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I. Informacje wstępne 

Rok 2018 był czternastym rokiem działalności Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach. Sąd nadal 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. 

W 2018 r. obsadę orzeczniczą tut. Sądu stanowiło 14 sędziów, jeden asesor 

oraz dwóch referendarzy sądowych.   

Z aktualnej obsady 14 sędziów oraz asesora sądowego orzekających w WSA 

w Kielcach w 2018 r.  – 6 sędziów orzekało w ramach delegacji w Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym – łącznie na 83 sesjach . 

W dalszej części opracowania przedstawione zostaną szczegółowe 

informacje dotyczące wpływu skarg, postępowania sądowego oraz wybranych 

problemów orzecznictwa w 2018 r. 

 

II. Wpływ skarg i postępowanie sądowe 

W 2018 r. wpłynęło łącznie 1407 spraw, z czego 1292 spraw zarejestrowano 

w repertorium SA, 94 sprawy w repertorium SAB oraz 21 w repertorium SO. Na 

koniec 2018 r. do rozpoznania przez WSA w Kielcach pozostało 216 spraw. 

Wpływ spraw w 2018 r., w porównaniu z 2017 r. (1712 spraw) był niższy o 

305. 

Analizując strukturę wpływu skarg w 2018 r. według ich rodzaju, najwięcej 

skarg na akty administracyjne i czynności organów administracji publicznej wpłynęło 

w następujących kategoriach spraw: 

1. zobowiązań podatkowych (symbol 611) – 318,  

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

– 159 

3.  pomoc społecznej ( symbol 632) – 146 

4. subwencji unijnych (symbol 655) – 126 



Wojewódzk i  Sąd Admin i s t racy jny  w  K ie l cach  

5 

 

 

5. budownictwa (symbol 601) – 114 

6. geodezji i kartografii ( symbol 612) – 53 

7. ochrony środowiska i ochrona przyrody (symbol 613) – 49, 

8. zagospodarowania przestrzennego (symbol 615) – 43 

9. środków publicznych nie objęte innymi symbolami (653) – 42 

10. wywłaszczenia i zwrot nieruchomości (symbol 618) – 32 

11. gospodarki nieruchomościami (symbol 607) – 28, 

12. gospodarka wodna (symb.609) - 24 

13. zatrudnienia i bezrobocia ( symbol 633) – 21 

14. oświaty, szkolnictwo wyższe (symbol 614) -18 

15. rolnictwa i leśnictwa ( symbol 616) – 16, 

16. ewidencji ludności (symbol 605) – 17 

17. działalności  gospodarczej ( symbol 604) – 14 

18. ustroju samorządu terytorialnego ( symbol 626) – 13 

19. sprawy ubezpieczeń zdrowotnych ( symbol 652) -- 10 

 

Na bezczynność organów w różnego rodzaju sprawach wpłynęły 94 sprawy. 

Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne – 1181, 

w następnej kolejności osoby prawne - 305, w 11 przypadkach były to organizacje 

społeczne,  30 skarg wniósł prokurator oraz 5 Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Udział w rozpoznawanych w 2018 r. sprawach, profesjonalnych 

pełnomocników stron i uczestników postępowania, przedstawia się następująco: 

- pełnomocnicy administracji publicznej - 505, 

- adwokaci      - 210, 

- radcowie prawni     - 210, 

- doradcy podatkowi    -   62, 

- prokuratorzy    -  119.   

 

W przedmiocie przyznania prawa pomocy w toku postępowania, w różnym 

zakresie, wpłynęło łącznie 368 wniosków.  

  W 2018 r. nie prowadzono postępowania mediacyjnego.   

Rozpoznawano natomiast 73 sprawy w postępowaniu uproszczonym – w 30 

sprawach uwzględniono skargę, w 42 oddalono, 1 umorzono postępowanie. 
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W 2018 r. załatwiono ogółem 1517 spraw, z tego 1389 z repertorium SA, 107 

z repertorium SAB oraz 21 spraw z repertorium SO.  Na rozprawach załatwiono 1135 

spraw, natomiast 372 spraw zakończono orzeczeniem wydanym na posiedzeniu 

niejawnym. 

Terminowość załatwiania  spraw ( rep. SA i SAB - 1496) przedstawia się 

następująco: 

- do 2 miesięcy od daty wpływu    - 931    ( 62,23%), 

- powyżej 2 do 3 miesięcy           - 300    ( 20,05%), 

- powyżej 3 do 4 miesięcy    - 126    ( 8,42%), 

- powyżej 4 do 6 miesięcy     -    64    ( 4,28%), 

- powyżej 6 do 12 miesięcy          -    58     ( 3,89%), 

- powyżej 12 do 24 miesięcy   -    15      ( 1,00%), 

- powyżej 24 miesięcy    -      2      (0,13%). 

Sprawność postępowania należy uznać za bardzo dobrą, ponieważ 90,7 % 

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

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

NSA, co wyjaśniono w części wstępnej opracowania.  

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

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

2018 r. wynosiło 117 spraw, a średnie załatwienie 126 spraw. 

Zaległość na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 216 spraw, co stanowi 1,84 % 

średniego miesięcznego wpływu. Należy więc podkreślić, że współczynnik 

sprawności postępowania uzyskany w 2018 r. jest na bardzo wysokim 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 393 spraw, 

uwzględniono skargę w 79, co stanowi 20,1%, 

- terenowe organy administracji rządowej – załatwiono 269 spraw, 

uwzględniono skargę w 64 tj. w 23,8 %, 

- Dyrektor Izby Administracji Skarbowej - załatwiono 181 spraw, uwzględniono 

skargę w 38, co stanowi 20,1%,  

- ministrowie, centralne organy administracji rządowej i inne naczelne organy 

–załatwiono 114 sprawy, uwzględniono skargę w 50, co stanowi 43,9%. 
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W 2018 r. sporządzono łącznie 1178 uzasadnień orzeczeń kończących 

postępowanie w sprawie, z tego w ustawowym terminie 14 dni sporządzono 1090 

uzasadnień, co stanowi  92,53%.  Z przekroczeniem ustawowego terminu  

sporządzono uzasadnienie w 59 sprawach (5,01 %)  w 26 sprawach powyżej 14 dni  

do 1 miesiąca po terminie (2,21 %), a w 3 sprawach powyżej 1 m-ca po terminie 

(0,25%). Uchybienie terminu w większości przypadków jest usprawiedliwione 

urlopem sędziego bądź inną uzasadnioną nieobecnością. W 2018 roku w 5 sprawach 

sędziowie korzystali z możliwości przedłużenia terminu do sporządzenia 

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

sądami administracyjnymi (P.p.s.a.). 

W 2018 r. wniesiono 392 skargi kasacyjne od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach, 43 skargi odrzucono, a 348 przedstawiono wraz z 

aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.  

W 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 373 skargi kasacyjne od 

orzeczeń WSA w Kielcach. W 296 sprawach skargi kasacyjne zostały oddalone 

(79,36%), uwzględniono skargi kasacyjne w 24 sprawach (6,43%), w inny sposób 

załatwiono 53 skargi kasacyjne, co stanowi 14,21 %.  

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 2018 roku do Wydziału I wpłynęło łącznie 508 spraw, z czego 492 spraw 

zarejestrowano w repertorium SA, 6 w repertorium SAB i 10 w repertorium SO. 

Wpływ ten był niższy niż w 2017 roku o 207 spraw. W dalszym ciągu najliczniejszą 

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

których wpłynęło 614. Szczegółowa problematyka przedstawia się następująco: 

- podatek od towarów i usług                          - 99 sprawy 

 - podatek akcyzowy           - 8 spraw 

 - podatek dochodowy od osób fizycznych      - 38 spraw 

 - podatek dochodowy od osób prawnych        - 6 spraw 

 -  podatek od spadków i darowizn                   - 4 spraw 

 - podatek od nieruchomości                           - 55 spraw 



Wojewódzk i  Sąd Admin i s t racy jny  w  K ie l cach  

8 

 

 - podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne  

 podatki i opłaty lokalne                                     - 27 spraw 

 - ulgi płatnicze                                - 15 spraw 

 - egzekucja świadczeń pieniężnych                 - 60 spraw 

 - inne o symbolu podstawowym 611                 - 6 spraw 

 - cła              - 1 sprawa 

 -  środki publiczne nie objęte innymi symbolami – 3 sprawy 

           - ulgi w spłacie należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów 

ordynacji podatkowej                                           -    39 spraw 

- subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacje rynków branżowych- 126 

spraw 

W symbolach łamanych dotyczących : 

 -  skarg na uchwały jednostek samorządowych    - 7 spraw 

- skarg na indywidualne interpretacje prawa podatkowego  

wydawanych  przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych – 35 spraw. 

          - skarg na indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydawane przez 

organ inny niż minister właściwy do spraw finansów publicznych – 3 sprawy 

 -  sprawy rejestrowane w rep. SAB            - symbol 6110    - 1 sprawa 

         - symbol 6112   - 5 spraw 

       Wszystkie łamane przez symb. 658 

         

Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne ( 320 spraw ) 

oraz osoby prawne (176 spraw). Dziesięć  spraw wniósł prokurator, a 2 sprawy 

organizacje społeczne. Udział profesjonalnych pełnomocników stron w 

rozstrzyganych sprawach przedstawia się następująco: radcowie prawni - 91 

przypadków, adwokaci - 120 przypadków i doradcy podatkowi – 62 przypadki, 

prokurator 11 przypadków. Nadto odnotowano udział pełnomocników administracji 

publicznej  w 271  sprawach.  

 W 2018 roku załatwiono łącznie z rep. SA 542 sprawy, przy czym 466 na 

rozprawie i 76 na posiedzeniu niejawnym. Nadto załatwiono na rozprawie z rep. SAB 

6 sprawy i z rep. SO 10 sprawy na posiedzeniu niejawnym. Ogółem załatwiono więc 

558 spraw. Na dzień 31 grudnia 2018 r. roku pozostało do załatwienia 91 spraw. 

Zaległość w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 50 spraw. Zaległość 

spowodowana była nierytmicznym wpływem spraw, korzystaniem przez strony z 

prawa pomocy, oraz składania coraz liczniejszych wniosków o wstrzymanie 
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wykonania zaskarżonych decyzji, co przesuwało w czasie możliwość bieżącego ich 

załatwienia. 

Obsada orzecznicza wydziału wynosiła 6 sędziów, w tym przewodniczący 

wydziału w ½ obciążenia, ale sędzia WSA M. Surma cały rok orzekał na delegacji 

stałej w NSA, a s. WSA E. Rojek orzekała w tym czasie w NSA w obciążeniu I sesji w 

miesiącu. Oznacza to, że statystycznie wpływ na jednego sędziego (przy liczonej 

obsadzie 4 sędziów) wyniósł 127 spraw, a załatwienie 140 spraw.  

Ze spraw zaległych: liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty 

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

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

zaległe w przedziałach od 12 miesięcy do powyżej 3 lat to sprawy zawieszone, z 

wyjątkiem jednej. 

Z 463 spraw załatwionych na rozprawie w 128 uwzględniono skargę (30%),w 

287 oddalono skargę (62%), w 10 odrzucono skargę (2%), a 28 załatwiono winny 

sposób (6%). 

Na posiedzeniu niejawnym zapadło 76 orzeczeń kończących postępowanie, z 

czego w 69  sprawach skargę odrzucono (90%). 

Terminowość załatwienia spraw, od daty wpływu do ich załatwienia z 

repertorium SA (542) przedstawia się następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty 

wpływu załatwiono 290 sprawy (54%), w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy 129 

sprawy (24%), w terminie powyżej 3 do 4 miesięcy 58 spraw (11%), w terminie 

powyżej 4 do 6 miesięcy 26 sprawy (5%), w terminie powyżej 6 do 12 miesięcy 32 

spraw (6 %), w terminie powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy 7 sprawa (1%), powyżej 

24 miesięcy 1 sprawa (1%). 

Sprawność postępowania należy uznać za dobrą, skoro 54% 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 61% załatwionych spraw uprawomocniła się do 6 miesięcy 

od daty wpływu. 

Podobnie nie nasuwa zastrzeżeń terminowość zwrotu akt administracyjnych 

po uprawomocnieniu się orzeczenia. W 67% załatwionych nastąpiło do   1 miesiąca 
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od daty prawomocności, w terminie od 1 do 2 miesięcy 15%, w 12 % w terminie 2 do 

3 miesięcy, w terminie powyżej 3 do 6 miesięcy 7%, powyżej 6 miesięcy 0,5% od 

uprawomocnienia się orzeczenia. 

W 2018 roku sędziowie sporządzili łącznie 433 uzasadnień orzeczeń 

kończących postępowanie w sprawie. W ustawowym terminie sporządzonych zostało 

388 uzasadnień, 28 w terminie do 14 dni, 14 w terminie 14 dni do 1 miesiąca i 3 

powyżej 1 miesiąca. Opóźnienia w terminowości spowodowanie  były z reguły 

urlopami wypoczynkowymi sędziów sprawozdawców. W 2018 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 5 sprawach. 

W okresie tym wpłynęło 163 skarg kasacyjnych, w tym 153 przekazano 

Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, a 21 odrzucono. Zaskarżalność  skargami 

kasacyjnymi orzeczeń kończących postępowanie  w sprawach  przy uwzględnieniu 

spraw zakończonych wyrokami i postanowieniami o odrzuceniu skarg kasacyjnych 

wynosi ok. 30 %. 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 146 skarg kasacyjnych. Oddalił 

skargi kasacyjne w 122 sprawach (83,56%), w 11 sprawach uchylił zaskarżone 

rozstrzygnięcie (7,53 %), a w 13 (8,90 %) załatwiono w inny sposób. Stabilność 

orzecznictwa pozostaje zatem na zdecydowanie wyższym poziomie niż w latach 

poprzednich.  

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał w 2018 roku 70 zażaleń od 

rozstrzygnięć Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Oddalił  53 

zażalenia( 75,71%), uchylił 16 zażaleń (22,86%)  a 1 zażalenie (1,43%) załatwił w 

inny sposób. 

W 2018 roku wpłynęło łącznie 47 sprzeciwów  od postanowień/zarządzeń 

referendarza sądowego.  Ogółem załatwiono 47 sprzeciwów utrzymując je w mocy. 

W 2018 roku nie odnotowano przypadków postępowania mediacyjnego i 

uproszczonego. W 1 sprawie postępowanie zawieszono. 

 W 2018 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. 

Nadto sędziowie uczestniczyli w organizowanych przez WSA Kielce i WSA w 

Gorzowie Wielkopolskim warsztatach, na których omawiano bieżące problemy 

orzecznicze, oraz wygłoszono wykłady opublikowanie w opracowaniu wydawanym 
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przez sąd gorzowski. Przykładem narady jest narada odbyta w marcu  2018 r. a 

tycząca nadesłanego przez Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

opracowania w zakresie podatku od nieruchomości.  

 

 

 Wydział II 

 

W roku 2018 do Wydziału II wpłynęło  899 spraw, z czego: 800 – stanowiły 

skargi  na akty i czynności (repertorium SA), 88 – skargi na bezczynność  organów 

(repertorium SAB), 11 - wnioski zarejestrowane w repertorium SO.  

Największą ilość skarg odnotowano w sprawach z zakresu budownictwa  - 

114 i pomocy społecznej -146 oraz skarg  na uchwały jednostek samorządu 

terytorialnego - 70. 

  Łącznie z pozostałością  z poprzedniego okresu do załatwienia w roku 2018 

było 1084 spraw, w tym: 966 – skarg z repertorium SA, 107  – skarg z repertorium 

SAB 11-  wniosków z repertorium SO.  

W roku 2018 w Wydziale II odbyło się 80 rozpraw i 395 posiedzeń niejawnych, 

w tym 99 posiedzeń referendarza sądowego.  

W omawianym okresie  załatwiano 847 skarg na akty i czynności (repertorium 

SA), z czego na rozprawach 640 skarg, zaś na posiedzeniach niejawnych 204 skargi 

oraz 3 sprawy zamknięto. 

Na rozprawach wydano 632 wyroki, w 167 sprawach uwzględniono skargi                  

( w tym 2 sprzeciwy), a w 465 sprawach oddalono (w tym 6 sprzeciwów). Na 

posiedzeniu niejawnym wydano 54 wyroki: w 12 sprawach uwzględniono skargę                    

(4 dotyczyły sprzeciwów), a w 42 oddalono (12 dotyczyło sprzeciwów).  

Odrzucono 124 skargi, w tym:  na rozprawach – 5  i na posiedzeniach 

niejawnych – 119 ( 4 dotyczyły sprzeciwów). W inny sposób załatwiono 34 sprawy 

(na rozprawach 3 , na posiedzeniach niejawnych – 31). 

Na bezczynność organu (repertorium SAB) załatwiono skargi w 101 

sprawach, z czego na rozprawach – 30, a na posiedzeniach niejawnych – 71. 

Sprawy na rozprawach zostały załatwione wyrokami: w 22 sprawach uwzględniono 

skargi, zaś  w 12 oddalono skargę, 34 skargi odrzucono, 1 załatwiono w inny sposób. 
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Na posiedzeniach niejawnych 1 skargę oddalono,  uwzględniono 7, odrzucono 

31 skarg na bezczynność organów, w inny sposób załatwiono 3 skargi. 

Spośród  załatwionych 11 wniosków zarejestrowanych w repertorium SO:- 4 

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

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

2 wnioski oddalono;  1 wniosek dotyczył wyłączenia sędziów, który uwzględniono;                    

6 wniosków dotyczyło przyznania prawa pomocy. 

Do rozpoznania na 2018r.  w Wydziale II pozostało 125 spraw (SA-119, SAB -

6). Zaległość zmniejszono o 60 spraw. 

Wpływ spraw w 2018r. (899) został opanowany o 60 spraw. Szybkość 

postępowania w roku 2018 r. w Wydziale II wyniosła 1,56. 

W Wydziale II w 2018r. orzekało 9 sędziów, w tym jego Przewodniczący- 

Prezes Sądu, Wiceprezes Sądu i Zastępca Przewodniczącego Wydziału. W 2018r.  

sędziowie w ramach delegacji orzekali w Naczelnym Sądzie Administracyjnym:  

- sędzia NSA Anna Żak  w okresie od stycznia do  grudnia 2018r. w wymiarze 1 sesji 

w miesiącu, 

- sędzia WSA Sylwester Miziołek w okresie od stycznia do grudnia 2018r.                         

w wymiarze 1 sesji w miesiącu,  

- sędzia WSA Renata Detka w okresie od stycznia do grudnia 2018r. w wymiarze                   

1 sesji w miesiącu. 

Obciążenie wpływem na jednego sędziego (przy liczonej obsadzie 7 sędziów) 

wyniosło 128, a załatwienie 137 spraw. 

W 2018r. w 899 sprawach (SA – 800, SAB – 88) skargi na akty i czynności, 

jak również  na bezczynność organów  wniosło: 861 osób fizycznych, 129 osób 

prawnych; 9 organizacji społecznych. 

Odnotowano także 20 spraw ze skargi prokuratora oraz 5 skarg złożonych 

przez Rzecznika Praw Obywatelskich.  

W rozstrzygniętych w 2018r.  sprawach odnotowano udział: 

- pełnomocników administracji publicznej –  234, 

- adwokatów jako pełnomocników  skarżących – 78, 
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- adwokatów jako pełnomocników uczestników postępowania – 12, 

- radców prawnych  jako pełnomocników skarżących – 104, 

- radców prawnych jako pełnomocników uczestników postępowania – 15, 

- prokuratorów jako uczestników – 93. 

Sędziowie w 2018 roku sporządzili łącznie 745 uzasadnień orzeczeń 

kończących postępowanie w sprawie, z czego w ustawowym terminie 702 (94,2%) 

31 (4,2%) w terminie do 14 dni, 12 (1,6%) w terminie 14 dni do 1 miesiąca. 

Terminowość załatwiania spraw (rep. SA i SAB – 948 spraw) przedstawia się 

następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu załatwiono – 637 spraw 

(67,2%), w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy – 169 spraw,  w terminie powyżej 3 do 

4 miesięcy – 68 spraw, w terminie powyżej 4 do 6 miesięcy – 38 spraw, powyżej  6 

miesięcy  do 12 miesięcy  - 26 spraw, powyżej  1 roku – 8 spraw i powyżej 2 lat – 2 

sprawy.  

W roku 2018r. do Wydziału II wpłynęło łącznie 259 środków odwoławczych , w 

tym 229 skarg kasacyjnych i 30 zażaleń. Na posiedzeniach niejawnych Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił 22 skargi kasacyjne i 11 zażaleń. Ponadto 

wobec 2 zażaleń zastosował art. 195 § 2 ppsa. 

W 2018r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazano 195 skarg 

kasacyjnych i  17 zażaleń. 

W 2018r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał  227 skarg kasacyjnych  

od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. W 174 (76,65%) 

sprawach orzeczenia kończące Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

zostały utrzymane w mocy, w 13 (5,73%) sprawach uchylono orzeczenie, a 40 

(17,62%) sprawy załatwiono w inny sposób. 

W 2018r. Naczelny Sąd Administracyjny  rozpoznał 44 zażalenia, z czego w 

37 (84,09%) sprawach zażalenia oddalono, a w 3 (6,82%) sprawach uwzględniono,  

4 sprawy załatwiono w inny sposób (9,09%). 

W 2018r. w Wydziale II nie odnotowano wpływu wniosków o przeprowadzenie 

postępowania mediacyjnego.  
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Przeprowadzono 73 postępowania uproszczone (rep.SA i SAB), w 30 

sprawach uwzględniono skargi, w 42 oddalono skargi, a w 1 sprawie umorzono 

postepowanie.  

W roku 2018 w Wydziale II rozpoznano 209  wniosków o przyznanie prawa 

pomocy, w tym  6 wnioski zarejestrowanych w repertorium SO. 

W Wydziale II odbywały się narady sędziów  w celu przedyskutowania i 

ujednolicenia  poglądów  w sprawach budzących wątpliwości orzecznicze oraz celem 

omówienia opracowań i analiz przesłanych przez Biuro Orzecznictwa NSA. 

W 2018 r. do Wydziału II nie wpłynął żaden wniosek o wymierzenie grzywny z 

art. 64c § 6, art. 112, art. 145a § 2 i 3, art. 151a § 1, art. 155 § 3 p.p.s.a.  

 Wpłynęło natomiast pięć wniosków o wymierzenie grzywny z art. 55 § 1 

p.p.s.a.  W jednym przypadku Sąd wymierzył grzywnę. 

 Wpłynęły też dwie skargi z art. 154 § 1 p.p.s.a., które nie zostały 

uwzględnione. 

 Wpłynęło 12 wniosków o wymierzenie grzywny z art. 149 § 2 p.p.s.a., z czego 

w jednym przypadku wniosek taki został uwzględniony. 

W dwóch sprawach, po uwzględnieniu skargi na bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania, Sąd przyznał od organu na rzecz skarżącego sumę 

pieniężną na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. 

 W roku 2018 nie zauważono uchybień w działalności organów administracji 

publicznej, w związku z czym nie dokonano sygnalizacji w oparciu o art. 155 § 1 

p.p.s.a. 

W sprawie II SAB/Ke 50/18 Sąd wymierzając w trybie art. 55 § 1 grzywnę w 

wysokości 500 zł podniósł, że nie było kwestionowane, że organ w terminie 

wskazanym w art. 54 § 2 p.p.s.a. wraz z odpowiedzią na skargę przekazał jedynie 

część akt administracyjnych. Natomiast akta te zostały w pełni skompletowane, 

dopiero po wniesieniu przez skarżącego wniosku o ukaranie organu grzywną, przy 

czym warto zauważyć, że złożenie brakujących dokumentów miało miejsce dopiero 

na jeden dzień przed wyznaczonym terminem rozprawy sądowej. 

Wśród nieprzekazanych w terminie przez organ akt znajdowało się 

postanowienie, którym organ odwoławczy uchylił postanowienie organu I instancji 

zawieszające postępowanie w niniejszej sprawie dotyczącej ustalenia warunków 

zabudowy. Sąd podkreślił, że zawieszenie postępowania powoduje wstrzymanie toku 

postępowania, a w konsekwencji uniemożliwia jego szybkie zakończenie. 
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Niewątpliwie więc, ze względu na przedmiot niniejszego postępowania dotyczącego 

bezczynności i przewlekłego prowadzenie postępowania w przedmiocie ustalenia 

warunków zabudowy, szczególnie istotne było załączenie do akt sprawy ww. 

postanowienia. Ponadto organ odwoławczy uchylając rozstrzygnięcie organu I 

instancji, w istocie uznał, że nie ma podstaw do zawieszenia postępowania, które 

powinno toczyć się dalej. Takie rozstrzygnięcie nie jest zaskarżalne do sądu 

administracyjnego, a jego weryfikacja może nastąpić dopiero po wniesieniu skargi na 

decyzję. Tym bardziej więc, konieczne było załączenie przez organ ww. 

postanowienia, celem oceny powodów zawieszenia jako przesłanki rozstrzygnięcia o 

przewlekłości postępowania. W tym kontekście Sąd zgodził się ze skarżącym, że 

treść tego dokumentu mogłaby działać na niekorzyść organu, poprzez wskazywanie 

na przewlekłe prowadzenie postępowania. 

Wymierzając grzywnę w jej dolnych granicach (500 zł), Sąd wziął pod uwagę 

okoliczność, że organ ostatecznie  uzupełnił akta administracyjne. Wprawdzie stało 

się to na dzień przed wyznaczonym terminem rozprawy, ale opóźnienie to nie miało 

wpływu na wydanie wyroku w sprawie. 

Wymierzając grzywnę z art. 149 § 2 p.p.s.a. w kwocie 700 zł w sprawie II 

SAB/Ke 15/18 Sąd podniósł, że organ dopuścił się przewlekłości i to w sposób 

rażący. Nawet bowiem uwzględniając czas od uchylenia przez organ II instancji 

postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, poza przeprowadzeniem drugiej 

kontroli, organ I instancji nie podjął żadnych czynności zmierzających do załatwienia 

sprawy. Nie może skutecznie powoływać się na to, że inny organ w innym 

postępowaniu nie mógł przeprowadzić pomiarów dlatego, że skarżąca nie 

udostępniła do nich swojej nieruchomości, zwłaszcza w sytuacji, gdy powodem tego 

był brak wcześniejszego zawiadomienia jej o tych pomiarach. Nic nie stało na 

przeszkodzie, aby już po otrzymaniu wniosku organ wykorzystał możliwości, jakie 

dają mu przepisy art. 81c ust. 3 i 4 Prawa budowlanego. Zamiast tego zdecydował 

się na wystąpienie o przeprowadzenie pomiarów hałasu.  

Sąd zauważył, że nawet sprawę skomplikowaną, stosownie do art. 35 § 3 kpa, organ 

powinien załatwić w terminie 2 miesięcy. Tymczasem w niniejszej sprawie takiego 

dwumiesięcznego terminu organ potrzebował na "konieczność przeanalizowania na 

nowo działań jakie powinien podjąć" w związku z odmową przeprowadzenia 

pomiarów hałasu przez inspektora ochrony środowiska, o czym świadczy fakt, że 

dopiero po upływie takiego właśnie okresu od wydania trzeciego z kolei 
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postanowienia informującego o niezałatwieniu sprawy w terminie zobowiązał do 

przeprowadzenia pomiarów właściciela obiektu. 

Sąd tylko częściowo uwzględnił zawarty w skardze wniosek o wymierzenie organowi 

grzywny, wymierzając ją w kwocie 700 zł (zamiast w żądanej maksymalnej 

wysokości), oceniając, że grzywna w tej wysokości spełni swoją funkcję 

prewencyjną. Nadto Sąd miał na uwadze to, że również stanowisko organu 

odwoławczego, dwukrotnie uznającego, że organ I instancji nie dopuszcza się 

przewlekłego postępowania, mogło przyczynić się do utwierdzenia PINB, że nie 

narusza przepisów art. 35 kpa. 

W sprawie II SAB/Ke 1/18 Sąd, w oparciu o art. 149 § 2 p.p.s.a., przyznał 

skarżącemu od organu kwotę 2000 zł. 

Sąd wyjaśnił, że za stwierdzeniem bezczynności z rażącym naruszeniem prawa w 

niniejszym przypadku przemawiał przede wszystkim znaczny okres bezczynności, 

obejmujący niespełna rok, jak też fakt, że – jeśli chodzi o prawidłowość 

pełnomocnictwa udzielonego przez członków Stowarzyszenia, w tym zwłaszcza brak 

podpisu wszystkich członków, co było głównym powodem pozostawienia odwołania 

bez rozpatrzenia – SKO wypowiedziało się w sposób bardzo lakoniczny, znając przy 

tym (już na etapie rozpoznania ponaglenia) stanowisko tut. Sądu wyrażone w 

sprawie II SA/Ke 380/17. Przy dochowaniu należytej staranności także obliczenie 

terminu mogło zostać dokonane prawidłowo. 

Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięcie, Sąd uznał za zasadny wniosek 

Stowarzyszenia o przyznanie od organu na rzecz Stowarzyszenia sumy pieniężnej w 

wysokości 2000 złotych.  

Z kolei w sprawie II SAB/Ke 67/18 Sąd uwzględnił skargę na przewlekłość 

postępowania organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie 

nieważności decyzji i na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. przyznał stronie skarżącej 

kwotę 1000 zł. 

Sąd nie zgodził się z organem, że sprawa dotycząca wniosku skarżącego o 

stwierdzenie nieważności decyzji miała charakter szczególnie skomplikowany – z 

uwagi na sam fakt, iż sprawy dotyczące stwierdzenia nieważności, z uwagi na ich 

charakter i konsekwencje, jakie wywołują, są co do zasady sprawami szczególnie 

skomplikowanymi, dla których podstawowy termin do ich załatwienia wynosi dwa 

miesiące. Szczególnie skomplikowany charakter sprawy administracyjnej może być 

uzasadniony ze względu na złożony stan faktyczny sprawy, wymagający 

przeprowadzenia starannego i wnikliwego postępowania wyjaśniającego, jak i ze 
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względu na niejasny stan prawny, wymagający starannej wykładni przepisów prawa 

lub też z uwagi na precedensowy charakter rozstrzygnięcia. W ocenie Sądu z 

pewnością o takim charakterze sprawy nie może przesądzać tylko i wyłącznie to, że 

jest ona rozpoznawana w trybie nadzwyczajnym. O tym, że takiego charakteru nie 

miała sprawa zainicjowana wnioskiem o stwierdzenie nieważności w niniejszym 

przypadku, najlepiej świadczy fakt, że po wniesieniu ponaglenia decyzja została 

wydana w ciągu kilku dni i to w oparciu wyłącznie o treść wniosku i akta nadesłane 

przez organ I instancji. W międzyczasie nie były dokonywane żadne czynności 

dowodowe. Organ w całości uwzględnił przy tym wniosek skarżącego o stwierdzenie 

nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 kpa. W tej sytuacji nie sposób 

uznać, że zarzut zgłoszony we wniosku o stwierdzenie nieważności (wyłącznie 

jeden) powodował, że postępowanie miało charakter szczególnie skomplikowany, 

bowiem zarzut ten wymagał dokonania prostego ustalenia, czy uchylenie decyzji 

wydanej w postępowaniu zwykłym miało miejsce po upływie 5 lat.  

Wobec takiej kwalifikacji przewlekłości Sąd uwzględnił wniosek skarżącego o 

przyznanie sumy pieniężnej w wysokości 1000 zł. Skarżący co prawda żądanie w 

tym zakresie sformułował w sposób nieprecyzyjny, wnosząc o zasądzenie na rzecz 

skarżącego "grzywny" w powyższej kwocie, niemniej jednak istotą żądania było 

zasądzenie tej kwoty na rzecz skarżącego, w związku z czym Sąd uznał, że chodzi 

tu nie o grzywnę, ale o sumę pieniężną w rozumieniu art. 149 § 2 p.p.s.a. 

W tym przypadku skarżący w piśmie procesowym wykazał dodatkowo, z jakimi 

negatywnymi konsekwencjami (o charakterze finansowym), związanymi z brakiem 

możliwości sprzedaży pojazdu, wiązało się dla niego przewlekłe działanie organu. 

Skarżący trudni się bowiem pośrednictwem w sprzedaży samochodów. 
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III. Zagadnienia związane z prawem pomocy 

 
W 2018 r. skarżący i inni uczestnicy postępowania sądowego chętnie 

korzystali z instytucji prawa pomocy. Wpłynęło 368 wniosków o przyznanie prawa 

pomocy. W 159 przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 42 zostały 

uwzględnione częściowo, w 100 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 

63 wnioski pozostawiono bez rozpoznania, a 13 wniosków rozstrzygnięto w inny 

sposób (umorzono postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy). 

W 2018 r. w Wydziale I wpłynęło 159 wniosków o przyznanie prawa pomocy. 

W 93 przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 14 zostały 

uwzględnione częściowo, w 46 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 

21 wniosków pozostawiono bez rozpoznania, a 1 wniosek 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 

fizycznych w dalszej kolejności w sprawach dotyczących podatku dochodowego od 

osób prawnych. Większość wniosków pochodziła od osób fizycznych, natomiast 12 

wniosków złożyły osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej. 

W 2018 r. w Wydziale II wpłynęły 209 wniosków o przyznanie prawa pomocy. 

W 66 przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 28 zostały 

uwzględnione częściowo, w 54 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 

42 wnioski pozostawiono bez rozpoznania, a 12 wniosków rozstrzygnięto w inny 

sposób (umorzono postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy). 

Podobnie jak w roku 2017, 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 6 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.                

I SA/Ke 364/18 starszy referendarz sądowy zaakcentował, że z istoty regulacji 

dotyczącej przyznania prawa pomocy wynika, że powinno się ją kierować w 
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pierwszej kolejności do osób, które w sposób oczywisty nie są w stanie opłacić 

kosztów sądowych. Tymczasem badając sytuację majątkową skarżącego w tej 

konkretnej sprawie nie można było ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że nie jest 

on w stanie opłacić kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Referendarz 

podkreślił, że przyznanie prawa pomocy, którego domaga się skarżący ma charakter 

wyjątkowy i jest stosowane w stosunku do osób charakteryzujących się ubóstwem i 

wskazał, że do takich osób można zaliczyć osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, 

czy osoby ze względu na okoliczności życiowe pozbawione całkowicie środków do 

życia.  W ocenie referendarza do żadnej z wymienionych grup społecznych skarżący 

nie należy, a jego sytuacja finansowa nie uzasadnia przyznania prawa pomocy we 

wnioskowanym zakresie. Po pierwsze, skarżący ma zaspokojone potrzeby 

mieszkaniowe – posiada i utrzymuje dwa mieszkania. Ponadto wykazał, że do 

dyspozycji jego czteroosobowej rodziny pozostaje miesięcznie kwota od 10.000 zł do 

14.000 zł, natomiast miesięczne wydatki określił na kwotę 13.427 zł  

Referendarz podkreślił, że miesięczny dochód jaki rodzina skarżącego uzyskuje oraz 

kwoty jakie miesięcznie wydatkują nie pozwalają dać wiary, że skarżący nie jest w 

stanie pozyskać środków na opłacenie kosztów sądowych w przedmiotowej sprawie. 

Biorąc również pod uwagę brak problemów w regulowaniu miesięcznych wydatków 

nie do przyjęcia jest wniosek, że uiszczenie kosztów sądowych wpłynie na kondycję 

finansową jego rodziny. Orzekający zaakcentował, że wniosek o przyznanie prawa 

pomocy należy uznać za uzasadniony, w sytuacji gdy poniesienie kosztów 

postępowania skutkowałoby ograniczeniem wydatków na konieczne utrzymanie, a 

więc na zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalnych. Wskazał ponadto, że 

wysokość wydatków, nawet na te najbardziej podstawowe cele, takie jak wyżywienie, 

opłaty za mieszkanie, media musi mieścić się w kwotach, które są ponoszone w 

przeciętnym gospodarstwie domowym. Powyższych wymogów, które uzasadniałyby 

zwolnienie od kosztów sądowych, w ocenie referendarza skarżący nie spełnił. 

Referendarz wskazał też, że niektóre wydatki miesięczne skarżącego przekraczają 

możliwości przeciętnego gospodarstwa domowego. Jako wysokie orzekający określił 

wydatki rodziny skarżącego na utrzymanie dwóch mieszkań ok. 1542 zł miesięcznie 

(karta 7 akt sądowych), zajęcia dodatkowe córki – 270 zł miesięcznie (karta 7 akt 

sądowych), czy raty kredytów, opłat kredytowych i spłat kart kredytowych – ok. 4.618 

zł miesięcznie (karta 7 akt sądowych). Wydatki te określił jako przewyższające 

możliwości finansowe przeciętnego gospodarstwa domowego i nie zakwalifikował ich 

jako niezbędnych dla koniecznego utrzymania. Orzekający wskazał, że uwagi tej nie 
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należy traktować jako wskazującej na konieczność rezygnacji ponoszenia tych 

wydatków – miała ona jedynie na celu wskazanie, że wydatki miesięczne rodziny 

skarżącego są ponadprzeciętne, znacznie wykraczające poza zakres podstawowych 

potrzeb socjalnych.  

W odniesieniu na powoływanie się przez skarżącego na spłatę kredytów referendarz 

podkreślił, że fakt spłaty zobowiązań kredytowych, czy innych zobowiązań 

cywilnoprawnych nie jest argumentem za przyznaniem prawa pomocy. Obowiązek 

spłaty zobowiązań finansowych ma oczywiście wpływ na sytuację materialną strony, 

nie stanowi jednak przesłanki, która przesądziłaby o przyznaniu prawa pomocy i 

okoliczność ta nie przesądza o braku możliwości poniesienia kosztów związanych z 

postępowaniem sądowoadministracyjnym. Spłata kredytu i innych zobowiązań 

cywilnoprawnych nie jest wydatkiem, którego ponoszeniu należy przyznać 

pierwszeństwo przed wydatkami związanymi z udziałem w postępowaniu przed 

sądem administracyjnym. W orzecznictwie sądowym ukształtowało się już 

stanowisko, że zobowiązania cywilnoprawne nie mogą mieć pierwszeństwa przed 

kosztami postępowania sądowego.  

Uwzględniając powołane wyżej okoliczności referendarz negatywnie ocenił próbę 

przeniesienia na Skarb Państwa kosztów związanych z postępowaniem sądowym, 

bowiem możliwość przyznania prawa pomocy dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca 

nie jest w stanie obiektywnie ponieść kosztów postępowania, a nie takich, w których 

brak możliwości uiszczenia kosztów sądowych jest subiektywnym przekonaniem 

strony o braku możliwości uiszczenia takich kosztów. 

 W postanowieniach z 7 września 2018 r. sygn. akt od I SA/Ke 280/18 do                       

I SA/Ke 286/18 utrzymanych w mocy postanowieniami Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach starszy referendarz sądowy stwierdził, że wnioski 

strony skarżącej, która wnosi jednocześnie o zwolnienie z kosztów sądowych oraz 

ustanowienie pełnomocnika należy w pierwszej kolejności rozpatrywać w kontekście 

przesłanki zawartej w art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo  

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze 

zm.) dalej zwanej p.p.s.a., tj. całkowitego przyznania prawa pomocy. W tym zakresie 

w ocenie orzekającego wnioski skarżącej nie zasługiwały na uwzględnienie.  

W rozpoznawanych sprawach ze złożonych oświadczeń na urzędowych 

formularzach PPF wynika, że skarżąca ma zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, 

posiada prawo do świadczenia emerytalnego w kwocie 1855 zł miesięcznie oraz 

dopłat unijnych do prowadzonego gospodarstwa rolnego w kwocie 1359 zł netto 
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miesięcznie. Ponadto skarżąca nie ma nikogo na utrzymaniu, nie wykazuje, aby 

posiadała jakiekolwiek zadłużenia, czy zobowiązania kredytowe, których nie jest w 

stanie spłacić. W ocenie referendarza powyższe świadczy o tym, że sytuacja 

materialna skarżącej jest stabilna i posiada ona dostateczne środki na zapewnienie 

sobie minimum egzystencji.  

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności orzekający uznał, że rozpatrywany 

wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i 

ustanowienia pełnomocnika zasługuje na częściowe uwzględnienie poprzez 

zwolnienie od uiszczenia wpisu od wniesionych skarg. Orzekający wskazał, że 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 referendarz wziął pod uwagę czynności 

warunkujące skuteczne wniesienie skargi. Z art. 220 § 1 p.p.s.a. wynika, bowiem że 

skuteczne wniesienie skargi warunkuje wniesienie wpisu od skargi, który w 

niniejszych sprawach stosownie do § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 

2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisów w 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193 ze zm.) 

łącznie wpisy winny stanowić kwotę 1400 zł. W ocenie referendarza, uiszczenie 

jednorazowo kwoty w takiej wysokości rzeczywiście może mieć negatywny wpływ na 

sytuację finansową skarżącej.  

Wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych orzekający uznał za uzasadnione w 

części i przyznał skarżącej zwolnienie od wpisu od wniesionych skarg. Nie znalazł 

natomiast przesłanek do uwzględnienia wniosków o zwolnienie od kosztów 

sądowych w pozostałym zakresie oraz w zakresie ustanowienia profesjonalnego 

pełnomocnika. Referendarz podkreślił, że 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.  

 Z kolei w sprawie o sygn. I SA/Ke 232/18 starszy  referendarz sądowy, 

stosownie do złożonego wniosku, zwolnił stronę skarżącą od kosztów sądowych. W 

złożonym wniosku skarżący wskazał bowiem, że pozostaje w gospodarstwie 

domowym wraz z żoną i czworgiem dzieci w wieku 20, 19, 17 i 6 lat. Jako posiadany 
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majątek wskazał dom wielkości 76m² wymagający generalnego remontu oraz 

nieruchomość rolną wielkości 1,49ha. Wskazał, że jego żona pracuje na roli, a dzieci 

uczą się, są ubodzy, jest im bardzo ciężko, a kwota wpisu sądowego – 200 zł to dla 

skarżącego bardzo duża kwota. Rodzina skarżącego utrzymuje się z dochodu z 

gospodarstwa rolnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego w łącznej kwocie 700 zł netto 

miesięcznie. Miesięczny dochód rodzina przeznacza na jedzenie, leki dla dzieci i 

opłaty. Ponadto w piśmie z 13 lipca 2018 r. skarżący wskazał, że najmłodsza córka 

leczy się nefrologicznie i onkologicznie, jest po chemioterapii, pozostałe dzieci leczą 

się kardiologicznie. Skarżący oświadczył też że nie ma stałej pracy, pomaga przy 

chorych dzieciach i pracuje na roli, często jest zmuszony pożyczać pieniądze u 

rodziny i znajomych.   

Analiza złożonego przez skarżącego wniosku o przyznanie prawa pomocy w 

zakresie zwolnienia od kosztów sądowych doprowadziła orzekającego do 

przekonania, że wniosek ten zasługuje na uwzględnienie. Orzekający biorąc pod 

uwagę sytuację finansową skarżącego, przede wszystkim wysokość oraz źródła 

miesięcznych dochodów stwierdził, że skarżący wykazał należycie, iż nie jest w 

stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania 

koniecznego dla siebie i rodziny.   

Postanowieniem z dnia 26 października 2018 r. sygn. akt II SA/Ke 584/18 

starszy referendarz sądowy odmówił skarżącym przyznania prawa pomocy. Po 

rozpoznaniu sprzeciwu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach utrzymał w 

mocy postanowienie referendarza sądowego. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd 

podniósł, że  treść oświadczenia złożonego we wniosku o przyznanie prawa pomocy 

nie poddaje się ocenie sytuacji życiowej i materialnej wnioskodawców z uwagi na 

ograniczony zakres udzielonych w nim informacji. Nie jest możliwa ocena, czy 

skarżący poniosą uszczerbek utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny skutkujący 

brakiem możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, a w rezultacie, 

czy wniosek o przyznanie prawa pomocy winien zostać uwzględniony w całości lub 

części, przy czym również w sprzeciwie strona tych okoliczności nie wykazała. 

Wnioskodawcy stwierdzili, że uzyskują dochody miesięczne wyłącznie z tytułu pracy w 

gospodarstwie rolnym w kwocie 221,19 zł, a w sprzeciwie wyjaśnili, że dochód ten 

został wyliczony na podstawie przeciętnego dochodu z hektara przeliczeniowego w 

indywidualnych gospodarstwach rolnych ustalonego przez Główny Urząd Statystyczny. 

Sąd uznał jednak, że informacje zawarte w formularzu mają jednak odzwierciedlać 

rzeczywistą sytuację dochodową rodziny. Nie chodzi tu o podanie wysokości dochodów 
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ustalonych w przepisach prawa dla potrzeb ustalenia zasadności i wysokości 

świadczeń przyznawanych ze środków publicznych, ale o dochód, który odpowiada 

wysokości dochodu rzeczywiście osiąganego z gospodarstwa rolnego przez 

wnioskodawców. Przyjmując jednak, bo takiej okoliczności nie sposób z całą 

pewnością wykluczyć, że skarżący osiągają dochód miesięczny w wysokości 221,19 zł, 

to zważywszy na to, że trzyosobowa rodzina (dwoje dorosłych i czteroletnia córka) musi 

zaspokajać swoje egzystencjalne potrzeby, w tym ponosić wydatki związane z 

utrzymaniem domu mieszkalnego i samochodu osobowego, trudno było uznać, iż 

dochód powyższy stanowi wyłączne źródło utrzymania rodziny wnioskodawców. 

Wątpliwości Sądu wzbudziło zwłaszcza także to, że w sytuacji osiągania dochodów w 

wysokości, o jakiej mowa wyżej, rodzina nie uzyskuje środków pieniężnych z pomocy 

społecznej, ani żadnych innych świadczeń publicznych, których przyznanie 

warunkowane jest niskimi dochodami rodziny, tym bardziej, że skarżący mają wiedzę o 

rodzajach świadczeń, do uzyskania których konieczne jest wyliczenie dochodu z 

gospodarstwa rolnego.  

Sąd nie uwzględnił także podniesionych w sprzeciwie zarzutów, że kwestionowane 

postanowienie zostało wydane bez uwzględnienia okoliczności, iż rodzina osiąga 

dodatkowe korzyści z przetworzenia plonów rolnych i ich spożytkowania w 

gospodarstwie domowym. Po pierwsze, takich informacji strona nie podała w 

formularzu PPF, a, po drugie, trudno ustalić, o jaki rodzaj płodów rolnych chodzi, skoro - 

zgodnie z oświadczeniem strony - grunty rolne tworzące gospodarstwo rolne pokryte są 

sianą trawą, a skarżący nie posiadają żadnego inwentarza żywego. Wątpliwości Sądu 

co do wiarygodności oświadczenia wzbudziła także podniesiona w sprzeciwie 

okoliczność, że wnioskodawcy korzystają z pomocy finansowej rodziców. Sąd uznał, że 

pomoc ta musi być znaczna (żywność, ubrania, opał, środki higieniczne, czy koszty 

związane z utrzymaniem zdrowia), jeśli wydatki, które mają ponosić, to wyłącznie 

energia elektryczna i woda – 200 zł łącznie.  

Po otrzymaniu postanowienia Sądu wnioskodawcy uiścili wpis sądowy w wysokości 

200 zł. 

       W 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach po raz 

pierwszy wpłynął wniosek o przyznanie prawa pomocy złożony przez organ 

administracji publicznej - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Wnioskodawca zwrócił się o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w 

wysokości 100 zł. Ze złożonego formularza wynikało, że na koniec miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku na rachunku bankowym wnioskodawcy 
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znajdowała się kwota 35700,56 zł.  Organ podniósł, że nie posiada w tej chwili  

wolnych środków, które zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych 

mógłby przeznaczyć na pokrycie żądanej opłaty w wysokości 100 zł. Nawet gdyby 

organowi udało się znaleźć środki (których na chwilę obecną brak), to do 

przesunięcia ich zgodnie z przepisami wymagana jest uchwała Rady Powiatu.   

W uzasadnieniu postanowienia referendarza sądowego z dnia 10 sierpnia 

2018 r. sygn. akt II SAB/Ke 15/18  o oddaleniu wniosku o przyznanie prawa pomocy 

podkreślono, że art. 256 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) stanowi, że wydatki nieprzewidziane, których 

obowiązkowe płatności wynikają z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych lub 

ugód, mogą być dokonywane bez względu na poziom środków finansowych 

zaplanowanych na ten cel. Odpowiednia zmiana planu wydatków powinna nastąpić 

w trybie przeniesień wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków lub z rezerw 

celowych. Skoro wnioskodawca nie kwestionował, że ma na swoim koncie określone 

środki finansowe i  nie uprawdopodobnił niemożności dokonania zmian w planie 

finansowym, dopuszczalnych w świetle ustawy o finansach publicznych, to należało 

odmówić wnioskującemu przyznania prawa pomocy. Wydając to rozstrzygnięcie 

kierowano się stanowiskiem wyrażonym w postanowieniu Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 18 września 2007 r., II OZ 707/07). Organ administracji 

publicznej nie wniósł sprzeciwu i uiścił należny wpis od skargi kasacyjnej. 

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2018 r. sygn. akt II SA/Ke 275/18 referendarz 

sądowy odmówił przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym Radzie Sołeckiej.  

Rozpoznając sprzeciw od postanowienia referendarza sądowego Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Kielcach miał na uwadze przepis art. 243 § 1  p.p.s.a.  zgodnie z 

którym, prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed 

wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Zdolność sądową, a więc 

zdolność występowania przed sądem jako strona (art. 25 § 1 p.p.s.a.) posiadają 

osoby fizyczne i osoby prawne, a także państwowe i samorządowe jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz organizacje społeczne 

nieposiadające osobowości prawnej (art. 25 § 2). Ponadto, zdolność sądową mają 

inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli przepisy 

prawa dopuszczają możliwość nałożenia na te jednostki obowiązków lub przyznania 

uprawnień lub skierowania do nich nakazów i zakazów, a także stwierdzenia albo 

uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa (§ 3) i 

organizacje społeczne, choćby nie posiadały osobowości prawnej, w zakresie ich 
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statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób               

(§ 4). 

Kierując się treścią cytowanych przepisów Sąd stwierdził, że występująca z 

wnioskiem o przyznanie prawa pomocy Rada Sołecka nie posiada zdolności sądowej 

w rozumieniu p.p.s.a. – a zatem nie jest podmiotem, którego wniosek o prawo 

pomocy podlegałby merytorycznemu rozpoznaniu (por. np. postanowienie 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2013r. o 

sygn. akt I SA/Wa 321/13). Ponadto Sąd podkreślił, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy  

z 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994) 

sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Jak wynika z art. 36 tej ustawy organami 

sołectwa są zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy oraz sołtys - jako organ 

wykonawczy, którego działalność wspierana jest przez radę sołecką. Tak więc, Rada 

sołecka wspomaga jedynie działalność organu wykonawczego jednostki pomocniczej 

gminy i w żadnym przypadku nie jest organem jednostki pomocniczej gminy 

wyposażonym w uprawnienia do samodzielnego działania. Rada sołecka w 

szczególności nie podejmuje uchwał o skorzystaniu ze środków prawnych 

przysługujących sołectwu jako ewentualnej stronie w postępowaniu 

administracyjnym, nie dysponuje też kompetencją do reprezentowania sołectwa na 

zewnątrz (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2001r. 

o sygn. akt II SA 1539/00, LEX nr 53449). Mając na uwadze treść powołanych 

przepisów powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach utrzymał w mocy 

postanowienie referendarza sadowego.    

Reasumując, 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. 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 rozstrzyganych w 2018 roku sprawach z zakresu podatku od towarów i 

usług w zdecydowanej większości przeważały sprawy związane czy to 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, czy też z 

oceną rzetelności prowadzonych przez podatnika ewidencji. W mniejszej liczbie 

rozpoznawane były sprawy związane z wydawanymi w zakresie podatku VAT 

interpretacjami indywidualnymi. Rozpoznawane były ponadto sprawy związane z 

odmową wydania interpretacji indywidualnej oraz stwierdzeniem wygaśnięcia 

interpretacji indywidualnej. 

 W sprawie I SA/Ke 357/18 organ ustalił, że podatnik prowadzi działalność 

gospodarczą od 1995 r. a od listopada 1996 r. jest czynnym podatnikiem VAT i dla 

potrzeb tego podatku prowadzi ewidencję zakupów VAT i ewidencję sprzedaży VAT. 

Podatnik zatrudnia pracowników. Głównym przedmiotem prowadzonej w 2014 r. 

przez podatnika działalności gospodarczej była sprzedaż detaliczna w 

niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów 

tytoniowych - PKD 47.11.Z. Tego rodzaju prowadzonej działalności podatnik nie 

zgłosił do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). W 

wyniku przeprowadzonej kontroli oraz postępowania podatkowego organ stwierdził, 

że prowadzona przez podatnika ewidencja dostaw VAT za miesiące od stycznia do 

grudnia 2014 r. jest nierzetelna w zakresie ewidencji sprzedaży towarów 

handlowych. Podatnik nie zaewidencjonował bowiem w pełnej wysokości obrotów 

uzyskanych ze sprzedaży towarów handlowych. Podstawę, ustaleń w powyższym 

zakresie stanowiły ustalenia w zakresie stosowanej marży. Stwierdzono rozbieżności 

pomiędzy marżą zeznaną a wyliczoną na podstawie kosztu własnego sprzedanych 

towarów. W oparciu o dokumentację podatkową, tj. kopie paragonów fiskalnych, 

niemożliwe było ustalenie stosowanych marż na poszczególne towary handlowe, 

ponieważ zamiast wymaganych nazw własnych towarów, na kopiach paragonów z 

kas fiskalnych drukowane były nazwy grup towarów handlowych. Organ stwierdził, że 

w toku postępowania podatnik składał odmienne zeznania co do wysokości 

stosowanej marży i wysokości strat i ubytków: w trakcie kontroli podatnik oświadczył, 
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że nie jest w stanie określić stosowanej marży na poszczególne grupy towarów, ale 

średnia marża dla trzech sklepów na wszystkie grupy towarów wynosiła około 15%, 

straty i ubytki nie były dokumentowane z tym, że ich łączna wartość mogła wynosić 

1-2%. Po zakończeniu kontroli pismem z 2 września 2015 r. podatnik wycofał się ze 

złożonego oświadczenia twierdząc, że podał dane zawyżone. Do protokołu 

przesłuchania w charakterze strony (4 maj 2016 r. oraz 10 czerwiec 2016 r.) podatnik 

określił procentowy udział 23 grup towarów w prowadzonych trzech punktach 

sprzedaży, podał stosowane w 2014 r. marże na poszczególne grupy towarów i 

doprecyzował wielkość strat i ubytków ze wszystkich punktów sprzedaży określając 

je w wielkości około 2%, w tym w stawce 5% - ok. 60%, w stawce 8% - 20% i w 

stawce 23% - 20%.w stosunku do zakupów 2014 r. Pomimo tego, że podatnik w toku 

kontroli i postępowania podatkowego składał odmienne zeznania w zakresie 

stosowanych marż oraz ubytków i strat, organ przyjął do ustaleń marże oraz ubytki i 

straty zeznane przez podatnika, poparte analizą wynikającą z dokumentów 

źródłowych. Organ wskazał też na złożone do protokołu kontroli przez podatnika 

wyjaśnienia, że w okresie objętym kontrola wybierał na potrzeby własne i rodziny 

towar, którego nie ewidencjonował na kasie rejestrującej i którego wartości nie 

doliczał do obrotów sprzedaży za poszczególne miesiące 2014 r. Zestawiając dane 

zawarte w oświadczeniu podatnika złożonym do Urzędu Miasta i Gminy z danymi 

wynikającymi z dokumentacji podatkowej podatnika organ stwierdził, że 

oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu jest niezgodne z rzeczywistością i 

danych z niego wynikających. Sprzeczności dotyczą zarówno godzin sprzedaży 

alkoholu jak również wartości tej sprzedaży. Sam koszt własny sprzedanego w 2014 

r. alkoholu (bez uwzględnienia marży i VAT) wynosi netto 59.424,17 zł. 

W ocenie organu taki stan rzeczy, w świetle art. 193 § 1, 2 i 4 Ordynacji podatkowej 

uprawniał do pominięcia ksiąg jako dowodu w sprawie i określenia podstawy 

opodatkowania w drodze oszacowania, zgodnie z art. 23 Ordynacji podatkowej. 

Dyrektor wskazał na art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. 2011.177.1054 ze zm.) dalej "ustawa o VAT", nakładający na podatników 

obowiązek prowadzenia ewidencji zawierającej określone w art. 90, dane niezbędne 

do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, 

kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku 

podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne 

dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Wskazane 

przepisy prowadzą do wniosku, że dla oceny czy księga jest rzetelna decydujące 
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znaczenie ma to, czy w oparciu o zapisy w niej dokonane można ustalić prawidłową 

podstawę opodatkowania, a więc czy zawiera zapisy dotyczące wszystkich zdarzeń 

podatkowych mających wpływ na ustalenie tej podstawy. W ocenie organu ewidencje 

sprzedaży VAT za poszczególne miesiące 2014 r. prowadzone przez podatnika nie 

spełniały określonych wyżej wymogów, na ich podstawie nie można było sporządzić 

prawidłowych, deklaracji dla VAT. Zapisy w nich zawarte nie odzwierciedlały bowiem 

stanu faktycznego, nie obrazowały rzeczywistych rozmiarów działalności 

gospodarczej firmy. Podatnik nie rejestrował w nich wszystkich zdarzeń 

gospodarczych, nie ujawnił całkowitej (faktycznej) sprzedaży towarów handlowych, 

wskutek czego zaniżył wartość rzeczywistej sprzedaży netto i podatku należnego za 

poszczególne miesiące 2014 r. 

Do oszacowania obrotu przyjęto metodę, w której dokonano: w pierwszej kolejności - 

wyliczenia wartości sprzedaży w poszczególnych okresach rozliczeniowych 2014 r. 

(od stycznia do grudnia) zgodnie z procentowym udziałem zakupów towarów 

handlowych wykazanych w ewidencji zakupu w danym okresie rozliczeniowym, w 

stosunku do całości zakupów towarów handlowych w 2014 r.; następnie - 

procentowego wyliczenia udziału towarów handlowych za poszczególne miesiące od 

stycznia do grudnia 2014 r. w stawkach VAT: 5%, 8% i 23% ustalonego na 

podstawie okazanych faktur na zakup towarów handlowych oraz ustalono podstawę 

opodatkowania za poszczególne miesiące 2014 r. stosując proporcję wynikającą z 

wykazanych zakupów towarów handlowych w stawkach 5%, 8% i 23%. Przyjęta 

metoda szacowania została oparta na dowodach źródłowych, których rzetelność nie 

została zakwestionowana oraz na zeznaniach podatnika i jego żony, złożonych pod 

odpowiedzialnością karną. W wyniku szacowania ustalono wartość 

niezaewidencjonowanej sprzedaży w kwocie 27.820,30 zł, stanowiącej różnicę 

pomiędzy obrotem wynikającym z oszacowania w kwocie 405.416,62 zł, a obrotem 

zaewidencjonowanym w ewidencji za ten okres w kwocie 377.596,32 zł. 

Oszacowany obrót w kwocie 27.820,30 zł za miesiące od stycznia do grudnia 2014 r. 

odpowiada niezaewidencjonowanej przez podatnika sprzedaży towarów na potrzeby 

własne w kwocie ok. 20.000 zł. Twierdzenie podatnika w odwołaniu, że 

ewidencjonował na kasie towary wybierane na potrzeby własne jest niezgodne z 

zeznaniami złożonymi przez niego do protokołu kontroli, z których wynika, że w 

okresie objętym kontrolą wybierał ze sklepu na potrzeby własne i rodziny towar, 

którego nie ewidencjonował na kasie rejestrującej, a jego wartości nie doliczał do 

obrotów wykazywanych w ewidencji sprzedaży za poszczególne miesiące 2014 r.; 
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wartość netto wybieranego towaru wg różnych stawek wynosiła około 1500 zł – 1800 

zł miesięcznie. Przesłuchani świadkowie zeznali tylko, że nie było sprzedaży, której 

nie ewidencjonowano na kasie fiskalnej. W zakresie pozostałych rodzajów 

działalności - z tytułu prowizji uzyskanej od wartości zakładów zawartych w punkcie 

"Totalizator sportowy" oraz prowizji z tytułu obsługi punktu przyjęć zdjęć, organ 

uwzględnił dane z prowadzonej przez podatnika dokumentacji księgowej. Organ nie 

stwierdził ponadto nierzetelności ewidencji nabyć bowiem w toku prowadzonego 

postępowania nie dopatrzył się nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania 

zakupów. 

Rozpoznając skargę na decyzję podatnika Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Kielcach stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zaskarżona 

decyzja jest zgodna z prawem. Wskazał, że Istota sporu sprowadza się do oceny, 

czy organ podatkowy był uprawniony zakwestionować rzetelność prowadzonych w 

2014 r. ewidencji sprzedaży VAT i oszacować obroty z tytułu sprzedaży towarów 

handlowych. Przystępując do tej oceny Sąd przypomniał, że z zawartej w art. 122 

Ordynacji podatkowej zasady prawdy obiektywnej wynika, iż obowiązek ustalenia 

istotnych dla sprawy okoliczności obciąża organ podatkowy. Przepis art. 187 § 1 

Ordynacji podatkowej, będący rozwinięciem tej zasady, nakłada na organ obowiązek 

zebrania i wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego. Obowiązek zebrania 

całego materiału dowodowego oznacza, że organ administracji publicznej winien z 

własnej inicjatywy gromadzić w aktach dowody, które jego zdaniem będą konieczne 

do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy oraz dowody wskazane lub dostarczone 

przez strony, jeżeli mają one znaczenie dla sprawy. Przy rozpatrzeniu materiału 

dowodowego organy podatkowe muszą kierować się regułami zapisanymi w art. 191 

Ordynacji podatkowej, tj. ocenić na podstawie całego zebranego materiału 

dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Dokonując oceny 

wiarygodności zgromadzonych dowodów organ nie jest skrępowany żadnymi 

regułami określającymi wartość poszczególnych rodzajów dowodów i dokonuje tej 

oceny w sposób swobodny, na podstawie własnego przekonania. Swobodna ocena 

dowodów, by nie przekształciła się w samowolę, musi być dokonana zgodnie z 

normami prawa procesowego oraz zachowaniem określonych reguł tej oceny, m.in. 

wszechstronności, logiki, doświadczenia życiowego, oraz znaczenia dowodów i ich 

wartości dla konkretnej sprawy. Dokonując oceny legalności zaskarżonej decyzji i 

podanych w niej motywów, a także czynności podejmowanych przez organ w toku 

prowadzonego postępowania podatkowego Sąd stwierdził, że organy podatkowe 
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wypełniły obowiązki wynikające z wymienionych przepisów. Zebrały dowody a ich 

oceny dokonały nie wykraczając poza ramy określone w art. 191 Ordynacji 

podatkowej. Dopóki bowiem granice swobodnej oceny dowodów nie zostaną przez 

organ przekroczone, sąd nie ma podstaw do podważania dokonanych ustaleń. 

Zdaniem Sądu organ podatkowy miał podstawę do oceny, że ewidencja sprzedaży 

towarów handlowych była w 2014 r. prowadzona nierzetelnie. Z przepisu art. 193 § 1 

Ordynacji podatkowej wynika, że księgi podatkowe prowadzone w sposób rzetelny i 

niewadliwy jako szczególny rodzaj dokumentu korzystają z domniemania 

prawdziwości zawartych nich zapisów. Za księgi podatkowe rozumie się stosownie 

do art. 3 pkt 4 Ordynacji podatkowej ewidencje do prowadzenia których obowiązani 

są podatnicy. Dla oceny czy księga jest rzetelna decydujące znaczenie ma to, czy 

zapisy w niej dokonane odzwierciedlają stan faktyczny, czy w oparciu o dokonane 

zapisy można ustalić prawidłowo podstawę opodatkowania. W sytuacji, gdy zapisy w 

księdze opierają się na dowodach nie odzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń, 

gdy analiza zapisów wskazuje na sprzeczności poszczególnych składników 

działalności gospodarczej, gdy istnieją rozbieżności między zapisami księgi, a 

dokumentami źródłowymi lub księga nie rejestruje wszystkich zdarzeń należy uznać 

ją za nierzetelną i nie może stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym. 

Nierzetelność księgi może być wykazana nie tylko stwierdzeniem faktu 

niezaewidencjonowania określonych dowodów zakupu czy sprzedaży ale także 

analizą danych wynikających z księgi i dowodów źródłowych. Rozbieżności między 

wysokością marży wynikającej z księgi, a marżami wyliczonymi na podstawie kosztu 

własnego sprzedanych towarów w poszczególnych grupach towarowych stanowią 

dostateczną podstawę do uznania ewidencji zakupu i sprzedaży za nierzetelną, a 

tym samym ustalenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 23 ustawy 

Ordynacja podatkowa, to jest w drodze oszacowania (por. wyrok NSA z 31 maja 

2006 r. sygn. akt II FSK 850/05 dostępny, jak i przywołane orzeczenia, na 

www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Organ podatkowy opierając się na ustaleniach kontroli 

podatkowej, oświadczeniach i zeznaniach podatnika, spisach towarów na koniec 

2013 r. i na zakończenie 2014 r. wykazał nierzetelność ewidencji po stronie 

sprzedaży polegającą na nie rejestrowaniu wszystkich zdarzeń, nie ujawnieniu 

faktycznej sprzedaży towarów, rozbieżnościach w zakresie marż wyliczonych na 

podstawie kosztu własnego sprzedanych towarów z wykazanym obrotem (6,98%), 

wysokością średnich marż podanych przez podatnika (15 %) oraz wynikających z 

zestawienia danych o zakupach i sprzedaży towarów handlowych z podziałem na 

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/
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stawki VAT (bez odliczenia strat i ubytków), z którego przykładowo wynika, że przy 

sprzedaży towarów ze stawką 8% marża wynosiła 74,35%. Nierzetelność ewidencji 

potwierdza także wykazana rozbieżność między wartością sprzedaży netto ze 

stawką 23%, wartością zakupów w 2014 r. a wartością towarów ze stawką 23% ujętą 

w remanencie końcowym za 2014 r. Należy zauważyć, że w oparciu o dokumentację 

podatkową tj. kopie paragonów fiskalnych niemożliwe było ustalenie marż 

stosowanych na poszczególne towary handlowe. Na kopiach paragonów z kas 

fiskalnych zamiast wymaganych nazw własnych towarów drukowane były nazwy 

grup towarów. W ocenie Sądu organy były też uprawnione do ustalenia, że nie 

wszystkie zdarzenia były rejestrowane. Przyznał to sam skarżący składając 

oświadczenie do protokołu kontroli, że na potrzeby własne i rodziny brał towary, 

których wartość wynosiła 1500 -1800 zł miesięcznie, których nie ewidencjonował na 

kasie rejestrującej i nie doliczał ich wartości do obrotów wykazywanych w ewidencji 

sprzedaży. To, że w odwołaniu złożył odmienne wyjaśnienia twierdząc, że towary 

wybierane na potrzeby własne były ewidencjonowane nie oznacza, że organ 

dokonując ustaleń naruszył reguły swobodnej oceny dowodów określone w art. 191 

Ordynacji podatkowej. Ewidencjonowania wybieranych na potrzeby własne towarów 

nie potwierdziła przesłuchana w charakterze świadka pracownica podatnika. Jej 

zeznania, że nie było nie ewidencjonowanej sprzedaży, nie można, co w sposób 

uprawniony podnosi organ, utożsamiać z potwierdzeniem rejestrowania pobieranych 

towarów na własne potrzeby. Wbrew zarzutowi skargi, organ nie pominął tych 

zeznań, lecz dokonał ich oceny w powiązaniu z wyjaśnieniami złożonymi przez 

skarżącego w trakcie kontroli. O wadliwej ocenie, a tym samym naruszeniu art. 193 § 

1, 2, 3 Ordynacji podatkowej nie może świadczyć podważenie przez organ danych 

przekazanych w roku 2014 przez podatnika do Urzędu Miasta Pińczowie na 

podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi, dotyczących wartości sprzedaży alkoholu. Podnoszony w skardze 

fakt nie zakwestionowania przez Urząd Miasta przedstawionych przez niego danych 

nie zwalniał organu od ich weryfikacji. Skoro ustalony na podstawie dokumentacji 

podatkowej koszt własny sprzedanego alkoholu w 2014 r., bez uwzględnienia marży i 

podatku od towarów i usług, stanowi kwotę 59.424,17 zł, zaś wartość alkoholu 

podana w oświadczeniu podatnika - 63.262,20 zł, ocena organu jest uzasadniona i 

znajduje oparcie w materiale dowodowym. Stanowisko organu znajduje 

potwierdzenie wobec ustalonych rozbieżności co do czasu pracy sklepu, w którym 

była prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych. Zdaniem Sądu, materiał 
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dowodowy został zgromadzony w sposób pełny i wyczerpujący i takiej też ocenie 

został poddany. Ewidencje sprzedaży VAT za poszczególne miesiące nie spełniały 

wymogu rzetelności pozwalającego na ustalenie prawidłowej podstawy 

opodatkowania. Dokonana przez organy ocena, że ewidencja sprzedaży była 

prowadzone nierzetelnie nie narusza zasad określonych w art. 191 Ordynacji 

podatkowej. Skuteczne zarzucenie naruszenia przepisu art. 191 Ordynacji 

podatkowej wymaga wykazania, że organy podatkowe uchybiły zasadom logicznego 

rozumowania lub doświadczenia życiowego, ograniczyły ocenę do wybranych 

dowodów, z pominięciem innych, nie uwzględniły powiązań między dowodami, ich 

znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Skarżący, kwestionując ustalenia organów 

podatkowych i zarzucając naruszenie przepisów postępowania, nie przedstawił 

dowodów podważających stanowisko organów podatkowych. To na skarżącym ciąży 

obowiązek dokumentowania zdarzeń gospodarczych w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli tego nie czyni, samo kontestowanie 

działań organów podatkowych nie jest wystarczające dla wykazania swoich racji. 

Ustalenie, że zapisy zawarte w ewidencji nie obrazowały rzeczywistych rozmiarów 

działalności gospodarczej dawało podstawę, w oparciu o przepis art. 193 § 4 

Ordynacji podatkowej, do nie uznania ewidencji za dowód w postępowaniu 

podatkowym. Konsekwencją odrzucenia ksiąg podatkowych jest utrata przez nie 

szczególnej mocy dowodowej. Jakkolwiek są one nadal dowodem w postępowaniu, 

to podlegają, tak jak inne dokumenty, swobodnej ocenie pod kątem prawdziwości 

zawartych w nich zapisów. W sytuacji, gdy prowadzona dokumentacja oraz inne 

dowody uzyskane w toku postępowania zawierają dane wystarczające do ustalenia 

podstawy opodatkowania następuje to zgodnie z art. 23 § 2 Ordynacji podatkowej - 

na podstawie tych danych. Natomiast jeśli te dane nie pozwalają na określenie 

podstawy opodatkowania, organ podatkowy stosownie do art. 23 § 1 pkt 2 Ordynacji 

podatkowej - określa podstawę opodatkowania w drodze oszacowania. Określając 

podstawę opodatkowania w drodze oszacowania organ jest zobowiązany do 

uzasadnienia wyboru metody oszacowania. W przedmiotowej sprawie organ wyjaśnił 

przyczyny dla których uznał, że brak jest podstaw do stosowania jednej z metod 

wskazanych w art. 23 § 3 Ordynacji podatkowej w czystej postaci, wskazując, że 

chodziło o doszacowanie podstawy opodatkowania. Należy zauważyć, że mimo 

szerokiego wachlarza metod określonych w art. 23 § 3 Ordynacji podatkowej, nie 

zawsze jest on wystarczający do zastosowania w każdym stanie faktycznym. Wybór 

sposobu szacowania powinien być oceniany pod kątem przesłanki wynikającej z art. 



