ani też do ujawnienia takiej służebności. 

Sąd stwierdził, że działkę ewidencyjną stanowić może jednorodny pod względem 

prawnym obszar, przy czym w ewidencji gruntów – poza gruntami Skarbu Państwa 

i takich, których właściciela nie można ustalić – ujawnia się tylko właścicieli 

nieruchomości i w wyjątkowych, opisanych wyżej sytuacjach, dzierżawców.  

 W sprawie II SA/Ke 940/15, skarżąca domagała się wprowadzenia zmiany 

w ewidencji, na podstawie ustaleń studium, w którym użytek gruntowy oznaczono jako 

teren wyłączony z zabudowy. Sąd zacytował treść art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

ze zm.) i podkreślił, że tylko i wyłącznie postanowienia planu zagospodarowania 

przestrzennego, jako aktu prawa miejscowego i konstytucyjnego źródła prawa, są 

rozstrzygające w przedmiocie charakteru przeznaczenia konkretnego terenu. Z tych też 

względów ustalenia studium nie mogą być wiążące dla organu prowadzącego 

ewidencję gruntów i budynków i nie stanowią podstawy do wprowadzenia zmian w tej 

ewidencji. 

 Sprawa II SA/Ke 996/15 dotyczyła odmowy ustalenia gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów. W sprawie tej skarżący zarzucał, że organy powinny przeprowadzić dowód 

z opinii innego klasyfikatora gruntów, przy czym  zaprezentowana w skardze próba 

podważenia operatu klasyfikacyjnego dla ewidencji gruntów, oparta była na dwóch 

twierdzeniach; po pierwsze na tym, że przyjęcie dokumentacji sporządzonej w niniejszej 
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sprawie (jak się należy domyślać, do państwowego zasobu geodezyjno-

kartograficznego) nie pozwala bez dokonania czynności z udziałem tego lub innego 

klasyfikatora na dokonanie samodzielnej (przez organ) oceny prawidłowości wykonania 

projektu klasyfikacji, po drugie natomiast, że skoro organy stwierdziły w toku 

postępowania, iż projekt klasyfikacji nie spełnia wymogów rozporządzenia w/s 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów, gdyż nie zawiera wymaganych informacji, 

to powinny wezwać stronę lub klasyfikatora do dokonania stosownych uzupełnień, 

względnie powołać innego klasyfikatora. 

Odnosząc się do tak odczytanych zarzutów skargi Sąd podzielił poglądy wyrażone 

w tym zakresie przez organ odwoławczy, że starosta, jako organ prowadzący 

gleboznawczą klasyfikację gruntów, a także ewidencję gruntów i budynków, ma 

możliwość nie tylko wydania decyzji uwzględniającej wniosek strony i ustalającej 

klasyfikację gruntów w oparciu o sporządzony przez klasyfikatora upoważnionego przez 

starostę projekt ustalenia klasyfikacji, ale również może wydać decyzje negatywną, 

odmawiającą ustalenia klasyfikacji w oparciu o przedłożony projekt, jeśli nie spełnia on 

wymagań określonych w przepisach. Oznacza to równocześnie, że nie jest 

obowiązkiem organu doprowadzenie do usunięcia wadliwości przedłożonego operatu 

i usunięcia stwierdzonych w nim braków, czego zdaje się oczekiwać strona skarżąca 

zarzucając brak wezwania strony lub klasyfikatora do dokonania stosownych 

uzupełnień, względnie brak powołania innego klasyfikatora. 

  W sprawie II SA/Ke 473/16 organy odmówiły przyjęcia do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych i kartograficznych, 

uznając wyniki przedstawionego opracowania za aktualizację danych ewidencyjnych 

oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, oraz, że zmiany w zakresie oznaczenia klas 

bonitacyjnych gruntu określa rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2012 r. 

w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246), przewidującego 

szczególną procedurę, która nie została w tym przypadku zachowana. Sąd uchylił 

zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji uznając, że zmiana użytku 

gruntowego symbolem „B” na użytek gruntowy „Br” oraz „R” IIIa nie wymaga 

przeprowadzenia czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia. 

Sąd podał, że szczególna procedura przewidziana w § 6 – 11 tego rozporządzenia, 

obejmująca m.in. sporządzenie opisu fizjograficznego, ustalenia zasięgu gruntów 

podlegających klasyfikacji czy badanie profili glebowych i ustalenie rodzaju zbiorowisk 

roślinnych na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych, jest jednym z instrumentów 
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służących prawidłowemu kwalifikowaniu gruntów rolnych i oznaczaniu ich klas 

bonitacyjnych, które podlegają ochronie Państwa. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015r. 

poz. 909 z późn. zm.), ochrona gruntów rolnych polega na ograniczaniu przeznaczania 

ich na cele nierolnicze lub nieleśne oraz zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji 

gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności 

nierolniczej i ruchów masowych ziemi, przy czym za grunty rolne w rozumieniu tej 

ustawy uznaje się takie, które w ewidencji gruntów określone są jako użytki rolne. 

Szczególnej ochronie podlegają użytki rolne klas I-III, co znalazło wyraz w treści art. 7 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ograniczającego przeznaczanie tych 

gruntów na cele nierolnicze i nieleśne. Grunty o najwyższych klasach bonitacyjnych 

stanowią część zasobów naturalnych podlegających najwyższej ochronie, dlatego 

niezbędnym było opracowanie procedury gwarantującej ich prawidłową klasyfikację 

i ujawnianie w ewidencji gruntów. 

W części VIII urzędowej tabeli klas gruntów stanowiącej załącznik do rozporządzenia 

w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w ust. 1 stanowi się, że grunty rolne 

zabudowane, które wchodzą w skład gospodarstw rolnych i są zabudowane budynkami 

mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji 

rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, klasyfikuje się, zaliczając je do klasy 

gleb gruntów przyległych. Takie rozwiązanie jest zrozumiałe z punktu widzenia ochrony 

gruntów rolnych, gdyż oczywistym jest, że grunty zabudowane wchodzące w skład 

gospodarstwa rolnego, mają charakter pomocniczy w stosunku do realizowanej na 

pozostałych gruntach działalności rolniczej i nie są wykorzystywane pod szeroko 

rozumiane uprawy rolne. Dlatego przyjęcie, że grunty rolne zabudowane nie wymagają 

przeprowadzenia procedury, o jakiej mowa w § 5 i nast. rozporządzenia w sprawie 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów, nie koliduje w żaden sposób z celem, jakie realizuje 

tego rodzaju klasyfikacja. 

Oznacza to, że czynności wymaganych w § 5 i nast. rozporządzenia nie przeprowadza 

się w stosunku do gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów jako grunty rolne 

zabudowane, gdyż ich klasyfikacja następuje w sposób automatyczny poprzez 

zaliczenie do klasy gleb gruntów przyległych. Z kolei o tym, które grunty zalicza się do 

gruntów rolnych zabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem "Br" 

decyduje rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
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marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

tego rozporządzenia 

Zdaniem Sądu o tym, czy dany grunt zaliczyć do gruntów rolnych zabudowanych 

decyduje sposób jego użytkowania. Nie ulega także wątpliwości, że oznaczenie danego 

użytku gruntowego symbolem "Br" nie wymaga wypełnienia szczególnej procedury 

przewidzianej rozporządzeniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Grunty 

te podlegają wprawdzie klasyfikacji gleboznawczej ale tylko w ten sposób, że zalicza się 

je do klasy gleb gruntów przyległych. 

 

 

15. Sprawy z zakresu aktów organów jednostek samorządu terytorialnego i 

rozstrzygnięć nadzorczych 

 

W sprawach o sygn. akt II SA/Ke 305/16, II SA/Ke 307/16 i II SA/Ke 311/16 

(wyroki prawomocne) Sąd oddalił skargi radnych pełniących funkcje Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kielce na uchwały tego organu odwołujące ich 

z tych funkcji. Podkreślono przy tym, że okoliczność odwołania z funkcji świadczy 

o istnieniu zindywidualizowanego interesu prawnego naruszonego uchwałą podjętą 

w tym przedmiocie, co daje odwołanemu możliwość skorzystania z ochrony przed 

sądem administracyjnym. W uzasadnieniach powyższych wyroków Sąd za bezzasadne 

uznał zarzuty skarżących w zakresie naruszenia § 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Kielce, dotyczące kolejności procedowania uchwał podjętych w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce, podkreślając że nie są one 

przedmiotem kontroli Sądu w niniejszych sprawach. Odnosząc się do zarzutu 

dotyczącego nieprawnego powtórzenia tajnego głosowania nad zaskarżonymi 

uchwałami (bez wymaganego pisemnego wniosku co najmniej 1/10 ustawowego składu 

Rady zawierającego uzasadnienie) Sąd odwołał się do § 58 Statutu Miasta Kielce, 

zgodnie z którym w razie gdy wynik głosowania budzi wątpliwości, na pisemny wniosek 

co najmniej 1/10 ustawowego składu Rady, zawierający uzasadnienie – Rada może 

postanowić o reasumpcji głosowania, przy czym reasumpcji głosowania nie podlega 

głosowanie imienne lub tajne. Analizując akta spraw wskazano, że brak osobistego 

głosowania przez radną Zapałę obarczał wadliwością przebieg całego pierwotnego 

głosowania nad uchwałami w przedmiocie odwołania skarżących z zajmowanych przez 
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nich funkcji. W tym zakresie Sąd podzielił stanowisko organu o niedopuszczalności 

reasumpcji głosowania, podkreślając że: 

- zgłoszona wątpliwość dotyczyła nie wyniku, lecz przebiegu głosowania, przy czym 

radni nie mogli powziąć wątpliwości co do wyniku głosowania, ponieważ wyniku tego 

nie znali – wobec nieodczytania protokołu głosowania nad odwołaniem skarżących oraz 

powtórzenia głosowania,  

- nie wpłynął wniosek o reasumpcję – który został złożony ustnie, 

- wniosek ten nie został złożony przez wymagany co najmniej 1/10 ustawowego skład 

Rady, lecz jednoosobowo, a ponadto nie zawierał pisemnego uzasadnienia, 

- głosowanie nad odwołaniem skarżących było zgodnie z art. 19 ust. 4 w zw. z ust 1 

u.s.g. tajne – co w myśl § 58 ust 3 Statutu wykluczało reasumpcję głosowania. 

W konsekwencji powstało zagadnienie prawne nieuregulowane w Statucie, wobec 

czego podstaw prawnych dalszego procedowania należało  poszukiwać w innych 

aktach prawnych, tj. art. 19 ust. 2 tej u.s.g., zgodnie z którym organizowanie pracy Rady 

oraz prowadzenie obrad Rady jest zadaniem Przewodniczącego Rady. W przeciwnym 

razie, brak szczegółowych regulacji zawartych w Statucie mógłby uniemożliwić pracę 

Rady Miasta. 

Mając na względzie powyższe, w uzasadnieniach ww. wyroków Sąd stwierdził, że skoro 

podczas sesji Rady Miasta zaistniała wadliwość przebiegu głosowania, a jednocześnie 

niedopuszczalność jego reasumpcji Rada Miasta zasadnie zdecydowała o powtórzeniu 

głosowania, a Wiceprzewodniczący prowadzący obrady zgodnie z art. 19 ust 2 u.s.g. 

wdrożył wolę organu uchwałodawczego w życie. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 265/16 (wyrok prawomocny) Sąd oddalił skargę 

odwołanego Skarbnika Gminy Nagłowice na podjętą w tym przedmiocie uchwałę Rady 

Gminy w Nagłowicach. W uzasadnieniu powołano się na art. 18 ust. 2 pkt 3 u.s.g., 

podkreślając że przepis ten – przez wymaganie wniosku wójta o odwołanie lub 

powołanie skarbnika – ma chronić wójta przed podejmowaniem przez radę uchwał 

o odwołaniu lub powołaniu określonych osób na stanowisko skarbnika wbrew jego woli. 

Skarbnik jest bowiem pracownikiem o szczególnym statusie zawodowym. Podzielono 

przy tym poglądy judykatury, dotyczące braku wymogu formy pisemnej dla wniosku 

o odwołanie skarbnika gminy. W konsekwencji istnienie takiego wniosku może wynikać 

bezpośrednio lub pośrednio z dokumentów związanych z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem obrad rady, w tym także z oświadczeń, które po złożeniu ich przez 

właściwe osoby – mogą być traktowane jako dokument. Sąd, mając na uwadze brak 
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ustawowych wymagań formalnych w odniesieniu do wniosku o odwołanie skarbnika 

gminy, stwierdził że może być nim również wniosek wcześniejszy, ponowiony ustnie 

przed sesją, ujęty w porządku obrad i rozpatrywany w obecności wójta. Ponadto 

wniosek taki może być złożony w dowolnym czasie – nawet podczas sesji, na której 

skarbnik ma być odwołany – zaś wybór formy wniosku, jak i wskazanie powodów, 

dla których skarbnik miałby zostać odwołany ze stanowiska należą do wójta. Zgodnie 

bowiem z art. 70 § 1 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony na podstawie powołania 

może być odwołany ze stanowiska – przez organ, który go powołał – w każdym czasie. 

Do rady należy następnie dokonanie oceny tego wniosku i podjęcie rozstrzygnięcia 

w drodze uchwały. W tym zakresie Sąd wskazał, że na V sesji Rady Gminy Nagłowice 

w dniu 29 stycznia 2015r. przedstawiony został przedmiotowy wniosek Wójta – z którym 

radni mieli możliwość zapoznania się. Późniejsza VI sesja Rady została zwołana przez 

Przewodniczącego Rady Gminy na wniosek Wójta – zgodnie z treścią art. 20 ust.3 

u.s.g. oraz § 32 ust. 2 i § 33 ust. 3 Statutu Gminy, a radni  jeszcze przed rozpoczęciem 

sesji zapoznali się z wnioskiem Wójta w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Nagłowice 

(ponowiony ustnie). Przedmiotowy wniosek został bowiem ujęty w porządku obrad VI 

sesji (której przedmiotem było rozpatrzenie tylko tego wniosku), a następnie 

rozpatrzony w obecności Wójta i przegłosowany zaskarżoną uchwałą – zwykłą 

większością głosów w obecności 14 radnych (ponad połowa ustawowego składu rady)  

zgodnie ze Statutem Gminy, w głosowaniu jawnym.   