Wojewódzk i  Sąd Admin i s t racy jny  w  K ie l cach  

33 

 

23 § 5 Ordynacji podatkowej. Wybrana metoda musi spełniać określoną w tym 

przepisie dyrektywę określenia podstawy opodatkowania w wysokości zbliżonej do 

rzeczywistej zaś organ podatkowy musi uwzględniać zgromadzony w konkretnej 

sprawie materiał dowodowy. Zdaniem organu, uwzględniając dostępne dane 

wynikające z dokumentów źródłowych zebranych w toku kontroli podatkowej i 

postępowania podatkowego, faktury sprzedaży, rejestry sprzedaży, zeznania 

świadków, wyjaśnienia skarżącego istniała możliwość określenia podstawy 

opodatkowania w sposób spełniający wymogi wynikające z art. 23 § 5 Ordynacji 

podatkowej przez zwiększenie obrotów skarżącego za poszczególne miesiące 2014 

r. W uzasadnieniach rozstrzygnięć organów przedstawiono szczegółowe omówienie 

metody przyjętej do wyliczenia podstawy opodatkowania w oparciu o dane 

pozyskane w sposób wskazany wyżej. Sąd nie dopatrzył się błędów i 

nieprawidłowości, które dyskwalifikowałyby przyjętą metodę. W orzecznictwie jak i w 

doktrynie ugruntowany jest pogląd, że wybór metody oszacowania należy do organu 

podatkowego, a sądowa kontrola tego typu decyzji ogranicza się do sprawdzenia, 

czy wybór ten nie był dowolny i czy nie doprowadził do ustaleń sprzecznych z logiką i 

zasadami doświadczenia życiowego (por. wyrok NSA z 8 marca 2012 r., sygn. akt II 

FSK 1540/11). Inaczej mówiąc, kontroli sądowej podlega nie wybór metody jako 

takiej, lecz to, czy zastosowane w tej metodzie dane znajdują odzwierciedlenie w 

materiale dowodowym i czy prawidłowy jest wniosek końcowy w postaci ustalenia 

rzeczywistego obrotu. (por. wyrok WSA w Lublinie z 10 stycznia 2007 r., sygn. akt I 

SA/Lu 581/06, wyrok NSA z 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt I FSK 553/09). "Zatem 

kryterium oceny zasadności zastosowania indywidualnej metody oszacowania 

powinien być zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz stosowne przepisy 

Ordynacji podatkowej, w tym w szczególności art. 122 Ordynacji podatkowej 

stanowiący, że w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie 

niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz 

załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym" (zob. wyrok NSA z dnia 19 

stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 3076/13). Przyjęta przez organy metoda 

szacowania polegająca na wyliczeniu obrotu w oparciu o dostępne dane 

zgromadzone w toku postępowania znajduje oparcie w zgromadzonym materiale 

dowodowym, jest logiczna, spójna, uwzględnia rodzaj prowadzonej działalności i 

zmierza do określenia podstawy opodatkowania w wysokości najbardziej zbliżonej do 

rzeczywistej, co wypełnia wymóg z art. 23 § 5 Ordynacji podatkowej. Nie jest 

uzasadniony zarzut skarżącego, że organ nie ustosunkował się do kwestii ubytków 
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jak również, że przyjęta przez organ do wyliczenia obrotu netto marża w stałej 

wysokości nie jest możliwa do osiągnięcia w ciągu całego roku wobec zmieniających 

się cen zakupu, oraz usytuowanych w miejscowości sklepów 

wielkopowierzchniowych. Należy wskazać, że organ w zakresie stosowanych marż 

jak i ubytków i strat opierał swoje ustalenia na podstawie danych podanych przez 

podatnika. Sam podatnik w zeznaniach określił wysokość marży stosowanej w 

poszczególnych grupach towarów jak i wysokość ubytków, strat. Do wyliczenia 

obrotu została przez organy przyjęta zarówno średnia marża zeznana przez 

podatnika jak i wysokość zeznanych ubytków. Podatnik nie sporządzał żadnej 

dokumentacji dotyczącej obniżek cen, zniszczenia towaru, jego kradzieży. Na 

okoliczność eksponowanych problemów z pracownicą, kradzieży towarów podatnik 

nie przedstawił żadnych dowodów zaś pracownica jako powód rozwiązania umowy o 

pracę podała redukcję etatu. Okoliczności w jakich skarżący prowadził działalność 

(konkurencja innych sklepów, zmienne ceny w trakcie roku) były znane podatnikowi. 

Sąd podzielił stanowisko organów, że zastosowana metoda oszacowania obrotu jest 

optymalną uwzględniając materiał jakim organ dysponował, charakter działalności 

wykonywanej przez podatnika. Jednocześnie Sąd wyjaśnił, że ustalenie podstawy 

opodatkowania w drodze oszacowania polega na dokonywaniu ustaleń przybliżonych 

do stanu rzeczywistego, ale nie tożsamego. Ustalenie takie zawiera w swej istocie 

ryzyko, że podstawa opodatkowania nie będzie dokładnie taka sama jak rzeczywista 

podstawa opodatkowania. Ryzyko to jednak obciąża podatnika, który z przyczyn od 

niego zależnych prowadzi ewidencję w sposób nierzetelny lub nie prowadzi jej wcale 

(por. wyrok NSA z 28 marca 2014 r., sygn. akt I FSK 651/13). Każda metoda 

szacowania podstawy opodatkowania może być obarczona błędem, bowiem istota 

szacowania jest określenie podstawy opodatkowania nie wysokości odpowiadającej, 

równej rzeczywistej sprzedaży ale zbliżonej do sprzedaży faktycznej. 

W sprawie I SA/Ke 383/18 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził 

wygaśnięcie interpretacji indywidualnej. W uzasadnienie rozstrzygnięcia organ 

wskazał do Organu podatkowego pierwszej instancji wpłynął wniosek o wydanie 

interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 

zwolnienia z podatku VAT usług w zakresie opieki nad pacjentem. We wniosku 

przedstawiono zdarzenie przyszłe, wskazując że spółka zajmuje się świadczeniem 

usług ochrony fizycznej i technicznej, świadczeniem usług gastronomicznych, 

hotelarskich, organizuje turnusy rehabilitacyjne (posiada status organizatora 

turnusów rehabilitacyjnych) i zamierza wykonywać usługi z zakresu opieki medycznej 
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na rzecz pacjenta na podstawie umowy podpisanej z Zakładem Opieki Zdrowotnej. 

Podano opis dokonywanych w tym zakresie czynności. Wskazano, że opisane 

czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych będą wykonywane przez odpowiednio 

przeszkolony niższy personel medyczny spółki (salowe), który współdziałać będzie 

przy ich wykonywaniu ze średnim personelem medycznym szpitala (pielęgniarki i 

położne) na mocy umów zawartych przez spółkę z Zakładem Opieki Zdrowotnej i na 

terenie tych ZOZ-ów. W związku z powyższym opisem zadano pytanie: Czy spółka 

wykonując czynności w zakresie opieki nad pacjentem, która dotyczyć będzie 

pielęgnacji chorych oraz opieki nad nimi w szpitalach przez odpowiednio 

przeszkolony niższy personel medyczny (salowe) uprawniona będzie w odniesieniu 

do tych czynności do skorzystania z określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolnienia od podatku od 

towarów i usług (tj. Dz.U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm – dalej w skrócie ustawa) 

Po rozpatrzeniu ww. wniosku organ podatkowy wydał interpretację indywidualną 

przepisów prawa podatkowego stwierdzając, że stanowisko w zakresie zwolnienia z 

podatku VAT usług opieki nad pacjentem (objętym pytaniem) — jest prawidłowe — w 

części dotyczącej usług polegających na pomocy: pacjentom w zaspokajaniu potrzeb 

fizjologicznych: podawanie, opróżnianie kaczek, basenów, przy zmianie pieluch 

personelowi medycznemu w wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem 

higieny chorego, przy wymianie i opróżnianie worków z wydzielinami i wydalinami, 

przy zmianie bielizny osobistej, przy zmianie bielizny pościelowej chorego leżącego, 

przy toalecie pacjentom leżącym, przy zmianie pozycji pacjentom leżącym, karmieniu 

lub pomocy przy karmieniu pacjentów, pomocy lub transporcie pacjentów do karetki, 

na zabiegi, badania diagnostyczne, czynnościach pomocniczych przy zabiegach 

(ubieranie zespołu, pomoc przy myciu chirurgicznym rąk, podawanie sterylnych 

pakietów, pomoc przy ułożeniu pacjenta na stole, mycie narządzi), w przewożeniu 

chorych do badania, konsultacje do pracowni diagnostycznych, rehabilitacyjnych, na 

blok operacyjny, SOR itd., pielęgniarce przy przekładaniu, podtrzymywaniu, przy 

zmianie ułożenia chorego w oddziałach, działach i Bloku Operacyjnym itd,, w 

odpowiednim ułożeniu pacjentów w łóżku (na stole zabiegowym, na stole 

operacyjnym) oraz w przenoszeniu pacjentów, przy ubieraniu/rozbieraniu pacjentów 

hospitalizowanych, przy toaletach, kąpieli chorych, przy karmieniu chorych, przy 

podtrzymywaniu pacjentów podczas wprowadzania w znieczulenie, przy 

podtrzymywaniu kończyn przy zakładaniu opatrunku gipsowego, przy zmianie 

materiałów higienicznych (np. pampersy), przy czynnościach związanych z chorymi 
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pobudzonymi i agresywnymi, przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, transporcie 

wewnętrznym chorych unieruchomionych np. do toalety, gabinetów zabiegowych, 

podawania i odbierania kaczek, basenów, opróżniania ssaka, asystowania 

pacjentom przy korzystaniu z toalet i łazienek, przynoszenia i wynoszenia z sal 

chorych basenów, kaczek, misek do toalety i misek nerkowatych, opróżniania 

worków na mocz, z treścią żołądkową, pojemników do dobowej zbiórki moczu, słojów 

do ssaków — na wyraźną prośbę personelu medycznego. Za nieprawidłowe uznano 

stanowisko spółki w części dotyczącej usług polegających na: - myciu i dezynfekcji 

kaczek, basenów, nocników; zdejmowaniu bielizny pościelowej, myciu i dezynfekcji 

łóżka po wypisie pacjenta; rozdawaniu lub pomocy przy rozdawaniu posiłków na 

oddziale, zmywanie i wyparzanie naczyń; pomocy lub transporcie pacjentów do 

karetki, na zabiegi, badania diagnostyczne; pomocy przy toalecie pośmiertnej; 

transporcie zwłok lub pomoc przy transporcie; transporcie brudnej i czystej bielizny 

szpitalnej z i na oddziały; transporcie odpadów medycznych zakaźnych, medycznych 

pozostałych i specjalistycznych do punktów ich składowania; transporcie posiłków do 

kuchenek oddziałowych celem ich dystrybucji; zbieraniu i transportowaniu resztek 

pokonsumpcyjnych do punktu ich składowania; transporcie narzędzi i materiałów 

między oddziałami a centralną sterylizacją; transporcie łóżek do miejsca ich 

dezynfekcji i mycia; transporcie próbek materiału biologicznego pobranego od 

pacjentów do laboratorium; przygotowaniu łóżka dla pacjenta, dezynfekcja, mycie, 

zmiana bielizny pościelowej; donoszeniu tac z posiłkami; pomocy przy toalecie 

pośmiertnej pacjenta; wynoszeniu brudnej bielizny do brudownika; pomocy przy 

transporcie leków, materiałów opatrunkowych z apteki. W uzasadnieniu ww. 

interpretacji indywidualnej w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług w zakresie 

opieki nad pacjentem, organ stwierdził, iż świadczone przez zainteresowanego usługi 

w zakresie czynności opisanych w pkt 1.3. podlegają zwolnieniu od podatku, na 

podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy, jako usługi w zakresie opieki medycznej, 

służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia 

świadczone na rzecz zakładów opieki zdrowotnej na ich terenie. Ponadto, 

wykonywane przez Spółkę czynności pomocnicze przy zabiegach (ubieranie 

zespołu, pomoc przy myciu chirurgicznym rąk, podawanie sterylnych pakietów, 

pomoc przy ułożeniu pacjenta na stole, mycie narzędzi), jako ściśle związane z 

usługami podstawowymi, korzystają ze zwolnienia, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 18a w 

zw. z art. 43 ust. 17a ustawy, o ile nie wystąpią przesłanki wskazane w art. 43 ust. 17 

pkt 2 ustawy. 
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Uzasadniając stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji indywidualnej Organ wskazał, 

że  przedstawione w ww. interpretacji, w części uznającej stanowisko Wnioskodawcy 

za prawidłowe, jest niezgodne z interpretacją ogólną Ministra Finansów wydaną w 

dniu 29 grudnia 2017 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 

dnia 9 stycznia 2018 r. poz. 5, w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku od 

towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy. W przedmiotowej 

interpretacji Minister Finansów wskazał, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, 

zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i 

świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach 

działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18a 

ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące 

profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę 

towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz 

podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych, w których wykonywana 

jest działalność lecznicza. Jak wskazał Minister Finansów, zakres powyższego 

zwolnienia jest ograniczony podmiotowo - stosownie bowiem do art. 43 ust. 17a 

ustawy o VAT, zwolnienie, o którym mowa m.in. w ust. 1 pkt 18a, ma zastosowanie 

do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 

podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. 

Wskazał jednocześnie, że aby daną czynność uznać za usługę ściśle związaną z 

usługami w zakresie opieki medycznej służącymi profilaktyce, zachowaniu, 

ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, konieczne jest, aby ta czynność mogła 

być uznana za usługę pomocniczą do danej usługi medycznej (usługi głównej). W 

kontekście kwalifikowania usług wykonywanych w ramach świadczenia opieki 

szpitalnej i medycznej, Minister Finansów zauważył, że opieka taka stanowi pewien 

proces (na który składa się wiele różnych czynności wykonywanych na terenie danej 

placówki), rozpoczynający się od momentu przyjęcia pacjenta do placówki 

medycznej, a kończący się w momencie opuszczenia przez pacjenta tej placówki. W 

ramach powyższego procesu konieczne jest wykonanie wielu czynności, z których 

część może być również - i w praktyce często jest - wykonywana przez podmioty 

zewnętrzne. Wymienione czynności będą objęte zakresem zwolnienia od podatku 

pod warunkiem, że będą wykonywane na rzecz podmiotu leczniczego na jego terenie 

przez odpowiednie podmioty, tj. podmioty świadczące usługi w zakresie opieki 

medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie 
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zdrowia (art. 43 ust. 17a ustawy o VAT). Warunek świadczenia czynności na terenie 

podmiotu leczniczego sprowadza się w istocie do tego, że są one faktycznie 

wykorzystywane (w ramach świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, 

służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) na 

terenie tych podmiotów (np. dostawa wyżywienia dla pacjentów przebywających na 

terenie szpitala, nawet, gdy zostało ono przygotowane poza tym terenem, odbiór 

odzieży i pościeli szpitalnej wykorzystywanej przez pacjentów oraz dowóz czystej 

odzieży i pościeli szpitalnej dla pacjentów przebywających na terenie szpitala, nawet, 

gdy jej pranie zostało wykonane poza terenem szpitala). Wymienione czynności nie 

będą objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy będą 

pozostawały w ścisłym związku z usługami medycznymi niesłużącymi profilaktyce, 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia - np. gdy będą 

wykonywane w związku z usługami opieki zdrowotnej, realizowanymi w innym celu 

niż ochrona zdrowia ludzkiego (np. z operacjami plastycznymi wykonywanymi 

wyłącznie z powodów kosmetycznych czy też upiększających, testami genetycznymi 

dla celów ustalenia ojcostwa, badaniami lekarskimi przeprowadzanymi w celu 

wydania zaświadczenia niezbędnego do otrzymania odszkodowania od 

ubezpieczyciela, itp.). Powyższe czynności nie będą także objęte zwolnieniem od 

podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy podmiot je wykonujący nie będzie 

podmiotem wykonującym usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Podsumowując, Minister 

Finansów stwierdził, że przedstawione powyżej usługi wykonywane w związku ze 

świadczoną przez podmioty lecznicze usługą w zakresie opieki medycznej, które 

realizowane są najczęściej w ramach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne na 

rzecz placówek leczniczych na ich terenie, objęte są zakresem zwolnienia od 

podatku na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, z uwzględnieniem 

wskazanych zasad i warunków. 

Rozpoznając skargę wnioskodawcy na postanowienie stwierdzające wygaśnięcie 

interpretacji indywidualnej  Sąd stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, 

bowiem zaskarżone postanowienie nie narusza prawa. Sąd wskazał, że zgodnie z 

art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych 

dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez 

organy podatkowe, w szczególności: 

1) dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne), 
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2) wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące 

stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe) 

— przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Celem interpretacji ogólnych jest 

dążenie do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy 

podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, przez dokonywanie w szczególności jego 

interpretacji przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz TK łub TSUE, jak również 

zapewnienie podatnikom przewidywalności rozstrzygnięć podatkowych przez organy 

podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Równocześnie zgodnie z art. 14b § 1 

Ordynacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek 

zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów 

prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zgodnie z treścią art. 14b § 1 

Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym przed 1 marca 2017 r., minister 

właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydawał, w 

jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego 

(interpretację indywidualną). W myśl art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający 

wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego 

przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do 

przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu 

faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zgodnie natomiast z treścią w art. 14e § 1a 

pkt 2 Ordynacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może z urzędu 

stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z 

interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym. Tym samym organ 

który wydał interpretację indywidualną, zobowiązany jest stwierdzić jej wygaśnięcie z 

urzędu, gdy tylko stwierdzi niezgodności interpretacji indywidualnej z interpretacją 

ogólną wydaną przez Ministra Finansów, w takim samym stanie prawnym. Zdaniem 

Sądu opisane przez spółkę we wniosku o interpretację indywidualną zdarzenie 

odpowiada zagadnieniom interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów. W 

w/w interpretacji ogólnej Minister Finansów wyjaśniając zakres oraz sposób 

stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do opisanego 

zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym wskazał, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 

18 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące 

profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę 

towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w 

ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Stosownie do art. 43 ust. 1 
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pkt 18a ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, 

służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz 

dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone 

na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych, w których 

wykonywana jest działalność lecznicza. Zakres powyższego zwolnienia jest 

ograniczony podmiotowo - stosownie bowiem do art. 43 ust. 17a ustawy o VAT 

zwolnienie, o którym mowa m.in. w ust. 1 pkt 18a, ma zastosowanie do dostawy 

towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, 

dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. Stwierdził, że aby 

daną czynność uznać za usługę ściśle związaną z usługami w zakresie opieki 

medycznej służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie 

zdrowia, konieczne jest, aby ta czynność mogła być uznana za usługę pomocniczą 

do danej usługi medycznej (usługi głównej). Wskazał, że w kontekście kwalifikowania 

usług wykonywanych w ramach świadczenia opieki szpitalnej i medycznej, zauważyć 

należy, że opieka taka stanowi pewien proces (na który składa się wiele różnych 

czynności wykonywanych na terenie danej placówki) rozpoczynający się od 

momentu przyjęcia pacjenta do placówki medycznej, a kończący się w momencie 

opuszczenia przez pacjenta tej placówki. W ramach powyższego procesu konieczne 

jest wykonanie wielu czynności, z których część może być również - i w praktyce 

często jest - wykonywana przez podmioty zewnętrzne. Spośród tych czynności, te, 

które spełniają warunki do uznania ich za usługi ściśle związane z usługami w 

zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, tj. stanowią nieodzowny element działalności 

placówek, świadczących taką opiekę, podlegają zwolnieniu od VAT na podstawie art. 

41 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT. Dla zastosowania wskazanego zwolnienia nie ma w 

szczególności znaczenia, czy dana czynność jest fizycznie wykonywana w obecności 

konkretnego pacjenta (lecz jej nieodzowność z punktu widzenia zapewnienia 

należytej opieki pacjentom). Wśród takich usług można przykładowo wymienić: 

wsparcie pielęgniarek lub salowych w opiece nad pacjentami przy wykonywaniu 

czynności higienicznych i pielęgnacyjnych - w tym związanych z potrzebami 

fizjologicznymi pacjentów (m.in. pomoc przy ubieraniu, karmienie, przewijanie, 

rozdawanie posiłków, transport pościeli i ścielenie łóżek szpitalnych, usuwanie 

pojemników z wydzielinami), monitorowanie stanu pacjentów, transport pacjentów na 

terenie placówki medycznej, pomoc w przygotowaniu do operacji lub zabiegu 

(zmiana odzieży i obuwia, oraz inne czynności niezbędne do przeprowadzenia 
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procedur medycznych), przygotowanie pomieszczeń i przedmiotów niezbędnych do 

operacji i zabiegów medycznych (sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń, sterylizacja 

narzędzi, stołów operacyjnych, pojemników i innych przedmiotów, czynności 

związane z przygotowywaniem leków), asystowanie podczas operacji lub zabiegu 

(ubieranie zespołu medycznego, podawanie sterylnych pakietów), czynności 

związane z gospodarką bielizną i odzieżą szpitalną oraz pościelą (jej zmiana, 

transport wewnątrzszpitalny, pranie), zapewnienie odpowiedniego wyżywienia 

pacjentów, czynności związane z gospodarką odpadami szpitalnymi (ich usuwanie i 

transport wewnątrzszpitalny), transport wewnątrzszpitalny przedmiotów używanych w 

procesie opieki medycznej (narzędzi, materiałów i pojemników do badań, krwi i 

materiałów krwiopochodnych, wyników badań, łóżek, wózków, materacy), czynności 

administracyjne (przyjęcie do placówki medycznej, wywiad medyczny - w tym pomoc 

w wypełnianiu kwestionariuszy, wypisanie z placówki medycznej). Stwierdził 

ponadto, że wymienione czynności będą objęte zakresem zwolnienia od podatku pod 

warunkiem, że będą wykonywane na rzecz podmiotu leczniczego na jego terenie 

przez odpowiednie podmioty, tj. podmioty świadczące usługi w zakresie opieki 

medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie 

zdrowia (art. 43 ust. 17a ustawy o VAT). Interpretacja ta zatem w sposób 

jednoznaczny wskazała, że zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług, 

o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT ograniczone jest podmiotowo, 

co związane jest z treścią art. 43 ust. 17a ww. ustawy. Powyższa interpretacja 

ogólna odnosi się zatem zarówno do przedmiotowych , jak i podmiotowych 

warunków zwolnienia usług w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawy towarów i 

świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych, świadczonych na rzecz 

podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych. Jak wynika z 

interpretacji indywidualnej spółka zajmuje się świadczeniem usług ochrony fizycznej i 

technicznej, świadczeniem usług gastronomicznych, hotelarskich, organizuje turnusy 

rehabilitacyjne (posiada status organizatora turnusów rehabilitacyjnych) i zamierza 

wykonywać usługi z zakresu opieki medycznej na rzecz pacjenta na podstawie 

umowy podpisanej z Zakładem Opieki Zdrowotnej. Usługi z zakresu opieki 

medycznej będą przez skarżąca dokonywane poprzez wykonywanie szeregu 

czynności. Przedmiotowe czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych będą 

wykonywane przez odpowiednio przeszkolony niższy personel medyczny skarżącej 

(salowe), który współdziałać będzie przy ich wykonywaniu ze średnim personelem 
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medycznym szpitala (pielęgniarki i położne) na mocy umów zawartych przez 

skarżącą z Zakładem Opieki Zdrowotnej i na terenie tych ZOZ-ów. Skarżąca nie jest 

zatem, co wynika z przedstawionego przez nią opisu podmiotem leczniczym. 

Zestawienie wprost okoliczności wskazanych we wniosku oraz treści ww. interpretacji 

ogólnej (tj. wymaganych warunków podmiotowo- przedmiotowych do zastosowania 

zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18a w związku z art. 43 ust. 17a ustawy) 

widać, że interpretacja indywidualna w części uznającej stanowisko skarżącej za 

prawidłowe, jest niezgodna z ww. interpretacją ogólną, bowiem skarżąca nie jest 

podmiotem leczniczym, zatem nie spełnia wymogu podmiotowego określonego w 

ww. przepisach i ww. interpretacji ogólnej. Zasadnie zatem, wbrew twierdzeniom 

skargi organ na podstawie art.14 e § 1 a pkt.2 Ordynacji podatkowej stwierdził , że 

zarówno interpretacja ogólna jak i szczególna zostały wydane w tym samym stanie 

prawnym, a więc należało stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej. 

 

 

2. Podatek akcyzowy 

 

W niewielkiej liczbie  rozstrzyganych w 2018 roku sprawach dotyczących 

podatku akcyzowego znaczna ich część dotyczyła zobowiązania w podatku 

akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu ( np. I SA/Ke 

255/18, I SA/Ke 639/17).  

W sprawie I SA/Ke 255/18 Sąd uchylając zaskarżoną decyzję wskazał, że w podatku 

akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego, 

podstawę opodatkowania co do zasady stanowi kwota, którą podatnik jest 

obowiązany zapłacić za samochód osobowy – art. 104 ust. 1 pkt 2 u.p.a. 

Ustawodawca przewidział jednak pewne odstępstwa od tej zasady, opierając 

podstawę opodatkowania na kryterium wartości rynkowej samochodu. Tak jest w 

przypadku, o którym mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2 in fine w zw. z art. 101 ust. 2 pkt 3 

u.p.a., czy też w sytuacji opisanej w art. 104 ust. 8 i 9 u.p.a. Zastosowane w tej 

sprawie przez organy przepisy art. 104 ust. 8 i 9 u.p.a. stanowią, że jeżeli wysokość 

podstawy opodatkowania w przypadku czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 

pkt 2 i 3 oraz ust. 2 u.p.a., bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej 

wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy lub organ kontroli 

skarbowej wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub 
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wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie 

odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego. W razie 

nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy opodatkowania 

lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie jej wysokości znacznie 

odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego, organ 

podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wysokość podstawy opodatkowania. 

Zgodnie z art. 104 ust. 11 u.p.a. średnią wartością rynkową samochodu osobowego 

jest wartość ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania 

obowiązku podatkowego, średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju 

samochodu osobowego tej samej marki, tego samego modelu, rocznika oraz - jeżeli 

jest to możliwe do ustalenia - z tym samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie 

technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub nabyty wewnątrzwspólnotowo 

samochód osobowy. Sąd stwierdził, że jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w 

wyroku z dnia 30 listopada 2016 r. I GSK 120/15 (publ. LEX nr 2206219) 

uregulowania zawarte w art. 104 u.p.a. mają przeciwdziałać nieuczciwemu zaniżaniu 

podstawy opodatkowania, a nie przeciwdziałać podstawowym prawom ekonomii 

polegającym na kupnie towaru taniej po to, aby sprzedać go drożej. W jego ocenie 

"nabycie pojazdu na rynku wspólnotowym za cenę niższą niż średnia cena w kraju 

nie jest naganne i nie uprawnia do każdorazowej i automatycznej zmiany podstawy 

opodatkowania podatkiem akcyzowym i wyrównania jej do podstawy jaką jest 

średnia wartość na rynku krajowym. Zmiana podstawy opodatkowania jest 

uprawniona tylko wtedy, kiedy różnica w podstawie opodatkowania jest znaczna i nie 

ma uzasadnionej przyczyny." 

Powyższe oznacza, że w toku weryfikacji podstawy opodatkowania organ musi po 

pierwsze ustalić czy zadeklarowana podstawa opodatkowania znacznie odbiega od 

średniej wartości rynkowej samochodu osobowego i po drugie czy różnica ta ma 

uzasadnione przyczyny. Wykładnia językowa art. 104 ust. 8 u.p.a. daje podstawy do 

przyjęcia, że ocena ta nie może mieć charakteru automatycznego, tj. jak w sprawie 

niniejszej poprzez porównanie wskazanej przez podatnika podstawy opodatkowania 

ze średnią wartością rynkową określoną zgodnie z art. 104 ust. 11 u.p.a., bowiem w 

tej drodze organ ustalić może jedynie przesłankę znacznej różnicy między podstawą 

deklarowaną, a średnią wartością rynkową pojazdu. Obowiązkiem organu, któremu 

nie sprostał, było natomiast na podstawie dostępnej mu wiedzy wstępnie ocenić, czy 

różnica ta ma uzasadnione przyczyny. Z treści art. 104 ust. 9 u.p.a. wynika, że 

istnienie uzasadnionej przyczyny odbiegania wysokości podstawy opodatkowania od 
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średniej wartości rynkowej samochodu osobowego ma kluczowe znaczenie przy 

ustalaniu rzeczywistej podstawy opodatkowania. Ponadto na konieczność ustalenia 

powyższej przesłanki wskazuje także orzecznictwo sądów administracyjnych – por. 

wyroki NSA z 10 kwietnia 2014 r. I GSK 632/13; z 23 września 2014 r. I GSK 795/13; 

z 23 maja 2012 r. I GSK 388/11 oraz z 11 października 2017 r. I GSK 837/17. Z kolei 

z art. 104 ust. 8, 9 i 11 u.p.a. należy wywieść, że ustawodawca założył, iż mogą 

istnieć uzasadnione przyczyny tej różnicy, które nie wynikają z samego tylko stanu 

technicznego pojazdu. Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w cytowanych 

wyżej orzeczeniach "przyczyny, które wynikają ze stanu technicznego mieszczą się 

w pojęciu średniej wartości rynkowej z art. 104 ust. 11 u.p.a., w którym to przepisie 

ustawodawca uwzględnił już obniżenie ceny z uwagi na uszkodzenia." W jednolitym 

w tym zakresie orzecznictwie administracyjnym (np. I GSK 1704/11, I GSK 799/13, I 

GSK 4/14 - baza orzeczeń nsa.gov.pl) przyjmuje się, że za uzasadnioną różnicę 

pomiędzy kwotą, o której mowa w art. 104 ust.1 pkt 2 u.p.a., a średnią wartością 

rynkową, o której mowa w art. 104 ust. 8 w zw. z ust. 11 u.p.a, przyjmuje się 

uwarunkowania na rynku, na którym samochód stanowiący przedmiot czynności 

opodatkowanej jest nabywany i które są determinowane w różnych krajach wieloma 

zróżnicowanymi czynnikami, w tym ekonomicznymi i kulturowymi. Ponadto istotne są 

także okoliczności w jakich podatnik nabył pojazd. Sąd wskazał, że dokonując 

wykładni art. 104 ust. 8 i 9 u.p.a., można stwierdzić, że jedną z przyczyn, która może 

uzasadniać znaczne odstępstwo ceny nabycia samochodu osobowego od średniej 

wartości rynkowej tego typu pojazdów w kraju, są uwarunkowania rynku, na którym 

samochód został nabyty. Ta okoliczność w rozstrzyganej sprawie nie została jednak 

zbadana i uwzględniona przez organy obu instancji. Przede wszystkim organy nawet 

nie posłużyły się informacją ze strony internetowej, gdzie można odszukać wartości 

samochodów powypadkowych, o zbliżonych parametrach i stopniu uszkodzenia na 

rynku niemieckim, bo na tym rynku podatnika nabył przedmiotowy samochód. 

Zwłaszcza, że skarżący wskazywał na tę okoliczność, jako jedną z przyczyn 

uzasadniającą podanie wysokości podstawy opodatkowania w wysokości znacznie 

odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego. Okoliczność tę 

szczególnie podatnik wyeksponował w odwołaniu od decyzji organu pierwszej 

instancji. Poprzez zarzuty odwołania, a następnie zarzuty skargi stanowisko organu 

w tym zakresie zostało skutecznie zakwestionowane.  

W konsekwencji obowiązkiem organu wynikającym z art. 104 ust. 8 i 9 u.p.a. było 

zbadanie czy realia rynku niemieckiego uzasadniają różnicę pomiędzy 
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zadeklarowaną przez skarżącego wartością samochodu, a ustaloną przez organ. 

Specyfika rynku niemieckiego może bowiem, jak sugerował skarżący w odwołaniu, a 

następnie w skardze, zdecydowanie odbiegać od rynku krajowego choćby z uwagi 

na poziom dochodów obywateli Niemiec, zaostrzone wymogi ochrony środowiska, 

konsekwentną i skuteczną kontrolę stanu technicznego pojazdów, czy w końcu 

nieopłacalnie wysokie koszty naprawy uszkodzonych pojazdów. W orzecznictwie 

podkreśla się, że specyfika rynku niemieckiego dotyczącego sprzedaży używanych 

oraz uszkodzonych samochodów w sposób oczywisty należy do "uzasadnionych 

przyczyn", dla których cena samochodu zakupionego w Niemczech może znacząco 

odbiegać od ceny takiego samochodu na rynku krajowym. Dopóki cena ta mieści się 

w granicach cenowych właściwych dla rynku niemieckiego, można mówić o 

"uzasadnionej przyczynie" o której mowa w art. 104 ust. 8 u.p.a. Gdyby natomiast 

organ wykazał, że wskazana cena całkowicie odbiega od cen niemieckich (w tamtym 

czasie, dla takich samochodów), to trudno byłoby mówić o istnieniu "uzasadnionej 

przyczyny", która pozwalałaby na jej przyjęcie, jako podstawy opodatkowania. W 

takiej sytuacji istnieją podstawy do wszczęcia procedury weryfikacyjnej (v. wyrok 

NSA z dnia 4 lipca 2013 r., I GSK 1028/12 oraz powołane w jego uzasadnieniu 

orzecznictwo, baza orzeczeń nsa.gov.pl). Skoro organy podatkowe nie 

kwestionowały, że skarżący zakupił w Niemczech samochód uszkodzony, 

powypadkowy, to analiza porównawcza powinna dotyczyć tego, jak kształtowały się 

ceny tego rodzaju pojazdów, w kraju jego nabycia, a dopiero wynik tej analizy 

powinien stanowić podstawę oceny, czy wskazane przyczyny uzasadniają podanie 

podstawy opodatkowania w wysokości znacznie odbiegającej od średniej wartości 

rynkowej samochodu osobowego. Prawidłowe ustalenie stanu faktycznego sprawy 

wymagało dokładnego zbadania także okoliczności związanych z nabyciem 

przedmiotowego samochodu osobowego. Skarżący wskazywał, że samochód 

osobowy nabył w drodze licytacji aukcyjnej. Transakcję tę następnie udokumentował 

umową sprzedaży - licytacją w serwisie aukcyjnym. Z treści tego dokumentu wynika, 

że skarżący w drodze licytacji nabył przedmiotowy samochód za cenę 535 EUR. 

Według podatnika, kwota ta po przeliczeniu na PLN, w wysokości 2348 zł stanowi 

podstawę opodatkowania zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 2 u.p.a. Uzupełnienie zatem 

materiału dowodowego powinno uwzględniać ustalenie cen podobnych pojazdów 

nabytych w okolicznościach, w jakich został nabyty sporny pojazd, a więc przy 

uwzględnieniu prowadzonych licytacji, jak i poprzez analizę warunków umowy i 

zasad, w oparciu o które tego typu licytacje są przeprowadzane.  
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3. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych. 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

 

 Sprawy I SA/Ke 88/18 i I SA/Ke 95/18 dotyczyły zwolnienia podatkowego 

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

dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), dalej: 

„u.p.d.o.f.”. Sprowadzały się do oceny, czy zasądzone wyrokiem sądu odsetki za 

zwłokę od nieterminowej wypłaty zachowku - w pierwszej ze spraw, i od 

odszkodowania za błąd lekarski – w drugiej ze spraw, podlegają zwolnieniu od 

podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie ww. przepisu. Sąd stanął na 

stanowisku, że nie są one objęte zwolnieniem. Wyjaśnił, że odsetki za opóźnienie w 

spełnieniu świadczenia pieniężnego nie są ani właściwym odszkodowaniem, ani 

zadośćuczynieniem, dlatego nie mieszczą się w zakresie zwolnienia podatkowego. 

Jeśli ustawodawca nie wymienił odsetek od odszkodowania, jako podlegających 

zwolnieniu, to przyjęcie odmiennego poglądu byłoby przejawem niedopuszczalnego 

zastosowania wykładni rozszerzającej. Ponadto w przepisie art. 21 u.p.d.o.f. zostały 

zawarte zwolnienia dotyczące innego rodzaju odsetek, na przykład w punktach 52, 

95, 119, 130, 130a czy 130b, gdzie wyraźnie wyodrębniono świadczenie odsetkowe 

jako przedmiot zwolnienia podatkowego. Ustawodawca nie pomija zatem odsetek  

w swoich uregulowaniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do 

dóbr, które w jego ocenie zasługują na szczególną ochronę. Tym samym, skoro 

ustawodawca w ramach art. 21 ust. 1 u.p.d.o.f. (a więc w obrębie jednej i tej samej 

jednostki redakcyjnej) wyraźnie określa przypadki, w których odsetki od określonych 

przychodów uznaje za wolne od podatku, to wynika z tego, że tylko w tych 

przypadkach można mówić o objęciu świadczeń odsetkowych zwolnieniem od 

podatku dochodowego.  

Zwolnienie od opodatkowania było również przedmiotem sprawy o sygn. akt  

I SA/Ke 34/18. Sąd przyznał w niej rację skarżącemu, któremu pracodawca 

wypowiedział umowę o pracę i wypłacił odszkodowanie, nie uznane następnie przez 

organ jako korzystające ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego  

w art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Sąd podniósł, że stosunek pracy między skarżącym  
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a spółką ustał w sposób zgodny z przepisami prawa pracy, a przyjęcie tego rodzaju 

rozwiązania było podyktowane przyczynami tkwiącymi wyłącznie po stronie 

pracodawcy. Nastąpiło w wyniku jednostronnego oświadczenia woli złożonego 

pracownikowi. Skarżący w żaden sposób nie wyraził woli rozwiązania stosunku 

pracy, a jego rola ograniczała się jedynie do przyjęcia oświadczenia woli pracodawcy 

wraz ze wszystkimi jego skutkami, do których zaliczyć należało także powstanie 

uprawnień wynikających z paktu gwarancji pracowniczych. Jednym z nich było 

uprawnienie do wypłaty świadczenia, które jest odszkodowaniem  

z art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Po stronie spółki powstał odpowiadający temu 

uprawnieniu obowiązek zapłaty odszkodowania. Tego rodzaju stosunek miał zaś 

swoje źródło w gwarancji zatrudnienia złożonej przez pracodawcę. Pracodawca 

zobowiązał się bowiem do nierozwiązywania stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników przez określony czas. Uchybiając temu zobowiązaniu  

i rozwiązując jednostronnie umowę o pracę, poniósł on określone konsekwencje, do 

których należała także powinność wypłaty odszkodowania. W świetle powyższego 

Sąd stwierdził, że organy podatkowe dokonały błędnej wykładni art. 21 ust. 1 pkt 3 

u.p.d.o.f., która doprowadziła do wadliwego niezastosowania tego przepisu w 

kontrolowanej sprawie. 

W sprawie I SA/Ke 180/18 Sąd zaakceptował stanowisko organu 

podatkowego, który odmówił podatnikowi prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania 

prowadzonej przez niego w 2011r. działalności gospodarczej wydatków poniesionych 

na zakup złomu od ludności. Przedłożone przez podatnika dowody ich poniesienia 

nie zawierały danych dotyczących drugiej strony transakcji. Danych takich nie 

przedstawił również podatnik. W konsekwencji niemożliwe było zweryfikowanie 

wymienionych w dowodach transakcji, a zatem i ustalenie, czy podatnik rzeczywiście 

poniósł wydatki wskazane w dowodach. Wobec powyższego organ uznał, że w 

sprawie istnieją podstawy by uznać, że przedstawione przez stronę dowody 

wewnętrzne nie dokumentują dokonania operacji gospodarczych zgodnie z 

rzeczywistością, są więc nierzetelne i nie mogą stanowić podstawy dokonania wpisu 

do ksiąg podatkowych. Akceptując to stanowisko Sąd wyjaśnił, że dysponowanie 

przez nabywcę sporządzonym przez siebie dowodem wewnętrznym stanowi jedynie 

formalny warunek skorzystania z tego uprawnienia, który nie stanowi samo przez się 

uprawnienia do zaliczenia wskazanej w nim kwoty wydatku do kosztów, jeżeli nie 

towarzyszy mu spełnienie warunku w postaci wykonania rzeczywistej czynności 

wynikającej z przedłożonego dowodu. Wyłącznie ogólne powoływanie się na nabycie 
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towaru nie oznacza, że fakt ten miał miejsce, a wydatek został poniesiony. Samo 

posiadanie towaru nie oznacza dokonania wydatku na jego nabycie, nie wyklucza 

bowiem możliwości pozyskania towaru bez ponoszenia wydatków, bądź korzystania 

z nielegalnego źródła. Dla ustalenia faktu odpłatnego nabycia towaru niezbędne jest 

stwierdzenie drugiej strony umowy. Podatnik ma obowiązek wykazania, że poniósł 

określone wydatki, które traktuje w kategorii kosztu. To z kolei oznacza, że na nim 

spoczywa obowiązek zgodnego z prawem dokumentowania wydatków, w sposób nie 

budzący wątpliwości co do ich poniesienia. Fakt posiadania dowodów wewnętrznych 

nie przesądza zatem o prawie do zaliczenia wskazanej w nich kwoty do kosztów 

uzyskania przychodów. Prawo to związane jest przede wszystkim z nabyciem 

towarów, potwierdzonych przez drugą stronę transakcji kupna-sprzedaży. Brak 

danych osób dostarczających złom oraz dowodów potwierdzających zapłatę za złom 

nabyty od ludności poddaje w wątpliwość poniesienie przez podatnika kosztów 

zakupu przedmiotowego złomu.  

Istota sporu w sprawie I SA/Ke 570/17 koncentrowała się wokół 

prawnopodatkowych konsekwencji wynikających z transakcji, na mocy których 

skarżący w badanym roku podatkowym (a także w okresie wcześniejszym  

i późniejszym) sprzedawał i nabywał nieruchomości, nie rejestrując w stosownej 

ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej i nie opodatkowując osiągniętych 

ze zbycia nieruchomości przychodów. Ze względu na aktywność skarżącego na 

rynku nieruchomości organy przyjęły, że prowadził on działalność gospodarczą 

zdefiniowaną w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., w konsekwencji czego uzyskał w tym roku 

podatkowym przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. 

Kwestionując przyjętą przez organy podatkowe kwalifikację działań skarżący 

wskazywał w szczególności na to, że nieruchomości były nabywane wyłącznie  

w celu utworzenia gospodarstwa rolnego w zakresie hodowli zwierząt. Sąd zajął 

stanowisko, że podejmowane działania podatnika w zakresie zakupu i sprzedaży 

działek w latach 2009-2013 i we wcześniejszym okresie dowodzą, że działalność ta 

wykonywana była w sposób zorganizowany i ciągły. Sprzedaż działek nie miała 

charakteru incydentalnego ani nie była wymuszona niezależnymi do strony 

okolicznościami. Ciągłość upatrywać należy w cykliczności sprzedaży, która nie 

wyczerpywała się w jednorazowej czynności, ale dokonywana była na przestrzeni 

wielu lat. O zorganizowanym charakterze działalności świadczy natomiast ciągłe 

nabywanie kolejnych nieruchomości, po sprzedaży wcześniej nabytych, co wskazuje 

na zaplanowany charakter aktywności podatnika. 
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W sprawie I SA/Ke 107/18 Sąd zaakceptował stanowisko organu 

podatkowego, który przyjął, że podatnik prowadził działalność gospodarczą  

w zakresie sprzedaży książek. Sąd ocenił, że dokonywana sukcesywnie sprzedaż 

kolekcjonowanych książek nie stanowiła przejawów zarządu majątkiem prywatnym. 

Ze sprzedaży tej podatnik osiągnął przychód w kwotach przewyższających 

przychody osiągnięte ze stosunku pracy i z najmu. Liczba i częstotliwość 

dokonanych transakcji sprzedaży wskazywała, że działalność miała charakter ciągły. 

Sprzedaż dokonywana była w sposób stały i częstotliwy. Ocena całokształtu działań 

skarżącego przeczyła zaś tezie, że sprzedaż książek była jedynie przejawem 

wyprzedaży majątku prywatnego i czynności w tym zakresie były podejmowane tylko 

w ramach porządkowania kolekcji. Działalność ta miała charakter zorganizowany, 

wiązała się z podejmowaniem kontaktów z antykwariatami i domem aukcyjnym, 

założeniem i prowadzeniem kont na portalu internetowym, ponoszeniu kosztów 

obsługi tych kont. Wymagała obsługi rachunku bankowego, przyjmowania 

należności, organizowania przesyłek pocztowych, pakowania ich i wysyłania. Sąd 

podkreślił, że wbrew stanowisku skarżącego, pierwotny zamiar co do sposobu 

wykorzystania tego mienia nie ma charakteru przesądzającego dla oceny 

następczych działań skarżącego dotyczących tego mienia, które tak jak w niniejszej 

sprawie przybrały postać wykorzystania go do działalności gospodarczej. W świetle 

treści art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. działalność gospodarcza jest kategorią obiektywną, 

niezależną od odczuć osób ją wykonujących. Nie zakwestionowano akcentowanych 

w skargach twierdzeń, że pobudkami, jakimi kierował się skarżący przy sprzedaży 

książek była chęć porządkowania kolekcji, wyprzedawania egzemplarzy w gorszym 

stanie i odzyskanie środków finansowych potrzebnych na zrekompensowanie 

wydatków na nabycie kolejnych eksponatów. Dla rozstrzygnięcia sprawy istotne było 

jednak to, że działania skarżącego, niezależnie od jego zamiarów, nosiły cechy 

wskazane w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.p.  

Ze stanu faktycznego sprawy I SA/Ke 189/18 wynikało, że podatnik  

31 sierpnia 2011 r. na podstawie aktu notarialnego nabył odrębną własność lokalu 

mieszkalnego za cenę 64.000 zł. Jak wynika z § 7 przedmiotowego aktu cena 

została zapłacona w 1997 r. Następnie 14 lipca 2012 r. aktem notarialnym dokonał 

sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego za cenę 110.000 zł. Mając na 

uwadze fakt, podatnik sprzedał mieszkanie przed upływem roku od dnia nabycia, 

organ podatkowy uznał, że w sprawie nie znajduje zastosowania przepis dotyczący 

waloryzacji kosztów nabycia lub wytworzenia wynikający z art. 22 ust. 6f u.p.d.o.f. 
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Cały uzyskany z tego tytułu przychód stanowił źródło przychodu podlegające 

opodatkowaniu. Podzielając to stanowisko Sąd podniósł, że w przepisach u.p.d.o.f. 

brak jest unormowań pozwalających na dokonywanie waloryzacji ceny nabycia 

nieruchomości z powodu różnicy czasowej między jej uiszczeniem a zawarciem 

umowy sprzedaży. Moment nabycia nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 

lit. a u.p.d.o.f. związany jest z przeniesieniem prawa własności. Do nabycia 

zbywanego prawa doszło w 2011 r., a nie w roku 1997, kiedy to zapłacono cenę. Do 

wskazanej waloryzacji nie mogło dojść za okres wcześniejszy (przed 2011 r.), a więc 

za okres, w którym prawo własności podatnikowi nie przysługiwało. 

Stan faktyczny sprawy I SA/Ke 317/18 przedstawiał się następująco: skarżący 

w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. prowadził działalność gospodarczą 

w miejscowości, w której zakupił nieruchomość. Część stanowiącą 50% powierzchni 

działki wydzierżawił, a uzyskany w ten sposób przychód wykazał do opodatkowania 

w ramach zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 

3 lit. a/ ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym 

(Dz.U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 ze zm.), stawka powyższa dotyczy przychodów z 

najmu poza działalnością gospodarczą. Organ zakwestionował to stanowisko i uznał, 

że nieruchomość związana była z prowadzoną działalnością gospodarczą, wobec 

czego  przychód z dzierżawy działki jest przychodem ze źródła określonego w art. 10 

ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wyklucza to 

możliwość opodatkowania tego przychodu w formie ryczałtowanej. Sąd akceptując 

stanowisko organu wyjaśnił, że pozarolnicza działalność gospodarcza i dzierżawa są 

odrębnymi źródłami przychodów, z tym jednak, że w przypadku objęcia dzierżawą 

składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, przychody z tego 

najmu są także przychodami z działalności gospodarczej. Jeśli natomiast podatnik 

wydzierżawia składniki swojego osobistego, prywatnego majątku, to wówczas 

przychody z tego najmu będą kwalifikowane jako pochodzące z tego odrębnego 

źródła, tj. z dzierżawy. Możliwe jest więc wykonywanie dzierżawy w ramach 

wykonywania działalności gospodarczej, gdy podatnik prowadzący działalność 

gospodarczą wydzierżawia składniki majątku nieprzydatne mu w prowadzonej firmie, 

jak też i poza tą działalnością, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą, ale 

dzierżawą obejmuje składniki swojego osobistego, prywatnego majątku w jakikolwiek 

sposób niezwiązane z jego działalnością gospodarczą.  

Zdaniem Sądu, w przedmiotowej sprawie szereg okoliczności faktycznych sprawy 
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rozpatrzonych całościowo przemawia za zakwalifikowaniem przychodów uzyskanych 

z dzierżawy do pozarolniczej działalności gospodarczej. Przede wszystkim w treści 

umowy zawarto zapis „umowa dzierżawy zawarta (…) pomiędzy: 1) A. Z., 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą A. A. Z. (...)". Sama więc umowa 

dzierżawy wskazywała w swej treści, że podatnik, jako wydzierżawiający, występował 

w roli podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Zresztą skarżący w piśmie 

przyznał, że umowa dzierżawy przedmiotowej nieruchomości została zawarta w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto adres działki jest adresem 

miejsca wykonywania działalności gospodarczej podanym w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej. Sąd wskazał też na brak konsekwencji 

skarżącego, który skorzystał z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek 

naliczony na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), dalej: „ustawy o 

VAT”, przy zakupie ogrodzenia i bram. Wskazał, że ogradzając działkę także w jej 

dzierżawionej części podatnik występował w roli osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą, natomiast dzierżawiąc część działki deklarował wykonywanie tej 

czynności poza zakresem prowadzonej działalności gospodarczej.  

Skargi w sprawach I SA/Ke 50/18, I SA/Ke 56/18, I SA/Ke 120/18 i I SA/Ke 

121/18 złożone zostały na interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji 

Skarbowej. W pierwszej ze spraw opisano, że skarżąca spółka zawarła z prezesem 

zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania. Głównym przedmiotem tej 

działalności jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania, oznaczone kodem PKD 70.22.Z. Prezes zarządu nie 

osiąga innych przychodów z działalności gospodarczej z wyjątkiem uzyskiwanych na 

podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania ze skarżącą. Sąd podzielił 

stanowisko organu, że przychody osiągane przez prezesa zarządu z tytułu umowy o 

zarządzanie spółką (wnioskodawcą) zaliczyć należy do przychodów z działalności 

wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f. Dla tak dokonanej 

oceny bez znaczenia jest podnoszona przez skarżącą kwestia uregulowań zawartych 

w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń 

kierujących niektórymi spółkami oraz art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku). Kwestia 

rozszerzenia czy też umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej przez 

osoby zatrudniane na kontraktach menadżerskich nie wpływa na sposób 
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opodatkowania uzyskiwanego przez nich z tego tytułu przychodu.  

Ocenie Sądu w sprawie I SA/Ke 56/18 podlegała kwestia opodatkowania 

przychodu uzyskanego przez skarżącą z planowanej sprzedaży nieruchomości. Sąd 

zaakceptował stanowisko organu, że przychód ten nie stanowi przychodu  

z działalności gospodarczej. Ze stanu faktycznego wynikało bowiem, że spełnione 

zostały wszystkie przesłanki warunkujące zakwalifikowanie przychodu  

z planowanego zbycia nieruchomości do przychodu z art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. 

Nieruchomość objęta wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej nie jest 

związana z prowadzoną aktualnie przez wnioskodawczynię działalnością 

gospodarczą i nie jest wykazywana jako środek trwały. Planowane zbycie 

nieruchomości nie będzie nosiło cech działalności gospodarczej w rozumieniu  

art. 5a ust. 6 u.p.d.o.f., w szczególności jest to jednorazowa czynność wykonywana 

w sposób niezorganizowany. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą 

od 2017 r. w zakresie przygotowania posiłków domowych. Działka stanowi majątek 

osobisty skarżącej. Wnioskodawczyni nie zajmuje się dostawą nieruchomości 

profesjonalnie i nie jest to przedmiotem jej obecnej lub planowanej działalności. 

Skarżąca dokona zatem sprzedaży nieruchomości z majątku prywatnego. Działania, 

których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej 

określone czynności, nie stanowią działalności gospodarczej. 

Spór w sprawie I SA/Ke 120/18 powstał na gruncie wykładni art. 14 ust. 1 

u.p.d.o.f. oraz art. 2 pkt 11 ustawy o VAT. Według stanowiska organu, brak jest 

podstaw prawnych aby uzyskane przez wnioskodawcę na terytorium państwa UE 

przychody pomniejszać o zapłacony tam podatek od wartości dodanej, ponieważ 

podatek ten nie jest tożsamy z podatkiem od towarów i usług (nie jest tym 

podatkiem), o którym mowa w art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. Natomiast skarżący twierdzi, że 

zapłata dokonana przez konsumenta na jego rzecz w części stanowiącej zagraniczny 

podatek od wartości dodanej nie stanowi dla niego przychodu podlegającego 

opodatkowaniu zgodnie z art. 14 ust 1 u.p.d.o.f. Sąd podzielił pogląd skarżącego i 

podniósł, że biorąc pod uwagę kontekst regulacji przewidzianej w art. 14 ust. 1 

u.p.d.o.f. nie ma powodu, by występujące w art. 2 pkt 11 ustawy o VAT terminy 

„podatek od towarów i usług" oraz „podatek od wartości dodanej" nie mogły być 

traktowane jako równoważne znaczeniowo. Sformułowania te traktować należy jako 

synonimy, opisujące ten sam podatek. Gdy mowa jest o „podatku od wartości 

dodanej" odnieść go należy do podatku nakładanego na terytorium państwa 

członkowskiego, gdy zaś chodzi o ten sam podatek, nadkładany jednak ustawą  



Wojewódzk i  Sąd Admin i s t racy jny  w  K ie l cach  

53 

 

o VAT, adekwatne jest określenie go jako „podatek od towarów i usług". Dokonując 

wykładni art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. Sąd stwierdził, że brak jest argumentów by 

możliwość pomniejszenia przychodu należnego przewidzianą tym przepisem 

uzależniać od funkcjonującego na gruncie ustawy o VAT rozróżnienia dwóch ww. 

pojęć. Odmienne ujęcie - przy uwzględnieniu tak horyzontu prawa krajowego, jak  

i obowiązującego w ramach UE - godziłoby w sensowność i celowość, jakie 

towarzyszą wprowadzeniu możliwości pomniejszenia przychodu o należny podatek 

od towarów i usług. 

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji 

indywidualnej objętej skargą w sprawie I SA/Ke 121/18 wynika, że wnioskodawczyni 

otrzymała w drodze darowizny udział w ½ części przedsiębiorstwa, w skład którego 

wchodziły nieruchomości zabudowane i wykorzystywała otrzymane w drodze 

darowizny składniki przedsiębiorstwa, w tym budynki, z których część będzie 

przedmiotem sprzedaży, do działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki 

cywilnej, której jest udziałowcem w ½ części. Od środków trwałych dokonywała 

odpisów amortyzacyjnych, z tym, że dokonane odpisy zamierza skorygować. Spór  

w sprawie dotyczył źródła, do którego przychód skarżącej, uzyskany ze sprzedaży 

części zabudowanych nieruchomości wchodzących w skład otrzymanego przez 

skarżącą i brata w drodze darowizny przedsiębiorstwa i wykorzystywanych do 

działalności gospodarczej w spółce cywilnej, powinien zostać zakwalifikowany. 

Zdaniem skarżącej, kwota uzyskana ze sprzedaży części nieruchomości nie będzie 

stanowić przychodu w rozumieniu ustawy podatkowej. Uzyskany przychód nie będzie 

przychodem z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f), bowiem 

przedmiotowa nieruchomość i składniki otrzymanego w drodze darowizny 

przedsiębiorstwa nie zostały wniesione do prowadzonej działalności w ramach spółki 

cywilnej, a tym samym wspólnicy nie dokonali zmiany współwłasności w częściach 

ułamkowych na współwłasność łączną. Przychód winien być zakwalifikowany jako 

przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 8 u.p.d.o.f., z tym, że z uwagi na 

fakt zbycia udziałów po pięciu latach licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

nastąpiło nabycie, przychód nie wystąpi.  

Sąd nie podzielając tego poglądu podniósł, że pomimo, że wnioskodawczyni jak i jej 

wspólnik nie dokonali aportu przedsiębiorstwa ani jego składników do spółki, to 

zbywając cześć nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej 

osiągną przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. 

Spółka cywilna w odróżnieniu od spółek osobowych uregulowanych Kodeksie spółek 
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handlowych nie stanowi odrębnej od wspólników struktury organizacyjnej, nie ma 

podmiotowości prawnej, nie ma zdolności do czynności prawnych, czyli nie nabywa 

praw i obowiązków. W przypadku wniesienia do spółki własności (udziału we 

współwłasności) rzeczy nie następuje przeniesienie własności udziału na spółkę, 

następuje tylko zmiana natury własności, przez przeniesienie współwłasności 

nieruchomości należącej do wspólników w częściach ułamkowych na współwłasność 

łączną. Współwłasność ta charakteryzuje się tym - że rzecz będąca współwłasnością 

łączną w całości należy do współwłaścicieli, a więc w analizowanym przypadku - do 

obu wspólników spółki cywilnej. Bez względu na charakter własności – 

współwłasność łączna czy w częściach ułamkowych jest w dalszym ciągu 

współwłasnością podatnika wykorzystywaną na potrzeby działalności gospodarczej 

prowadzonej przez wspólnika - jako przedsiębiorcę - w formie spółki cywilnej. 

Spełniony jest zatem wymóg z art. 22a ust. 1 u.p.d.o.f., zgodnie z którym środkami 

trwałymi są określone w tym przepisie składniki wykorzystywane na potrzeby 

związane z działalnością gospodarczą stanowiące własność lub współwłasność 

podatnika. Przepis art. 22a ust. 1 u.p.d.o.f. nie zawiera wymogu co do typu 

współwłasności, istotnym jest by własność/współwłasność składnika majątkowego 

określonego w tym przepisie przysługiwała podatnikowi. 

 Sprawa o sygn. akt I SA/Ke 267/18 zainicjowana została wniesieniem skargi o 

wznowienie postępowania w sprawie, w której WSA w Kielcach oddalił skargę na 

decyzję wydaną w związku z zakwestionowaniem przez organ podatkowy 

zasadności zaliczenia przez podatnika w ciężar kosztów uzyskania przychodów 

wydatków na zakup materiałów budowlanych, udokumentowanych fakturami VAT, 

które nie potwierdzały rzeczywistych transakcji gospodarczych. W skardze o 

wznowienie postępowania powołano się na wykrycie i dowiedzenie się przez 

skarżącego, w związku z doręczeniem mu odpisu wyroku sądu rejonowego, o 

okolicznościach faktycznych oraz środkach dowodowych świadczących o tym, że 

dostawy objęte fakturami zostały faktycznie wykonane. Sąd oddalając skargę o 

wznowienie postępowania zwrócił uwagę, że środek dowodowy w postaci wyroku 

sądu rejonowego powstał już po uprawomocnieniu się wyroku WSA w Kielcach, co 

oznacza, że środek ten nie stanowi podstawy wznowieniowej zakończonego 

postępowania przed sądem administracyjnym, w rozumieniu art. 273 § 2 p.p.s.a. 

Wyraził również pogląd, że wyrok sądu rejonowego nie może zostać potraktowany 

jako nowa okoliczność faktyczna. Wbrew twierdzeniu skargi, to nie z uzasadnienia 

wyroku sądu rejonowego skarżący powziął wiedzę o faktycznym zakupie towaru  
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i zapłacie za niego, mających stanowić podstawę wznowienia. Okoliczności te objęte 

były bowiem jego świadomością jeszcze przed wszczęciem postępowania przed 

sądem rejonowym, ponieważ zeznawał o tym w postępowaniu podatkowym. 

 W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 271/18 Sąd opisał, że wnioskiem złożonym  

5 stycznia 2018 r. skarżący wystąpił o wydanie indywidualnej interpretacji prawa 

podatkowego. Pismem z 13 lutego 2018 r. podatkowy organ interpretacyjny wystąpił 

do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię dotyczącą ustalenia, czy  

w zakresie określonych elementów stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego 

opisanego we wniosku, istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być one 

przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej. 

Wnioskodawca uzupełnił wniosek pismem z 12 marca 2018 r. W dniu 30 marca  

2018 r. Szef KAS udzielił żądanej opinii, w związku z czym organ wydał 4 kwietnia 

2018 r. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania 

indywidualnej interpretacji. Po rozpoznaniu zażalenia strony, zostało wydane 

zaskarżone następnie do Sądu postanowienie, utrzymujące w mocy postanowienie  

z 4 kwietnia 2018 r. Na gruncie tych okoliczności Sąd wyraził stanowisko, że w dniu 

wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania interpretacyjnego, 

postępowanie to było w toku. Obejmowało bowiem analizę wniosku, która 

doprowadziła organ do powzięcia wątpliwości, konsultowanych z Szefem KAS  

w trybie art. 14b § 5c Ordynacji podatkowej. Tym samym, w dniu wydania 

postanowienia, tj. 4 kwietnia 2018 r., podatkowy organ interpretacyjny nie mógł 

odmówić wszczęcia prowadzonego i toczącego się postępowania interpretacyjnego. 

Powinien wydać natomiast postanowienie o odmowie wydania interpretacji na 

podstawie art. 165a § 1 w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej.  

 Przedmiotem oceny Sądu w sprawie I SA/Ke 96/18 było postanowienie  

w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ze względu na 

wystąpienie przesłanki określonej w art. 239b § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, tj. że 

okres do upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż  

3 miesiące. Postanowienie organu pierwszej instancji wydane zostało 9 października 

2017 r. w sytuacji, gdy okres upływu terminu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego upływał 31 grudnia 2017 r. Sąd wyraził pogląd, że okoliczność 

zbliżającego się upływu terminu przedawnienia może uprawdopodobnić obawę 

niewykonania zobowiązania dopiero wespół z innymi faktycznymi okolicznościami 

danej sprawy, na podstawie których można wnioskować, iż zobowiązanie nie 

zostanie jednak wykonane. Taka sytuacja zaszła w przedmiotowej sprawie, w której 
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podatnik nie wykonał pouczenia zawartego w decyzji wymiarowej o konieczności 

zapłaty wynikającego z niej podatku. Nadto skarżący wniósł od ww. decyzji 

odwołanie, co ewidentnie świadczy o tym, że nie miał zamiaru dobrowolnie zapłacić 

zobowiązania. W tej sytuacji, zdaniem Sądu, organy podatkowe uprawdopodobniły, 

iż zobowiązanie podatkowe wynikające z decyzji nieostatecznej nie zostanie przez 

skarżącego wykonane przed terminem przedawnienia. 

 Przedmiotem oceny w sprawie I SA/Ke 658/17 była kwestia przedawnienia 

zobowiązania podatkowego. Sąd wyraził pogląd, że skoro przyczyny zawieszenia 

biegu terminu przedawnienia dotyczyły zobowiązania podatkowego, co do którego 

była prowadzona kontrola podatkowa, w której skarżąca była reprezentowana przez 

pełnomocnika, to skutek opisany w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej mógł być 

osiągnięty poprzez doręczenie informacji w tym zakresie pełnomocnikowi. 

Zawiadomienie, o którym mowa w art. 70c Ordynacji podatkowej otrzymane dopiero 

przez pełnomocnika, traktowane jest jako otrzymane przez stronę, co spełnia 

przesłankę zapewnienia świadomości strony o skutkach otrzymania takiego 

zawiadomienia. 

 Uchylając zaskarżoną decyzję w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 571/17 Sąd 

powołał uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 listopada 2017 r., sygn. 

akt II FPS 3/17. Ze względu na jej treść obowiązkiem organu odwoławczego, który 

wydał decyzje w przedmiocie określenia wysokości poniesionej straty w podatku 

dochodowym od osób fizycznych za 2010 r., było zbadanie kwestii przedawnienia. 

Decyzja organu pierwszej instancji została wydana z zachowaniem 5-letniego 

terminu, o którym mowa w art. 70 Ordynacji podatkowej, natomiast decyzja organu 

odwoławczego wydana została po jego upływie, czego organ nie wziął pod rozwagę. 

Organ nie odniósł się do kwestii upływu terminu przedawnienia ani nie wyjaśnił, czy 

miały miejsce zdarzenia wpływające na bieg terminu. Jeżeli zobowiązanie podatkowe 

za 2010 r. przedawniłoby się z dniem 31 grudnia 2016 r., (nie wystąpiły żadne 

zdarzenia skutkujące przedłużeniem terminu), to tym samym również orzekanie 

przez organ odwoławczy w zakresie określenia wysokości starty za ten rok musiało 

być potraktowane jako naruszenie zasady dającej się wywieść  

z przepisów art. 70 § 1 w zw. z art. 24 Ordynacji podatkowej. 
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Podatek dochodowy od osób prawnych  

 

Przedmiotem spraw o sygn. I SA/Ke 51/18 i I SA/Ke 355/18 była problematyka 

zwolnienia od opodatkowania na tle przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze 

zm.), dalej: „u.p.d.o.p." W pierwszej tych spraw Sąd wyraził stanowisko, że 

dochodami z prowadzenia gospodarki zasobami mieszkaniowymi są przychody 

uzyskane bezpośrednio z tytułu korzystania z zasobów mieszkaniowych, czyli opłaty 

(czynsze oraz opłaty na fundusz remontowy) pomniejszone o koszty związane z 

utrzymaniem tych zasobów. Taki dochód korzysta ze zwolnienia podatkowego, o 

którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. Przez zasoby mieszkaniowe należy 

rozumieć te części nieruchomości, które stanowią lokale mieszkalne oraz inne 

pomieszczenia i urządzenia, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z 

mieszkań w budynku mieszkalnym. Natomiast takie elementy budynku jak dach czy 

ściana zewnętrzna nie należą do zasobu mieszkaniowego. Dlatego przychód 

uzyskany przez skarżącą wspólnotę z najmu części powierzchni dachu pod maszt 

telefonii cyfrowej, nie może być zaliczony do dochodów z gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi, ponieważ stanowi inną działalność gospodarczą niż gospodarka 

zasobami mieszkaniowymi. Umieszczenie masztu telefonii cyfrowej na dachu 

budynku przez firmę świadczącą usługi telekomunikacyjne na podstawie zawartej 

umowy najmu jako takie nie stanowi realizacji zadań mieszkaniowych ciążących na 

wspólnocie. Do jej zadań mieszkaniowych nie należy bowiem wynajmowanie 

elementów budynku pod realizację potrzeb firm komercyjnych. W konsekwencji 

dochody uzyskane przez wspólnotę z tytułu najmu części dachu pod maszt telefonii 

cyfrowej są dochodem z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami 

mieszkaniowymi. Pomimo więc przeznaczenia tego dochodu na utrzymanie zasobów 

mieszkaniowych, nie podlega on zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 

u.p.d.o.p. 

W drugiej z wymienionych spraw Sąd uznał, że nie stanowią dochodów 

uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi uzyskane przez skarżącą 

spółdzielnię mieszkaniową środki finansowe z tytułu świadectw efektywności 

energetycznej. Dochód ze zbycia białych certyfikatów nie jest w żaden sposób 

powiązany z lokalami, pomieszczeniami, obiektami, urządzeniami stanowiącymi 

zasoby mieszkaniowe, ani nie jest też dochodem uzyskanym bezpośrednio z tytułu 

korzystania z zasobów mieszkaniowych. Dochód spółdzielni ze zbycia świadectw,  



Wojewódzk i  Sąd Admin i s t racy jny  w  K ie l cach  

58 

 

o jakich mowa była wniosku, jest dochodem ze zbycia praw majątkowych, a nie  

z zasobów mieszkaniowych, w związku z tym nie mieści się w dyspozycji  

art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. 

Przedmiotem sprawy I SA/Ke 302/18 była skarga na indywidualną 

interpretację przepisów prawa podatkowego. Spółka przedstawiając we wniosku stan 

faktyczny/zdarzenie przyszłe wyjaśniła, że zawarła ze spółką powiązaną  

z siedzibą w Hiszpanii (dalej: „usługodawcą") umowę, w ramach której usługodawca 

zobowiązał się udostępnić spółce personel posiadający oczekiwane przez spółkę 

profesjonalne kwalifikacje, rozumiane jako specjalistyczne umiejętności i wiedzę 

ekspercką, potrzebne dla celów wykonywania określonych funkcji/zadań związanych 

z działalnością spółki. Pracownicy nie otrzymują instrukcji od usługodawcy  

w zakresie pracy wykonywanej na rzecz wnioskodawcy. Zadaniem usługodawcy jest 

dostarczenie spółce osób, które będą spełniać warunki umożliwiające wykonywanie 

określonych funkcji powierzonych im przez spółkę w ramach prowadzonej przez 

wnioskodawcę działalności gospodarczej. W trakcie całego okresu oddelegowania 

do spółki, pracownicy formalnie pozostają pracownikami usługodawcy - pracują 

jednak na rzecz spółki, a nie usługodawcy. Wnioskodawca posiada także pełną 

autonomię w zakresie wyznaczania funkcji/zadań i oceny pracy oddelegowanych 

pracowników (w zakresie ograniczonym przepisami polskiego prawa pracy). Spółka 

zobowiązana jest do uiszczenia na rzecz usługodawcy wynagrodzenia za 

świadczenie usług oddelegowania. Dodatkowo, na wnioskodawcy spoczywa 

obowiązek ponoszenia wszystkich związanych z oddelegowaniem kosztów 

wynikających z pobytu pracownika w Polsce (tzw. kosztów lokalnych, w 

szczególności obejmujących koszty podróży, zakwaterowania lub inne uzasadnione 

koszty związane z wykonywaniem działań. Skarżąca wyraziła stanowisko, że całość 

kosztów ponoszonych przez nią na nabycie usług opisanych w stanie 

faktycznym/zdarzeniu przyszłym może stanowić koszty uzyskania przychodów bez 

żadnych ograniczeń, a w szczególności w stosunku do ww. kosztów nie znajdują 

zastosowania ograniczenia w zaliczeniu określonych wydatków do kosztów 

uzyskania przychodów wynikające z art. 15e u.p.d.o.p.  

Sąd oddalając skargę podzielił stanowisko organu, że usługa oddelegowania nie jest 

usługą podobną co do istoty do usługi w zakresie pozyskiwania i rekrutacji 

pracowników. Mimo pozornego podobieństwa do usług rekrutacji pracowników, 

charakter tych usług jest całkowicie odmienny. Skutkiem rekrutacji zawsze będzie 

nawiązanie określonego stosunku pracy. Natomiast w stanie faktycznym/zdarzeniu 
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przyszłym wskazano, że w trakcie całego okresu oddelegowania do spółki, 

pracownicy formalnie pozostają pracownikami usługodawcy, nie dojdzie zatem do 

nawiązania nowego stosunku pracy pomiędzy pracownikami oddelegowanymi,  

a spółką. W ramach więc usługi oddelegowania pracowników w części dotyczącej 

pracowników pełniących funkcje zarządcze i kierownicze, wnioskodawca nabył od 

podmiotu powiązanego świadczenie o podobnym charakterze do usług zarządzania. 

O tym podobieństwie świadczy m.in. profil zawodowy oraz zakres czynności 

oddelegowanych pracowników podobny do zwykle wykonywanych przez 

pracowników na tego typu stanowiskach. Ponadto, to usługodawca czerpie od 

wnioskodawcy pożytki z tytułu otrzymywanych opłat za czasowe udostępnienie 

zatrudnionych u siebie pracowników, którzy to pracownicy na rzecz wnioskodawcy 

będą pełnili funkcje związane z zarządzaniem jego przedsiębiorstwem. Wobec 

powyższego Sąd uznał, że  oddelegowanie pracowników w celu pełnienia funkcji 

zarządczych i kierowniczych wiąże się z powstaniem kategorii świadczeń, objętych 

dyspozycją art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., a zatem ograniczenie (limit) zawarte  

w tym przepisie będzie miało zastosowania wobec wnioskodawcy.  

Oddalając skargę w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 49/18 Sąd podzielił 

stanowisko organu podatkowego co do konieczności zawieszenia postępowania 

podatkowego na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. W postępowaniu 

tym organ ustalił, że skarżąca spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów 

koszty wynagrodzeń wypłaconych osobie, co do której powstały wątpliwości, czy była 

pracownikiem tej spółki. Sąd wyraził stanowisko, że w sprawie spełnione zostały 

wszystkie przesłanki uzasadniające zastosowanie tego przepisu. Po pierwsze, 

przedmiotowa sprawa wyłoniła się w toku postępowania podatkowego. Po drugie, 

sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, bez względu na 

wartość przedmiotu sporu należą do właściwości sądów rejonowych. Po trzecie, 

rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia 

zagadnienia wstępnego. Ustalenie przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia 

stosunku pracy, a więc tego czy wspomniana osoba była pracownikiem spółki, 

determinuje poczynienie wniosków na temat zastosowania w sprawie przepisu art. 

16 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.p. Po czwarte, istnieje zależność między rozstrzygnięciem 

zagadnienia wstępnego a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. Zależność ta 

polega na tym, że ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku pracy pozwoli 

rozstrzygnąć, czy zasadnie podatnik, tj. spółka, zaliczyła do kosztów uzyskania 

przychodów koszty wypłaconych wynagrodzeń. 
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Przedmiotem sporu w sprawie I SA/Ke 391/18 był obowiązek sporządzania 

przez wnioskodawcę - spółkę akcyjną, w której Skarb Państwa posiada 100 % 

udziałów i spółkę z o.o. w której wnioskodawca posiada 100% udziałów w kapitale 

zakładowym dokumentacji cen transferowych w przypadku, gdy dochodzi między 

nimi do zawarcia transakcji, które w myśl przepisów art. 9a ust. 1d u.p.d.o.p. uznaje 

się za mające wpływ na wysokość dochodu (straty). Sąd wskazał na ustawę  

z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175), którą 

została wprowadzona zmiana przepisu art. 11 ust. 4 u.p.d.o.p. Wyjaśnił, że literalne 

brzmienie znowelizowanego przepisu w zestawieniu z definicją podmiotów krajowych 

(art. 11 ust. 1 u.p.d.o.p.) jednoznacznie wskazuje, że wyłączeniem z kręgu 

podmiotów krajowych objęto wyłącznie Skarb Państwa oraz jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki. Nowelizacja wyłącza zatem z przepisów o cenach 

stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi spółki Skarbu 

Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie w przypadku, gdy 

jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za „podmioty powiązane" jest fakt, 

że udziały (akcje) w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka 

samorządu terytorialnego. Innymi słowy, ze znowelizowanego brzmienia art. 11 ust. 

4 u.p.d.o.p. wynika, że nie traktuje się jako powiązane tych podmiotów, które są 

powiązane bezpośrednio lub pośrednio tylko ze Skarbem Państwa lub jednostką 

samorządu terytorialnego. Podmioty te zwolnione są również z obowiązku 

sporządzania dokumentacji podatkowej. Wyłączeniem nie są objęte podmioty 

krajowe, u których występują inne niż wynikające z powiązania ze Skarbem Państwa 

czynniki kwalifikujące o uznaniu tych podmiotów za „podmioty powiązane”. 

 

4. Umorzenia należności podatkowych 

Podstawę rozstrzygnięć w 2018 r., w sprawach z zakresu umorzeń należności 

podatkowych, w których orzekał Dyrektor Izby Administracji Skarbowej oraz 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, stanowiły przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 

r. Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U.2017.201) dalej „Ordynacja podatkowa”, tj. art. 67a 

§ 1.  
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W wyrokach rozpoznających skargi na powyższe rozstrzygnięcia Sąd wyjaśniał, że 

instytucja umorzenia zaległości podatkowej w trybie decyzji organu podatkowego w 

indywidualnej sprawie zbudowana jest przy zastosowaniu tzw. uznania 

administracyjnego, która jest konstrukcją prawną pozwalającą organowi na wybór 

konsekwencji prawnych ustalonej sytuacji, organ może, ale nie musi umorzyć 

zaległości, nawet w przypadku spełnienia przez podatnika przesłanek określonych  

w tym przepisie. Nawet w przypadku wystąpienia ważnego interesu podatnika lub 

interesu publicznego organ podatkowy nie będzie zobowiązany do umorzenia 

zaległości. Ustawodawca nie wskazał bowiem sytuacji, w której organ miałby 

obowiązek zastosowania ulgi. Zauważyć należy, że organ działa w ramach uznania 

dopiero na etapie, gdy uzna, że w sprawie istnieje ważny interes podatnika lub 

interes publiczny, gdyż ocena w tym przedmiocie wykracza poza zakres uznania  

i jest kategorią obiektywną, wynikającą z ustalonego w sprawie stanu faktycznego.  

Decyzje w przedmiocie ulg jako decyzje uznaniowe podlegają kontroli sądu 

administracyjnego w ograniczonym zakresie. Sąd nie może poddawać ocenie, czy 

dokonany przez organ wybór jest słuszny, a zatem Sąd nie jest uprawniony do 

badania merytorycznej zasadności (celowości) decyzji administracyjnej, takie 

rozstrzygnięcie należy wyłącznie do organów administracyjnych. Decyzja uznaniowa 

w pełnym zakresie podlega natomiast badaniu, co do jej zgodności z przepisami 

proceduralnymi i ocenie czy organ podatkowy prawidłowo zgromadził materiał 

dowodowy, czy wyciągnięte wnioski są logiczne i poprawne, a dokonana ocena 

mieści się w ustawowych granicach. Decyzja uznaniowa może być przez Sąd 

uchylona w przypadku stwierdzenia, że została wydana z takim naruszeniem 

przepisów prawa materialnego czy procesowego, które mogło mieć wpływ na wynik 

sprawy. O tego rodzaju naruszeniach można mówić, gdy organ pozostawił poza 

swoimi rozważaniami argumenty podnoszone przez stronę, pominął istotny dla 

rozstrzygnięcia materiał dowodowy lub dokonał jego oceny wbrew zasadom logiki  

i doświadczenia życiowego. 

W sprawach I SA/Ke 681-684/17 Sąd, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c., 

art. 135 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (jt. 2018.1302 ze zm.), określanej dalej jako "ustawa p.p.s.a.", 

uchylił decyzje I i II instancji. Stwierdził bowiem, że analiza procesu decyzyjnego 

organu wskazuje, że narusza on przepisy postępowania (art. 122 i art. 187 § 1 

Ordynacji podatkowej) w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na treść 

rozstrzygnięcia, co uzasadnia wyeliminowanie zaskarżonej oraz poprzedzającej ją 
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decyzji z obrotu prawnego. Sąd wyjaśnił, 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 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 zaległości podatkowych organ podatkowy jest z urzędu zobligowany 

wykazać prawidłowo kwotę należnych zaległości podatkowych. Przedmiot 

postępowania musi być jednoznacznie i prawidłowo określony. Nie jest możliwe 

umorzenie zaległości, które nie istnieją. Sąd stwierdził, że w omawianych sprawach 

takich ustaleń niedokonano.  

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się 

z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 

płatności podatku. Istotne przy tym jest, że w art. 70 Ordynacji podatkowej 

przewidziano zdarzenia, które mają wpływ na bieg terminu przedawnienia, tj. jego 

zawieszenie (§ 2, § 6) oraz przerwanie (§ 3, § 4). Zaległości podatkowe, o których 

umorzenie wnioskował skarżący to zaległości z odległych lat (VAT – 2007 r.; podatek 

dochodowy od osób fizycznych – od 2007 do 2012 r.). Obowiązkiem organu było 

uwzględnienie powyższych regulacji oraz ustalenie i wyjaśnienie w uzasadnieniu 

decyzji czy należności te nie wygasły w całości lub w części na skutek upływu 

terminu przedawnienia, ewentualnie czy zaistniały okoliczności, które miały wpływ na 

bieg terminu przedawnienia.  

Mając na uwadze pięcioletni termin przedawnienia zobowiązań podatkowych, istnieją 

uzasadnione wątpliwości co do istnienia przynajmniej części z ww. zaległości 

podatkowych. Tymczasem organ nie wyjaśnił tych wątpliwości. Wprawdzie w aktach 

sprawy znajdują się pisma, arkusze, tabele dotyczące kwestii przedawnienia 

omawianych zaległości, świadczące o tym, że organ podjął się dokonania ustaleń  

w zakresie wysokości zaległości podatkowych skarżącego, to jednak konkretne 

wyniki tych ustaleń nie wynikają z uzasadnienia zaskarżonej decyzji. Nie jest 

natomiast rolą Sądu dokonywanie takich ustaleń za organ. Powyższe uchybienia 

uniemożliwiają sądowi dokonanie pełnej kontroli zaskarżonej decyzji w zakresie tego, 

czy przynajmniej część spornych należności w dacie wydania zaskarżonej decyzji nie 
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uległa przedawnieniu. Taka sytuacja uzasadnia stwierdzenie o błędnym ustaleniu 

przez organ stanu faktycznego sprawy, a w konsekwencji o dowolnej, 

przekraczającej granice art. 191 Ordynacji podatkowej, ocenie materiału 

dowodowego. 

Z kolei w sprawach I SA/Ke 5/18, I SA/Ke 6/18 Sąd, na podstawie art. 151 

ustawy p.p.s.a., oddalił skargi od decyzji Dyrektora odmawiających umorzenia 

wnioskowanych przez podatników należności podatkowych. W sprawie I SA/Ke 6/18 

przedmiotem kontroli Sądu była decyzja Dyrektora dotycząca odmowy umorzenia 

zaległości podatkowych w podatku od spadków i darowizn. Sąd stwierdził, że organy 

obu instancji prawidłowo przeprowadziły postępowanie. Nie doszło do żadnych 

zdarzeń losowych, na które podatnik nie miał wpływu, a wręcz przeciwnie, podatnik 

sam doprowadził do powstania zaległości na skutek swoich zaniedbań. Przy 

dokonywaniu oceny w kontekście przyznania ulgi organy wzięły pod uwagę fakt, że 

przedstawione przez stronę dane dotyczące jej sytuacji materialnej są niezgodne ze 

stanem faktycznym i wzajemnie się wykluczają. Jak słusznie wskazał organ, nie 

można twierdzić, że spłaca się kredyt w wysokości 1/3 raty i jednocześnie pisać, że 

nie ma się dochodów i jest się osobą bezrobotną, czy że nie ma się majątku, gdy jest 

się właścicielem mieszkania i garażu. Przesłanek do umorzenia zaległości 

podatkowej nie można upatrywać także w okoliczności ponoszenia wydatków na 

zaspokajanie nie tylko podstawowych potrzeb w kwotach przewyższających 

dochody. Skarżący korzysta z pomocy rodziców. Podnoszone przez niego kwestie, 

że wydaje znaczące środki na leki i leczenie nie zostały udokumentowane. Ponadto, 

pozostaje on osobą zdolną do pracy, mimo umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności. Posiadanie takiego statusu samo w sobie nie stanowi przesłanki 

do zastosowania umorzenia. Organ uwzględnił również fakt, że Powiatowy Urząd 

Pracy w Sandomierzu wypłacił skarżącemu kwotę 8000 zł na zasiedlenie w 

Warszawie. Tego rodzaju przysporzenie niewątpliwe wywarło korzystny wpływ na 

sytuację majątkową skarżącego. Mając na uwadze to, że w krótkim czasie od 

otrzymania tego świadczenia podjął on pracę, organ słusznie uwzględnił je oceniając 

jego sytuację majątkową. Poza tym, organ wskazał na kilka źródeł dochodów, z 

których mógł on pokrywać swoje wydatki, w tym należności podatkowe 

(wynagrodzenie, wsparcie finansowe rodziców). 

Sąd stwierdził, że w kontekście normy art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, 

należy przyjąć, że zaskarżona decyzja nie narusza prawa. Organy podatkowe 

podjęły czynności zmierzające do szczegółowego ustalenia sytuacji finansowej 
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skarżącego. Odniosły się do wszystkich podnoszonych przez skarżącego 

argumentów, szczegółowo uzasadniając rozstrzygnięcie. Słusznie przy tym zwróciły 

uwagę na fakt, że skoro postępowanie w sprawie 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 podatnik powinien współprzyczyniać się do 

gromadzenia dowodów i nie może czuć się zwolniony od współdziałania z organem 

podatkowym. 

W sprawach I SA/Ke 288/18, I SA/Ke 349/18 Sąd oddalił natomiast skargi od 

decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach odmawiających 

umorzenia należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości (I SA/Ke 

288/18) oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (I SA/Ke 

349/18). W pierwszej z ww. spraw Sąd stwierdził, że w kontekście art. 67a § 1 pkt 3 

Ordynacji podatkowej, decyzja nie narusza prawa. Argumentami podawanymi przez 

podatników, stanowiącymi ich zdaniem o konieczności umorzenia zaległości 

podatkowej w podatku od nieruchomości, jest trudna sytuacja materialna oraz 

zdrowotna. W tej sytuacji w pełni prawidłowe były działania organu, który wpierw 

wezwał podatników do złożenia dokumentów poświadczających istnienie ich 

ważnego interesu lub interesu publicznego w umorzeniu tego podatku, a następnie - 

wobec zaniechania tej czynności przez strony – zgromadził materiały dotyczące 

podatników z innych spraw toczących się przez organem. Sąd podkreślił, że organ 

podatkowy nie może się ograniczyć jedynie do analizy podniesionych przez 

podatnika we wniosku argumentów. Na organie ciąży obowiązek ustalenia 

wszystkich istotnych okoliczności faktycznych, w tym z wykorzystaniem wiedzy 

znanej organowi z urzędu. Obowiązki te organ wypełnił, ustalając, że podatnicy to 

osoby bezrobotne, korzystające z pomocy osób trzecich. Są właścicielami działki  
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o powierzchni 1.177 m², na której znajduje się dom o powierzchni 125 m². Posiadają 

jeden samochód – niesprawny według oświadczenia. Na tej podstawie organ doszedł 

do słusznego przekonania, że po stronie podatników nie istnieje ważny interes, o 

którym mowa w art. 67 a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Nie przemawia za tym 

sytuacja majątkowa skarżących, ponieważ mimo tego, że są bezrobotni i nie 

korzystają z pomocy społecznej, to płacą rachunki. Sąd zauważył, że skarżący 

korzystają z pomocy rodziny, bowiem według ich oświadczenia finansowo pomaga 

im ojciec skarżącego. 

Przepis art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej nie uzależnia możliwości umorzenia 

zaległości podatkowej tylko od złej sytuacji finansowej i materialnej podatnika. Jedną 

z dwóch przesłanek udzielenia tej ulgi jest "ważny interes podatnika", a pojęcie to jest 

zdecydowanie szersze. Dlatego organ, oceniając możliwość zastosowania ulgi, musi 

wziąć pod uwagę nie tylko sytuację materialną i finansową podatnika, ale także te 

argumenty podatnika, w których on upatruje istnienie tego interesu. Tak też uczynił 

organ w przedmiotowej sprawie. Trafnie organ wskazał, że interesu podatnika nie 

można utożsamiać z subiektywnym przekonaniem podatnika o potrzebie umorzenia 

zaległości podatkowej. Przeświadczenie podatników nie zostało poparte żadnymi 

rzeczowymi argumentami z ich strony oraz stosownymi dowodami.  

Odnosząc się do argumentu skarżącego dotyczącego utraty prawa do zasiłku 

stałego, Sąd wskazał, że również on nie mógł doprowadzić do uchylenia 

zaskarżonego aktu. Jak bowiem wynika z treści decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej (uchylającej decyzję o przyznaniu zasiłku stałego) powodem jej podjęcia 

były: stwierdzona przez pracownika socjalnego dysproporcja pomiędzy 

udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową osoby lub rodziny 

wskazującą, że osoba lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację 

życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe oraz brak współpracy z 

pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej. W uzasadnieniu 

decyzji podano nadto, że strona odmówiła zawarcia kontraktu socjalnego, nie 

udzielała odpowiedzi na zadawane pytania, lekceważąco odnosiła się do pracownika 

socjalnego. Zatem, analogicznie jak w kontrolowanej sprawie, jedną z przyczyn 

wydania rozstrzygnięcia organu był brak współpracy ze strony wnioskodawcy.  

Podatnicy, pomimo wezwań organu, nie przedstawili ani argumentów, ani 

dokumentów, które przekonywałyby o zaistnieniu przesłanek dla przyznania ulgi.  

W związku z powyższym, organy orzekły na podstawie zgromadzonego przez nie 
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materiału dowodowego, który w takiej postaci dał im podstawę do odmowy 

umorzenia zaległości. 

Podobnie w sprawie I SA/Ke 349/18 skarżący nie wyjaśnił dokładnie swojej 

sytuacji finansowej. Organ w istocie miał jedynie do oceny stanowisko skarżącego 

zaprezentowane we wniosku o umorzenie oraz w odwołaniu. Pisma strony w tym 

zakresie były, jak trafnie podkreślił organ, lakonicznie sformułowane. Skarżący mimo 

wezwania organu wykazał się całkowicie biernością i bezspornie zaniechał 

przedstawienia żądanych dowodów. Na podstawie tak ograniczonego materiału 

dowodowego organ doszedł do usprawiedliwionego przekonania, że w sytuacji 

podatnika nie istnieje ważny interes, o którym mowa w art. 67a § 1 Ordynacji 

podatkowej. Wprawdzie to na organie administracji spoczywa obowiązek dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego, lecz szczegółowe informacje dotyczące sytuacji 

materialnej i rodzinnej osoby ubiegającej się o umorzenie zaległości finansowej 

posiada jedynie wnioskodawca. To właśnie strona winna szczegółowo wyjaśnić tę 

sytuację i wykazać, że spełnione zostały przesłanki uzasadniające umorzenie jej 

zadłużenia, w tym przypadku określone w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej.  

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 powinien współprzyczyniać się do 

gromadzenia dowodów i nie może czuć się zwolniony od współdziałania z organem 

podatkowym. Wnioskodawca bowiem wskazując na przeszkody w zakresie 

możliwości uiszczenia opłaty najczęściej sam dysponuje odpowiednimi dowodami 

mogącymi potwierdzić określone fakty. Sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie 

wnioskodawca, pomimo wezwań organu, nie przedstawił dokumentów wskazujących 

na ponoszone przez niego wydatki. Nie można bowiem przyjąć, że 

zadośćuczynieniem temu obowiązkowi było zawarcie w odwołaniu zarzutu co do 

nieprzeprowadzenia kontroli na miejscu. Skarżący nie przedstawił również 

dokumentów potwierdzających wystąpienie u niego nadzwyczajnych losowych 

przypadków uzasadniających niemożliwość uregulowania zaległości. W związku  

z powyższym, organy orzekły na podstawie zgromadzonego przez nie materiału 

dowodowego, który w takiej postaci dał im podstawę do odmowy umorzenia 

zaległości.  

W sprawach I SA/Ke 27/18 i I SA/Ke 28/18 Sąd, na podstawie art. 145 § 1 pkt 

1 lit. c ustawy p.p.s.a., uchylił decyzje Kolegium w przedmiocie odmowy umorzenia 
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zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości. W sprawach tych Sąd w 

pierwszej kolejności zarzucił naruszenie art. 127 Ordynacji podatkowej, tj. zasady 

dwuinstancyjności postępowania. Zgodnie z tą zasadą organ odwoławczy 

obowiązany jest ponownie rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę rozstrzygniętą decyzją 

organu pierwszej instancji. Powołany w uzasadnieniu decyzji argument Kolegium, że 

jego kontrola decyzji organu pierwszej instancji ogranicza się do zbadania czy 

postępowanie podatkowe organu podatkowego przeprowadzone zostało zgodnie z 

przepisami proceduralnymi i czy rozważono w sposób przekonujący wszystkie 

zgłoszone przez podatnika okoliczności, nie znajduje uzasadnienia w przepisach 

prawa i stanowi naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania. Przy czym 

zasada ta nie podlega wyłączeniu w przypadku decyzji uznaniowych. Wyjątek taki 

nie wynika też z treści art. 233 § 3 Ordynacji podatkowej. Przepis ten nie uprawnia 

organu odwoławczego do zmiany treści rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji, to 

jednak nie oznacza to, że decyzja uznaniowa organu jednostki samorządu 

terytorialnego wymyka się spod kontroli organu odwoławczego. Bez wątpienia 

obowiązany on jest ponownie rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę. 

Naruszenie przez organ zasady dwuinstancyjności postępowania doprowadziło do 

naruszenia przez ten organ art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej. 

Kolegium nieprawidłowo ustaliło wysokość świadczenia emerytalnego skarżącego. W 

zaskarżonej decyzji odwołano się do kwoty 1615,94 zł, która wynika  

z pisma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15 marca 2016 r. Biorąc pod uwagę 

dzień wydania zaskarżonej decyzji, tj. 30 listopada 2017 r., obowiązkiem organu było 

ustalenie aktualnego dochodu, który w międzyczasie uległ obniżeniu. Wynika to z akt 

administracyjnych sprawy I SA/Ke 28/18, gdzie w piśmie ZUS z 14 marca 2017 r. 

poinformowano, że wysokość świadczenia wypłacanego skarżącemu wynosi 

miesięcznie 1135,57 zł. Ustalając z kolei miesięczne wydatki podatnika, kolegium 

uwzględniło kwotę kredytu 600 zł, podnosząc jednocześnie, że ostatnia rata 

przypadała na maj 2017 r. Organ nie ustalił, czy skarżący w istocie zakończył spłatę 

kredytu. Sąd podkreślił, że w sprawach o umorzenie należności organ ocenia 

aktualną (na datę podejmowania rozstrzygnięcia) sytuację życiową, w tym majątkową 

wnioskodawcy. Dotyczy to także postępowania odwoławczego. Upływ czasu między 

datą podjęcia decyzji pierwszoinstancyjnej a datą orzekania przez organ 

odwoławczy, powodujący dezaktualizację dotychczasowych ustaleń, obliguje ten 

organ do przeprowadzenia postępowania dowodowego we własnym zakresie. 

Kolegium zaniechało tego obowiązku. Innymi słowy, organ podatkowy, podejmując 
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decyzję na podstawie pakt. 67a § 1 pakt 3 Ordynacji podatkowej, aby stwierdzić, czy 

w danym przypadku ważny interes podatnika mógłby uzasadniać pozytywne 

rozpatrzenie wniosku w całości lub części, musi w sposób wyczerpujący ustalić jaka 

jest faktyczna sytuacja materialna, rodzinna i osobista podatnika oraz czy ma on 

realne możliwości uregulowania zaległości podatkowej. W tym celu konieczne jest 

ustalenie relacji pomiędzy dochodami a wydatkami koniecznymi dla egzystencji 

podatnika. Tylko bowiem ustalenie takiej relacji pozwala na dokonanie oceny 

możliwości płatniczych wnioskodawcy. O ile Kolegium dokonało takiego zestawienia, 

to obarczone jest ono opisanymi wyżej wadami polegającymi na uwzględnieniu 

nieaktualnych na dzień wydania decyzji kwot. Uszło przy tym również uwadze 

organu, że wydatki za niektóre miesiące przekraczają dochody skarżącego. Organ 

wskazując wydatki w kwocie 1741,16 zł podniósł, że nie przekraczają one kwoty 

dochodu ustalonego na poziomie 1615,94 zł. Wniosek taki jest oczywiście błędny.  

Sąd zarzucił ponadto organowi, że jego obowiązkiem, którego zaniechał, było po 

prawidłowym ustaleniu relacji dochodów i wydatków poczynienie oceny możliwości 

płatniczych podatnika w kontekście jego podeszłego wieku, stanu zdrowia, 

zwłaszcza konieczności przeprowadzenia operacji serca, a także trudnej sytuacji 

mieszkaniowej i wskazywanego braku dostępu do mediów. Okoliczności powyższe, 

choć zostały przytoczone przez organ w treści zaskarżonej decyzji, nie zostały 

poddane właściwej analizie w kontekście przesłanek zawartych w przepisie pakt. 67a 

§ 1 pakt 3 Ordynacji podatkowej. Organ nie rozważył, czy ze względu na ustalony 

stan zdrowotny i majątkowy skarżącego jest w stanie opłacić zaległość podatkową. 

Tymczasem niepodważalnym jest, że podeszły wiek i problemy zdrowotne pozostają 

w bezpośrednim związku z sytuacją materialną skarżącego. 

 

 

5. Płatności obszarowe 

 

 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 401/18, 252/18, 310/18, 318/18, 232/18, 

268/18, 690/17, 691/17, 214/18, 215/18, 116/18, 33/18, 94/18, 651/17, 7/18, 8/18, 

9/18, 10/18, 620/17, 621/17 Sąd oddalił skargi.  
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W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 341/18, 213/18, 612/17, 700/17, 694/17, 

692/17, 696/17, 698/17, 645/17, 675/17 Sąd uchylił zaskarżone decyzje oraz 

poprzedzające je decyzje organu I instancji.  

Oddalając skargę na postanowienie Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału 

Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach w 

przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku strony 

zakwalifikowanego jako wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego (sygn. akt I SA/Ke 8/18) Sąd wskazał, że wniosek o 

płatności na dany rok winien zostać złożony na formularzu i zawierać informacje 

niezbędne do ustalenia kwalifikowalności do pomocy oraz określone oświadczenia. Z 

akt administracyjnych wynikało, iż skarżący otrzymał od Agencji formularz wniosku o 

przyznanie płatności na rok 2017 do wypełnienia. Jednakże, z subiektywnych 

powodów podanych w piśmie skarżący nie wypełnił wniosku w formie w jakiej go 

otrzymał, natomiast skierował do organu wniosek – pismo o przyznanie wszystkich 

możliwych płatności, które są przewidziane przepisami Unii Europejskiej i krajowymi 

w celu wsparcia jego gospodarstwa rolno – leśnego. Do wniosku nie dołączono 

żadnych dodatkowych załączników. Natomiast w samej jego treści nie wymieniono 

działek rolnych (w tym zakresie strona w treści pisma podała "w kwestii działek 

rolnych do których chcę wnioskować o płatności na 2017 rok, są już ARiMR 

wiadome, gdyż od kilku lat składam do nich wnioski"), działek ewidencyjnych, 

wnioskowanych płatności oraz nie zawarto innych elementów wniosku określonych 

przepisami prawa. 

W odpowiedzi na wezwanie organu do usunięcia braków formalnych wniosku strona 

złożyła pismo, w którym podtrzymała wniosek o wszystkie płatności, w tym te, o które 

wnioskowała w 2016 roku, w zakresie działek rolnych poinformowała, że są one 

podane m.in. we wniosku na 2016 rok, natomiast w zakresie załączników graficznych 

wyjaśniła, że są one w posiadaniu organu, gdyż co roku je składała. 

Przywołując przepisy prawa, które jednoznacznie określają elementy i formę, jakie 

powinien spełniać wniosek o przyznanie płatności jak również termin, w którym 

należy go złożyć –Sąd wskazał, że prawidłowo organy przyjęły zaistnienie w sprawie 

podstaw do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. 

Sąd zwrócił uwagę, że sama strona podnosiła, iż świadomie nie wypełniła wniosku, 

jaki otrzymała, gdyż – w jej przekonaniu – zawierał on nieprawdziwe informacje i 

naruszał przepisy UE. Złożonego podania, pomimo dwukrotnego wezwania do 

uzupełnienia braków formalnych nie uzupełniła o niezbędne elementy, umożliwiające 
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merytoryczne odniesienie się do jej żądania. Wobec jednoznacznie określonych 

obowiązków wnioskującego o płatności podmiotu, jako niewystarczające należało 

uznać odwoływanie się do treści wniosków i ich załączników jakie skarżący składał w 

latach ubiegłych. 

Sąd nie znalazł w kontrolowanej sprawie podstaw do zastosowania art. 23 ustawy z 

dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

(j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 278 ze zm.), w myśl którego w przypadku nieusunięcia 

braków w terminie, w jakim można dokonać poprawek zgodnie z przepisami, o 

których mowa w art. 1 pkt 1, wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich lub 

płatności niezwiązanej do tytoniu jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został 

prawidłowo wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych 

dokumentów. Podanie strony, nie uzupełnione w terminie o wskazywane przez organ 

elementy nie poddawało się bowiem merytorycznej kontroli. Brak złożenia wniosku 

na formularzu udostępnionym przez Agencję, jak również nie udzielenie informacji 

m.in. w zakresie rodzaju płatności o którą występuje wnioskodawca, wskazania 

działek rolnych, działek ewidencyjnych uniemożliwiało jakąkolwiek inną reakcję 

organu, niż odmowa wszczęcia postępowania w oparciu o art. 61a § 1 k.p.a.  

Sąd podkreślił, iż ubieganie się o płatności ma charakter wnioskowy, a postępowanie 

prowadzone jest w zakresie określonym we wniosku. Złożenie wniosku o przyznanie 

płatności jest dobrowolne i stanowi uprawnienie, nie zaś obowiązek. Postępowanie w 

sprawach dotyczących płatności jest sformalizowane. Oświadczenia woli 

wnioskodawcy składane są na formularzu, a organ jest związany danymi 

wskazanymi we wniosku. Postępowanie administracyjne jest wszczynane na 

wyłączny wniosek skarżącego, zaś wnioskodawca nie jest zobowiązany do 

uzyskania płatności i składania wniosku, ale korzysta z uprawnienia, które wynika z 

przepisów prawa. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 190/18 uwzględniając skargę Sąd uchylił 

decyzję Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, 

wydane w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu 

realizacji programu rolnośrodowiskowego za lata 2012 – 2015. Sąd wskazał, że 

konsekwencjami stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji omówionego 

zobowiązania może być zmniejszenie, wykluczenie, odzyskiwanie (zwrot) płatności, 

a ustawodawca odrębnie uregulował kwestię zwrotu i zmniejszenia płatności. 

Instytucje zwrotu płatności i zmniejszenia charakteryzują się innymi przesłankami i 
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ich zastosowanie wymaga ustalania okoliczności faktycznych określonych w 

regulujących je przepisach. Podstawę prawną instytucji zwrotu i zmniejszenia 

płatności stanowi § 39 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia rolnośrodowiskowego. Zgodnie 

z powołanymi regulacjami płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi, jeżeli rolnik 

nie realizuje całego zobowiązania rolnośrodowiskowego, w szczególności w związku 

z niesporządzeniem planu działalności rolnośrodowiskowej albo sporządzeniem go 

niezgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu, lub nie spełnia innych 

warunków przyznania płatności rolnośrodowiskowej określonych w rozporządzeniu. 

Płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi również w przypadku, gdy rolnik: nie 

przestrzega żadnych wymogów w ramach wariantu określonego pakietu, przy czym 

zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana w ramach danego 

wariantu; zmniejszył obszar gruntów ornych, na którym powinien realizować 

zobowiązanie rolnośrodowiskowe. Istotne przy tym jest, że stwierdzenia 

nieprawidłowości w realizacji omówionego zobowiązania wiąże się nie tylko z utratą 

bieżących płatności, ale również z koniecznością zwrotu płatności już wypłaconych. 

Jest to wynikiem trwałego charakteru zobowiązania rolnośrodowiskowego, które 

powinno być prawidłowo realizowane w całym okresie 5-letnim, na takim samym 

obszarze (§ 39 ust. 4 rozporządzenia). Obowiązek zwrotu płatności za lata 

poprzednie, w przypadku zmniejszenia powierzchni, na której realizowane jest 

zobowiązanie, znajduje również oparcie w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 

65/2011, który wyraźnie wskazuje, że w przypadku zobowiązań wieloletnich (a takim 

niewątpliwie jest zobowiązanie rolnośrodowiskowe), zmniejszenia pomocy, 

wykluczenia i odzyskiwanie mają zastosowanie także do kwot wypłaconych już z 

tytułu tego zobowiązania w latach wcześniejszych. Analogiczne brzmienie zawiera 

art. 35 ust 3 rozporządzenia Komisji nr 640/2014. 

Subsumcja stanu faktycznego ustalonego przez organy w niniejszej sprawie do 

przedstawionych regulacji prawnych uzasadniała stwierdzenie, że istniały podstawy 

do wydania przez organ zaskarżonej decyzji. Przesłanką dla powstania obowiązku 

ustalenia kwot nienależnie pobranych środków pieniężnych za lata 2012 – 2015 z 

tytułu programu rolnośrodowiskowego, realizowanego przez skarżącego, było 

bowiem stwierdzenie podczas kontroli w roku 2016, niedochowania zobowiązania w 

przestrzeganiu przez stronę wymogów dla poszczególnych pakietów i ich wariantów 

na wskazanej powierzchni oraz w konsekwencji wydanie przez organ I instancji 

ostatecznej decyzji o przyznaniu płatności na rok 2016 w pomniejszonej wysokości. 
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Sąd podniósł, że zarzuty skargi ograniczające się do kwestionowania ustaleń 

organów w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, podczas kontroli 

przeprowadzonej w gospodarstwie skarżącego w 2016 r., których konsekwencją było 

wydanie decyzji o przyznaniu płatności na rok 2016 w pomniejszonej wysokości, nie 

podlegają rozważeniu w kontrolowanym postępowaniu jako wykraczające poza ramy 

sprawy. Postępowanie zakończone ostateczną decyzją w przedmiocie przyznania 

płatności rolnośrodowiskowych, było postępowaniem odrębnym, opartym na 

samodzielnych przesłankach faktycznych i prawnych.  

Sąd wyjaśnił, że w postępowaniu uregulowanym w art. 29 ust. 1 ustawy o Agencji 

organ ma za zadanie zbadać czy dana kwota stanowi kwotę nienależnie pobranych 

lub nadmiernie pobranych środków, co ma miejsce w postępowaniu odrębnym od 

postępowania o przyznanie danej płatności. Zaznaczenie odrębności postępowania 

w przedmiocie zwrotu nienależnych płatności ma istotne znaczenie, bowiem w jego 

ramach organ ma za zadanie ustalenie, że doszło do dokonania nienależnej 

płatności oraz czy nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość żądania jej 

zwrotu (por. wyrok NSA z 23 września 2014 r. II GSK 1201/13).  

Prawidłowo ponadto przyjęto, że w sprawie nie zaszły okoliczności wyłączające 

możliwość żądania zwrotu nienależnie pobranych przez skarżącą płatności. 

Należności te nie uległy bowiem przedawnieniu (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady 

Nr 2988/95), kwota każdej z tych płatności nie była wyższa od kwoty stanowiącej 

równowartość 100 euro przeliczonej na złote, według kursu euro ustalonego zgodnie 

z art. 5a Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 885/2006. W sprawie nie 

miała miejsca również pomyłka organu, o której mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia 

Komisji (WE) Nr 65/2011 oraz art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji 

(UE) Nr 809/2014. Postępowanie w sprawie zwrotu płatności prowadzone było 

bowiem na skutek niedotrzymania zobowiązania rolnośrodowiskowego przez stronę. 

Zastrzeżenia Sądu, w stosunku do kontrolowanej decyzji budziła natomiast kwestia 

ustalenia przez organ samej wysokości kwoty nienależnie pobranych płatności. Sąd 

wskazał, że w celu ustalenia tej kwoty nie można odwoływać się do treści § 38 ust. 8 

rozporządzenia zgodnie, z którym jeżeli rolnik nie zachował któregokolwiek z 

występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie działalności 

rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego 

nieużytkowanych rolniczo, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, płatność 

rolnośrodowiskowa przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 20% w 

roku, w którym zostało stwierdzone takie uchybienie. W kontrolowanej sprawie 
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nieprawidłowość w tym zakresie stwierdzono w roku 2016. Natomiast w § 38 

rozporządzenia rolnośrodowiskowego, ustawodawca przewidział sankcję 

administracyjną skutkującą nałożeniem w drodze aktu stosowania prawa przez 

właściwy organ administracji publicznej ujemnych (niekorzystnych) skutków dla 

podmiotów prawa, które nie stosują się do obowiązków wynikających z norm 

prawnych. Konstruowanie przez ustawodawcę odpowiedzialności za działanie 

naruszające obowiązujące przepisy prawa, zagrożone sankcją administracyjną 

(delikty administracyjne), skutkującej w praktyce brakiem możliwości uniknięcia tej 

odpowiedzialności, w przypadku ustalenia, że określonym działaniem wyczerpano 

znamiona deliktu administracyjnego, nakłada zaś na organ stosujący prawo 

obowiązek szczególnie precyzyjnego, ścisłego interpretowania znamion 

podmiotowych deliktu, bez stosowania wykładni rozszerzającej. 

Takie działanie organu, jakie zostało zaprezentowane w sprawie, poprzez przyjęcie, 

że dla zastosowania przedmiotowej 20% sankcji w stosunku do płatności należnych 

za lata 2012 - 2015 wystarczające jest stwierdzenie, że skarżący nie zachował na 

terenie gospodarstwa powierzchni trwałych użytków zielonych w roku 2016, należało 

uznać za przejaw zastosowania rozszerzającej i nieuprawnionej wykładni 

analizowanych regulacji. 

Zatem sankcja, o której mowa w § 38 ust. 8 rozporządzenia rolnośrodowiskowego, 

możliwa jest do zastosowania jedynie w odniesieniu do tego roku, w którym działanie 

skarżącego wyczerpało znamiona deliktu administracyjnego to jest, w którym 

stwierdzono uchybienie polegające na niezachowaniu wymogów dotyczących 

danego pakietu. Wobec stwierdzenia w 2016 roku okoliczności, o których mowa w § 

38 ust. 8 rozporządzenia rolnośrodowiskowego, organ ustalając kwotę nienależnie 

pobranych płatności za lata 2012-2015 i stosując przy jej ustalaniu sankcje objęte 

tym przepisem, naruszył prawo materialne w stopniu mającym wpływ na wynik 

sprawy. 

Niewątpliwie rolnik, który nie realizuje pakietu lub wariantu, na jakim powinien 

realizować przez określony czas zobowiązanie rolnośrodowiskowe, co do zasady ma 

obowiązek zwrócić przyznaną mu z tego tytułu płatność rolnośrodowiskową także za 

lata wcześniejsze, jeżeli nie zachodzą przypadki, o których mowa w przepisach 

rozporządzenia rolnośrodowiskowego. Do nienależnego pobrania świadczenia 

dochodzi wówczas, gdy świadczenie to zostanie przyznane i wypłacone, a rolnik nie 

realizuje następnie całego zobowiązania rolnośrodowiskowego. Jednakże z uwagi na 

treść art. 18 ust. 1 rozporządzenia nr 65/2011, który w przypadku zobowiązań 
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wieloletnich przewiduje zmniejszenia pomocy, wykluczenia i jej odzyskiwanie także 

do kwot wypłaconych już z tytułu tego zobowiązania w latach wcześniejszych, 

obowiązek zwrotu dotyczy tylko tej części płatności, która została przyznana do 

powierzchni działki rolnej lub jej części, która została wycofana z podjętego 

zobowiązania. 

Kwestia uznania płatności za nienależnie pobrane i ich zwrot w związku z 

ustaleniem, że beneficjent nie zachował w kolejnym roku, w stosunku do roku ich 

przyznania, na terenie gospodarstwa rolnego wymaganej powierzchni trwałych 

użytków zielonych, podlegać winna analizie w pierwszej kolejności w oparciu o 

regulacje § 39 rozporządzenia rolnośrodowiskowego i następnych (por. wyroki NSA z 

22 marca 2017 r. II GSK 4751/16, z 7 kwietnia 2017 r. II GSK 5050/16, z 25 listopada 

2016 r. II GSK 1093/15). 

Zastrzeżenia Sądu budziła także kwestia ustalenia wagi stwierdzonej niezgodności. 

Zgodnie z art. 18 ust 2, państwo członkowskie odzyskuje wsparcie lub nie przyznaje 

go lub określa kwotę zmniejszenia pomocy, w szczególności na podstawie rozmiaru, 

zasięgu i trwałości stwierdzonej niezgodności. Rozmiar niezgodności zależy w 

szczególności od ciężaru skutków niezgodności, przy uwzględnieniu celów, którym 

miały służyć niespełnione kryteria. Zasięg niezgodności zależy w szczególności od 

skutków, jakie niezgodność wywiera na całość operacji. To, czy niezgodność jest trwała, 

zależy w szczególności od długości okresu, w którym występują jej skutki, lub od 

możliwości wyeliminowania tych skutków za pomocą racjonalnych środków. W myśl 

natomiast art. 35 ust 3 rozporządzenia nr 640/2014 przy podejmowaniu decyzji o 

kwocie wsparcia podlegającego odmowie lub wycofaniu w wyniku nieprzestrzegania 

zobowiązań lub innych obowiązków, o których mowa w ust. 2, państwa członkowskie 

biorą pod uwagę dotkliwość, zasięg, trwałość i powtarzalność niezgodności 

dotyczącej warunków przyznania wsparcia określonych w ust. 2. Dotkliwość 

niezgodności zależy w szczególności od znaczenia jej konsekwencji, z 

uwzględnieniem celów, którym miały służyć niespełnione zobowiązania lub 

obowiązki. Zasięg niezgodności zależy w szczególności od skutków, jakie 

niezgodność wywiera na całość operacji. Trwałość zależy w szczególności od czasu 

trwania skutków lub możliwości likwidacji tych skutków przy użyciu racjonalnych 

środków. Powtarzalność zależy od tego, czy stwierdzono wcześniej podobne 

niezgodności, w ostatnich czterech latach lub w całym okresie programowania 2014-

2020, w przypadku tego samego beneficjenta i takiego samego środka lub rodzaju 

operacji lub - w przypadku okresu programowania 2007-2013 - podobnego środka. 
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Brzmienie przytoczonych przepisów wskazuje na ich kompetencyjny i ramowy 

charakter – przepis nie tworzy zamkniętej normy prawnej, lecz upoważnia państwo 

członkowskie do szczegółowego uregulowania przesłanek zwrotu płatności 

rolnośrodowiskowej. Tworząc taką regulację państwo członkowskie powinno 

kierować się wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu. W krajowym porządku 

prawnym kwestie te reguluje art. 28 ust. 1 u.w.r.o.w., wprowadzający ogólną zasadę 

zwrotu płatności pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz bardziej 

szczegółowo – § 39 rozporządzenia rolnośrodowiskowego, który precyzuje 

przesłanki zwrotu. Zakres obowiązku zwrotu płatności powinien odpowiadać 

rozmiarowi, zasięgowi i trwałości stwierdzonej niezgodności. Ustalając rozmiar 

niezgodności należy wziąć pod uwagę cele, którym miały służyć niespełnione 

kryteria. Oceniając zasięg, trzeba uwzględnić skutki, jakie niezgodność wywiera na 

całość operacji. Badając trwałość niezgodności trzeba zbadać długość okresu, w 

którym występują jej skutki oraz możliwości wyeliminowania tych skutków za pomocą 

racjonalnych środków. Wszystkie opisane w ww. przepisach wskazanych 

rozporządzeń normatywne dyrektywy wykluczają automatyzm w orzekaniu o zwrocie 

płatności, wymagając precyzyjnej oceny odniesionej do uwarunkowań konkretnego 

przypadku. Automatyzmu nie wymusza też w żadnym razie § 39 ust. 1 

rozporządzenia rolnośrodowiskowego, musi on bowiem być wykładany w zgodzie z 

wyższą rangą normą prawa unijnego. 

Sąd stwierdził, że w kontrolowanej sprawie organ taki automatyzm zastosował, 

wskazując jedynie ogólnie, że waga stwierdzonej niezgodności – niezachowanie 

trwałych użytków zielonych w gospodarstwie – została ustalona na podstawie 

kryteriów art. 35 ust. 3 rozporządzenia nr 640/2014. Co więcej wskazał, że waga ta 

została również ustalona na podstawie § 38 ust. 8 rozporządzenia 

rolnośrodowiskowego, który, jak wynika z przywołanych wyżej regulacji, w ogóle nie 

stanowi przesłanki oceny wagi stwierdzonej niezgodności, a jego zastosowanie w 

sprawie było nieprawidłowe. 

Uchybienia tego rodzaju należało zakwalifikować jako naruszenie przepisów prawa 

materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 692/17 Sąd uchylił – wydane w trybie 

wznowienia postępowania administracyjnego – decyzję Dyrektora Świętokrzyskiego 

Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach 

oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie stwierdzenia wydania 
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decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2004 r. z 

naruszeniem prawa. 

Zdaniem organów, zostało wykazane istnienie nowych okoliczności, które winny 

skutkować odmową przyznania płatności, przy czym organ pierwszej instancji 

odmowę przyznania płatności wyprowadził z niespełnienia przez stronę warunków 

zawartych w art. 143b ust. 4 i 5 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003, tj. 

utrzymywania działek rolnych na dzień 30 czerwca 2003 r. w dobrej kulturze rolnej i 

warunków zawartych w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o 

płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru, 

poprzez to, że strona nie była posiadaczem gruntów rolnych i nie użytkowała ich 

rolniczo w 2004 r. Organ drugiej instancji zgodził się ze stwierdzeniem organu 

pierwszej instancji, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa, jednak jak 

podkreślił – odmiennie ustalił skalę i charakter tego naruszenia, przyjmując, że 

skarżący dla wszystkich zadeklarowanych w 2004 r. działek w sposób sztuczny 

stworzył warunki do uzyskania płatności i nie prowadził na nich działalności rolniczej. 

Dyrektor zmienił więc w treści swojego uzasadnienia ocenę okoliczności 

wpisujących się w treść art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. I chociaż zarówno wnioski 

poczynione przez kierownika jak i przez dyrektora prowadziły do tożsamego 

rozstrzygnięcia, tj. do wypełnienia w ocenie tych organów przesłanki z ostatnio 

wymienionego przepisu i stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa, to ze 

względu na nieprawidłowość oceny dyrektora, stanu tego Sąd nie zaakceptował. 

Ustalenie przesłanek z przepisu art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. ma wobec zasady trwałości 

decyzji ostatecznych decydujące znaczenie dla oceny okoliczności uzasadniających 

uchylenie ostatecznej decyzji przyznającej płatność, a w tym konkretnym przypadku 

– wobec upływu terminu – wskazania przepisów, które zostały naruszone. Sąd 

podkreślił, że kwestia spełniania kryteriów rolnika i kwestia stworzenia sztucznych 

warunków to odrębne zagadnienia prawne, do których mają zastosowanie inne 

przepisy prawne i zarazem odrębne przesłanki odmowy przyznania płatności. Jeśli 

dana osoba fizyczna lub prawna ubiegająca się o płatności nie spełnia kryteriów 

zawartych w ww. art. 143b ust. 4 i 5 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i w 

art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do 

gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru, to stanowi to wystarczającą 

podstawę do odmowy przyznania płatności. Wówczas dokonywanie dodatkowych 

ustaleń dotyczących stworzenia sztucznych warunków do przyznania płatności staje 
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się bezprzedmiotowe (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 

2018 r. II GSK 1280/16). 

Dyrektor nie zaaprobował oceny kierownika, jaką ten wyraził na temat nowych 

istotnych okoliczności z art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. Wyraził natomiast swoją, podnosząc, 

że podstawą odmowy przyznania płatności stronie winno być stworzenie w sprawie 

sztucznych warunków. Z tą oceną powiązał też konstatację o wydaniu decyzji z 

naruszeniem prawa.  

Sąd nie podzielił oceny dyrektora, że zgromadzony w aktach sprawy materiał 

dowodowy dawał podstawę do takiego zapatrywania. Organ powołał treść art. 29 

rozporządzenia z dnia 29 września 2003 r. nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne 

zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i 

ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego 

rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 

1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 

1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz.U.UE.L.2003.270.1), który 

stanowi, że nie dokonuje się żadnych płatności na rzecz beneficjentów, w 

odniesieniu do których stwierdzono, że sztucznie stworzyli warunki wymagane do 

otrzymania takich płatności, aby uzyskać korzyści sprzeczne z celami systemu 

wsparcia. Identyczne rozwiązanie przewiduje także art. 4 ust. 8 rozporządzenia z 

dnia 27 stycznia 2011 r. nr 65/2011 ustanawiającego szczegółowe zasady 

wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia 

procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U.UE.L.2011.25.8), wskazując, że nie dokonuje się 

żadnych płatności na rzecz beneficjentów, w odniesieniu do których ustalono, że 

sztucznie stworzyli warunki wymagane do otrzymania takich płatności, aby uzyskać 

korzyści sprzeczne z celami systemu wsparcia. 

Nie podzielając zajętego przez organ stanowiska Sąd przywołał wyrok z 12 września 

2013 r., sygn. akt C-434/12, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym 

dokonano wykładni art. 4 ust. 8 rozporządzenia nr 65/2011, a ta z uwagi na tożsamą 

treść odnosi się także do art. 29 rozporządzenia nr 1782/2003. Zdaniem Trybunału 

art. 4 ust. 8 należy interpretować w ten sposób, że przesłanki stosowania tego 

przepisu wymagają istnienia elementu obiektywnego i elementu subiektywnego. W 

ramach pierwszego z tych elementów do sądu odsyłającego należy rozważenie 

obiektywnych okoliczności danego przypadku pozwalających na stwierdzenie, że nie 

może zostać osiągnięty cel zamierzony przez system wsparcia Europejskiego 
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Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W ramach 

drugiego elementu do sądu odsyłającego należy rozważenie obiektywnych dowodów 

pozwalających na stwierdzenie, że poprzez sztuczne stworzenie warunków 

wymaganych do otrzymania płatności z sytemu wsparcia EFRROW ubiegający się o 

taką płatność zamierzał wyłącznie uzyskać korzyść sprzeczną z celami tego 

systemu. W tym względzie sąd odsyłający może oprzeć się nie tylko na elementach 

takich jak więzi prawna, ekonomiczna lub personalna pomiędzy osobami 

zaangażowanymi w podobne projekty inwestycyjne, lecz także na wskazówkach 

świadczących o istnieniu zamierzonej koordynacji pomiędzy tymi osobami. 

Jak wynika z wyżej powołanego wyroku Trybunału, do stwierdzenia stworzenia przez 

beneficjenta sztucznych warunków uzasadniających odmowę przyznania płatności 

konieczne jest wykazanie łącznego wystąpienia elementu obiektywnego (ogółu 

obiektywnych okoliczności, z których wynika, że pomimo formalnego poszanowania 

przesłanek przewidzianych w stosownych uregulowaniach, cel realizowany przez te 

uregulowania nie został osiągnięty) i subiektywnego (wola uzyskania korzyści 

wynikającej z uregulowań Unii Europejskiej poprzez sztuczne stworzenie 

wymaganych dla jej uzyskania przesłanek). Jak podniósł Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyroku z 20 listopada 2017 r. II GSK 1462/17 do dokonania 

oceny, czy doszło do stworzenia sztucznych warunków konieczna jest ocena 

wniosku złożonego przez pozostałych beneficjentów. W przeciwnym razie 

niemożliwe byłoby uwzględnienie całości okoliczności sprawy dla oceny 

obiektywnego i subiektywnego aspektu uznania stworzenia sztucznych warunków dla 

otrzymania płatności. 

Stanowisko, że przy ocenie sztucznego stworzenia warunków nie można ograniczać 

się tylko do oceny działań samego beneficjenta, wyraził Naczelny Sąd 

Administracyjny również w wyrokach z 14 listopada 2014 r. II GSK 2576/14 i II GSK 

2579/14. Wskazał, że ustalenie stworzenia sztucznych warunków gospodarowania 

odnosi się do działań pomiędzy osobami zaangażowanymi w podobne projekty 

inwestycyjne. Podkreślił, że oceniając tą kwestię należy się oprzeć nie tylko na 

elementach takich jak więź prawna, ekonomiczna lub personalna pomiędzy osobami 

zaangażowanymi w podobne projekty inwestycyjne, lecz także na wskazówkach 

świadczących o istnieniu zamierzonej koordynacji pomiędzy tymi osobami. 

Stworzenie sztucznych warunków wymaganych do otrzymania płatności to 

stworzenie takich warunków, które w określonym stanie faktycznym nie mają 

żądnego innego racjonalnego uzasadnienia poza uzyskaniem korzystniejszej sytuacji 
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w zakresie płatności od tej, jaką miałby beneficjent, gdyby takich warunków nie 

stworzył.  

Sąd wyjaśnił, że sama okoliczność stworzenia sztucznych warunków do przyznania 

unijnej pomocy finansowej nie jest wynikiem spójnego podsumowania zdarzeń 

wywołanych przede wszystkim działaniem zainteresowanej strony ubiegającej się o 

tę pomoc. Konieczna jest także wszechstronna i logiczna ocena tych wszystkich 

okoliczności wynikających z wniosku innego podmiotu, czy podmiotów, oraz ich 

innych działań, świadczących o zamiarze innego niż typowe w danych 

okolicznościach, wynikających z przepisów prawa, ukształtowania stosunków 

faktycznych lub prawnych ukierunkowanych wyłącznie na to, by osiągnąć 

zamierzony przez beneficjenta skutek prawny, w postaci uzyskania środków 

pomocowych (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego II GSK 1462/17). Na 

podstawie zgromadzonego materiału dowodowego organ ocenił działania strony 

ukierunkowane na uzyskanie płatności, lecz wbrew uznaniu dyrektora, materiał ten 

nie dawał podstaw do twierdzenia, by były one w jakiś sposób sprzężone z 

aktywnością innych osób w zakresie ubiegania się o płatności. Bez wykazania takich 

związków nie był natomiast uzasadniony wniosek o stworzeniu sztucznych 

warunków. Doszło tym samym do naruszenia przepisów postępowania, które miały 

istotny wpływ na wynik sprawy. 

 

 

 

6. Sprawy z zakresu polityki spójności 

 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 348/18, 332/18, 194/18, 211/18, 176/18, 

157/18, 132/18, 122/18, 14/18, 17/18, 13/18, 12/18, 685/17, 18/18, 632/17 Sąd 

oddalił skargi.  

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 362/18, 354/18, 331/18, 335/18, 316/18, 

278/18, 269/18, 236/18, 190/18, 220/18, 193/18, 130/18, 131/18, 85/18, 71/18, 

677/17, 689/17, 687/17, 680/17, 671/17, 676/17, 662/17, 655/17 Sąd stwierdził, że 

ocena projektów została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazał 

sprawy do ponownego rozpatrzenia.  
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W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 190/18 uwzględniając skargę Sąd stwierdził, 

że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazał 

sprawę do ponownego rozpatrzenia.  

Sąd podzielił zarzut dopuszczenia się przez organ nieprawidłowości w zakresie 

oceny kryterium nr 1 "Kompleksowość zaplanowanych w projekcie działań 

przyczyniających się do rozwiązywania problemów społecznych na terenie 

rewitalizowanym", które wywarły wpływ na ocenę Projektu, mogące mieć wpływ na 

otrzymaną ilość punktów i umieszczenie Projektu na liście rezerwowej. 

Sąd zwrócił uwagę, że według Instrukcji dokonywania oceny punktowej projektu przy 

ocenie kryterium nr 1, maksymalną liczbę punktów mogły otrzymać projekty w pełni 

odpowiadające na faktyczne problemy społeczne, oddziałujące w sferach 

zdefiniowanych w zatwierdzonych przez Ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 

lata 2014-2020, tj. w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej i technicznej. W szczególności pod uwagę brane było nadawanie 

obszarom/obiektom nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, 

rekreacyjnych, które niosą za sobą trwałą i realną zmianę skutkującą 

wyprowadzeniem obszaru rewitalizowanego ze stanu kryzysowego. Przy 

dokonywaniu oceny pod uwagę brane były również takie aspekty jak: 

kompleksowość zagospodarowania terenu, uwzględnienie wszystkich niezbędnych 

do wykonania prac na danym obszarze lub obiekcie, wpływ na urozmaicenie oferty 

regionu. Punkty przyznawane były w następujący sposób: 1 p. - projekt oddziałuje 

(rozwiązuje problem) w 1 sferze; 2 p. - projekt oddziałuje (rozwiązuje problem) w 2 

sferach; 3 p. - projekt oddziałuje (rozwiązuje problem) w 3 sferach; 4 p. - projekt 

oddziałuje (rozwiązuje problem) w 4 sferach. 

Spór między stronami dotyczył oceny Projektu w zakresie oddziaływania na sferę 

środowiskową. Zdaniem skarżącej organ przy ocenie tej kwestii nie odniósł się do 

wszystkich, wskazanych w studium wykonalności działań, przyczyniających się do 

rozwiązania zidentyfikowanych problemów w sferze środowiskowej. Z kolei w ocenie 

organu dokonana ocena była zgodna z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w 

programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, gdzie jasno określono definicję i 

wyjaśniono pojęcie sfery środowiskowej. Według organu, nie odnaleziono w 

projekcie znaczących działań przyczyniających się do poprawy środowiska w 

szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska. 
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Rozstrzygnięcie powyższego sporu wymagało odwołania się do definicji sfery 

środowiskowej, zawartej w ww. Wytycznych oraz informacji przedstawionych przez 

skarżącą w studium wykonalności. 

W rozdziale 3 pkt 2 b wskazano, że stan kryzysowy to stan spowodowany 

koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, 

ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), 

współwystępujących z negatywnymi zjawiskami m.in. w sferze środowiskowej (w 

szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska). 

Mając na uwadze literalne brzmienie ww. definicji oraz treść Instrukcji dokonywania 

oceny punktowej projektu Sąd wskazał, że przy ocenie omawianego kryterium organ 

powinien ocenić czy działania planowane przez wnioskodawcę przyczynią się m.in. 

do poprawy środowiska w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska 

oraz w zakresie obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, 

ludzi bądź stanu środowiska, ale także czy działania te wywrą korzystny wpływ na 

środowisko w inny sposób, czego skutkiem będzie wyprowadzenie obszaru 

rewitalizowanego ze stanu kryzysowego. Innymi słowy czy działania te odpowiadają 

faktycznym problemom społecznym w sferze środowiskowej, czy przyczyniają się 

m.in. do poprawy standardów jakości środowiska. Oznacza to, że negatywne 

zjawiska występujące w środowisku do poprawy, których mają przyczynić się 

proponowane przez wnioskodawcę działania, zostały w ww. definicji wymienione 

przykładowo. Świadczy o tym przede wszystkim użycie w definicji słowa "w 

szczególności". 

Organ uzasadniając ocenę wskazał, iż nie odnaleziono w projekcie znaczących 

działań przyczyniających się do poprawy środowiska w szczególności w zakresie 

przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających 

zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska. 

Sąd zauważył, że formułując powyższą ocenę organ wprowadził nie wynikające ani z 

Wytycznych, ani z Instrukcji dokonywania oceny punktowej projektu kryterium 

"działań znacząco oddziałujących na środowisko", co naruszało zasady 

przejrzystości i rzetelności, wynikające z art. 37 ust 1 ustawy wdrożeniowej. 

Nadto wskazano, iż w studium wykonalności, na konkretnych stronach 

wnioskodawczyni podała w jaki sposób poszczególne zadania rozwiązują problem w 

sferze środowiskowej i wyprowadzają obszar ze stanu kryzysowego. Wyjaśniono 
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także w jaki sposób realizacja omawianego tam zadania przyczyni się do poprawy 

stanu środowiska naturalnego. Organ nie odniósł się jednak do tych informacji. 

Stwierdził jedynie lakonicznie, że nie znalazł znaczących działań przyczyniających 

się do poprawy środowiska. 

W ocenie Sądu stwierdzenie takie, bez szczegółowej analizy poszczególnych działań 

w kontekście spełnienia warunków kryterium, było dowolne. Dodatkowo, stanowisko 

organu o braku działań w kwestii odpadów, pozostawało w oczywistej sprzeczności z 

treścią studium wykonalności. W uzasadnieniu wyroku podkreślono także, że na 

organie spoczywa obowiązek rozważenia wszelkich wskazanych we wniosku 

okoliczności, w zestawieniu z danymi przewidzianymi w instrukcji oceny dla danego 

kryterium, która to powinność jest skorelowana z obowiązkiem należytego 

uzasadnienia zajętego stanowiska, tj. wyjaśnienia z jakich powodów projektowi 

została lub nie przyznana określona ilość punktów. Ocena została natomiast 

dokonana bez rozważenia wszelkich wskazanych we wniosku okoliczności i bez 

przedstawienia wyczerpującego uzasadnienia dla dokonanego wyboru w tym 

zakresie. Sąd zwrócił także uwagę, że dla dokonania oceny nie jest przesądzające w 

którym miejscu studium wykonalności znajdzie się informacja mająca znaczenie dla 

realizacji zadań sfery środowiskowej. Ocenie podlega bowiem cały wniosek, a 

zawarte w nim dane winny być kompleksowo przeanalizowane w perspektywie 

spełnienia omawianego kryterium. Nie ma również znaczenia okoliczność, iż 

wskazane aspekty projektu były brane pod uwagę przez oceniających w ramach 

kryterium 6. Przyznanie punktów w ramach jednego kryterium za dane rozwiązanie 

nie wyklucza bowiem przyznania punktów również w ramach innego kryterium, jeżeli 

tylko objęte wnioskiem działanie wypełnia jego definicję. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 331/18 uwzględniając skargę Sąd stwierdził, 

że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazał 

sprawę do ponownego rozpatrzenia.  

Bezpośrednią przyczyną sporu w tej sprawie była negatywna ocena projektu w 

zakresie kryterium dopuszczającego ogólnego nr 1 - zgodność projektu z 

dokumentami programowymi na lata 2014 – 2020 oraz kryterium dopuszczającego 

ogólnego nr 2 - zgodność projektu z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

obowiązującymi wytycznymi. 

Z definicji kryterium dopuszczającego ogólnego nr 1 wynikało, że przy ocenie 

kryterium pod uwagę brana będzie w szczególności zgodność projektu z zapisami 
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Umowy Partnerstwa, z zapisami RPOWŚ 2014 – 2020, z zapisami SZOOP 2014-

2020 oraz z wymogami Regulaminu konkursu. 

Natomiast z definicji kryterium dopuszczającego ogólnego nr 2 wynikało, że przy 

ocenie kryterium sprawdzane będzie w szczególności, czy projekt jest zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa odnoszącymi się do jego stosowania oraz 

wytycznymi MR i wytycznymi IZ RPOWŚ na lata 2014-2020. Przedmiotem analizy 

będzie zgodność podstawowych parametrów technicznych z obowiązującymi aktami 

prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji oraz kwestie prawne związane z 

realizacją projektu np. własność gruntów/obiektów, posiadanie niezbędnych 

dokumentów/decyzji umożliwiających jego realizację (m.in. decyzje pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 

budowę, do których organ nie wniósł sprzeciwu), zgodność z branżowymi aktami 

prawnymi (w zależności od zakresu rzeczowego projektu) takimi jak np. ustawa z 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, itp. 

Rozpoznając sprawę Sąd zwrócił uwagę, iż w piśmie zawierającym informację o 

odrzuceniu wniosku o dofinansowanie z powodu niespełnienia kryteriów 

dopuszczających ogólnych nr 1 i 2 podano, iż zgodnie z komunikatem 

zamieszczonym pod ogłoszeniem dotyczącym konkursu do dokumentacji 

aplikacyjnej należało obowiązkowo dołączyć warunki przyłączenia instalacji do sieci 

dystrybucyjnej uzyskane w zakładzie energetycznym. Przedstawiony przez 

wnioskodawcę dokument nie odzwierciedlał natomiast w swojej formie warunków 

przyłączenia do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego i nie stanowił 

wymaganego w ramach przedmiotowego konkursu dokumentu. 

Instytucja Zarządzająca odnosząc się natomiast w zaskarżonej informacji do 

argumentów protestu w zakresie kryteriów dopuszczających ogólnych nr 1 i nr 2 

zaakcentowała, że wnioskodawca miał obowiązek przygotowania dokumentacji 

projektowej zgodnie z wymogami Regulaminu. W tym kontekście przypomniano, że 

w § 6 pkt. 4 Regulaminu konkursu na stronie 26 wskazano obowiązek przedłożenia 

jako załącznika dodatkowego do wniosku dokumentu "Promesa ZEORK". Jak dalej 

wyjaśniał organ to "niefortunne nazwanie wymaganego dokumentu" wywołało szereg 

pytań i dlatego Instytucja Zarządzająca w zamieszczonym na stronie internetowej 
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komunikacie doprecyzowała o jaką promesę chodzi. Zatem od każdego z 

wnioskodawców, na etapie aplikowania, wymagane było posiadanie dokumentu 

"Warunki przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej uzyskane w zakładzie 

energetycznym", zaś jego nie przedłożenie skutkowało odrzuceniem projektu. Organ 

stwierdził tym samym brak zgodności przedłożonych przez wnioskodawcę 

dokumentów z Regulaminem konkursu, doprecyzowanym w komunikacie. 

Sąd uznał, że w zakresie oceny spełnienia w/w kryteriów zaistniały 

uchybienia, dające podstawę stwierdzeniu, że ocena projektu została 

przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na 

wynik oceny i wskazał wady stanowiska organu. Zwrócono w pierwszej kolejności 

uwagę, że na stronie 26 Regulaminu konkursu wskazano obowiązek przedłożenia 

jako załącznika dodatkowego do wniosku dokumentu nazwanego "Promesa 

ZEORK". Natomiast stwierdzenie "Ponadto do dokumentacji aplikacyjnej 

obowiązkowo należy załączyć promesę informującą o zobowiązaniu do przyłączenia 

instalacji do sieci dystrybucyjnej, tj. warunki przyłączenia instalacji do sieci 

dystrybucyjnej uzyskane w zakładzie energetycznym" stanowi treść Komunikatu, 

który zamieszczony został na stronie internetowej wśród dokumentów do pobrania 

dotyczących przedmiotowego konkursu. Komunikat ów został wydany w związku z 

pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi minimalnej dopuszczalnej mocy instalacji 

możliwych do realizacji w ramach projektów niniejszego konkursu. 

Uzasadniając więc stanowisko braku zgodności dokumentacji wnioskodawcy z 

Regulaminem organ odwoływał się do treści Komunikatu, podając, iż stanowi on 

doprecyzowanie Regulaminu. Zdaniem Sądu powyższa argumentacja organu była 

błędna. 

Sąd podkreślił, że błędne jest traktowanie przez Zarząd treści Komunikatu jako 

równoznacznej postanowieniom Regulaminu konkursu. 

Do zmiany Regulaminu konkursu mogłoby bowiem dojść tylko w przypadku 

uruchomienia procedury objętej § 17 tego aktu, który zawiera postanowienia 

końcowe. Jednym z nich jest zastrzeżenie IZ możliwości dokonywania zmian w 

Regulaminie w trakcie trwania konkursu. Zastrzeżenie to nie dotyczy jednak 

możliwości zmiany Regulaminu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem 

wnioskodawców, chyba, że konieczność dokonania takiej zmiany wynika z 

odrębnych przepisów. Instytucja Zarządzająca poinformuje potencjalnych 

wnioskodawców o wprowadzonych do niniejszego Regulaminu zmianach wraz z 

wyjaśnieniem oraz podaniem terminu od którego są one stosowane. Informacja taka 
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zostanie podana we wszystkich formach komunikacji, w jakich zostało opublikowane 

ogłoszenie o konkursie. 

Sąd wskazał, iż Komunikat nie stanowi zmiany Regulaminu. Z jego treści wynika 

jednoznacznie, że pełni on funkcję informacyjną i jest wynikiem pojawiających się 

pytań dotyczących minimalnej dopuszczalnej mocy instalacji. Nie ma w nim żadnej 

wzmianki o zmianie Regulaminu, brak również wyjaśnień czy terminów stosowania 

zmienionych treści. 

Nieprawidłowe było także twierdzenie organu o doprecyzowującej roli Komunikatu. 

Analiza treści Regulaminu i Komunikatu doprowadziła Sąd do wniosku, że określony 

w Komunikacje dokument, który wnioskodawcy mieli obowiązkowo dołączyć do 

składanego projektu jest nowym dokumentem, nie opisanym dotychczas w 

Regulaminie konkursu. Nie można było zatem podzielić tezy organu, że treść 

Komunikatu służy jedynie uściśleniu i wyjaśnieniu niefortunnie użytej w Regulaminie 

nazwy wymaganego dokumentu jakim jest Promesa ZEORK. Promesa nie jest 

dokumentem wystandaryzowanym i wydana może być po wstępnej analizie sytuacji 

w sieci elektroenergetycznej w formie dowolnej. 

Natomiast warunki przyłączenia nie są promesą, a właściwym dokumentem 

przyłączeniowym o którym mowa w art. 7 ust 8g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 

Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 220 ze zm.), wymagającym pokrycia 

znaczących kosztów, na który oczekuje się do 150 dni. Nie można zatem postawić 

znaku równości pomiędzy dokumentem określonym w Regulaminie konkursu jako 

"Promesa ZEORK", a dokumentem opisanym w Komunikacie jako "Warunki 

przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej uzyskane w zakładzie energetycznym". 

Nadto Sąd zwrócił uwagę, że Komunikat został zamieszczony na stronie internetowej 

po ogłoszeniu konkursu i Regulaminu, nie mógł zmieniać wymogów konkursu w 

trakcie jego trwania, bez zachowania przewidzianego dla ewentualnych zmian trybu. 

Sąd nie podzielił tym samym stanowiska organu, prowadzącego do wniosku, iż 

niewypełnienie obowiązku wynikającego z Komunikatu świadczy o braku zgodności 

dokumentacji z Regulaminem. Nie można było przyjąć jakoby Komunikat stanowił 

doprecyzowanie treści Regulaminu, albowiem formułował on obowiązek dołączenia 

do dokumentacji projektowej nowego dokumentu, w postaci warunków przyłączenia 

instalacji do sieci dystrybucyjnej uzyskanych w zakładzie energetycznym. Działanie 

takie w trakcie trwania postępowania konkursowego było niedopuszczalne. 
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Zatem uzasadnienie braku spełnienia kryterium dopuszczającego ogólnego nr 1 

należało ocenić jako wadliwe, naruszające zasady przejrzystości i rzetelności, o 

których mowa w art. 37 ust 1 ustawy wdrożeniowej. 

Sąd zwrócił nadto uwagę, że zasada rzetelności, o której stanowi art. 37 ust 1 ustawy 

wdrożeniowej winna być realizowana przez organ również w kontekście należytego 

umotywowania dokonanej oceny projektu. 

Rozstrzygnięcie protestu przez właściwą instytucję zarządzającą powinno zawierać 

szczegółową, jednoznaczną, rzetelną i przejrzystą analizę kwestionowanych przez 

wnioskodawcę ocen projektu. Rozstrzygnięcie podlegające ocenie sądu musi 

zawierać powody, które zdecydowały o nieuwzględnieniu protestu wraz z ich 

uzasadnieniem. Przy formułowaniu oceny zachowana jest swoboda, wszakże nie 

powinna ona jednak być dowolna, nacechowana arbitralnością. Dowolna byłaby 

wówczas, gdyby była sprzeczna z obowiązującymi unormowaniami, logiką, wiedzą, 

doświadczeniem życiowym, pozbawiona spójnego wywodu, gdyby nie wyjaśniono 

zrozumiale przesłanek oceny. 

Rozpoznając omawianą sprawę Sąd uznał, że Instytucja Zarządzająca formułując 

uzasadnienie informacji o nieuwzględnieniu protestu powyższym wymogom nie 

sprostała. Po pierwsze informacja nie zawiera odpowiedzi na argumentację protestu. 

Nadto, wadliwa była także zdaniem Sądu ocena kryterium dopuszczającego 

ogólnego nr 2. Okoliczność niespełnienia kryterium dopuszczającego ogólnego nr 2 

została uzasadniona w pierwszym piśmie skierowanym do strony oraz informacji o 

nieuwzględnieniu protestu łącznie z kryterium nr 1 i polegała na przywołaniu definicji 

kryterium nr 2 oraz stwierdzeniu, że wnioskodawca nie posiada wymaganych 

Regulaminem konkursu i Komunikatem dokumentów niezbędnych do zrealizowania 

zakresu rzeczowego projektu. Zauważyć przy tym należy, że do zgodności projektu z 

wymogami Regulaminu konkursu odnosi się definicja kryterium dopuszczającego 

ogólnego nr 1. 

Zatem ocena w zakresie kryterium dopuszczającego ogólnego nr 2 sprowadziła się 

do zacytowania jego definicji i wyrażenia stanowiska o jego niespełnieniu. Zdaniem 

Sądu takie postępowanie organu nie zasługiwało na akceptację. Uzasadnienie 

rozstrzygnięcia protestu ma istotne znaczenie z punktu widzenia kontroli 

sądowoadministracyjnej i powinno zawierać czytelne wskazanie i wyjaśnienie 

przyczyn nieuwzględnienia złożonego środka zaskarżenia. Istotą oceny projektu oraz 

rozstrzygnięcia protestu jest wykazanie dlaczego dany projekt zasługuje bądź nie 

zasługuje na dofinansowanie w oparciu o kryteria oceny w danym konkursie. Rzeczą 
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organu oceniającego projekt jest wykazanie jakie okoliczności przemawiały za takim 

a nie innym sposobem oceny, tak – by z punktu widzenia przepisów prawa – 

informacja była przejrzysta, rzetelna i poddawała się weryfikacji. W przekonaniu 

Sądu dokonana ocena spełnienia przez stronę wymogów objętych kryterium nr 2 

powyższych standardów nie realizowała. Jako niewystarczające do dokonania 

właściwej oceny należało uznać postępowanie organu sprowadzające się do 

zacytowania definicji kryterium i stwierdzenia jego niespełnienia. Stanowisko takie 

uchylało się spod kontroli Sądu, albowiem nie zawierało stosowanego uzasadnienia. 

Stwierdzone wady dokonanej oceny polegające na niekompletnym jej uzasadnieniu 

świadczyły o naruszeniu przez Zarząd zasady rzetelności (art. 37 ust 1 ustawy 

wdrożeniowej). 

W świetle powyższego Sąd stwierdził, że dotychczas zaprezentowana ocena 

projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało 

istotny wpływ na wynik oceny. Uchybienia, których dopuścił się organ polegały na: 

nieprawidłowym traktowaniu treści Komunikatu jako równoznacznej i 

doprecyzowującej względem treści Regulaminu konkursu oraz wadliwym 

uzasadnieniu w zakresie kryterium dopuszczającego ogólnego nr 2, sprowadzającym 

się do arbitralnego stwierdzenia jego niespełnienia. 

 
 

7. Egzekucja świadczeń pieniężnych 

 

 Spór w sprawie I SA/Ke 104/18 dotyczył możliwości umorzenia postępowania 

egzekucyjnego prowadzonego wobec zobowiązanego na podstawie tytułu 

wykonawczego wystawionego przez Prezydenta Miasta Krakowa obejmującego 

należność z tytułu opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie. Organ umorzył 

postępowanie na podstawie art. 59 § 3 w zw. z art. 59 § 1 pkt 6  ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U.z 2017 r., 

poz. 1201 ze zm., dalej: „u.p.e.a."), z uwagi na śmierć zobowiązanego w dniu 21 

października 2017 r. Zdaniem Prezydenta Miasta Krakowa, brak było podstaw do 

umorzenia postępowania, a postępowanie stosownie do art. 56 § 1 pkt 2 u.p.e.a. 

ulega zawieszeniu.  