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 782/16 (wyrok nieprawomocny) Sąd uchylił 

postanowienie Komisarza Wyborczego o wygaśnięciu mandatu Wójta Gminy Górno 

Przemysława Łysaka – ze względu na naruszenie przez organ przepisów ustawy z dnia 

5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy, regulujących właściwość organów uprawnionych 

do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta. Podstawą prawną zakwestionowanego 

rozstrzygnięcia był bowiem art. 492 § 2a K.w., zgodnie z którym komisarz wyborczy jest 

organem właściwym do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta m.in. z przyczyn, 

o których mowa w art. 492 § 1 pkt 5 K.w.– w zakresie powodów wskazanych w art. 27 

u.s.g. Uzasadniając podjęte postanowienie Komisarz Wyborczy przyjął, że przyczyną 

wygaśnięcia mandatu skarżącego jest złamanie przez wójta ustawowego zakazu 

łączenia pełnionej przez niego funkcji z zatrudnieniem w administracji rządowej, 

tj. w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – które miało miejsce jeszcze przed 

wyborem na wójta (art. 27 pkt 3 u.s.g.). Analizując treść art. 492 K.w. Sąd stwierdził, że 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16793509#art(27)
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przepis ten, w zakresie powodów dających podstawę do wygaśnięcia mandatu wójta,  

wyróżnia dwie różne sytuacje:  

- taką mianowicie, gdy zdarzenia, z którymi ustawodawca wiąże skutek  

w postaci wygaśnięcia mandatu następują w trakcie kadencji (wykonywania mandatu), 

jak np. podjęcie zatrudnienia w administracji rządowej lub podjęcie działalności 

gospodarczej (sytuacje te reguluje art. 492 § 1) oraz 

- drugą  polegającą na tym, że wójt jeszcze przed wyborem wykonywał funkcję, bądź 

prowadził działalność gospodarczą, których po objęciu mandatu pełnić nie może, 

bo zakaz w tym zakresie wprowadzają odrębne przepisy (w tym art. 27 u.s.g.) 

Rozróżnienie tych dwóch stanów faktycznych było o tyle istotne, zdaniem Sądu, 

że w zależności od tego, kiedy ziści się przesłanka wygaśnięcia mandatu wójta, 

ustawodawca powierzył stwierdzenie wygaśnięcia mandatu albo radzie i komisarzowi, 

bądź też wyłącznie radzie. Treść art. 492 K.w., systematyka poszczególnych jednostek 

redakcyjnych zawartych w tym przepisie oraz chronologia  przewidzianych 

w nim zdarzeń wywołujących określony skutek prawny w postaci wygaśnięcia mandatu 

(w pierwszej kolejności wójt musi sprawować mandat, a dopiero wówczas – po jego 

objęciu – może zaistnieć przesłanka powodująca jego wygaśnięcie), świadczy - w 

ocenie Sądu - o tym, że podział kompetencji pomiędzy radę i komisarza następuje 

wyłącznie wtedy, gdy wymienione w art. 492 § 1 K.w. zdarzenia stanowiące przesłanki 

wygaśnięcia mandatu, nastąpią  po wyborze wójta. Jeśli natomiast wójt nie zrzeknie się 

funkcji lub nie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 3 m-cy, 

o jakim mowa w art. 492 § 3, (a więc jeśli wykonywał te funkcje jeszcze przed wyborem) 

właściwym organem do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu będzie rada gminy. Stanowi 

o tym art. 492 § 5 K.w. 

Nawiązując do realiów niniejszej sprawy w uzasadnieniu wyroku zaznaczono, że o ile 

art. 492 § 1 oraz art. 492 § 4 K.w. są przepisami prawa materialnego (określają bowiem 

zdarzenia, z zaistnieniem których K.w. łączy skutek w postaci wygaśnięcia mandatu), 

to pozostałe przepisy zawarte w art. 492 § 2, § 2a i § 5 K.w. stanowią normy 

kompetencyjne, zawierające upoważnienie dla rady i komisarza do stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu w razie zaistnienia wymienionych w tych przepisach sytuacji. 

Okoliczność ta ma takie znaczenie, że nowelizacja z 11 lipca 2014r. dotyczyła zmian 

właśnie norm kompetencyjnych zawartych w art. 492 § 2 i 2a K.w. Gdyby wolą 

prawodawcy było wprowadzenie kompetencji komisarza wyborczego także do 

przypadków regulowanych normą kompetencyjną zawartą w art. 492 § 5 tzn. wtedy, 
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gdy wójt przed wyborem wykonywał funkcje, o których mowa w art. 492 § 1 pkt 5 K.w. 

i nie zrzekł się ich w ciągu 3 miesięcy po złożeniu ślubowania, zastrzegłby to przy okazji 

tej właśnie nowelizacji. Zastosowałby wówczas ten sam zabieg legislacyjny, co w art. 

492 § 2a K.w. (poprzez zastrzeżenie, że kompetencja rady nie dotyczy powodów z art. 

27 u.s.g.) bądź w ogóle wykreśliłby z treści art. 492 § 5 K.w. słowa „niezrzeczenia się 

funkcji”. Pozostawienie art 492 § 5 k.w. w niezmienionym brzmieniu, w powiązaniu 

z uzasadnieniem projektu ustawy nowelizującej świadczy o tym, że zamysłem 

ustawodawcy było pozostawienie w kompetencji rady przypadków stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu określonych w art. 492 § 5 K.w., a więc takich, kiedy wójt przed 

dniem wyboru wykonywał funkcję (np. był zatrudniony w administracji rządowej) 

i nie zrzekł się jej w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.  

Sąd wyraził zarazem pogląd, że podzielenie stanowiska organu, iż wolą ustawodawcy 

było przekazanie komisarzowi wyborczemu stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta 

w sytuacjach określonych art. 27 u.s.g. bez względu na to, czy – odnosząc się już 

konkretnie do realiów sprawy – wójt podjął zatrudnienie w administracji rządowej 

w trakcie kadencji, czy też był zatrudniony w administracji rządowej przed dniem 

wyborów – musiałoby prowadzić do zaakceptowania stanowiska, że przepis art. 492  § 

5 K.w. w zakresie, w jakim mówi  o niezrzeczeniu się funkcji, oddając kompetencję do 

wygaśnięcia mandatu wójta w sytuacji opisanej w tym przepisie radzie gminy – jest 

zapisem martwym i że faktu tego nie dostrzegł ustawodawca nowelizując K.w. w 2014r. 

Takie stanowisko przeczy zasadzie racjonalnej legislacji, tym bardziej, że pozostawienie 

art. 492 § 5 K.w. w aktualnym brzmieniu odpowiada celowi, jakiemu służyło powierzenie 

komisarzowi wyborczemu stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta jedynie 

w przypadkach udokumentowanych i nie wymagających wyjaśnień, oraz zapewnieniu 

szybkiej reakcji komisarza, bo w terminie 14 dni od daty wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu. Przepisy art. 492 § 4 i 5 K.w. normują bowiem sytuację 

odmienną od przewidzianej w art. 492 § 1, do której nawiązują normy kompetencyjne 

z art. 492 § 2 i § 2a: dotyczą one wprawdzie tej samej przesłanki wygaśnięcia mandatu 

wójta - określonej w pkt 5 art. 492 § 1 - ale realizującej się w innych okolicznościach. 

Tym samym oba te przepisy stanowią uregulowania o charakterze szczególnym, 

także w zakresie rozwiązań odnoszących się do kompetencji organu uprawnionego do 

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta.    

Ponadto w uzasadnieniu zwrócono uwagę, że zgodnie z art. 492 § 2a K.w., wygaśnięcie 

mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 5 - w zakresie powodów 
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wskazanych  w art. 27 u.s.g., stwierdza komisarz wyborczy w terminie 14 dni od dnia 

wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Skoro zatem termin stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu wójta liczony jest od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia 

mandatu, a tą jest – jak w niniejszej sprawie – naruszenie ustawowego zakazu łączenia 

funkcji wójta z zatrudnieniem w administracji rządowej, to początek biegu tego terminu 

również powinien przypadać na okres po rozpoczęciu kadencji wójta. Z oczywistych 

powodów zatrudnienie w administracji rządowej kandydata na wójta nie mogłoby 

uruchomić biegu 14-dniowego terminu stwierdzenia przez komisarza wyborczego 

przyczyny wygaśnięcia mandatu. Nie może on również rozpocząć swojego biegu w dniu 

wyborów, gdyż w art. 492 § 4 K.w. ustawodawca przewidział możliwość łączenia obu 

funkcji jeszcze przez trzy miesiące od dnia złożenia przez wójta ślubowania. Dopiero po 

upływie tego okresu występuje podstawa do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu na 

podstawie art. 492 § 5 k.w., co jednak należy – zgodnie z tym przepisem – do 

kompetencji rady gminy, nie zaś komisarza wyborczego. 

Podobne wyroki zapadły w sprawach o sygn. akt II SA/Ke 799/16, II SA/Ke 

855/16, II SA/Ke 960/16 (orzeczenia nieprawomocne), w których Komisarz Wyborczy 

w Kielcach stwierdził wygaśnięcie mandatu Wójtów Gmin – odpowiednio Chęciny,  

Ruda Maleniecka oraz Słupia – również z powodu naruszenia ustawowego zakazu 

łączenia funkcji wójta z zatrudnieniem w administracji rządowej (Państwowy Instytut 

Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Nadleśnictwo Ruda Maleniecka) 

podjętym jeszcze przed wyborem na wójta.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 194/16 (wyrok prawomocny) Sąd uchylił 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2015r., 

stwierdzające nieważność zarządzenia nr 113/2015 Burmistrza Miasta i Gminy 

w Daleszycach z dnia 15 października 2015r. w sprawie unieważnienia konkursu na 

stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. Opisując stan faktyczny wskazano, 

że Wojewoda miał możliwość wykonywania przysługujących mu kompetencji 

nadzorczych począwszy od dnia doręczenia mu przez organ wykonawczy gminy ww. 

zarządzenia nr 113/2015 -  tj. od dnia 15 października 2015r. Wobec wydania 

rozstrzygnięcia nadzorczego dopiero w dniu 28 grudnia 2015r. w niniejszej sprawie 

doszło do uchybieniem terminu z art. 91 ust. 1 u.s.g. – co stanowi wystarczającą 

podstawę do uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego i jednocześnie zwalnia Sąd 

z odnoszenia się do innych zarzutów skargi. Upływ powyższego terminu skutkuje 

bowiem wygaśnięciem kompetencji organu nadzoru. Za nieuzasadnione uznano 
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stanowisko Wojewody, że tylko doręczenie zarządzenia, które jest wynikiem wezwania 

opartego na art. 88 u.s.g. wywołuje skutek w postaci rozpoczęcia terminu do 

skorzystania przez organ nadzoru z jego kompetencji nadzorczych. Przepis ten jest 

bowiem interpretowany w judykaturze i piśmiennictwie jako instrument pozyskiwania 

przez organ nadzoru m.in. zarządzeń wójta, w sytuacji gdy organ nadzoru nie znając ich 

treści nie ma możliwości wykonywania przysługujących mu kompetencji nadzorczych. 

Jeżeli jednak organ nadzoru dysponuje oryginałem zarządzenia, to wzywanie o jego 

przedłożenie nie jest niezbędne do wykonywania kompetencji nadzorczych. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 315/16 (wyrok nieprawomocny) Sąd uchylił 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016r. 

stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 7 

stycznia 2016r. wydanej w sprawie likwidacji trzech samorządowych szkół 

podstawowych. Organ nadzoru, uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie, powołał się na 

art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (dalej u.s.o.), zgodnie z którym organ 

prowadzący szkołę jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem 

likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów. Tymczasem 

zakwestionowana uchwała została wysłana do wszystkich rodziców uczniów w dniu 17 

grudnia 2015r., listami poleconymi, przy czym wielu rodziców nie podjęło przesyłek 

doręczonych przez pocztę, m.in. z uwagi na świąteczny okres, a przesyłki awizowano 

jednokrotnie, po czym powróciły one do Urzędu Miasta w dniu 7 stycznia 2016r. 

W konsekwencji, zdaniem Wojewody, wobec niepodjęcia przez rodziców uczniów 

przesyłek w terminie, w warunkach tzw. awizowania, organ prowadzący szkołę nie 

wywiązał się z obowiązku ich zawiadomienia – wobec czego rodzice uczniów nie mogli 

zapoznać się z przekazaną informacją przed podjęciem w dniu 7 stycznia 2016r. 

ostatecznej uchwały o likwidacji placówek.  

Powyższe stanowisko organu nadzoru zostało zakwestionowane przez Sąd, który 

wskazał, że przepis art. 59 ust. 1 u.s.o. nie zawiera regulacji dotyczącej sposobu 

zawiadomienia rodziców uczniów o zamiarze likwidacji szkoły i określa jedynie termin 

w którym takie zawiadomienie powinno nastąpić. Regulacja ta pozostawia organowi 

prowadzącemu szkołę swobodę wyboru sposobu zawiadomienia rodziców uczniów 

o zamiarze likwidacji szkoły – pod warunkiem, że umożliwia ona rodzicom uczniów 

zapoznanie się z przekazaną informacją. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym 

wyraża się pogląd o dopuszczalności przyjęcia formy doręczenia za pośrednictwem 

poczty, również w drodze podwójnego awizowania. Jednak z uzasadnienia 
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rozstrzygnięcia nadzorczego nie wynika wprost, na jakiej podstawie organ uznał, 

że przesyłki przesłane rodzicom listem poleconym, zawierające informację co do 

zamiaru likwidacji danej szkoły, były awizowane tylko jednokrotnie. Wojewoda 

Świętokrzyski dysponował przesyłkami poleconymi, które zostały zwrócone z powodu 

ich niepodjęcia w terminie, zawierającymi adnotację o awizowaniu na dzień 

21.12.2015r. oraz informację w postaci stempla pocztowego o zwrocie do organu 

w dniu 5.01.2016r., a więc po upływie 14 dni od dnia pierwszego awizowania przesyłki. 

Natomiast  brak na kopertach przesyłek adnotacji „awizowano powtórnie” nie świadczy, 

w ocenie Sądu,  o tym, że organ nie wywiązał się z obowiązku zawiadomienia rodziców 

uczniów – zwłaszcza że przepisy u.s.o. nie określają, według jakich reguł należy 

oceniać prawidłowość doręczenia zawiadomienia rodzicom ucznia, które nie zostało 

podjęte w terminie. Taki stan nie był wystarczający do ustalenia, jak przyjął Wojewoda, 

że ww. przesyłki były jednokrotnie awizowane, a przynajmniej organ powinien powziąć 

wątpliwości odnośnie prawidłowego doręczenia rodzicom uczniów przesyłek 

zawierających zawiadomienia o zamiarze likwidacji. Dla wyjaśnienia tej kwestii organ 

mógł wezwać skarżącą do przedstawienia wyjaśnień i dodatkowych dowodów 

dotyczących doręczania rodzicom uczniów zawiadomień oraz dwukrotnego awizowania 

przesyłek rejestrowanych, korzystając w tym zakresie z przepisów art. 7, 77 § 1 K.p.a., 

do których odpowiedniego zastosowania odsyła art. 91 ust. 5 u.s.g. W postępowaniu 

nadzorczym organ obowiązany jest bowiem ustalić stan faktyczny zgodnie 

z rzeczywistością. W tym celu należy zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. 