Sąd wskazał, że z akt sprawy wynika, iż tytuł wykonawczy został doręczony 

zobowiązanemu w dniu 27 stycznia 2017 r., natomiast brak jest ustaleń, czy 
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zobowiązany kwestionował w formie zarzutu stanowiący podstawę wystawienia tytułu 

wykonawczego obowiązek uiszczenia należności z tytułu opłaty dodatkowej. Tylko w 

sytuacji, gdy zobowiązany nie zakwestionował skutecznie wynikającego  

z mocy prawa obowiązku uiszczenia opłaty, w przypadku śmierci zobowiązanego 

organ jest uprawniony do rozważania czy ciążący na nim obowiązek może być 

wykonany przez inny podmiot. Sąd zarzucił również, że organ nadzoru nie dokonał 

analizy możliwości dochodzenia opłaty dodatkowej na podstawie przepisów ustawy o 

finansach publicznych, w szczególności nie rozważył w jakim zakresie do opłat 

dodatkowych za nieopłacone parkowanie, jako dochodów pobieranych przez 

samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnej ustawy, znajdą 

zastosowanie przepisy art. 97 i następnych Ordynacji podatkowej. Jeżeli bowiem 

"odesłanie" zostanie odkodowane jako stosowanie wprost lub z modyfikacją nie 

wyłączającą możliwości stosowania art. 97 i następnych Ordynacji podatkowej, to 

teza o braku dziedziczenia obowiązku, wyprowadzona z art. 922 k.c. byłaby 

chybiona, a w konsekwencji nie byłoby podstaw do umorzenia postępowania 

egzekucyjnego. Sąd wyraził stanowisko, że organ nadzoru naruszył art. 59 § 1 pkt 6 

u.p.e.a. w związku z art. 67 ustawy o finansach publicznych umarzając postępowanie 

egzekucyjne w sytuacji, gdy nie przeanalizował istnienia tego obowiązku w świetle 

odpowiednio stosowanych przepisów działu III Ordynacji podatkowej w związku ze 

wskazaną wyżej regulacją ustawy o finansach publicznych. Rozstrzygnięcie organu 

było więc co najmniej przedwczesne. Umorzenie postępowanie w przypadku, gdy nie 

zostało jednoznacznie stwierdzone istnienie przesłanki umorzenia stanowi 

naruszenie przepisów postępowania w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik 

sprawy. W przypadku przejścia obowiązku objętego tytułem wykonawczym na 

następcę prawnego zastosowanie ma bowiem przepis art. 28a u.p.e.a., co oznacza, 

że postępowanie egzekucyjne jest kontynuowane, a dokonane czynności 

egzekucyjne pozostają w mocy.  

Odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego była przedmiotem spraw  

I SA/Ke 664/17, I SA/Ke 263/18 i I SA/Ke 265/18. W sprawie I SA/Ke 664/17 

skarżący powołał się na przesłankę z art. 59 § 1 pkt 2 ustawy, twierdząc, że z uwagi 

na wadliwość doręczenia decyzji (brak doręczenia decyzji stronie) obowiązek strony 

nie istnieje, bowiem stanowiące podstawę tytułów wykonawczych decyzje nie weszły 

do obrotu prawnego. Sąd wyraził pogląd, że jeżeli tytuły wykonawcze zostały 

prawidłowo wystawione, co miało miejsce w wymienionej sprawie, to twierdzenie 

zobowiązanego o braku powstania egzekwowanego obowiązku powinno być 
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zweryfikowane poza postępowaniem egzekucyjnym, a nie w jego ramach. Wynika to 

z samego celu postępowania egzekucyjnego, które zmierza do realizacji obowiązku 

o charakterze publicznoprawnym i nie może "zastępować" postępowania zwykłego. 

O ile bowiem w toku postępowania jurysdykcyjnego chodzi o wydanie autorytatywnie 

określającego prawa i obowiązki stron aktu administracyjnego, to w postępowaniu 

egzekucyjnym chodzi o wykonanie tak nałożonych obowiązków. Za niedopuszczalne 

należałoby zatem uznać akceptowanie sytuacji, w której zobowiązany, wykorzystując 

uprawnienia wynikające z u.p.e.a. mógłby doprowadzić do ponownej weryfikacji  

i merytorycznej oceny sprawy. Tak zakreślony cel postępowania egzekucyjnego 

determinuje zakres uprawnień organów podatkowych, które zgodnie z art. 29 § 1 

u.p.e.a. są wprawdzie zobligowane do badania z urzędu dopuszczalności egzekucji 

administracyjnej, jednakże nie mogą badać zasadności i wymagalności obowiązku 

objętego tytułem wykonawczym. Ponadto, powołując się na nieistnienie obowiązku 

objętego tytułem wykonawczym, strona musi wskazać, że owo nieistnienie 

obowiązku jest następstwem okoliczności, które miały miejsce już po wydaniu tytułu 

wykonawczego. W postępowaniu egzekucyjnym nie bada się kwestii prawidłowości 

doręczenia decyzji stanowiącej podstawę wydania tytułu wykonawczego. W 

postępowaniu tym dłużnik nie może kwestionować skuteczności doręczenia decyzji 

administracyjnej. Decyzja ostateczna jest wykonalna, a organ administracyjny może 

taką decyzję wzruszyć tylko w sytuacjach i na zasadach określonych w Ordynacji 

podatkowej. Dopóki decyzja będąca podstawą wystawienia tytułu wykonawczego, 

pozostaje w obrocie prawnym, wywołuje skutki prawne wobec jej adresatów, jak 

również wobec innych uczestników obrotu prawnego. Postępowanie egzekucyjne nie 

jest kontynuacją postępowania administracyjnego i nie służy weryfikacji decyzji 

administracyjnych. 

Przedmiotem sporu w sprawie I SA/Ke 230/18 była ocena legalności 

zastosowania art. 168e § 1 u.p.e.a., w myśl którego na dłużnika zajętej 

wierzytelności, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje ciążące na nim 

obowiązki związane z egzekucją lub zabezpieczeniem wierzytelności lub prawa 

majątkowego, można nałożyć karę pieniężną do wysokości 3.800 zł. Sąd wyjaśnił, że  

konstrukcja tego przepisu opierająca się na uznaniu administracyjnym oznacza, że 

organ egzekucyjny ma możliwość wyboru właściwego rozstrzygnięcia, tak w zakresie 

zasadności nałożenia kary jak i jej wysokości. Istnienie w konkretnej sprawie 

przesłanek nałożenia kary pieniężnej oraz ustalenie jej wysokości ze względu na 

kierunkowe dyrektywy wyboru powinno zostać należycie uzasadnione  
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w wydanym postanowieniu. Dla nałożenia kary pieniężnej i jej wysokości istotne jest 

ustalenie osoby na której ciąży realizacja zajęcia, jej sytuacji materialnej, czy 

obowiązek został wykonany, o ile termin został przekroczony.  

Sąd zarzucił, że organ egzekucyjny nakładając karę, zaś organ odwoławczy 

akceptując rozstrzygnięcie nie przeprowadziły rzeczowej i obiektywnej analizy 

materiału dowodowego w tym zakresie. Organ egzekucyjny nakładając 

postanowieniem datowanym na dzień 14 marca 2018 r. karę na pieniężną na S.N.- 

Prezesa Zarządu nie wyjaśnił, na jakiej podstawie przyjmuje, że to jest on osobą 

odpowiedzialną za realizację zajęcia. Organ odwoławczy odpowiedzialność 

skarżącego za realizację zajęcia wyprowadził z jego oświadczenia zawartego  

w protokole kontroli, pozostawiając poza ustaleniami i oceną podjęte przez organ 

egzekucyjny czynności oraz odpowiedź spółki z 26 marca 2018 r., w której wskazała 

T.P. jako osobę odpowiedzialną za realizację zajęcia. Organ mimo, że dysponował 

sprzecznymi informacjami dotyczącymi osoby odpowiedzialnej w spółce za realizację 

zajęcia, nie wyjaśnił sprzeczności między złożonymi przez spółkę oświadczeniami, 

co do osoby odpowiedzialnej i nie wyjaśnił w uzasadnieniu postanowienia przyczyn 

pominięcia informacji przedstawionych w piśmie z 26 marca 2018 r. Późniejsze, niż 

zakreślone w art. 89 u.p.e.a. spełnienie obowiązku określonego w dokumencie 

zajęcia, jakkolwiek nie wyłącza możliwości zastosowania kary pieniężnej jest bez 

wątpienia okolicznością, która winna być rozważana tak przy samym nałożeniu kary 

jak i określeniu jej wysokości. Fakt wykonania obowiązku, czasu w jakim spółka 

obowiązku nie wykonywała stanowi okoliczność istotną, która winna być rozważana 

tak przy podjęciu decyzji o nałożeniu kary jak i jej wysokości, a co powinno znaleźć 

odzwierciedlenie w uzasadnieniu postanowienia. W ocenie Sądu, organy nie 

wyjaśniły w sposób wystarczający przyjętej wysokości kary. Wyraził stanowisko, że 

kara dla spełnienia swych celów powinna stanowić istotnie odczuwalną dolegliwość 

ekonomiczną z tym, że winna być proporcjonalna do możliwości płatniczych 

karanego. Możliwości płatnicze muszą być uwzględniane na datę orzekania. 

Natomiast organy orzekając w 2018 r. o wysokości kary opierają się na danych 

dotyczących lat 2012-2016 r. Organ nie odniósł tej wysokości do aktualnych 

możliwości płatniczych zobowiązanego jak również nie wskazał, czy przy ustalaniu 

wysokości uwzględnił takie czynniki jak jej adekwatność do rodzaju i stopnia 

naruszenia prawa. 

 Przedmiotem spraw I SA/Ke 206/18 i I SA/Ke 287/18 była zasadność 

obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi za czynność zajęcia rachunku 
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bankowego w sytuacji, gdy nie doszło do wyegzekwowania jakichkolwiek kwot od 

dłużnika. W orzeczeniach tych Sąd odwołał się do stanowiska Naczelnego Sądu 

Administracyjnego wyrażonego w wyroku z 6 kwietnia 2017 r. w sprawie II FSK 

693/15. Podniósł, że wykładnia językowa art. 64 § 1 pkt 4 u.p.e.a. nie pozostawia 

jakichkolwiek wątpliwości, iż opłata egzekucyjna może być pobrana wyłącznie 

wówczas, gdy nastąpi faktyczne zajęcie wierzytelności pieniężnych. W przepisie tym 

ustawodawca nie zawarł jakiegokolwiek przyzwolenia do pobierania stosownych 

opłat egzekucyjnych, gdy dojdzie do zajęcia rachunku bankowego, na którym nie 

było jakichkolwiek środków finansowych. 

Sprawy I SA/Ke 600/17, I SA/Ke 673/17, I SA/Ke 48/18, I SA/Ke 195/18 i I 

SA/Ke 260/18 dotyczyły zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej, 

w tym w sprawach I SA/Ke 600/17 i I SA/Ke 260/18 – zarzutu zastosowania zbyt 

uciążliwego środka egzekucyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 u.p.e.a. W 

obu tych sprawach Sąd wyraził stanowisko, że zajęcie rachunku bankowego stanowi 

jeden z mniej uciążliwych środków egzekucyjnych. W przypadku prowadzenia takiej 

egzekucji strona zostaje ograniczona w prawie udzielania zleceń rozliczeń 

pieniężnych, i to jedynie do wysokości należności podlegających egzekucji. Istotne 

jest to, że rachunek pozostaje otwarty, a strona może dysponować swobodnie 

nadwyżką ponad zajętą kwotę. Ponadto, w sprawie I SA/Ke 600/17 Sąd przypomniał, 

że w świetle art. 81 § 4 i 5 u.p.e.a., wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku 

bankowego zakaz wypłat z tego rachunku bez zgody organu egzekucyjnego nie 

dotyczy wypłat na bieżące wynagrodzenia za pracę oraz na zasądzone alimenty i 

renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania. Zdaniem 

Sądu, wybór środka egzekucyjnego w postaci zajęcia rachunku bankowego 

realizował zasadę celowości opisaną w art. 7 § 2 u.p.e.a., tj. podejmowania w 

postępowaniu egzekucyjnym takich postanowień i czynności, które zmierzają 

najprostszą drogą do wykonania przez zobowiązaną spoczywającego na niej 

obowiązku. Nawet jeśli tak zastosowany środek zapewnił egzekucję jedynie 

niewielkiej części zobowiązania, to nie sposób przyjąć, że organ naruszył zasadę 

zastosowania najmniej uciążliwego środka egzekucyjnego. Organ egzekucyjny może 

zrezygnować ze stosowania niektórych, bardziej uciążliwych dla zobowiązanego 

środków jedynie wtedy gdy osiągnięcie celu możliwe jest przy wykorzystaniu tylko 

niektórych środków egzekucyjnych. Innymi słowy, aby organ mógł zastosować 

najmniej uciążliwy środek, musi mieć w tym zakresie wybór. Taka sytuacja w sprawie 

nie wystąpiła. Po pierwsze, środek egzekucyjny w postaci zajęcia wskazał wierzyciel, 
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który na podstawie art. 27 § 1 pkt 11 u.p.e.a. wskazuje środek egzekucyjny. Organ 

egzekucyjny jest w tym zakresie związany wnioskiem wierzyciela. Po drugie sami 

zobowiązani nie wskazali innego środka egzekucyjnego. Dopiero w skardze wskazali 

na celowość prowadzenia egzekucji z pieniędzy, co Sąd uznał za twierdzenie 

wysoce spóźnione. W jego ocenie, argumenty skarżących o możliwości 

zastosowania innych środków egzekucyjnych stanowią nieuzasadnioną polemikę z 

argumentami organu. Gdyby bowiem w istocie istniała możliwość egzekucji ze 

środków pieniężnych, racjonalnym z punktu widzenia ich interesu ekonomicznego 

byłoby uiszczenie zaległości, a nie wskazywanie na konieczność poszukiwania przez 

organ dogodniejszego dla skarżących środka egzekucyjnego, którym miałaby być 

egzekucja z pieniędzy, jako mniej dolegliwa od egzekucji z rachunku bankowego. 

 

 

8. Podatki i opłaty lokalne 

 W sprawie I SA/Ke 528/17 Sąd wyraził pogląd, że z przepisu art. 1a ust. 1 pkt 

3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 

2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm., dalej: „u.p.o.l."), w brzmieniu obowiązującym w 2014 

r., wynika, że 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 w poczet kategorii przedmiotów opodatkowania związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie jest istotna okoliczność faktycznego 

wykorzystywania, sposób czy intensywność tego wykorzystywania, a nawet rodzaj 

tytułu prawnego przysługującego przedsiębiorcy. Nie jest też ważne czy przedmiot 

opodatkowania przynosi jakiekolwiek dochody. A zatem nawet obiekty 

niewykorzystywane w danym momencie na potrzeby działalności gospodarczej, 

należy uznać za związane z działalnością gospodarczą.  

Dalej Sąd wyjaśnił, że na posiadanie przez spółkę statusu przedsiębiorcy nie wpływa 

fakt ogłoszenia wobec skarżącej spółki upadłości obejmującej likwidację majątku. 

Skutkiem ogłoszenia upadłości jest utrata zarządu nad majątkiem, jednakże upadły 

nie traci ani zdolności prawnej, ani zdolności do czynności prawnych, co wynika z art. 

185 ust. 2 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Nie zmienia się jego 

status prawny - w dalszym ciągu pozostaje podatnikiem i przedsiębiorcą. Dopiero 

rozwiązanie lub likwidacja i wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego powoduje, 
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że spółka straci przymiot przedsiębiorcy. Fakt ogłoszenia upadłości nie powoduje 

również utraty przez upadłego posiadania nieruchomości, co do których przysługuje 

mu prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego, z tym, że zarząd nad 

przedmiotami opodatkowania przysługuje wtedy syndykowi. To on, w czasie trwania 

postępowania upadłościowego, jest odpowiedzialny za realizację obowiązków 

płatnika i podatnika przez upadłego przedsiębiorcę. Przedsiębiorca będący w stanie 

upadłości likwidacyjnej jest więc dalej przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu art. 1a 

ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., a więc posiadane przez niego (i faktycznie zarządzane przez 

syndyka) grunty, budynki i budowle uważane są za "związane z działalnością 

gospodarczą", co skutkuje możliwością ich opodatkowania stawkami przewidzianymi 

dla tego typu nieruchomości. 

W związku z powyższym Sąd zaakceptował stanowisko organu podatkowego,  

że pomimo ogłoszenia upadłości likwidacyjnej skarżącej spółki, jej grunty, budynki i 

budowle jako będące w posiadaniu przedsiębiorcy są związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. 

 Ze stanu faktycznego sprawy I SA/Ke 196/18 wynikało, że 4 lipca 2014 r. 

skarżąca spółka złożyła korektę deklaracji na podatek od nieruchomości za 2012 r.  

z wnioskiem o zaliczenie nadpłaty wraz z odsetkami na poczet zobowiązania  

w podatku od nieruchomości za lipiec 2014 r. Złożenie korekty wynikało  

z zastosowania, przy ustaleniu podstawy opodatkowania, stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na rok 2011, wobec stwierdzenia przez WSA w 

Kielcach wyrokiem z 19 kwietnia 2012 r. nieważności uchwały Rady Miasta w 

Kielcach z 22 grudnia 2011 r. Nr XXI446/2011 w części dotyczącej jej daty wejścia w 

życie, który to wyrok stał się prawomocny z dniem 13 czerwca 2014 r., wobec 

oddalenia przez NSA skargi kasacyjnej. Istotą sporu stała się ocena, czy w 

przedmiotowej sprawie zachodzi podstawa do naliczenia oprocentowania nadpłaty. 

Organy wyraziły stanowisko, że oprocentowanie nadpłaty nie przysługuje, bowiem 

nadpłata powstała w wyniku dokonanej przez podatnika korekty deklaracji za 2012 r. 

została zwrócona w terminie dwumiesięcznym, określonym w art. 77 § 1 pkt 6 

Ordynacji podatkowej. Zdaniem skarżącej spółki, skoro podstawą korekty była 

nieważność uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie określenia wysokości stawek  

w podatku od nieruchomości na 2012 r., czyli błąd organu administracji publicznej, 

oprocentowanie winno być naliczone od dnia powstania nadpłaty zgodnie z 

przepisem art. 78 § 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej, ewentualnie art. 78 § 5 pkt 1 

Ordynacji podatkowej, bowiem skutki stwierdzenia nieważności uchwały są tożsame 
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ze skutkami wyeliminowania decyzji z obrotu prawnego (art. 77 § 1 pkt 1 Ordynacji 

podatkowej), jak też ze stwierdzeniem niekonstytucyjności przepisu przez Trybunał 

Konstytucyjny. 

Sąd zaakceptował stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Kielcach, które uwzględniając datę (4 lipiec 2014 r.) złożenia wniosku o stwierdzenie 

nadpłaty ze skorygowaną deklaracją z datą dokonania zarachowania z dniem 31 

lipca 2014 r. nadpłaty na poczet rat w podatku od nieruchomości (rata VII I VIII 2014 

r.) oceniło, że wymóg zwrotu w terminie określonym w art. 77 § 1 pkt 6 Ordynacji 

podatkowej został spełniony, co oznacza, że oprocentowanie nie przysługuje. 

Odnosząc się do zarzutów skargi wyraził pogląd, że stwierdzenie przez sąd 

nieważności uchwały Rady Miasta Kielce dla podatników podatku od nieruchomości 

– będących osobami prawnymi – wywiera analogiczne skutki jak decyzja uchylająca 

lub stwierdzająca nieważność decyzji ustalającej wysokość zobowiązania w tym 

podatku dla osób fizycznych. Uznał również, że brak jest uzasadnienia dla tezy 

skarżącej spółki, by stwierdzenie w części nieważności uchwały utożsamiać ze 

zdarzeniami określonymi w art. 78 § 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej (wydania decyzji o 

zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji ustalającej zobowiązanie 

podatkowe, decyzji określającej zobowiązanie podatkowe, decyzji o 

odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta oraz o odpowiedzialności 

podatkowej osoby trzeciej lub spadkobiercy). Samo stwierdzenie nieważności 

uchwały w przedmiocie stawki podatku od nieruchomości nie powoduje żadnych 

skutków w zakresie konkretnego zobowiązania podatkowego, stanowi jedynie 

podstawę do zainicjowania postępowania i podjęcia decyzji o zmianie, uchyleniu lub 

stwierdzeniu nieważności decyzji, ewentualnie złożenia korekty wraz z wnioskiem o 

stwierdzenie nadpłaty. Określone w uchwale stawki podatku od nieruchomości 

odnoszą się do wszystkich podatników podatku od nieruchomości na terenie 

obowiązywania uchwały. Nie można zatem stawiać znaku równości pomiędzy 

wadliwością decyzji ustalającej, określającej zobowiązanie w podatku od 

nieruchomości a wadliwością uchwały jak i organem podatkowym, o którym mowa w 

art. 78 § 3 Ordynacji podatkowej a organem stanowiącym samorządu gminnego 

uprawnionym na podstawie art. 5 u.p.o.l do określenia stawek w podatku od 

nieruchomości. Uchwała, wbrew zarzutom skargi wywołuje takie same skutki wobec 

osób fizycznych jak i prawnych, przewidziane w niej stawki stanowią element 

podstawy opodatkowania, stosowany przez organy podatkowe przy ustalaniu 

zobowiązania podatkowego dla osób fizycznych i przez osoby prawne przy 
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samoobliczeniu podatku. Nie jest uprawnione stosowanie analogii pomiędzy 

wadliwością decyzji ustalającej zobowiązanie w podatku od nieruchomości osobom 

fizycznym a wadliwością aktu prawa miejscowego jakim jest uchwała. Zróżnicowanie 

momentu od którego nalicza się oprocentowanie ma uzasadnienie w tym, że wniosek 

o stwierdzenie nadpłaty oraz korekta deklaracji jest wyrazem woli podatnika, zaś 

wyeliminowanie decyzji z obrotu wymaga podjęcia czynności organu. Podmioty 

znajdujące się w tej samej sytuacji nie są zatem traktowane odmiennie. 

W sprawie I SA/Ke 67/18 skarżąca spółka wyraziła stanowisko, że uiszczony 

przez nią podatek od nieruchomości częściowo został zapłacony nienależnie, 

ponieważ spółka błędnie ujęła do opodatkowania w kategorii budowli urządzenia 

techniczne stacji redukcyjno-pomiarowej gazu oraz punktów pomiarowych  

i redukcyjno-pomiarowych. W ocenie skarżącej bowiem urządzenia te nie stanowią 

budowli w rozumieniu u.p.o.l., ponieważ gazociąg nie tworzy z tymi urządzeniami 

całości użytkowo-technicznej. W ocenie organu natomiast przedmiotowe urządzenia 

techniczne stanowią część budowli i ich wartość prawidłowo została uwzględniona  

w podstawie opodatkowania.  

Sąd uchylając decyzje organu pierwszej i drugiej instancji podkreślił, że dla przyjęcia, 

że urządzenia umieszczone w stacji redukcyjno-pomiarowej gazu oraz  

w punktach pomiarowych i redukcyjno-pomiarowych stanowią element składowy 

sieci gazowej koniecznym było wykazanie i przedstawienie w uzasadnieniu decyzji, 

że ma miejsce takie powiązanie tych urządzeń z siecią gazową jako obiektem 

budowlanym, że tworzą one całość techniczno- użytkową. Tymczasem uzasadnienie 

decyzji ustaleń w tym zakresie nie zawiera. Organy oparły się na opinii technicznej 

dotyczącej kwalifikacji stacji redukcyjno-pomiarowych gazu, punktów pomiarowych 

i redukcyjno-pomiarowych, w której biegły rzeczoznawca przyjął, że stacja 

redukcyjno-pomiarowa składa się z wyszczególnionych obiektów, urządzeń, 

armatury ściśle związanych z siecią gazową i ich demontaż spowoduje zaburzenie 

lub niemożność funkcjonowania sieci gazowej. Stwierdził, że stanowią one wraz  

z siecią gazowa całość techniczno-użytkową i nie są odrębne pod względem 

technicznym. Nie badały już urządzeń umieszczonych w stacji redukcyjno-

pomiarowej gazu i punktach pomiarowych pod kątem spełnienia kryteriów 

określonych w definicji budowli, związku technicznego miedzy urządzeniami a siecią. 

Sąd zwrócił również uwagę, że odpowiadając na pytania organu w zakresie związku 

przedmiotowych urządzeń z siecią gazową biegły odsyła głównie do Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r., podczas gdy odwołanie się do definicji 
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sieci gazowej, zawartej w przepisach rozporządzenia z 30 lipca 2001 r., (czyli aktu 

rangi podstawowej) nie powinno stanowić podstawy do ustalania zakresu 

(przedmiotu) opodatkowania. W świetle uzasadnienia wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 13 września 2011 r., o sygn. akt P 33/09, nie powinno budzić 

wątpliwości, że odesłanie do "przepisów prawa budowlanego" oznacza wyłącznie 

odesłanie do przepisów ustawy - Prawo budowlane. Odesłanie, o którym mowa w 

art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., dotyczy bowiem określenia przedmiotu opodatkowania, a 

zgodnie z art. 217 Konstytucji RP przedmiot opodatkowania winien być uregulowany 

w ustawie. 

W sprawie I SA/Ke 23/18 Sąd wyjaśnił, że z faktu bycia przedsiębiorcą w 

rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 i 4 u.p.o.I. w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584) wynika, 

że znajdujące się w jego władaniu nieruchomości zaliczane są do kategorii 

związanych z działalnością gospodarczą, opodatkowanych najwyższą stawką 

podatku od nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. b u.p.o.l.). Jednakże, 

zgodnie z § 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. c Uchwały nr XVl/310/2015 Rady Miasta Kielce 

z 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, stawka podatku od: - gruntów zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 

budynków w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym służących uprawianiu sportów 

zimowych położonych przy stokach narciarskich – wynosi 0,42 zł od 1 m2 

powierzchni; budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym służących uprawianiu sportów zimowych 

położonych przy stokach narciarskich wynosi - 11,15 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej. Obowiązkiem organów było zatem dokonanie ustaleń faktycznych w 

zakresie okoliczności, czy znajdujące się w budynku hali sportowej wielofunkcyjnej 

pomieszczenia o szczególnym przeznaczeniu są niezbędne do prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu. Organy zaniechały 

temu obowiązkowi i nie przeanalizowały funkcjonalnego przeznaczenia 

wyodrębnionych pomieszczeń oraz nie odpowiedziały na kluczowe dla prawidłowego 

rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy pytanie, mianowicie, bez których pomieszczeń 

prowadzenie działalności określonego rodzaju nie byłoby możliwe  

z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa – budowlanego, wymogów 

sanitarnych, warunków technicznych. Nie ustaliły także jaka powierzchnia ze 

względów technicznych i budowlanych jest konieczna w przypadku boiska. Sąd 
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wyraził stanowisko, że pojęcie "zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury 

fizycznej i sportu" odnoszące się do nieruchomości, w realiach niniejszej sprawy 

odnosi się nie tylko do tych części nieruchomości, na których faktycznie wykonuje się 

konkretne czynności, powodujące realizację celów działalności, ale także wszystkie 

te elementy powierzchni, które w świetle przepisów obowiązującego prawa są 

niezbędne do uruchomienia i prowadzenia tej działalności. 

 W sprawie I SA/Ke 248/18 (podobnie: I SA/Ke 16/18, I SA/Ke 234/18, I SA/Ke 

274/18, I SA/Ke 289/18) Sąd wyraził pogląd, że podstawę wymiaru podatków 

stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Dane te dotyczą m.in. 

rodzajów użytków gruntowych, powierzchni gruntów, czyli wskazują na przedmiot 

opodatkowania. Ewidencja zawiera także dane wskazujące na podmiot zobowiązany 

do zapłaty podatku. Ustalenia organów podatkowych oparte o treść ewidencji 

gruntów stanowią istotny element określenia podatkowego stanu faktycznego. 

Dokonując ustaleń w sprawie 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. Dane zawarte  

w ewidencji gruntów i budynków mają walor dokumentu urzędowego, o którym mowa 

w art. 194 Ordynacji podatkowej, stanowią więc dowód tego co zostało w nich 

urzędowo stwierdzone. Chcąc podważyć treść zapisów ujętych w ewidencji, 

zainteresowany powinien uruchomić stosowny tryb ich korekty (zmiana, aktualizacja, 

sprostowanie), powołując się na to, że wypis z ewidencji gruntów odbiega od stanu 

rzeczywistego. Przyjęcie innego zapatrywania godziłoby w pewność obrotu 

prawnego, deprecjonując rangę dokumentu urzędowego, a tym samym - pełnioną 

przezeń funkcję. W postępowaniu podatkowym przeprowadzenie tego rodzaju 

postępowania nie jest możliwe, ponieważ organy podatkowe nie zostały wymienione 

jako uprawnione do dokonywania zmian w ewidencji w przepisach ustawy prawo 

geodezyjne i kartograficzne, ani wydanego na jego podstawie rozporządzenia w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków.  

Przedmiot rozważań Sądu w sprawie I SA/Ke 35/18 stanowiła wykładnia  

 art. 7 ust. 1 pkt 6 u.p.o.l., zgodnie z którego treścią zwalnia się od podatku od 

nieruchomości: grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod 

warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, 

z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zdaniem 

Sądu, taka konstrukcja w zakresie przedmiotu opodatkowania oznacza, że 

skorzystanie ze zwolnienia na podstawie powyższego przepisu wymaga  
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w odniesieniu do każdego przedmiotu opodatkowania wymienionego w tym 

przepisie, tj. gruntu i budynku, indywidualnego wpisu do rejestru zabytków. Za błędne 

Sąd uznał stanowisko skarżących, którzy twierdzili, że skoro organ przyznał, iż grunt 

wokół domu w granicach ogrodzenia jest wpisany do rejestru zabytków, to i wszystko 

co zostało posadowione na tym gruncie zalicza się do obiektów zabytkowych. Dopóki 

budynek niemieszkalny nie zostanie indywidualnie wpisany do rejestru zabytków, to 

w obecnym stanie prawnym, brak będzie podstaw do zastosowania zwolnienia 

podatkowego w odniesieniu do tego przedmiotu opodatkowania. 

 

 

9. Sprawy dotyczące uchwał budżetowych j.s.t 

 

W 2018 r., w sprawach z zakresu skarg na uchwały budżetowe jednostek 

samorządu terytorialnego Sąd, w sprawie I SA/Ke 218/18, w związku ze skargą 

gminy, kontrolował uchwałę zgromadzenia związku międzygminnego w sprawie 

uchwalenia budżetu związku międzygminnego na 2018 r. W wyniku tej kontroli, na 

podstawie art. 147 § 1 ustawy p.p.s.a., Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej 

uchwały. Wskazał, że uchwała, w zakresie § 7 została podjęta z naruszeniem prawa. 

Zgodnie z § 7 ust. 1 statutu: ,,Poszczególni członkowie uczestniczą w Związku 

majątkiem wyrażającym równowartość mienia komunalnego przeszacowanego na 

dzień przystąpienia do Związku z uwzględnieniem amortyzacji i którego wniesienie 

następuje w drodze użyczenia oraz składników mienia z zakresu wodociągów i 

kanalizacji wymienionych w decyzjach Wojewody Kieleckiego, przekazanego na 

własność związku". Stosownie zaś do § 7 ust. 2 statutu: ,,Poszczególni członkowie 

uczestniczą w Związku majątkiem przekazanym na podstawie decyzji Wojewody 

Kieleckiego i majątkiem wniesionym przez gminy będące członkami Związku oraz 

nabytego przez związek od innych osób, na czas trwania Związku". W § 38 ust. 1 

statutu określono, że: ,,Członkowie Związku ponoszą koszty ogólnej działalności 

przez opłacanie rocznej składki proporcjonalnej do wartości wniesionego do Związku 

majątku". 

Sąd podzielił stanowisko skarżącej, kwestionujące wynikający z uzasadnienia 

uchwały fakt uwzględnienia, przy ustaleniu wysokości składek dla skarżącej, wartości 

majątku powstałego w ramach realizowanego z Funduszu Spójności projektu. 

Przyjęcie do wyliczenia wysokości składki oprócz majątku wniesionego do związku, 
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także majątku wytworzonego w ramach Funduszu Spójności, podważyło 

prawidłowość ustalenia składek rocznych przeznaczonych na ponoszenie kosztów 

ogólnej działalności Związku. Tym samym, w ocenie Sądu, uwiarygodniło twierdzenia 

skarżącej co do wadliwego ustalenia proporcji przy ich obliczaniu. Z dokumentów: 

umowy o dofinansowanie projektu oraz aneksu do tej umowy wywnioskować można, 

że majątek powstały w ramach ww. projektu powiększa udział gminy w Związku,  

a w przypadku rozwiązania Związku stanowić będzie jej własność (§ 7 ust. 11 umowy 

o dofinansowanie). Analiza ww. dokumentów wskazuje ewidentnie, że majątek 

powstały w ramach Funduszu Spójności jest majątkiem odrębnym od majątku 

wniesionego na dzień przystąpienia do związku. Zaskarżona uchwała w § 7 

postanawiając o wysokości składki rocznej, nie spełnia wymogu określonego  

w § 38 ust. 1 w związki z § 7 ust. 1 i ust. 2 statutu. Powinność, w jaki sposób należy 

ustalić wysokość składki rocznej wynika wprost z treści z ww. przepisów statutu. 

Gmina uzasadniając zarzuty i odwołując się do § 7 statutu wskazała prawidłowe 

rozumienie mienia wniesionego do związku. Z literalnego brzmienia § 7 ust. 1 i ust. 2 

statutu, wynika wprost, że ,,majątek wniesiony" to majątek wniesiony w drodze 

użyczenia i przekazany na własność związku, przeszacowany na dzień przystąpienia 

do związku z uwzględnieniem amortyzacji. Do tak zdefiniowanego pojęcia ,,majątku 

wniesionego", statut nawiązuje wprost w § 38 ust. 1. Sąd podkreślił, że w § 7 ust. 1  

i ust. 2 jak i w § 38 ust. 1 statutu jest mowa jedynie o majątku wniesionym na dzień 

przystąpienia do związku. W statucie brak jest natomiast regulacji dających 

podstawę do ustalenia składki rocznej z uwzględnieniem wartości majątku 

poszczególnych członków powstałego po przystąpieniu do związku, w tym przypadku 

majątku wytworzonego w ramach Funduszu Spójności. Tymczasem w § 2 

kwestionowanej uchwały, co wskazano w jej uzasadnieniu, do majątku gmin branym 

na potrzebę ustalenia wysokości składek rocznych, uwzględniony został majątek 

powstały z finansowanego przez Fundusz Spójności projektu. Sąd stwierdził, że 

Gmina ma zatem rację wskazując, że statut nie przewiduje takiej formy wniesienia 

majątku przez członków związku. Sąd podkreślił, że wysokość składki rocznej dla 

poszczególnych gmin ustala się jedynie od wartości majątku wniesionego do 

Związku, na dzień przystąpienia, a zatem z pominięciem wartości majątku 

wytworzonego w trakcie uczestnictwa w związku.  

W ocenie Sądu brak było podstaw do stwierdzenia nieważności całej zaskarżonej 

uchwały. Niewłaściwe określenie udziału poszczególnych gmin w składce 

członkowskiej nie wpływa na pozostałe rozwiązania zawarte w zaskarżonej uchwale. 
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Nie ulegną bowiem zmianie ustalenia zarówno co do dochodów czy wydatków 

związku, a jedynie określenie stopnia partycypacji gmin w określonym kwotowo 

budżecie związku. 

 

 

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 2017 r., poz. 1332 

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 miały art. 29-30 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane. 

 

 W sprawie II SA/Ke 658/17 Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie 

nakazu rozbiórki samowolnie wybudowanego obiektu budowlanego – hali nad kortem 

tenisowym, o konstrukcji stalowej, o wymiarach zewnętrznych w rzucie poziomym ok. 

35,76m x 15,02 m.  

Sąd wskazując na treści art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

budowlane podniósł, że kluczowe dla rozstrzygnięcia sprawy było ustalenie: 

- po pierwsze, czy przedmiotowy obiekt stanowi wiatę (wiaty) czy też budynek 

odpowiadający definicji określonej w art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, 

- po drugie, czy sporny obiekt został wybudowany w warunkach samowoli 

budowanej, co z kolei determinowało ocenę prowadzonego przez organy 

postępowania i zakres podejmowanych przez nie czynności w sprawie. 

Z ustaleń tych wynikało, że skarżący dokonali zgłoszenia zamiaru budowy 12 wiat, 

każda o powierzchni 45 m2 i przedstawili na mapie załączonej do zgłoszenia rysunek 

przedstawiający 12 odrębnych wiat oddzielonych od siebie pasami terenu równymi 

mniej więcej szerokości tych wiat. W odpowiedzi na takie zgłoszenie organ 

architektoniczno - budowlany stwierdził, że budowa takich wiat nie wymaga 

zgłoszenia i nie wymaga pozwolenia na budowę. 



Wojewódzk i  Sąd Admin i s t racy jny  w  K ie l cach  

101 

 

Z materiału dowodowego, w tym w szczególności z protokołów oględzin wynikało 

natomiast, że na działce inwestorzy nie wybudowali 12 wiat oddzielonych od siebie 

czy też jedną dużą wiatę, a zrealizowali obiekt o powierzchni około 537 m2, 

posiadający fundamenty w postaci stóp fundamentowych pod słupami, trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych i 

posiadający dach. 

Obiekt ten, w ocenie Sądu, w pełni odpowiada definicji budynku określonej w 

przepisie art. 3 pkt 2 ustawy - hali wybudowanej nad kortem tenisowym. 

Wbrew twierdzeniom skarżących, przedmiotem postępowania nie była wiata, czy też 

wiaty, lecz jeden obiekt budowlany, spełniający wymogi budynku. 

Za podstawowe cechy wiaty należy uznać wsparcie danej budowli na słupach, 

stanowiących podstawowy element konstrukcyjny, wiążący budowlę trwale z 

gruntem, oraz częściowy lub całkowity brak ścian. Warunków tych przedmiotowy 

obiekt nie spełnia. 

Co prawda pojęcie wiaty, którym posługuje się art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa 

budowlanego, nie zostało zdefiniowane na gruncie tej ustawy, tym niemniej za 

podstawowe cechy obiektu (budowli) pozwalające na uznanie go za wiatę należy 

uznać posiadanie lekkiej konstrukcji, fundamentów, dachu, posadowienie budowli na 

słupach oraz nieposiadanie ścian. 

Brak podstaw by stwierdzić w odniesieniu do spornego obiektu – wydzielonego z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych – spełnienie tego ostatniego wymogu. 

Wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych skutkuje utworzeniem 

przestrzeni zamkniętej z jednoczesnym uzyskaniem osłony przez szkodliwym 

działaniem czynników klimatycznych, zabezpieczeniem przed wejściem 

niepowołanych osób oraz takimi czynnikami zewnętrznymi jak hałas, czy zapach. 

Cechą rozróżniającą budynki od budowli, do których zaliczyć należy wiaty, jest 

między innymi wydzielenie pewnej przestrzeni przez przegrody budowlane, a 

funkcjonalnie za takie przegrody należy uznać ściany danego obiektu budowlanego. 

Wyrok jest nieprawomocny. 

 W sprawie II SA/Ke 81/18 Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie 

nakazu wykonania robót budowlanych. 

Sąd wskazał, iż zadaniem organów nadzoru budowlanego była ocena, czy roboty 

budowlane zostały wykonane z naruszeniem przepisów Prawa budowlanego, w 

szczególności § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
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2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

W ocenie Sądu organ odwoławczy trafnie stwierdził, że wykonanych przez stronę 

robót budowlanych przy granicy z działką skarżącego nie można uznać za sprzeczne 

z § 19 ust. 2 rozporządzenia. Powyższy przepis zawiera uregulowanie odnośnie 

sytuowania wydzielonych miejsc postojowych i dotyczy samego procesu 

budowlanego, a więc projektowania i wykonania określonego obiektu budowlanego 

lub budowli. Innymi słowy, konkretne roboty budowlane można poddać ocenie pod 

kątem zgodności z ww. przepisem tylko w sytuacji, gdy kwalifikują się jako 

wykonanie określonego obiektu budowlanego lub budowli, np. parkingu czy miejsc 

postojowych. W badanej sprawie do realizacji takiego obiektu nie doszło. Wykonano 

bowiem utwardzenie płytami ażurowymi powierzchni gruntu na działce budowlanej 

nie wymagające pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 2 pkt 5 Prawa budowlanego), 

ani nawet zgłoszenia (art. 30 Pb). Nie można bowiem wykonanych robót 

budowlanych kwalifikować jako wykonanie parkingu czy miejsc postojowych, 

ponieważ nie zostały wydzielone miejsca (stanowiska) do parkowania zgodnie z 

przepisami (§ 21). Nawet przyjmując, że na przedmiotowym terenie pozostawiane są 

samochody, to plac ten wykorzystywany może być też na inne cele, np. dojście, 

dojazd, miejsce składowania. W sprawie bezsporne jest, że przed wykonaniem 

kwestionowanego utwardzenia, na terenie tym parkowały samochody, tyle że, wg 

skarżącego, "w luźny nieuporządkowany sposób". Przeznaczenie utwardzonego 

terenu w istocie więc nie uległo zmianie, poza tym, że obecnie samochody parkują 

tam w sposób bardziej "uporządkowany." W konsekwencji, utwardzenie terenu i 

wydzielenie go krawężnikami nie stanowi o wykonaniu parkingu, czy miejsc 

postojowych. Okoliczność, że obecny sposób zagospodarowania działki jest mniej 

korzystny dla skarżącego z uwagi na sposób parkowania samochodów, czy 

zastosowanie krawężników, nie stanowi podstawy do ingerencji organów nadzoru 

budowlanego. Strona uważająca, że na skutek działań właściciela sąsiedniej 

nieruchomości jej prawo własności doznało ograniczeń powinna dochodzić swoich 

roszczeń na drodze postępowania cywilnego przed sądem powszechnym. 

Sąd w tej sprawie odniósł się też do kwestii szlabanu uniemożliwiającego swobodny 

wjazd na działkę. Wskazał, że wykonanie urządzeń dozorowych, tj. bramek 

elektronicznych i szlabanów wjazdowo-wyjazdowych nie wymaga pozwolenia na 

budowę ani zgłoszenia. Organ nadzoru budowlanego ma wyłącznie prawo 

interwencji w przypadku określonym w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, tj. 
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gdy roboty budowlane wykonano w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i 

warunków określonych w pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym lub w 

przepisach. W niniejszej sprawie sytuacja taka nie miała jednak miejsca. Nawet 

gdyby potraktować przedmiotowy szlaban jako ogrodzenie, to i tak jego instalacja, z 

uwagi na wysokość poniżej 2,20 m – nie podlegałaby obowiązkowi zgłoszenia (art. 

30 ust. 1 pkt 3 Pb).Wyrok jest prawomocny. 

 W sprawie II SA/Ke 541/18 Sąd poddał kontroli decyzję w przedmiocie nakazu 

rozbiórki samowolnie wybudowanej płyty żelbetowej nadwieszonej nad gruntem od 

strony północnej i wschodniej budynku stacji obsługi pojazdów samochodowych wraz 

z umocnieniem skarpy. 

Oddalając skargę Sąd wskazał, że niesporne jest to, że stwierdzona w czasie kontroli 

płyta żelbetowa została wykonana w 2015 r. Płyta ta nie przylegała całą swoją 

powierzchnią do gruntu, lecz nad tym gruntem wisiała, częściowo podparta od strony 

północnej i wschodniej na wysokość od 1,4 do 1,7 metra drewnianymi palami; nadto 

była ona częściowo nadwieszona nad działką nr 12/1, nie należącą do skarżącego. 

Stan ten potwierdza znajdująca się w aktach dokumentacja fotograficzna oraz 

protokół. 

O utwardzeniu terenu można mówić wówczas, gdy przylega ono bezpośrednio do 

gruntu. Jeżeli płyta mająca stanowić utwardzenie wisi nad gruntem na wysokości 

ponad półtora metra i jest jedynie podparta palami drewnianymi, takiej konstrukcji nie 

można określić mianem utwardzenia terenu. 

Sąd stwierdził, że konstrukcja, jaka została stwierdzona w czasie kontroli, nie 

podpadała pod żaden z wyjątków wymienionych w art. 29 Prawa budowlanego. 

Ponieważ płyta była nadwieszona nad gruntem na wysokość ponad półtora metra, 

nie można uznać, że stanowiła wówczas utwardzenie terenu, o którym mowa w art. 

29 ust. 2 pkt 5 Prawa budowlanego. Konstrukcyjnie płyta ta stanowiła budowlę 

zbliżoną do pomostów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego, 

ale zauważyć należy, że jedynie budowa pomostów nad akwenami i to o stosownej 

długości została zwolniona z obowiązku wcześniejszego uzyskania pozwolenia na 

budowę. Orzeczenie jest nieprawomocne. 

Z kolei w sprawie II SA/Ke 1027/16 Sąd oddalił skargę na decyzję nakazującą 

nakaz rozbiórki obiektu typu kurnik o wymiarach 4,40 x 6,9m, stanowiącego budynek 

o konstrukcji szkieletowej z prefabrykowanych słupów betonowych 

zabetonowywanych w ziemi, wypełnionych płytami betonowymi, posiadającego 4 

ściany ocieplone z zewnątrz styropianem, otynkowane i pomalowane, na podłodze 
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wylewka betonowa, dach dwuspadowych o konstrukcji drewnianej, kryty blachą. Jak 

przyznała skarżąca, obiekt ten służy do przetrzymywania drobiu dla potrzeb 

własnych – 22 kury, 2 koguty i 3 kaczki, przy czym do lipca 2015 r. były tam również 

kozy.  

Sąd podzielił stanowisko organów, że ww. obiekt – wydzielony z przestrzeni 

ścianami, o konstrukcji opierającej się na słupach betonowych zabetonowanych w 

ziemi i zadaszony, służący do chowu ptactwa – jest budynkiem inwentarskim. W tym 

zakresie, wbrew zarzutom skargi, w podjętej decyzji dokonano prawidłowej wykładni 

obowiązujących przepisów, wskazując że zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- budynkiem gospodarczym jest budynek przeznaczony do niezawodowego 

wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, 

sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku 

zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a 

w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków 

produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych (§ 3 pkt 8); 

- zabudowę zagrodową stanowią w szczególności budynki mieszkalne, budynki 

gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych 

lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych (§ 3 pkt 3). 

Z kolei stosownie do art. 3 pkt 2 ustawy budynkiem jest taki obiekt budowlany, który 

jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Z zestawienia treści cyt. przepisów organ wysnuł prawidłowe wnioski, że budynek 

gospodarczy może służyć jedynie do przechowywania przedmiotów (rzeczy), zaś 

budynek inwentarski występuje jako element pojęcia zabudowy zagrodowej – w 

związku z czym przeznaczony jest dla inwentarza żywego. Stanowisko to jest 

zgodne z utrwalonym orzecznictwem sądowym, zgodnie z którym budynki 

gospodarcze mogą służyć jedynie do przechowywania przedmiotów (rzeczy), wobec 

czego nie można w nich utrzymywać zwierząt (inwentarskich czy też gołębi), 

będących istotami żyjącymi, zdolnymi do odczuwania cierpienia – które nie są 

rzeczami (art. 1 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt). 

Odpowiednim pomieszczeniem dla utrzymywania zwierząt nie jest budynek 

gospodarczy, lecz budynek (pomieszczenia) inwentarski przeznaczony dla 

inwentarza żywego, odpowiadający potrzebom wynikającym z zasad racjonalnego 
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utrzymywania zwierząt. Sposobu użytkowania obiektu w postaci "budynku 

gospodarczego" nie można zarazem utożsamiać ze sposobem użytkowania obiektu 

(czy jego części) w postaci "budynku inwentarskiego".Wyrok jest nieprawomocny. 

 

2. Sprawy, w których zastosowanie miał art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane. 

W sprawie II SA/Ke 25/18 Sąd uchylił decyzję w przedmiocie sprzeciwu w 

sprawie zgłoszenia dotyczącego zamiaru budowy tymczasowego telekomunikacyjnego 

kratowego masztu mobilnego o wysokości H=29,15 m, niepołączonego w sposób 

trwały z gruntem i przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w 

terminie nie późniejszym niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy 

określonego w zgłoszeniu wraz z tymczasowym zasilaniem w energię elektryczną, o 

funkcji obiektu – stacja bazowa telefonii komórkowej.  

Sąd podzielił ocenę organów, że zgłoszona w sprawie budowa wymaga uzyskania 

pozwolenia na budowę. Przedmiotowy maszt będzie pełnił funkcję stacji bazowej 

telefonii komórkowej, na którym będą zainstalowane anteny, kable i urządzenia 

teletechniczne, natomiast na rysunku o nazwie Konfiguracja stacji, widoczne są również 

anteny radiowe i sektorowe, które są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na 

budowę. Maszt posadowiony będzie w prefabrykowanym fundamencie (bloczkach 

betonowych) zapewniającym bezpieczeństwo ustawionej na nim konstrukcji oraz 

uniemożliwiającym jej przesunięcie, czy zniszczenie przez działanie sił przyrody. 

Wbrew twierdzeniom skarżącego wielkość konstrukcji, sposób osadzenia oraz 

konieczność zapewnienia stabilności posadowienia na gruncie i odporności na 

działanie czynników atmosferycznych wskazuje, że sposób powiązania konstrukcji 

stalowej masztu z gruntem należy ocenić jako trwały, co przesądza o zaliczeniu jej do 

budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Sąd zgodził się z 

utrwaloną linią orzeczniczą, że o tym, czy urządzenie jest trwale związane z gruntem, 

nie decyduje sposób i metoda związania z gruntem, nie decyduje również technologia 

wykonania fundamentu i możliwości techniczne przeniesienia go w inne miejsce, ale to 

czy wielkość tego urządzenia, jego konstrukcja, masa, przeznaczenie i względy 

bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego związania. Dla przyjęcia zatem, że dany 

obiekt budowlany jest trwale związany z gruntem istotne jest to, czy posadowiony jest 

na tyle trwale, że opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na nim 

konstrukcję, a w istocie decydują o tym parametry techniczne takiego obiektu. 
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Sąd podkreślił, że nie ulega wątpliwości, że względy bezpieczeństwa stalowego 

telekomunikacyjnego kratowego masztu mobilnego o wysokości H=29,15 m, 

pełniącego funkcję stacji bazowej telefonii komórkowej, wymagają trwałego jego 

związania z gruntem. Maszt ten bowiem musi oprzeć się czynnikom środowiskowym 

mogącym zniszczyć konstrukcję. Nie do zaakceptowania jest więc stanowisko 

skarżącego, że przedmiotowy maszt nie jest trwale związany z gruntem i jako 

tymczasowy obiekt budowlany wymaga tylko zgłoszenia. 

W kontrolowanej sprawie organ I instancji uznał, że wnioskowane zamierzenie stanowi 

budowlę, a nie tymczasowy obiekt budowlany i na podstawie art. 30 ust. 7 pkt 4 Prawa 

budowlanego wniósł sprzeciw nakładając na inwestora obowiązek uzyskania 

pozwolenia na budowę argumentując, że zamierzenie to może wprowadzać 

ograniczenie lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Organ odwoławczy podzielił 

pogląd organu I instancji, zarówno co do tego, że planowane zamierzenie spełnia 

wymóg trwałego połączenia z gruntem, a zatem jest budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3, 

a także co do tego, że sprzeciw powinien zostać połączony z obowiązkiem uzyskania 

pozwolenia na budowę na podstawie art. 30 ust. 7 pkt 1 Prawa budowlanego. 

Sąd wskazał, że z powyższego art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego wynika, że organ 

może na jego podstawie wnieść sprzeciw i nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia 

na budowę, tylko co do takich obiektów lub robót budowlanych, które są objęte 

obowiązkiem zgłoszenia. Natomiast w trybie art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego organ 

nie może nałożyć obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji, na 

których realizację wymagane jest pozwolenie na budowę. 

Sąd stwierdził, iż jeżeli inwestor miał zamiar realizować roboty budowlane na podstawie 

zgłoszenia, a organy stanęły na stanowisku, że zgłoszenie dotyczy budowli w 

rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i w konsekwencji potrzebne jest uzyskanie 

pozwolenia na budowę, to organ powinien wnieść sprzeciw nie na podstawie art. 30 

ust. 7 pkt 4, lecz na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 Prawa budowlanego. Użycie przez 

ustawodawcę sformułowania "wnosi sprzeciw" oznacza, że decyzja co do wniesienia 

sprzeciwu nie jest pozostawiona uznaniu organu, lecz jest on zobligowany do 

wniesienia sprzeciwu w sytuacji, gdy wystąpi przynajmniej jedna z wymienionych w tym 

przepisie przesłanek. Takie samo stanowisko zajął Sąd w sprawie II SA/Ke 24/18. 

Wyroki w obu sprawach są nieprawomocne. 
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4.  Sprawy, w których zastosowanie miał art. 35 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane. 

 

W sprawie II SA/Ke 854/17 Sąd poddał kontroli decyzję w przedmiocie 

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 

bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym budowę wieży kratowej o 

wysokości 40 metrów wraz z fundamentem płytowym, z antenami nadawczo-

odbiorczymi, stanowiącej telekomunikacyjny obiekt budowlany wraz z niezbędnymi 

obiektami towarzyszącymi: przyłączem energetycznym, ogrodzeniem 

zabezpieczającym, drogami kablowymi, utwardzeniem terenu. 

Sąd wyjaśnił, iż przedmiotem zasadniczej kontrowersji ujawnionej w sprawie była 

kwestia lokalizacji inwestycji w sąsiedztwie obiektu chronionego w postaci terenu 

Muzeum Wsi Kieleckiej - Parku Etnograficznego w Tokarni. Spór wynikał z tego, że 

choć lokalizacja samej objętej zaskarżonym pozwoleniem na budowę stacji bazowej 

zaplanowana została na obszarze, który nie podlega ochronie prawnej wynikającej z 

przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, to zdaniem strony skarżącej jej budowa, zwłaszcza ze względu na jej 

wysokość i charakter nieprzystający do charakteru Parku Etnograficznego w Tokarni 

– Muzeum Wsi Kieleckiej, koliduje z przedmiotem ochrony tego zabytku, którym jest 

również ekspozycja na otwartej przestrzeni stanowiąca integralną część z obiektami 

architektury i budownictwa wiejskiego. Zdaniem organów administracji natomiast, 

lokalizacja przedmiotowej inwestycji na działce sąsiadującej ze skansenem została 

przesądzona w decyzji ustalającej warunki zabudowy, (co prawdopodobnie stanowi 

omyłkowe stwierdzenie, gdyż wskazane oznaczenia dotyczą decyzji ustalającej 

lokalizację inwestycji celu publicznego stanowiącej przedmiotowe zamierzenie 

budowlane), nie jest położona na terenie, który podlegałby ochronie prawnej na 

podstawie ustawy o ochronie zabytków, a obszar oddziaływania pozostałych 

elementów przedmiotowej stacji, poza polem elektromagnetycznym o uznawanej za 

szkodliwą dla ludzi gęstości mocy przekraczającej 0,1 W/m² (o czym będzie mowa 

niżej), zamyka się w obszarze działki. 

Sąd zauważył, że przedmiotem sprawdzenia, o jakim mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 

Prawa budowlanego, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, jest nie tylko decyzja ustalająca warunki zabudowy, ale również 

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli przedmiotem sprawy jest 

inwestycja o takim właśnie charakterze. 
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W niniejszej sprawie doszło do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Zgodnie z jej treścią, ustalone zostały na rzecz inwestora warunki 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla będącego przedmiotem niniejszej sprawy 

zamierzenia budowlanego. W punkcie 2 tej decyzji ustalone zostały szczegółowe 

warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy 

wynikające z przepisów szczególnych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków. W tym zakresie ustalono, że planowana inwestycja położona jest na 

terenie, który nie podlega ochronie prawnej w aspekcie przepisów ustawy o ochronie 

zabytków, niemniej jednak w bliskim sąsiedztwie obiektu chronionego zgodnie z 

rejestrem zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Tym chronionym obiektem jest teren Parku Etnograficznego, w granicach 

określonych w załączniku do decyzji. Jak wyjaśniono w przywoływanej decyzji, 

przedmiotem ochrony jest ekspozycja na otwartej przestrzeni, która stanowi 

integralną część z obiektami architektury i budownictwa wiejskiego. Park 

odzwierciedla tradycyjne układy gruntów, upraw, sieci drożnej oraz ogrody i zieleń 

charakterystyczną dla poszczególnych regionów wyodrębnionych w skansenie wraz 

z infrastrukturą wiejską: ogrodzenia, studnie i figury przydrożne. W związku z tym, 

rozwiązania projektowe winny uwzględniać sąsiedztwo obiektu chronionego. W 

cytowanej decyzji lokalizacyjnej stwierdzono dalej, że opracowana wizualizacja 

planowanej stacji bazowej na tle otaczającej zabudowy i jej wpływ na będące w 

sąsiedztwie Muzeum Wsi Kieleckiej wskazała, że lokalizacja projektowanej wieży 

ogranicza do minimum wpływ inwestycji na sferę widokową strefy ochrony 

konserwatorskiej; z większości obszaru skansenu wieża nie będzie w ogóle 

widoczna tak, jak i z tras dojazdowych. Umiejscowienie wieży zostało tak 

zaplanowane, aby w niewielkim stopniu wpływać na doznania widokowe. Będzie ona 

widoczna z 7-10% całości terenu skansenu, a miejscami zostanie przesłonięta przez 

gęsto rosnące zarośla i drzewa wzdłuż ścieżek widokowych. 

Sąd podniósł, iż wbrew przytoczonym zapisom, w zatwierdzonym zaskarżoną 

decyzją projekcie budowlanym nie znalazły się żadne rozwiązania projektowe 

uwzględniające sąsiedztwo obiektu chronionego. Nie zostały też zweryfikowane 

zawarte w przytoczonej decyzji lokalizacyjnej twierdzenia dotyczące rzeczywistego 

współczynnika widzialności planowanej wieży z terenu obiektu chronionego, i to 

mimo przedstawianych w tym zakresie w toku postępowania zarzutów i dowodów, w 

tym zdjęć będących ilustracją eksperymentu z udziałem wysięgnika imitującego 

projektowaną wieżę o wysokości 40 metrów, który wskazał, że nawet taki wysięgnik, 
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mimo tego, że jest znacznie węższy niż planowany maszt telefonii komórkowej, jest 

doskonale widoczny z prawie całego terenu Parku Etnograficznego, w tym nawet z 

oddalonego o ponad kilometr sektora małomiasteczkowego. 

Przy ocenie sprawy organy obu instancji nie uwzględniły również, że skoro zgodnie z 

art. 7 pkt 4) ustawy o ochronie zabytków, ustalenia ochrony w decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego są jedną z form ochrony zabytków, a 

przedmiotem tej ochrony określonym właśnie w decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, jest w specyficznych okolicznościach niniejszej sprawy ekspozycja na 

otwartej przestrzeni, która stanowi integralną część z obiektami architektury i 

budownictwa wiejskiego, to nie można ograniczać tak zdefiniowanego przedmiotu 

ochrony tylko do obszaru samego parku etnograficznego, ale również objęte są nią 

sąsiednie nieruchomości i projektowane na nich obiekty budowlane, których 

powstanie nie da się pogodzić z celami tej ochrony uwzględniającymi specyfikę 

chronionego obiektu. Wyrok jest prawomocny. 

W sprawie II SA/Ke 778/16 Sąd rozstrzygał spór sprowadzający się do 

odpowiedzi na pytanie, czy inwestycja objęta wnioskiem inwestora wymagała 

uzyskania przed udzieleniem pozwolenia na budowę decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o jakiej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

Sąd podniósł, iż bezspornym jest, że inwestor wniósł o wydanie pozwolenia na 

budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, w skład której wchodzić będą elementy 

szczegółowo opisane w zaskarżonej decyzji, w tym wieża kratowa o wysokości 60,95 

m, 6 anten sektorowych zamontowanych na wysokości 57,50 m n.p.t. i 4 anteny 

radioliniowe. 

Sąd stwierdził, że mając na uwadze rodzaj inwestycji, częstotliwość emitowanego 

pola elektromagnetycznego oraz równoważną moc promieniowaną izotropowo 

wyznaczoną dla każdej anteny, przedsięwzięcie objęte wnioskiem winno zostać 

ocenione pod kątem przesłanek, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 8 lit. e) 

rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z tym przepisem, do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza 

się instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, inne niż 

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 7, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola 

elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w których 
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równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny 

wynosi nie mniej niż 2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w 

odległości nie większej niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, 

w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, przy czym równoważną moc 

promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku, 

gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub 

zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub 

radiolokacyjna. 

Sąd zauważył, że przeprowadzenie analizy danych dotyczących planowanego 

przedsięwzięcia na potrzeby ustalenia, czy spełnia ono przesłanki określone w ww. 

przepisie, wymaga specjalistycznej wiedzy, której nie posiadają organy administracji 

architektoniczno-budowlanej. Dokumentem bazowym w tym zakresie jest kwalifikacja 

przedsięwzięcia, taka jak złożona w niniejszej sprawie przez inwestora. Przy jej 

ocenie należy jednak mieć na uwadze, że kwalifikacja jest dokumentem o 

charakterze prywatnym, nie korzystającym z żadnej szczególnej czy 

uprzywilejowanej mocy dowodowej.  

Z dokumentu wynika, że jednym ze źródeł informacji, w oparciu o które został on 

sporządzony, są karty katalogowe anten Kathrein. Na ich podstawie, jak można 

domniemywać, autor "Kwalifikacji" ustalił dane techniczne urządzeń instalowanych 

na planowanej stacji bazowej. Wprawdzie jako inne źródło informacji w tym zakresie 

wskazano także dane uzyskane od inwestora, jednak nie wiadomo, które z nich 

przyjęte zostały w opracowaniu jako podstawa analiz i obliczeń, a co za tym idzie, 

czy dane zaprezentowane w "Kwalifikacji" wynikają jedynie z deklaracji inwestora co 

do zamierzonego przez niego wykorzystania właściwości urządzenia, czy też z 

informacji producenta dotyczących maksymalnych mocy anteny w różnych 

ustawieniach. Okoliczność ta ma istotne znaczenie pod kątem weryfikacji przyjętych 

w dokumencie maksymalnych pochyleń (tiltów) każdej z anten, które zostały 

określone na 6o w stosunku do 3 anten sektorowych o większej mocy, 

zlokalizowanych na azymutach 60º, 180 º i 300 º oraz 9,5 º co do pozostałych 3 

anten na azymutach 90 º, 240 º i 340º. Dla tych tiltów przedstawione zostały także w 

formie graficznej rzuty pionowe osi głównej wiązki promieniowania, w celu obliczenia 

odległości miejsc dostępnych dla ludności.  

Logicznym jest, że w zależności od stopnia odchylenia anteny, zmienia się główny 

kierunek wiązki głównej promieniowania, co może mieć znaczenie dla ustalenia 

odległości miejsc dostępnych dla ludzi od środka elektrycznego anteny. Dlatego 
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ważne jest, aby dane dotyczące tiltów czerpane były przede wszystkim z kart 

katalogowych, a nie z deklaracji inwestora, tym bardziej, że z "Kwalifikacji" w żaden 

sposób nie wynika, czy uzyskanie odpowiedniego odchylenia anteny może być 

wynikiem celowych działań człowieka w celu np. wzmocnienia bądź osłabienia 

sygnału, czy ustawienia te mają charakter fabryczny, na które użytkownik nie ma 

wpływu oraz na ile i w jakim stopniu nachylenie anteny opiera się działaniom 

czynników atmosferycznych np. silnego wiatru. Nie można także w dokumencie tym 

wyczytać, skąd wzięły się różnice pomiędzy maksymalnymi tiltami przyjętymi w 

stosunku do anten o różnych częstotliwościach (6 º i 9,5 º). Niewykluczone, że 

wynikają one z cech i właściwości fabrycznych tych urządzeń, ale "Kwalifikacja" nie 

daje odpowiedzi na to pytanie, gdyż nie dołączono do niej kart katalogowych ani 

jakichkolwiek innych informacji pochodzących od producenta anten Kathrein, które 

umożliwiłyby weryfikację twierdzeń i tym samym rzetelność wniosków omawianego 

dokumentu. Dostrzeżenie i wyjaśnienie powyższej okoliczności było obowiązkiem 

obu organów, a zwłaszcza organu odwoławczego, tym bardziej, że kwestie 

dotyczące braku podania faktycznych maksymalnych tiltów i mocy możliwych do 

uzyskania dla danej anteny zostały poruszone w odwołaniu od decyzji organu I 

instancji. 

Co do samej zasady, treść § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia z 9 listopada 2010 r. 

przesądza o konieczności sumowania parametrów charakteryzujących 

przedsięwzięcie, w sytuacjach określonych w tym przepisie. Do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się bowiem 

także przedsięwzięcia nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po 

zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami 

planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego 

rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi 

określone w ust. 1; przy czym przez planowane przedsięwzięcie rozumie się w tym 

przypadku przedsięwzięcie, w stosunku do którego zostało wszczęte postępowanie 

w sprawie wydania jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej 

ustawy. 

Obowiązek sumowania parametrów przedsięwzięcia w rozumieniu wyżej 

przedstawionym nie pozostaje przy tym w sprzeczności z treścią § 3 ust. 1 pkt 8 

rozporządzenia, który dotyczy nakazu wyznaczenia równoważnej mocy 

promieniowanej izotropowo dla pojedynczej anteny nawet wówczas, gdy na terenie 



Wojewódzk i  Sąd Admin i s t racy jny  w  K ie l cach  

112 

 

tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana inna 

instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna. Kwalifikacji 

przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

można bowiem dokonać w oparciu o jeden z dwóch wyżej wymienionych przepisów, 

jednak każdorazowo należy wyznaczyć równoważną moc promieniowaną 

izotropowo, oddzielnie dla każdej pojedynczej anteny. Wyznaczenie tej mocy w 

sposób, o jakim mowa w § 3 ust. 1 pkt 8, jest czasami wystarczające dla 

stwierdzenia, że dane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. Jednak gdy z charakteru instalacji wynika, że moc poszczególnych 

anten może wchodzić w zjawisko superpozycji (nałożenia), a wyznaczenie EIRP dla 

pojedynczej anteny nie osiąga progów określonych w § 3 pkt 8, koniecznym będzie 

zsumowanie nakładających się równoważnych mocy promieniowanych izotropowo, o 

ile oczywiście do takiego nałożenia w konkretnym przypadku dochodzi. Sytuacja taka 

może mieć miejsce zwłaszcza przy umiejscowieniu na różnych wysokościach, lecz 

na tym samym lub zbliżonym azymucie co najmniej dwóch anten sektorowych. Z 

takim projektowanym montażem anten nie mamy do czynienia w stanie sprawy, gdyż 

każda z 6 anten zlokalizowana jest na tej samej wysokości i na różnych azymutach. 

Z treści znajdującej się w aktach sprawy "Kwalifikacji" nie wynika jednak, jaką 

szerokość mają planowane anteny sektorowe i czy w związku z tym w ogóle możliwe 

jest nakładanie się głównych wiązek promieniowania tych anten. Odpowiedź na to 

pytanie wymaga wiedzy specjalistycznej i powinna znaleźć się w "Kwalifikacji", nawet 

wówczas, gdy dla autora tego dokumentu jest oczywista. Tymczasem do kwestii 

ewentualnego sumowania i nakładania mocy anten nie odniesiono się ani w tym 

dokumencie ani w decyzjach organów obu instancji, mimo, że były one wielokrotnie 

poruszane przez strony postępowania. W ocenie Sądu, powinnością organów było 

wyjaśnienie tej okoliczności, aby wykluczyć jakiekolwiek wątpliwości związane z 

możliwym, szkodliwym oddziaływaniem zamierzonej inwestycji na środowisko, w tym 

na zdrowie ludzi. Prawidłowo organ odwoławczy przyjął natomiast, że mocy 

promieniowanej izotropowo nie wyznacza się dla radiolinii, gdyż w tym zakresie 

przepis § 3 ust. 1 pkt 8 zawiera wyraźnie wyłączenie. Wyrok jest nieprawomocny. 

W sprawie II SA/Ke 671/17 Sąd oddalił skargę na decyzję zatwierdzającą 

projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. 

Sąd zauważył, że rolą organu, stosownie do treści art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa 

budowlanego, było sprawdzenie m.in. zgodności projektu zagospodarowania działki 

lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi tj. rozporządzeniem w 
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sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.  

Analiza § 12 ust. 1 i 3 rozporządzenia prowadzi do stwierdzenia, że w zabudowie 

jednorodzinnej, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m, można 

sytuować nowy budynek w granicy działki. Natomiast warunkiem rozbudowy już 

istniejącego na takiej działce budynku, usytuowanego w granicy działki, jest to, aby 

na skutek rozbudowy nie doszło do zmiany jego wymiarów w pasie przygranicznym o 

szerokości 3 m. 

Za nieuzasadniony uznać należy zatem pogląd aby § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia 

wykluczał stosowanie § 12 ust. 3 pkt 3 tego rozporządzenia do działek o szerokości 

mniejszej niż 16 m. Takie bowiem wyłączenie nie wynika wprost z regulacji zawartej 

w tym przepisie prawa, ani do takiej wykładni nie mogą prowadzić względy 

celowościowe. Przeciwnie, gdyby uznać, iż pkt 3 nie znajduje zastosowania do 

przewidzianych w nim inwestycji na działkach o szerokości mniejszej niż 16 m, 

mogłoby to prowadzić do możliwości nadbudowy budynków usytuowanych na takich 

działkach tuż przy granicy o dowolną ilość kondygnacji. Punkt 3 unormowania 

zawartego w § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia dotyczy wszystkich wymienionych w 

nim rodzajów inwestycji, prowadzonych zarówno na działkach szerokich jak i na 

działkach o szerokości mniejszej niż 16 m, przy czym planowana rozbudowa 

powinna znajdować się co najmniej w takiej samej odległości od granicy działki, jak 

zabudowa już istniejąca  

Nie było w sprawie przez strony kwestionowane, że działka stanowiąca jej przedmiot 

ma szerokość mniejszą niż 16 m. W takim przypadku rozbudowa budynku w granicy 

z działką sąsiednią jest zgodna z powołanymi przepisami rozporządzenia, skoro 

ściana znajdująca się bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną 

będzie ścianą pełną (planowane wypełnienie z pustaków szklanych nie przekroczy 

10% powierzchni ściany), a nadto w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy 

zostaną zachowane dotychczasowe wymiary tego budynku, natomiast planowana 

nadbudowa nie przekroczy więcej jak jednej kondygnacji a przy tym, jak wyjaśniono, 

ściana przy granicy z działką skarżącej jest ścianą spełniającą wymagania ochrony 

przeciwpożarowej. 

Sąd podzielił również argumentację organów orzekających w postępowaniu 

administracyjnym, zgodnie z którą przepisy obowiązującego prawa nie regulują w 

sposób szczegółowy odległości sytuowania projektowanego komina od 

nieruchomości sąsiedniej oraz wysokości takiego komina względem kalenicy dachu 
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budynku posadowionego na nieruchomości sąsiedniej. Taką odległość w istocie 

determinują wszystkie te regulacje, które dotyczą sytuowania budynków w przypadku 

ich budowy (rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) względem granicy z 

nieruchomością sąsiednią, a przez to znajdującymi się na niej budynkami, 

urządzeniami i infrastrukturą, skoro na budynkach tych umieszczane są kominy. 

Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych wprowadzają wymogi w 

zakresie kominów (ich budowy, przekroju, wysokości) w ramach danego budynku, 

aby zapewnić właściwy ciąg i zapobiec odwróceniu ciągu, a także odległości 

pomiędzy kominami, ale w ramach budynku, na którym jest lub będzie 

umieszczonych więcej niż jednej komin. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa 

użytkownikom takiego budynku, niemniej jednak powołane przepisy rozporządzenia 

nie chronią interesów właścicieli nieruchomości sąsiednich. Ochrony przed immisjami 

wywołanymi wykonywaniem prawa własności nieruchomości można i należy przede 

wszystkim dochodzić przed sądem powszechnym. Orzeczenie jest prawomocne. 

 

3. Inne sprawy z zakresu Prawa budowlanego. 

 

W sprawie II SA/Ke 38/18 Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie 

nakazu wykonania przez Wspólnotę Mieszkaniową robót budowlanych poprzez 

prawidłowe pochylenie dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu 

wózka inwalidzkiego w rejonie istniejących schodów terenowych, spełniające 

wymagania §70 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (…).  

Sąd wskazał, że materialnoprawną podstawę zaskarżonej decyzji, podobnie jak 

decyzji organu I instancji, stanowił art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. 

Sąd zauważył, że powyższy przepis znajduje się w rozdziale 6 ww. ustawy 

zatytułowanym "Utrzymanie obiektów budowlanych" (art. 61 i nast.). Art. 61 tej 

ustawy, którego nieprzestrzeganie spowodowało nałożenie nakazu na skarżącą w 

postaci usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, nakłada na właściciela lub 

zarządcę obiektu budowlanego określone obowiązki w zakresie zasad utrzymywania 

i użytkowania takiego obiektu, a także zapewnienia bezpiecznego jego użytkowania 

w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt. 

Obowiązki, o których mowa w omawianym przepisie, wynikają z mocy prawa i 

zaczynają obowiązywać od momentu skutecznego oddania obiektu budowlanego do 

użytkowania. Obowiązki te dotyczą obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 1 

ustawy Prawo budowlane, a więc dotyczą także urządzeń budowlanych i to 
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niezależnie od tego, czy na ich budowę należało uzyskać pozwolenie, dokonać ich 

zgłoszenia, czy też nie wymagały one ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. 

Podmiot, na którym ciążą obowiązki określone w art. 61 ustawy, nie tylko powinien 

zapewniać na bieżąco odpowiedni stan techniczny obiektu umożliwiający jego 

użytkowanie, czyli zadbać o stałe utrzymywanie obiektu w stanie niepogorszonym, 

lecz także w razie potrzeby zapewnić jego naprawę. 

Zatem nie sposób podzielić argumentacji skargi, zgodnie z którą, w okolicznościach 

niniejszej sprawy, to deweloper powinien zostać obciążony nakazem wykonania 

określonych zaskarżoną decyzją robót celem usunięcia nieprawidłowości w rejonie 

istniejących schodów terenowych prowadzących do klatek nr 2 i 3, a zastosowanie 

powinny mieć w sprawie przepisy art. 50 i art. 51 ustawy – Prawo budowlane z 

powodu wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z projektem budowlanym. 

Bezspornie bowiem budynek wraz z infrastrukturą został oddany do użytkowania na 

skutek ostatecznej decyzji o pozwoleniu na jego użytkowanie. Nie było przez strony 

kwestionowane, iż przedmiotowe pochylnie na schodach prowadzących do klatek nr 

2 i 3 wykonane zostało po skutecznym oddaniu ww. obiektu budowlanego do 

użytkowania, a więc w okresie, kiedy budynkiem zarządzała i dysponowała na cele 

budowlane sama skarżąca Wspólnota. 

Z tych przyczyn, wbrew twierdzeniom skargi, organy nadzoru budowlanego – w razie 

ujawnienia powyższych nieprawidłowości – były zobligowane dyspozycją art. 66 ust. 

1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane do nałożenia na skarżącą Wspólnotę obowiązku 

ich usunięcia. Wyrok jest prawomocny. 

W sprawie II SA/Ke 511/17 przedmiotem kontroli Sądu była decyzja w 

przedmiocie nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

rozbudowanej części budynku mieszkalnego.  

Uchylając decyzje organów obu instancji Sąd wskazał, że w stosunku do 

użytkowanych budynków istniejących na datę wejścia w życie rozporządzenia z 

2002r. mają również zastosowanie warunki techniczne w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego, określone tym rozporządzeniem, w szczególności w przepisach § 235 

tego rozporządzenia, jeżeli budynki te uznaje się za zagrażające życiu ludzi. Zatem 

odstępstwo od wymagań bezpieczeństwa pożarowego wprowadzonych przepisami 

rozporządzenia z 2002 r. możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy budynek już 

istniejący na datę wejścia w życie tych przepisów jest użytkowany i nie zagraża życiu 

ludzi, przy czym przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego 

stosuje się do użytkowanych budynków istniejących z uwzględnieniem § 2 ust. 2 tego 
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rozporządzenia. Oznacza to, że wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 

przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania 

użytkowanych budynków istniejących mogą być spełnione w sposób inny niż 

określony w rozporządzeniu, o ile budynki te nie zagrażają życiu ludzi, stosownie do 

wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo 

rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży 

Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do 

przedmiotu tej ekspertyzy. Wyrok jest prawomocny. 

W sprawie II SA/Ke 417/18 Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie 

nakazu usunięcia nieprawidłowości w budynku mieszkalnym wydaną na podstawie 

art. 66 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego.  

Sąd zauważył, że bezspornym było, iż stan techniczny budynku wymagał usunięcia 

nieprawidłowości w trybie powyższego przepisu. Osią sporu była natomiast kwestia, 

czy w sytuacji gdy właściciel przedmiotowego budynku jest nieznany, gmina jest jego 

zarządcą w rozumieniu art. 61 Prawa budowlanego, a w konsekwencji, czy można na 

nią nałożyć obowiązek na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. 

Sąd wskazał, że pojęcie zarządcy nie zostało zdefiniowane w ww. ustawie. W 

orzecznictwie przyjmuje się, że zarządcą obiektu budowlanego w rozumieniu prawa 

budowlanego jest podmiot, który uzyskuje prawo zarządzania tym obiektem, 

będącym cudzą własnością w imieniu własnym i z wyłączeniem właściciela. 

Zdarzeniem prawnym skutkującym powstaniem zarządu może być przy tym zarówno 

umowa cywilnoprawna, jak i władczy akt administracyjny, czy też orzeczenie sądu 

powszechnego. 

W rozpoznawanej sprawie ustalenia organów nadzoru budowlanego, co do stanu 

prawnego nieruchomości, od początku napotykały na poważne trudności, nie z 

powodu wadliwego działania organu, a z przyczyn obiektywnych. W ocenie Sądu, 

stan prawny nieruchomości nie jest możliwy do ustalenia przez organ nadzoru 

budowlanego w oparciu o przesłanki formalne. Nie może to jednak być przeszkodą 

do podjęcia decyzji na podstawie art. 66 Prawa budowlanego, jeśli stwierdzono 

nieodpowiedni stan techniczny budynku. W przeciwnym razie nie byłoby możliwe 

nakazanie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, jeśli tylko stan prawny 

nieruchomości nie jest ustalony formalnie, tj. nie wynika w sposób oczywisty z 

dokumentów własności, wpisów w księgach wieczystych czy ewidencji gruntów. W 

ocenie Sądu, w takiej sytuacji organ nadzoru może poprzez własne ustalenia, przy 
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pomocy instrumentów prawnych jakimi dysponuje, ustalić zarządcę i skierować do 

niego decyzję. Orzeczenie jest nieprawomocne. 

 
 

11. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 

 

W 2018 roku spośród spraw z zakresu zagospodarowania, które wpłynęły do 

WSA w Kielcach, największą grupę stanowiły tradycyjnie sprawy dotyczące ustalenia 

warunków zabudowy terenu. 

W sprawie II SA/Ke 246/18 WSA w Kielcach uchylił decyzje organów obu 

instancji w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na 

budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi. 

Sąd uznał za uzasadnione wszystkie zarzuty związane z nieprawidłowym 

wyznaczeniem przez organy granic obszaru analizowanego. Wskazał, że zgodnie z § 

3 ust. 2 Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania 

wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku 

braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, granice obszaru 

analizowanego wyznacza się na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 

odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o 

ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów. Natomiast w 

myśl § 2 pkt 5 tego samego rozporządzenia, ilekroć jest w nim mowa o froncie działki 

- należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której 

odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę.  

W rozpatrywanej sprawie organy ustaliły, że front działki inwestycyjnej ma około 120 

metrów, a więc tyle, ile wynosi łączna długość obu działek równolegle do ulicy. 

Tymczasem żadna z działek, których dotyczy wniosek, nie przylega do tej ulicy, lecz 

są one od niej oddzielone inną działką. Oczywiście w § 2 pkt 5 rozporządzenia z 26 

sierpnia 2003 r. nie chodzi tylko o drogi publiczne, ale o każdą drogę, z której 

odbywa się główny wjazd lub wejście. W rozpatrywanej sprawie taką drogą będzie 

pas, po którym przebiega służebność drogi koniecznej. Chociaż szerokość tego pasa 

nie została przez organy ustalona, jednakże z mapy, na której został on zaznaczony, 

dołączonej przy piśmie inwestora, wynika, że jego szerokość nie będzie przekraczała 

10 metrów.  
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Tylko część działki inwestora przylegająca do tego wjazdu, a więc pasa gruntu, po 

którym przebiega droga konieczna, jest frontem działki – o ile inwestor wskazuje, że 

frontem działki jest jej część od strony tej ulicy. Jak wskazał Sąd, część działki 

pełniąca funkcję frontu nie musi pokrywać się z całym bokiem przylegającym 

bezpośrednio lub pośrednio do drogi publicznej, bowiem wjazd lub wejście może nie 

odbywać się na całej szerokości działki przylegającej do drogi publicznej, lecz 

jedynie na jej określonym fragmencie i właśnie ten fragment zgodnie z § 2 pkt 5 

rozporządzenia z 26 sierpnia 2003 r. stanowi front działki. Stanowisko to jest 

ugruntowane, zostało wyrażone między innymi w wyrokach NSA z 15 września 2016 

r. sygn. II OSK 3075/14, WSA w Rzeszowie z 27 kwietnia 2017 r. sygn. II SA/Rz 

1572/16, w którym wskazano, że frontem działki jest ta część działki inwestycyjnej, 

która przylega bezpośrednio do drogi publicznej albo która przylega do drogi 

wewnętrznej lub drogi obciążonej służebnością drogową, które bezpośrednio 

graniczą z drogą publiczną, jak też w wyrokach tego samego Sądu z 21 marca 2017 

r. w sprawie II SA/Rz1366/16, z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie o sygn. II SA/Rz 

735/16, WSA w Łodzi z 8 maja 2012 sygn. II SA/Łd 235/12. 

Sąd stwierdził, że jak wynika z analizy i mapy stanowiącej załącznik graficzny do 

decyzji organu I instancji, analizą objęto obszar w kształcie zbliżonym do czworokąta, 

którego granice ustalono w odległości około 360 metrów od granic działek inwestora 

w każdą stronę. Przy jednoczesnym ustaleniu, że front działki znajduje się od ulicy, 

granice tak ustalonego obszaru wielokrotnie przekraczają zarówno minimalną 

trzykrotną szerokość frontu jak i 50 metrów, o których mowa w § 3 pkt 2 

rozporządzenia. Również nawet gdyby przyjąć, że frontem działki jest cała działka od 

strony ulicy, to obszar analizowany został ustalony kilkakrotnie większy od 

minimalnego. 

Na tle rozpatrywanej sprawy Sąd wskazał, że z § 3 ust. 2 rozporządzenia z 26 

sierpnia 2003 r. wynika, że ustawodawca pozostawił organom administracji względną 

swobodę w wyznaczaniu obszaru analizowanego, która jednak nie może przerodzić 

się w dowolność.  Przepis ten wskazuje minimalne granice obszaru, który ma być 

analizowany pod względem funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Granicę maksymalną organ wyznacza według własnego uznania, mając jednak na 

uwadze zasadę dobrego sąsiedztwa, wynikającą z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy jak i 

zadeklarowaną w art. 6 ust. 2 pkt 1 tej ustawy zasadę wolności zagospodarowania 

terenu oraz w art. 2 pkt 1 tej ustawy - aspekt ładu przestrzennego. Określenie w tym 

przepisie minimalnej wielkości obszaru analizowanego obejmującej trzykrotną 



Wojewódzk i  Sąd Admin i s t racy jny  w  K ie l cach  

119 

 

szerokość frontu działki - z dopuszczeniem możliwości wyznaczenia go w większym 

rozmiarze - rodzi po stronie organu administracji obowiązek uzasadnienia 

konkretnymi okolicznościami danego przypadku decyzji o wyznaczeniu obszaru 

analizowanego w większym rozmiarze (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 8 sierpnia 2008 r., sygn. akt II OSK 919/07). Z orzecznictwa sądów 

administracyjnych w tej mierze w zasadzie jednoznaczne wynika, że wyznaczając 

granice obszaru analizowanego ponad minimalne rozmiary organ orzekający winien 

wykazać, że wielkość tego obszaru służy ustawowemu wymogowi zachowania ładu 

przestrzennego. Szczegółowego uzasadnienia zatem wymagała sytuacja 

zastosowania wyjątku od zasady wyznaczenia obszaru analizowanego przy 

zastosowaniu współczynnika trzykrotnej szerokości frontu działki, jaka miała miejsce 

w badanym stanie faktycznym. Tymczasem takiego uzasadnienia nie ma ani w 

analizie urbanistycznej, ani też w uzasadnieniach decyzji organów obu instancji. Co 

więcej, w analizie wskazano, że „jest to ogromny fragment miasta, w tym część 

ścisłego centrum. Z natury rzeczy obszar ten jest niejednorodny…” Z dalszej części 

analizy wynika, że jej autor w obszarze tym, z uwagi na sposób zagospodarowania 

wyodrębnił 6 mniejszych obszarów, obejmujących między innymi stadion piłkarski, 

zabudowania dawnego szpitala, tereny, na których znajdują się szkoły, biblioteka. 

Powyższe przemawia za stwierdzeniem, że nie tylko organ nie uzasadnił 

wyznaczenia tak dużego obszaru analizowanego (jedynym „uzasadnieniem” jest 

wadliwa wykładnia § 2 pkt 5 rozporządzenia z 26 sierpnia 2003 r.), ale że wręcz 

wyznaczenie tak dużego, niejednolitego pod względem funkcji i charakteru zabudowy 

obszaru nie służy ustawowemu wymogowi zachowania ładu przestrzennego.  

Konsekwencją wadliwego wyznaczenia frontu działki i wyznaczenia obszaru 

analizowanego w granicach kilkakrotnie większych niż minimalne - bez 

jakiegokolwiek uzasadnienia - jest zdaniem Sądu to, że wynikające z analizy tak 

wyznaczonego obszaru ustalenia nie mogą stanowić podstawy prawidłowych ustaleń 

w zakresie parametrów planowanej inwestycji, w szczególności odnośnie szerokości 

elewacji frontowej (w analizie uwzględniano obiekt sportowy - stadion piłkarski) oraz 

wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej. Nadto, jak zdaje się wynikać z analizy, 

argumentem, który spowodował ustalenie maksymalnej wysokości górnej krawędzi 

elewacji frontowej do 18 m, przy zastosowaniu § 7 ust. 4, było uwzględnienie dwóch 

planowanych dopiero do budowy budynków wielorodzinnych na działce. Jak bowiem 

wynika z tej analizy, w najbliższym sąsiedztwie działek inwestora, od strony 

wschodniej i południowej, występuje zabudowa jednorodzinna oraz budynek 
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usługowy o wysokości od 4 do 9 metrów oraz jeden budynek mieszkalny 

wielorodzinny o wysokości 15,5 m i że tylko znajdujący się po drugiej stronie ulicy 

budynek ma wysokości od 15,5 m do 18 m. Natomiast wydana została decyzja 

ustalająca warunki zabudowy dla działki, bezpośrednio graniczącej z działkami 

inwestorów od strony zachodniej, przewidująca maksymalną wysokość budynków 

wynoszącą 18 metrów. W związku z tym rację mieli skarżący, że organ dokonując 

analizy powinien był uwzględnić istniejącą zabudowę, a nie dopiero planowaną.  

W sprawie o sygn. II SA/Ke 570/18 Sąd oddalił skargę na decyzję wydaną w 

przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  

3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.  

Jak podniósł Sąd, zaskarżona w sprawie decyzja organu odwoławczego została 

zakwestionowana wyłącznie w zakresie, w jakim organ ten uchylił decyzję organu I 

instancji, tj. w zakresie pkt 3 ppkt 1, w którym organ I instancji ustalił 

nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. 

Skarżący zakwestionował rozstrzygnięcie organu odwoławczego, które ustaliło 

nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 11 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 

danej ulicy. Stąd też, zdaniem Sądu, z uwagi na treść art. 134 § 1 ustawy Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym sąd rozstrzyga w 

granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi 

oraz powołaną podstawą prawną, kontroli sądowoadministracyjnej poddano 

zaskarżoną decyzję jedynie w części dotyczącej odmiennego niż w pierwszej 

instancji ustalenia nieprzekraczalnej linii zabudowy. Granice sprawy 

sądowoadministracyjnej wyznaczane są bowiem przez skargę, która określa 

przedmiot kontroli sądowoadministracyjnej, choć nie wpływa na jej przebieg i wynik, 

nie ograniczając sądu administracyjnego swoimi zarzutami czy wnioskami. W 

konsekwencji, sąd nie jest władny ocenić zgodności z prawem aktu w części, w jakiej 

nie został on zaskarżony, ponieważ w tym zakresie nie doszło do wszczęcia 

postępowania sądowoadministracyjnego (J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, uwaga 1 do art. 134; wyrok 

NSA z dnia 15 marca 2018 r., sygn. II OSK 2300/17). 

Jak dalej podniósł Sąd, w art. 61 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawodawca zawarł delegację dla 

ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa do określenia, w drodze rozporządzenia, 

sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania 

https://sip.lex.pl/#/document/16982717?unitId=art(134)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/522576725?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17027058?unitId=art(61)ust(6)&cm=DOCUMENT
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terenu w przypadku braku planu miejscowego. Na podstawie tej delegacji Minister 

Infrastruktury wydał rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 

przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 

2003 r. Nr 164, poz. 1588). Organ nie może więc pominąć, tak jak tego chciał 

skarżący, ustaleń zawartych w ww. rozporządzeniu, skoro z woli ustawodawcy 

właśnie w tym rozporządzeniu określone zostały wymagania dotyczące nowej 

zabudowy i zagospodarowania terenu w braku planu miejscowego. Wskazane 

rozporządzenie jest aktem prawa powszechnie obowiązującego, a Sąd nie dostrzegł 

by jego zapisy były niezgodne z Konstytucją RP (w tym art. 64 ust. 3), ustawami, czy 

też zostały wydane z przekroczeniem delegacji ustawowej. 

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, obowiązującą linię nowej zabudowy na działce 

objętej wnioskiem wyznacza się jako przedłużenie linii istniejącej zabudowy na 

działkach sąsiednich. Jeżeli linia istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich 

przebiega tworząc uskok, wówczas obowiązującą linię nowej zabudowy ustala się 

jako kontynuację linii zabudowy tego budynku, który znajduje się w większej 

odległości od pasa drogowego (ust. 3). Dopuszcza się inne wyznaczenie 

obowiązującej linii nowej zabudowy, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w § 3 

ust. 1 (ust. 4).  

Ze sporządzonej w sprawie analizy sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu 

zdaniem Sądu wynikało, że teren inwestycji od strony południowej sąsiaduje z 

działką niezabudowaną, a od strony północnej z działką, na której posadowiony jest 

dom jednorodzinny, w odległości 14 m od osi pasa drogowego, tj. 11 m od krawędzi 

jezdni. Znajdująca się po tej samej stronie ulicy zabudowa usytuowana jest w 

odległości od 9 do 14 m od osi pasa drogowego, tj. od 6 do 11 m od krawędzi jezdni. 

Linia zabudowy tworzy więc uskok, o którym mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia. W 

tej sytuacji, wobec jednoznacznej treści § 4 ust. 3, linię zabudowy należało ustalić 

jako kontynuację linii zabudowy usytuowanej w większej odległości od pasa 

drogowego, tj. 11 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. Ustalenie takiej linii zabudowy 

nie wymagało szerszego uzasadnienia, ponieważ wynika wprost z treści przepisu. 

Dopiero w sytuacji, gdyby z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania 

terenu wynikało, że uzasadnione jest wyznaczenie innej linii zabudowy, wyznaczenie 

takiej innej linii byłoby dopuszczalne. Musiałoby to jednak wynikać z analizy, czego w 

rozpatrywanej sprawie nie stwierdzono. W znajdującej się w aktach sprawy analizie 

urbanistyczno-architektonicznej podano jedynie, że zabudowa objęta analizą 

https://sip.lex.pl/#/document/17052047?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(64)ust(3)&cm=DOCUMENT
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zlokalizowana jest przy danej ulicy, po stronie planowanej inwestycji, w odległości od 

9 m do 14 m od osi pasa drogowego ulicy. W żadnym miejscu analizy jej autor nie 

odniósł się do kwestii, czy pożądane byłoby zastosowanie odstępstwa od zasady 

wyrażonej w § 4 ust. 1 rozporządzenia. Organ I instancji bez żadnego więc oparcia w 

wynikach analizy przyjął, że wyznaczenie linii zabudowy w odległości 11 m od 

zewnętrznej krawędzi jezdni ograniczyłoby w znacznym stopniu możliwości 

inwestycyjne terenu.  

Z wyjaśnień uczestnika złożonych na rozprawie wynikało, że działki, na których 

planowana jest przedmiotowa inwestycja, stanowią część większej nieruchomości, 

stanowiącej współwłasność kilku osób. Jak wskazał uczestnik, wolą współwłaścicieli 

jest zabudowa wspomnianej nieruchomości przynajmniej czterema budynkami, w 

tym jednego wielorodzinnego. Jego zdaniem, zawarty w pkt 3 ppkt 1 warunek 

określający nieprzekraczalną linię zabudowy uniemożliwia taki sposób jej 

zagospodarowania. W ocenie Sądu wyjaśnienia te, w powiązaniu z potwierdzonymi 

w materiale dowodowym ustaleniami organu odnośnie przebiegu linii zabudowy, nie 

uzasadniają odmiennego stanowiska niż zajął organ odwoławczy w zaskarżonej 

decyzji. Brak jest podstaw do przyjęcia, że ustalenie przez organ odwoławczy, w 

sytuacji gdy istniejąca linia zabudowy tworzy uskok, linii nowej zabudowy jako 

kontynuacji linii zabudowy usytuowanej w większej odległości od pasa drogowego (§ 

4 ust. 3 rozporządzenia), stanowi naruszenie przepisów prawa wskazanych w 

skardze.  

Wbrew twierdzeniom skarżącego, jak stwierdził Sąd, organ nie naruszył art. 64 ust. 3 

Konstytucji RP. W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że prawo własności nie 

jest prawem absolutnym i może doznawać szeregu ograniczeń, jeżeli wynikają one z 

przepisów prawa. Stosownie do treści art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo w granicach określonych ustawą 

do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami 

ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego 

prawem interesu publicznego oraz osób trzecich. W konsekwencji nie ma podstaw 

prawnych do formułowania generalnego założenia o prymacie prawa do zabudowy 

przysługującego inwestorowi. Jak wynika wyraźnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 powołanej 

ustawy, wolność zabudowy realizowana przez podmiot legitymujący się tytułem 

prawnym do nieruchomości musi uwzględniać warunki ustalone w decyzji o 

warunkach zabudowy oraz chroniony prawem interes publiczny. Prawo zabudowy 

https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(64)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17027058?unitId=art(6)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17027058?unitId=art(6)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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terenu nie ma więc charakteru absolutnego. Stąd też właściciel nieruchomości nie 

ma pełnej swobody w kształtowaniu jej ładu przestrzennego, nie może też żądać od 

właściwego organu administracji publicznej, ażeby decyzja o warunkach zabudowy 

za każdym razem odpowiadała jego oczekiwaniom (por. wyrok NSA II OSK 1063/17, 

wyrok NSA II OSK 2967/15). Ograniczenia korzystania z własności nieruchomości w 

rozpatrywanej sprawie są następstwem usytuowania działki skarżącego w 

określonym sąsiedztwie i wynikają z ustawowych obowiązków nałożonych na organy 

administracji publicznej na mocy przepisów ustawy oraz wydanego na jej podstawie 

rozporządzenia. Okoliczność, że celem właściciela jest maksymalna jej zabudowa, 

nie uzasadnia w sprawie uchylenia warunków określających nieprzekraczalną linię 

zabudowy. 

W sprawie II SA/Ke 370/18 WSA w Kielcach nie uwzględnił skargi na uchwałę 

rady miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu górniczego. Uznając materialnoprawną legitymację skarżącej 

do skutecznego kwestionowania przedmiotowej uchwały Sąd zaznaczył zarazem, że 

w przypadku rozpatrywania skargi złożonej na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym wojewódzki sąd administracyjny, kontrolując zaskarżony akt 

w zakresie zasad jego sporządzenia, czyni to w granicach wyznaczonych 

naruszeniem indywidualnego interesu prawnego skarżącego. Także naruszenia 

procedury planistycznej muszą mieć wpływ na interes prawny skarżącego.  

Sąd wskazał dalej, że zasady sporządzania planu miejscowego rozumiane są jako 

wartości i merytoryczne wymogi kształtowania polityki przestrzennej przez 

uprawnione organy dotyczące m.in. zawartych w akcie planistycznym ustaleń. 

Pojęcie zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego należy wiązać 

ze sporządzaniem aktu planistycznego, a więc zawartością aktu planistycznego 

(część tekstowa, graficzna i załączniki), zawartych w nim ustaleń a także standardów 

dokumentacji planistycznej. 

Rozpatrując skargę Sąd miał na względzie przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.), jak i ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (p.g.g.), w brzmieniu obowiązującym w 

dacie podjęcia zaskarżonej uchwały. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 u.p.z.p. w planie miejscowym określa się obowiązkowo: 

przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania (pkt 1), zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego (pkt 2), zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

https://sip.lex.pl/#/document/522602072?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/522471785?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(101)ust(1)&cm=DOCUMENT
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kulturowego (pkt 3), granice i sposoby zagospodarowania...ustalonych na podstawie 

przepisów odrębnych terenów górniczych (pkt 7). W świetle art. 6 pkt 9 p.g.g. 

terenem górniczym jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami 

robót górniczych zakładu górniczego. Jego granice powinny zostać ustalone w 

koncesji (art. 25 p.g.g.), co umożliwia zastosowanie rozwiązań wynikających z art. 53 

p.g.g. Zgodnie z tym przepisem, dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego w trybie określonym odrębnymi przepisami, jeżeli 

ustawa nie stanowi inaczej. Plan, o którym mowa w art. 53 ust. 1 p.g.g., powinien 

zapewniać integrację wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu 

górniczego w celu: 

1) wykonania uprawnień określonych w koncesji; 

2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 

3) ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych. 

Stosownie do art. 53 ust. 3 plan może w szczególności określać obiekty lub obszary, 

dla których wyznacza się filar ochronny, w granicach którego, ze względu na ochronę 

oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie może być prowadzone albo może być 

dozwolone tylko w sposób zapewniający ochronę tych dóbr.  

Sąd wskazał, że w literaturze podkreśla się, iż plan nie może wprowadzać rozwiązań 

uniemożliwiających wykonywanie działalności określonej koncesją (z wyjątkiem 

sytuacji przewidzianej w art. 53 ust. 3 p.g.g.). Użyte w ust. 2 określenie „integracja” 

zakłada możliwość wprowadzenia ograniczeń uprawnień przedsiębiorcy związanych 

z istnieniem filara ochronnego m.in. w zakresie ochrony środowiska w granicach 

terenu górniczego np. przez konieczność prowadzenia eksploatacji górniczej w 

sposób, który nie doprowadzi do przekroczenia określonych wielkości wpływów na 

nieruchomości gruntowe. 

Z ustaleń zawartych w § 1 pkt 2, § 16 ust. 1 zaskarżonego planu wprost wynika, że 

granice terenu objętego planem wyznacza rysunek planu na podstawie granic terenu 

górniczego ustanowionego w koncesji, teren wydobycia wapieni (1PG) obejmuje 

obszar górniczy ustanowiony opisaną koncesją wraz z półkami ochronnymi i filarem 

ochronnym. Skarżąca Kopalnia nie wykazała sprzeczności ustaleń planu z opisaną 

koncesją Wojewody. Również Sąd po analizie dokumentacji planistycznej takich 

sprzeczności nie dostrzegł.  

Sąd podzielił stanowisko rady miejskiej, że określanie w ustaleniach planu (§ 16 ust. 

1) sposobu i techniki wydobywania wapieni jest zarówno realizacją wytycznych art. 

53 ust. 2 p.g.g. jak również § 7 pkt 9 oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
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m.p.z.p dopuszczających wprowadzanie elementów informacyjnych oraz ich 

nienormatywnego oznaczenia w rysunku planu. Dotyczy to między innymi określenia 

maksymalnej granicy rozrzutu odłamków skalnych (wg. PZZ) oraz granicy drgań 

sejsmicznych (wg. PZZ), a także strefy uderzeniowej fali powietrznej (wg. PZZ). 

Wszystkie powyżej wymienione ustalenia stanowią realizację celów sporządzania 

planu zawartego w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w zakresie zapewniania 

bezpieczeństwa powszechnego jak i ochrony środowiska. Brak określenia metody i 

techniki wydobycia w ustaleniach planu skutkowałby np. niedopuszczeniem metody 

strzałowej, jako mniej korzystnej niż np. mikrowybuchy dla środowiska ze względu na 

naruszanie struktury wgłębnej skał.  

Wbrew twierdzeniom skarżącej Kopalni, określenie kierunku rekultywacji mieści się w 

zakresie działań organu zapewniających ochronę środowiska (art. 53 ust. 1 pkt 3 

p.g.g.). Wyznaczenie dopuszczalnego oddziaływania wydobycia (300 m wokół 

miejsca wykonywania robót strzałowych) nie narusza art. 15 ust. 2 pkt 9 m.p.z.p., 

który pozwala na zapisy planu regulujące szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.  

Podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały nie może być zdaniem Sądu 

również sam fakt powtórzenia definicji ustawowej w akcie prawa miejscowego. 

Zamieszczenie w § 6 ust. 3 słownika podstawowych pojęć: "teren górniczy", "obszar 

górniczy", "masy ziemne lub skalne..", oznacza, że prawodawca gminny nie 

zamierza przypisać definiowanym zwrotom innego znaczenia niż przyjmuje się to w 

innych aktach normatywnych, a konkretnie p.g.g. oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach. W przekonaniu Sądu nie można uznać tego zabiegu za istotne 

naruszenie zasad sporządzenia planu o jakich mowa w art. 28 u.p.z.p., zwłaszcza 

jeżeli jest to ścisłe powtórzenie definicji i służy czytelności uchwały, która normuje 

zagadnienia o specjalistycznym charakterze. Zabieg taki należy uznać za 

porządkujący i wyjaśniający aparaturę pojęciową planu. Nie było to działanie 

prawotwórcze konieczne i uzasadnione prawem, jednak nie stanowiło istotnego 

naruszenia prawa. 

Sąd stwierdził również, że ocena potrzeby powtórzenia wyłożenia projektu planu 

miejscowego do publicznego wglądu wraz z towarzyszącymi mu czynnościami w 

aspekcie użytego w art. 19 u.p.z.p. sformułowania "w niezbędnym zakresie", jak 

podkreśla się w literaturze przedmiotu i orzecznictwie, wymaga rozważenia w 

kategoriach wyjątkowych. W konsekwencji przesłanki ponowienia procedury planu 

należy interpretować zawężająco. Na gruncie przepisów u.p.z.p. jako istotne 
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naruszenie procedury traktuje się dokonywanie w projekcie zmian dotyczących 

funkcji i przeznaczenia terenu oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości, bez 

stworzenia możliwości wniesienia zarzutu do projektu w nowym kształcie. 

W sprawie II SA/Ke 160/18 WSA w Kielcach stwierdził, że zaskarżona decyzja 

i poprzedzająca ją decyzja organu I instancji, którymi ustalono opłatę jednorazową z 

tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zbyciem części 

nieruchomości przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie uchwalonej zmiany, 

naruszają prawo w sposób, który powoduje konieczność ich uchylenia. 

Przedmiotem skargi była decyzja utrzymująca w mocy wydaną na podstawie art. 36 

ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym nakładającą na skarżącego obowiązek uiszczenia jednorazowej 

opłaty z tytuły wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zbyciem części 

tej nieruchomości. Spór w sprawie dotyczył tego, czy w okolicznościach faktycznych 

sprawy, które nie były sporne, istniała podstawa do nałożenia tej opłaty (nazywanej 

też opłatą planistyczną), na osobę, która w okolicznościach opisanych w art. 36 ust. 

4 ustawy o planowaniu, nieruchomość objętą zmianą planu zamieniła w drodze 

umowy notarialnej na nieruchomość o tej samej wartości, położoną w bliskim 

sąsiedztwie, o niemalże tej samej powierzchni, objętej tym samym planem 

zagospodarowania przestrzennego i wynikającym z niego przeznaczeniem gruntu. 

Zasadnicza wątpliwość dotyczyła tego, jak rozumieć pojęcie „zbycia” użyte w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu. Według organów administracji bowiem, umowa zamiany 

nieruchomości jako umowa służąca ekwiwalentnemu przeniesieniu własności 

nieruchomości bez użycia pieniądza mieści się w pojęciu „zbycia nieruchomości” w 

rozumieniu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu, ponieważ bez skutków ulepszenia 

planistycznego właściciel nie dysponowałby ekwiwalentnym dobrem mogącym być 

przedmiotem umowy zamiany. Zdaniem skarżącego natomiast, zbycie w rozumieniu 

ustawy o planowaniu powinno się wiązać z zyskiem w majątku właściciela gruntu. W 

przypadku zamiany natomiast mógłby on zaistnieć jedynie wtedy, gdyby za daną 

nieruchomość uzyskano inną nieruchomość, nieobjętą tym samym planem. 

Natomiast w przypadku, gdy dochodzi do zamiany działek, leżących tuż obok siebie, 

trudno znaleźć uzasadnienie dla jakiejkolwiek korzyści po stronie właściciela. 

Wskazane stanowiska stron są – jak stwierdził Sąd – odzwierciedleniem rozbieżnych 

stanowisk w orzecznictwie sądów administracyjnych. Część z nich bowiem wyraża 
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pogląd, że umowa zamiany nieruchomości jako umowa służąca ekwiwalentnemu 

przeniesieniu własności nieruchomości bez użycia pieniądza mieści się w pojęciu 

"zbycia nieruchomości" w rozumieniu art. 36 ust. 4 u.p.z.p. Bez skutków ulepszenia 

planistycznego właściciel nie dysponowałby ekwiwalentnym dobrem mogącym być 

przedmiotem umowy zamiany. Różnica z umową sprzedaży jest tylko taka, że 

zamiast pieniędzy właściciel otrzymuje inną nieruchomość (wyrok NSA z 26 

października 2017 r., II OSK 370/16). Według odmiennego poglądu wyrażonego 

między innymi w wyroku NSA z 20 lipca 2012 r., II OSK 787/11, a opartego na treści 

uzasadnienia uchwały 7 sędziów NSA z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. II OPS 3/09 

(ONSAiWSA 2010/2/22), gdy zbycie nieruchomości przybiera formę zamiany, 

wówczas opłatę planistyczną ponosi dokonujący zamiany nieruchomości, której 

wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu, bowiem gdyby przyjąć 

inaczej, to nastąpiłoby oderwanie przedmiotowej opłaty od wzrostu wartości 

nieruchomości, z którą opłata ta jest związana. Opłatę ponosiłby nie ten podmiot, 

który zyskał na uchwaleniu lub zmianie planu, ale ten, który z tego tytułu nie miał 

żadnego przysporzenia.   

Podzielając ten ostatni pogląd Sąd kierował się następującą argumentacją. 

Zaakceptować należy w jego ocenie argumentację organów administracji opartą na 

przywołanym wyżej poglądzie wyrażonym w wyroku NSA z 26 października 2017 r., 

że wykładnia gramatyczna i historyczna przepisu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

nakazuje definiować zbycie, o jakim mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

według legalnej definicji zawartej w art. 4 pkt 3b ustawy o gospodarce 

nieruchomościami w brzmieniu nadanym przez art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492). W związku z 

tym przyjął, że umowa zamiany, co do zasady, mieści się w pojęciu zbycia 

nieruchomości, o jakim mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu. Sąd podzielił 

jednak również argument skargi, iż nie każda zamiana nieruchomości stanowi zbycie 

w rozumieniu art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w 

konsekwencji daje podstawę do ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości.  

 Sąd zwrócił uwagę na uchwałę 7 sędziów NSA z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. II 

OPS 3/09 (ONSAiWSA 2010/2/22). W uchwale tej rozważano skutki zmiany przepisu 

uprawniającego do pobierania renty planistycznej: w tekście pierwotnym ustawy z 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do pobrania opłaty 
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uprawniała sprzedaż nieruchomości, natomiast później pojęcie sprzedaży zastąpiono 

pojęciem "zbycie”. Wprawdzie uchwała dotyczy zawarcia umowy darowizny, a jej 

teza brzmi: "Pobieranie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 ze zm.), nie obejmuje 

sytuacji, gdy nieruchomość została darowana osobie bliskiej", niemniej uzasadnienie 

uchwały zawiera wskazówki, które mogą być przydatne także dla oceny umowy 

zawartej w rozpatrywanej sprawie. W uzasadnieniu tym stwierdzono: "Wyjaśnienie 

znaczenia pojęcia "zbycie" w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym należy rozpocząć od rozważenia istoty i funkcji opłaty planistycznej. 

Opłata ta jest daniną publiczną, jaką właściciel lub użytkownik wieczysty jest 

zobowiązany uiścić z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z 

uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Od 

obowiązku uiszczenia takiej opłaty jest zwolniony ten, kto w terminie pięciu lat od 

uchwalenia lub zmiany planu nie dokona zbycia nieruchomości. Dopiero zbycie takiej 

nieruchomości uruchamia mechanizm wymierzania stosownej opłaty. Jeżeli tak, to 

ustawodawca akceptuje nieobciążanie ową opłatą właściciela lub użytkownika 

wieczystego nieruchomości, którego udziałem jest przysporzenie majątkowe 

polegające na wzroście wartości jego nieruchomości, ale nie stało się ono 

przedmiotem obrotu. To zaś oznacza, że opłata planistyczna, mimo iż związana z 

przysporzeniem majątkowym, które następuje z dniem uchwalenia lub zmiany planu 

miejscowego, jest wymagalna dopiero wówczas, gdy to przysporzenie majątkowe 

staje się przedmiotem obrotu, a więc wówczas, gdy się ono materializuje. Jeżeli 

przysporzenie majątkowe, o którym mowa, nie staje się przedmiotem korzyści z 

tytułu zbycia nieruchomości, to opłata planistyczna nie jest wymierzana. (...) Za 

stanowiskiem, że przez pojęcie "zbycie" nieruchomości dla celów wymierzenia opłaty 

planistycznej należy rozumieć zbycie ekwiwalentne, przemawia powiązanie opłaty ze 

wzrostem wartości nieruchomości. To wzrost jej wartości, integralnie związany ze 

zbyciem nieruchomości o powiększonej wartości w wyniku uchwalenia lub zmiany 

planu, powoduje, że właściciel (użytkownik wieczysty) jest zobowiązany do 

uiszczenia opłaty planistycznej. Do uiszczenia opłaty jest zobowiązany zarówno ten, 

kto jest właścicielem (użytkownikiem wieczystym) nieruchomości w dniu uchwalenia 

planu, jak i ten, kto taką nieruchomość dziedziczy. Nic więc nie stoi na przeszkodzie 

aby przyjąć, że taka opłata obciąża też tego, kto otrzymał nieruchomość w drodze 

darowizny, a następnie zbył ją odpłatnie w terminie pięciu lat od uchwalenia lub 
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zmiany planu. W takim wypadku to obdarowany zbywca, a nie darczyńca jest 

beneficjentem przysporzenia, wobec czego względy elementarnej sprawiedliwości 

społecznej nakazują, aby daniną, o której mowa, obciążyć obdarowanego zbywcę, a 

nie darczyńcę, zwłaszcza że nie cierpi na tym interes publiczny, jako że gmina w 

każdym z tych wypadków otrzyma należną jej opłatę planistyczną. W tym miejscu 

trzeba zauważyć, że nie każda forma zbycia nieruchomości wywołuje takie skutki jak 

darowizna. Inaczej rzecz będzie się kształtowała wówczas, gdy zbycie 

nieruchomości przybierze formę zamiany. Wówczas opłatę planistyczną ponosi 

dokonujący zamiany nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z 

uchwaleniem lub zmianą planu, gdyby bowiem przyjąć inaczej, to nastąpiłoby 

oderwanie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, z którą opłata ta jest związana. 

Opłatę ponosiłby nie ten podmiot, który zyskał na uchwaleniu lub zmianie planu, ale 

ten, który z tego tytułu nie miał żadnego przysporzenia. (...) Jeżeli zatem 

ustawodawca zdecydował się powrócić w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym do pojęcia "zbycie" nieruchomości jako przesłanki 

wymierzania opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku 

z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

wyżej opisanych okolicznościach, to - jeśli się uwzględni racjonalność jego działań - 

czynił to z jednej strony z zamiarem poszerzenia obowiązku uiszczenia tej opłaty na 

inne sytuacje niż "sprzedaż" (np. na zamianę), a z drugiej strony z zamiarem 

wyłączenia z pojęcia "zbycie" nieruchomości przypadków darowizny, zwłaszcza na 

rzecz osób bliskich, skoro tak było rozumiane pojęcie "zbycia" w ustawie o 

zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r.  

Powyższa argumentacja w okolicznościach rozpatrywanej sprawy oznaczała, że w 

wypadku zamiany nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty planistycznej 

aktualizuje się dopiero wtedy, gdy dochodzi do zamiany nieruchomości o różnej 

wartości, a ponadto obowiązek uiszczenia tej opłaty dotyczy tylko tej strony umowy 

zamiany nieruchomości, która w jej wyniku uzyskała rzeczywistą korzyść polegającą 

na uzyskaniu nieruchomości o większej wartości niż ta, którą oddała. Jeśli taka 

korzyść nie wystąpiła, to opłata planistyczna nie może być wymierzona. Aby jednak 

stwierdzić, czy w wyniku zamiany któraś z jej stron uzyskała nieruchomość o 

większej wartości niż ta, którą wymieniła, oprócz porównania wartości zamienianej 

nieruchomości przed i po uchwaleniu (zmianie) miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w okolicznościach, o których mowa w art. 36 ust. 

4 ustawy o planowaniu, konieczne jest ponadto określenie wartości obu tych 
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zamienianych nieruchomości, a w ten sposób określenie rzeczywistych skutków 

finansowych uchwalenia lub zmiany planu. Do stwierdzenia ekwiwalentności obu 

zamienianych nieruchomości nie jest przy tym wystarczające określenie ich wartości 

w akcie notarialnym zamiany. Mimo tego bowiem, że takie podanie wartości 

przedmiotu cywilnoprawnej czynności zamiany podlega weryfikacji przez urząd 

skarbowy na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku 

od czynności cywilnoprawnych, to w sytuacji, gdy do określenia wartości 

zamienianych nieruchomości przez organ podatkowy z uwzględnieniem opinii 

biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy nie dojdzie, 

konieczne jest, zdaniem Sądu, określenie tej wartości oraz skutków finansowych 

uchwalenia lub zmiany planu miejscowego w oparciu o przepisy ustawy o 

gospodarce nieruchomościami, o czym wprost stanowi art. 37 ust. 12 ustawy o 

planowaniu.  

Za dodatkowy argument powyższej wykładni przepisów Sąd uznał to, że zapobiega 

ona logicznie niezrozumiałej i niemożliwej do zaakceptowania konsekwencji wykładni 

przyjętej przez organy administracji polegającej na – albo wyborze przez organ 

według niewiadomych kryteriów jednej tylko ze stron umowy zamiany, na którą 

nakładana jest opłata planistyczna, albo na ustalaniu takiej opłaty planistycznej dla 

obu stron takiej umowy zamiany w sytuacji, gdy obie zamieniane nieruchomości 

objęte są tym samym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego, 

którego uchwalenie lub zmiana wywołało konsekwencje, o jakich mowa w art. 36 ust. 

4 ustawy o planowaniu.     Organy administracji rozpatrujące sprawę wskazanych 

wyżej ustaleń nie poczyniły. Nie wiadomo więc, czy określona przez strony umowy 

zamiany zawartej w akcie notarialnym wartość nieruchomości zbywanej i nabywanej 

przez skarżącego podlegała weryfikacji urzędu skarbowego, o jakiej mowa w art. 6 

ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 

oraz w § 9 tiret pierwsze wspomnianego aktu notarialnego. W konsekwencji nie 

została w sprawie prawidłowo ustalona wartość nieruchomości skarżącego w relacji 

do wartości nieruchomości, którą w wyniku zamiany otrzymał, przez co nie było 

możliwości stwierdzenia, czy zasadne było w sprawie ustalenie skarżącemu opłaty 

planistycznej i w jakiej ewentualnie wysokości. 

 W sprawie o sygn. II SA/Ke 345/18 WSA w Kielcach oddalił skargę na decyzję 

w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na 

budowie sieci elektroenergetycznej w zakresie: budowy linii kablowych średniego 

napięcia SN 15kV, złącza kablowego średniego napięcia ZK SN 15kV, linii 
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napowietrznych średniego napięcia SN 15kV, wykonania niezbędnych robót 

towarzyszących planowanej inwestycji.  

Jak podniósł Sąd, jedyne podnoszone przez autora skargi zarzuty dotyczyły 

kwalifikacji inwestycji objętej zaskarżoną decyzją, jako inwestycji celu publicznego. 

Wątpliwości skarżącej co do charakteru inwestycji zdawały się wynikać ze wskazanej 

przez inwestora nazwy planowanego zadania, mogącej sugerować, że inwestycja ma 

na celu tylko zwiększenie mocy dla jednego zakładu.  

Zdaniem Sądu definicja inwestycji celu publicznego wskazuje na dwie cechy tego 

pojęcia. Pierwszą cechą charakteryzującą inwestycję celu publicznego jest jej zakres 

tj. określenie czy dane przedsięwzięcie można zaliczyć do działań o znaczeniu 

lokalnym, ponadlokalnym, krajowym czy metropolitalnym. Drugą cechą 

charakterystyczną tego pojęcia jest cel danego zamierzenia, tj. czy stanowi on 

realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

(u.g.n.). Tylko łączne spełnienie tych dwóch przesłanek może przesądzać, iż dane 

przedsięwzięcie spełnia wymogi by można je zaliczyć do inwestycji celu publicznego. 

W rozpatrywanej sprawie, pomimo, że autor skargi zarzucił w niej naruszenie art. 6 

pkt 2 u.g.n., to zdaniem Sądu faktycznie zarzuty skargi dotyczyły art. 2 pkt 5 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.). Niewątpliwie bowiem 

inwestycja polegająca na budowie i przebudowie sieci energetycznej jest inwestycją 

wymienioną w art. 6 pkt 2 u.g.n., zgodnie z którym celami publicznymi w rozumieniu 

ustawy są 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. Faktycznie w sprawie sporne było to, czy przedsięwzięcie to można 

zaliczyć do działań o znaczeniu przynajmniej lokalnym, jak tego wymaga art. 2 pkt 5 

u.p.z.p., w myśl którego ilekroć w ustawie jest mowa o inwestycji celu publicznego - 

należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym 

(powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również 

inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), 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 

u.g.n.  

Jak wynikało z wniosku złożonego przez inwestora, planowany do budowy odcinek 

linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia łączy dwie stacje transformatorowe 

wnętrzowe i stanowi główny ciąg w zasilaniu miasta. Istniejąca linia napowietrzna i 

https://sip.lex.pl/#/document/16798871?unitId=art(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798871?unitId=art(6)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798871?unitId=art(6)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17027058?unitId=art(2)pkt(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798871?unitId=art(6)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17027058?unitId=art(2)pkt(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798871?unitId=art(6)&cm=DOCUMENT
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kablowa średniego napięcia SN 15 kV to sieć wyeksploatowana, o małym przekroju 

przewodów bez możliwości przesłania większej ilości energii przy zachowaniu 

właściwych parametrów jakościowych przesyłanej energii. Planuje się budowę nowej 

linii napowietrznej i kabli ziemnych dla linii kablowych. Nowa linia kablowa i 

napowietrzna średniego napięcia zastąpi obecny odcinek sieci oznaczony kolorem 

zielonym. Linia napowietrzna planowana jest w większości po trasie istniejącej, z 

nową lokalizacją stanowisk słupowych. Dalej we wniosku wskazano również, że 

częściowe zastąpienie linii napowietrznej linią kablową średniego napięcia SN 15 kV 

umożliwi w przyszłości lepsze zagospodarowani działek znajdujących się po trasie 

linii napowietrznej. Planuje się budowę linii napowietrznej z przewodami o łącznej 

długości trasy 1 km, linii kablowej średniego napięci SN 15 kV o łącznej długości 

trasy 2,3 km - w tym częściowo linie dwutorowe, natomiast rozbiórce będą podlegały 

dotychczas istniejące linie napowietrzne o długości 2,1 km oraz istniejąca linia 

kablowa o długości trasy 0,8 km.  

W świetle powyższego opisu nie może zdaniem Sądu budzić wątpliwości, że 

inwestycja polegająca na budowie nowych linii napowietrznych oraz kablowych w 

miejsce istniejących, wyeksploatowanych sieci i linii, łączących dwie stacje 

transformatorowe i stanowiących ciąg główny w zasilaniu miasta nie będzie służyła 

tylko jednemu odbiorcy, jak zarzuca skarżący, ale znacznej ilości mieszkańców tego 

miasta. Dlatego zgodzić się należy ze stanowiskiem organów, że inwestycja stanowi 

realizację działania o znaczeniu lokalnym, w rozumieniu art. 2 pkt 5 u.p.z.p. Jak 

wskazał NSA w wyroku z 29 września 2017 r. w sprawie II OSK 170/16, skoro w art. 

6 pkt 2 u.g.n. zaliczono do inwestycji celu publicznego m.in. budowę przewodów i 

urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, a także innych obiektów i 

urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, to oczywiste 

jest, że inwestycja polegająca na ich przebudowie nie zmienia charakteru tej 

inwestycji, nadal pozostaje ona inwestycją celu publicznego. Sąd podzielił powyższe 

stanowisko, podobnie jak pogląd wyrażony w wyroku WSA w Rzeszowie z 6 czerwca 

2018 r. w sprawie II SA/Rz 191/18, że znaczenie lokalne (gminne), o którym mowa w 

art. 2 pkt 5 u.p.z.p. należy rozważać z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb i 

interesów społeczności lokalnej tworzącej gminną wspólnotę samorządową. Jeżeli 

inwestycja ma na celu dostarczenie odbiorcom na terytorium gminy gazu, co mieści 

się w zadaniach własnych gminy, to okoliczność, że inwestycja ta w swym przebiegu 

obejmie wycinek terytorium gminy, a nie wszystkie lub większość położonych na jej 

terytorium nieruchomości, nie może stać na przeszkodzie uznania tej inwestycji za 

https://sip.lex.pl/#/document/17027058?unitId=art(2)pkt(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/522511667?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798871?unitId=art(6)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798871?unitId=art(6)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/522621132?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17027058?unitId=art(2)pkt(5)&cm=DOCUMENT
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inwestycję celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 u.p.z.p., skoro pośrednio ma 

znaczenie dla całej społeczności lokalnej, stanowiąc przejaw realizacji zadań 

własnych gminy. Aczkolwiek wyrok ten dotyczy budowy gazociągu, jednakże nic nie 

stoi na przeszkodzie, aby uznać, że także inwestycja polegająca na budowie sieci 

energetycznej, która będzie zaspokajała potrzeby mieszkańców miasta, stanowi 

inwestycję celu publicznego. 

W sprawie II SA/Ke 617/18 WSA w Kielcach na podstawie art. 58 § 1 pkt 5a 

Ppsa odrzucił skargę z uwagi na brak naruszonego interesu prawnego skarżącego. 

Sąd uznał, że zaskarżony plan miejscowy nie narusza interesu prawnego 

skarżącego w rozumieniu art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Skarżący - 

członek Wspólnoty Mieszkaniowej położonej, jak wynika z rysunku planu, na 

obszarze objętym jego ustaleniami, na terenie oznaczonym symbolem UMW1 – 

teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, upatrywał 

naruszenia swojego interesu prawnego w tym, że projektowana droga dojazdowa 

KDL1 będzie graniczyć z nieruchomością, której jest współwłaścicielem, tj. z 

nieruchomością wspólną członków Wspólnoty Mieszkaniowej. Tymczasem, w świetle 

poczynionych rozważań, w zakresie nieruchomości wspólnej, co do zasady, stroną, 

tak w sprawach o ustalenie warunków zabudowy, jak i skarg na uchwały w 

przedmiocie planu miejscowego, jest wspólnota mieszkaniowa. Wspólnota 

mieszkaniowa reprezentowana jest zaś w postępowaniu przez umocowane do tego 

organy - co do zasady będzie to zarząd wspólnoty. W przypadku lokali stanowiących 

odrębną własność, to na ich właścicielach ciąży więc ciężar wykazania lub co 

najmniej wskazania okoliczności, z których miałoby wynikać, że przysługuje im 

przymiot strony. Za taką okoliczność można byłoby uznać sytuację, w której 

projektowana inwestycja, np. droga, poprzez określone cechy może oddziaływać w 

ten sposób, iż narusza konkretne uprawnienia wynikające z przepisów prawa 

materialnego, które wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu, czy korzystaniu 

z danego lokalu. Bez wykazania tego interesu w powyższy sposób, czy choćby 

wskazania okoliczności, które na ten interes wskazują, nie można z góry założyć, że 

właściciele poszczególnych wyodrębnionych lokali posiadają legitymację do 

zaskarżenia ustaleń planu miejscowego. 

W rozpoznawanej sprawie skarżący nie wykazał aby jego indywidualny interes, 

związany z prawem własności do samodzielnego lokalu mieszkalnego, dawał prawo 

zaskarżenia przedmiotowej uchwały. W szczególności nie wykazał, aby 

zaprojektowanie drogi KDL1, czy też inne ustalenia planu, w jakikolwiek sposób 

https://sip.lex.pl/#/document/17027058?unitId=art(2)pkt(5)&cm=DOCUMENT
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naruszały jego prawo do korzystania z prawa własności lokalu mieszkalnego, 

pozbawiając go pewnych uprawnień czy też uniemożliwiając ich realizację. W 

sprawie nie istniał więc związek między prawnie gwarantowaną własną sytuacją 

skarżącego a zaskarżoną uchwałą. 

 

12. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.  

W sprawie II SA/Ke 292/18 Sąd uwzględnił skargę złożoną na decyzję w 

przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego i ustalenia odszkodowania 

za przejęcie prawa własności nieruchomości. Spór dotyczył kwestii, czy prawidłowo 

organy uznały, że w sprawie mamy do czynienia z nieruchomością o 

nieuregulowanym stanie prawnym, a co za tym idzie, czy prawidłowo nakazały 

złożenie odszkodowania do depozytu sadowego. Odszkodowanie zostało ustalone w 

związku z wydaniem decyzji o realizacji inwestycji drogowej na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z art. 12 ust. 5 tego aktu, 

do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio 

przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18, który m.in. w ust. 

1 stanowi, że jego wysokość ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz 

według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. 

Ponadto art. 23 stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale (tj. 

rozdziale 3 tej ustawy zatytułowanym "Nabywanie nieruchomości pod drogi"), stosuje 

się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Sąd podał, że art. 133 u.g.n., art. 113 ust. 4, 5, 6 i 7 u.g.n., stanowią kompletną 

regulację w zakresie określenia kategorii sytuacji wymagających złożenia 

odszkodowania do depozytu sądowego. W szczególności wynika z nich, że aby 

uznać, że odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym konieczne jest wykazanie, że nieruchomości ta nie 

ma ani księgi wieczystej, ani zbioru dokumentów ani też innych dokumentów 

stwierdzających prawa do nieruchomości. 

Organy w niniejszej sprawie uznały, że nieruchomość nie ma księgi wieczystej ani 

zbioru dokumentów, zaś istniejące dokumenty nie pozwalają na jednoznaczne 

ustalenie właściciela i dlatego uznały, że odszkodowanie należy złożyć do depozytu. 
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Sąd uznał stanowisko organów za błędne. Przede wszystkim, Sąd nie zgodził się z 

ustaleniem, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej w rozumieniu art. 

113 ust. 4 u.g.n., gdyż nieruchomość, za którą ustalone zostało odszkodowanie, w 

całości objęta jest księgą HIP, która została założona przed wojna. Zgodnie z art. LIV 

§ 1 dekretu z dnia 11 października 1946 r. Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe 

i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. Z 1946 r., Nr 57, poz. 321), księgi hipoteczne 

(gruntowe, wieczyste), istniejące w chwili wejścia w życie prawa o księgach 

wieczystych, stają się z tą chwilą księgami wieczystymi w rozumieniu tego prawa. 

Dekret z 11 października 1946 r. Prawo o księgach wieczystych utracił moc w 

związku z wejściem w życie ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i 

hipotece (obecnie t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1007). Zgodnie z art. 114, zawartym w 

dziale III tej ustawy, zatytułowanym "Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy 

przejściowe i końcowe", księgi wieczyste istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej 

ustawy stają się księgami wieczystymi w rozumieniu tej ustawy. W art. 125 ust. 2 

została zawarta delegacja dla Ministra Sprawiedliwości do określenia, w drodze 

rozporządzenia, terminu utraty mocy prawnej ksiąg wieczystych założonych przed 

dniem wejścia w życie dekretu z dnia 11 października 1946 r. - Prawo o księgach 

wieczystych, zasad prowadzenia tych ksiąg do czasu utraty przez nie mocy prawnej, 

zasad zakładania nowych ksiąg wieczystych dla nieruchomości, których księgi 

wieczyste utraciły moc prawną, oraz zasad zwalniania od opłat sądowych w 

sprawach związanych z utratą mocy prawnej ksiąg wieczystych. Na podstawie tej 

delegacji zostało wydane rozporządzenie z 14 lipca 1986 r. w sprawie prowadzenia 

ksiąg wieczystych założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz utraty mocy 

prawnej niektórych takich ksiąg (Dz. U. z 1986 r., Nr 28, poz. 141). W myśl § 1 tego 

rozporządzenia, księgi wieczyste założone przed dniem 1 stycznia 1947 r., zwane 

dalej "księgami dawnymi" prowadzi się według przepisów obecnie obowiązujących, 

jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej. Zgodnie z § 5 ust. 1 tego samego aktu, 

z dniem 1 stycznia 1989 r. tracą moc prawną i podlegają zamknięciu z urzędu księgi 

dawne nie zawierające w działach odpowiadających działowi drugiemu, trzeciemu i 

czwartemu obecnej księgi wieczystej wpisów dokonanych po dniu 31 grudnia 1946 r. 

Z kolei w myśl § 6 ust. 1 rozporządzenia księgi dawne, które utraciły moc prawną 

stosownie do § 5 ust. 1, zachowują znaczenie dokumentów. 

Z powyższych regulacji a contrario wynika, że jeżeli w księdze dawnej, a więc 

założonej przed 1 stycznia 1947 r., po dniu 31 grudnia 1946 dokonano wpisu w 

dziale odpowiadającym między innymi działowi drugiemu, taka księga nie traci mocy 
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prawnej, nie podlega zamknięciu, prowadzi się ją według przepisów obecnie 

obowiązujących i przede wszystkim, co wynika z art. 115 ustawy o księgach 

wieczystych i hipotece, stała się ona księgą wieczystą w rozumieniu tej ustawy. 

Księga HIP o której była mowa wyżej do chwili obecnej nie została zamknięta, tak 

więc nie mogła być również zamknięta w dacie, kiedy stała się ostateczna decyzja 

zezwalająca na realizację inwestycji drogowej, w wyniku której doszło do 

wywłaszczenia części dawnej działki nr 68 objętej tą księgą. Sąd zauważył, że księga 

nie mogła utracić mocy, skoro na podstawie aktu notarialnego z 1948 r. została w 

niej ujawniona, jako właściciel, poprzedniczka prawna skarżącego. Stosownie 

bowiem do art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, dział drugi 

księgi wieczystej obejmuje między innymi wpisy dotyczące własności. Tak więc w 

tym przypadku do wpisu w dawnej księdze w rozumieniu przepisów powołanego 

wyżej rozporządzenia z 14 lipca 1986 r. doszło po 31 grudnia 1946 r. 

Ponieważ ani ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

drogowych w zakresie dróg publicznych ani też ustawa o gospodarce 

nieruchomościami nie definiuje samodzielnie pojęcia "księgi wieczystej", dlatego też, 

w ocenie Sądu, nie mogło budzić żadnych wątpliwości, że pojęcie to zostało użyte w 

art. 113 u.g.h. w takim samym znaczeniu, jakie wynika z obowiązującej ustawy o 

księgach wieczystych i hipotece. Tak więc dawna księga, która nie utraciła mocy jest 

księgą wieczystą w rozumieniu tej ustawy, do której mają zastosowanie wszystkie jej 

przepisy, w tym art. 3 ust. 1, zgodnie z którym domniemywa się, że prawo jawne z 

księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Z 

przepisem tym koreluje regulacja zawarta w art. 113 ust. 4 u.g.n., z której wynika 

kolejność dowodów, na podstawie których organ ma obowiązek ustalić komu 

przysługuje tytuł własności do nieruchomości. W pierwszej kolejności jest to księga 

wieczysta, gdy takiej nie ma - zbiór dokumentów, a dopiero wówczas, gdy nie ma 

także zbioru dokumentów, inne dokumenty stwierdzające prawo do nieruchomości. 

Tymczasem w niniejszej sprawie organy bezzasadnie uznały, że nieruchomość nie 

ma księgi wieczystej, a zawarte w księdze HIP, zostały podważone w tym znaczeniu, 

że organy zakwestionowały prawidłowość dokonanego na ich podstawie wpisu 

prawa własności, dodatkowo pouczając skarżącego, że może skorzystać z trybu 

przewidzianego w art. 189 kpc. 

Zdaniem sądu ani regulacja zawarta w art. 113 ani też w art. 133 u.g.n. nie uprawnia 

organu do kwestionowania prawidłowości wpisu w księdze wieczystej i wynikającego 

z tej księgi domniemania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o księgach 
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wieczystych. Poza tym, zgodnie z art. 4 tej samej ustawy, przeciwko domniemaniu 

prawa wynikającemu z wpisu w księdze wieczystej nie można powoływać się na 

domniemanie prawa wynikające z posiadania, tak wiec okoliczność, że 

nieruchomość od jakiegoś czasu nie pozostawała w posiadaniu skarżącego jest bez 

znaczenia, podobnie jak fakt, że nie płacił on podatków i nie złożył wniosku o 

ujawnienie go w ewidencji gruntów. Sąd podkreślił, że organy w niniejszej sprawie 

nie dysponowały - poza decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, na 

skutek której zmienił się stan prawny nieruchomości (jej własność przeszła na Gminę 

K.) - żadnymi dokumentami, z których wynikałoby, że po 1948 roku, w którym 

poprzedniczka prawna skarżącego nabyła nieruchomość i została ujawniona w 

księdze HIP, a przed 11 października 2011 r. (data, kiedy decyzja o realizacji 

inwestycji drogowej stała się ostateczna) doszło do zmiany stanu prawnego tej 

nieruchomości. 

Reasumując, sąd podkreślił, że stanowisko organu, że odszkodowanie dotyczy 

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym narusza art. 113 ust. ust. 4 

u.g.n., zaś nakazanie złożenia go do depozytu sądowego art. 133 pkt 2 tej samej 

ustawy (przy niespornej okoliczności, że nie zachodzi w sprawie sytuacja 

przewidziana w pkt. 1 tego artykułu). Jak wskazał NSA w wyroku z 23 stycznia 2018 

r. w sprawie I OSK 1771/17 (dostępnym w internetowej bazie orzecznictwa sądów 

administracyjnych) wyliczenie zawarte w art. 113 ust. 5-7 u.g.n. jest swoistym 

wyjątkiem od reguły nakazującej wypłacenie odszkodowania podmiotom 

wywłaszczonym. Wyjątki od reguły nie mogą być interpretowane rozszerzająco, 

zgodnie z regułą exceptiones non sunt extendendae. Stanowisko to skład orzekający 

w niniejszej sprawie w pełni podzielił.  

 W sprawie II SA/Ke 601/18, w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania 

z nieruchomości, strona skarżąca zarzucała brak orzeczenia w osnowie decyzji o 

zajęciu pasa montażowego o pow. 162 m2 na czas realizacji inwestycji. 

Oddalając skargę sąd wskazał, że wydanie decyzji na podstawie art. 124 u.g.n. 

wymaga, aby ograniczenie właściciela w korzystaniu z jego nieruchomości nastąpiło 

w związku z realizacją celu publicznego, który będzie zgodny z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, a w razie jego braku - z decyzją o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. Treść rozstrzygnięcia decyzji organu I instancji 

w zestawieniu z decyzją lokalizacyjną, w tym jej załącznikiem mapowym, na taką 

zgodność wskazuje. Sąd podzielił stanowisko organu, że na gruncie u.g.n., 

ustawodawca nie przewidział możliwości określenia w decyzji ograniczającej sposób 
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korzystania z nieruchomości jakiegokolwiek obszaru jej zajęcia na czas realizacji 

inwestycji. Zarówno w art. 124 ust. 1 u.g.n., który jest podstawą wydania zaskarżonej 

decyzji, jak i w innych przepisach tej ustawy, nie uregulowano możliwości 

ustanowienia pasa montażowego niezbędnego na czas budowy, gdyż decyzja 

wydana na tej podstawie prawnej prowadzi do trwałego ograniczenia własności 

nieruchomości. Dodatkowym wzmocnieniem takiego stanowiska było to, że - jak 

wskazuje się w orzecznictwie sądowoadministracyjnym - oparty na art. 124 ust. 1 

u.g.n. szczególny wypadek ograniczenia wykonywania prawa własności na 

podstawie decyzji administracyjnej prowadzi do konieczności znoszenia przez 

każdoczesnego właściciela nieruchomości korzystania z niej przez osoby trzecie w 

sposób wynikający z tego przepisu. Decyzja wydawana na podstawie tego przepisu 

odbiera część uprawnień właścicielskich uszczuplając tym samym treść prawa 

własności konkretnej nieruchomości. W zakresie tego ograniczenia przedsiębiorca 

korzystający z urządzeń przesyłowych na cele działalności gospodarczej wiążącej 

się z zaspokajaniem podstawowych potrzeb społecznych, uzyskuje uprawnienie do 

korzystania z cudzej nieruchomości przez założenie i eksploatację urządzeń 

przesyłowych. W orzecznictwie sądowym jak i w literaturze dominuje stanowisko, że 

wydanie decyzji mającej podstawę w art. 124 ust. 1 u.g.n. prowadzi do trwałego 

ograniczenia własności nieruchomości, gdyż sprawia, że jej właściciel ma obowiązek 

znoszenia stanu faktycznego ukształtowanego przebiegiem urządzeń przez strefę, w 

której było lub mogło być wykonywane jego prawo (por. uchwałę Sądu Najwyższego 

z 20 stycznia 2010 r., sygn. akt III CZP 116/09, OSNC-ZD2010 Nr 3, poz. 92, glosa 

aprobująca Z. Kuniewicza, OSP 2010, z. 11, poz. 110, wyrok SN z 9 stycznia 2008 r., 

sygn. akt II CSK 432/07 - LEX nr 365049). Jak podkreślił Sąd Najwyższy w 

uzasadnieniu wyroku z 21 stycznia 2009 r., sygn. akt II CSK 394/08, ze względu na 

funkcje tego ograniczenia, obowiązki ciążą na każdoczesnym właścicielu 

nieruchomości wobec każdoczesnego przedsiębiorcy przesyłowego (podmiotu, w 

skład którego przedsiębiorstwa wchodzi dane urządzenie przesyłowe). W tym 

kontekście Sąd również zaakcentował, że skoro ostateczna decyzja o ograniczeniu 

korzystania z nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze 

wieczystej to, dotyczy trwałego ograniczenia własności nieruchomości. Nadto sąd 

zaznaczył, że z treści skargi wynika, że skarżąca w istocie domaga się rozszerzenia 

wnioskowanego przez inwestora ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

Tymczasem zakres wnioskowanego ograniczenia sposobu korzystania z 

nieruchomości w trybie art. 124 u.g.n. i treść rozstrzygnięcia organu wskazuje, że 
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inwestor zaakceptował i uznał za zgodny z jego wnioskiem określony w decyzji 

zasięg ograniczenia. 

 Sprawa II SA/Ke 529/18 dotyczyła ustalenia odszkodowania za przejęcie 

prawa własności nieruchomości. W sprawie tej sąd zajął się kwestią rozróżnienia 

pojęć rynku lokalnego i rynku regionalnego. Wskazał, że w orzecznictwie jednolicie 

przyjmuje się, że jako rynek lokalny należy co do zasady przyjąć teren powiatu, zaś 

jako rynek regionalny teren województwa. „u.g.n.” ani rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego, Dz. U. nr 207, poz. 2109 ze zm.) nie precyzują 

bowiem pojęcia rynku nieruchomości, posługując się jedynie sformułowaniami: 

"rynek", "rynek właściwy ze względu na położenie wycenianej nieruchomości" albo 

"lokalny rynek nieruchomości", przeciwstawiając temu ostatniemu pojęcie 

"regionalnego lub krajowego rynku nieruchomości" (§ 26 ust. 1 i 2 oraz § 36 ust. 1 

rozporządzenia). W związku z powyższym orzecznictwo sądowoadministracyjne 

zgodnie przyjmuje, że rozwiązania zaistniałego problemu należy w tej sytuacji 

poszukiwać w ustawodawstwie ustrojowym, odnoszącym się do instytucji samorządu 

terytorialnego, to jest w przepisach: art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym, art. 1 

ustawy o samorządzie powiatowym i art. 1 ustawy o samorządzie województwa (por. 

np. wyroki NSA: z dnia 27 marca 2015r. o sygn. akt I OSK 1739/13, z dnia 8 stycznia 

2014r. o sygn. akt I OSK 1460/12, z dnia 22 maja 2012r. o sygn. akt I OSK 701/11, z 

dnia 20 października 2010r. o sygn. akt I OSK 23/10). Z powyższych regulacji 

prawnych wyprowadzono wniosek, że pod pojęciem "rynku lokalnego" odczytywać 

należy obszar gminy lub powiatu, zaś rynek regionalny odnosi się zaś do obszaru 

województwa (por. wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2016r. o sygn. akt I OSK 2269/14).  

W sprawie tej sąd również podniósł, że porządek ustalania wartości rynkowej 

nieruchomości nie jest przypadkowy, co powoduje, że jedynie w sytuacji gdy dane z 

rynku lokalnego są niewystarczające, rzeczoznawca majątkowy dokonujący wyceny 

obwiązany jest kierować się danymi z rynku obejmującego teren województwa. 

 W sprawie II SA/Ke 331/18 dotyczącej ustalenia odszkodowania w związku z 

ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości bezspornym było, że Naczelnik 

Gminy B. decyzją z 26 kwietnia 1975 r., wydaną na podstawie art. 35 ustawy z dnia 

12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. z 1961 r. 

Nr 18, poz. 94), dalej jako "ustawa wywłaszczeniowa", zezwolił zakładowi 

energetycznemu na wejście na tereny prywatnych nieruchomości przewidzianych 

pod budowę linii elektroenergetycznej. Inwestycja ta objęła swoim zakresem m.in. 
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nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1320. Bezspornym było również, że na 

mocy wyroku z dnia…1984 r., w sprawie uregulowania własności gospodarstwa 

rolnego, rodzice skarżącego stali się z mocy prawa z dniem 4 listopada 1971 r. 

właścicielami gospodarstwa składającego się m.in. z działki nr ew. 1320. Następnie 

umową przekazania gospodarstwa rolnego zawartą w trybie ustawy z dnia 14 

grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich 

rodzin (Dz.U. nr 40, poz. 268) sporządzoną w formie aktu notarialnego z 20 stycznia 

1989 r. rodzice skarżącego przekazali nieodpłatnie na własność synowi 

gospodarstwo rolne, składające się m.in. z działki nr 1320. Zdaniem skarżącego tego 

rodzaju przekazanie całości gospodarstwa rolnego dotyczyło również praw 

związanych z prowadzeniem tego gospodarstwa, a zatem także roszczenia o 

odszkodowanie za obciążenie działki linią energetyczną. Skarżący stanowisko takie 

wywodził wprost z treści art. 553 kc.  

Zdaniem Sądu stanowisko takie nie zasługiwało jednak na uwzględnienie. Sąd 

zacytował treść art. 35 i 36 ustawy wywłaszczeniowej i wskazał, że aktualnie 

odpowiednikiem instytucji z art. 35 ustawy wywłaszczeniowej jest regulacja zawarta 

w art. 124 ustawy u.g.n. Z kolei zasady przyznawania odszkodowania za ingerencję 

wskazaną w art. 124 ust. 1 u.g.n. określa art. 128 ust. 4 u.g.n. Regułą przy tym jest, 

że w przypadku ograniczenia przewidzianego w art. 124 ust. 1 u.g.n. wydaje się 

odrębną decyzję o odszkodowaniu, co wynika z art. 129 ust. 5 pkt 1 u.g.n. Natomiast 

zgodnie z art. 129 ust. 5 pkt 3 tej ustawy starosta wydaje odrębną decyzję o 

odszkodowaniu także w sytuacji gdy nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości 

bez ustalenia odszkodowania, a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie. 

Przepis art. 129 ust. 5 u.g.n. ma przy tym zastosowanie także do stanów faktycznych 

powstałych przed wejściem w życie u.g.n., czyli do stanów faktycznych polegających 

na odjęciu, przejęciu lub ograniczeniu prawa własności bez ustalenia należnego 

odszkodowania (por. m.in. wyrok NSA z 16 kwietnia 2016 r. sygn. I OSK 2035/13, 

wyrok WSA w Poznaniu z 14 maja 2015 r., sygn. II SA/Po 180/15). 

Niemniej jednak osobą uprawnioną do żądania odszkodowania za wywłaszczenie - w 

tym także za szczególną jego postać przewidzianą w art. 124 u.g.n., a jeszcze 

wcześniej m.in. w art. 35 ustawy wywłaszczeniowej - jest "osoba wywłaszczona" (art. 