Natomiast okoliczność, że w dacie podejmowania rozstrzygnięcia nadzorczego organ 

nie dysponował dowodami potwierdzającymi prawidłowe awizowanie przesyłek 

niepodjętych w terminie nie oznacza, że faktycznie nie doszło do ich podwójnego 

awizowania. Dla skutków, jakie rodzi zawiadomienie rodziców określone  art. 59 ust. 1 

u.s.o. w procesie likwidacji szkoły, istotne jest bowiem ustalenie, czy podwójne 

awizowanie miało miejsce. W tym zakresie Sąd zauważył, że doręczenie przesyłek 

w warunkach podwójnego awizowania potwierdzają dowody ze śledzenia przesyłek 

zawierających zawiadomienia dla poszczególnych rodziców uczniów, jak również 

dopuszczone jako dowód w sprawie pismo operatora pocztowego z dnia 9 marca 

2016r. Odnosząc się do wysłania zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkół jedną 

przesyłką kierowaną do obojga rodziców na ich wspólny adres Sąd zauważył, 

że w sytuacji, gdy władza rodzicielska (bądź wykonywanie pieczy nad dzieckiem) 

przysługuje obojgu rodzicom (opiekunom), informacja o zamiarze likwidacji szkoły 
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powinna być adresowana zarówno do ojca jak i do matki dziecka, a nie tylko do jednego 

z rodziców. Nie oznacza to jednak, że jeśli ustawowy obowiązek zawiadomienia 

rodziców organ realizuje poprzez formę pisemną tj. przesłanie listu poleconego, 

to winien kierować oddzielnie zawiadomienia do każdego rodzica – nawet wówczas, 

gdy zamieszkują oni razem i wspólnie wykonują przysługującą im z mocy prawa władzę 

rodzicielską. W takim wypadku wystarczy bowiem skierowanie jednego wspólnego 

zawiadomienia zaadresowanego do obojga rodziców, jak miało to miejsce w niniejszej 

sprawie – co potwierdza NSA w wyroku z dnia 18.02.2014r. I OSK 2706/13.   

 

 

16. Sprawy z zakresu pomocy społecznej w tym z zakresu ustawy o 

pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

 

W 2016 roku do WSA w Kielcach tradycyjnie jak co roku najwięcej spraw 

z zakresu pomocy społecznej zarejestrowano pod symbolem 6329 (inne o symbolu 

podstawowym 632), obejmującym m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, 

specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego. W tej kategorii pojawiły się również sprawy rozstrzygane w trybie 

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 

„Rodzina 500 plus”). 

W sprawie II SA/Ke 33/16 organy administracji odmówiły przyznania skarżącemu 

prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z uwagi na przekroczenie kryterium 

dochodowego. WSA w Kielcach uchylił decyzje organów obu instancji uznając, 

że dopuściły się naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 7 i art. 77 § 1 oraz art. 80 

Kpa. Sąd wskazał, że ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów odsyła w zakresie definicji dochodów do ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Z brzmienia art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o 

świadczeniach rodzinnych wynika, że obliczanie dochodu musi uwzględniać rezultaty 

postępowania podatkowego prowadzonego na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to okoliczności będących przedmiotem 

postępowania podatkowego. Przede wszystkim chodzi o to, czy przychód podlega 

opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym 

od osób fizycznych. Takie związanie rezultatem postępowania podatkowego dotyczy 
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też wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od 

dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku 

i wysokości należnego podatku. Konsekwencją takiego rozumienia art. 3 pkt 1 lit. 

a ustawy o świadczeniach rodzinnych jest unormowanie art. 15 ust. 4 pkt 1 ustawy o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów określające rodzaj i treść dokumentu, 

na podstawie którego, w postępowaniu o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, następuje ustalenie okoliczności wskazanych w art. 3 pkt 1 lit. 

a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 15 ust. 4 pkt 1 ustawy 

dokumentem tym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu 

skarbowego. Co do zasady organ prowadzący postępowanie o przyznanie prawa do 

świadczeń rodzinnych jest związany treścią zaświadczenia naczelnika urzędu 

skarbowego. Zdaniem Sądu, pogląd należy odnieść również do postępowań 

w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

W ocenie Sądu organ administracyjny powinien podjąć czynności procesowe, 

gdy według jego oceny zaświadczenie nie potwierdza rzeczywistych rezultatów 

postępowania podatkowego. Nie może jednak, przed ewentualnym wydaniem nowego 

zaświadczenia, ustalić okoliczności z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach 

rodzinnych wbrew treści dołączonego do wniosku zaświadczenia. W szczególności nie 

może samodzielnie przeprowadzić postępowania zastępującego postępowanie 

podatkowego oraz ustalić, czy przychód podlega opodatkowaniu za zasadach ogólnych, 

ustalić dochód oraz należny podatek odmiennie od rezultatów postępowania 

podatkowego odzwierciedlonych w zaświadczeniu. Organ może podjąć czynności 

zmierzające do weryfikacji, we właściwym trybie (a więc poprzez wydanie nowego 

zaświadczenia przez uprawnionego naczelnika urzędu skarbowego), gdy zebrany 

materiał dowodowy wywołuje wątpliwości co do zgodności zaświadczenia z rezultatami 

postępowania podatkowego. 

W niniejszej sprawie, zgodnie z załączonym do wniosku o ustalenie prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaświadczeniem Naczelnika Urzędu 

Skarbowego skarżący w 2014 roku osiągnął dochód podlegający opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 

30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

w kwocie 2.494,80 zł. Jak wynika z załączonego do akt sprawy PIT-u 8C dochód 

w kwocie 2.494,80 zł wykazany w ww. zaświadczeniu został uzyskany jako 

„kieszonkowe w ramach stażu”. Z zaświadczenia wydanego przez Dyrektora 
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Niepublicznego Technikum ZDZ wynika, że skarżący odbył w Berlinie zagraniczny staż 

pn. „Paszport europejski kluczem do zawodowego sukcesu”. Organizacja wysyłająca 

nie zapewniała uczestnikowi wyżywienia. Uczeń otrzymywał kieszonkowe w wysokości 

589,30 euro, które przeznaczył na wyżywienie. Skarżący przedłożył też m.in. 

zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, z którego wynika, że w roku 

podatkowym 2014 podatek należny od skarżącego wyniósł „0" zł. Zaświadczenie to 

jednak nie wyjaśnia czy dochód w nim wykazany jest – z mocy ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych - wolny od podatku dochodowego, zatem – nie 

podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jak wymaga tego art. 3 pkt. 1 lit. 

a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Organy winny były zatem wyjaśnić istotną 

w sprawie okoliczność dotyczącą dochodu z przedmiotowego tytułu wskazanego 

w zaświadczeniu, oraz w PIT-8C za 2014r. Powinno to nastąpić poprzez zwrócenie się 

do właściwego organu wydającego to zaświadczenie o wyjaśnienie, w świetle 

przepisów podatkowych, czy PIT-8C za 2014r. dotyczy dochodu podlegającego 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych 

w rozumieniu art. art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

W sprawie II SA/Ke 187/16 WSA w Kielcach uchylił decyzję Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego z uwagi na naruszenie art. 139 Kpa, zgodnie z którym organ 

odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba, 

że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. 

Organ I instancji uznał bowiem świadczenia z funduszu alimentacyjnego za nienależnie 

pobrane przez skarżącą, a przyznane na rzecz jej syna w kwocie po 250 zł miesięcznie 

w okresie od 1.11.2014 r. do 30.09.2015 r. Organ odwoławczy natomiast w swej 

reformatoryjnej decyzji uznał, że świadczenia nienależnie pobrane dotyczą okresu od 

1.10.2014 r. do 30.09.2015 r. Uznając, że świadczenie wypłacone dla uprawnionego 

z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik 2014 r. jest świadczeniem 

nienależnie pobranym, organ odwoławczy zdaniem Sądu niewątpliwie pogorszył 

sytuację osoby obowiązanej do zwrotu świadczeń, co powoduje wadliwość takiej 

reformatoryjnej decyzji organu II instancji niezależnie od tego, czy dokonana przez 

organ II instancji zmiana na gorsze sytuacji strony, miała oparcie w przepisach prawa 

materialnego. Ubocznie Sąd zauważył, że syn skarżącej był uczniem Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej do 17 października 2014 r. Zatem świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego nie przysługiwało mu, stosownie do treści art. 9 ust. 1 oraz z art. 20 
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ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

od 1 listopada 2014 r., a nie jak rozstrzygnęło Kolegium od 1 października 2014 r. 

W ocenie Sądu wydając zaskarżoną decyzję organ odwoławczy pogorszył sytuację 

prawną odwołującej się, co w myśl art. 139 Kpa jest niedopuszczalne, chyba, 

że zaskarżona decyzja organu I instancji rażąco narusza prawo lub rażąco narusza 

interes społeczny, czego jednak w sprawie ani organ II instancji, ani Sąd nie stwierdził. 

Zakaz reformationis in peius w postępowaniu odwoławczym dotyczy szczególnie 

istotnych wartości, wynikających wprost z art. 1 Konstytucji i niezastosowanie się do tej 

zasady winno być szczegółowo uzasadnione. 

Odnosząc się do zarzutów skargi Sąd nie podzielił poglądu skarżącej, jakoby 

uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy było równoznaczne z realizacją 

obowiązku nauki w szkole w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. Zgodnie z art. 2 pkt 13 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest 

mowa o szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną 

oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, 

a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 

specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodek umożliwiający 

dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieciom 

i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki. Wymienione w art. 2 pkt 13 przypadki stanowią katalog zamknięty 

i dlatego niedopuszczalne jest rozszerzenie tej definicji o przypadki z innych ustaw bądź 

aktów niższego rzędu, jakimi są rozporządzenia wydane na podstawie ustawy 

i zaliczanie do szkół również takich przypadków, których wskazana wyżej definicja nie 

wymienia. Z tego powodu, skoro omawiana definicja nie wymienia kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego jako szkoły, to nie ma znaczenia, że w § 4 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do 

publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 

16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może 

spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. 

2012.857), stwierdzono że obowiązek nauki można realizować przez uczęszczanie na 

kwalifikacyjny kurs zawodowy. Ponadto, powołane w skardze rozporządzenie MEN z 16 

lipca 2012 r. dotyczy sposobów spełniania obowiązku nauki przez osoby, które takiemu 
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obowiązkowi podlegają, a więc osoby do ukończenia 18 roku życia (art. 15 ust. 2 

ustawy o systemie oświaty), a nie dotyczy osób pełnoletnich, ani też nie definiuje 

pojęcia szkoły. Ponieważ syn skarżącej w dniu 8 października 2014 r. ukończył 18 lat, 

powoływane rozporządzenie nie mogło mieć do niego zastosowania w zakresie oceny, 

czy od dnia 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. uczył się w szkole 

w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

W sprawie II SA/Ke 363/16 WSA w Kielcach musiał rozstrzygnąć, czy organy 

administracji prawidłowo odmówiły przyznania skarżącej prawa do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego w związku z opieką nad babcią mająca troje dzieci zamieszkujących w tej 

samej miejscowości. Sąd oddalając skargę wyjaśnił, że ustawodawca w art. 16a ust. 1 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przez odesłanie do 

przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jednoznacznie wskazuje krąg osób 

uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad 

niepełnosprawnym członkiem rodziny, ograniczając go do osób zobowiązanych do 

alimentacji. Z tego względu, z woli ustawodawcy nie sam fakt opieki nad osobą 

niepełnosprawną, czy też rezygnacja z zatrudnienia dla jej sprawowania, lecz 

szczególna więź prawna pomiędzy osobą opiekuna, a osobą niepełnosprawną, 

wyróżnia grupę uprawnionych do wymienionego świadczenia. Z treści art. 129 § 1 Kro 

wynika, że obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych 

przed rodzeństwem. Z kolei w myśl art. 132 Krio obowiązek alimentacyjny 

zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby 

zobowiązanej w bliższej kolejności albo, gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość 

swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu 

środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. 

W ocenie Sądu ustalona w art. 132 Kro kolejność zobowiązanych do alimentacji 

jednoznacznie przesądza o tym, że również na gruncie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje 

dopiero wtedy, gdy brak jest osoby zobowiązanej w bliższej kolejności do alimentacji 

albo, gdy osoba taka nie jest w stanie sprawować opieki nad potrzebującym. Jak 

wyjaśnił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. P 23/05, 

wydanym na tle regulacji o świadczeniu pielęgnacyjnym, prawo ubiegania się o to 

świadczenie, podobnie jako prawo ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy, 

wywodzi się z obowiązku alimentacyjnego, o którym mowa w art. 128 Kro. Przepisy Kro 

ustalają kolejność zobowiązanych, w związku z czym obowiązek alimentacyjny 
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zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero, gdy nie ma osoby zobowiązanej 

w bliższej kolejności, albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu 

obowiązkowi, lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków 

utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami (art. 132 Kro).  

Z wagi na powyższe Sąd stwierdził, że specjalny zasiłek opiekuńczy nie jest 

świadczeniem skierowanym do kogokolwiek z rodziny, krewnych, powinowatych czy 

osób trzecich, lecz jest to świadczenie przeznaczone wyłącznie dla kategorii osób 

określonej ramami art. 132 Kro. Nie ma przy tym możliwości zmiany porządku 

kolejności nabywania obowiązku alimentacyjnego przez poszczególnych krewnych 

osoby potrzebującej pomocy, ponieważ to nie rodzina decyduje, komu spośród jej 

członków winno być przyznane przedmiotowe świadczenie, lecz decyduje o tym przepis 

prawa. Osoba zobowiązana do alimentacji otrzymuje wówczas pomoc polegającą na 

przyznaniu jej specjalnego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie to jest niejako 

surogatem wynagrodzenia za pracę, stanowi bowiem określoną w przepisach kwotę 

pieniężną, z którą wiąże się również opłacanie przez Państwo (właściwą jednostkę 

samorządu terytorialnego) składek emerytalno-rentowych.  

W omawianej sprawie babcia skarżącej miała troje dzieci, na których ciąży obowiązek 

alimentacyjny. Okoliczność, że syn ma założoną "Niebieską Kartę" w związku 

z przemocą skierowaną w stosunku do matki nie ma wpływu na powstanie obowiązku 

alimentacyjnego skarżącej, ponieważ opieki nad niepełnosprawną mogą się podjąć jej 

dwie córki, obie zamieszkujące w tej samej miejscowości, przy czym jedna z nich 

zamieszkuje pod tym samym adresem co skarżąca. Skarżąca nie przedstawiła żadnych 

uzasadnionych okoliczności, które wskazywałyby, że córki babci, które w świetle art. 

132 Kro są zobowiązane alimentacyjnie względem niej w bliższej kolejności, nie są 

w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi, ewentualnie uzyskanie od nich na czas 

potrzebnych uprawnionej środków utrzymania – w niniejszej sprawie zapewnienie opieki 

– jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Nie jest przy tym istotne, 

czy któraś z córek faktycznie wykonuje opiekę nad matką, lecz to, czy po ich stronie 

zachodzą obiektywne przeszkody do zadośćuczynienia swemu obowiązkowi. 

Skarżąca jako przeszkodę w sprawowaniu opieki przez córki niepełnosprawnej podała, 

że osoby te pracują zawodowo. Powyższa okoliczność nie mogła być w ocenie Sądu 

uznana za obiektywną przeszkodę do wywiązania się z obowiązku alimentacyjnego. 

Taka okoliczność mogłaby stanowić przesłankę do przyznania którejś z córek 

specjalnego zasiłku opiekuńczego tylko wówczas, gdyby z uwagi na konieczność 
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sprawowania opieki nad swoją matką musiała zrezygnować z zatrudnienia wobec 

niemożności pogodzenia opieki z pracą zawodową, jakkolwiek w określonych 

przypadkach względy ekonomiczne wpływają na ostateczne decyzje opiekunów w tym 

względzie. Fakt zatrudnienia nie może mieć znaczenia dla oceny możliwości 

wypełniania obowiązku alimentacyjnego, skoro ten nie musi polegać jedynie na 

osobistej opiece nad osobą wymagającą opieki, a w wielu sytuacjach wiąże się on 

właśnie z zarobkowaniem, chociażby celem uzyskania środków na zapewnienie 

specjalistycznej opieki osobie, która takiego traktowania wymaga. Obowiązek 

alimentacyjny może bowiem polegać nie tylko na osobistych staraniach względem 

osoby uprawnionej do alimentacji, lecz również na świadczeniu określonych sum 

pieniężnych na jej utrzymanie. 

W sprawie II SA/Ke 719/16 skarżący domagał się od organów administracji 

ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad niepełnosprawną żoną. Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze ustaliło, że żona skarżącego jest zatrudniona w spółce 

z siedzibą w Poznaniu i wykonuje ją w pełnym wymiarze czasu pracy. Wykonywanie 

przez skarżącego czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego 

(sprzątanie, mycie okien, gotowanie, wyjazdy na konsultacje i badania lekarskie, opieka 

nad małoletnią córką), nie uprawniają zaś do przyznania określonego w art. 17 ust. 1 

ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjnego. 

Uchylając decyzje organów obu instancji WSA w Kielcach wskazał, że wymagająca 

opieki żona skarżącego jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę jako 

telepracownik i wykonuje ją w pełnym wymiarze czasu pracy. Pozostaje w kontakcie 

z pracodawcą za pośrednictwem Internetu lub korespondencyjnie. Pracodawca 

udostępnia programy komputerowe i oczekuje określonych wyników pracy, co znajduje 

w pełni potwierdzenie w znajdującej się w aktach sprawy umowie o telepracę. Zatem 

sposób świadczenia tej pracy nie wymaga osobistej obecności w miejscu zatrudnienia. 

Okoliczność, że niepełnosprawna pracuje w domu nie oznacza, iż w tym czasie nie 

wymaga stałej opieki określonej w zaświadczeniu Powiatowego Zespołu ds. orzekania 

o Niepełnosprawności. Z tego względu, w ocenie Sądu nieprawidłowe jest stanowisko 

Kolegium, że zakres sprawowanej przez skarżącego opieki nad osobą zatrudnioną 

w pełnym wymiarze czasu pracy, nie wyklucza podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej, 

a w konsekwencji przyjęcie, że skarżący nie spełnia przesłanki rezygnacji z zatrudnienia 

w związku z koniecznością zapewnienia opieki nad niepełnosprawna żoną. 
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W 2016 roku WSA w Kielcach wydał wyroki w 12 sprawach dotyczących 

świadczenia wychowawczego (500 plus) przyznawanego w trybie ustawy z dnia 11 

lutego 2016 r. o pomocy w wychowywaniu dzieci. W 5 sprawach sporządzono pisemne 

uzasadnienia do wyroku. Na uwagę zasługują dwie sprawy. W pierwszej z nich,                       

II SA/Ke 691/16, wystąpił zbieg prawa rodziców dziecka do świadczenia 

wychowawczego. Zaskarżoną w tej sprawie decyzją organ odmówił przyznania ww. 

świadczenia na trójkę dzieci wskazując, że wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego jako pierwszy złożył ojciec dzieci – mąż wnioskodawczyni. Skarżąca 

podnosiła, że to ona sprawuje faktycznie opiekę nad małoletnimi dziećmi, ich ojciec 

przejawia zaś negatywną postawę życiową ojca dzieci. 

Oddalając skargę Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 4, art. 10 ust 1, art. 13 ust 1 i 2 i art. 22 

ww. ustawy celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków 

związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego 

potrzeb życiowych. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub 

prawnemu dziecka. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następują 

odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego lub prawnego dziecka, który 

składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby o nie się ubiegającej. W przypadku zbiegu prawa rodziców, 

opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia 

wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych 

dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad 

dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje 

rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, 

świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. W przypadku 

gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez 

rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic, 

opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa 

do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ 

właściwy ustala kto sprawuje opiekę i w tym celu może zwrócić się do kierownika 

ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu 

ustalenia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem. 

W omawianej sprawie ustalono, skarżąca w dniu 6 kwietnia 2016 r. zwróciła się 

z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na troje dzieci, 
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natomiast mąż wystąpił z tożsamym wnioskiem w dniu 1 kwietnia 2016 r. Mając na 

względzie brzmienie art. 22 ustawy, przeprowadzono wywiad środowiskowy. W jego 

wyniku ustalono, że małżonkowie wspólnie wychowują dzieci i dzielą się obowiązkami 

domowymi. Skarżąca poinformowała, iż w domu panuje spokój, a mąż nie nadużywa 

alkoholu. Wskazano, że ojciec dzieci ma założoną Niebieską Kartę i był wzywany na 

posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego, jak również toczy się w sądzie sprawa karna, 

jeszcze nie zakończona. Jednocześnie w wywiadzie wskazano, iż obecnie w rodzinie 

nie występuje przemoc. Rodzina funkcjonuje w środowisku prawidłowo. W aktach 

sprawy brak jest jakichkolwiek dowodów na podnoszone przez skarżącą okoliczności, 

iż podpisała kwestionariusz in blanco, czy była nakłaniana do składania oświadczenia 

o cofnięciu wniosku. 

W ocenie Sądu informacje uzyskane w wyniku przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego doprowadziły do właściwego ustalenia, że opieka nad małoletnimi 

dziećmi jest sprawowana równocześnie przez oboje rodziców. Konsekwencją 

powyższego było przyznanie świadczenia wychowawczego na dzieci ich ojcu, jako 

temu, który pierwszy złożył wniosek oraz odmowa przyznania ww. świadczenia 

skarżącej. Sąd podkreślił, że  dokonuje kontroli zaskarżonej decyzji biorąc pod uwagę 

okoliczności istniejące w dniu jej wydania. W dniu 6 czerwca 2016 r. w obrocie prawnym 

funkcjonowała ostateczna decyzja przyznająca świadczenie wychowawcze mężowi 

skarżącej. Dopiero więc wzruszenie tej ostatecznej decyzji w osobnym postępowaniu 

dawałoby możliwość ustalenia świadczenia wychowawczego na rzecz matki dzieci. 

Dopóki w obrocie prawnym będzie funkcjonowała decyzja ostateczna przyznająca 

świadczenie wychowawcze ojcu dzieci, nie istnieje prawna możliwość ustalenia tego 

samego świadczenia na te same dzieci i za ten sam okres ich matce. 

W sprawie II SA/Ke 825/16 WSA w Kielcach uchylił decyzje organów obu 

instancji odmawiające przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko 

z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Skarżący podnosił, że jego żona od 

dnia 29.06.2016r. przebywa na urlopie bezpłatnym – co jest równoznaczne z tym, 

że nie uzyskuje dochodu ze stosunku pracy. Sąd uwzględniając skargę stwierdził, 

że przy wydaniu zaskarżonej decyzji doszło do naruszenia prawa materialnego, tj. art. 5 

ust. 3 w zw. z art. 7 i art. 2 pkt 19 lit. c ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy świadczenie wychowawcze przysługuje na 

pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł.  Sposób ustalania dochodu 
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rodziny określa art. 7 ustawy, zgodnie z którym w przypadku utraty dochodu przez 

członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia 

wychowawczego, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu 

utraconego. W art. 2 pkt 19 ustawy zawarto katalog sytuacji, których zaistnienie uznano 

za utratę dochodu, wskazując m. in., że jest to utrata dochodu spowodowana utratą 

zatrudnienia (lit. c), bądź utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub 

zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej (lit. f). 

Wątpliwości Sądu nie wzbudziła prawidłowość ustaleń organów obu instancji co do 

wliczenia do dochodu rodziny skarżącego za 2014 rok kwot: 1.485,11 zł renty żony 

skarżącego z tytułu całkowitej niezdolności do pracy za maj 2016 r. – na podstawie art. 

2 pkt 20 lit. d ustawy; 613,97 zł dochodu z gospodarstwa rolnego małżonków – na 

podstawie art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych w zw. z art. 7 ust. 5 

ustawy w zw. z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 

23.09.2015r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. W odniesieniu do zasiłku 

chorobowego wypłaconego skarżącemu w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. 

w kwocie 1.040 zł Sąd uznał za trafne stanowisko Kolegium, zgodnie z którym dochodu 

tego nie wlicza się do dochodu rodziny skarżącego (art. 7 ust. 1 ustawy), ponieważ 

w świetle cyt. powyżej art. 2 pkt 19 lit. f ustawy jest to dochód utracony. 

Przedmiotem sporu w omawianej sprawie była  kwestia nieuwzględnienia utraty 

dochodów żony skarżącego ze stosunku pracy w związku z urlopem bezpłatnym 

udzielonym jej przez pracodawcę od dnia 29.06.2016r. do dnia 31.05.2017r. na 

podstawie art. 174 Kodeksu pracy. Kluczowe znaczenie miała zatem interpretacja 

określonej w art. 2 pkt 19 ustawy utraty dochodu, w szczególności z tytułu utraty 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (lit. c). Zdaniem Sądu przepis ten powinien być 

interpretowany jako unormowanie określające zasady uwzględniania utraty dochodu 

służące przede wszystkim ustaleniu rzeczywistej wysokości tego dochodu. Zwrócono 

przy tym uwagę na podobieństwo omawianej regulacji do art. 3 pkt 23 ustawy 

o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym przez utratę dochodu należy rozumieć 

utratę dochodu spowodowaną utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

Odwołując się do dorobku judykatury w tym zakresie tut. Sąd stanął na stanowisku, 

że również w odniesieniu do określonej w art. 2 pkt 19 lit. c ustawy utraty dochodu 
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reguły dotyczące dokonywania wykładni wyraźnie stanowią, że nie można 

przeprowadzić jej w oderwaniu od kontekstu całego przepisu prawa, całej ustawy oraz 

obowiązujących wartości systemu prawa. W konsekwencji zastosowanie przez 

Kolegium w odniesieniu do pozostawania żony skarżącego na urlopie bezpłatnym 

(a więc zdaniem organu – w zatrudnieniu) wyłącznie wykładni językowej art. 2 pkt 19 lit. 

c ustawy bez uwzględnienia wykładni systemowej i celowościowej jest niedopuszczalne 

w demokratycznym państwie prawa. Pojęcie „utrata dochodu" powinno być bowiem 

interpretowane jako utrata sumy wpływów albo ich ubytek. Natomiast pojęcie „utraty 

zatrudnienia" nie zostało w ustawie zdefiniowane. Sąd podkreślił, że wobec 

skorzystania przez żonę skarżącego z urlopu bezpłatnego, ich rodzina została 

pozbawiona faktycznie dochodu w postaci wynagrodzenia za pracę. Okoliczności utraty 

dochodu nie może zmienić fakt, że utrata ta nie ma cechy trwałości. Urlop bezpłatny, 

unormowany w art. 174 Kp, stanowi bowiem jeden z licznej grupy urlopów, których 

udzielenie powoduje zawieszenie wzajemnych praw i obowiązków stron stosunku pracy 

(w tym świadczenia wynagrodzenia po stronie pracodawcy i pracy po stronie 

zatrudnionego).  

Sąd wskazał ponadto, że decyzja ZUS potwierdza całkowitą niezdolność do pracy żony 

skarżącego od dnia 11.04.2016r. Ponadto jej bardzo zły stan zdrowia został 

potwierdzony składaną w toku postępowania obszerną dokumentacją medyczną. 

Ze względu na powyższe, w trakcie trwania urlopu bezpłatnego żona skarżącego nie 

podejmowała i nie podejmie żadnego zatrudnienia – z uwagi na ciężki stan zdrowia. 

Natomiast pozostawanie w stosunku pracy daje żonie skarżącego możliwość 

uczestnictwa w grupowym ubezpieczeniu na życie, które jest trzykrotnie korzystniejsze 

niż ubezpieczenie indywidualne oraz gwarantuje ekwiwalent pieniężny za każdy dzień 

pobytu w szpitalu. Mając na względzie powyższe Sąd stwierdził, że wykładnia 

celowościowa i systemowa nakazuje uznać utracone dochody u pracodawcy, u którego 

żona skarżącego wzięła urlop bezpłatny, za utracone dochody w rozumieniu art. 2 pkt 

19 lit. c ustawy. 
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17. Sprawy z zakresu ochrony środowiska 

 

Istotą sporu w sprawie II SA/Ke 20/16 była kwestia, czy skarżącym, jako 

właścicielom nieruchomości sąsiedniej w stosunku do nieruchomości, na której złożone 

zostały sporne materiały, przysługuje przymiot strony w postępowaniu prowadzonym 

w trybie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., 

poz. 21 ze zm.). Przepis ten stanowi, że w przypadku nieusunięcia odpadów zgodnie 

z ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, 

nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie opadów z miejsca nieprzeznaczonego do 

ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów 

jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami. 

Ustawa o odpadach nie wskazuje stron prowadzonego w oparciu o powołany przepis 

postępowania administracyjnego. Wobec braku przepisów szczególnych w ustawie 

w tym zakresie, należy posiłkować się normą art. 28 Kpa, zgodnie z którą, stroną 

postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku 

postępowanie dotyczy. W rozpoznawanej sprawie istotne jest rozstrzygnięcie, 

czy przysługujące skarżącym prawo własności nieruchomości może stanowić źródło 

interesu prawnego w rozumieniu art. 28 Kpa. 

W ocenie Sądu stroną postępowania prowadzonego w trybie art. 26 ustawy o odpadach 

jest nie tylko posiadacz odpadów zobowiązany do ich usunięcia, ale również osoby lub 

podmioty, których interes prawny może zostać naruszony w wyniku składowania 

odpadów na położonej w ich sąsiedztwie działce. Stwierdzenie interesu prawnego 

sprowadza się do ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między 

obowiązującą normą prawa administracyjnego, a sytuacją prawną konkretnego 

podmiotu prawa, polegającą na tym, że akt stosowania tej normy może mieć wpływ na 

sytuację prawną tego podmiotu w zakresie jego pozycji materialnoprawnej. Jeżeli 

natomiast akt stosowania danej normy prawnej nie wywiera bezpośredniego wpływu na 

sferę sytuacji prawnej danego podmiotu, to nie można mówić o interesie prawnym 

strony, a co za tym idzie o statusie strony w postępowaniu, w którym dochodzi do 

konkretyzacji danej normy. Chodzi tu przy tym nie o interes faktyczny, nawet racjonalnie 

uzasadniony, ale o interes prawny, który wynika z określonego przepisu prawa 

odnoszącego się wprost do sytuacji danego podmiotu. 