128 ust. 1 u.g.n.), czyli podmiot będący właścicielem nieruchomości w dacie 

dokonywania jej wywłaszczenia, a także na zasadach ogólnych, jego następca 

prawny na mocy sukcesji uniwersalnej, a więc przede wszystkim spadkobierca 

poprzedniego właściciela będącego osobą fizyczną. Taki krąg podmiotów 
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legitymowanych, jest generalnie charakterystyczny dla żądań (roszczeń) 

powstających w związku z wywłaszczeniem nieruchomości. Potwierdza to przepis 

art. 136 ust. 3 u.g.n., który w odniesieniu do bodaj nie mniej istotnego rodzaju takich 

żądań (roszczeń) - jakim jest żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, która 

stała się zbędna na cel wywłaszczenia - expressis verbis przesądza, że z takim 

żądaniem może wystąpić tylko poprzedni właściciel lub jego spadkobierca. Również 

te podmioty - poprzedni właściciel względnie jego następca prawny pod tytułem 

ogólnym - są co do zasady legitymowane do występowania z żądaniem 

odszkodowania za dokonane wywłaszczenie, czy też ograniczenie sposobu 

korzystania z nieruchomości w związku z założeniem, przeprowadzeniem urządzeń 

przesyłowych, i to bez względu na to, czy przyjmie się tezę o publicznoprawnym, czy 

cywilnoprawnym charakterze tego żądania (roszczenia; por. wyrok NSA z 10 

listopada 2017 r., sygn. I OSK 793/17). 

Sąd zauważył, że wbrew twierdzeniu skarżącego brak jest również podstaw do 

przyjęcia, że umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego doprowadziła do 

przeniesienia na skarżącego także roszczenia o odszkodowanie za ograniczenie 

sposobu korzystania z nieruchomości. Umowa przekazania gospodarstwa rolnego 

zawarta została pod rządami ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1982 r. Nr 40, 

poz. 268 ze zm.). Zgodnie z art. 55 tej ustawy, następca przejmował gospodarstwo 

rolne z prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa. 

Umowa była specyficznym przeniesieniem własności gospodarstwa rolnego. Jednak 

przeniesienie własności w tym trybie nie miało charakteru sukcesji uniwersalnej, 

skoro umowa dotyczyła zindywidualizowanej nieruchomości, stanowiącej 

gospodarstwo rolne, a przejęcie praw i obowiązków dotyczyło jedynie prowadzenia 

gospodarstwa rolnego (por. wyrok WSA w Gliwicach z 6 kwietnia 2018r., sygn. II 

SA/Gl 100/18). Przepis powyższy koresponduje z powoływanym przez skarżącego 

art. 553 kc, zgodnie z którym za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z 

gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli 

stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami 

związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Za takowe prawa uważa się na 

przykład umowy ubezpieczenia, kontraktacji czy dostawy (por. A. Kidyba [red.], 

"Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna", opubl. WKP 2012, wyd. II kom. 

do art. 553 kc). Nie można zaś uznać prawa do odszkodowania za ograniczenie 

sposobu korzystania z nieruchomości związane z budową linii energetycznej za 
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prawo związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Sąd dodał, że, w samej 

umowie przekazania nie zawarto odrębnego zapisu dotyczącego przekazania 

samego roszczenia o takie odszkodowanie. Ponadto jedną z podstawowych zasad 

rządzących ustalaniem i wypłatą odszkodowania za wywłaszczenie jest zasada 

jednorazowej wypłaty odszkodowania. W odniesieniu do ingerencji określonej w art. 

124 u.g.n. - a wcześniej w art. 35 ustawy wywłaszczeniowej - oznacza to w 

szczególności, że roszczenie o odszkodowanie powstaje z chwilą założenia 

(przeprowadzenia) na nieruchomości urządzeń przesyłowych i od razu obejmuje 

całość wynikłych stąd szkód, w tym związanych z ewentualnym zmniejszeniem się 

wartości nieruchomości, i przysługuje osobie będącej właścicielem nieruchomości w 

chwili uskutecznienia tej ingerencji. Za sam fakt i okres późniejszego (dalszego) 

utrzymywania urządzeń na nieruchomości nie przysługuje jej aktualnemu 

właścicielowi odrębne odszkodowanie (które przybierałoby w takim przypadku postać 

swoistego wynagrodzenia za korzystanie z jego nieruchomości przez przedsiębiorcę 

przesyłowego). "Nowe" odszkodowanie może przysługiwać aktualnemu właścicielowi 

nieruchomości tylko za ewentualne szkody wynikłe w związku z incydentalnym 

udostępnianiem przezeń nieruchomości przedsiębiorcy przesyłowemu w celu 

wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, 

przewodów i urządzeń - o czym stanowi art. 124 ust. 6 w zw. z ust. 4 u.g.n. (por. 

wyrok WSA w Poznaniu z 5 maja 2017r., sygn. IV SA/Po 1041/16). 

W sprawie II SA/Ke 526/18 w przedmiocie udostępnienia nieruchomości, nie 

było sporu co do tego, że skarżący nie wyraził zgody na udostępnienie 

nieruchomości przedsiębiorstwu energetyki cieplnej celem przeprowadzenia tam 

planowanych robót. Natomiast oś sporu dotyczyła kwalifikacji planowanych prac jako 

remontu, podczas gdy, w ocenie skarżącego, projektowane prace w istocie będą 

polegać na przebudowie odcinka sieci ciepłowniczej. 

Sąd wskazał, że ustawa o gospodarce nieruchomościami nie definiuje pojęć 

"remontu" i "przebudowy" i uznał za zasadne w tym względzie odwołanie się do 

definicji legalnych zawartych w ustawie – Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane – tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, dalej: "pr. bud."). 

Przywołując definicję remontu (art. 3 pkt 8 pr.bud.) i przebudowy (art. 3 pkt 7a 

pr.bud.), Sąd zauważył, że w ich świetle wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych, w wyniku których nastąpi jakakolwiek zmiana 

parametru użytkowego lub technicznego tego obiektu, będzie kwalifikowana jako 

przebudowa. Jak wskazuje się w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego 
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(wyrok z 6 lutego 2018 r., I OSK 1812/17, lex nr 2461080), warunkiem uznania 

planowanych robót jako przewidzianych w art. 124b u.g.n. czynności związanych z 

remontem przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej jest 

wykazanie, że roboty te spełniają przesłanki określone w art. 3 pkt 8 w zw. z art. 3 

pkt 7a i art. 3 pkt 6 p.b. Roboty (czynności) remontowe w rozumieniu art. 124b u.g.n. 

w zw. z art. 3 pkt 8 p.b., wykonywane w istniejącym obiekcie budowlanym, muszą 

polegać na odtworzeniu (także z użyciem innych niż pierwotnie wyrobów) stanu 

pierwotnego (nie stanowiąc bieżącej konserwacji), bez zmiany parametrów 

użytkowych lub technicznych obiektu (co stanowi przebudowę w rozumieniu art. 3 pkt 

7a p.b.), w tym bez zmiany charakterystycznych parametrów, jak np. powierzchnia 

zabudowy, wysokość, długość, szerokość (gdyż zmiana w tym zakresie prowadzi do 

rozbudowy lub nadbudowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 p.b.). 

Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd stwierdził, że okoliczność, że na 

odcinku sieci ciepłowniczej położonym na nieruchomości skarżącego część 

elementów sieci (rurociągi stalowe izolowane wełną mineralną i zabezpieczone 

płaszczem azbestowo-cementowym) zostanie zastąpiona nowymi elementami 

(rurociągami stalowymi, izolowanymi pianką poliuretanową zabezpieczonymi 

płaszczem poliuretanowym), czyli wykonanymi z wyrobów budowlanych innych niż 

użyto w stanie pierwotnym (zwykle nowoczesnymi, lepszej jakości) nie powoduje, że 

roboty te powinny zostać zakwalifikowane jako przebudowa obiektu budowlanego. 

Sąd w tym miejscu zauważył, że odcinek sieci położony na działce należącej do 

skarżącego stanowi część obiektu budowlanego liniowego, jakim jest miejska sieć 

ciepłownicza jako całość. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, 

że roboty budowlane polegające na wymianie słupów drewnianych stanowiących 

część obiektu budowlanego, jakim jest linia elektroenergetyczna jako całość, na 

wykonane z innego materiału w sytuacji, gdy nie następuje zmiana przebiegu trasy 

owej linii mogą być zakwalifikowane jako remont (wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2016 

r., I OSK 1509/16, lex nr 2439052). Sąd podzielając te poglądy, stwierdził, że 

znajdują one zastosowanie także do stanu faktycznego, z jakim mamy do czynienia 

w niniejszej sprawie. Zarówno bowiem sieć ciepłownicza jak i linia 

elektroenergetyczna to obiekty liniowe w rozumieniu art. 3 pkt 3a pr.bud., przy czym 

sieć ciepłownicza służy do przesyłania energii cieplnej, natomiast linia 

elektroenergetyczna - do przesyłu energii elektrycznej. Obiektem liniowym jest obiekt 

budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności 

droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, 
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rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona 

bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja 

kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego 

lub jego części ani urządzenia budowlanego. 

W świetle powyższych rozważań, Sąd wskazał, że wymiana rurociągów na działce 

skarżącego, a składających się na sieć ciepłowniczą, na rurociągi stalowe izolowane 

pianką poliuretanową nie będzie stanowić przebudowy, skoro nie nastąpi zmiana 

długości, wysokości i szerokości sieci na tej nieruchomości, nie dojdzie do zmiany 

trasy jej przebiegu, powierzchni zabudowy, sposobu użytkowania. Nie dojdzie zatem 

do zmiany jakiegokolwiek parametru użytkowego lub technicznego przedmiotowego 

obiektu budowlanego, w każdym razie nie zostało takie ustalenie organów skutecznie 

zakwestionowane przez skarżącego. To powoduje, że organy obu instancji 

prawidłowo dokonały w tej sprawie oceny planowanych robót jako remontu i 

właściwie zastosowały dyspozycję art. 124b ust. 1 u.g.n. wobec braku zgody 

skarżącego na przeprowadzenie tego remontu na stanowiącej jego własność 

nieruchomości. 

 W sprawie II SA/Ke 274/18 dotyczącej ustalenia odszkodowania w związku z 

ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości sąd między innymi zajął się 

kwestią przedawnienia roszczenia w prawie administracyjnym. W sprawie tej 

ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości nastąpiło na podstawie decyzji 

wydanej pod rządami ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i 

wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. nr 22, poz. 99 ze zm.), obowiązującej do dnia 

wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sąd zaznaczył, że w 

orzecznictwie sądów administracyjnych generalnie przyjmuje się, że odszkodowanie 

ustalane w drodze decyzji administracyjnej nie podlega przedawnieniu. W prawie 

administracyjnym przedawnienie roszczenia następuje bowiem tylko wówczas, gdy 

przepis prawa wyraźnie tak stanowi. Tymczasem ani w ustawie o gospodarce 

gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ani w obecnie obowiązującej ustawie o 

gospodarce nieruchomościami takiego ogólnego przepisu nie ma. W konsekwencji, 

choć sama instytucja odszkodowania ma charakter cywilny i generalnie roszczenie 

odszkodowawcze podlega rygorom określonym w art. 117 – 125 Kodeksu cywilnego 

(tj. przedawnieniu), to w sytuacji, gdy jest ono ustalane w postępowaniu 

administracyjnym, te zasady nie obowiązują. 

 W sprawie II SA/Ke  316/18 w przedmiocie udostępnienia nieruchomości, Sąd 

dokonał wykładni art. 124b u.g.n. Wskazał, że z brzmienia tego przepisu, wynika że 
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może on być zastosowany, jeśli kumulatywnie spełnione zostaną następujące 

przesłanki: a) wystąpi konieczność wykonania czynności związanych z konserwacją, 

remontami oraz usuwaniem awarii wymienionych w przepisie ciągów drenażowych, 

przewodów i urządzeń, b) właściciel (użytkownik wieczysty lub osoba, której 

przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości) nie wyraża zgody na takie 

udostępnienie (por. m.in. wyrok WSA w Krakowie z 3 listopada 2015 r., sygn. II 

SA/Kr 846/15). Ratio legis tego przepisu jest przede wszystkim stworzenie warunków 

prawnych do "utrzymywania" urządzeń przesyłowych niebędących częściami 

składowymi nieruchomości i za których stan odpowiedzialne są przedsiębiorstwa 

przesyłowe. Istotą art. 124b u.g.n. jest zasadniczo przyznanie przedsiębiorstwom 

energetycznym instrumentu pozwalającego na realizację celów publicznych (art. 6 

pkt 2 u.g.n.), które nałożone zostały na nie przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 755) i wiążą się z 

utrzymywaniem zdolności urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia 

odbiorców w paliwa lub energię (wyrok WSA w Poznaniu z 6 grudnia 2017 r., sygn. II 

SA/Po 697/17). Art. 124b u.g.n. nie konkretyzuje podmiotu, na rzecz którego może 

być wydana wskazana w nim decyzja. Wynika z niego jedynie, że wymienione w nim 

czynności mają dotyczyć urządzeń, które nie należą do części składowych 

nieruchomości. W ust. 2 jest zaś mowa o tym, że decyzję wydaje się z urzędu albo 

na wniosek podmiotu zobowiązanego do wykonania czynności, o których mowa w 

ust. 1. 

Sąd podkreślił, że w omawianej sprawie istota zarzutu zgłoszonego przez 

skarżących sprowadzała się do tego, że nie zostało wykazane, że spółka PGE 

Dystrybucja jest właścicielem przedmiotowych urządzeń. Zgodnie z powoływanym 

przez skarżących art. 49 § 1 i § 2 k.c. urządzenia służące do doprowadzania lub 

odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia 

podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład 

przedsiębiorstwa. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w 

§ 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył 

urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, 

chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności 

tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca. Zasadniczo zatem wymienione w 

tym przepisie urządzenia, w tym linie energetyczne, nie należą do części składowych 

nieruchomości jeśli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Urządzenia przyłączone do 

sieci przedsiębiorstwa są odrębnymi rzeczami ruchomymi i nie są częściami 
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składowymi żadnej nieruchomości, tylko częścią składową przedsiębiorstwa jako 

zorganizowanego kompleksu majątkowego w rozumieniu art. 551 k.c. (A. Kidyba, 

"Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna", wyd. II, opubl. WKP 2012, kom. 

do art. 49 k.c.). Odmienna sytuacja ma miejsce jeśli dana osoba poniosła koszty 

budowy urządzeń i jest ich właścicielem – wówczas może żądać wykupu tych 

urządzeń.  

Sąd zaznaczył, że bezspornym było, że przedmiotowy odcinek linii energetycznej jest 

fragmentem większej całości – linii energetycznej napowietrznej 110 kV, 

realizowanej, na podstawie dokumentacji przedwojennej, a rozbudowywanej w latach 

70-tych XX wieku. Skarżący nie twierdzili, że sami są właścicielami tych urządzeń. 

Tym samym nie zakwestionowali skutecznie również tego, że urządzenia wchodzące 

w skład linii nie stanowią części składowych nieruchomości, a to jest właśnie istotną 

przesłanką art. 124b ust. 1 u.g.n. Sąd dodał, że z wnioskiem w trybie powyższego 

przepisu wystąpił podmiot wyspecjalizowany, do którego przedmiotu działalności 

należy m.in. dystrybucja energii elektrycznej czy naprawa i konserwacja urządzeń 

elektrycznych. W świetle przytoczonych wyżej przesłanek ww. przepisu brak jest 

podstaw do tego, by zakwestionować, że to na tym podmiocie ciąży obowiązek 

dokonania robót konserwacyjnych (swoją drogą wymagającego określonego nakładu 

kosztów), a w konsekwencji by odmówić temu właśnie podmiotowi zgody na 

wykonanie tych prac, które ze swej istoty mają prowadzić do zwiększenia 

bezpieczeństwa energetycznego, jak też bezpieczeństwa osób, na których 

posadowione są elementy linii energetycznej. 

 W sprawie II SA/Ke 17/18, Sąd zgodził się z zarzutem skargi, że organy nie 

wykazały zaistnienia w sprawie wymienionych w art. 108 kpa w związku z art. 124 

ust. 1a u.g.n. i w art. 124 ust. 1a u.g.n. przesłanek warunkujących udzielenie 

zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości. Sąd stwierdził, że Wojewoda 

orzekając o udzieleniu zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości, 

poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie jednotorowej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej, powołał się na dwie przesłanki wymienione w art. 124 ust. 1a 

u.g.n., tj. ważny interes społeczny i ważny interes gospodarczy. Uznając, że 

argumentacja organu miała charakter ogólnikowy, nie konkretny i nie została oparta 

na żadnych dowodach, Sąd podniósł, że ocena istnienia przesłanek zezwolenia na 

niezwłoczne zajęcie nieruchomości w postaci ważnego interesu społecznego i 

ważnego interesu gospodarczego wymaga, szczegółowej analizy w ramach 

postępowania administracyjnego, a w szczególności umożliwienia odniesienia się do 
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przedłożonych w tym zakresie dowodów przez wszystkie strony postępowania. 

Złożenie dokumentów poza postępowaniem administracyjnym, nawet na etapie 

postępowania sądowoadministracyjnego, nie zabezpiecza respektowania praw stron 

postępowania administracyjnego. Ponadto nawet pismo złożone w trakcie 

postępowania sądowego, nie wyjaśniało, o jakich awariach, w szczególności czym 

spowodowanych, w nim mowa. Jeśli bowiem były to takie awarie, o jakich mowa w 

dołączonych do pisma wydrukach ze stron internetowych, to należy zwrócić uwagę, 

że wynikły one z warunków atmosferycznych, a nie ze stanu istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. Nie da się natomiast wykluczyć, że tego typu awarie 

dotknęłyby również nowej linii. O ile można się zgodzić z argumentacją 

zaprezentowaną w piśmie uczestnika, że wiedza o przerwach i awariach w 

dostawach prądu w województwie świętokrzyskim może mieć charakter notoryjny i 

jako taka nie wymaga dowodu, a jedynie zakomunikowania jej stronom, to już wiedza 

o przyczynach tych awarii oraz ich związku ze stanem istniejących linii 

elektroenergetycznych na trasie planowanej linii, nie ma charakteru notoryjnego, ale 

często charakter specjalistyczny wymagający wiadomości specjalnych. Sąd także 

zauważył, że istniejąca linia ma dopiero kilkanaście lat, w związku z czym nie można 

o niej powiedzieć, aby jej stan wskazywał na konieczność niezwłocznej wymiany. 

Ponadto z wniosku o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z 

nieruchomości w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie 

przedmiotowej napowietrznej linii elektroenergetycznej wynika, że potrzeba realizacji 

tej inwestycji nie wynika z nagłej, awaryjnej sytuacji, ale z planowanej potrzeby 

modernizacji istniejących linii w celu poszerzenia możliwości przesyłowych. 

Możliwość skorzystania z dyspozycji art. 124 ust. 1a ugn zachodziłaby niewątpliwie 

wtedy, gdyby chodziło o potrzebę niezwłocznego zajęcia nieruchomości w celu 

usunięcia awarii. Taka sytuacja jednak w sprawie nie zachodzi, a przynajmniej ani 

organy administracji, ani uczestnik-inwestor linii takiej argumentacji w sprawie nie 

przedstawił. Sąd podzielił poglądy wyrażone w skardze i w orzecznictwie sądów 

administracyjnych, że wykazanie ważnego interesu gospodarczego, czy też ważnego 

interesu społecznego w niezwłocznym zajęciu nieruchomości wymaga 

przedstawienia dokumentacji, która na taki ważny interes bezpośrednio wskazuje, a 

ponadto dowodzi, że sytuacja wymaga niezwłocznego działania, to znaczy jest 

awaryjna, wyjątkowa, nie cierpiąca zwłoki. Dokumenty, które w wypadku linii 

elektrycznych istnienie takich okoliczności mogą dowodzić, są możliwe do 

przedstawienia dla podmiotu, który - jak Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - 
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profesjonalnie zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej. Dokumenty takie zostały 

przykładowo wskazane w skardze (dane o obciążeniu sieci, procencie jej 

wykorzystania, liczba przerw w zasilaniu i ich przyczyny, godziny przerw, liczba wyjść 

napięcia i częstotliwości poza ograniczenia. Wydaje się również, że przy tak ważnej i 

dużej inwestycji, jaką jest budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV 

relacji Radkowice-Piaski, od inwestora będącego dużą spółką o kapitale zakładowym 

wynoszącym 9.605.473.000 zł oraz jedynym na obszarze Polski Operatorem 

Systemu Przesyłowego wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

można oczekiwać wykazania istnienia wymienionych w art. 124 ust. 1a u.g.n. 

przesłanek w drodze opinii w sprawie oceny zasadności niezwłocznego zajęcia 

nieruchomości znajdujących się w przebiegu projektowanej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej. 

 W sprawie II SA/Ke 21/18, organy na podstawie art. 229 u.g.n., który stanowi 

wyjątek od zasady określonej w art. 136 ust. 3 u.g.n., odmówiły zwrotu 

nieruchomości. Oddalając skargę Sąd podniósł, że jak się przyjmuje (por. wyrok NSA 

z 29 czerwca 2016 r., sygn. I OSK 2500/14) art. 229 u.g.n. należy rozumieć w ten 

sposób, że nie można orzec o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej wówczas, gdy 

nieruchomość została sprzedana lub oddana w użytkowanie wieczyste przed 

wejściem w życie tej ustawy i stan taki trwa w dniu jej wejścia w życie. W 

okolicznościach objętych hipotezą art. 229 u.g.n. nie dochodzi zatem do 

merytorycznego (co do istoty) rozstrzygnięcia sprawy o zwrot wywłaszczonej 

nieruchomości, lecz jedynie do formalnego jej załatwienia, wyłączającego skuteczne 

domaganie się zwrotu tej nieruchomości w celu ochrony osób trzecich, które nabyły 

własność wywłaszczonej nieruchomości lub stały się jej użytkownikami wieczystymi. 

Sąd zaznaczył, że działka, której dotyczyło postępowanie została objęta ostateczną 

decyzją Wojewody z 30 sierpnia 2013 r., którą organ ten stwierdził nieodpłatne 

nabycie z mocy prawa przez "Polskie Koleje Państwowe" z siedzibą w Warszawie 

(obecnie PKP S.A.) prawa użytkowania wieczystego na okres 99 lat, nieruchomości 

gruntowej Skarbu Państwa, obejmującej m.in. w/w działkę. Natomiast wniosek o 

zwrot tej nieruchomości został złożony  5 września 2013 r., a zatem już po wydaniu 

tej decyzji, która stała się ostateczna 18 września 2013 r., a 21 listopada 2013 r. 

dokonano wpisu w księdze wieczystej ujawniającego prawo użytkowania 

wieczystego przysługujące PKP S.A. w Warszawie. 

Sąd stwierdził, że nabycie prawa użytkowania wieczystego nastąpiło w tym 

przypadku z mocy samego prawa, na podstawie art. 200 u.g.n. w zw. z art. 2 ust. 1 
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ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i 

wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. poz. 464, z późn. zm.). Zgodnie z tym ostatnim 

przepisem grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność gminy 

(związku międzygminnego), z wyłączeniem gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, 

będące w dniu 5 grudnia 1990 r. w zarządzie państwowych osób prawnych innych 

niż Skarb Państwa stają się z tym dniem z mocy prawa przedmiotem użytkowania 

wieczystego. Decyzja wydawana w trybie w/w przepisów ma zatem charakter 

deklaratoryjny. Nie kreuje nowego stanu prawnego, bowiem stan ten powstał z mocy 

ustawy, ale potwierdza nabycie prawa użytkowania wieczystego. W przypadku 

nabycia prawa wieczystego użytkowania z mocy prawa (co ma być jedynie 

potwierdzone wydawaną później decyzją administracyjną) wpis użytkowania 

wieczystego do księgi wieczystej ma charakter deklaratoryjny, gdyż nabycie prawa 

wieczystego użytkowania nastąpiło z mocy prawa z konkretną datą i nie zależy od 

tego, kiedy zostanie wydana decyzja potwierdzająca nabycie tego prawa, ani od 

tego, kiedy i czy w ogóle prawo to zostanie ujawnione w księdze wieczystej (por. 

m.in. uchwała SN z 5 grudnia 2002 r., III CZP 71/02, OSNC 2003, nr 10, poz. 133). 

Przepis art. 229 u.g.n. nie czyni żadnej różnicy co do sposobu powstania prawa 

użytkowania wieczystego. Z punktu widzenia tego przepisu obojętne jest, czy prawo 

użytkowania wieczystego powstało na podstawie umowy cywilnoprawnej, czy ex 

lege, na mocy decyzji administracyjnej (por. wyroki NSA: z 28 lipca 2009 r., sygn. akt 

I OSK 648/08, publ. Lex nr 552324; z 20 kwietnia 2011 r., sygn. I OSK 904/10). W 

sprawie niniejszej należało przyjąć, że do ustanowienia prawa doszło 5 grudnia 

1990r. Fakt nabycia prawa użytkowania wieczystego z mocy samego prawa ma 

jednak znaczenie z tego względu, że wpis tego prawa do księgi wieczystej nie ma, 

jak wyżej wspomniano, charakteru konstytutywnego, lecz jedynie porządkowy. W 

takim zaś wypadku brak ujawnienia prawa nabywcy jako osoby trzeciej w księdze 

wieczystej (także przed dniem wejścia w życie u.g.n., jak to miało miejsce w 

niniejszej sprawie) nie ma istotnego znaczenia, gdyż funkcja wpisu tego prawa do 

księgi wieczystej pod stronie zbywcy nie jest przesłanką konstytutywną nabycia 

prawa użytkowania wieczystego (por. m.in. M. Krassowska, A. Łukaszewska, J. 

Szachułowicz, "Gospodarka nieruchomościami. Komentarz", wyd. III, opubl. Lexis 

Nexis 2003, wyrok WSA w Lublinie z dnia 9 czerwca 2011r., sygn. II SA/Lu 146/11). 

Osobą trzecią, w rozumieniu przepisu art. 229 u.g.n. jest każda - zarówno fizyczna, 

jak prawna - osoba inna (zatem trzecia) niż poprzedni właściciel nieruchomości lub 

Skarb Państwa, na którego rzecz utracił on swą własność. W niniejszym przypadku 
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podmiotem tym jest PKP S.A. z siedzibą w Warszawie. Nie ulega wątpliwości, że jest 

to osoba trzecia w rozumieniu tego przepisu. 

Niezależnie od powyższych rozważań, prowadzących do wniosku, że spełnione 

zostały przesłanki wynikające z art. 229 u.g.n., sąd podniósł, że – jak się przyjmuje - 

nie jest dopuszczalne wydanie decyzji o zwrocie nieruchomości zbędnej na cel 

określony w decyzji wywłaszczeniowej, jeżeli Skarb Państwa lub gmina nie władają 

taką nieruchomością na skutek m.in. ustanowienia na niej prawa użytkowania 

wieczystego. Decyzja taka, bez uprzedniego rozwiązania umów użytkowania 

wieczystego bądź wygaszenia prawa zarządu lub użytkowania wieczystego, 

naruszałaby porządek prawny, gdyż kolidowałaby z istniejącym na gruncie stanem 

prawnym, a nadto byłaby niewykonalna, skoro Skarb Państwa jak i gmina nie 

mogłyby zwrócić nieruchomości, nad którymi utraciły władanie w momencie 

ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (wyrok NSA z 20 sierpnia 2008 r., 

sygn. I OSK 1179/07, wyrok NSA z 8 kwietnia 1998 r., sygn. IV SA 390/98). Jak 

wynika z art. 21 u.g.n., do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym zgodnie z 

art. 23 ust. 1 u.g.n. gospodarują co do zasady starostowie, należą nieruchomości, 

które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w 

użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania 

wieczystego Skarbu Państwa. Okoliczność powyższa, związana z faktem, że na 

przedmiotowej nieruchomości bezspornie ustanowiono prawo użytkowania 

wieczystego na rzecz PKP S.A., jest zatem dodatkowym powodem braku możliwości 

zwrotu przedmiotowej nieruchomości na rzecz wnioskodawczyni. 

Sąd zaznaczył, że nie ma istotnego znaczenia to, czy konsekwencją zastosowania 

art. 229 u.g.n. winno być umorzenie postępowania administracyjnego wszczętego 

wnioskiem o zwrot nieruchomości, czy odmowa jej zwrotu. W tej kwestii poglądy 

orzecznictwa i doktryny są podzielone, przy całkowitej jednak zgodzie co do tego, że 

wyłączenie w art. 229 u.g.n. roszczenia o zwrot nieruchomości stanowi samodzielną, 

negatywną przesłankę zwrotu, wykluczającą badanie merytorycznych uwarunkowań i 

przesłanek określonych w art. 136 i art. 137 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Zarówno umorzenie postępowania, jak i odmowa zwrotu sprowadzają się do tego, że 

skarżąca nie może otrzymać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości (por. wyroki NSA: 

z dnia 16 listopada 2000 r. sygn. akt I SA 1539/99 LEX nr 75555, z dnia 7 lutego 

2006 r. sygn. akt I OSK 409/05 LEX nr 194018, z dnia 30 lutego 2007 r. sygn. akt. I 

OSK 386/06 LEX nr 290617, z dnia 5 czerwca 2008 r. sygn. akt I OSK 841/07 

niepubl.). Poza tym Sąd dodał, że w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie 
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zwrotu wywłaszczonej nieruchomości organ orzekający nie jest uprawniony do 

badania legalności "decyzji uwłaszczeniowej". Decyzję tę bowiem wydał właściwy 

Wojewoda i to nie organ orzekający w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości 

jest właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie na przykład stwierdzenia 

nieważności tej decyzji (wyrok NSA z 14 maja 1998 r., sygn. IV SA 1174/96). Na 

marginesie jedynie Sąd zaznaczył, że interes prawny w postępowaniu 

uwłaszczeniowym, a w konsekwencji uprawnienie strony, przysługuje osobom, które 

przed wydaniem decyzji uwłaszczeniowej złożyły wniosek o zwrot nieruchomości 

(por. wyrok NSA z 13 stycznia 2000 r., sygn. I SA 209/99). 

W sprawie II SA/Ke 864/17 zarzuty skargi sprowadzały się do podważenia 

prawidłowości ustaleń organów w zakresie podmiotów uprawnionych do zwrotu 

nieruchomości w świetle art. 136 ust. 3 w zw. z art. 4 pkt 4 u.g.n.  

Sąd podał, że organ I instancji w swej decyzji przyjął, że działka oznaczona w dacie 

wywłaszczenia numerem 7a, mimo zawartej w decyzji wywłaszczeniowej informacji, 

że stanowiła własność spadkobierców W. B., nie miała uregulowanego stanu 

prawnego – w dacie wywłaszczenia była w samoistnym posiadaniu. Wnioskodawcy 

nie przedłożyli dokumentu stwierdzającego, że W. B. był właścicielem przedmiotowej 

działki. Dalej organ stwierdził, że wniosek o zwrot w/w działki, która w dacie jej 

wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa była w samoistnym posiadaniu, a zatem 

określonego prawa rzeczowego, jest uprawniony i w takiej sytuacji ma zastosowanie 

art. 136 i 137 u.g.n., gdyż następuje zwrot tego, co organ wywłaszczył. 

Uchylając zaskarżoną decyzję Sąd stwierdził, że tak wyrażone stanowisko, na 

którym organ I instancji oparł swoje rozstrzygnięcie, jest nieuprawnione w świetle 

treści art. 136 ust. 3 u.g.n. w zw. z art. 4 pkt 4 u.g.n. O zwrot wywłaszczonej 

nieruchomości ubiegać się bowiem może tylko jej właściciel lub jego spadkobierca, a 

nie posiadacz, co wprost wynika z w/w przepisów (wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 

2001r., sygn. I SA 1789/99). Nie można przy tym wykluczyć, że poprzednim 

właścicielem nie były w dniu wywłaszczenia osoby (lub osoba) wskazane w decyzji o 

wywłaszczeniu (por. E. Bończak-Kucharczyk, "Ustawa o gospodarce 

nieruchomościami. Komentarz aktualizowany", Lex/el. 2018, kom. do art. 136 u.g.n.). 

Postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości nie jest zaś dalszym ciągiem 

postępowania wywłaszczeniowego, a co istotniejsze sprawa zwrotu nieruchomości 

nie mieści się w granicach sprawy o wywłaszczenie. Żądanie zwrotu wszczyna 

postępowanie w zupełnie nowej sprawie, w której krąg uczestników, a przede 

wszystkim wnioskodawców mających łączną legitymację materialnoprawną, musi być 
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ustalony samodzielnie. Zwrot nieruchomości nie jest bowiem restytucją 

wywłaszczonego prawa własności, choć dotyczy przedmiotu objętego 

wywłaszczeniem (wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 stycznia 2008r., sygn. II SA/Kr 

1164/07, Lex nr 480119). Jak słusznie zauważyła skarżąca, decyzja 

wywłaszczeniowa nie może zastępować pierwotnego tytułu własności. 

 
 
 
 

13. Sprawy z zakresu transportu drogowego 

 

 W 2018 roku ponownie przeważającą część spraw rozpoznanych przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach z zakresu transportu drogowego 

stanowiły sprawy ze skarg na decyzje w przedmiocie kar pieniężnych za naruszenia 

przepisów dotyczących transportu drogowego, w których materialnoprawną 

podstawę rozstrzygnięcia stanowił art. 92 ust. 1 o transporcie drogowym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1907, z 2017 r. poz. 2200 ze zm., zwana dalej w skrócie u.t.d.). 

 Znaczna część spośród wskazanych wyżej spraw dotyczyła kar pieniężnych 

nakładanych na przedsiębiorców za naruszenia polegające na wykonywaniu 

przewozów regularnych niezgodnie z warunkami określonymi w rozkładzie jazdy 

stanowiącym część składową zezwolenia oraz przepisami prawa obowiązującymi w 

zakresie czasu pracy kierowców. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 8/18 przewoźnik na podstawie art. 92 ust. 1 

u.t.d. został ukarany karą w wysokości 3000 zł, albowiem wykonując kurs na linii 

regularnej, po pierwsze, wysadził pasażera na przystanku, który według rozkładu 

jazdy na ww. trasie odbywa się z pominięciem tego przystanku i po drugie, 

zatrzymywał się poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy w dwóch 

miejscowościach, gdzie wysadził pasażerów, nadto było to w miejscach, gdzie nie 

ma żadnego oznaczenia, iż znajduje się tam przystanek, gdzie pasażerowie mogą 

bezpiecznie opuścić autobus. Za autobusem ukaranego podążał pojazd inspekcji 

transportu drogowego. W trakcie kontroli prawidłowości wykonywania ww. kursu 

przez przewoźnika kontrolujący zarejestrowali nagranie za pomocą 

wideorejestratora. WSA w Kielcach, oddalając skargę nieprawomocnym wyrokiem 

zważył, że zarejestrowany materiał filmowy stanowi dowód nie tylko potwierdzający 
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okoliczność przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, ale pozwala zweryfikować 

prawidłowość dokonanych w jej wyniku ustaleń faktycznych, w szczególności tych 

zawartych w protokole z kontroli drogowej. W kwestii dopuszczenia jako dowód w 

sprawie materiału filmowego z wideorejestratora, Sąd zwrócił uwagę na art. 75 k.p.a., 

stosownie do którego jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się 

do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Konfrontując omawiany 

dowód z pozostałymi dowodami znajdującymi się w aktach sprawy, Sąd nie znalazł 

podstaw, by zakwestionować jego wiarygodność. Odnośnie zaś protokołu z kontroli, 

którego podpisania odmówił skarżący, nie wskazując powodów tej odmowy, Sąd 

wskazał, że sama odmowa podpisania protokołu przez osobę kontrolowaną nie może 

stanowić jakiejkolwiek podstawy do odmowy uznania procedury kontrolnej za 

prawidłową. Sąd nie dostrzegł powodów do odmowy przyznania temu dokumentowi 

mocy dowodowej, potwierdza on przeprowadzenie kontroli drogowej i stanowi dowód 

dokonanych w nim ustaleń faktycznych. Sąd nie stwierdził także naruszenia przez 

organy art. 92c ust. 1 pkt 1 u.t.d., uznając, że trudna sytuacja materialna i zdrowotna 

nie może stanowić podstawy do uchylenia zaskarżonej decyzji. 

 W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 75/18 nieprawomocnym wyrokiem WSA w 

Kielcach oddalił skargę wniesioną przez przedsiębiorcę na decyzję w przedmiocie 

kary pieniężnej w kwocie 500 zł za wykonywanie transportu drogowego osób z 

naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dotyczących godzin przyjazdu i 

odjazdu. Przeprowadzono kontrolę zgodności wykonywanych usług w krajowym 

transporcie drogowym osób z zezwoleniem wydanym przez Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego dla przedsiębiorstwa skarżącego na linii komunikacji regularnej. 

Stwierdzono, że autobus przewoźnika nie odjechał z przystanku początkowego, który 

zgodnie z zezwoleniem i rozkładem jazdy powinien odjechać. Sąd uznał, że 

czynności kontrolne przeprowadzone przez pracownika upoważnionego przez organ 

I instancji, nie były kontrolą w rozumieniu art. 70 i nast. u.t.d., czego organy, 

podobnie jak skarżący, nie kwestionowały. Jak wynikało z akt sprawy, czynności 

pracownika polegały na obserwacji miejsca, w którym znajduje się zgodnie z 

rozkładem jazdy przystanek początkowy kursu o godz. 5:40 wykonywanego przez 

pojazd należący do przedsiębiorstwa skarżącego. Sąd zauważył, że w trakcie tych 

czynności nie był obecny kontrolowany, protokół został sporządzony pod jego 

nieobecność, nie podpisał więc tego protokołu. Protokół został sporządzony według 

wzoru określonego przepisami prawa (rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli 
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przewozu drogowego, Dz. U. z 2013 r., poz. 1064), ale z uwagi na powyższe nie 

korzysta z kwalifikowanej mocy dowodowej. Dokument ten nie nosi więc cech 

dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 76 § 1 k.p.a. Niemniej jednak z uwagi na 

zawartą w nim treść i okoliczności jego sporządzenia, słusznie, w ocenie Sądu, 

oceniły organy, że może on stanowić dowód w sprawie. Dokument ten wespół z 

innymi dowodami tworzy materiał dowodowy, pozwalający na dokonywanie istotnych 

dla rozstrzygnięcia ustaleń faktycznych w sprawie. Właściwy organ może 

wykorzystać tego rodzaju dowód w postępowaniu administracyjnym mającym na celu 

sprawdzenie, czy podmiot wykonujący przewóz drogowy realizuje warunki 

udzielonego mu zezwolenia. Wyniki obserwacji przeprowadzonej przez pracownika 

upoważnionego przez organ I instancji, bez względu na to, w jakiej formie zostały 

utrwalone, stanowią oświadczenie jego wiedzy, oceniane i poddane analizie w 

świetle całego zgromadzonego materiału dowodowego, według zasad określonych w 

art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. Jeżeli dokument zawiera opis wyniku obserwacji 

przeprowadzonej przez pracownika organu, to możliwość skorzystania z takiego 

środka dowodowego wynika wprost z dyspozycji art. 75 § 1 k.p.a. Po drugie, Sąd nie 

podzielił również stanowiska skarżącego kwestionującego zgodność z prawem, a w 

rezultacie moc dowodową dowodu z zeznań świadka - upoważnionego pracownika 

organu, który przeprowadził wyżej opisane czynności kontrolne. Sąd wyjaśnił, że 

świadkowie nie mogą być osobami biorącymi udział w postępowaniu. Nie podejmują 

czynności procesowych niezbędnych do załatwienia sprawy przewidzianych w 

przepisach prawa, jak również nie mogą załatwiać sprawy w formie decyzji (art. 24 § 

3 k.p.a.). Świadek jest powoływany tylko w celach dowodowych. Z akt nie wynikało 

zaś, by pracownik prowadził czynności procesowe w sprawie, poza tymi, na 

okoliczność których złożył zeznania, wykonując legalnie obserwację podczas działań 

kontrolnych. Ponadto zgodnie z art. 83 § 1 k.p.a. nikt nie ma prawa odmówić zeznań 

w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka strony, wstępnych, zstępnych i 

rodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób 

pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Świadkami 

nie mogą być - strona danego postępowania, osoby niezdolne do spostrzegania lub 

komunikowania swych spostrzeżeń, osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy 

informacji niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie 

określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej 

tajemnicy oraz duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi (art. 82 k.p.a.). 

Żadna z przesłanek wymienionych w cytowanym przepisie w sprawie nie zaistniała. 

https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(7)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(77)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(80)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(75)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(83)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(82)&cm=DOCUMENT
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Sąd zważył także, że co do zasady nagranie video z przebiegu kontroli, zazwyczaj 

zabezpieczone w aktach sprawy w postaci płyty z zapisem takiego nagrania, może 

stanowić dowód, na podstawie którego organy dokonują ustaleń faktycznych, 

niemniej jednak w konkretnej sprawie przydatność takiego dowodu jest zależna od 

jakości i treści tego nagrania. W analizowanej sprawie nagranie na płycie nie mogło 

stanowić podstawy do ustalenia kluczowych dla rozstrzygnięcia sprawy faktów, skoro 

z uwagi na wczesne godziny poranne i warunki nocne nagranie jest nieczytelne.W 

analizowanej grupie spraw jest również sprawa sygn. akt II SA/Ke 161/18 

zakończona prawomocnym wyrokiem WSA w Kielcach uchylającym decyzję organu 

II instancji. Na przedsiębiorcę została nałożona kara pieniężna w kwocie 15000 zł. po 

przeprowadzeniu kontroli przedsiębiorstwa przewoźnika, w wyniku której ustalono 

następujące naruszenia przepisów o transporcie drogowym: okazanie podczas 

kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym 

odczytanie danych - za każdą wykresówkę; okazanie podczas kontroli w 

przedsiębiorstwie wykresówki, która nie zawiera wszystkich danych o okresach 

aktywności kierowcy - za każdą wykresówkę; nieudzielenie przerwy, o której mowa w 

art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców; 

przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 26c ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, powyżej 2 do 10 godzin; 

skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku: o czas do jednej godziny, za każdą 

następną rozpoczętą godzinę; skrócenie dziennego czasu odpoczynku: o czas 

powyżej 15 minut do jednej godziny, za każdą następną rozpoczętą godzinę. W toku 

postępowania administracyjnego przewoźnik podnosił, że wykonuje przewozy 

drogowe polegające wyłącznie na zbieraniu z pojemników i przewozie odpadów w 

postaci używanej odzieży z gospodarstw domowych na podstawie umowy o 

współpracy handlowej – w związku z czym przewozy te spełniają w całości warunki 

art. 13 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 

dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych 

odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady 

(EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006) i są zwolnione w całości z 

wymogów tego rozporządzenia 561/2006 oraz rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie 

tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającym rozporządzenie 

Rady (EWG) nr 3821/1985 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w 
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transporcie drogowym oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów 

socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. U. UE L 2014 60.1 ze 

zm.). Sąd zważył, że ustawodawca krajowy zawarł w u.t.d. wyłączenia ze stosowania 

tej ustawy, stanowiąc m.in. że do przewozów drogowych wykonywanych w ramach 

usług polegających na przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobkowego przewozu 

drogowego (art. 3 ust. 2  lit. 2 u.t.d.). Jest to o tyle istotne, jak ocenił Sąd, że jak 

wynika z art. 3 ust. 1 pkt 2 u.t.d. przepisów tej ustawy nie stosuje się do określonego 

w tym przepisie wykonywanego w transporcie drogowym przewozu drogowego 

rzeczy oraz niezarobkowego przewozu drogowym rzeczy. W tym zakresie strona 

skarżąca trafnie, zdaniem Sądu, powołała się na art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21). W kontekście regulacji tej 

ustawy Sąd zważył, że decydujące znaczenie dla ustalenia, czy dany przedmiot, 

bądź substancja posiada charakter odpadu ma zdefiniowanie pojęcia „pozbywania 

się” oraz każdorazowa analiza woli posiadacza. W tym kontekście umieszczenie 

przedmiotu w pojemniku – w niniejszej sprawie na używaną odzież – stanowi 

zachowania ewidentnie świadczące o zamiarze pozbycia się przez dotychczasowego 

właściciela. Innymi słowy, przedmiot staje się odpadem, gdy posiadacz nie znajduje 

dla niego żadnego zastosowania, lub – w razie wątpliwości – nie potrafi go wskazać. 

Jak zauważył Sąd, judykatura podkreślała, że każda odzież używana, której 

posiadacz się pozbywa, staje się odpadem, a zarazem rzeczą niczyją i dopiero z 

chwilą dokonania segregacji, w celu oddzielenia odzieży, której stan pozwala na jej 

dalsze używanie, od odzieży, która do tego celu już się nie nadaje, ta część odzieży, 

która nadaje się do dalszego użytku (noszenia) traci cechę odpadu (nastąpił bowiem 

odzysk odpadu). W rezultacie nie sposób podzielić stanowiska organu II instancji co 

do tego, że użycie w § 5 pkt 1 umowy z dnia 7 stycznia 2016 r. sformułowania „ (...) 

dostawca w trakcie opróżniania pojemników dokonuje oddzielenia odzieży używanej 

od innych rzeczy niebędących taką odzieżą – śmieci” świadczy o tym, że to jedynie 

owe śmieci – nie zaś używana odzież – jest odpadem. W kontekście powyższych 

wywodów – w zestawieniu ze stanem faktycznym sprawy, w której skarżący, w 

ramach zawartej umowy o współpracy handlowej, pozyskiwał od ludności odzież 

używaną z pojemników przeznaczonych na ten cel, a następnie dostarczał ją Spółce 

zajmującej się przetwarzaniem i recyklingiem tej odzieży– jako zasadne uznał Sąd 

stwierdzenie, że strona zbierała odpady z gospodarstw domowych i zajmowała się 
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ich wywozem – w rozumieniu cyt. art. 13 ust. 1 lit. h rozporządzenia (WE) nr 

561/2006  – co, wobec przyjętego przez ustawodawcę krajowego rozwiązania, 

uzasadnia wyłączenie w tym zakresie określonych w art. 7 i 8 tego rozporządzenia 

wymogów; przewozy drogowe wykonywała w ramach usług polegających na 

przewozie odpadów komunalnych – co uzasadnia zastosowanie wobec niej 

określonego w art. 3 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 ust. 2  lit. 2 u.t.d. wyłączenia z rygorów 

u.t.d. Tym samym Sąd nie podzielił argumentacji organu II instancji co do braku 

zezwolenia na zbieranie oraz transport odpadów przez skarżącego, jako że to w 

dziale X „Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne” ustawy o odpadach 

uregulowano kwestie związane z naruszeniem obowiązku transportu oraz 

magazynowania odpadów zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska 

oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Natomiast niniejsza sprawa, w granicach 

której Sąd rozstrzyga (art. 134 § 1 p.p.s.a.), dotyczy kary za naruszenia przepisów 

u.t.d. Są to bowiem dwa odmienne reżimy odpowiedzialności. Przedmiotowy wywóz 

(wywozy) odpadów mieścił się w granicach wyłączenia, wobec czego w 

rozpatrywanej sprawie nie mają zastosowania wymogi, których naruszenie 

stwierdziły organy obu instancji. Uznanie, że przedmiotowy wywóz odpadów mieści 

się w granicach wyłączenia oznacza brak podstaw do stosowania przepisów 

dotyczących przede wszystkim transportu drogowego oraz czasu pracy kierowców, a 

ich niezastosowanie przez przedsiębiorę nie oznacza popełnienia naruszenia, które 

podlega karze administracyjnej.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 192/18 zaskarżoną decyzją Główny Inspektor 

Transportu Drogowego nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 1.450 

zł. Podstawę faktyczną powyższego rozstrzygnięcia stanowiło stwierdzone podczas 

kontroli drogowej: przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia 

pojazdu o czas powyżej 15 minut do jednej godziny, za każdą następną rozpoczętą 

godzinę; przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o 

czas powyżej 15 minut do 30 minut, za każde następne rozpoczęte 30 minut; 

skrócenie dziennego czasu odpoczynku o czas powyżej 15 minut do jednej godziny, 

za każdą następną rozpoczętą godzinę; skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku 

o czas do jednej godziny, za każdą następną rozpoczętą godzinę. Zarzuty skargi 

sprowadzały się generalnie do tego, że wyłączną winę za powyższe naruszenia 

ponosi kierowca, w związku z czym w sprawie powinny mieć zastosowanie przepisy 

art. 92c oraz art. 92b u.t.d., z uwagi na zastosowanie przez skarżącego 
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prawidłowych zasad wynagradzania i właściwą organizację pracy. Ponadto autor 

skargi twierdził, że kierowca odbierał na promie odpoczynek dobowy oraz że 

sprzecznie z zebranym materiałem dowodowym organ nie uwzględnił dowodu w 

postaci adnotacji kierowcy na wydruku z urządzenia rejestrującego, który to dowód 

uzasadnia zastosowanie art. 12 rozporządzenia 561/06. WSA w Kielcach, oddalając 

skargę prawomocnym wyrokiem, podniósł, że w myśl utrwalonego już orzecznictwa 

sądów administracyjnych jedynym dowodem w sprawie, stanowiącym podstawę dla 

ustaleń dotyczących odstąpienia od norm określających wymiar czasu pracy 

kierowców jest odręczna adnotacja kierowcy na wykresówce urządzenia 

rejestrującego lub na wydruku z urządzenia albo na planie prac, co oznacza, że 

okoliczności wymienionych w tym przepisie nie można ustalać na podstawie innych 

dowodów. Chodzi tutaj o adnotację, w której kierowca wskaże konkretną przyczynę 

odstępstwa. Musi to być przyczyna związana z nadzwyczajnymi trudnościami, 

niezależnymi od woli kierowcy, a także nieuniknionymi i niedającymi się przewidzieć, 

nawet przy zachowaniu należytej staranności. Tymczasem w analizowanej sprawie 

kierowca na wydruku z urządzenia rejestrującego ograniczył się do wskazania: 

„dojazd do portu, bezpiecznego parkingu”. Sąd zgodził się ze stanowiskiem organów, 

że tego typu adnotacja nie spełnia wymogów art. 12 rozporządzenia 561/06, gdyż nie 

wskazuje na żadne nadzwyczajne okoliczności, uniemożliwiające przestrzeganie 

obowiązujących norm w zakresie czasu pracy, w szczególności na to, że 

niezachowanie tych norm było niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, 

pojazdu lub ładunku. Z kolei odnosząc się do twierdzeń skarżącego, jakoby kierowca 

odbierał na promie odpoczynek dzienny, gdyż miał zapewnioną na tym promie koję, 

to okoliczność tę Sąd nie uznał za udowodnioną. W przypadku stwierdzenia 

naruszenia przepisów u.t.d., to nie organ prowadzący postępowanie ma poszukiwać 

z urzędu dowodów na istnienie okoliczności wyłączających odpowiedzialność 

przedsiębiorcy za te naruszenia, lecz to na przedsiębiorcy ciąży taki obowiązek, 

ponieważ to on wywodzi z tych okoliczności skutki prawne, które zwalniają go od 

odpowiedzialności. Skarżący takich okoliczności nie udowodnił. Nie wykazał 

stosownymi dokumentami, że zapewnił właściwą organizację i dyscyplinę pracy 

umożliwiającą przestrzeganie przez kierowców obowiązujących w zakresie czasu 

pracy przepisów. Nie zostały bowiem przez niego złożone żadne dokumenty (w 

postaci przykładowo listów przewozowych CMR, zleceń spedycyjnych 

umożliwiających określenie terminów załadunku i rozładunku) umożliwiających 

wykazanie okoliczności kluczowych dla ustalenia właściwej organizacji czasu pracy 
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kierowcy. Fakt że, jak to wskazał kierowca, do naruszenia przepisów doszło na 

skutek pomyłki także nie zwalnia skarżącego od odpowiedzialności za stwierdzone 

naruszenia. Niewątpliwie bowiem, jak wyjaśnił Sąd, jako przedsiębiorca ma on wpływ 

na to, kogo zatrudnia. Samo wykazanie, że kierowca odbywał szkolenia dotyczące 

problematyki norm czasu pracy nie jest okolicznością wystarczającą do 

zastosowania art. 92b u.t.d. Nie wystarcza bowiem samo wylegitymowanie się przez 

kierowcę dyplomem ukończenia szkolenia, lecz konieczne jest, aby potrafił on 

zdobytą wiedzę przełożyć na praktykę. To do obowiązków przedsiębiorcy należy 

dbałość o dobór właściwej kadry kierowców, którzy będą odpowiedzialni za swoje 

postępowanie i którzy posiadają właściwą wiedzę i umiejętność jej stosowania. Ze 

specyfiki pracy kierowcy wynika to, że z reguły jest on sam w pojeździe. Dlatego też 

to rolą przedsiębiorcy jest takie zorganizowanie kontroli nad nim, które pozwoli na 

eliminowanie naruszania przez niego przepisów. Umowa o pracę zawarta z 

kierowcą, który dopuścił się naruszenia przepisów, również nie jest wystarczająca do 

uznania, że zachodzą przesłanki, o jakich mowa w art. 92b ust. 1 pkt 2 u.t.d. 

Pomyłka kierowcy odnośnie przestrzegania obowiązujących przepisów, tak jak 

wskazał Sąd, nie może być uznana za okoliczność, o której mowa w art. 92c u.t.d., 

uzasadniającą umorzenie postępowania. Przepis ten bowiem wymaga, aby 

naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł 

przewidzieć. Wynikająca z tego przepisu norma odnosi się do wyjątkowych sytuacji, 

których doświadczony i profesjonalny podmiot wykonujący przewóz drogowy, przy 

zachowaniu najwyższej staranności i przezorności nie był w stanie przewidzieć. 

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest takie zorganizowanie pracy kierowców, aby 

transport drogowy wykonywany był zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Profesjonalny przewoźnik nie może skutecznie bronić się argumentem, że zachowań 

kierowcy nie mógł przewidzieć. Samowolne działanie kierowcy, którym 

przedsiębiorca posługuje się przy wykonywaniu działalności w żadnym razie nie 

może zostać zakwalifikowane jako zdarzenie spowodowane wystąpieniem 

nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych i niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, 

o których mowa w art. 92c ust. 1 pkt 1 u.t.d., gdyż w istocie rzeczy jest ono wyłącznie 

skutkiem niewłaściwej organizacji pracy samego przedsiębiorstwa oraz wynikiem 

braku właściwych rozwiązań mających na celu zdyscyplinowanie pracownika. 

 WSA w Kielcach nie uwzględnił również skargi w sprawie sygn. akt II SA/Ke 

262/18, w której zaskarżoną decyzją nałożono na przedsiębiorcę karę pieniężną w 

kwocie 500 zł za wykonywanie przewozu regularnego z naruszeniem warunków 
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określonych w zezwoleniu dotyczących godzin przyjazdu i odjazdu. Pracownicy 

Starostwa Powiatowego prowadzili obserwację na przystanku autobusowym, 

sprawdzającą punktualność odjazdów przewoźnika i zgodności wykonywanych przez 

niego kursów z zatwierdzonym rozkładem jazdy. Stwierdzono, że przewoźnik nie 

wykonał zamieszczonych w rozkładzie jazdy odjazdów z godz. 11:00 i 12:40. 

Ponadto, w umieszczonym na ww. przystanku rozkładzie jazdy przewoźnika dla linii 

komunikacyjnej nie ujęto kursów z godz. 11:00, 12:40 i 15:15, znajdujących się w 

rozkładzie jazdy zatwierdzonym przez Starostę. Sąd prawomocnym wyrokiem oddalił 

skargę i podniósł, że czynności kontrolne, przeprowadzone przez pracowników 

upoważnionych przez organ I instancji, nie były kontrolą w rozumieniu art. 70 i nast. 

u.t.d., czego organy, podobnie jak skarżący, nie kwestionowały. Jak wynika z akt 

sprawy, czynności pracowników Starostwa Powiatowego polegały na obserwacji 

przystanku stanowiącego zgodnie z rozkładem jazdy przystanek początkowy kursów 

linii komunikacyjnej z godz. 11:00 i 12:40 wykonywanych przez przedsiębiorstwo 

skarżącego. W trakcie tych czynności nie był obecny kontrolowany, protokół został 

sporządzony pod jego nieobecność, nie podpisał więc tego protokołu. Oznacza to, że 

ww. protokół nie korzysta z kwalifikowanej mocy dowodowej i nie nosi cech 

dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 76 § 1 Kpa. Niemniej jednak z uwagi na 

zawartą w nim treść i okoliczności jego sporządzenia, słusznie zdaniem Sądu, 

oceniły organy, że może on stanowić dowód w sprawie. Dokument ten wespół z 

innymi dowodami tworzy materiał dowodowy, pozwalający na dokonanie istotnych 

dla sprawy ustaleń faktycznych. Organ I instancji przesłuchał również w charakterze 

świadków upoważnionych pracowników organu, którzy przeprowadzili wyżej opisane 

czynności kontrolne. Skarżący nie został wprawdzie zawiadomiony o miejscu i czasie 

przesłuchania tych świadków, co ocenił Sąd, jako naruszenie art. 79 Kpa, jednak 

uchybienie to nie miało wpływu na rozstrzygnięcie, ponieważ skarżący nie 

kwestionuje ustaleń faktycznych. Jedynym argumentem, za pomocą którego 

skarżący kwestionował legalność zaskarżonej decyzji była nierentowność części 

kursów ujętych w zatwierdzonym rozkładzie jazdy wywołana konkurencją innego 

przewoźnika. Obowiązujące przepisy, jak wyjaśnił Sąd, nie przewidują jednak 

możliwości likwidacji kursów ujętych w zatwierdzonym rozkładzie jazdy bez zmiany 

zezwolenia. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 482/18 WSA w Kielcach nieprawomocnym 

wyrokiem nie uwzględnił skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu 

Drogowego od decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu 
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Drogowego nakładającej karę pieniężną w wysokości 10.000 zł. Świętokrzyski 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach zawiadomił podmiot „A” o 

zamiarze wszczęcia kontroli. Strona złożyła sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania 

kontroli z uwagi na to, że kontrolą tego samego organu objęta została również 

działalność przedsiębiorstwa „B”, które prowadziło również podmiot „A”, co naruszać 

miało przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą nie 

można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli. ŚWITD w 

Kielcach wydał postanowienie o kontynuacji czynność kontrolnych, ponieważ 

kwestionowane czynności kontrolne przeprowadzane były w odrębnym podmiocie, 

co podtrzymał organ II instancji. Organ I instancji wezwał stronę do przedłożenia do 

kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem przewozu, w tym ewidencji czasu 

pracy kierowców. Strona poinformowała, że podmiot „A” nie prowadzi ewidencji 

pozwalającej na wskazanie, które z wykresówek przedłożonych w toku kontroli 

pochodzą od kierowców wykonujących przewozy na rzecz podmiotu „A” oraz 

podmiotu „B” przez tych samych kierowców. Sąd uznał, że kontrola przewozu 

drogowego odbywa się między innymi w formie kontroli działalności gospodarczej, 

przeprowadzanej z zastosowaniem przepisów ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej. Mające w związku z tym w sprawie zastosowanie przepisy rozdziału 5 

u.s.d.g. dotyczą kontroli w ścisłym rozumieniu tego słowa, a więc tych czynności 

organów kontroli, które prowadzone są u przedsiębiorcy, w jego siedzibie, mając 

przez to wpływ na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą. Zgodnie przy 

tym z art. 80a ust. 2 u.s.d.g. kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za 

zgodą kontrolowanego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu 

kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. Zgodę taką kontrolowany 

przedsiębiorca w sprawie wyraził w oświadczeniu swego pełnomocnika. 

Wspomniane przepisy rozdziału 5 u.s.d.g., a konkretnie art. 83 u.s.d.g. wskazują, jak 

długo może trwać kontrola w przedsiębiorstwach - w zależności od ich wielkości, w 

jednym roku kalendarzowym, przy czym okresy te obejmują tylko dni robocze.  

W przypadku skarżącego, jako mikroprzedsiębiorcy, zastosowanie znalazł art. 83 

ust. 1 pkt 1 u.s.d.g., zgodnie z którym czas trwania wszystkich kontroli organu w 

takim przedsiębiorstwie w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 12 dni 

roboczych. Czas kontroli określony w art. 83 ust. 1 pkt 1 u.s.d.g. liczony w dniach 

roboczych należy odnieść do kontroli w ścisłym rozumieniu tego pojęcia, więc do 

tych czynności organów kontroli, które przeprowadzane są u przedsiębiorcy, w jego 

siedzibie (lub we wskazanym przez niego miejscu), mając przez to wpływ na bieżące 
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funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Są to czynności organu kontrolującego w siedzibie 

przedsiębiorstwa, związane m.in. z zapoznaniem się z dokumentacją i 

zabezpieczeniem dokumentów, akt oraz innych środków dowodowych znajdujących 

się u kontrolowanego na cele dalszego postępowania. To te czynności niosą ze sobą 

pewne uciążliwości dla bieżącej działalności kontrolowanego przedsiębiorcy. Ich 

liczba nie może przekroczyć 12 dni, w których to właśnie w miejscu działalności 

przedsiębiorcy prowadzona jest kontrola. W sytuacji natomiast, gdy czynności 

kontrolne (w warunkach art. 80a ust. 2 u.s.d.g.) odbywają się za zgodą 

przedsiębiorcy w siedzibie organu kontroli, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie, 

czas kontroli powinien być liczony w sposób właściwy dla pracy organu kontroli, tj. 

jako kolejne dni robocze organu kontroli. Biorąc jednak pod uwagę wskazane wyżej 

ratio legis ograniczenia czasu trwania kontroli i odnosząc je do sytuacji zaistniałej w 

sprawie, tj. przeprowadzania kontroli, za zgodą kontrolowanego, w siedzibie organu, 

należy uwzględnić interpretację organu II instancji wskazującą, że za dni kontroli 

można uznać te dni robocze, w czasie których kontrolujący faktycznie dokonywali 

czynności kontrolnych, angażując przy tym samego przedsiębiorcę lub jego 

pracowników, czy pełnomocników. Takie czynności bowiem niosą za sobą 

uciążliwości dla kontrolowanego przedsiębiorcy, i tak daleko mniejsze niż te, których 

zazwyczaj doznaje w czasie kontroli prowadzonej w jego siedzibie. Nie można 

natomiast, zdaniem Sądu, za dni kontroli uznawać tych dni, w których przedsiębiorca 

przygotowywał materiały konieczne do przeprowadzenia kontroli, ani tym bardziej 

wszystkich dni pomiędzy skrajnymi datami rozpoczynającymi i kończącymi kontrolę. 

Nie można bowiem zaakceptować koncepcji skarżącego, że pomiędzy takimi datami 

kontrola przeprowadzana jest w sposób ciągły. Kłóci się takie podejście bowiem z 

celem regulacji przewidzianej w art. 83 ust. 1 u.s.d.g. Ponadto Sąd zauważył, że 

wskazanych przez stronę czynności polegających na analizie postępowań 

administracyjnych o nałożeniu kar pieniężnych prowadzonych wobec 

kontrolowanego przedsiębiorcy, które następnie zostały przesłane organowi 

kontrolującemu drogą elektroniczną, a ściślej dni, w czasie których te czynności były 

dokonywane, nie można uznać za dni kontroli, jeżeli nie były to dni robocze 

przeprowadzających kontrolę pracowników organu. Odmienna wykładnia 

prowadziłaby do uznania za okres kontroli również dni, w czasie których 

kontrolowany, już po zawiadomieniu go o terminie kontroli i wezwaniu do 

przygotowania dokumentacji mającej być przedmiotem kontroli, dokumentację taką 

przygotowuje. Tymczasem tego okresu nawet sam kontrolowany nie wskazywał jako 
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dni kontroli. Ponadto należy podnieść, że znaczny odstęp czasowy pomiędzy 

skrajnymi datami rozpoczynającymi i kończącymi kontrolę (14 listopada 2017 r. – 29 

stycznia 2018 r.), był następstwem złożenia przez skarżącą spółkę w dniu 14 

listopada 2017 r. sprzeciwu wobec kontroli, a następnie w dniu 3 grudnia 2017 r. 

zażalenia od postanowienia ŚWITD w Kielcach z dnia 16 listopada 2017 r. 

rozstrzygającego ten sprzeciw. Uznawanie w takiej sytuacji skrajnych dat pomiędzy 

rozpoczęciem i zakończeniem kontroli za określającej czas kontroli przeprowadzanej 

w sposób ciągły, prowadziłoby w praktyce do uniemożliwiania przeprowadzenia 

kontroli wolą kontrolowanego, realizującego swoje prawa określone w art. 84c ust. 1 

u.s.d.g. do sprzeciwu przeciwko prowadzeniu kontroli. Sąd podzielił więc pogląd 

organów administracji, że ustawowy 12-dniowy okres spornej kontroli nie został 

przekroczony. W ocenie Sądu, w świetle zgromadzonego w sprawie materiału 

dowodowego zasadnie przyjęły organy orzekające, że skarżąca spółka uniemożliwiła 

przeprowadzenie kontroli przez organy transportu drogowego. Sąd zauważył, że 

zarzucone przez organy skarżącej spółce nieprzedstawienie na żądanie 

kontrolujących dokumentów będących podstawą ewidencji czasu pracy kierowców 

wykonujących przewozy na rzecz skarżącej, dotyczyło dokumentów dotyczących 

wyłącznie kontrolowanego w niniejszej sprawie przewoźnika. W związku z praktyką 

stosowaną w tej spółce polegającą na wykonywaniu przez tych samych kierowców, 

przy pomocy tych samych pojazdów i często w tym samym dniu przewozów w 

ramach linii regularnych na podstawie zezwoleń posiadanych zarówno przez 

skarżącą, jak i przez odrębnego przedsiębiorcę, a także na wykonywaniu na takich 

samych warunkach przewozów okazjonalnych, Sąd wyjaśnił, że złożone przez 

kontrolowanego przewoźnika dokumenty, tj. wykresówki, nie pozwalały na 

odróżnienie, które z tych wykresówek i ewentualnie w jakiej części dotyczyły 

przewozów realizowanych przez skarżącą spółkę, a które innego przewoźnika. 

Przedsiębiorca złożył bowiem wykresówki opisujące według jego deklaracji całość 

przewozów wykonywanych przez podmiot „A”, które jednak stanowią szerszy 

materiał opisujący przewozy na rzecz podmiotu „B”, bez możliwości odróżnienia, 

które z przedłożonych wykresówek dotyczą kursów wykonywanych na rzecz którego 

z tych dwóch przewoźników. Odnosząc się do takiej praktyki wdrożonej w skarżącej 

spółce oraz do kwestionowanego przez stronę skarżącą ustalenia organów, że 

skarżąca spółka nie przedstawiła w czasie kontroli wymaganej ewidencji czasu pracy 

kierowców, której prowadzenie było obowiązkowe w formie i treści żądanej przez 

organ kontrolny, Sąd wyjaśnił, że obowiązek prowadzenia i przedstawienia takiej 
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ewidencji wynikał z treści przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy 

kierowców (Dz.U.2012.1155 t.j. ze zm.). Sąd wskazał, że wyłączną formą 

prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców nie mogą być zapisy na 

wykresówkach, ponieważ nie pozwalają one na respektowanie przepisów o czasie 

pracy kierowców, którzy w ramach własnej działalności, zlecenia czy też w ramach 

stosunku pracy u innych przedsiębiorców, wykonują pracę polegającą na przewozie 

drogowym na rzecz różnych podmiotów, przy użyciu tych samych pojazdów. W takiej 

sytuacji konieczne jest prowadzenie przez podmioty, na rzecz którego wykonywany 

jest przewóz drogowy przez takich kierowców, rejestrów opracowanych na podstawie 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o czasie pracy 

kierowców, co przewiduje art. 25 ust. 1 pkt 5 tej ustawy. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 665/18 kontroli Sądu podlegała decyzja wydana 

w następującym stanie faktycznym. Zatrudniony przez skarżącego, prowadzącego 

usługi transportowe, kierowca, realizując kurs na linii regularnej, zatrzymał się na 

przystanku, który nie był przewidziany w obowiązującym rozkładzie jazdy i wysadził 

na nim pasażera. Kierowca nie podał żadnych przyczyn, które usprawiedliwiałyby 

naruszenie wynikającej z art. 18b pkt 3 u.t.d. zasady, zgodnie z którą wsiadanie i 

wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych w rozkładzie 

jazdy oraz wynikającego z tej zasady, określonego w art. 18b ust. 2 pkt 3 u.t.d. 

zakazu zabierania i wysadzania pasażerów poza przystankami określonymi w 

rozkładzie jazdy. Spór między organem a skarżącym w tej sprawie sprowadzał się do 

kwestii zasadności zastosowania art. 92c ust. 1 pkt 1 u.t.d. Autor skargi wskazywał, 

że do naruszenia przepisu art. 18b ust. 2 pkt 3 u.t.d. doszło z winy kierowcy, który od 

półtora roku na tej linii realizuje kursy, przed ich rozpoczęciem otrzymał rozkład 

jazdy, jest doświadczonym kierowcą, który sam kiedyś prowadził działalność 

transportową. W związku z tym, zdaniem skarżącego, nie miał on jako 

przedsiębiorca wpływu na powstanie naruszenia, które nastąpiło wskutek zdarzeń i 

okoliczności, których nie mógł przewidzieć. Stanowisko to Sąd ocenił jako 

niezasadne, wydając nieprawomocny wyrok. Zdaniem Sądu, nie można uznać, aby 

powody, które zostały wskazane przez kierowcę, a więc zatrzymanie się na tym 

przystanku „z przyzwyczajenia”, na co wskazuje powoływanie się przez niego na fakt 

wcześniejszego, przed podjęciem zatrudnienia u skarżącego, zatrzymywania się na 

wszystkich przystankach przy ul. K., czy też „nieprzywiązywanie wagi” do tego 

przystanku, gdyż wsiada na nim i wysiada mało osób, stanowiły okoliczności, której 

skarżący jako przewoźnik nie mógł przewidzieć. W przepisie tym bowiem chodzi o 



Wojewódzk i  Sąd Admin i s t racy jny  w  K ie l cach  

165 

 

takie okoliczności, których faktycznie nie można przewidzieć, a więc mające 

charakter wyjątkowy i nadzwyczajny (przykładowo nieprzewidziana niedostępność 

przystanku określonego w rozkładzie i konieczność zatrzymania się w związku z tym 

w innym miejscu, wymagające natychmiastowego zatrzymania pojazdu nagłe 

pogorszenie się zdrowia kierowcy lub pasażera, awaria pojazdu i niemożność 

kontynuowania w związku z tym dalszego kursu). Tymczasem, zatrzymanie się przez 

kierowcę na przestanku, który nie był przewidziany w rozkładzie jazdy i wysadzenie 

na nim pasażera nie było spowodowane żadną z takich wyjątkowych i niemożliwych 

do przewidzenia okoliczności. Ponadto, Sąd wskazał, że skoro winę za naruszenie 

ponosi kierowca, to - ponieważ skarżący zwracał mu uwagę na konieczność 

przestrzegania przepisów i przed podjęciem przez niego pracy wręczył mu 

obowiązujący rozkład jazdy i nie może ponosić odpowiedzialności za to naruszenie, 

gdyż nie miał na nie wpływu - nawet samowolne działanie kierowcy, którym 

przedsiębiorca posługuje się przy wykonywaniu działalności, nie może zostać 

zakwalifikowane jako zdarzenie spowodowane wystąpieniem nadzwyczajnych, 

nieprzewidywalnych i niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, o których mowa 

w art. 92c ust. 1 pkt 1 u.t.d., gdyż w istocie rzeczy jest ono wyłącznie skutkiem 

niewłaściwej organizacji pracy samego przedsiębiorcy oraz wynikiem braku 

właściwych rozwiązań mających na celu zdyscyplinowanie pracownika. Sąd zważył, 

że obowiązkiem przedsiębiorcy jest takie zorganizowanie pracy kierowców i kontroli 

wykonywania przez nich zadań, aby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, oraz 

zatrudnianie kierowców, którzy będą wywiązywali się z poleceń pracodawcy. Sąd 

przyznał rację organowi, że za naruszenia, jakich dopuszczają się kierowcy z własnej 

winy, co do zasady odpowiedzialność ponoszą zatrudniający ich przedsiębiorcy. 

Pośrednio bowiem przedsiębiorca, zatrudniając nieodpowiedzialnego pracownika, 

ma w ten sposób wpływ na zaistnienie naruszenia obowiązujących przepisów i 

zasad. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za naruszenia przepisów ustawy o 

transporcie drogowym ma rozszerzony zakres, co oznacza, że ponosi on 

konsekwencje zarówno niewłaściwej organizacji przedsiębiorstwa, jak i braku 

należytego nadzoru nad osobami, którymi się posługuje (kierowcami). Ma ona 

charakter administracyjny, nie jest oparta na zasadzie winy, a do stwierdzenia jej 

zaistnienia wystarczające jest - co do zasady - stwierdzenie naruszenia przepisów o 

transporcie drogowym, nawet jeżeli doszło do niego w sposób niezawiniony. Wpływ 

przedsiębiorcy na pracę zatrudnionych przezeń kierowców polega nie tylko na 

prowadzonych szkoleniach, czy odbieraniu oświadczeń od kierowców o 
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zobowiązaniu do przestrzegania przepisów itp., lecz przede wszystkim na doborze 

kadry w taki sposób, aby do naruszeń nie dochodziło. 

W kolejnej grupie spraw znalazły się m.in. sprawy sygn. akt II SA/Ke 5/18, II 

SA/Ke 258/18 i II SA/Ke 359/18, II SA/Ke 405/18, w których WSA w Kielcach 

prawomocnymi wyrokami (poza pierwszą z wymienionych) stwierdził nieważność 

zaskarżonych uchwał organów stanowiących gmin (miast), a w sprawach np.II SA/Ke 

301/18, II SA/Ke 302/18, II SA/Ke 303/18, II SA/Ke 310/18, II SA/Ke 326/18, II SA/Ke 

347/18 czy II SA/Ke 388/18 prawomocnymi wyrokami WSA w Kielcach stwierdził w 

części nieważność zaskarżonych uchwał ww. organów, przy czym we wszystkich 

tych sprawach z poniżej wskazanych powodów.  

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (rady gmin bądź rady miast) 

podejmowały uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych na terenie gmin, w podstawie prawnej powołując się w 

szczególności na art. 16 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym, w których ustalano stawkę opłaty za korzystanie z 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina w wysokości 

najczęściej 0,05 zł (ale też w niektórych: 0,04 zł, 0,03 zł, 0,02 zł) za jedno 

zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. W złożonych do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargach na powyższe uchwały 

zarzucano naruszenie przepisów prawa materialnego - art. 16 ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym poprzez niewłaściwe zastosowanie i wprowadzenie stawek o 

dyskryminującym charakterze. Uzasadniając swe stanowisko strony podnosiły, że w 

uchwałach przyjęto jednolitą dla operatorów i wszystkich przewoźników (najczęściej 

maksymalną – 0,05 zł) ustaloną w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym 

stawkę za jedno zatrzymanie środka transportu na przystankach komunikacyjnych. 

Mimo, iż ustawa ta w art. 16 ust. 4 jasno wymaga ustalenia wysokości stawki według 

niedyskryminujących zasad, w przedmiotowych uchwałach nie postarano się w 

żaden sposób uwzględnić odmiennych sytuacji operatorów i różnych przewoźników, 

co w efekcie doprowadziło do dyskryminacji niektórych z nich. W przypadku 

jednakowej stawki za każdy punkt przystankowy (dworzec/przystanek) dla każdego 

przewoźnika powstanie sytuacja, w której przewoźnik realizujący kurs autobusem o 

pojemności do 20 miejsc zatrzymujący się na przystankach/zatokach bez wiat, 

będzie ponosił takie same koszty jak przewoźnik posiadający tabor o pojemności 50 

miejsc realizujący kursy na tej samej trasie. Skarżący podnosili m.in., że stosowanie 

jednolitej stawki dla obu typów pojazdów jest bezspornie dyskryminacją, o której 
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mówi ustawodawca. Podobne rozgraniczenia są powszechnie stosowane i przyjęte 

za regułę przy wnoszeniu opłat przykładowo za parkingi. Więcej przewoźnik płaci za 

autobus czy samochód ciężarowy niż za osobowy. WSA w Kielcach (orzekając w 

analizowanych sprawach w różnych składach) uwzględnił skargi (w całości bądź w 

części), zauważając, że uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie 

przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których 

właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, należy 

zaliczyć do aktów prawa miejscowego, bowiem uchwały te dotyczą sytuacji 

powtarzalnych wszystkich adresatów - operatorów i przewoźników - określonych 

generalnie. Zaskarżone uchwały zostały podjęte na podstawie art. 16 ust. 4 u.t.p.z. 

Stosownie do tego przepisu, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z 

przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo 

zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. 

Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej 

jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad. 

Przy czym w myśl art. 16 ust. 5 pkt 1 tej ustawy stawka opłaty, o której mowa w ust. 

4, nie może być wyższa niż 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na 

przystanku komunikacyjnym. Obowiązkiem właściwego organu danej jednostki 

samorządu terytorialnego jest zatem, zgodnie z powołanym art. 16 ust. 4 u.t.p.z., 

rozważenie w procesie uchwałodawczym dotyczącym uchwały w przedmiocie 

ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, 

czy nie będzie ona dyskryminować określonego kręgu jej adresatów. Delegacja 

ustawowa zawarta w art. 16 ust. 4 w/w ustawy obliguje radę gminy do dokonania 

uprzedniej analizy wskazującej, że zastosowanie jednolitej stawki dla wszystkich 

przewoźników operujących na przystankach, których gmina jest właścicielem lub 

zarządzającym, będzie uwzględniać niedyskryminujące zasady. Należy przez to 

rozumieć zapewnienie traktowania wszystkich przewoźników w sposób równorzędny 

poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie konkurencji wśród przewoźników 

wykonujących usługi przewozu w granicach miasta (gminy). Aby ustalić, czy uchwała 

odpowiada ratio legis przepisu upoważniającego, należałoby zbadać treść 

uzasadnienia uchwały oraz materiałów dokumentujących jej przygotowanie i 

uchwalenie. Kryteria, jakimi kierowali się radni podejmujący uchwałę, winny wynikać 

zatem z uzasadnienia uchwały, a także towarzyszących podjęciu uchwały 

dokumentów. Dla oceny motywów działania organu nie może być wystarczająca 

sama treść uchwały, z której nie wynikają racje, jakimi kierował się organ 



Wojewódzk i  Sąd Admin i s t racy jny  w  K ie l cach  

168 

 

podejmujący rozstrzygnięcie skierowane do adresatów stojących na zewnątrz 

administracji i dotyczące ich sytuacji prawnej. 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r., jak wskazywał Sąd, nie definiuje przy tym pojęcia 

„niedyskryminujących zasad”. Z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 16 grudnia 

2010r. (druk sejmowy nr 2916) wynika, że przy ustalaniu wysokości opłaty za 

korzystanie z przystanków komunikacyjnych (lub dworca) należy uwzględnić między 

innymi takie kwestie, jak standard poszczególnych przystanków oraz wielkość 

taboru, jakim jest wykonywany przewóz. Przez standard przystanków należy 

rozumieć infrastrukturę przystanku (istnienie wiaty, kiosku, ławek, utwardzenie 

podjazdu dla środków komunikacyjnych i inne), a także jego wielkość. Pod pojęciem 

taboru należy rozumieć ogół środków transportowych, jakim dysponuje przewoźnik. 

Sąd zauważał, że przedmiotowa opłata jest przeznaczana na obsługę przystanku 

komunikacyjnego, a więc na jego remont, konserwację, odnowienie, przebudowę, 

rozbudowę w tym m.in. wiat i innych budynków dla pasażerów, a także na 

utrzymanie czystości na przystankach. Celem wprowadzenia opłaty jest zatem 

spowodowanie, aby wszyscy przewoźnicy korzystający z przystanków 

komunikacyjnych (lub dworców) partycypowali w kosztach związanych z ich 

utrzymaniem. Dla oceny wpływu czynnika formułowanego jako wielkość taboru, jakim 

wykonywany jest przewóz, na wysokość opłaty istotne jest więc przeznaczenie tej 

opłaty. Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie przystanków 

zależy m.in. od wielkości pojazdów, jakie zatrzymują się na tych przystankach. Im 

większa pojemność pojazdu, tym większa liczba przewożonych pasażerów, którzy 

jednocześnie korzystają z tych przystanków. Stąd za uzasadnione uznał Sąd 

twierdzenie, że rodzaj pojazdów dokonujących przewozów na terenie gmin ma 

znaczenie przy ocenie, czy wprowadzenie jednej stawki opłaty dla środków 

transportu zatrzymujących się na przystanku bez względu na wielkość (gabaryty) 

tych pojazdów nie będzie dyskryminować określonej grupy adresatów tej uchwały. 

Na podstawie znajdujących się w aktach spraw uzasadnień podjętych uchwał nie 

można było ustalić, jakimi motywami kierowały się organy stanowiące, podejmując 

uchwały i ustalając przedmiotową opłaty w równej wysokości dla przewoźników 

wykonujących przewozy pasażerów korzystających z przystanków komunikacyjnych, 

których dotyczą te uchwały, bez względu na rodzaj (wielkość) środka transportu 

zatrzymującego się na tych przystankach (dworcu). Motywy te nie wynikały także ze 

składanych na wezwanie Sądu przez organy wyciągów z protokołu z sesji organów 

uchwałodawczych, na których podjęto przedmiotowe uchwały, czy też – jak w 
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niektórych sprawach – także ze stenogramu z nagrania z takiej sesji. Sąd uznał, że z 

powodu braku powołania i analizy jednej z przesłanek zawartych w przepisie 

stanowiącym podstawę do podjęcia zaskarżonej uchwały, nie jest możliwe przyjęcie, 

że zaskarżoną uchwałę podjęto zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w 

art. 16 ust. 4 u.p.t.z. W konsekwencji za niezgodne z prawem uznał Sąd wydane na 

podstawie art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie drogowym akty prawa 

miejscowego, co do którego nie sposób ustalić, czy wydające je organy kierowały się 

przesłankami przewidzianymi w ustawie stanowiącej podstawę prawną do ich 

wydania, a więc czy stanowiły one prawidłowy akt wykonawczy do tej ustawy, 

zgodny z jej celami i uszczegółowiający zawarte w niej regulacje. Sąd stwierdził w 

analizowanych sprawach, że zaskarżone uchwały w sposób istotny naruszają art. 16 

ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i art. 40 ust. 1 u.s.g., zgodnie z 

którym akty prawa miejscowego są stanowione na podstawie upoważnień 

ustawowych. Sąd wyjaśniał, że skoro granice samodzielności działania organów 

gminy wyznacza legalność działania tych organów, a wykonywanie uchwałodawczej 

działalności rady gminy (miasta) powinno się odbywać zawsze zgodnie z 

obowiązującym prawem, podjęcie uchwały z niewypełnieniem delegacji ustawowej 

stanowi także istotne naruszenie art. 87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji RP, a także zasad 

praworządności i legalności, wynikających z art. 7 Konstytucji RP. 

W sprawach m.in. sygn. akt II SA/Ke 288, II SA/Ke 348/18, II SA/Ke 393/18 

WSA w Kielcach oddalił skargi na uchwały rad gmin (miasta) w przedmiocie 

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy, których 

właścicielem lub zarządzającym jest gmina, warunków i zasad korzystania z nich 

oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, przy czym w ostatniej ze 

wskazanych spraw wyrok nie jest prawomocny, a sporządzone na wniosek 

uzasadnienie orzeczenia, wskazuje, że Sąd poddał kontroli uchwałę, w której 

określono stawkę opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina w wysokości 

0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Sąd 

wyjaśnił, że w samej ustawie o transporcie zbiorowym nie określono, co należy 

rozumieć pod pojęciem "niedyskryminujących zasad". Zasadę zakazu dyskryminacji 

określa Konstytucja RP w art. 32. Sąd powołał się na słownikowe znaczenie słowa 

dyskryminacja i podniósł, że dopiero różne traktowanie podmiotów może być uznane 

za dyskryminujące chyba, że zostanie wykazane, że podmioty te nie są jednakowe. 

Tak więc co do zasady równe traktowanie – tak jak w tym przypadku ustalenie 
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równej opłaty dla wszystkich przewoźników i operatorów – powinno być uznawane za 

niedyskryminujące. Zdaniem Sądu, o nieważności podjętej przez organ samorządu 

terytorialnego uchwały można mówić wówczas, gdy jest ona sprzeczna z prawem. 

Tymczasem skarżąca zarzucając, że uchwała jest sprzeczna z prawem, faktycznie 

zarzuca organowi, że uchwała nie uwzględnia uzasadnienia projektu do ustawy o 

transporcie zbiorowym, w którym usiłowano wyjaśnić, co należy rozumieć pod 

pojęciem niedyskryminujących zasad. Pomijając to, że nie można czynić zarzutu 

naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności z powodu 

nierespektowania uzasadnienia projektu ustawy, w sytuacji, gdy sama ustawa nie 

definiuje pojęcia niedyskryminujących zasad, to zauważyć należy, że uzasadnienie 

projektu w tej części może budzić wątpliwości. W projekcie tym (druk sejmowy nr 

2916) "niedyskryminujące zasady" zostały powiązane z kwestiami:  jednakowej 

wysokości stawki opłaty (1), uwzględniania standardu poszczególnych przystanków 

komunikacyjnych i dworców (2), uwzględniania wielkości taboru (3). Kwestia opisana 

w punkcie pierwszym została przez organ uwzględniona. Co do kwestii wynikającej z 

punktu drugiego, to nie wiadomo, czy wolą autora projektu ustawy było nałożenie 

wyższych opłat za zatrzymanie się na przystankach o wyższym standardzie (za czym 

przemawiałoby to, że skoro przystanek jest lepiej wyposażony, to opłata powinna być 

wyższa) czy też przeciwnie, wyższe opłaty powinny obowiązywać za zatrzymywanie 

się na przystankach słabo wyposażonych, skoro opłaty te będą przeznaczone 

właśnie na ich budowę i modernizację. Generalnie zaś zauważył Sąd, że trudności 

budzi powiązanie dyskryminacji (a więc nierównego traktowania przewoźników) z 

wyposażeniem przystanków. Odnośnie kwestii opisanej w punkcie trzecim, Sąd 

zauważył, że ustawa o transporcie zbiorowym nie zawiera także definicji pojęcia 

"tabor" ani też tego słowa nie używa. Jest ono użyte w ustawie z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. na datę podjęcia zaskarżonej uchwały 

Dz. U. z 2012 r., poz. 1265, zaś obecnie Dz. U. z 2017 r., poz. 2200), która także nie 

zawiera jego definicji. Jednak z kontekstu wynika, że zostało ono użyte w znaczeniu 

ogółu środków transportu (art. 54b ust. 2 pkt 2 lit. b oraz art. 80 ust. 2 pkt 2 lit. e) i tak 

też to pojęcie jest definiowane w słownikach języka polskiego. W związku z tym 

wątpliwości budzi, czy autor projektu ustawy miał na myśli, że niedyskryminujące 

zasady to takie, które zakazują różnicowania opłat ze względu na wielkość taboru, a 

więc ilość posiadanych przez poszczególnych przewoźników pojazdów, czy też, że 

właśnie ilość tych pojazdów powinna wpływać na różnicowanie opłat. Tu jednak 

powstaje problem, czy duża ilość pojazdów, którymi konkretny przewoźnik wykonuje 
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działalność powinna przemawiać za nałożeniem na niego wyższej opłaty, nawet jeśli 

rzadko jego pojazdy zatrzymują się na tych przystankach, czy też niższej, i czy w 

ogóle wielkość taboru powinna przemawiać za zróżnicowaniem wysokości opłaty, 

skoro są to opłaty za jedno zatrzymanie się na przystanku. Natomiast skoro nawet w 

uzasadnieniu projektu ustawy o transporcie zbiorowym nie ma mowy o tym, że 

stawki opłat powinny być zróżnicowane w zależności od wielkości pojazdu, nie 

można zdaniem składu orzekającego w analizowanej sprawie czynić organowi 

zarzutu, że naruszył art. 16 ust. 4 ww. ustawy, nie różnicując stawek opłat w 

zależności od tego właśnie kryterium. 

Z kolei w sprawach II SA/Ke 48/18 i II SA/Ke 49/18 WSA w Kielcach 

prawomocnymi wyrokami uchylił decyzje organów I i II instancji. W sprawach tych 

organ I instancji odpowiednio 16 i 11 decyzjami administracyjnymi nałożył na 

skarżącą kary pieniężne za wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem 

warunków określonych w zezwoleniach dotyczących godzin odjazdu i przyjazdu, 

ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków oraz za wykonywanie 

transportu drogowego osób bez wymaganego zezwolenia. Odpowiednio w 

październiku 2016 r. i w grudniu 2016r. strona zwróciła się o zwrot powyższych kar 

pieniężnych w związku ze stwierdzeniem nieważności przedmiotowych decyzji 

administracyjnych. W dniu 25 stycznia 2017 r. i w dniu 24 lipca 2017 r. dokonano 

zwrotu środków pieniężnych z tytułu stwierdzenia nieważności ww. decyzji. Organ I 

instancji odmówił jednak w obu sprawach wypłaty odsetek, zgodnie z żądaniem 

wnioskodawcy, z uwagi na brak, zdaniem organu, podstawy prawnej do naliczenia i 

wypłacenia powyższych. Stanowisko to zaaprobował organ odwoławczy, podnosząc, 

że  należności z tytułu kar za naruszenie przepisów o transporcie drogowym są 

niewątpliwie środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności 

budżetowe, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych. Niemniej 

jednak kary te podlegają również przepisom ustawy o transporcie drogowym. Przepis 

art. 93 ust. 7 tej ustawy stanowi zaś, że do kar pieniężnych, przewidzianych tą 

ustawą nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej. Mamy zatem do czynienia z 

kolizją dwóch norm ustawowych: art. 67 ustawy o finansach publicznych, który 

odsyła w kwestii udzielania ulg w spłacie tych kar do Ordynacji podatkowej i art. 93 

ust. 7 ustawy o transporcie drogowym, wyłączającym stosowanie Ordynacji 

podatkowej do tych kar. Porównując zakresy zastosowania tych dwóch przepisów do 

kar z tytułu naruszenia przepisów o transporcie drogowym, organ II instancji wskazał, 

że zakres zastosowania art. 93 ust. 7 jest szerszy, ponieważ generalnie wyłącza 
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zastosowanie do tych kar Ordynacji podatkowej. Ustawa o transporcie drogowym, 

zdaniem organów, nie zawiera regulacji dotyczącej zapłaty odsetek od zwróconej 

kary pieniężnej. Uzasadniając motywy wyroków w obu tych sprawach, WSA w 

Kielcach podniósł, że należności z tytułu kar za naruszenie przepisów o transporcie 

drogowym są środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności 

budżetowe, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jedn. 2016 poz. 1870 ze zm.). Stosownie do art. 67 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych, do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, 

nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i 

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537). Zdaniem Sądu, 

dział III o.p. znajduje odpowiednie zastosowanie do kar pieniężnych za naruszenie 

przepisów o transporcie drogowym w zakresie, jakiego dotyczy, tj. m.in. co do 

nadpłaty i jej oprocentowania, a to na podstawie art. 67 ust. u.f.p., który w tej części 

stanowi lex specialis w stosunku do ogólnego przepisu wyłączającego zastosowanie 

przepisów o.p. do administracyjnych kar pieniężnych, tj. art. 93 ust. 7 u.t.d. W ocenie 

Sądu za zasadnością powyższego poglądu przemawia także zmiana art. 67 u.f.p. 

wprowadzona ustawą z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 

935) z dniem 1 czerwca 2017r., mocą której w przepisie tym wyodrębniono ustęp 2, 

zgodnie z którym do spraw dotyczących administracyjnych kar pieniężnych stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego. Zmiana ta wiąże się z jednoczesnym wprowadzeniem do k.p.a. 

działu IVa zatytułowanego "Administracyjne kary pieniężne". Odesłanie przewidziane 

w art. 67 ust. 2 u.f.p. ogranicza się wyłącznie do kar administracyjnych w takim 

rozumieniu i zakresie obejmującym nakładanie lub wymierzanie administracyjnej kary 

pieniężnej lub udzielanie ulg w jej wykonaniu. W Kodeksie postępowania 

administracyjnego, a zarazem w ustawie o transporcie drogowym brak jest natomiast 

regulacji dotyczącej nadpłaty i jej oprocentowania. Taka sytuacja miała miejsce 

również przed wprowadzeniem odesłania zawartego w art. 67 ust. 2 u.f.p. W tym 

zakresie - w ocenie Sądu  - co do odsetek od zwróconych kar administracyjnych 

znajdowało i nadal znajduje zastosowanie odesłanie do działu III Ordynacji 

podatkowej (art. 67, a obecnie 67 ust. 1 u.f.p.), gdzie takie regulacje zostały 

przewidziane. 
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14. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii oraz ewidencja gruntów i 

budynków 

 

W 2018 r. w sprawach z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego 

dominowały – podobnie jak w latach poprzednich – sprawy dotyczące wprowadzania 

zmian w ewidencji gruntów oraz rozgraniczania nieruchomości. Ustawa z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. ze zm.), przywoływana 

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 (Dz.U.2016.1034 t.j.  ze zm.), jako „rozporządzenie”. 

 W sprawie II SA/Ke 638/18 dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie 

aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, spór faktycznie sprowadzał się do 

wykładni art. 39 ust. 5 ustawy oraz kwestii, co należy rozumieć pod pojęciem 

"wyznaczania punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów": czy 

chodzi tu o granicę ewidencyjną wynikającą z aktualnej ewidencji gruntów – w tym 

konkretnym przypadku ustalonej w czasie pomiarów do modernizacji ewidencji 

gruntów przeprowadzonej w 1996 r. (stanowisko organu), czy też o granice 

ewidencyjno – prawne jakie wynikają z wszelkich dokumentów, w tym pomiarów 

wykonanych w latach 60-tych do założenia ewidencji gruntów, tytułów prawnych itp. 

(stanowisko skarżącej). 

Oddalając skargę Sąd wskazał, że nie ma racji autor skargi twierdząc, że 

wyznaczenie i okazanie punktów granicznych wiąże się z uprawnieniem geodety do 

prawidłowego ustalenia przebiegu granicy ewidencyjno - prawnej i obowiązkiem 

usunięcia ewentualnych błędnych danych, jeśli takie występują w operacie 

ewidencyjnym. Faktycznie ze stanowiska zawartego w skardze można wnosić, że 

zdaniem jej autora geodeta wyznaczający punkty graniczne ujawnione uprzednio w 

ewidencji gruntów na podstawie art. 39 ustawy, ma prawo dokonać ustalenia innego 

przebiegu granicy, niż wynikający z operatu ewidencyjnego, a wręcz dokonania 

rozgraniczenia. 

Sąd nie zgodził się z takim stanowiskiem. Podniósł, że zgodnie z art. 39 ust. 1 

ustawy, który stosuje się odpowiednio do wyznaczania punktów granicznych, 

przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą 

być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli 
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istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli 

jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o 

rozstrzygnięcie sprawy. Zarówno ust. 1 jak i ust. 5 ustawy posługuje się pojęciem 

"uprzednio", które w tych przepisach oznacza stan ujawniony w operacie 

ewidencyjnym i istniejący bezpośrednio przed dokonywaniem czynności, o których 

mowa w art. 39 ustawy, nie zaś znaki graniczne ustalone kiedykolwiek w przeszłości 

i punkty graniczne ujawnione kiedykolwiek w przeszłości w ewidencji gruntów. 

 W sprawie II SA/Ke 549/18 dotyczącej odmowy aktualizacji ewidencji gruntów 

i budynków Sąd zwrócił uwagę na wzajemne relacje między księgami wieczystymi, a 

ewidencją gruntów i budynków. Podniósł, że domniemywa się, że prawo jawne z 

księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym (art. 3 ust. 1 

ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przy czym domniemanie obejmuje tylko 

prawa (w tym prawo własności). W doktrynie podkreśla się, że o ile dane dotyczące 

oznaczenia nieruchomości nie podlegają ochronie przewidzianej dla wpisu praw w 

księdze wieczystej (S. Rudnicki, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy 

o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz. LexisNexis 2010, s. 

36, uw. 1; s. 44-45, uw. 3), o tyle same dane zapisane w ewidencji gruntów i 

budynków objęte są domniemaniem ich prawdziwości przewidzianej dla rejestrów 

publicznych (D. Falcenloben, Kataster nieruchomości rejestrem publicznym, Wyd. 

Gall 2009, s. 251 akapit 1). 

W omawianej sprawie skarżący domagał się wprowadzenia zmiany powierzchni 

działki nr 250/5 w oparciu o zapisy w aktach notarialnych z 1996 r. i 2006 r. Sąd 

podzielił stanowisko organu odwoławczego, że to nie powierzchnia działki 

ewidencyjnej decyduje o przebiegu jej granic, lecz przebieg granic działki stanowi 

podstawę do obliczenia jej powierzchni. Powierzchnia działki ewidencyjnej stanowi 

bowiem funkcję przebiegu jej granic. Sąd podkreślił, że § 36 rozporządzenia, zawiera 

zamknięty katalog podstaw wykazywania przebiegu granic działek ewidencyjnych. 

Wnioskując zatem o dokonanie zmiany przebiegu granic działki, strona wnioskująca 

powinna powołać się na jedno ze źródeł wymienionych w § 36 rozporządzenia, jako 

podstawę żądanej zmiany i doręczyć organowi stosowny dokument. 

W realiach rozpoznawanej sprawy organy obu instancji prawidłowo wskazały, że 

skarżący nie przedłożył organowi ewidencyjnemu dokumentów, które jednoznacznie 

wskazywałyby na odmienny, niż uwidoczniony w ewidencji przebieg granic. Sąd 

uznał, że w tym zakresie, z uwagi na treść § 36 rozporządzenia, nie mogło odnieść 

zamierzonego skutku powołanie się przez skarżącego na zapisy dotyczące 
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powierzchni działki widniejące w aktach notarialnych z 1996 r. i z 2006 r. Podobnie 

należało ocenić własne analizy i własne obliczenia strony, która w istocie żąda 

przesunięcia granic działki nr 250/5, w celu dostosowania tych granic do powierzchni 

wynikającej z aktów notarialnych. Sąd podkreślił, że poprzez żądanie wprowadzenia 

zmian w ewidencji gruntów i budynków nie można dochodzić ani udowadniać swoich 

praw do nieruchomości. Natomiast obliczenia i pomiary wykonywane przez osobę 

żądającą wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków nie stanowią pracy 

geodezyjnej, a tym samym, nie mogą stanowić podstawy do wprowadzenia zmian w 

ewidencji gruntów i budynków. Sąd przy tym zauważył, że organ prowadzący 

ewidencję nie jest uprawniony do analizowania miar i danych zawartych w 

materiałach źródłowych oraz dokonywania na ich podstawie obliczeń. Jak trafnie 

wskazał organ odwoławczy, czynności te wchodzą w zakres pracy geodezyjnej, 

natomiast organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków nie jest wykonawcą prac 

geodezyjnych. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 ustawy wykonawcą prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka 

organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w 

dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji 

biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego. 

Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263, poz. 1572), przy 

wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystuje 

się materiały PZGiK (Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego), jeżeli 

wyniki analizy tych materiałów, przeprowadzone przez wykonawcę prac 

geodezyjnych i kartograficznych, pod względem dokładności, aktualności i 

kompletności, wskazują na ich przydatność do wykonania pomiarów. Sumując 

powyższe, analiza materiałów źródłowych, pomiar na gruncie, obliczanie i 

przetwarzanie wyników należy wyłącznie do wykonawcy prac geodezyjnych. 

 W sprawie II SA/Ke 544/18 dotyczącej odmowy udostępnienia danych z 

rejestru gruntów, skarżąca domagała się od organu prowadzącego ewidencję 

gruntów i budynków, udostępnienia informacji z rejestru gruntów działki o nieznanym 

stronie aktualnym numerze, oznaczonej w roku 1946 jako działka nr 336, w tym 

dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego 
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dotyczące tej działki. Ponadto, domagała się udostępnienia dokumentów ze scalenia 

gruntów z roku 1936, obejmujących wskazaną działkę, jak również działki nr 536 i 

906, których aktualnie jest właścicielką. 

Sąd podał, że zasady, na jakich udostępnia się dane zawarte w ewidencji gruntów i 

budynków, określone są w art. 24 ust. 3-5 ustawy. Cytując ponadto § 5 ust. 1 

rozporządzenia Sąd stwierdził, że w świetle tych przepisów nie ma innej możliwości 

uzyskania informacji zawartej w operacie ewidencyjnym niż wskazanie numeru 

działki, której informacja ma dotyczyć. Organ ewidencyjny w postępowaniu w sprawie 

udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym udostępnia informacje 

znajdujące się w jego zasobach, nie ma natomiast obowiązku prowadzenia 

poszukiwania działki o nieznanym wnioskodawcy numerze. Ustalenie aktualnego 

numeru ewidencyjnego działki, która w 1946 roku oznaczona była jako działka nr 336 

nie mieści się w trybie postępowania uregulowanym w art. 24 ust. 3-5 ustawy. W 

praktyce oznaczałoby bowiem konieczność przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego obejmującego ustalenie powierzchni i właścicieli działki, tj. 

rozstrzyganie w kwestii własności, do czego organ ewidencyjny nie jest uprawniony. 

Sąd zaznaczył, że brak było również podstaw do skutecznego domagania się od 

Starosty udostępnienia dokumentów ze scalenia gruntów z 1936 roku, tj. 

dokumentów sprzed założenia ewidencji gruntów i budynków wsi Lechów w 1968 r., 

które nie znajdują się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym prowadzonym przez 

ww. organ. Żądanie udostępnienia dokumentów, których organ nie posiada czyni 

niemożliwym zaspokojenie tego żądania w trybie przewidzianym w przepisach 

ustawy. Organy właściwe w sprawach ewidencji geodezyjnej i kartograficznej nie 

mają obowiązku występować do innych instytucji (np. archiwów) o dokumenty 

żądane przez wnioskodawców, skoro ich zadaniem jest wyłącznie udostępnianie 

informacji znajdującej się w operacie ewidencyjnym. Wskazane okoliczności, w 

ocenie Sądu, uzasadniały odmowę udostępnienia dokumentów ze scalania gruntów 

z 1936 r., nie zaś umorzenie postępowania w tej części jako bezprzedmiotowego. 

Mając jednak na uwadze, że w stanie faktycznym sprawy, umorzenie postępowania 

w tej części jako bezprzedmiotowego, nie ma wpływu na zasadność odmowy 

żądania, Sąd w całości skargę oddalił. 

 W sprawie II SA/Ke 421/18 zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w 

mocy decyzję Starosty Staszowskiego orzekającą o odmowie wprowadzenia 

podmiotowej zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków, polegającej na 

ujawnieniu Tadeusza i Marii M. jako właścicieli działki oznaczonej numerem 177/4 w 
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miejsce Doroty S., zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z aktu własności ziemi 

z 13 maja 1972 r. Powodem takiego rozstrzygnięcia przez organy obu instancji było 

ustalenie, że dla działki nr 177/4 położonej w Łęgu, założona jest księga wieczysta, w 

której jako właściciel ujawniona jest Dorota S., a dla działki nr 177/1 również 

położonej w Łęgu, w obszar której wchodzi grunt stanowiący działkę nr 177/4, 

założona jest inna księga wieczysta, w której jako właściciele ujawnieni są Tadeusz i 

Maria małżonkowie M. W takiej sytuacji wprowadzenie żądanej zmiany byłoby 

równoznaczne z rozstrzygnięciem kwestii własności spornego pasa gruntu, do czego 

organ prowadzący ewidencję gruntów nie jest uprawniony. W celu wyjaśnienia 

sprawy istnieje konieczność uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym 

stanem prawnym w postępowaniu sądowym, a dopiero później dokonania wpisów w 

operacie ewidencji gruntów. Organ wyraził przy tym pogląd, że przewidziana w § 12 

ust. 1 rozporządzenia kolejność dowodów będących podstawą uwidocznienia w 

ewidencji gruntów, gdzie dokumentem wymienionym jako pierwszy są wpisy 

dokonywane w księgach wieczystych - nie jest przypadkowa. Ponadto prawomocny 

wyrok orzekający o wydaniu działki nr 177/4 w posiadanie Marii i Tadeuszowi małż. 

M., nie stanowi, zdaniem organu, tytułu własności do tej działki i nie może stanowić 

podstawy do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków. 

Z argumentacją taką Sąd się nie zgodził z następujących powodów. 

Zasady prowadzenia i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków znajdują się w 

przepisach ustawy oraz w wydanym na podstawie delegacji znajdującej w art. 26 ust. 

2 tej rozporządzeniu. Zgodnie z art. 24 ust. 2a w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b 

ustawy, informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji z 

urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z dokumentów, o których mowa w art. 

23 ust. 1 – 4, a więc między innymi na podstawie odpisów prawomocnych orzeczeń 

sądu w sprawach o wydanie nieruchomości lub jej części. Ostatnio wymieniony 

przepis art. 23 ust. 1 – 4 określa szereg dokumentów wytwarzanych przez różne 

podmioty, na podstawie których informacje w ewidencji gruntów i budynków 

podlegają aktualizacji. Wśród tych dokumentów są również wymienione 

zawiadomienia o nowych wpisach w działach I i II księgi wieczystej (art. 23 ust. 1 pkt 

2 ustawy). Należy zauważyć, że wspomniane zawiadomienia o nowych wpisach w 

działach I i II księgi wieczystej, usytuowane są w art. 23 ustawy po takich 

dokumentach będących podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, jak 

odpisy prawomocnych orzeczeń sądu, w tym zapadających w sprawach o wydanie 

nieruchomości lub jej części. Taka konstrukcja tego przepisu zaprzecza tezie 
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postawionej w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, jakoby przewidziana w § 12 ust. 1 

rozporządzenia kolejność dowodów będących podstawą uwidocznienia w ewidencji 

gruntów, gdzie dokumentem wymienionym jako pierwszy są wpisy dokonywane w 

księgach wieczystych - nie była przypadkowa, co miałoby prawdopodobnie w ocenie 

organu sugerować, że w przypadku kolizji wskazań co do aktualizacji ewidencji 

gruntów i budynków wynikających z wpisów w księgach wieczystych i w 

orzeczeniach sądów, pierwszeństwo powinny mieć wpisy w księgach wieczystych. W 

tej kwestii należy wyrazić pogląd, że o pierwszeństwie podstaw wpisów w ewidencji 

gruntów i budynków wynikających z różnych dokumentów, w przypadku gdy są nimi 

dokumenty, z których wynikają zmiany podmiotowe w zakresie własności 

nieruchomości oraz deklaratoryjne wpisy w księdze wieczystej, nie mogą decydować 

- w przypadku kolizji między tymi dokumentami - wpisy dokonywane w księgach 

wieczystych. Wynika to bowiem z deklaratoryjnego, a więc następczego, wtórnego 

charakteru takich wpisów w księgach wieczystych. 

Z art. 24 ust. 2a w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy wynika ponadto, że odpisy 

prawomocnych orzeczeń sądu w sprawach o wydanie nieruchomości, mogą być 

samodzielną podstawą aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i 

budynków, i to dokonywanych z urzędu. Tym bardziej więc jeśli do takiej aktualizacji 

z urzędu nie dojdzie, odpis prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie o wydanie 

nieruchomości może być podstawą aktualizacji dokonywanej na wniosek. Należy 

przy tym pamiętać, że podstawą rozstrzygnięcia w sprawie o wydanie nieruchomości, 

należącej do spraw o charakterze petytoryjnym, jest ustalenie osoby właściciela 

spornej nieruchomości. Dlatego takie ustalenie sądu, zwłaszcza znajdujące 

odzwierciedlenie w wyroku uwzględniającym powództwo o wydanie nieruchomości, 

potwierdza rzeczywisty i aktualny stan prawny danej nieruchomości, a przez to jest 

podstawą aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków. 

Postępowanie wieczysto-księgowe uregulowane w ustawie o księgach wieczystych 

jest odrębne w stosunku do postępowania w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i 

budynków uregulowanego w Prawie geodezyjnym i w rozporządzeniu. Oba 

postępowania prowadzone są przez różne podmioty (sądy rejonowe – art. 23 ustawy 

o księgach wieczystych i starostowie - § 44 rozporządzenia). Choć istotnie wpisy 

dokonane w księgach wieczystych są podstawą uwidaczniania w ewidencji praw 

osób i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 11 ust. 

1 pkt 1 i 2, do gruntów, budynków i lokali (§ 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, to wpisy 

dokonane w księgach wieczystych, jak to już wyżej wyjaśniono, nie są jedynymi 
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podstawami wpisów w ewidencji, co wynika również z powołanego w uzasadnieniu 

zaskarżonej decyzji § 12 tego rozporządzenia. Powyższa konstatacja nie oznacza 

oczywiście, że sugerowane przez organy nadzoru geodezyjnego uzgodnienie stanu 

prawnego przedmiotowej nieruchomości ujawnionej w dwóch różnych księgach 

wieczystych nie jest potrzebne. Jeśli strony chcą doprowadzić wieczysto księgowy 

stan ich nieruchomości do stanu zgodnego z ich rzeczywistym stanem prawnym, to 

konieczne jest skorzystanie z trybu przewidzianego w art. 10 ustawy o księgach 

wieczystych. 

 W sprawie II SA/Ke 500/18 w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w 

operacie ewidencji gruntów i budynków Sąd oddalając skargę odniósł się do zarzutu, 

że to organ powinien przeprowadzić stosowne postępowanie dowodowe we własnym 

zakresie i wyznaczyć rzeczoznawcę, który dokonałby pomiarów lokalu. Sąd cytując § 

71 rozporządzenia stwierdził, że brak jest podstaw do żądania od organu, aby to on 

zlecał sporządzenie wymaganych do zmiany powierzchni lokalu dokumentów, czy 

też aby na podstawie przeprowadzonych przez siebie oględzin ustalał faktyczną 

powierzchnię użytkową lokalu. Bowiem, to na osobie wnioskującej o dokonanie 

stosownej zmiany – aktualizacji mającej na celu wyeliminowanie błędnych danych - 

ciąży obowiązek udokumentowania zasadności jej dokonania poprzez złożenie 

wymaganych przepisami dokumentów, które umożliwią dokonanie żądanej zmiany. 

Jak wskazał organ odwoławczy, a co nie jest sporne, ujawniona aktualnie 

powierzchnia lokalu wynosząca 191,82 m2 jest zgodna z posiadanymi przez organ 

ewidencyjny dokumentami i materiałami źródłowymi. 

 W sprawie II SA/Ke 624/17 przedmiotem skargi była decyzja utrzymująca w 

mocy decyzję odmawiającą dokonania w ewidencji gruntów wpisów dotyczących 

władania kilkunastoma działkami, na rzecz Jadwigi P., Janiny Z. i Tadeusza P. w ½ 

części oraz na rzecz Artura, Piotra i Roberta D. w ½ części. Przyczyną takich 

rozstrzygnięć organów obu instancji było ustalenie, że władanie działkami objętymi 

sprawą oraz określenie zasięgu granic władania tymi działkami było sporne od lat 

sześćdziesiątych dwudziestego wieku, a nadto nie jest możliwe ustalenie, kto 

faktycznie włada tą nieruchomością, nawet mimo przeprowadzenia na gruncie przez 

organ I instancji wizji lokalnej, a następnie rozprawy administracyjnej. Z przepisów 

art. 20 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy i § 10 ust. 2 rozporządzenia wynika natomiast, że 

dokonanie zmian w ewidencji gruntów dotyczących nieruchomości o nieustalonym 

stanie prawnym, pozostających we współposiadaniu, które jest sporne - nie jest 

dopuszczalne. Ponadto w przypadku gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, 
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postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po osobie ujawnionej jako władająca 

na podstawie obowiązującego do dnia 12 lipca 2014 r. art. 51 Prawa geodezyjnego, 

nie stanowi podstawy do wykazania spadkobierców, w miejsce ich ujawnionego w 

ewidencji spadkodawcy. 

Sąd zgodził się z taką wykładnią. Odnosząc się do zasadniczej przyczyny odmowy 

uwzględnienia wniosku strony o dokonanie zmian w ewidencji gruntów, Sąd 

zauważył, że ustalenia faktyczne, w oparciu o które sprawa została rozstrzygnięta, 

zostały dokonane niewadliwie i w zasadniczej części nie były sporne. Zastosowane w 

sprawie, obowiązujące w tym zakresie art. 20 ust. 2 pkt 1) lit. b) ustawy oraz § 10 ust. 

1 pkt 2 rozporządzenia, nie regulują jednak wprost sytuacji zaistniałej w sprawie. Z 

tego pierwszego przepisu wynika bowiem, że w ewidencji gruntów i budynków 

wykazuje się także właścicieli nieruchomości, a w przypadku gruntów, dla których ze 

względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie 

można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami 

na zasadach samoistnego posiadania. Przepis ten nie odnosi się więc do wpisów 

danych dotyczących wielkości udziałów w prawie własności przysługujących 

współwłaścicielom, jak również współposiadaczom samoistnym. Tę pierwszą 

wątpliwość wyjaśnia jednak § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zgodnie z którym 

ewidencja obejmuje dane dotyczące właścicieli nieruchomości oraz przysługujących 

im wielkości udziałów w prawie własności. Z przepisu takiego wynika ponadto a 

contrario, że w wypadku wpisów dotyczących samoistnego posiadania wielkość 

udziałów przysługujących współposiadaczom samoistnym nie podlega ujawnianiu w 

ewidencji gruntów. Pogląd taki ma znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, 

na co wskazuje analiza rodzaju wpisu, jakiego domagała się w sprawie skarżąca. 

Przedmiotem jej wniosku było bowiem ujawnienie w ewidencji gruntów, że Robertowi 

D., Arturowi D. i Piotrowi D., jako spadkobiercom Jana i Ewy D. ujawnionych obecnie 

w ewidencji gruntów, przysługuje samoistne posiadanie ½ części działki nr 108 i 

innych, a Jadwidze P., Tadeuszowi P. i Janinie Z. przysługuje również ½ części tego 

samego kompleksu działek. Wnioski te dotyczyły przy tym nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym. Jak natomiast zasadnie zauważył organ II 

instancji, w przypadku gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym postanowienie o 

stwierdzeniu nabycia spadku po osobach ujawnionych w ewidencji gruntów jako 

władające, nie stanowi podstawy do wykazania w miejsce takiego spadkodawcy jego 

spadkobierców. Ma to miejsce w szczególności wtedy, gdy zakres władania jest 

sporny i dotyczy nieruchomości, co do których nie da się ustalić zakresu 
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współposiadania, a do takich należą niepodzielone co najmniej quoad usum grunty 

rolne. Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie, co zostało wykazane w toku 

postępowania administracyjnego. Określenie udziałów, w jakich współposiadacze 

nieruchomości ją posiadają wymaga rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania 

przed sądem powszechnym. Rejestrowy charakter postępowania, którego 

przedmiotem jest wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych 

ewidencyjnych (§ 45 ust. 1 rozporządzenia w/s ewidencji gruntów) i utrzymywanie 

operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu 

dokumentami i materiałami źródłowymi (§ 44 pkt 2) rozporządzenia w/s ewidencji 

gruntów), nie pozwala na rozstrzygnięcie w tym postępowaniu sporu między 

współposiadaczami, określenia przysługujących im udziałów, czy tym bardziej 

uregulowania własności nieruchomości będącej przedmiotem wniosku. 

 W sprawie II SA/Ke 207/18 w przedmiocie odmowy włączenia wyników prac 

geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Sąd, w 

związku ze sformułowanym w toku postępowania administracyjnego zarzutem braku 

przeprowadzenia "powtórnej" weryfikacji po złożeniu przez skarżącego pisma 

zawierającego odpowiedzi na pierwotny protokół weryfikacji, a także w celu 

wyjaśnienia trybu postępowania w sprawach dotyczących weryfikacji zbiorów danych 

lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych, przedstawił to 

zagadnienie. 

Sąd wskazał, że wspomniany tryb weryfikacji uregulowany został w art. 12b ustawy. 

Zgodnie z ustępem 1 tego przepisu, weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów 

stanowiących wyniki prac geodezyjnych dokonywana jest przez Organy Służby 

Geodezyjnej i Kartograficznej, (w skład której wchodzą między innymi organy 

administracji geodezyjnej i kartograficznej takie, jak starosta wykonujący zadania 

przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego 

art. 6a ust. 1 pkt 2b ustawy), pod względem zgodności z przepisami prawa 

obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi: 1) 

wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania 

wyników tych pomiarów; 2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych 

prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. W okolicznościach takich, jak w 

niniejszej sprawie podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik 

weryfikacji (art. 12b ust. 4 ustawy). W przypadku jednak negatywnego wyniku 

weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy 
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prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane przez niego zbiory danych 

lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i 

nieprawidłowości. Wówczas wykonawca prac geodezyjnych ma prawo, w terminie 14 

dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników 

weryfikacji. Jeżeli jednak organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni 

stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych, wydaje decyzję administracyjną o 

odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę. Z 

przytoczonych przepisów wynika jednoznacznie, że nawet krytyczne i zawierające 

argumentację, pisemne ustosunkowanie się wykonawcy robót geodezyjnych do 

wyników weryfikacji, nie obliguje organu do przeprowadzania powtórnej weryfikacji 

przedłożonego zbioru danych lub innych materiałów. Ocena przedstawionych przez 

wykonawcę argumentów następuje bowiem w uzasadnieniu decyzji administracyjnej, 

o której mowa w art. 12b ust. 8 ustawy. "Powtórna weryfikacja", której skarżący 

domagał się w odwołaniu, może nastąpić dopiero wtedy, gdy wykonawca przekaże 

nowe, uzupełnione dane lub materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych. 

Geodeta może się bowiem ustosunkować do protokołu negatywnej weryfikacji jego 

pracy, a w ramach tego może też skorygować przedłożony operat (por. wyrok WSA 

w Krakowie z 5 grudnia 2017 r., III SAB/Kr 76/17). Wówczas jednak ich weryfikacja 

nie jest "powtórną" weryfikacją, ale pierwszą. 

Taka sytuacja nie miała jednak miejsca w niniejszej sprawie, ponieważ w odpowiedzi 

na protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierający negatywny 

wynik weryfikacji pod względem kompletności przekazanych rezultatów wykonanych 

prac geodezyjnych oraz wykaz stwierdzonych braków tych materiałów, wykonawca 

przedłożył jedynie pisemne wyjaśnienie. Nie złożył natomiast jakichkolwiek nowych 

materiałów stanowiących wynik przeprowadzonych przez niego prac geodezyjnych. 

Dlatego nie mogło być w sprawie mowy o "powtórnej weryfikacji" przedłożonego 

operatu, a wydanie decyzji, o jakiej mowa w art. 12b ust. 8 ustawy było zasadne. 

Aby ocenić treść rozstrzygnięcia zawartego w tej decyzji, Sąd poddał analizie 

dotyczące tej materii przepisy Prawa geodezyjnego i aktów wykonawczych. Sąd 

zaznaczył, że warunkiem wstępnym dopuszczającym ustalenie przebiegu granic 

działek ewidencyjnych w postępowaniu dotyczącym założenia, względnie aktualizacji 

ewidencji gruntów, jest spełnienie warunków określonych w § 37 ust. 1 

rozporządzenia. Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji 
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jedynie na podstawie dokumentacji sporządzonej w ramach odpowiednich 

postępowań rozgraniczeniowych, podziałowych, scaleniowych i wymiany gruntów, 

sądowych, o czym mowa w § 36 rozporządzenia. Zmiana granic nieruchomości 

wymaga bowiem przeprowadzenia stosownego postępowania zakończonego 

orzeczeniem, które może stanowić dopiero podstawę aktualizacji danych w ewidencji 

gruntów i budynków. Ustalenie przebiegu granic w trybie określonym w § 39 

rozporządzenia następuje natomiast dopiero wtedy, gdy brak jest dokumentacji 

wymienionej w § 36. Stwierdzenie zaistnienia tych przesłanek umożliwiających 

ustalanie przebiegu granic w trybie określonym w § 39 rozporządzenia, musi być 

ujawnione w odpowiednich dokumentach, tj. w szczególności w sprawozdaniu 

technicznym, o jakim mowa w § 71 ust. 2 pkt 4 i ust. 7 rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 263.1572), dalej przywołane jako 

„rozporządzenie w sprawie standardów technicznych”.  

Następnie Sąd odniósł się do zarzutu braku opisu przeprowadzonej analizy 

wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie 

przy ustalaniu granicy między spornymi działkami, co w ocenie organów stanowiło 

naruszenie § 39 ust. 3 i 5 rozporządzenia. Sąd wskazał, że w uzasadnieniu 

zaskarżonej decyzji organ wyjaśnił, że przepisy Prawa geodezyjnego oraz przepisy 

wykonawcze nie wymagają wprawdzie dołączenia do dokumentacji technicznej 

wyników przeprowadzonej analizy, jednakże opracowana dokumentacja geodezyjna 

ustalenia punktów granicznych służy w szczególności do aktualizacji ewidencji 

gruntów, a zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, w przypadku ustalenia 

przebiegu granic w trybie § 39 ust. 3 ustawodawca nałożył na wykonawcę obowiązek 

opisu przeprowadzonej analizy i dołączenia jej do protokołu jako załącznika. 

Tymczasem wykonawca nie dołączył do protokołu wymaganej analizy, ani też nie 

zawarł w protokole, w rubryce "Adnotacje wykonawcy i jego podpis" informacji o 

opracowaniu wymaganego załącznika. Według skarżącego natomiast jedyny 

powołany przez organ na uzasadnienie istnienia opisanych obowiązków przepis, tj. 

załącznik nr 3 do rozporządzenia, zawiera wzór protokołu z przykładowymi wpisami, 

co oznacza, że nie można tych akurat przykładowych wpisów traktować jako 

obligatoryjne. 

Nie podzielając poglądów skarżącego Sąd zauważył, co następuje. 
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Obowiązek sporządzenia i dołączenia do protokołu ustalenia przebiegu granic 

analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające 

znaczenie przy ustalaniu granicy, wynika zdaniem Sądu z treści § 39 ust. 3 

rozporządzenia oraz z treści załącznika nr 3 do tego rozporządzenia wskazującego 

przykładowo sposób wypełnienia protokołu ustalenia granic. Konieczność 

sporządzenia wspomnianej analizy wynika wprost z treści § 39 ust. 3 

rozporządzenia, gdzie stwierdzono, że "przebieg granic działek ewidencyjnych (...) 

ustala wykonawca po (...) przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych 

dokumentów". Obowiązek utrwalenia wyników ustaleń przebiegu granic działek 

ewidencyjnych w protokole, którego wzór z przykładowymi wpisami zawiera 

załącznik nr 3 do rozporządzenia, również nie może podlegać dyskusji skoro wynika 

wprost z treści § 39 ust. 5 tego rozporządzenia. Potrzeba natomiast uzewnętrznienia 

informacji o przeprowadzeniu i efektach tej koniecznej z mocy § 39 ust. 3 

rozporządzenia analizy, wydaje się oczywista, choćby z punktu widzenia kompetencji 

weryfikacyjnych organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określonych w art. 

12b ustawy. Brak takiego uzewnętrznienia tej analizy uniemożliwiałby w istocie 

weryfikację wyników prac geodezyjnych przez organy administracji, jak również 

uniemożliwiałby kontrolę legalności takiej weryfikacji sprawowaną przez sądy 

administracyjne. W związku z powyższym Sąd wyraził pogląd, że załącznik nr 3 do 

rozporządzenia określa jeden ze sposobów uzewnętrznienia informacji o 

przeprowadzeniu i wynikach koniecznej z mocy § 39 ust. 3 rozporządzenia analizy. 

Oznacza to zarazem, że wykonawca może w inny sposób, czy też w innej formie 

przedstawić analizę, jakiej dokonał. Nie można jednak zaakceptować poglądu 

skarżącego, że nie musi on w ogóle przedstawiać jakiegokolwiek dokumentu 

zawierającego treść tej analizy. 

Dalej Sąd zaznaczył, że w § 39 rozporządzenia określone zostały kryteria i kolejność, 

według których następuje ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie 

aktualizacji operatu ewidencji gruntów. Z przepisów tych wynika, że wykonawca 

najpierw ustala przebieg granic na podstawie zgodnych wskazań właścicieli 

potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia 

przebiegu granic działek ewidencyjnych. W przypadku braku takich zgodnych 

oświadczeń przebieg granic ustala się według ostatniego spokojnego stanu 

posiadania, pod warunkiem, że stan ten nie jest sprzeczny z dokumentami 

określającymi stan prawny gruntów. W trzeciej kolejności, w przypadku, gdy 

spokojnego stanu posiadania nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z 
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dokumentami określającymi stan prawny gruntów, przebieg granic ustala wykonawca 

po: a). zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz b). przeprowadzeniu 

analizy wszelkich dostępnych dokumentów, w tym oświadczeń zainteresowanych i 

świadków. Z tego ostatniego przepisu wynika wprost obciążający wykonawcę 

obowiązek zbadania położenia znaków i śladów granicznych, a z treści § 39 ust. 5 

obowiązek umieszczenia wyników tego badania w protokole ustalenia granic. Aby 

jednak przejść do tego trzeciego, opisanego w § 39 ust. 3 rozporządzenia sposobu 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, konieczne jest wcześniejsze 

wykazanie, że nie zachodziła w sprawie możliwość ustalenia tych granic na 

podstawie kryteriów opisanych w § 39 ust. 1 i 2 rozporządzenia. Aby takie ustalenie 

wykonawcy mogło podlegać kontroli i weryfikacji, w tym również dokonywanej przez 

sądy administracyjne w trybie prawa o postępowaniu przed takimi sądami, konieczne 

jest uzewnętrznienie ustaleń wykonawcy robót geodezyjnych. To uzewnętrznienie 

powinno się znaleźć w sprawozdaniu technicznym, jakie obligatoryjnie wchodzi w 

skład operatu technicznego przekazywanego do państwowego zasobu geodezyjno-

kartograficznego (§ 71 ust. 1 i 2 pkt 4 rozporządzenia ws. standardów technicznych). 

W sprawozdaniu takim bowiem, w myśl § 71 ust. 7 pkt 6 tego rozporządzenia, 

obligatoryjnie musi się znaleźć opis przebiegu i rezultatów wykonanych prac 

geodezyjnych zawierający w szczególności zakres wykorzystania materiałów PZGiK 

oraz zastosowane technologie i metody pomiarowe. Użyty w tym ostatnim przepisie 

zwrot "zawierający w szczególności" oznacza, że dwa rodzaje informacji 

wymienionych w § 71 ust. 7 pkt 6 lit. a) i b) mających się znaleźć w sprawozdaniu 

technicznym, wymienione zostały nieenumeratywnie. Oprócz nich więc konieczne 

jest zamieszczenie innych informacji stanowiących opis przebiegu i rezultatów 

wykonanych prac geodezyjnych. Nie może, zdaniem Sądu, wśród nich zabraknąć 

informacji warunkujących możliwość ustalenia przebiegu granic działek 

ewidencyjnych, a także informacji wyjaśniających, dlaczego ustalenie przebiegu 

granic nie mogło nastąpić według kryteriów określonych w § 39 ust. 1 i 2 

rozporządzenia. 

Kończąc Sąd zwrócił uwagę na specyfikę postępowania, jakie zostało w sprawie 

przeprowadzone. Dotyczyło ono weryfikacji materiałów stanowiących wyniki prac 

geodezyjnych, skompletowanych w postaci operatu technicznego. Weryfikacja ta 

następuje w szczególności pod względem kompletności przekazywanych wyników 

wykonanych prac geodezyjnych (art. 12b ust. 1 pkt 2 ustawy). Taka regulacja 

oznacza, że to wykonawca danej pracy geodezyjnej ma obowiązek zgromadzenia i 
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przedstawienia staroście kompletnego materiału pozwalającego na przyjęcie do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego danego operatu. Wykonawca 

takiego operatu nie może więc oczekiwać, że to organy administracji zgromadzą za 

niego cały materiał dowodowy, skoro obowiązek ten obciąża wykonawcę prac 

geodezyjnych.  

 Sprawa II SA/Ke 566/18 również dotyczyła odmowy włączenia wyników prac 

geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Oddalając 

skargę Sąd podniósł, że postępowanie związane z weryfikacją złożonych opracowań 

geodezyjnych i kartograficznych oraz ich przyjęciem do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego stanowi swoiste dwuetapowe postępowanie 

administracyjne kończące się czynnością materialno-techniczną przyjęcia tych 

opracowań do zasobu albo decyzją o odmowie ich przyjęcia do zasobu, bądź też 

nieprzyjęciem opracowań do zasobu spowodowanym negatywną weryfikacją tych 

opracowań przez organ i brakiem pisemnego stanowiska wykonawcy w tym zakresie 

albo przedstawieniem takiego stanowiska po upływie ustawowego terminu 14 dni 

(wyrok WSA w Gorzowie Wlk., z 25 maja 2017 r., II SA/Go 221/17, lex nr 2299581). 

W ramach tej procedury organ przyjmuje opracowania do zasobu czynnością 

materialno-techniczną albo odmawia ich przyjęcia w drodze decyzji administracyjnej. 

Oznacza to zastosowanie w sprawie przepisów k.p.a., co wynika z art. 1 pkt 1 k.p.a. 

Sprawa przyjęcia opracowań do zasobu jest sprawą indywidualną wykonawcy tych 

prac rozstrzyganą przez organ administracji. Z tego wynika również, że stroną 

omawianego postępowania jest wyłącznie wykonawca prac geodezyjnych i prac 

kartograficznych, ponieważ przedmiotem tego postępowania jest ocena 

dopuszczalności przyjęcia wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. 

Jak wynika z powołanych wyżej regulacji, w pierwszej kolejności organ Służby 

Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego złożone zostały wyniki prac geodezyjnych 

lub kartograficznych, dokonuje ich weryfikacji, której wyniki utrwalane są w protokole 

sporządzanym według ustalonego wzoru urzędowego. Weryfikacja stanowi więc 

pierwszy etap postępowania, w którym dokonuje się jedynie oceny kompletności 

złożonych opracowań oraz ich zgodności ze stosownymi przepisami prawa (zob. ww. 

wyrok WSA w Gorzowie Wlk. z 25 maja 2017 r., II SA/Go 221/17, lex nr 2299581). 

Jeżeli weryfikacja przyniesie wynik pozytywny, sporządzony na tę okoliczność 

protokół, zawierający taki wynik, stanowi podstawę do przyjęcia zweryfikowanych 

zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
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kartograficznego. Przy pozytywnym wyniku weryfikacji, ten etap postępowania 

kończy się zatem czynnością materialno-techniczną przyjęcia zweryfikowanych 

opracowań do zasobu. Negatywny wynik weryfikacji złożonych przez wykonawcę 

opracowań, zgodnie z art. 12b ust. 6 ustawy, powoduje natomiast obowiązek zwrotu 

tych opracowań przez właściwy organ wykonawcy prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych braków i 

nieprawidłowości. Zwrot negatywnie zweryfikowanych opracowań wraz z protokołem 

powinien nastąpić w sposób, który zapewni organowi zwracającemu ustalenie daty 

tego zwrotu. W ust. 7 art. 12b ustawy zostało bowiem określone uprawnienie 

wykonawcy negatywnie zweryfikowanych prac do ustosunkowania się na piśmie 

wobec wyników tej weryfikacji w ściśle określonym przez ustawodawcę terminie - 14 

dni od dnia otrzymania przez wykonawcę stosownego protokołu w tym zakresie. 

Stanowisko wykonawcy wobec wyników negatywnej weryfikacji przekazanych przez 

niego opracowań wymaga przedstawienia go w formie pisemnej. Jeżeli natomiast 

wykonawca nie złoży pisemnego stanowiska w wyznaczonym terminie, sprawa 

przyjęcia przekazanych przez niego opracowań do zasobu kończy się zwrotem 

wykonawcy tych opracowań wraz z protokołem stwierdzonych braków i 

nieprawidłowości. Brak pisemnego stanowiska wykonawcy powoduje bowiem, że 

jego opracowanie nie jest przyjmowane do zasobu, bez wydawania w tym zakresie 

jakiejkolwiek decyzji, skoro decyzja ta wydawana jest, zgodnie z art. 12b ust. 7 i 8 

ustawy, tylko wtedy, gdy wykonawca ustosunkował się na piśmie do wyników 

weryfikacji zawartych w przekazanym mu przez organ protokole i organ nie 

uwzględnił tego stanowiska. Pisemne ustosunkowanie się wykonawcy do 

stwierdzonych protokołem braków i nieprawidłowości w przekazanych przez niego 

opracowaniach stanowi zatem ustawowy warunek dalszego procedowania organu w 

sprawie, a także wydania decyzji przez ten organ o odmowie przyjęcia do zasobu 

opracowań wykonawcy. Dopiero zatem złożenie przez wykonawcę pisemnego 

stanowiska - w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez wykonawcę stosownego protokołu - rozpoczyna drugi etap postępowania 

organu w przedmiocie przyjęcia opracowań tego wykonawcy do zasobu. Złożenie 

przez wykonawcę we wskazanym terminie stanowiska do protokołu weryfikacji 

prowadzi zatem do wszczęcia postępowania administracyjnego (art. 61 § 1 k.p.a.). 

Uwzględnienie przez organ prowadzący zasób stanowiska wykonawcy spowoduje 

podważenie dotychczasowej oceny organu, co w konsekwencji powinno prowadzić 

do przyjęcia opracowań wykonawcy do zasobu. Przyjęcie opracowań do zasobu 
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może jednak nastąpić tylko wtedy, gdy opracowania te nie będą obarczone 

jakimikolwiek brakami lub nieprawidłowościami. Nieuwzględnienie zaś stanowiska 

wykonawcy przez organ prowadzący zasób następuje w formie decyzji 

administracyjnej o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów z wykonanej pracy (zob. cyt. 

wyrok WSA w Gorzowie Wlk. z dnia 25 maja 2017 r. i powołane tam: Marian Wolanin 

"Przyjmowanie opracowań do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego-refleksje proceduralne, cz. II" - Nieruchomości 2017 nr 2). Zatem po 

złożeniu przez wykonawcę pisemnego stanowiska organ powinien zawiadomić 

stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego (art. 61 § 4 k.p.a.) dopiero 

wtedy, gdy jego przebieg orientuje się na wydanie decyzji administracyjnej, albowiem 

wówczas postępowanie w sprawie przyjęcia opracowań do zasobu zyskuje charakter 

postępowania regulowanego kodeksem postępowania administracyjnego (zob. też J. 

Lang, J. Maćkowiak, T. Myśliński, E. Stefańska, Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

Komentarz, wyd. II, opubl. WKP 2018). Zgodnie z ogólnymi regułami postępowania 

administracyjnego wydanie decyzji administracyjnej w takim przypadku powinno 

poprzedzać zawiadomienie - w trybie art. 10 § 1 k.p.a. - o prawach strony do 

zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, do wypowiedzenia się co do 

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

 W sprawie II SA/Ke 423/18 Sąd uchylił postanowienia organów obu instancji 

dotyczące kosztów postępowania rozgraniczeniowego. W sprawie tej Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Kielcach powołało uchwałę z 11 grudnia 2006 r., sygn. akt I 

OPS 5/06, w której Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że organ administracji 

publicznej orzekając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego na podstawie art. 

262 § 1 pkt 2 k.p.a. może obciążyć kosztami rozgraniczenia nieruchomości strony 

będące właścicielami sąsiadujących nieruchomości, a nie tylko stronę, która żądała 

wszczęcia postępowania. Na gruncie tej uchwały SKO przyjęło, że postępowanie 

rozgraniczeniowe zawsze leży w interesie prawnym wszystkich stron tego 

postępowania, a w związku z tym kosztami postępowania rozgraniczeniowego 

należy obciążyć wszystkie jego strony. 

Z tak wyrażonym stanowiskiem organu, Sąd rozpoznający niniejszą sprawę nie 

zgodził się. Zdaniem składu orzekającego przywołana uchwała nie przesądza, że 

koszty postępowania rozgraniczeniowego zawsze obciążają wszystkich właścicieli 

sąsiadujących nieruchomości, wynika to z faktu posłużenia się w uchwale zwrotem 

"może obciążyć". Artykuł 262 § 1 pkt 2 k.p.a. jak i powoływana uchwała (przy 
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uwzględnieniu treści jej uzasadnienia) wskazują, że koszty postępowania mogą być 

rozłożone pomiędzy strony, zaś określenie, w jakich częściach każda ze stron 

poniesie te koszty jest uzależnione od wyważenia interesów stron tego postępowania 

(por. wyrok NSA z 7.06.2017 sygn. I OSK 2158/15, II SA/Gl 835/12 i III SA/Kr 840/11 

– prawomocne). Zdaniem składu orzekającego, tak uchwała NSA jak i art. 262 § 1 

pkt 2 k.p.a. pozwala na przyjęcie, iż możliwe jest obciążenie kosztami postępowania 

rozgraniczeniowego wyłącznie jednego właściciela rozgraniczanych nieruchomości, 

a zwłaszcza tego, który żądał wszczęcia postępowania. Określenie, w jakich 

częściach każda ze stron poniesie te koszty jest uzależnione od wyważenia ich 

interesów. Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że organ 

odwoławczy, podobnie jak organ I instancji w ogóle nie zajmował się podniesioną 

wyżej kwestią i nie rozważał czy zaistniał spór graniczny i czy rozgraniczenie leży 

również w interesie tej strony postępowania, która nie kwestionuje przebiegu granicy. 

Sąd uznał, że występujące w sprawie okoliczności, powodują konieczność 

indywidualizacji interesów stron niniejszego postępowania rozgraniczającego. Nie 

wystarczy natomiast samo powołanie się organu na zasadę wynikającą z 

przedstawionej uchwały NSA z 11.12.2006 r. tj. obciążenie kosztami postępowania 

rozgraniczeniowego właścicieli gruntów sąsiadujących po połowie oraz stwierdzenie, 

że o sporze granicznym świadczy sam fakt złożenia przez jedną ze stron wniosku o 

rozgraniczenie, w związku z czym nie można twierdzić, iż rozgraniczenie nie jest 

przeprowadzane także w interesie właściciela nieruchomości sąsiadującej. 

Przedstawiona w tym zakresie argumentacja jest niepełna i świadczy o wybiórczej 

ocenie materiału dowodowego, jakiej dokonał organ. 

Reasumując Sąd podkreślił, że brak rozważenia zindywidualizowania interesu 

prawnego stron w niniejszej sprawie, jako przesłanki obciążenia kosztami 

postępowania rozgraniczeniowego stanowi naruszenie prawa o istotnym znaczeniu 

dla wydanego rozstrzygnięcia, które należy uznać za przedwczesne. W konsekwencji 

powyższego, w ocenie Sądu, organy orzekające w sprawie naruszyły art. 262 § 1 pkt 

2 k.p.a. Wskutek tego doszło do uchybień proceduralnych w postaci braku 

rozpatrzenia całego materiału dowodowego koniecznego do wydania postanowienia. 

W sprawie II SA/Ke 855/17, zdaniem Sądu wyłoniło się istotne zagadnienie 

prawne, którego nie dostrzegło Kolegium, a mianowicie czy w realiach sprawy, z 

uwagi na treść art. 36 ustawy, którego organ nie zauważył, zaistniała "inna 

uzasadniona przyczyna" stanowiąca przeszkodę do wszczęcia rozgraniczenia przez 

organ administracji publicznej. Innymi słowy, czy w przypadku, gdy zostało wszczęte 
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i toczy się postępowanie przed sądem powszechnym o wydanie części 

nieruchomości, organ administracji publicznej może wszcząć postępowanie w 

przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości. 

Rozstrzygając tak zarysowany problem prawny, skład orzekający wyraził stanowisko, 

że w realiach rozpoznawanej sprawy, zaistniała przeszkoda - "inna uzasadniona 

przyczyna" w rozumieniu art. 61a §1 kpa, w zakresie wszczęcia rozgraniczenia przez 

organ administracji publicznej. 

Sąd podał, że problem rozgraniczenia nieruchomości uregulowany został w ustawie, 

która w art. 29 ust. 3 przewiduje, że rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie 

(burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy. 

Taka treść tego przepisu wskazuje, iż zasadą jest, że rozgraniczenia dokonują 

organy administracji publicznej, a w sytuacjach przewidzianych w tej ustawie, 

rozgraniczenia dokonują sądy. W wyjątkowych przypadkach do rozgraniczenia 

nieruchomości dochodzi od razu w postępowaniu sądowym, z pominięciem 

poprzedzającej go fazy postępowania administracyjnego (tak: E. Stefańska [w:] 

Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz. Lex, 2013). Przykładem takim jest 

postępowanie uregulowane w art. 36 ustawy. Stosownie do brzmienia tego przepisu, 

Sąd, przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej 

części, jest właściwy również do przeprowadzenia rozgraniczenia, jeżeli ustalenie 

przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy. W tym 

wypadku sąd w orzeczeniu zamieszcza również rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu 

nieruchomości. 

W powyższym przepisie uregulowany został zatem wyjątkowy wypadek, gdy 

rozgraniczenia nieruchomości dokonuje od razu sąd powszechny, bez 

przeprowadzania wstępnego postępowania administracyjnego. Dzieje się tak 

wówczas, gdy ze względu na przedmiot sprawy rozpatrywanej przez sąd, niezbędną 

przesłanką wydania orzeczenia w sprawie jest wcześniejsze dokonanie 

rozgraniczenia nieruchomości. Wtedy sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie 

oprócz przedmiotu głównego rozstrzyga również o rozgraniczeniu. Wyjątek ten 

dotyczy spraw o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej części, które toczą 

się w postępowaniu procesowym (red. J. Lang, J. Maćkowiak, E. Stefańska, Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. Komentarz, Warszawa 2013, s. 366). 

W ocenie składu orzekającego w sprawie niniejszej, zawiśnięcie sprawy przed 

sądem powszechnym o wydanie części nieruchomości (sygn. akt IC 86/13) stanowi 

przeszkodę - "inną uzasadnioną przyczynę" w rozumieniu art. 61a § 1 kpa - do 
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wszczęcia i prowadzenia postępowania rozgraniczeniowego przez organ 

administracji publicznej. W tym miejscu Sąd wskazał, że nie jest rzeczą organu 

ocena, czy w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Końskich o wydanie 

części nieruchomości, sąd powinien orzekać w sprawie rozgraniczenia. Natomiast 

obowiązkiem organu jest ocena, czy w realiach rozpoznawanej sprawy zaistniała 

przeszkoda do wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego przez organ 

administracji publicznej. 

Zdaniem Sądu lektura uzasadnienia zaskarżonego postanowienia pozwala Sądowi 

stwierdzić, że Kolegium takiej oceny (przy uwzględnieniu treści art. 36) nie dokonało. 

Sąd zaznaczył, że w postępowaniu sądowym, prowadzonym w trybie art. 36 ustawy, 

nie jest tak, że zawsze sąd wypowie się w zakresie rozgraniczenia. Przepis ten 

wskazuje jedynie właściwość sądu powszechnego w zakresie rozgraniczenia, jeżeli 

ustalenie przebiegu granicy jest potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy niejako 

głównej, tj. sprawy o własność bądź o wydanie nieruchomości lub jej części. W 

orzecznictwie wskazuje się, że jeżeli sąd skorzysta z tego prawa i prawomocnym 

wyrokiem dokona ustalenia przebiegu granic (bądź stwierdzi, że rozgraniczenia nie 

dokonuje gdyż przebieg granicy wynika z zachowanej dokumentacji), wówczas brak 

będzie podstaw do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie 

rozgraniczenia w trybie art. 33 ustawy. Ustalenie spornych granic nieruchomości w 

prawomocnym rozstrzygnięciu sądu powszechnego wyłącza możliwość innego 

ustalenia granicy przez organ administracji. Pogląd taki ugruntowany jest w 

orzecznictwie i skład orzekający rozpoznający sprawę w pełni pogląd ten podzielił i 

przyjął za własny (por. wyroki NSA z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt I OSK 523/11, 

LEX nr 1264838, z dnia 3 września 2010 r., sygn. akt I OSK 1457/09, LEX nr 

745030). Jak wynika z akt rozpoznawanej sprawy postępowanie przed sądem 

powszechnym jest w toku, co zdaniem składu orzekającego wyłączało możliwość 

wszczęcia i prowadzenia postępowania rozgraniczeniowego przez organ 

administracji publicznej. 

Reasumując, ponieważ Kolegium nie dostrzegło treści art. 36 ustawy, Sąd uznał 

zaskarżone rozstrzygnięcie za naruszające przepisy postępowania mogące mieć 

istotny wpływ na wynik sprawy. 
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15. Sprawy z zakresu aktów organów jednostek samorządu 

terytorialnego i rozstrzygnięć nadzorczych 

 

W sprawie II SA/Ke 263/18 Sąd prawomocnym wyrokiem uchylił 

postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 15 marca 2018r. w 

przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego. Tym ostatnim rozstrzygnięciem 

stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej – z powodu utraty prawa wybieralności, z 

uwagi na wystąpienie przesłanki określonej w art. 11 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego 

(skazanie prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego). W dniu 29 grudnia 2017r. Sąd 

Rejonowy wydał bowiem wyrok, w którym uznał ww. radną za winną zarzucanego jej 

czynu, stanowiącego przestępstwo z art. 272 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 

kk, i wymierzył jej karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie 

warunkowo zawiesił na okres 2 lat próby. Wobec niezłożenia przez żadną ze stron 

wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku uznano, że wyrok ten jest 

prawomocny z dniem 6 stycznia 2018r. – którą to informacją dysponował Komisarz 

Wyborczy.  

WSA, uzasadniając uchylenie ww. postanowienia, wskazał, że skarżąca złożyła 

wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia 

wyroku, uwzględniony przez Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 28 marca 2018r. 