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego podnosi się ponadto, że skoro 

postępowanie administracyjne ma w szczególności zapewnić ochronę interesów 
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prawnych stron, to wątpliwości co do legitymacji do udziału w postępowaniu 

w charakterze strony należy rozstrzygać na korzyść podmiotu domagającego się 

uznania go za stronę postępowania (por. wyrok NSA z 29 września 2010 r. sygn. II OSK 

1481/09). W uchwale 7 sędziów z dnia 11 października 1999 r. sygn. OPS 11/99 

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał zaś, że osoba fizyczna będąca właścicielem 

nieruchomości położonej w sąsiedztwie obiektu, którego funkcjonowanie powoduje 

uciążliwości dla środowiska, może być stroną w rozumieniu art. 28 Kpa w postępowaniu 

administracyjnym, którego przedmiotem jest ograniczenie tych uciążliwości (art. 76 

ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska - Dz.U. z 1994 

r. Nr 49, poz. 196 ze zm.). Organy administracji ustaliły, że na działkach nr … i nr … nie 

doszło do magazynowania odpadów. Składowany tam materiał – kruszywo Ellmix 

wytwarzane z mieszanki popiołowo-żużlowej – uznano za wyrób budowlany. Aprobata 

Techniczna, IBDiM nr AT/2015-02-3119, na którą powołuje się organ, wyraźnie 

wymienia warunki, pod którymi przedmiotowy materiał może być uznany za materiał 

budowlany. W przeciwnym razie jest to odpad. 

Zgodnie z ww. Aprobatą Techniczną kruszywo Ellmix traktowane jest jako wyrób 

budowlany (produkt) tylko w sytuacji wykorzystania go do budowy dróg publicznych, 

dróg wewnętrznych oraz lotnisk cywilnych (z ograniczeniami), tj. w inżynierii 

komunikacyjnej. Z przedstawionych przez skarżących do skargi pism Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w K. wynika natomiast, że kruszywo Ellmix nie może 

być stosowane do niwelacji terenów rolniczych. Rozprowadzenie na prywatnym gruncie 

odpadów w postaci mieszanek popiołowo-żużlowych stanowi przetwarzanie (odzysk) 

odpadów przez osobę fizyczną. Tymczasem w myśl art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach 

osoba fizyczna i jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami może poddawać 

odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod odzysku, określonych 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, i w takich ilościach, które mogą 

bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne. Zgodnie natomiast z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 

(Dz.U. nr 75, poz. 527 ze zm.), obowiązującym jeszcze w dacie orzekania przez organ 

II instancji, mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych dopuszcza się do odzysku następującymi metodami: do utwardzania 

powierzchni, utwardzania dróg i placów w sposób uniemożliwiający pylenie przez ich 
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zestalenie lub przykrycie warstwą niepylącą oraz z zachowaniem przepisów odrębnych 

w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego oraz do budowy 

fundamentów (poz. 30 załącznika). 

Sąd podkreślił, że skarżący już w odwołaniu od decyzji organu I instancji powoływali się 

na opinię Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przekazaną Burmistrzowi 

Miasta i Gminy K. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z dnia 

3.09.2015r., w którym oba organy zwracały uwagę, że żużle i popioły zastosowane 

niezgodnie z ich przeznaczeniem są odpadem. 

Skutki prawne realizacji zamierzonej inwestycji mogą niekiedy w istotny sposób 

dotykach interesów prawnych osób trzecich, zatem ocena prawna przesłanek 

materialnoprawnych, które mogą decydować o przyznaniu innym podmiotom niż sam 

tylko posiadacz odpadów czy władający powierzchnią ziemi, musi być dokonywana z 

dołożeniem szczególnej staranności i wnikliwości. W ocenie Sądu, organy nie poczyniły 

jednoznacznych ustaleń co do sposobu wykorzystania kruszywa na nieruchomości L. 

G., pozwalających na stwierdzenie, że mamy do czynienia z materiałem budowlanym. 

Ogólnikowe wskazanie, że materiał ten może służyć do wykonania np. drogi 

dojazdowej, parkingu, placu utwardzonego – tych walorów nie spełnia. 

Wątpliwości co do charakteru składowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 

nieruchomości skarżących materiałów, znajdujące oparcie w stanowisku 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska, jak również rozmiary usypiska: 7,2 m szerokości od strony drogi 

gminnej, 53 m długości, 2 m wysokości w najniższym punkcie działki, w odległości 5 – 

6,6 m od działki skarżących, w pełni uzasadniały przyjęcie, że małżonkowie K. 

posiadają interes prawny w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na 

podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach. Źródłem interesu skarżących jest art. 140 

kodeksu cywilnego, który chroni uprawnienia właścicielskie. Tym samym zapewnia tym 

podmiotom możliwość wyrażania swojego stanowiska w postępowaniu 

administracyjnym, w tym możliwość zgłoszenia stosownych wniosków dowodowych 

potwierdzających ich tezy, rolą zaś organów, jest ewentualnie wykazanie, w toku 

prowadzonego postępowania całkowitej bezzasadności tych zarzutów lub 

formułowanych wniosków. 

Z podniesionych wyżej względów niezasadne było umorzenie postępowania 

odwoławczego na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 Kpa. W ocenie Sądu całokształt 

okoliczności sprawy wskazuje na posiadanie przez skarżących przymiotu strony 
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w niniejszym postępowaniu, co oznacza, że organ odwoławczy powinien rozpoznać ich 

odwołanie, a tego nie uczynił. W świetle powyższego koniecznym było uchylenie 

zaskarżonej decyzji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. w zw. z art. 28 Kpa, 

mającym charakter przepisu prawa materialnego, pomimo umieszczenia w ustawie 

procesowej. Ponieważ uchybienie polegające na nieuznaniu za stronę postępowania 

skarżących dotyczy także rozstrzygnięcia organu I instancji Sąd uznał za niezbędne dla 

końcowego załatwienia sprawy uchylenie w oparciu o art. 135 p.p.s.a. decyzji 

Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 20 sierpnia 2015r. 

Przedmiotem skargi w sprawie II SA/Ke 108/16 sprawie było rozprzęgniecie 

nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwały  w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy M.  

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania porządku 

i czystości na terenie gminy dotyczące wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich 

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na 

określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. W świetle art. 2 pkt 1 

ppkt h ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, pszczoła 

miodna zalicza się do takich, tj. gospodarskich zwierząt, co oznacza, że rada gminy 

stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 7 ma kompetencje do określenia - odnośnie terenów 

wyłączonych z produkcji rolnej - zarówno wymagań dotyczących utrzymywania takich 

zwierząt jak i do ograniczenia możliwości ich utrzymywania na określonych terenach. 

Zakwestionowana przez organ nadzoru uchwała w dodanym do uchwały z 2012 r. § 18 

ust. 4 pkt "a" wskazuje, że ule należy ustawić co najmniej 10 metrów od uczęszczanej 

drogi publicznej, sąsiednich budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, 

a także od granicy nieruchomości sąsiedniej. Skład orzekający nie podziela stanowiska 

Wojewody, jakoby taka regulacja wykraczała poza delegację zawartą w art. 4 ust. 2 pkt 

7 ustawy. W taki bowiem sposób, właśnie stosownie do tego przepisu Rada Gminy 

Masłów wprowadziła zakaz utrzymywania na określonym obszarze - w tym przypadku 

na gruntach położonych w odległości mniejszej niż 10 metrów od uczęszczanej drogi 

publicznej, sąsiedzkich budynków i granicy nieruchomości sąsiedniej - zwierząt 

gospodarskich. Podkreślenia wymaga, że te ograniczenia dotyczą tylko i wyłącznie 

terenów wyłączonych z produkcji rolnej, co wprost wynika z zakwestionowanej uchwały 

i co jest zgodne z regulacją zawartą w art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy. W ocenie Sądu nie 

można także uznać, aby wprowadzone do uchwały regulacje, zgodnie z którymi 
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dopuszczalne jest hodowanie na terenach wyłączonych z produkcji rolnej tylko pszczół 

charakteryzujących się obniżoną agresywnością oraz że obszar pasieki stacjonarnej 

powinien być ogrodzony i wyposażony w odpowiednie informacje, przekraczały 

delegację ustawową, skoro właśnie stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy rada gminy 

miała nie tylko prawo ale i obowiązek określenia w uchwale wymagań utrzymywania 

zwierząt na terenach wyłączonych z produkcji rolnej. 

Z uzasadnienia zaskarżonego rozstrzygnięcia właściwie nie wynika, dlaczego organ 

nadzoru stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy M. z 29 października 2015 r. 

Organ ten bowiem poza przytoczeniem wymagań jakim powinny odpowiadać akty 

prawa miejscowego wskazał jedynie, że jego zdaniem dlatego uchwała ta wykracza 

poza delegację ustawowa, gdyż "okoliczność powyższa unormowana została prawem 

sąsiedzkim określonym w art. 144 Kodeksu cywilnego". Otóż gdyby faktycznie kwestie 

związane z wymaganiami dotyczącymi utrzymywania zwierząt gospodarskich na 

terenach wyłączonych z produkcji rolniczej były w całości uregulowane w art. 144 kc, 

wówczas przepis art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy należałoby uznać za zbędny. Zważywszy 

zaś na treść art. 144 kc, zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien przy 

wykonywaniu swojego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały 

korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze 

społeczno – gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych, 

brak jest podstaw do uznania, że przepis ten określa obszary, na których wyłączone jest 

utrzymywanie zwierząt gospodarskich czy też, że reguluje on wymagania utrzymywania 

takich zwierząt na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 

W sprawie II SA/Ke 546/16 skargi zostały wniesione w trybie art. 101 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. T. Z. oraz E. Ł. zakwestionowali 

§ 1 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej w K. nr… z dnia 30 grudnia 2015r. zgodnie z którym 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w granicach 

administracyjnych Gminy K. i transportu nieczystości ciekłych z tych zbiorników 

powinien udostępnić pojazdy asenizacyjne właścicielowi lub zarządcy stacji zlewnej 

w celu zamontowania systemu monitoringu na koszt właściciela lub zarządcy stacji 

zlewnej. W ocenie Sądu, skarżący wykazali, że wobec zaostrzenia wymogów 

w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych (poprzez 

zamontowanie sytemu monitoringu) – w stosunku do poprzednio obowiązującej uchwały 

nr … z dnia 26 listopada 2009r.,  został naruszony ich interes prawny. Jednakże 
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ostatecznie skargi te uznał za niezasadne wskazując, że  nie stwierdził, aby Rada 

Gminy w K. przekroczyła umocowanie ustawowe. Niewątpliwie, organ wprowadzając 

kwestionowane przez skarżących rozwiązanie, miał na uwadze konieczność 

zapewnienia należytej ochrony zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, uzupełniając 

obowiązujące w tym zakresie regulacje. Przyjęty montaż systemu monitoringu pojazdów 

asenizacyjnych dotyczył zarazem opisu dodatkowego ich wyposażenia technicznego – 

nie wymienionego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. 

w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. nr 193, poz. 1617). 

W ocenie Sądu, takie działanie Rady Miejskiej w K. mieściło się w granicach udzielonej 

delegacji ustawowej, bez powtórzenia innych obowiązujących w tym zakresie 

przepisów. Treść przepisu § 1 pkt 4 należy ocenić jako precyzyjną i zrozumiałą dla jego 

adresatów. Zarazem brak podstaw aby stwierdzić dyskryminację i ograniczenie dostępu 

do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zaskarżony § 1 pkt 4 uchwały 

ustanawia bowiem jednakowe warunki dla wszystkich przedsiębiorców ubiegających się 

o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych na terenie gminy K. Ponadto, jak wyjaśnił organ, przedsiębiorcy 

nie są obciążani kosztami zakupu i instalacji systemu monitoringu – które ponosi spółka 

komunalna – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w K. 

Za niezasadny sąd uznał zarzut dot. wykroczeniu zakresu działania 

zakwestionowanego przepisu poza obszar Gminy K. (art. 94 Konstytucji RP). Nie 

sposób bowiem podzielić argumentacji skarżących o tym, że system monitoringu działa 

w obrębie każdej z gmin, gdzie prowadzą działalność gospodarczą. Jak wynika 

z wyjaśnień zawartych w odpowiedzi na skargę, wgląd do zapisu urządzenia 

monitorującego ma wyłącznie Gmina K. W konsekwencji zakwestionowana regulacja 

ma zastosowanie jedynie do usług świadczonych w granicach administracyjnych tej 

gminy.  

W sprawie II SA/Ke 654/16 przedmiotem skargi była decyzja SKO utrzymująca w 

mocy decyzję, którą organ I instancji ustalił środowiskowe uwarunkowania dla realizacji 

przedsięwzięcia zaliczonego do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko. Materialnoprawną podstawę decyzji organu I instancji stanowiły 

przepisy ustawy z dnia 3 października 2009 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm. – aktualnie tekst jedn. 
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Dz. U. z 2016 r. poz. 353), dalej "ustawa", a także rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.- aktualnie tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 

71). Odnosząc się do zarzutów skargi, dotyczących naruszenia zasad postępowania 

w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy, Sąd stwierdził że są one niezasadne. 

Nie można zgodzić się ze stroną skarżącą, że przedstawiony raport nie zawiera opisu 

wymaganych wariantów, tj. najkorzystniejszego dla środowiska i racjonalnego wariantu 

alternatywnego, ani że nie wskazuje ich oddziaływania na środowisko, 

a w konsekwencji, że w sprawie doszło do naruszenia art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy, 

z którego wynika, że raport powinien zawierać trzy warianty. Nie można jednak 

wykluczyć sytuacji – tak jak to miało miejsce w niniejszej sprawie - w której wariant 

zaproponowany przez wnioskodawcę będzie również wariantem najkorzystniejszym dla 

środowiska i wówczas w praktyce będą występowały dwa dopuszczalne warianty. 

Dlatego też należy przyjąć, że w raporcie powinny być omówione co najmniej trzy różne 

warianty planowanego przedsięwzięcia, jeżeli wariant przedstawiony do realizacji przez 

wnioskodawcę nie jest wariantem najkorzystniejszym. 

W niniejszej sprawie inwestor rozpatrzył dwa warianty inwestycji: elektrownie typu 

GAMESA, o mocy 4,5MW, rozpiętości łopat 136m, wysokości wieży 120m, jako wariant 

alternatywny oraz elektrownie typu Re Power, o mocy 3,2MW, rozpiętości łopat 114m, 

wysokości wieży 120 m jako wariant realizacyjny proponowany przez inwestora oraz 

wariant najkorzystniejszy dla środowiska wynikający z uwarunkowań środowiskowych, 

który jest jednocześnie wariantem realizacyjnym, proponowanym przez inwestora. 

Skoro więc wariant zaproponowany przez inwestora był wariantem najkorzystniejszym 

dla środowiska, to dopuszczalne było przedstawienie dwóch takich wariantów. Ponadto 

w raporcie podkreślono, że warianty lokalizacyjne nie polegały na zmianie lokalizacyjnej 

elektrowni, ale na ograniczeniu zakresu inwestycji, tj. ilości elektrowni i punktów 

zasilania. Sporządzający raport podał, że zmiana lokalizacji elektrowni nie była możliwa 

do rozważenia w aspekcie wariantowości z uwagi na ograniczenie możliwej lokalizacji 

elektrowni, z uwagi na istniejącą zabudowę, lasy, zadrzewienia oraz odległości od 

obiektów infrastruktury technicznej i obiektów wodnych. Zatem w niniejszym przypadku 

każda zmiana wniosku w zakresie zmniejszającym wielkość inwestycji stanowiła 

w istocie nowy wariant lokalizacyjny całej wnioskowanej farmy. Ponadto wariant 

inwestycyjny należy uznać za najkorzystniejszy dla środowiska. Zwrócić bowiem należy 

uwagę, że w opracowanym raporcie rozpatrywano budowę 11 ilości elektrowni 
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wiatrowych. Następnie z uwagi na uwarunkowania środowiska przyrodniczego 

zrezygnowano z lokalizacji czterech elektrowni. Realizacja większej liczby elektrowni 

wiatrowych, w aspekcie oddziaływania na środowisko, spowodowałaby: zwiększenie 

powierzchni terenu, poddanej przekształceniom. Tymczasem w wariancie przyjętym do 

realizacji rozstawienie siedmiu elektrowni zostało dostosowane do wyników 

monitoringów i oceny przyrodniczej oraz wymogów ochrony akustycznej terenów 

zabudowy mieszkaniowej. Niewątpliwie więc organ przyjął rozwiązania najlepsze dla 

ochrony środowiska. 

W nawiązaniu do zawartego w uzasadnieniu skargi poglądu, że w związku z wejściem 

w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

(Dz. U. 2016.961), zaskarżona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jako 

sprzeczna z art. 4 tej ustawy, nie będzie mogła być wzięta pod uwagę w procedurze 

uzyskania pozwolenia na budowę przedmiotowych wiatraków i wymagane będzie 

uzyskanie nowej decyzji środowiskowej zgodnej z obowiązującymi przepisami, Sąd  

zauważył, że przepisy ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych, która weszła w życie w dniu 16 lipca 2016 r., nie miały 

zastosowania w niniejszej sprawie. Wynika to z faktu, że brak jest w przepisach 

przejściowych tej ustawy regulacji dotyczących decyzji środowiskowych wydanych 

przed jej wejściem w życie, jak ma to miejsce w rozpatrywanym przypadku. Natomiast 

możliwość, (a ściślej niemożliwość) wykorzystania decyzji środowiskowej sprzecznej 

z nową regulacją dotyczącą minimalnych odległości elektrowni wiatrowych od 

budynków mieszkalnych, w toku dalszego postępowania zmierzającego do realizacji 

takiej inwestycji, nie mogła mieć wpływu na ocenę zaskarżonej decyzji, skoro zapadła 

ona przed wejściem w życie ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych. 
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V. Działalność pozaorzecznicza Sądu 

1. Narady, konferencje i szkolenia 

Szkolenia i konferencje sędziów WSA w Kielcach: 

1. Prezes WSA w Kielcach uczestniczyła w konferencji organizowanej przez 

Krajową Radę Sądownictwa w dniach 18 – 19 stycznia 2016 r. w Warszawie  

pt. „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów”. 

2. Prezes, Wiceprezes Sądu oraz Przewodniczący Wydziałów Orzeczniczych 

uczestniczyli w konferencji przewodniczących wydziałów orzeczniczych sądów 

administracyjnych i przewodniczących informacji sądowej NSA i WSA 

zorganizowanej Jachrance w dniach 11 – 13 stycznia 2016 r.  

3. Sędziowie Prezes, Wiceprezes oraz sędziowie WSA w Kielcach uczestniczyli 

w warsztatach sędziowskich zorganizowanych przez WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim. Warsztaty odbyły się w Toruniu w dniach 10-13 kwietnia 2016r 

. Podczas warsztatów referaty wygłosili  m. in: 

 s. Ewa Rojek- Przewodnicząca Wydziału I WSA w Kielcach: 

„Indywidualne interpretacje prawa podatkowego – omówienie zmian 

obowiązujących od  1 stycznia 2016 r.”, moderator - Wiceprezes WSA, s. 

Anna Świderska 

 s. Sylwester Miziołek- Wiceprezes WSA w Kielcach:” wybrane 

zagadnienia z zakresu ewidencji gruntów w orzecznictwie sądów 

administracyjnych”, moderator Sędzia WSA Sławomir Pauter, 

 s.  Beata Ziomek” Sądowa kontrola decyzji wydawanych na podstawie art. 

124-124b ugn w orzecznictwie”, moderator: sędzia NSA Danuta 

Strzelecka-Kuligowska 

 Sędzia WSA w Poznaniu Małgorzata Bejgerowska „Opodatkowanie 

budowli podatkiem od nieruchomości” – wprowadzenia, moderator sędzia 

WSA w Kielcach Mirosław Surma 

 Sędzia WSA w Szczecinie Arkadiusz Windak „ Zajęcie pasa drogowego, 

granice pasa drogowego”, moderator Prezes WSA w Kielcach SNSA 

Anna Żak, 

 Sędzia WSA w Gorzowie Wlkp Alina Rzepecka „pełnomocnictwo 

w sprawach podatkowych w świetle zmian w ustawie Ordynacja 
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podatkowa, Centralny Rejestr pełnomocnictw Ogólnych „ –wprowadzenie, 

moderator Sędzia WSA w Kielcach Artur Adamiec 

 Sędzia WSA w Gorzowie Wlkp Adam Jutrzenka-Trzebiatowski „Egzekucja 

obowiązku poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym”-

wprowadzenie, moderator- sędzia WSA w Kielcach Renata Detka 

4. Sędzia Magdalena Chraniuk-Stępniak uczestniczyła w VIII Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej pt. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego 

w Polsce.  Wpływ orzecznictwa na prawo podatkowe  - dniach 6-7 czerwca 

2016 r. w Zamościu. 

5. Prezes WSA w Kielcach, Wiceprezes WSA w Kielcach s. Sylwester Miziołek 

oraz Z-ca Przewodniczącego Wydziału II s. Renata Detka uczestniczyli 

w konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez WSA w Szczecinie wspólnie 

z Izbą Ogólnoadministracyjną w dniach 6 – 8 czerwca 2016 r. w Dźwirzynie.  

6. Wiceprezes WSA w Kielcach sędzia Sylwester Miziołek uczestniczył 

w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Dylematy wynikające z realizacji 

prawa dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych – 

organizowanej przez Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych 

i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego oraz przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

w Łodzi w dniu 15 czerwca 2016 r.  

7. Sędziowie: Ewa Rojek,  Mirosław Surma oraz Danuta Kuchta uczestniczyli 

w konferencji szkoleniowej dla sędziów orzekających w sprawach 

podatkowych, organizowanej przez WSA w Gdańsku wspólnie z Izbą 

Finansową NSA. Konferencja odbyła się w dniach 20-22 czerwca 2016r. 

w Gniewie. 

8. W dniach 26-27 września 2016 r. sędziowie Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach - s. Maria Grabowska oraz s. Mirosław Surma 

uczestniczyli w konferencji dot. problematyki unikania opodatkowania, która 

odbyła się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w dniach 26-27 września 

2016 r. 

9. Sędziowie WSA w Kielcach- s. Ewa Rojek oraz s. Artur Adamiec uczestniczyli 

w dniach 17-18 października 2016 r. w spotkaniu czesko-polskiej grupy 

roboczej sędziów sądów administracyjnych we Wrocławiu. 
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10.     W dniach 24-26 października sędziowie WSA w Kielcach – s. Beata Ziomek, s. 

Dorota Pędziwilk-Moskal oraz s. Magdalena Chraniuk – Stępniak uczestniczyli 

w konferencji naukowo-szkoleniowej sędziów sądów administracyjnych 

zorganizowanej przez WSA w Krakowie wspólnie z Izbą Gospodarczą 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

11.     WSA w Kielcach zorganizował w dniach 7 – 9 listopada 2016r. w Bukowinie 

Tatrzańskiej warsztaty sędziowskie dla sędziów WSA z Gorzowa 

Wielkopolskiego, Kielc i Krakowa. Referaty wygłosili m. in : 

 s. Artur Adamiec:” Ustalenia w postępowaniu karnym, a postępowanie 

podatkowe i sądowoadministracyjne”- wprowadzenie, moderator: Prezes 

WSA w Gorzowie Wlkp Sędzia NSA Jan Grzęda 

 s. Dorota Pędziwilk-Moskal „Stwierdzenie nieważności decyzji 

w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości- wybrane zagadnienia”, 

moderator- Prezes WSA w Kielcach s. Anna Żak 

 s. Renata Detka  „Wygaśnięcie mandatu wójta, burmistrza, prezydenta 

miasta” 

 s Mirosław Surma „Braki formalne pism procesowych na gruncie p.p.s.a.  

 Sędzia Michała Ruszyńskiego „Operat szacunkowy jako dowód 

w postępowaniu”- wprowadzenie, moderator Prezes WSA w Kielcach 

SNSA Anna Żak 

12. Prezes WSA w Kielcach wzięła udział w konferencji sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, która odbyła się w dniach 14 – 16 listopada 2016 r. w 

Jachrance. 

13. Wiceprezes WSA w Kielcach uczestniczył w dniu 28 listopada 2016 r. w 

spotkaniu przewodniczących wydziałów informacji sądowej sądów 

administracyjnych.  

 

Asystenci sędziego WSA w Kielcach uczestniczyli w szkoleniach: 

1) organizowanym  przez WSA w Warszawie i NSA w dniu 25 kwietnia 2016 r. pt. 

Uzasadnienie orzeczenia; 

2) organizowanym przez WSA w  Warszawie i WSA w Krakowie w dniu 17 maja 

2016 r. pt. Warunki formalne pism wszczynających postępowanie; 

3) organizowanym przez WSA w Warszawie i NSA w dniu 13 czerwca 2016 r. pt. 

Rektyfikacja orzeczeń; 
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4) organizowanym przez WSA w Warszawie i WSA w Poznaniu w dniu 26 września 

2016r. pt. Postępowanie wpadkowe; 

5) organizowanym przez WSA w Warszawie i NSA w dniu 10 października 2016 r. 

pt. Pomoc prawna. 

 

Pracownicy WSA w Kielcach uczestniczyli w szkoleniach: 

 Prawo pracy 2016 w świetle najnowszych zmian”; 

 Udostępnianie informacji publicznej a ochrona danych osobowych, realizacja 

„trudnych” wniosków, aktualny stan prawny”; 

 Lista płac 2016 r. Jak uniknąć błędów w naliczaniu wynagrodzeń”; 

 Prawo pracy po zmianach w 2016 r. – prowadzenie dokumentacji pracowniczej”; 

 Odpowiedzialność za aktywa i pasywa państwowych jednostek budżetowych w 

świetle rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz operacji 

finansowych naliczanie wynagrodzeń za pracę, 

 Prawo pracy po nowelizacji w 2016 r. – jak bezbłędnie zatrudniać i zwolnić 

pracowników, proponowane i wchodzące w życie zmiany prawa w 2017 r. 

 Warsztaty przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego po nowelizacji PZP; 

 Wynagrodzenia pracowników oraz urzędników sądów i prokuratury 

z względnieniem zmian w 2016 r.; 

 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – aktualny stan prawny; 

 Akademia prawa pracy – czas pracy; 

 Naliczanie wynagrodzeń w praktyce; 

 

Pracownik Archiwum WSA w Kielcach w dniach 19 - 22 kwietnia 2016 r. 

brał udział w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo – Organizacyjnej 

Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości. 

W okresie 14 marca – 8 kwietnia 2016 r. aplikant prokuratorski Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury odbywał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 

w Kielcach - praktykę.  

WSA w Kielcach przyjął w okresie 1 – 31 lipca 2016 r. na praktykę zawodową – 

studentów IV roku prawa stacjonarnego  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 
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2. Wydział Informacji Sądowej 

 

Wydział Informacji Sądowej wykonuje swoje zadania w oparciu o przepis §5 

Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. 

poz.1177).  Wydział  wykonywał swoja pracę w niezmienionym składzie. 

Zgodnie z powyższym w 2016 r. : 

Wydział wykonywał czynności z zakresu sprawozdawczości statystycznej Sądu 

poprzez przygotowywanie sprawozdań statystycznych obejmujących poszczególne 

okresy dla potrzeb Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i do użytku wewnętrznego.  

W czytelni akt udostępniono do wglądu 393 sztuki akt sądowoadministracyjnych, 

w tym 146 spraw należących do właściwości Wydziału I, 247 spraw do właściwości 

Wydziału II. Czytelnia udostępniała akta stronom, uczestnikom postępowania, 

pełnomocnikom stron, organom administracji publicznej, a także prokuratorom.  

Udzielono informacji ok. 4500 zainteresowanym. Osoby te pytały głównie o stan 

danej sprawy toczącej się w tut. Sądzie, prosiły o wyjaśnienie niezrozumiałych dla nich 

pojęć dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego, m.in. związanych 

z usuwaniem braków formalnych skargi, przysługujących środkach zaskarżenia, a także 

pytano o stan sprawy, która toczy się przed tut. WSA.  Pracownicy WIS udzielali 

informacji na temat toczących się postępowań, o właściwości sądów administracyjnych, 

procedurze wnoszenia skarg, a także obowiązkach spoczywających na stronach 

postępowania. Udzielano również wskazówek w celu prawidłowego wypełnienia 

formularza prawa pomocy. 

Pracownicy Wydziału udzielali również codziennie informacji telefonicznych. 

 

Do Wydziału Informacji Sądowej  w 2016 r. wpłynęły 32 wnioski w trybie ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  

Najwięcej wniosków - trzydzieści zostało przekazanych  drogą elektroniczną, w tym 

dwadzieścia pięć za pośrednictwem poczty e-mail, a pięć poprzez Platformę e-Puap. 

Jedynie dwa wnioski zostały złożone w formie papierowej 

Wnioski  pochodziły z reguły od osób fizycznych(dwadzieścia siedem wniosków)dwa 

zostały nadesłane przez stowarzyszenie, jeden został nadesłany przez firmę, jeden 

przez sklep z branży gastronomicznej.  
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Wszystkie wnioski zostały załatwione poprzez udzielenie informacji w formie zgodnej 

z żądaniem wnioskującego.  

Tak jak w latach poprzednich zainteresowanie wnioskodawców skupiało się  m. in na 

zagadnieniach związanych z orzecznictwem tut. Sądu  oraz danych statystycznych 

obrazujących jego działalność  (19 wniosków) 

Wpłynęły dwa wnioski  w których zwracano się o udostępnienie treści orzeczeń 

wydanych przez WSA w Kielcach. W jednym zwrócono się o wszystkie orzeczenia 

wydane w rocznym przedziale czasowym, natomiast w drugim nadawca wskazał 

sygnaturę orzeczenia z prośbą o przesłanie w wersji elektronicznej.  Wnioskujących 

poinformowano, że orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych dostępne są 

w bazie orzeczeń sądów administracyjnych.  

Wpłynął również wniosek w którym zwracano się o informację nt orzeczeń o symbolu 

648, które nie zostały opublikowane w bazie orzeczeń. Poinformowano o dostępności 

wszystkich orzeczeń tut. Sądu o wskazanym symbolu.  

Tematem kolejnych wniosków były mi.n zapytania odnośnie postępowań mediacyjnych, 

ilości wyroków wydanych na posiedzeniach niejawnych podlegających publicznemu 

udostępnieniu (art. 139 par. 5 p.p.s.a.), czy też proszono o podanie  ilości skarg które 

wpłynęły do wsa na interpretacje prawa podatkowego. Proszono również o wykaz 

spraw dot. wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości za lata 2014-2015.  

 Autorem 12 zapytań, był ten sam podmiot (adwokat), który podobnie jak w 2015 roku 

zwracał się o informacje czy do WSA w Kielcach wpłynęły sprawy, w których stroną lub 

uczestnikiem postępowania jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, 

przy czym każdy z wniosków obejmował inny zakres czasowy żądanych danych.  

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej zarejestrowane w WIS w 2016 r. 

dotyczyły również kwestii organizacji, działalności oraz funkcjonowania tut. Sądu, 

nie związanych z działalnością orzeczniczą. 

Wpłynęły dwa wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, których nadawcą 

było stowarzyszenie. W pierwszym  proszono o podanie informacji nt nagród oraz 

dodatków specjalnych wypłaconych Dyrektorowi Sądu w 2015 r., w drugim proszono 

o tabelaryczne dane odnośnie asystentów sędziego zatrudnionych w WSA w Kielcach 

(m. in liczba etatów, rodzaj umowy, wynagrodzenie itp.). Podmiot wnioskujący został 

wezwany do złożenia w/w wniosków na urzędowym formularzu o ponowne 

wykorzystanie informacji publicznej. Po ponownym przesłaniu wniosku w zakreślonym 

przez Sąd terminie, przesłano żądane informacje. 
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W dwóch kolejnych wnioskach zarejestrowanych w 2016 r. żądano informacji odnośnie: 

dodatkowego zatrudnienia sędziów WSA w Kielcach za lata 2014-2015 oraz ilości 

kandydatów ubiegających się o objęcie urzędu sędziego wsa ( związku z prowadzonym 

naborem na to stanowisko) 

W czterech wnioskach proszono o przesłanie pytań oraz kazusów wykorzystywanych 

w konkursach na stanowiska: asystenta sędziego w WSA w Kielcach (3 wnioski) oraz 

referendarza sądowego (1 wniosek). 

W jednym z pism zwrócono się o informację na temat wynagrodzenia, zawartych umów 

o pracę oraz zakresu czynności dotyczących konkretnego pracownika zatrudnionego w 

WSA w Kielcach. Informacja została udzielona po złożeniu oświadczenia przez 

pracownika, którego ona dotyczyła, o wyrażeniu zgody na przekazanie żądanych 

danych.  

Wpłynął również wniosek w którym proszono o informację, czy dana osoba wskazana 

przez wnioskodawcę z nazwiska jest geodetą sądowym. Poinformowano, że listy 

biegłych sądowych prowadzi prezes sądu okręgowego.  

W kolejnych trzech zapytaniach żądano informacji nt: wysokości środków finansowych 

przewidzianych w 2016 roku na zakup, dostawę i montaż mebli, proszono o  przesłanie 

planu zamówień publicznych, jak również zwrócono się o informację czy w WSA 

w Kielcach znajduje się funkcjonująca kuchnia przygotowująca posiłki.  

Każdy z wniosków o udostepnienie informacji publicznej został uwzględniony 

i wnioskujący otrzymali szczegółowe informacje zgodne ze swoimi żądaniami.  

W 2016 r. Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej działając jako Rzecznik 

Prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, w ramach obsługi 

medialnej udzielał dziennikarzom lokalnej oraz ogólnopolskiej prasy ustnych informacji 

na temat treści rozstrzygnięć, odnośnie spraw budzących zainteresowanie opinii 

publicznej.  

Wydział współpracował również m.in. z organami jednostek samorządu 

terytorialnego, uczelniami wyższymi, Okręgową Radą Adwokacką oraz Okręgową Izbą 

Radców Prawnych w Kielcach.  Wpływały również pisma z prokuratury oraz  sądów 

powszechnych, w których proszono m. in  o udostępnienie treści orzeczeń bądź 

udzielenia informacji odnośnie spraw w związku z toczącymi się postępowaniami. 

Zarejestrowano również zapytanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku odnośnie 

zasad i odpłatności korzystania z pokoi gościnnych w WSA w Kielcach. 
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W ramach współpracy z terenową administracja rządową, Wydział Informacji Sądowej 

WSA w Kielcach realizował m. in. obowiązek wynikający z art. 15 ustawy  o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. 1484. t.j.), 

poprzez przesyłanie w wersji elektronicznej do Redakcji Dziennika Urzędowego 

Województwa Świętokrzyskiego - odpisów wyroków WSA w Kielcach uwzględniających 

skargi na akty prawa miejscowego. W 2016 r. przesłano 13 odpisów prawomocnych 

orzeczeń celem publikacji. Informacje o opublikowaniu zostały przekazywane do 

właściwych wydziałów orzeczniczych celem wykorzystania. 

Do zadań Wydziału należy również prowadzenie biura podawczego oraz 

archiwum zakładowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw 

sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym 

Sądzie Administracyjnym, komisja do spraw weryfikacji i kwalifikacji akt sądowych, 

w skład której wchodzą m.in. pracownicy tut. Wydziału, dokonała przekwalifikowania 

z  kategorii „B” i zaliczenia do  kat. „A”  -   544 sprawy sądowoadministracyjne. 

Na bieżąco przesyłane są Dyrektorowi Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego informacje na temat sygnatur spraw zarejestrowanych przed tut. 

WSA, w których powołano przepisy prawa unijnego. 

Wydział Informacji Sądowej jak co roku, prowadzi i aktualizuje Biuletyn Informacji 

Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach zgodnie ze standardami 

określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. 

Oprócz danych dotyczących struktury oraz działalności Sądu, stałą praktyką jest 

zamieszczanie w BIP miesięcznych i rocznych zestawień statystycznych.  

W strukturach  Wydziału działa również biblioteka. Księgozbiór w 2016 roku 

zwiększył się o 32 pozycje i na dzień 31 grudnia 2016 r. liczył 592 woluminy. 

W bibliotece gromadzone są również przepisy prawa krajowego, wspólnotowego, 

publikacje naukowe oraz fachowe czasopisma prawnicze, takie jak: Przegląd Prawa 

Handlowego wraz z Glosą, Państwo i Prawo, Europejski Przegląd Sądowy, Przegląd 

Prawa Publicznego, Monitor Podatkowy, Przegląd Podatkowy, Zeszyty Naukowe 

Sądownictwa Administracyjnego, Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 

i wojewódzkich sądów administracyjnych, Samorząd Terytorialny. W tym zakresie 

Wydział Informacji Sądowej służy pomocą zarówno sędziom jak i pracownikom sądu. 

Informacje na temat zakupionych publikacji, przesyłane są drogą elektroniczną na 
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służbowe skrzynki sędziów, referendarzy, asystentów sędziego oraz sekretariaty 

wydziałów tut. Sądu.  

  

W 2016 roku w Wydziale Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach (WIS) zarejestrowano ogółem 25 spraw dot. petycji, 

skarg i wniosków. Wpłynęło także 5 pism, które dotyczyły spraw już wcześniej 

zarejestrowanych i w których udzielono zainteresowanym wyjaśnień. Najwięcej skarg -  

podobnie jak w latach poprzednich wpłynęło w formie papierowej za pośrednictwem 

operatora pocztowego bądź zostały złożone osobiście w budynku tut. Sądu. Trzy 

wnioski wpłynęły przez pocztę elektroniczną, jeden został przesłany faksem. 

Siedemnaście skarg odnosiło się do spraw zawisłych przed tut. Sądem, jedna skarga  

dotyczyła aktualnie rozpoznawanej sprawy przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym w Warszawie. Siedem wniosków nie było związanych ze sprawami 

dotyczącymi działalności sądów administracyjnych.   

Wśród w/w skarg - dwie zostały przekazane wg właściwości, natomiast jedna wraz  

z załącznikami zwrócona skarżącemu.  

Siedem skarg dotyczyło wadliwego - zdaniem wnioskujących postępowania przed tut. 

Sądem.  

W jednej ze skarg przesłanej za pośrednictwem poczty  e - mail skarżący domagał się 

informowania go drogą elektroniczną o czynnościach procesowych podejmowanych 

przez Sąd (łącznie z przesyłaniem skanów pism procesowych wysyłanych do niego 

pocztą tradycyjną). Skarżący został poinformowany o stanie spraw toczących się 

w Sądzie z jego udziałem oraz pouczony, że korespondencja będzie wysyłana drogą 

pocztową zgodnie z przepisami ustawy p.p.s.a.. 

 W dwóch skargach podniesiono zarzut niedoręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem 

złożonego na wniosek. Po analizie w/w spraw stwierdzono, że w obu przypadkach 

czynność została już wykonana, w jednej sprawie uzasadnienie zostało wysłane 

w ustawowym terminie, w drugiej, opóźnienie wynikało z faktu, że sędzia 

sprawozdawca przebywała na urlopie wypoczynkowym, zatem w obu sprawach nie 

stwierdzono uzasadnionych podstaw do podnoszonych zarzutów. 

W dwóch skargach, autorzy zawarli zarzuty zarówno dotyczące niewłaściwego 

procedowania przez Sąd, jak również odnoszące się do – w ich ocenie  niefachowości 

pełnomocników reprezentujących ich w sprawie. W jednej skardze skarżący podnosił, 

że pełnomocnik nie wniósł środka odwoławczego, w drugiej, że nie został przez niego 
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powiadomiony o terminie rozprawy przed WSA. W odpowiedzi poinformowano m. in., że 

kontakty strony z pełnomocnikami nie podlegają kontroli Sądu, gdyż nie jest on 

uprawniony do badania, czy pełnomocnik wykonuje swe czynności zgodnie 

z oczekiwaniami strony, którą reprezentuje w postępowaniu sądowym. 

W jednej skardze podnoszono zarzut braku powiadomienia przez sąd o wyznaczonej 

rozprawie, analiza akt wykazała, że korespondencja wysyłana jest  prawidłowo, nie jest 

jednak podejmowana przez skarżącą w placówce pocztowej, co skutkuje odsyłaniem  

jej do nadawcy - Sądu. Skarżąca zarzut nieprzekazywania jej zdaniem korespondencji 

podnosiła również w skargach zarejestrowanych w WIS w latach poprzednich.  

W kolejnej sprawie w dwóch pismach ten sam skarżący wśród zarzutów podnosił 

również kwestię nieprawidłowych jego zdaniem czynności procesowych 

podejmowanych przez sędziego, bądź sędziów rozpoznających jego sprawę. 

Nie zgadzał się m. in z faktem wezwania go do uzupełnienia braków formalnych jego 

skarg. Po analizie akt stwierdzono, że czynności były podejmowane prawidłowo, 

a w skargach wnioskujący przedstawiał jedynie swoje niezadowolenie z obowiązujących 

przepisów prawa. W jednym wniosku oraz dwoma kolejnymi pismami zarejestrowanymi 

do tej sprawy, skarżący podejmował szereg zarzutów m. in kwestionował nadanie nowej 

sygnatury sprawie, prosił o wgląd w akta sprawy, jak również prosił o rozmowę 

z Prezesem Sądu. W odpowiedzi uzyskał szczegółowe informacje na temat czynności 

procesowych, zarówno w formie pisemnej, jak również podczas rozmowy 

z Wiceprezesem WSA.  Jedno pismo-zgodnie z jego żądaniem zostało przekazane do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

W trzech wnioskach skarżący podnosili zarzut odnośnie rozstrzygnięcia Sądu, 

jeden z nich został przekazany do wydziału orzeczniczego według właściwości. 

W każdym przypadku skarżącym przedstawiono dokładny przebieg postępowania oraz 

pouczono, że prezes sądu nie ma kompetencji na ingerowanie w merytoryczne 

rozstrzygnięcia przez sąd. Do tego celu służą przysługujące stronie środki odwoławcze. 

Wpłynęło jedno pismo od stowarzyszenia, które poruszało kwestię swobodnego  

nagrywania rozpraw przed sądami administracyjnymi. Nie dotyczyło żadnej konkretnej 

sprawy rozpoznanej przed tut. WSA,  zostało przedstawione sędziom tut. Sądu na 

naradzie sędziowskiej. Pisemną informację na temat stanowiska sędziów tut. WSA 

odnośnie w/w kwestii, które przedstawili na wspomnianej naradzie, przesłano do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego.  
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W jednej ze skarg zarejestrowanych w WIS w 2016 r, pełnomocnik skarżącej 

wnioskował o przyspieszenie terminu rozprawy, w odpowiedzi poinformowano, 

że termin został już wyznaczony, a strony o wspomnianym fakcie zostaną 

powiadomione pisemnie. 

Wpłynęła jedna interpelacja poselska. Wnioskowano, na prośbę uczestnika 

postępowania występującego w  jednej ze spraw toczących się przed tut. WSA 

o wyjaśnienie kwestii niepodjęcia przez Sąd zawieszonego postępowania. Po analizie 

akt sprawy wyjaśniono, że powodem jest brak aktualnych adresów zamieszkania 

następców prawnych zmarłego skarżącego, zatem Sąd nie ma podstaw do podjęcia 

postępowania. 

Tematami skarg zarejestrowanych w WIS w 2016 r., które nie były związane ze 

sprawami dotyczącymi działalności sądów administracyjnych były m. in.  zarzut 

wadliwości aktu administracyjnego prezydenta miasta w zakresie podatku od 

nieruchomości, wydanie dokumentu poświadczającego własność lokalu, stwierdzenia 

nieważności decyzji zakładu ubezpieczeń społecznych, jedno pismo zawierało  

obszernie opisane zarzuty odnośnie nieprawidłowych działań dotyczących sądów 

powszechnych i prokuratury. Zarzuty zawarte w skargach były jedynie subiektywną 

oceną wnioskujących,  w  każdym przypadku pouczono o zakresie kontroli sądów 

administracyjnych oraz o trybie odwoławczym.  

W jednej ze skarg wnioskowano o przydzielenie adwokata oraz „osoby do pomocy”  

Poinformowano o trybie ustanawiania pełnomocnika fachowego w postepowaniu 

sądowoadministracyjnym, natomiast odnośnie drugiej poruszonej w piśmie kwestii, 

skarżący został pouczony o możliwość skorzystania z pomocy społecznej. 

Kolejny wniosek również dotyczył przydzielenia adwokata do konkretnej sprawy, został 

on jednak przekazany do Sądu Rejonowego w Starachowicach wg właściwości, gdyż w 

piśmie skarżący wskazywał  tamt. Sąd jako adresata dokumentu.   

W jednej ze skarg proszono o informację na temat przesyłki poleconej, która zdaniem 

skarżącej została wyekspediowana z tut. WSA. Po stosownych ustaleniach, 

poinformowano, że korespondencja nie była nadana przez WSA Kielce. 

Podsumowując, stwierdzić należy, że większość skarg, które wpłynęły do Wydziału 

Informacji Sądowej WSA w Kielcach w 2016 r. było związanych z konkretnymi 

postępowaniami toczącymi się przed tut. Sądem. Skarżący, podobnie jak w latach 

ubiegłych podnosili zarzuty dotyczące ich zdaniem niewłaściwego procedowania przez 

Sąd, jak również kwestionowali prawidłowość podjętego  w sprawie rozstrzygnięcia.  
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W każdym przypadku otrzymywali wyczerpującą informację o stanie swojej  sprawy, 

podejmowanych czynnościach procesowych  oraz o przysługujących im na danym 

etapie postępowania środkach odwoławczych. Również na prośbę wnioskujących, po 

uprzednim ustaleniu terminu spotkania, Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej 

osobiście wyjaśniał kwestie niezrozumiale dla skarżących, przedstawiając tym samym 

szczegółowo stan sprawy po uprzedniej analizie akt.  

Podkreślić należy, że w żadnej ze skarg nie potwierdziły się zarzuty, co do wadliwości 

czynności procesowych podejmowanych przez Sąd w rozpatrywanych sprawach.  

  W 2016 r. nie zarejestrowano petycji rozpoznawanych w trybie ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz.1195). 
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VI. Tabele 

Tabela nr 1 

Ruch spraw w roku 2016 

 

 

 
 

Wydziały/
Sąd 

 
 

Rodzaj 
spraw 

 
 

Pozostało z 
poprzednieg

o okresu 

 
 

Wpłynęło 

Załatwiono Pozostało 
na 

następny 
okres 

 
Łącznie 

w tym 

na 
rozprawie 

na posiedzeniu 
niejawnym 

ogółem z tego 
wyrokiem 

 
Wydział I 

 

SA 
 

158 706 778 596 182 0 86 

SAB 
 

2 6 8 5 3 0 0 

SO 
 

2 2 4 1 3 0 0 

Razem 
WO I 
 

 
162 

 
714 

 
790 

 
602 

 
188 

 
0 

 
86 

 
 

Wydział II 

SA 
 

240 1084 1100 866 234 1 224 

SAB 
 

10 82 70 43 27 0 22 

SO 
 

0 16 16 0 16 0 0 

Razem 
WO II 
 

 
250 

 
1182 

 
1186 

 
909 

 
277 

 
1 

 
246 

 
Ogółem 

 
SA 

 

 
398 

 
1790 

 
1878 

 
1462 

 
416 

 
1 

 
310 

 
Ogółem 

 
SAB 
 

 
12 

 
88 

 
78 

 
48 

 
30 

 
0 

 
22 

 
Ogółem 

 
SO 
 

 
2 

 
18 

 
20 

 
1 

 
19 

 
0 

 
0 

 
Razem 
 

 
412 

 
1896 

 
1976 

 
1511 

 
465 

 
1 

 
332 
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Tabela nr 2 

 

Wpływ skarg na akty i czynności według rodzajów spraw do WSA w Kielcach w 

roku 2016. 

 
 

 

L.p. 

 

Rodzaj spraw i symbol sprawy 

Wpłynęło 

L.b. 

% ogółu 

wpływu tych 

skarg 

1 Budownictwo (601) 132 7,38 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602) 4 0,22 

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach (603) 156 8,71 

4 Działalność gospodarcza (604) 284 15,87 

5 Ewidencja ludności (605) 36 2,01 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606) 3 0,17 

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 22 1,23 

8 Energetyka i atomistyka (608) - - 

9 Gospodarka wodna (609) 24 1,34 

10 Sprawy komunalizacji mienia (610) - - 

11 Podatki (611) 548 30,61 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 62 3,47 

13 Ochrona środowiska i ochrona przyrody (613) 37 2,07 

14 Oświata, szkolnictwo wyższe (614) 20 1,12 

15 Sprawy zagospodarowania przestrzennego (615) 39 2,18 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 11 0,61 

17 Uprawnienia do wykonywania określonych 
czynności i zajęć (617) 

- - 

18 Wywłaszczenie (618) 45 2,51 
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19 Stosunki pracy (619) 5 0,28 

20 Ochrona zdrowia (620) 15 0,84 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 6 0,34 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622) - - 

23 Dozór techniczny (623) - - 

24 Powszechny obowiązek obrony kraju (624) 1 0,05 

25 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja (625) - - 

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 21 1,17 

27 Cudzoziemcy (627) - - 

28 Status Kościołów i związków wyznaniowych (628) - - 

29 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa 
(629) 

- - 

30 Obrót towarami z zagranicą, należności celne (630) - - 

31 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami 
wybuchowymi (631) 

1 0,05 

32 Pomoc społeczna (632) 127 1,17 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 25 1,40 

34 Sprawy kombatantów (634) 3 0,17 

35 Kultura fizyczna, sport i turystyka (635) - - 

36 Kultura i sztuka (636) 1 0,05 

37 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze (637) - - 

38 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-
637 oraz 646-655 (645) 

3 0,17 

39 Prawo własności przemysłowej (646) - - 

40 Ochrona danych osobowych (647) - - 

41 Sprawy z zakresu informacji publicznej (648) 3 0,17 

42 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa 
oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych (649) 

- - 

43 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku 
(650) 

-- - 
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44 Sprawy funduszy emerytalnych (651) - - 

45 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych (652) - - 

46 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami (653) 37 2,07 

47 

Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów (654) 

- - 

48 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja 
rynków branżowych (655) 

119 6,65 

 Razem 1790 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Z tego o symbolach głównych 638-642,644,656,657 

 

L.p. 
Rodzaj spraw i symbol sprawy 

Wpłynęło 

L.b. 

% ogółu 

wpływu tych 

skarg 

1 Sprawy egzekucji administracyjnej (638) 11 9,82 

2 Skargi na uchwały jednostek samorządowych (639) 43 38,40 

3 Skargi organów nadzoru na uchwały organów 
jednostek samorządowych (640) 

7 6,25 

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 11 9,82 

5 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i 
organów administracji niezespolonej (642) 

- - 

6 Środki zapewniające wykonywanie orzeczeń Sądu 
(644) 

1 0,89 

7 Interpretacje podatkowe (656) 39 34,82 

8 Inne interpretacje (657) - - 

 Ogółem 112 100% 
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Tabela nr 3  

Załatwienia według rodzajów spraw w WSA w Kielcach w roku 2016. 

L.p. Rodzaj spraw i symbol sprawy 
 

Załatwiono 

Łącznie 

 

W tym wyrokiem 

Uwzględniono Oddalono 

1 Budownictwo (601) 133 24 75 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602) 4 3  

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach 
(603) 

172 13 117 

4 Działalność gospodarcza (604) 319 36 237 

5 Ewidencja ludności (605)       34 1 22 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa 
(606) 

3 1 2 

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 22 6 6 

8 Energetyka i atomistyka (608) - - - 

9 Gospodarka wodna (609) 24 4 11 

10 Spraw komunalizacji mienia (610) - - - 

11 Podatki (611) 592 110 259 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 58 8 41 

13 Ochrona środowiska i ochrona 
przyrody (613) 

27 6 16 

14 Oświata, szkolnictwo wyższe (614) 18 10 3 

15 Sprawy zagospodarowania 
przestrzennego (615) 

42 8 10 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 11 2 7 

17 Uprawnienia do wykonywania 
określonych czynności i zajęć (617) 

- - - 

18 Wywłaszczenie (618) 42 16 18 

19 Stosunki pracy (619) 5 - 5 
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20 Ochrona zdrowia (620) 14 1 3 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 7 2 3 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622) - - - 

23 Dozór techniczny (623) - - - 

24 Powszechny obowiązek obrony kraju 
(624) 

2 1 1 

25 Poczta, telekomunikacja, radio i 
telewizja (625) 

- - - 

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 21 4 5 

27 Cudzoziemcy (627) - - - 

28 Status Kościołów i związków 
wyznaniowych (628) 

- - - 

29 Sprawy mienia przejętego z 
naruszeniem prawa (629) 

1 - 1 

30 Obrót towarami z zagranicą, 
należności celne (630) 

- - - 

31 Wytwarzanie i obrót bronią i 
materiałami wybuchowymi (631) 

1 - - 

32 Pomoc społeczna (632) 109 15 86 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 25 8 14 

34 Sprawy kombatantów (634) 2 - - 

35 Kultura fizyczna, sport i turystyka (635) - - - 

36 Kultura i sztuka (636) 1 - - 

37 Papiery wartościowe i fundusze 
powiernicze (637) 

- - - 

38 Sprawy nieobjęte symbolami podstaw. 
601-637 oraz 646-655 (645) 

3 1 - 

39 Prawo własności przemysłowej (646) - - - 

40 Ochrona danych osobowych (647) - - - 

41 Sprawy z zakresu informacji 
publicznej (648) 

2 - - 

42 
Sprawy dotyczące poświadczenia 
bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony 
informacji niejawnych (649) 

- - - 
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43 Sprawy świadczeń społecznych w 
drodze wyjątku (650) 

- - - 

44 Sprawy funduszy emerytalnych (651) - - - 

45 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych 
(652) 

- - - 

46 Środki publiczne nie objęte innymi 
symbolami (653) 

35 15 15 

47 

Ujawnianie przez Instytut Pamięci 
Narodowej informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa w 
latach 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów (654) 

- - - 

48 
Subwencje unijne, fundusze 
strukturalne i regulacja rynków 
branżowych (655) 

149 27 73 

 Razem 1878 322 1030 

 
 
Z tego o symbolach głównych 638-642,644,656,657 
 

L.p. Rodzaj spraw i symbol sprawy 

Załatwiono 

Łącznie 
W tym wyrokiem 

Uwzględniono Oddalono  

1 Sprawy egzekucji administracyjnej (638) 16 - 13 

2 
Skargi na uchwały jednostek 
samorządowych (639) 

44 13 8 

3 
Skargi organów nadzoru na uchwały 
organów jednostek samorządowych (640) 

1 - 1 

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 16 8 2 

5 Skargi na akty prawa miejscowego (642) - - - 

6 
Środki zapewniające wykonywanie 
orzeczeń Sądu (644) 

1 - - 

7 Interpretacje podatkowe (656) 36 11 21 

8 Inne interpretacje (657) - - - 

 Razem 114 32 45 
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Tabela nr 4 
 

Wpływ wniosków o prawo pomocy w roku 2016 
 
 
 
 
 

Lp 
Wniosek o przyznanie 

prawa pomocy w postaci: 
Wpłynęło 

Z A Ł A T W I O N O 

Łącznie 
/suma 
rubryk        
4 - 8/ 

Przyznano 
prawo 

pomocy w 
całości 

Przyznano 
prawo 

pomocy w 
części 

Odmówiono 
przyznania 

prawa 
pomocy 

Pozostawiono 
bez 

rozpoznania 

 
 

W inny 
sposób 

 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 zwolnienia od kosztów 208 209 94 13 62 36 4 

2 
ustanowienia pełnomocnika 

procesowego 
39 39 30 - 4 4 1 

3 

zwolnienia od kosztów i 
ustanowienia pełnomocnika 
procesowego 
. 

201 194 84 51 52 2 5 
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Tabela nr 5 
 

Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Kielcach w 2016r. 

 
 
 
 

 
Rodzaj 

sprawy 

Wpłynęło 

Odrzucono 

skargę 

kasacyjną 

Umorzono 

postępow. 

kasacyjne w 

trybie art. 

178a 

p.p.s.a. 

Uchylono 
zaskarżony 
wyrok lub 

postanowie
nie i 

rozpoznano 
sprawę w 
trybie art. 

179a 
p.p.s.a. 

Przekazano 

do NSA 

Razem 

w tym od 

orzeczeń 

wydanych 

w trybie 

art. 179a 

p.p.s.a. 

Wydział I 

SA 171  13   152 

SAB 1     1 

SO       

Wydział II 

SA 303 1 22  3 265 

SAB 5  1   7 

SO       

Ogółem SA 474 1 35  3 417 

Ogółem SAB 6  1   8 

Łącznie: 

SA, 

SAB, 

SO 

480 1 36  3 425 
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VII. DANE TELEADRESOWE 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

ul. Prosta 10 

25-366 Kielce 

 

centrala telefoniczna:   41 340 52 00 

faks:      41 334 90 40 

e-mail:    sad@kielce.wsa.gov.pl 

godziny urzędowania: 

Poniedziałek - Piątek od 800 do 1600 

kasa Sądu czynna od 830do 1230 (pok. 124) 

konto bankowe nr: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000 

Biuro podawcze czynne od 800 do 1600 

 

Prezes WSA 

Anna Żak 

Sekretariat 

Urszula Sosnowska 

tel.:  41 340 54 00 

faks: 41 340 53 65 

sekretariat@kielce.wsa.gov.pl  

  

Wiceprezes WSA 

Sylwester Miziołek 

tel.: 41 340 54 00 

faks: 41 340 53 65 

 

Dyrektor WSA 

Leszek Dzierwa 

tel.:  41 340 54 11 

faks:  41 340 53 65 

dyrektor@kielce.wsa.gov.pl 
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Wydział Informacji Sądowej 

Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy 

Sylwester Miziołek 

Kierownik Sekretariatu 

Jolanta Grzybowska 

tel.:  41 340 53 08 

faks: 41 334 90 40 

wis@kielce.wsa.gov.pl 

 

I Wydział Orzeczniczy 

Przewodniczący Wydziału 

Ewa Rojek 

Kierownik Sekretariatu 

Barbara Rutkiewicz-Dygas 

tel.:  41 340 52 04 

faks: 41 340 52 30 

wydzial.pierwszy@kielce.wsa.gov.pl  

  

II Wydział Orzeczniczy 

Przewodniczący Wydziału 

Anna Żak 

Kierownik Sekretariatu 

Agnieszka Palus 

tel.: 41 340 52 14 

faks: 41 340 52 31 

wydzial.drugi@kielce.wsa.gov.pl  

  

Oddział Administracyjno-Gospodarczy 

Kierownik Oddziału 

Dominik Gajek 

tel. 41 340 52 24 

faks: 41 340 53 61 

administracja@kielce.wsa.gov.pl 

 

mailto:sad@kielce.wsa.gov.pl
mailto:wydzial.pierwszy@kielce.wsa.gov.pl
mailto:wydzial.drugi@kielce.wsa.gov.pl
mailto:administracja@kielce.wsa.gov.pl


- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 

 217  

Oddział Finansowo-Budżetowy 

Główny Księgowy 

Maria Nadgowska 

tel.41 340 54 20 

faks: 41 334 90 42 

ksiegowosc@kielce.wsa.gov.pl 

 

Samodzielne stanowisko do spraw osobowych 

Magdalena Łabuda 

tel. 41 340 54 23f 

faks: 41 340 53 62 

kadry@kielce.wsa.gov.pl 

 

Samodzielne stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego 

Audytor Wewnętrzny 

Bogumiła Pacak 

tel. 41 340 53 30 

faks: 41 340 53 61 

bogumila.pacak@kielce.sa.gov.pl 

 

mailto:ksiegowosc@kielce.wsa.gov.pl
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