Za nietrafne uznano twierdzenie organu, że okoliczność ta nie ma wpływu na 

prawomocność wyroku skazującego, zwłaszcza, że w dniu 2 maja 2018r. wpłynęła 

apelacja obrońcy skarżącej. W tym zakresie Sąd, zwrócił uwagę, że przywrócenie 

terminu powoduje skutek ex tunc, czyli stanowi restitutio in integrum w odniesieniu do 

danej czynności. W konsekwencji przywrócenie terminu do złożenia wniosku o 

uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego spowodowało, że ustała prawomocność 

tego wyroku, i to ze skutkiem wstecznym. Tym samym nie można uznać, by 

spełniona została przesłanka przewidziana w art. 11 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego, 

tj. skazanie prawomocnym wyrokiem. Ponadto w piśmie z dnia 9 marca 2018r. 

skarżąca złożyła pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu, co stanowi 

odrębną przesłankę jego wygaśnięcia (art. 383 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego). W 

ponownie prowadzonym postępowaniu wskazano zatem na konieczność rozważenia 

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu na tej ostatniej podstawie. 
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W sprawie II SA/Ke 221/18 Sąd prawomocnym wyrokiem stwierdził 

nieważność w całości uchwały Rady Miasta w przedmiocie ustalenia regulaminu 

głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego rady miasta. Odnosząc się do 

charakteru tej uchwały wskazano, że jako akt o charakterze statutowym jest to akt 

prawa miejscowego, przez co podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym. WSA zwrócił uwagę, że o charakterze zaskarżonego regulaminu 

świadczy przede wszystkim treść zawartych w nim regulacji, gdyż zgodnie z art. 3 

ust. 1 u.s.g., o ustroju gminy stanowi jej statut, określający m. in. organizację 

wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy (art. 22 ust. 1 u.s.g.). Stanowcze 

sformułowanie zawarte w tym przepisie ("statut określa") wskazuje na obligatoryjność 

umieszczenia w statucie regulacji dotyczącej organizacji wewnętrznej i trybu pracy 

rady. Do spraw mieszczących się w pojęciu trybu pracy rady gminy zaliczyć należy 

m.in. uszczegółowienie procedury głosowania, w tym głosowania wyboru radnego na 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. W tym zakresie Sąd podzielił 

stanowisko skarżącego organu nadzoru, że regulowanie w odrębnej uchwale kwestii, 

która zgodnie z dyspozycją ustawodawcy stanowi materię statutową, jest istotnym 

naruszeniem prawa. Ponadto zmiany statutu wprowadza się w tym samym trybie, co 

jego uchwalenie, co oznacza, że nie zachodzi potrzeba każdorazowego uchwalania 

nowego statutu przez nowo wybraną radę. Natomiast wymieniony jako podstawa 

prawna zaskarżonej uchwały art. 19 ust. 1 u.s.g. – określający tryb wyboru 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy – nie może stanowić 

samoistnej podstawy do określenia regulaminu wyboru radnego na 

przewodniczącego czy wiceprzewodniczącego rady gminy. WSA stanął na 

stanowisku, że kwestie związane z wyborem przewodniczącego rady gminy, mogą 

zostać uregulowane wyłącznie w uchwale rady gminy o charakterze statutowym, 

którego adresatami są radni każdej kadencji (a nie konkretnie wskazane osoby), a 

także społeczność lokalna, która każdorazowa może powoływać się na 

postanowienia takiego regulaminu – co czyni z tego aktu, akt o charakterze prawa 

miejscowego, a nie akt wewnętrzny. Sąd wyraził pogląd, że nawet gdyby uznać 

dopuszczalność zamieszczenia takiej regulacji w osobnym akcie, na przykład w 

regulaminie uszczegóławiającym postanowienia statutu gminy dotyczące trybu pracy 

rady gminy, wydanym na podstawie i w granicach delegacji wynikającej ze statutu, to 

i tak nie może być wątpliwości, że regulacja dotycząca zasad i trybu głosowania w 

wyborach na wiceprzewodniczącego rady, nie traciłaby charakteru statutowego, 

przez co również taka materia jako akt prawa miejscowego wymagałaby dla jej 
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wejścia w życie ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowy i upływu co najmniej 

ustawowego okresu vacatio legis. Natomiast urzędowe ogłoszenie aktu prawa 

miejscowego jest warunkiem jego wejścia w życie oraz jest jednym z istotnych 

elementów systemu zapewniającego jawność norm prawnych w społeczeństwie, a 

co za tym idzie, służy zapewnieniu zasady praworządności. W konsekwencji uchwała 

z zakresu prawa miejscowego, która podlega obowiązkowi ogłoszenia, a która nie 

zostaje przekazana do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, jest w 

całości nieważna, gdyż nieważność uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego 

dotyczy nie tylko postanowień sprzecznych z przepisami, ale dotyczy całości uchwały 

jako aktu prawa miejscowego, gdyż z powodu jej nieogłoszenia w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym nie może ona wywołać skutków prawnych w niej 

zamierzonych.  

W sprawie II SA/Ke 164/18 Sąd prawomocnym wyrokiem stwierdził 

bezskuteczność zaskarżonej czynności Burmistrza Miasta i Gminy wyrażoną w 

piśmie zawierającym informację, że konkurs na stanowisko sekretarza miasta i gminy 

nie został rozstrzygnięty. Zaznaczono zarazem, że informacja, która kończy 

postępowanie rekrutacyjne, stanowi czynność w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., 

gdyż pochodzi od organu i rozstrzyga o prawach kandydata. W uzasadnieniu WSA 

wskazał na naruszenie przepisu prawa materialnego, tj. 5 ust. 2 ustawy o 

pracownikach samorządowych (określony staż pracy) – poprzez uznanie, że 

skarżący nie spełnia wymogów przewidzianych w tej regulacji, co miało wpływ na 

wynik sprawy, ponieważ doprowadziło do braku rozstrzygnięcia przedmiotowego 

konkursu. W tym zakresie Sąd wskazał, że zajmowanie stanowiska dyrektora szkoły 

(stanowiącej gminną jednostkę budżetową) będącego jednocześnie nauczycielem 

oznacza spełnienie przesłanki przewidzianej w art. 5 ust. 2 ww. u.p.s., tj. posiadanie 

co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o 

których mowa w art. 2, w tym co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym 

stanowisku urzędniczym w tych jednostkach. Wśród jednostek wymienionych w art. 2 

u.p.s. jako tych, w których zatrudnieni są pracownicy samorządowi, w punkcie 3 tego 

przepisu wskazano m.in. gminne jednostki budżetowe, a takimi jednostkami bez 

wątpienia były szkoły, którymi jako dyrektor kierował skarżący kandydat. WSA 

zauważył przy tym, że co prawda zgodnie z art. 3 u.p.s. przepisów tej ustawy nie 

stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w art. 2, 

których status prawny określają odrębne przepisy, do których należy m.in. Karta 

Nauczyciela, określająca status prawny skarżącego jako nauczyciela w czasie kiedy 
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jednocześnie zajmował stanowisko dyrektora ww. szkół. Jednak w przepisie art. 5 

ust. 2 u.p.s. przewidziano wymóg „stażu pracy na stanowisku urzędniczym w 

jednostkach, o których mowa w art. 2”, w tym co najmniej dwuletniego stażu pracy na 

kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach. W konsekwencji w 

przepisie tym nie zawarto wprost wymogu posiadania statusu pracownika 

samorządowego, jak też podlegania przez pracowników jednostek, o których mowa 

w art. 2, przepisom u.p.s. Istotne jest wyłącznie zaistnienie przesłanki zatrudnienia 

na urzędniczym stanowisku w jednostkach wymienionych w art. 2 u.p.s. Ponadto 

zgodnie z art. 7 ustawy Prawo oświatowe status prawny pracowników niebędących 

nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego (wg. ustawy Prawo oświatowe – z wyjątkiem 

osób, o których mowa w art. 15 tej ustawy) określają przepisy o pracownikach 

samorządowych. Do takich osób, zgodnie z ugruntowanymi poglądami doktryny, 

zalicza się m.in. dyrektora szkoły niebędącego nauczycielem, a także zastępcę 

dyrektora niebędącego nauczycielem, kierownika ekonomiczno-administracyjnego 

oraz głównego księgowego szkoły. Tym samym osoby te zalicza się do osób 

zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych (będących 

pracownikami samorządowymi) w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 u.p.s., a w 

konsekwencji spełniają one przewidzianą w art. 5 ust. 2 u.p.s. przesłankę, polegającą 

na stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, 

w tym (przynajmniej jeśli chodzi o dyrektora szkoły niebędącego nauczycielem) co 

najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych 

jednostkach. Tym samym, zdaniem Sadu, nie sposób znaleźć jakiekolwiek 

racjonalnego uzasadnienia dla zróżnicowania – w świetle treści art. 5 ust. 2 u.p.s. – 

sytuacji dyrektora szkoły będącego jednocześnie nauczycielem i dyrektora, który 

nauczycielem nie jest. Końcowo podkreślono, że zgodnie z art. 60 Konstytucji RP 

obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do 

służby publicznej na jednakowych zasadach i w zgodzie z tą zasadą winien być 

interpretowany art. 5 ust. 2 u.p.s. 

W sprawie II SA/Ke 103/18 Sąd nieprawomocnym wyrokiem oddalił skargę 

Wójta Gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w 

przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy z dnia 23 

października 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisku 

dyrektora szkoły podstawowej. Uzasadniając podjęte orzeczenie WSA zwrócił uwagę 

na chronologię wydanych przez oba organy aktów. Mianowicie prawomocnym 
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rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 17 lipca 2017r. Wojewoda Świętokrzyski 

stwierdził nieważność zarządzenia Wójta Gminy z dnia 23 czerwca 2017r. o 

odwołaniu ze stanowiska poprzedniego dyrektora. Pomimo tego, zarządzeniem z 27 

września 2017r., Wójt ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora szkoły – którego 

nieważność również została stwierdzona przez Wojewodę – prawomocnym 

rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 21 listopada 2017r. Następnie 

zakwestionowanym przez organ nadzoru w niniejszej sprawie zarządzeniem z dnia 

23 października 2017r. Wójt zatwierdził konkurs na kandydata na stanowisko 

dyrektora szkoły. W konsekwencji w dacie wydawania zarządzenia o zatwierdzeniu 

konkursu Gminie zostało doręczone rozstrzygnięcie nadzorcze z 17 lipca 2017r., 

stwierdzające nieważność zarządzenia o odwołaniu ze stanowiska dyrektora szkoły. 

Jak wynika natomiast z art. 92 ust. 1 u.s.g. stwierdzenie przez organ nadzoru 

nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z 

mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia 

rozstrzygnięcia nadzorczego. Tym samym, skoro poczynając od dnia 17 lipca 2017r. 

wstrzymaniu z mocy prawa uległo wykonanie zarządzenia o odwołaniu poprzedniego 

dyrektora, nie można było uznać, że w dacie podejmowania zarządzenia o 

zatwierdzeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, istniał wakat 

na tym stanowisku. Uchwała / zarządzenie, których nieważność stwierdził organ 

nadzoru, nie wywołują bowiem skutków prawnych od daty wydania i doręczenia 

rozstrzygnięcia nadzorczego. W tym zakresie powołano się na orzecznictwo, z 

którego wynika, że w niektórych sprawach z zakresu systemu oświaty (w każdym 

razie w sprawach dotyczących powołania dyrektora szkoły) źródłem zmian w tych 

stosunkach pracowniczych jest nie wolna wola pracodawcy, ale akty z zakresu 

administracji publicznej, podlegające (...) w pierwszej kolejności nadzorowi 

wojewody, a także podlegające zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Ewentualne 

rozstrzygnięcie sporu z zakresu prawa pracy, a więc w istocie sporu o wtórnych 

skutkach prawnych aktów administracyjnoprawnych podejmowanych przez organ 

prowadzący szkołę na podstawie art. 36a ust. 1 u.s.o., (...) nie może niweczyć ani 

konwalidować wadliwie podjętych aktów z zakresu administracji publicznej. 

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego ma natomiast charakter 

kompetencji władczej, związanej z wykonywaniem publicznoprawnych zadań w 

zakresie oświaty, określonych w przepisach mających charakter publicznoprawny.  

Podobne stanowisko legło u podstaw wydania wyroków (nieprawomocnych) w 

sprawach o sygn. akt:  
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- II SA/Ke 104/18, w której WSA oddalił skargę Wójta na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia  

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej; 

- II SA/Ke 105/18, w której WSA oddalił skargę Wójta na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w 

sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora szkoły podstawowej oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji 

konkursowej. 

Nieprawomocnym wyrokiem w sprawie II SA/Ke 253/18 Sąd oddalił skargę 

Wojewody na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zmiany uchwały o powołaniu 

komisji budżetu i finansów jako komisji stałej Rady Miasta. Skarżący wskazywał na 

naruszenie art. 19 ust. 2 i 6 u.s.g. – poprzez jego niezastosowanie, a w konsekwencji 

podjęcie zaskarżonej uchwały na sesji rady gminy prowadzonej przez osobę 

nieuprawnioną. Mianowicie, przedmiotową sesję prowadziła osoba wybrana na 

Przewodniczącego Rady na mocy uchwały, której nieważność została następnie 

stwierdzona prawomocnym wyrokiem. WSA, nie podzielając argumentacji organu 

nadzoru, zwrócił uwagę, że w czasie gdy podejmowana była zaskarżona uchwała, w 

obrocie prawnym pozostawała jeszcze uchwała o powołaniu Przewodniczącego 

Rady Miasta. W uzasadnieniu Sąd podkreślił, że o ile niewątpliwym jest, że 

stwierdzenie nieważności uchwały powoduje skutek ex tunc, tj. działa z mocą 

wsteczną od chwili jej podjęcia, o tyle skutek ten nie może powodować automatyzmu 

w ocenie zgodności z prawem uchwał podjętych w czasie, zanim doszło do 

stwierdzenia nieważności. Skutek nieważności uchwały wywołany prowadzeniem 

obrad Rady przez osobę nieuprawnioną nawiązuje do naruszenia przepisów 

regulujących procedurę podejmowania uchwał, tj. przede wszystkim art. 19 ust. 1 i 2 

u.s.g., z których wynika, że uprawnionymi do prowadzenia obrad rady gminy są 

wyłącznie przewodniczący i wiceprzewodniczący rady, wybrani w sposób wskazany 

w art. 19 ust. 1 u.s.g., oraz, w przypadkach wskazanych w ustawie, najstarszy 

wiekiem radny. Tymczasem według stanu na dzień podejmowania przedmiotowej 

uchwały obrady Rady prowadził jej przewodniczący, wybrany na podstawie 

obowiązującej wówczas uchwały. Nie sposób zatem zarzucić, że podejmując na tej 

sesji zaskarżoną uchwałę działano z naruszeniem prawa. Tego stanu nie 

kwestionował także Wojewoda, który po podjęciu zaskarżonej uchwały, a przed 

wydaniem ww. wyroku, odmówił zwołania na wniosek grupy radnych sesji Rady 

Miasta w trybie art. 19 ust. 7 u.s.g., uzasadniając to tym, że w dniu 14 grudnia 2016r. 
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podjęto uchwały o wyborze przewodniczącego Rady Miasta, a zatem w obrocie 

prawnym istnieją uchwały, którymi funkcja przewodniczącego została powierzone 

określonemu radnemu. Końcowo WSA, odnosząc się do stwierdzenia nieważności 

uchwały wyrokiem sądowym, zwrócił uwagę na treść art. 92 ust. 1 u.s.g., wskazując, 

że rozstrzygnięcie nadzorcze zasadniczo wywołuje skutki prawne w postaci 

pozbawienia mocy obowiązującej aktu organu gminy w zakresie objętym 

orzeczeniem o nieważności dopiero po uzyskaniu waloru prawomocności.  

Natomiast nieprawomocne rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym organ 

nadzoru stwierdza nieważność uchwały organu gminy, wywołuje tylko takie skutki, 

jak postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania uchwały lub zarządzenia 

organu gminy. Wstrzymanie następuje z mocy prawa w zakresie objętym 

stwierdzeniem nieważności i z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

Tym samym przedstawione rozwiązanie ustawowe świadczy dodatkowo o 

tym, jak istotny jest moment powzięcia przez organ informacji o możliwej wadliwości 

podjętego aktu, mogącej prowadzić w konsekwencji do stwierdzenia jego 

nieważności. 

Analogiczne przyczyny legły u podstaw wydania nieprawomocnych wyroków, 

dotyczących zakwestionowanych przez Wojewodę innych uchwał tej samej Rady 

Miasta podjętych na tej sesji (prowadzonej przez tego samego Przewodniczącego) w 

przedmiocie:  

- odwołania przewodniczącego komisji rewizyjnej rady miasta (sygn. akt II SA/Ke 

254/18); 

- wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta (sygn. akt II SA/Ke 

255/18) 

- zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia składów komisji stałych Rady Miasta oraz 

Przewodniczących (sygn. akt II SA/Ke 256/18); 

-  zmian w statucie Miasta (sygn. akt II SA/Ke 257/18).  

 

16. Sprawy z zakresu pomocy społecznej w tym z zakresu ustawy o 

pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

 

W 2018 roku do WSA w Kielcach tradycyjnie jak co roku najwięcej spraw z 

zakresu pomocy społecznej zarejestrowano pod symbolem 6329 (inne o symbolu 
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podstawowym 632), obejmującym m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, 

specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego. W tej kategorii znajdują się również sprawy rozstrzygane w trybie 

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 

„Rodzina 500 plus”). 

W szeregu spraw, mianowicie: II SA/Ke 507/18, II SA/Ke 510/18, II SA/Ke 

629/18, II SA/ke 644/18, II SA/Ke 651/18, II SA/Ke 652/18, II SA/Ke 704/18, II SA/Ke 

720/18, pojawił się problem ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu 

rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w trybie art. 17 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – w sytuacji braku spełnienia 

przesłanki wymienionej w art. 17 ust. 1b tej ustawy, czyli powstania 

niepełnosprawności u osoby wymagającej opieki przed ukończeniem 18 roku życia, 

bądź do ukończenia 25 roku w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – w 

kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. K 

38/13, zgodnie z którym art. 17 ust. 1b w zakresie, w jakim różnicuje prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną 

po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment 

powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Organ, 

tj. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, wskazywał na treść ww. wyroku Trybunału, 

z którego wynika, że skutkiem wejścia w życie wyroku nie jest ani uchylenie art. 17 

ust. 1b ustawy, ani uchylenie decyzji przyznających świadczenia, ani wykreowanie 

„prawa” do żądania świadczenia dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, 

jeżeli niepełnosprawność podopiecznych nie powstała w okresie dzieciństwa. Do 

dnia orzekania cytowane wyżej przepisy nie zostały zmienione, stąd nie ma podstaw 

prawnych do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli nie są spełnione 

przesłanki zawarte w art. 17 ust. 1b ustawy. 

WSA w Kielcach w omawianych sprawach uchylił decyzje odmowne organów obu 

instancji wskazując, że co prawda wskazany wyrok TK jest wyrokiem zakresowym, 

nie wywołuje więc skutku określonego w art. 190 ust. 1 i 3 Konstytucji RP, tj. utraty 

mocy obowiązującej zakwestionowanego aktu normatywnego, powoduje jednak 

konieczność takiej wykładni przepisów, aby jej wynik nie był sprzeczny ze 

stanowiskiem wyrażonym w wyroku Trybunału. Ponadto, niezależnie od 

unormowania art. 188 pkt 1 Konstytucji RP, obowiązuje wynikająca z art. 8 ust. 2 

Konstytucji RP zasada ustrojowa bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji. 

Dalej Sąd wskazał, że w tym kontekście ugruntowała się linia orzecznicza sądów 
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administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którą w 

stosunku do opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, których 

niepełnosprawność powstała nie później, niż do ukończenia 18 roku życia lub w 

trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. 

roku życia, przepis art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych jest zgodny z 

Konstytucją i nie ma przeszkód prawnych do jego stosowania. Natomiast w stosunku 

do opiekunów osób wymagających opieki, których niepełnosprawność powstała 

później, kryterium momentu powstania niepełnosprawności, jako uniemożliwiające 

uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego, utraciło przymiot konstytucyjności. 

W konsekwencji, z wyroku w sprawie K 38/13 wynika, że we wskazanym zakresie 

Trybunał stwierdził niekonstytucyjność art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach 

rodzinnych. Skutkiem tego orzeczenia jest zmiana zakresu zastosowania tego 

przepisu odnośnie treści w nim ujętej, ponieważ zakwestionowana norma została 

ostatecznie wyeliminowana z systemu prawnego, co oznacza, że dalsze stosowanie 

tego przepisu wraz z normą prawną uznaną za niekonstytucyjną prowadzi do 

niedopuszczalnego - z punktu widzenia zasady równości - ukształtowania sytuacji 

prawnej opiekunów dorosłych osób niepełnoprawnych. Norma prawna uznana za 

niekonstytucyjną stanowi zaś wadliwą podstawę prawną, a wydana na takiej 

podstawie prawnej decyzja administracyjna musi być uznana za wadliwą. Odnosząc 

się zaś do stanowiska Kolegium, Sąd stwierdził, że wskazania zawarte w 

uzasadnieniu wyroku Trybunału co do jego wykonania nie wyłączają w żadnym 

zakresie zasad wynikających z przepisów Konstytucji RP, stanowiąc o skutkach 

prawnych tego wyroku dla ukształtowanych po jego ogłoszeniu sytuacji prawnych. 

Uzasadnienie analizowanego orzeczenia Trybunału zawiera argumentację mającą 

przemawiać za wydanym rozstrzygnięciem, nie stanowi zaś w jakimkolwiek zakresie 

uzupełnienia tego rozstrzygnięcia. 

W sprawie II SA/Ke 552/18 Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło 

decyzję organu I instancji z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przyznania 

świadczenia wychowawczego w trybie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci. Organ I instancji uchylając, w trybie art. 27 ww. 

ustawy, wskazaną decyzję własną orzekł dodatkowo (w pkt 2) o odmowie 

świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 10 

sierpnia 2018 r. Przyczyną wydania decyzji uchylającej decyzję o przyznaniu 

świadczenia wychowawczego była śmierć męża wnioskodawczyni w listopadzie 

2017 r. Organ I instancji, stosownie do uregulowań art. 7 ust. 1 ww. ustawy, odliczył 
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więc od miesięcznego dochodu rodziny za 2016 r. kwotę dochodu zmarłego członka 

rodziny, z tytułu świadczenia emerytalnego wraz z ulgą na dzieci w łącznej 

wysokości, a stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy doliczył dochód z tytułu uzyskanej 

przez wnioskodawczynię oraz jej córkę renty rodzinnej. W ten sposób miesięczny 

dochód rodziny z 2016 r. przekroczył kryterium dochodowe, określone w art. 5 ust. 3 

omawianej ustawy. Zgodnie zaś art. 18 ust. 6 ustawy, w przypadku gdy uzyskanie 

dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenie nie 

przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w 

którym nastąpiło uzyskanie dochodu. W niniejszej sprawie świadczenie 

wychowawcze nie przysługiwało zaś od marca 2018 r. 

Kolegium zreformowało decyzję organu I instancji w ten sposób, że jedynie uchyliło 

decyzję z dnia 23 października 2017 r. Wyjaśniło również, że wbrew przekonaniu 

strony nie ma podstaw prawnych, aby uznać potencjalny dochód z gospodarstwa 

rolnego za dochód utracony w świetle art. 2 pkt 19 ustawy, w którym nie wspomina 

się o zbyciu czy też przekazaniu gospodarstwa rolnego, co oznacza, że nie ma 

możliwości modyfikacji dochodu z roku bazowego z powołaniem się na taką 

przesłankę. Okoliczności, jakie ustawodawca zaliczył do utraty dochodu, mają 

bowiem charakter zamknięty, a nie przykładowy. Wydanie decyzji reformującej było 

natomiast spowodowane tym, że decyzja wydana na podstawie art. 27 omawianej 

ustawy ma charakter konstytutywny, co oznacza, że tego rodzaju decyzja może 

wywierać tylko skutki ex nunc, tj. na przyszłość. 

WSA w Kielcach uwzględniając skargę na rozstrzygnięcie Kolegium zgodził się ze 

stanowiskiem, że decyzja o zmianie lub uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie 

rodzinne ma charakter konstytutywny (ex nunc). Za błędne uznał jednak niepodanie 

w sentencji decyzji daty, od której dokonuje się takiego uchylenia lub zmiany. W 

niniejszej sprawie dopiero w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ odwoławczy 

wskazuje, że skarżącej świadczenie wychowawcze nie przysługuje od miesiąca 

marca 2018 r. Tymczasem, to w rozstrzygnięciu (osnowie) decyzji zostaje wyrażona 

wola organu załatwiającego sprawę w tej formie. W świetle art. 107 § 1 Kpa 

rozstrzygnięcie jest obowiązkowym elementem decyzji, stanowiąc rezultat 

stosowania normy prawa materialnego do konkretnego stanu faktycznego. 

Rozstrzygnięcie musi być sformułowane ze szczególną starannością i dbałością o 

jasność i precyzję wypowiedzi, bez niedomówień i możliwości różnej interpretacji. Nie 

może być więc tak, że organ, orzekając w trybie art. 27 omawianej ustawy, wyłącznie 

w treści uzasadnienia decyzji wyjaśnia stronie, od kiedy straci prawo do świadczenia 
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wychowawczego. Jeśli treści rozstrzygnięcia można tylko domyślać się z treści 

uzasadnienia, to wówczas decyzja w istocie pozbawiona jest rozstrzygnięcia lub jego 

części, co stanowi naruszenie art. 107 § 1 i 3 Kpa. mające bez wątpienia istotny 

wpływ na wynik sprawy. Powyższe spowodowało uchylenie zaskarżonej decyzji, 

skoro organ II instancji uchylił decyzję z dnia 23 października 2017 r. przyznającą 

świadczenie wychowawcze bez wskazania, z jaką datą skarżąca traci to 

uprawnienie. 

Sąd podzielił natomiast argumentację organów obu instancji co do tego, że dochód z 

gospodarstwa rolnego należącego do zmarłego, osiągnięty w 2016 r., powinien być 

uwzględniony przy ustalaniu dochodu rodziny skarżącej, skoro został osiągnięty w 

roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalone zostało prawo do 

świadczenia wychowawczego. Organy orzekające w sprawie nie obliczyły dochodu 

rodziny z uwzględnieniem kwestionowanego dochodu, kwalifikując ten dochód, jak 

twierdzi skarżąca, jako dochód uzyskany. Dokonały jedynie jego ponownej 

weryfikacji w związku ze śmiercią jednego z jej członków. Dochód z gospodarstwa 

rolnego został osiągnięty w okresie, który stanowił podstawę do ustalenia 

świadczenia wychowawczego na rok 2017/2018. Przy weryfikacji wysokości dochodu 

rodziny w trybie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy, dochodem utraconym jest świadczenie 

emerytalne zmarłego i kwota zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci, zaś 

dochodem uzyskanym – dochód z renty rodzinnej. Zatem błędne jest wnioskowanie 

skarżącej, że dochód z gospodarstwa rolnego nie powinien zostać uwzględniony 

przy ponownym ustalaniu dochodu rodziny, skoro przepis art. 3 pkt 24 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych nie wymienia takiego dochodu jako dochodu uzyskanego. 

Po pierwsze, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zawiera własną 

definicję dochodu uzyskanego w art. 2 pkt 20. Po drugie, organy nie kwalifikowały 

dochodu z gospodarstwa rolnego jako dochodu uzyskanego w rozumieniu art. 2 pkt 

20. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci enumeratywnie wymienia 

rodzaje dochodów, które należy uznać jako dochód utracony albo dochód uzyskany, 

ale zawsze w kontekście dochodów członków rodziny osiągniętych w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia 

wychowawczego (art. 2 pkt 2-4). 

W sprawie II SA/Ke 50/18 WSA w Kielcach uwzględnił skargę na decyzję 

odmawiającą przyznania świadczenia wychowawczego, gdzie kwestią sporną 

również był sposób obliczenia dochodu rodziny skarżącej. W sprawie zastosowanie 

miały art. 48 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który 
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nakazuje uwzględniać dochody uzyskane w 2014 r. oraz art. 7 ust. 1 i ust. 3. Spór 

zaistniał na tle podjęcia przez skarżącą zatrudnienia w czerwcu 2016 r. W tym 

sporze, w ocenie Sądu, rację miał organ odwoławczy twierdząc, że stosownie do art. 

7 ust. 3 ww. ustawy do dochodu członka rodziny należy dodać kwotę osiągniętego 

dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie 

dochodu, nie zaś 1/12 tego dochodu chciała skarżąca. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 3 

ustawy, w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko 

pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, 

dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka 

pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego 

dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie 

dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub 

weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego. W przepisie tym mowa 

jest o dochodzie członka rodziny, przez który stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy 

należy rozumieć przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia 

wychowawczego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1-3. Wykładnia obu tych przepisów 

prowadzi do wniosku, że do ustalenia czy rodzina (jej członkowie) spełniają kryterium 

dochodowe, od którego zależy przyznanie świadczenia w przypadku uzyskania 

dochodu spowodowanego podjęciem zatrudnienia, należy do miesięcznych 

dochodów wszystkich członków rodziny doliczyć kwotę osiągniętego dochodu za 

miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. 

Natomiast z urzędu Sąd stwierdził, że decyzje w niniejszej sprawie zostały wydane z 

naruszeniem art. 2 pkt 20 lit. c oraz art. 7 ust. 3 omawianej ustawy, co spowodowało, 

że za zasadny uznano zarzut naruszenia art. 7, art. 77 i 80 Kpa. Wskazano 

mianowicie, że aby uwzględnić uzyskanie dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 

ustawy nie jest wystarczające podjęcie przez członka rodziny zatrudnienia i 

uzyskania w jednym tylko miesiącu wynagrodzenia z tego tytułu, ale uzyskiwanie 

tego dochodu w okresie, na jaki ustalane jest prawo. Ponadto, stosownie do art. 2 pkt 

20 lit c ustawy uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane 

uzyskaniem zatrudnienia, nie zaś, jak twierdzi organ, że uzyskaniem dochodu jest 

samo podjęcie zatrudnienia. Istotą przepisu art. 7 ust. 3 ustawy jest bowiem 

uzyskiwanie dochodu, nie zaś sam fakt zatrudnienia, a warunkiem jego zastosowania 

jest ponadto tożsamość dochodu uzyskanego z dochodem uzyskiwanym w trakcie 
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okresu świadczeniowego. Ustawodawca zakłada bowiem doliczenie wyłącznie 

dochodu długotrwale uzyskiwanego. Tymczasem skarżąca od 28 grudnia 2016 r. 

pobierała zasiłek macierzyński w wysokości 80% ostatniego wynagrodzenia, co było 

organom wiadome. Nie poczyniły one jednak żadnych ustaleń odnośnie wysokości 

tego zasiłku uznając, że wystarczające jest ustalenie, że skarżąca nadal jest 

zatrudniona. Nawet gdyby uznać, że zasiłek macierzyński jest odpowiednikiem 

wynagrodzenia za pracę (a przepisy art. 2 pkt 19 i 20 ustawy nie traktują utraty 

wynagrodzenia za pracę na rzecz zasiłku macierzyńskiego w czasie zatrudnienia 

jako utraty dochodu w postaci wynagrodzenia za pracę i uzyskania dochodu z tytułu 

zasiłku macierzyńskiego), to w ocenie Sądu tylko wówczas można by zastosować 

art. 7 ust. 3 ustawy, a więc uznać, że skarżąca nadal uzyskiwała dochód wynikający 

z podjęcia zatrudnienia w czerwcu 2016 r., gdyby w okresie na jaki ustalane było 

prawo pobierała zasiłek macierzyński w wysokości takiej jak wynagrodzenie za 

miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, a więc w 

tej konkretnej sprawie w wysokości jej wynagrodzenia za miesiąc lipiec 2016 r. 

W sprawie II SA/Ke 611/18 organ I instancji wznowił postępowanie, a 

następnie uchylił decyzję przyznającą prawo do świadczenia wychowawczego i 

odmówił przyznania prawa do tego świadczenia, w związku z wyjściem na jaw 

okoliczności, że zgłoszona we wniosku o przyznanie świadczenia jako członek 

rodziny córka skarżącej od sierpnia 2015 r. zamieszkuje w Sosnowcu. Skarżąca na 

poparcie swojego twierdzenia, że ww. córka wchodzi do rodziny powoływała się na 

definicje pojęcia „rodzina” zawarte w ustawach o świadczeniach rodzinnych oraz o 

pomocy społecznej. Tymczasem omawiana sprawa dotyczyła świadczenia 

wychowawczego przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci, która to ustawa w sposób samodzielny i częściowo odmienny 

definiuje to pojęcie. I tak w porównaniu z definicją rodziny zawartą w ustawie o 

świadczeniach rodzinnych (zgodnie z którą, ilekroć w ustawie jest mowa o rodzinie - 

oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców 

dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku 

do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia 

legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w 

związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub 

specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 

dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (...); do 

członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna 
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prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego 

dziecka posiadającego własne dziecko) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci dodatkowo wymaga, aby dzieci w wieku do 25. roku życia nie tylko 

pozostawały na utrzymaniu rodziców ale także aby wspólnie z nimi zamieszkiwały. 

Tymczasem w omawianej sprawie nie jest sporne to, że po pierwsze córka nie 

mieszka ze skarżącą od sierpnia 2015 r., kiedy to wyprowadziła się do Sosnowca, a 

po drugie, utrzymuje się samodzielnie z otrzymywanych alimentów z funduszu 

alimentacyjnego, wynagrodzenia za pracę i stypendium socjalnego. Nawet więc jeśli 

skarżąca w miarę posiadanych możliwości w jakiś sposób pomaga córce, nie ma to 

żadnego znaczenia w tym sensie, że przez fakt takiej pomocy w świetle definicji 

pojęcia rodzina zawartej w art. 2 pkt 16 ustawy o pomocy państwa (…) córka nie 

może być uznana za członka tej rodziny przy ustalaniu zasadności wniosku o 

przyznanie świadczenia wychowawczego na rzecz innego dziecka skarżącej. 

Za uzasadniony Sąd uznał natomiast zarzut naruszenia art. 107 w zw. z art. 11 kpa. 

Żaden z organów nie uzasadnił bowiem, dlaczego nie pomniejszył dochodu rodziny o 

kwoty alimentów wyegzekwowanych w 2014 roku od członka rodziny – męża 

skarżącej. Jak wynika z zaświadczeń komornika sądowego, w 2014 roku prowadząc 

postępowanie egzekucyjne z wynagrodzenia dłużnika wyegzekwował on z wniosku 

wierzycielki należącej do tej samej rodziny co mąż skarżącej, kwotę 5722, 23 zł, zaś 

z wniosku drugiej wierzycielki kwotę 6417,03 zł. Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o 

świadczeniach rodzinnych, do którego odwołuje się art. 2 pkt 1 ustawy o pomocy 

państwa (…), ilekroć w ustawie jest mowa o dochodzie – oznacza to po odliczeniu 

kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób przychody i dochody 

wymienione w dalszej części tego punktu. Z tego przepisu jednoznacznie wynika, że 

alimenty świadczone na rzecz innych osób powinny być od dochodu odliczone. 

Organ wyjaśnił, że wyegzekwowanych alimentów nie odliczył od dochodu, gdyż za 

pośrednictwem kancelarii komorniczej wierzycielki alimentów nie otrzymały. 

Tymczasem, z brzmienia art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, odliczenie 

alimentów nie jest uzależnione od tego, czy komornik prowadzący egzekucję 

przekaże bezpośrednio wierzycielowi wyegzekwowane alimenty. Użyte w tym 

przepisie sformułowanie „po odliczeniu kwot alimentów świadczonych” wskazuje, że 

odliczeniu podlegają alimenty faktycznie świadczone, a więc wypłacone 

wierzycielowi dobrowolnie przez dłużnika lub wyegzekwowane od niego na rzecz 

uprawnionego do alimentów; nie podlegają natomiast odliczeniu alimenty jedynie 

zasądzone od dłużnika, ale faktycznie nie zapłacone przez niego ani od niego nie 
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wyegzekwowane. W ocenie Sadu bez znaczenia jest okoliczność, że wierzyciel 

alimentacyjny otrzymuje alimenty za pośrednictwem Funduszu, w sytuacji, gdy 

jednocześnie na rzecz tego Funduszu są te alimenty egzekwowane. Nie może 

budzić wątpliwości to, że wyegzekwowana tytułem alimentów kwota pomniejsza 

dochód rodziny.  

Sąd domyślił się, że powodem nieodliczenia od dochodu egzekwowanych alimentów 

były przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 

grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, 

wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 23 ust. 5 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych. Zgodnie z § 15 tego rozporządzenia w przypadku gdy członek rodziny 

ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu członka 

rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz tej osoby. Zdaniem 

Sądu, z powyższej regulacji nie wynika, aby odliczeniu mogły podlegać tylko alimenty 

zapłacone bezpośrednio przez dłużnika wierzycielowi czy też alimenty 

wyegzekwowane przez komornika i przekazane wierzycielowi. Zarówno w art. 3 pkt 1 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, jak i w § 15 wskazanego rozporządzenia chodzi 

także o alimenty wyegzekwowane od dłużnika i otrzymane przez wierzyciela, 

natomiast bez znaczenia jest to, że egzekwowane na podstawie wyroku 

zasądzającego alimenty są przekazywane do Funduszu, zaś wierzyciel otrzymuje te 

alimenty z Funduszu, a nie bezpośrednio od wierzyciela czy też komornika. Dopiero 

wówczas, gdyby egzekwowane alimenty były przekazywane na rzecz Funduszu jako 

zaległość wobec tego Funduszu powstała z tego tytułu, że wcześniej Fundusz 

alimenty te wypłacił wierzycielowi i faktycznie w danym roku (w tym wypadku w 2014) 

wierzyciel już nie otrzymywał z Funduszu żadnych świadczeń, brak byłoby podstawy 

do odliczenia wyegzekwowanych alimentów. Taka jednak sytuacja w sprawie nie 

zachodziła, skoro organy ustaliły, że w 2014 roku pierwsza wierzycielka otrzymała 

tytułem alimentów 4200 zł, którą to kwotę doliczono do dochodu rodziny zgodnie z 

art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych. Brak jest jakichkolwiek ustaleń 

dotyczących tego, czy druga wierzycielka w 2014 roku otrzymała jakieś świadczenia 

alimentacyjne z Funduszu. 

Odnośnie do alimentów wyegzekwowanych na rzecz pierwszej wierzycielki Sąd 

stwierdził, że chociaż pozostaje ona w jednej rodzinie z mężem skarżącej, to 

okoliczność ta nie powinna stanowić przeszkody do odliczenia od dochodu rodziny 

alimentów wyegzekwowanych. Przede wszystkim w art. 3 pkt 1 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych mowa jest tylko o odliczeniu alimentów świadczonych na 
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rzecz innych osób. W przepisie tym nie ma mowy o tym, że chodzi tylko i wyłącznie o 

alimenty świadczone na rzecz osób spoza rodziny. Dopiero w § 15 przywołanego 

wcześniej rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w 

sprawach o świadczenia rodzinne (i podobnie w aktualnie obowiązującym 

rozporządzeniu z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w 

sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być 

zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do 

świadczeń rodzinnych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1466) wskazano, że w przypadku gdy 

członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od 

dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz tej 

osoby. Niewątpliwie więc § 15 rozporządzenia zawęził krąg osób, na rzecz których 

wypłacane alimenty mogą być odliczone od dochodu. Tymczasem, rozporządzenie z 

dnia 8 grudnia 2015 r., o czym była już mowa wyżej, zostało wydane na podstawie 

delegacji ustawowej zawartej w art. 23 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W 

przepisie tym nie było delegacji dla ministra do zawężenia pojęcia osoby, na rzecz 

której są świadczone alimenty, podlegające odliczeniu od dochodu, a w 

szczególności, że ma to być osoba spoza rodziny. 

Z uwagi na powyższe WSA w Kielcach uchylił decyzje organów obu instancji, 

stwierdzając, że doszło do naruszenia przepisów postępowania – zaskarżone 

decyzje nie zawierają należytego uzasadnienia powodów nieodliczenia 

egzekwowanych od członka rodziny alimentów, a jednocześnie do naruszenia art. 3 

pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych w zw. z art. 2 ustawy o pomocy państwa 

(…).  Sąd zobowiązał organ do ustalenia, czy, a jeśli tak to w jakiej wysokości 

alimenty zostały wypłacone drugiej wierzycielce w 2014 roku. Nadto, jeżeli była to 

kwota niższa od alimentów wyegzekwowanych, do wyjaśnienia, na czyją rzecz kwota 

ta została przekazana i z jakiego tytułu. Odnośnie pierwszej wierzycielki organ 

powinien ustalić, na co została przekazana różnica pomiędzy kwotą alimentów 

wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego (5722,23 zł), a wypłaconych osobie 

uprawnionej na podstawie tytułu wykonawczego (4200 zł). Jeśli różnica została 

przekazana na rzecz Funduszu z tego tytułu, że wcześniej to on wypłacił alimenty 

wierzycielowi alimentacyjnemu, to te pieniądze nie będą podlegały odliczeniu od 

dochodu. Takiemu odliczeniu będzie podlegała tylko kwota 4200 zł, jaka została 

wypłacona tytułem alimentów. Podobnie w przypadku drugiej wierzycielki, tylko 

gdyby okazało się, że w 2014 roku nie otrzymała ona żadnych alimentów, a cała 
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wyegzekwowana kwota została przekazana Funduszowi, który wcześniej za dłużnika 

alimenty te płacił, wyegzekwowana kwota nie będzie podlegała odliczeniu. 

W sprawie II SA/Ke 172/18 Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało 

decyzję organu I instancji o odmowie przyznania świadczenia w formie: zasiłku 

rodzinnego dla pełnoletniej osoby uczącej się, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku do zasiłku rodzinnego 

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, dodatku do zasiłku rodzinnego na 

pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się 

szkoła na okres od 1.10.2017 do 30.06.2018, dodatku do zasiłku rodzinnego na 

pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się 

szkoła na okres od 1.09.2018 do 31.10.2018. Zdaniem Kolegium, w świetle art. 3 pkt 

13 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zawierającego 

definicję osoby uczącej się, co do zasady osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny, 

winna legitymować się wyrokiem (bądź wyrokami) zasądzającymi alimenty od obojga 

rodziców. W niniejszej sprawie skarżący w drodze ugody zawartej przed sądem 

uzyskał alimenty od ojca, natomiast cofnął żądanie alimentów od matki. Nie było więc 

możliwe uwzględnienie jego wniosku o ustalenie zasiłku rodzinnego i dodatków. 

Przepis art. 3 pkt 13 ustawy wprost stanowi o obojgu rodzicach i dlatego, jeżeli 

rodzice żyją, nie można pominąć żadnego z nich - nawet, kiedy z góry wiadomo, że 

sytuacja materialna drugiego rodzica nie pozwala na alimentację. 

WSA w Kielcach uwzględniając skargę na powyższe rozstrzygnięcie stwierdził 

konieczność zastosowania przy interpretacji art. 3 pkt 13 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, wykładni celowościowej, nakazującej uznanie za osobę uczącą się w 

rozumieniu ustawy także taką osobę nie pozostającą na utrzymaniu rodziców, na 

rzecz której nie doszło do zasądzenia alimentów lub też ustalenia ich w drodze 

ugody z uwagi na brak możliwości majątkowych i finansowych jej rodziców, 

uniemożliwiający wywiązywanie się przez nich z obowiązku alimentacyjnego. Brak 

jest bowiem racjonalnych powodów do takiej wykładni tego przepisu, która 

stawiałaby w lepszej sytuacji osobę uczącą się, która ma zasądzone alimenty od 

obojga rodziców, a w gorszej sytuacji osobę, która ma zasądzone alimenty tylko od 

jednego rodzica, gdyż możliwości majątkowe drugiego z rodziców nie pozwalają na 

zasądzenie od niego alimentów. W omawianej sprawie skarżący faktycznie nie 

pozostawał na utrzymaniu rodziców, w czasie, gdy był jeszcze małoletni, Sąd 

Rejonowy w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej w drodze zabezpieczenia 

umieścił go w miejscu zamieszkania i pod opieką dziadków. Powodem było naganne 
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zachowanie matki w stosunku do skarżącego. Skarżący mieszkał w internacie, 

natomiast wolne dni spędzał u dziadków. W sprawie toczącej o alimenty doszło do 

zawarcia ugody, którą ojciec skarżącego zobowiązał się do płacenia na jego rzecz 

alimentów poczynając od 1 października 2017 r. w wysokości 500 zł miesięcznie. 

Jednocześnie skarżący cofnął żądanie alimentów wobec matki „ponieważ nie 

pracuje". W związku Sąd Rejonowy umorzył postępowanie. 

Zdaniem WSA w Kielcach, skoro w sprawie zakończonej umorzeniem postępowania 

Sąd Rejonowy uznał, że cofnięcie pozwu nie zmierza do obejścia prawa, nie jest 

sprzeczne z prawem ani z zasadami współżycia społecznego, oznacza to, że 

faktycznie do cofnięcia pozwu doszło na skutek braku możliwości wywiązywania się 

przez matkę skarżącego z ciążącego na niej obowiązku alimentacyjnego. W takiej 

zaś sytuacji, umorzenie postępowania o zasądzenie alimentów od matki skarżącego 

jest równoznaczne z sytuacją, w której powództwo zostałoby z tego powodu 

oddalone, co, nie może powodować dla osoby uprawnionej gorszej sytuacji niż 

sytuacja osoby, na rzecz której zostały zasądzone alimenty od obojga rodziców. 

Zdaniem Sądu zawarty w definicji osoby uczącej się wymóg niepozostawania na 

utrzymaniu rodziców związany z ich śmiercią lub ustaleniem od nich alimentów ma 

na celu wyeliminowanie takich sytuacji, gdy faktycznie pełnoletnie dziecko w dalszym 

ciągu faktycznie pozostaje na utrzymaniu któregoś z rodziców. W niniejszej sprawie 

skarżący spełniał więc kryteria pozwalające na uznanie go za osobę uczącą się, w 

rozumieniu art. 3 pkt 13 cyt. ustawy. 

W sprawie II SA/Ke 300/18 Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył decyzję 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję organu I 

instancji uchylającą decyzję Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej z dnia 19 

marca 1998 r. w sprawie skierowania strony do Domu Pomocy Społecznej na czas 

nieokreślony (decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności). W omawianej 

sprawie podopieczny DPS w dniu 27 lutego 2017 r. złożył pisemną rezygnację z 

pobytu w tym Domu. W związku z powyższym, organ I instancji, działając na 

podstawie art. 106 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

decyzją z dnia 7 czerwca 2017 r. uchylił decyzję z dnia 19 marca 1998 r. Odnosząc 

się do zarzutu braku określenia dokładnej (wstecznej) daty uchylenia. Kolegium 

stwierdziło, że brak jest podstaw by uchylać lub zmieniać decyzje przyznające prawa 

do świadczeń z pomocy społecznej z mocą wsteczną. 

WSA w Kielcach, uwzględniając skargę, wskazał na występującą w orzecznictwie 

sądów administracyjnych rozbieżność odnośnie tego, czy decyzja konstytutywna, 



Wojewódzk i  Sąd Admin i s t racy jny  w  K ie l cach  

210 

 

czyli taka, o której mówi art. 106 ust. 5 ww. ustawy, może wywoływać skutki z mocą 

wsteczną. W doktrynie i judykaturze dominuje pogląd, że kwestia, jaki skutek - ex 

tunc czy ex nunc - ma określone orzeczenie, związana jest nie z samym podziałem 

orzeczeń na konstytutywne oraz deklaratoryjne, ale zależy od właściwości stosunku 

materialnoprawnego oraz stanu faktycznego konkretnej sprawy (M. Kamiński, 

Teoretyczne problemy podziału decyzji administracyjnych na deklaratoryjne i 

konstytutywne a zagadnienie ich skuteczności temporalnej, PPP nr 5 z 2008 r. s. 47 i 

nast.; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2009 r., III PO 7/08, OSNP 

2010/17-18/222). Każdy akt stosowania prawa odnosi się do określonego stanu 

faktycznego i w związku z tym jego skutki prawne mogą być powiązane w czasie z 

zaistnieniem tego stanu faktycznego. Należy więc uznać, że akt konstytutywny, 

kreujący określone prawa i obowiązki pozostaje w związku z zaistnieniem przesłanek 

faktycznych stanowiących podstawę powstania określonych skutków prawnych. W 

takiej sytuacji konstytutywna decyzja (akt) może działać zarówno z mocą na 

przyszłość, jak i z mocą wsteczną. 

Sąd wskazał, że uczestnik przebywał w domu pomocy społecznej nie na podstawie 

orzeczenia sądu opiekuńczego, ale wyłącznie na podstawie decyzji Wojewódzkiego 

Zespołu Pomocy Społecznej z 19 marca 1998 r. o skierowaniu do Domu Pomocy 

Społecznej na czas nieoznaczony. Tak więc, skoro decyzja ta nie została 

poprzedzona orzeczeniem sądu, uczestnik musiał wyrazić zgodę na jej wydanie. Nie 

jest w sprawie sporne, że nie jest ubezwłasnowolniony (ani całkowicie ani 

częściowo). Pismo z dnia 27 lutego 2017 r. o rezygnacji z pobytu w DPS dotarło do 

adresata najpóźniej w dniu 2 marca 2017 r., o czym świadczy treść znajdującego się 

w aktach pisma DPS skierowanego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z 

dnia 9 maja 2017 r. Rezygnując z pobytu w domu pomocy społecznej uczestnik 

cofnął w ten sposób swoją zgodę na dalszy w nim pobyt. Zgodnie zaś z art. 54 ust. 2 

omawianej ustawy osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy 

społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania 

osoby kierowanej, z zastrzeżeniem ust. 2a, chyba że okoliczności sprawy wskazują 

inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na 

umieszczenie w domu pomocy społecznej. Tak więc w dacie, kiedy uczestnik 

zrezygnował z dalszego pobytu w DPS, aby było możliwe skierowanie go i 

umieszczenie w takiej placówce konieczna była na to jego zgoda. 

Tymczasem Kolegium uzasadniając odmowę określenia wcześniejszej daty, z którą 

powinna być uchylona decyzja z 19 marca 1998 r. o skierowaniu uczestnika do DPS, 
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powołuje się na treść art. 54 ust. 4 ustawy i twierdzi, że dopiero po uzyskaniu 

stanowiska Sądu Rejonowego możliwe było uchylenie decyzji z 1998 r., a samo 

złożenie rezygnacji z dalszego pobytu w DPS nie mogło przyczynić się do uchylenia 

tej decyzji. W ocenie Sądu Takie stanowisko byłoby do zaakceptowania, ale tylko w 

sytuacji, gdyby podopieczny został umieszczony w DPS na podstawie orzeczenia 

sądu. Skoro jednak takiego orzeczenia w stosunku do niego przed 19 marca 1998 r. 

nie wydano, okoliczność, że nie wyraził on zgody na dalszy pobyt w DPS miała 

przesądzające znaczenie dla dalszego bytu decyzji kierującej go do tego domu, 

zwłaszcza w sytuacji, gdy swoją dotychczasową zgodę cofnął przebywając już poza 

tym Domem. Zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy, na który powołuje się organ, w 

przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel 

ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po 

umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy 

społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba 

taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - prokuratora. Nawet jednak w 

przypadku gdyby na skutek działań podjętych na podstawie tego przepisu sąd 

opiekuńczy na podstawie art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego orzekł o umieszczeniu takiej osoby w domu pomocy 

społecznej, to i tak, zdaniem Sądu, konieczne byłoby wydanie kolejnej decyzji o jej 

skierowaniu i umieszczeniu w DPS. Tymczasem w niniejszej sprawie, ani DPS ani 

też Ośrodek Pomocy Społecznej nie wystąpiły do tego Sądu z wnioskiem o przyjęcie 

uczestnika do DPS bez jego zgody i żadne postępowanie przed tym Sądem się nie 

toczyło. Nie można więc było podzielić stanowiska Kolegium, że podstawą do 

uchylenia decyzji z 1998 r. o skierowaniu do DPS mogło być i było dopiero 

stanowisko zawarte w piśmie Sądu Rejonowego z dnia 31 maja 2017 r. skierowanym 

do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Faktycznie bowiem pismem 

tym Sąd poinformował, że nie toczy się przed nim żadne postępowanie i przekazał 

posiadane przez siebie informacje, uzyskane od organu pomocy społecznej. 

Sąd zgodził się z zawartym w skardze zarzutem, że decyzja ta narusza art. 7 Kpa, 

który nakazuje uwzględnienie przy załatwieniu sprawy słusznego interesu obywateli, 

zwłaszcza mając na uwadze to, że skutkiem wydania decyzji uchylającej decyzję o 

skierowaniu do DPS dopiero po ponad 3 miesiącach od powzięcia wiadomości o tym, 

że skarżący cofa swoją zgodę na dalszy pobyt w DPS i nieokreślenia w niej 

wcześniejszej daty, z którą uchylona została decyzja z 1998 roku o skierowaniu, było 

obciążanie uczestnika kosztami pobytu w tym DPS, pomimo, że faktycznie w nim nie 
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przebywał. W szczególności nie można zgodzić się z organem, że takie 

postępowanie leżało w interesie strony. We wskazaniach co do dalszego 

postępowania Sąd polecił ustalić, kiedy dokładnie organ I instancji uzyskał informację 

o rezygnacji z pobytu w DPS, a więc z jaką datą doszło do niego to oświadczenie i z 

tą datą uchylić decyzję z 1998 roku. 

Logiczną konsekwencją uwzględnienia skargi w sprawie II SA/Ke 300/18 było 

uwzględnienie, z taką samą argumentacją, skargi Rzecznika Praw Obywatelskich w 

sprawie II SA/Ke 299/18, na decyzję Kolegium w przedmiocie uchylenia decyzji w 

sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. 

 

 

 

17. Sprawy z zakresu ochrony środowiska 

 

 W sprawie II SA/Ke 336/18 przedmiotem oceny sądu była decyzja 

nakładająca na podwykonawcę karę pieniężną za przekazanie po terminie 

sprawozdania określonego w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. 2017 r.,1289 ze zm.), dalej w 

całym opracowaniu przywołana jako „ustawa”). 

Skarżący nie zgadzał się z poglądem organów, że skoro podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości korzysta z usług podwykonawcy, to również 

ten podwykonawca winien złożyć stosowne sprawozdanie, podczas, gdy to właśnie 

główny wykonawca jako podmiot odbierający odpady komunalne przedkłada 

stosowne sprawozdanie z odbioru odpadów uwzględniając również odpady zebrane 

przez tego podwykonawcę, w danym okresie, co zwalnia podwykonawcę z 

obowiązku złożenia sprawozdania. Skarżący uznał za nietrafne również twierdzenie, 

że podwykonawcę podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości należy traktować jako podmiot, który nie odbiera odpadów i w 

konsekwencji winien złożyć sprawozdanie zerowe, podczas, gdy w rzeczywistości 

nie można uznać, że podwykonawca jest podmiotem który nie odbiera odpadów 

komunalnych skoro w zakres jego działań wchodził fizyczny odbiór odpadów u źródła 

i przewóz tak zebranych odpadów do instalacji. 

Oddalając skargę sąd wskazał, że działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w 
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rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (art. 

9b ust. 1 ustawy). Rejestr działalności regulowanej w powyższym zakresie prowadzi 

wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania 

odpadów od właścicieli nieruchomości. Szczegółowe dane jakie zamieszcza się w 

rejestrze zawiera ust. 4 art. 9b, w tym m.in. określenie rodzaju odbieranych odpadów 

komunalnych. Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy przedsiębiorca odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do 

rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości. Zatem uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego jest warunkiem sine qua non prowadzenia 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na danym terenie. Przepisy ustawy oraz przepisy odrębne tj. ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.,1579 tekst 

jedn.), nie zawierają ograniczeń co do podwykonawstwa w procesie zamówień 

publicznych, a tym samym dopuszczają udział podwykonawców. Obowiązek 

udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości wynika wprost z art. 6d ust. 1 ustawy. Regulacja art. 9c ust. 

1 prowadzi do wniosku, że obowiązek uzyskania wpisu o którym wyżej mowa, ciąży 

zarówno na podmiocie, który sam prowadzi działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jak i na podwykonawcy tego 

typu usług. Co więcej, w przypadku zakończenia działalności polegającej na 

odbieraniu odpadów komunalnych, przepis art. 9i ustawy nakłada na 

przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

obowiązek złożenia do właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w terminie 

14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosku o 

wykreślenie z rejestru. 

W świetle zaprezentowanych unormowań, to wpis do rejestru decyduje o tym, czy 

przedsiębiorca prowadzi czy też zamierza prowadzić działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W rezultacie każdy 

kto posiada wpis jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań o jakich 

mowa w art. 9 n ust. 1 ustawy, zaś w przypadku określonym w art. 9n ust. 6 – 

sprawozdań zerowych. Nie jest przy tym istotne czy działalność prowadzi we 

własnym imieniu czy też jako podwykonawca. Potwierdzeniem tego stanowiska jest 

dokonana ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 
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87), nowelizacja m.in. art. 9n ustawy w ten sposób, że dodano ustęp 6 o 

następującej treści: "Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który w danym półroczu nie 

odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w terminie, o którym 

mowa w ust. 2, sprawozdanie zerowe". Wskazana nowelizacja, która weszła w życie 

w dniu 1 lutego 2015 r. powoduje, że w obecnym stanie prawnym nie ulega 

wątpliwości, że przedsiębiorca wpisany do prowadzonego przez wójta gminy rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości ma obowiązek składania sprawozdań bez względu na okoliczność 

faktycznego jej wykonywania. 

W rezultacie w stanie prawnym obowiązującym od 1 lutego 2015 r. podmiot, o którym 

mowa w ust. 1 art. 9n ustawy z 1996 r. czyli "podmiot odbierający odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości" ma obowiązek złożyć sprawozdanie zerowe nawet 

jeżeli w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych 

od właścicieli, w swoim imieniu, a tylko jako podwykonawca. Stosownie bowiem do 

ust. 6 art. 9n okoliczność, że mimo zarejestrowanej działalności dany podmiot nie 

odbiera faktycznie odpadów od właścicieli nieruchomości nie zwalnia go od 

obowiązku sporządzenia sprawozdania, a jedynie sprawia, iż składa on 

sprawozdanie zerowe. Stanowisko takie uznać należy za utrwalone w orzecznictwie 

sądów (por. np. wyrok NSA z dnia 4 października 2017 r., II OSK 2321/16). 

Sąd podniósł, że skarżący posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Sprawozdanie zerowe za I półrocze 2017 r. powinno być złożone do dnia 31 lipca 

2017 r., a zostało złożone dopiero w dniu 5 października 2017 r. Okoliczność, że 

główny wykonawca złożył terminowo swoje sprawozdanie, w którym wyszczególnił 

odrębnie odpady zbierane przez skarżącego, pozostaje bez znaczenia dla oceny 

prawidłowości złożenia sprawozdania przez skarżącego.  

Sprawa II SA/Ke 108/18 również dotyczyła nałożenia kary pieniężnej za 

złożenie po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne. W 

sprawie tej sąd zajął się kwestią sprawozdań zerowych, wskazując, że uprzednio w 

orzecznictwie i piśmiennictwie prezentowane były dwa odmienne stanowiska 

dotyczące konieczności składania sprawozdań zerowych. Pierwsze, którego 

wyrazem jest m. in. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2014 r. o sygn. akt II SA/Bd 1541/13  z pozytywną glosą 

Jerzego Jamiołkowskiego, w którym przyjęto, że sam fakt wpisu do rejestru 
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działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów na terenie danej gminy 

skutkuje obowiązkiem sprawozdawczym bez względu na okoliczność faktycznego jej 

wykonywania. Drugie, wyrażone w zdecydowanie większej ilości orzeczeń sądów 

administracyjnych, w którym przyjęto, że z treści art. 9n ust. 1 i zawartego w nim 

zwrotu "podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości" nie 

można wyinterpretować normy obligującej podmioty wpisane do rejestru do 

przedstawiania tzw. sprawozdań zerowych (por. przykładowo prawomocne wyroki w 

sprawach II SA/Gl 396/14, II SA/Sz 577/14, IV SA/Wa 371/14, II SA/Gl 685/14, II 

SA/Bd 1295/14, II SA/Gl 1080/14, IV SA/Wa 2773/13). 

Sąd podkreślił, że ww. orzeczenia zapadły w oparciu o stan prawny sprzed 

nowelizacji art. 9n ustawy i odnosiły się do interpretacji powyższego przepisu w jego 

brzmieniu sprzed 1 lutego 2015r. W dniu tym bowiem weszła w życie ustawa z dnia 

28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), mocą której dokonano 

zmiany art. 9n ustawy w ten sposób, że między innymi dodano ustęp 6 o 

następującej treści: "Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który w danym półroczu nie 

odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w terminie, o którym 

mowa w ust. 2, sprawozdanie zerowe". W uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej 

ustawodawca nie wyjaśnił powodów dodania do dotychczasowej treści art. 9n ust. 6. 

W tym zakresie, po analizie dotychczasowego orzecznictwa i poglądów doktryny – 

odnoszących się do art. 9n ust. 1 w brzmieniu przed ww. zmianą – zasadnym jest 

stwierdzenie, że ustawodawca uwzględnił wyrażane w judykaturze wątpliwości co do 

istnienia obowiązku sprawozdawczego po stronie podmiotów faktycznie 

niewykonujących działalności i zdecydował się na jego jednoznaczne określenie (por. 

wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2016 r. o sygn. akt II OSK 1333/14). 

Odnoszą się do stanu faktycznego sprawy, sąd zwrócił uwagę, że od 1 lutego 2015 r. 

obowiązywał art. 9n ust. 6, w którym ustawodawca expressis verbis ustanowił 

obowiązek przekazania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta (w terminie do 

końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy) sprawozdań 

zerowych przez podmioty, które w danym półroczu nie odbierały na terenie danej 

gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Tymczasem wbrew 

dyspozycji cyt. przepisu skarżąca Spółka złożyła wymagane sprawozdanie dopiero w 

dniu 12 lipca 2017 r. – pomimo że podmiot ten stosownie do treści art. 9n ust. 2 

ustawy zobowiązany był złożyć sprawozdanie półroczne do dnia 31 stycznia 2017 r., 
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pozostając wobec tego przez 162 dni w zwłoce w powyższym zakresie. 

Jednocześnie, jak wynika z art. 9x ust. 1 pkt 5 ustawy każdy dzień opóźnienia 

powoduje nałożenie kary w wysokości 100 zł (nie więcej jednak niż za 365 dni). 

W związku z powyższym w ocenie Sądu zasadne było uznanie, że obowiązek 

składania tzw. "sprawozdania zerowego" statuowała obowiązująca w czasie 

wydawania decyzji przez organy wprost wyrażona przez ustawodawcę podstawa 

prawna w postaci art. 9n ust. 6 ustawy. W rezultacie, implikowało to konieczność 

nałożenia na Spółkę sankcji administracyjnej za niezłożenie takiego sprawozdania w 

wysokości 100 zł x 162 dni opóźnienia – która została wymierzona i obliczona w 

sposób zgodny z ww. przepisami, wynosząc 16.200,00 zł. Sąd dodał, że skoro 

obowiązek składania sprawozdań zerowych przez podmioty odbierające odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości został wyrażony przez ustawodawcę w 

sposób jasny, konkretny i jednoznaczny (podobnie jak kara za brak spełnienia tego 

wymogu), to nie budzi wątpliwości że sprawozdanie to zawiera wpisane wartości 

zerowe lub pozostawione puste rubryki sprawozdania z informacją, że podmiot nie 

odbierał odpadów w danym półroczu.  

Ponadto sąd podkreślił, że w przedmiotowej sprawie nie mogły znaleźć 

zastosowania, jak chce tego Spółka, przepisy działu IVa ustawy K.p.a. Zgodnie 

bowiem z cyt. przepisem do kar pieniężnych stosuje się przepisy działu III ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ("Zobowiązania podatkowe"), z tym 

że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi, 

prezydentowi miasta oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Z kolei 

stosownie do art. 189a § 2 pkt 1 i 2 K.p.a. w przypadku uregulowania w przepisach 

odrębnych przesłanek wymiaru administracyjnej kary pieniężnej oraz odstąpienia od 

nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub udzielenia pouczenia nie stosuje się 

przepisów działu IVa ("Administracyjne kary pieniężne") w tym zakresie. Taka 

właśnie sytuacja miała miejsce w odniesieniu do nałożonej w niniejszej sprawie kary 

pieniężnej, wyczerpująco unormowanej w cyt. wyżej przepisach ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. W rezultacie Spółka nie mogła uniknąć 

odpowiedzialności z tytułu złożenia po terminie sprawozdania zerowego, powołując 

się na nieznajdujący zastosowania w rozpoznawanej sprawie art. 189f § 1 K.p.a. 

W sprawie II SA/Ke 341/18, dotyczącej sprzeciwu od zamiaru usunięcia drzew 

i krzewów, kluczową kwestią przy ocenie zasadności wniesionej skargi była 

odpowiedź na pytanie, czy zgłoszone do wycięcia drzewa na działce stanowią 

zadrzewienia sródpolne lub przydrożne. 
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Sąd zaznaczył, że nie ulega wątpliwości, że w polskim systemie prawnym nie ma 

legalnej definicji zadrzewień sródpolnych lub przydrożnych. Przepis art. 5 pkt 27 

ustawy o ochronie przyrody definiuje jedynie pojęcie zadrzewienia, rozumiejąc przez 

to pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu 

ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) lub plantacją, 

wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego 

terenu. Zakładając zatem, że treść normy prawnej powinna być sformułowana w 

sposób przejrzysty i prosty, bez konieczności dokonywania takiej wykładni, która 

pozostawałaby w sprzeczności z powszechnym rozumieniem pojęć w danej normie 

użytych (co nabiera szczególnego znaczenia w przypadku formułowanych przez 

prawodawcę zakazów), za prawidłowy Sąd uznał pogląd zaprezentowany w 

uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że zadrzewienie śródpolne i przydrożne, to 

zadrzewienia w podanym wyżej rozumieniu położone wśród pól lub przy drodze. 

 W sprawie II SA/Ke 411/18 istota sporu sprowadzała się do rozstrzygnięcia 

zagadnienia, czy organy prawidłowo uznały, że art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017, poz. 519 ze zm.), dalej "Poś", nie 

znajduje zastosowania do postępowania, w sprawie negatywnego oddziaływania na 

środowisko. Sąd wskazał, że zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w orzecznictwie 

ugruntowany jest pogląd, że przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji, gdy 

inne przepisy nie zawierają rozwiązań nakładających obowiązki bezpośrednio z 

mocy prawa lub nie pozwalają na nałożenie obowiązków dalej idących (np. 

wynikających z art. 373 Poś). Postępowanie w sprawie ochrony przed hałasem, 

dotyczy zagadnień uregulowanych przepisami działu V "Ochrona przed hałasem", 

tytułu II "Ochrona zasobów środowiska" Poś. Z ogólnych zasad postępowania 

administracyjnego wynika, że w tym samym stanie faktycznym nie powinny być 

stosowane różne sankcje. Z tego względu uznać należy, że w pierwszej kolejności w 

sprawie winny mieć zastosowanie przepisy dotyczące ochrony przed hałasem. 

Przepis art. 362 Poś ma bowiem charakter uzupełniający i powinien być stosowany 

wtedy, gdy inne normy nie przewidują bardziej szczegółowych rozwiązań (por. K. 

Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wyd. IV Lex; wyroki NSA: z dnia 

24 listopada 2015 r., sygn. II OSK 758/14; z dnia 17 czerwca 2011 r., sygn. II OSK 

1057/10). 

Sąd stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie takim szczegółowym rozwiązaniem jest 

art. 115a ust. 1 Poś. Trafne jest stanowisko organów, że w sytuacji gdy 

postępowanie administracyjne nakierowane jest na zapewnienie ochrony przed 
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hałasem, niedopuszczalne jest zastosowanie art. 362 Poś, mającego charakter 

uzupełniający wobec przepisów dotyczących ochrony przed hałasem. Dopiero po 

wykluczeniu możliwości zastosowania przepisów dotyczących ochrony przed 

hałasem, istnieje możliwość zastosowania art. 362 Poś. Skoro więc w niniejszej 

sprawie istnieje regulacja szczegółowa dotycząca ochrony przed hałasem w postaci 

art. 115a Poś, co więcej, na podstawie tej regulacji wydana została już decyzja 

określająca dopuszczalne poziomu hałasu przenikającego ze sklepu do środowiska 

na wszystkie tereny podlegające ochronie przed hałasem zlokalizowane wokół 

sklepu, to żądanie wydania decyzji na podstawie art. 362 Poś musiało zostać 

załatwione odmownie. Wyegzekwowanie przestrzegania obowiązków nałożonych tą 

decyzją nie jest przedmiotem niniejszego postepowania, które miało na celu ocenę 

zasadności zastosowania art. 362 Poś, którego domagała się skarżąca. Przepis ten 

nie służy bowiem egzekucji obowiązków nałożonych w innym postępowaniu, lecz jest 

samodzielną podstawą do nałożenia obowiązków, w sytuacji gdy inne normy nie 

przewidują bardziej szczegółowych rozwiązań. 

W sprawie II SA/Ke 698/17 przedmiotem badania była decyzja w przedmiocie 

środowiskowych uwarunkowań. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu 

I instancji, a także uchylił postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Kielcach uzgadniające realizację przedsięwzięcia stwierdzając, że 

uchylone akty nie zawierały jednoznacznej oceny co do braku znacząco 

negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko (w tym na obszar Natura 2000 i 

na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu). 

Sąd podał, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia planowanego na terenie obszaru Natura 2000 możliwe jest jedynie 

wówczas, gdy przedsięwzięcie to nie będzie mogło znacząco negatywnie 

oddziaływać na ten obszar. Wniosek taki wynika wprost z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U.2016, poz. 353 ze zm.), powoływanej dalej jako ustawa, zgodnie z 

którym jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że 

przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, 

organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia 

zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa 

w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Skoro zatem objęta 

kontrolowanym postępowaniem inwestycja położona jest na obszarze Natura 2000, 
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to zarówno ze złożonego raportu, jak i z wymaganego ustawą uzgodnienia z RDOŚ 

powinno wynikać w sposób nie budzący wątpliwości, że realizacja przedsięwzięcia 

nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar. Innymi słowy rzecz 

ujmując, aby były podstawy do wydania w takim przypadku decyzji określającej 

środowiskowe uwarunkowania, wyniki przeprowadzonej oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko powinny wykluczać jednoznacznie brak możliwości 

znacząco negatywnego wpływu inwestycji na obszar Natura 2000. Tymczasem z 

przeprowadzonej przez organ oceny oddziaływania na środowisko nie da się takiego 

wniosku wywieść w sposób nie budzący wątpliwości. 

W sprawie tej Sąd również stwierdził, że w razie oceny, że przedsięwzięcie może 

znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, określenie 

środowiskowych uwarunkowań jest uzależnione od ustalenia, że za realizacją 

inwestycji przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym 

wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, a jednocześnie brak jest 

rozwiązań alternatywnych. W razie spełnienia tych warunków należy zapewnić 

wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i 

właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. Stwierdzenie konieczności 

wykonania kompensacji przyrodniczej następuje w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy). Przepis art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. 

zm.). 

Sąd także podkreślił, że stosownie do art. 66 ust. 1 pkt 9 ustawy złożony w sprawie 

raport zawierał rozdział 15 pn. "Opis przewidywanych działań mających na celu 

zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru", jednak obejmował on przede 

wszystkim opis działań minimalizujących i ograniczających negatywny wpływ 

inwestycji na środowisko przyrodnicze, nie odnosząc się do kompensacji 

przyrodniczej. Z tych właśnie przyczyn, przeprowadzona ocena oddziaływania na 

środowisko, a zwłaszcza postanowienie uzgodnieniowe RDOŚ, musi zawierać 

jednoznaczne stanowisko co do tego, czy planowane przedsięwzięcie może 

znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, na którym ma być realizowane, czy 

też nie. Treść raportu nie budziła - w ocenie Sądu - wątpliwości co do tego, że 

zamierzone przedsięwzięcie będzie miało negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Przyznają to sami autorzy tego dokumentu. Chodziło natomiast o ocenę, czy 
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przewidziane w raporcie szerokie działania minimalizujące bądź ograniczające 

negatywny wpływ na elementy przyrodnicze, wykluczają możliwość negatywnych 

oddziaływań na obszar Natura 2000 - w rozumieniu art. 81 ust. 2 ustawy. Taką 

właśnie weryfikację raportu, poprzez zważenie sygnalizowanych przez jego autorów 

zagrożeń oraz działań minimalizujących i ograniczających negatywne oddziaływania 

na chroniony obszar, powinien przeprowadzić RDOŚ w swoim uzgodnieniu. 

Dalej Sąd zaznaczył, że raport sporządzany w trakcie przeprowadzanej oceny 

oddziaływania na środowisko zawiera wiadomości specjalne, nie może powodować, 

że organ odwoławczy weryfikację jego treści ogranicza tylko i wyłącznie do oceny, 

czy spełnia on wymogi formalne z art. 66 ustawy, tak jak miało to miejsce w 

zaskarżonej decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił pogląd prezentowany 

już w orzecznictwie, wedle którego raport jest dokumentem prywatnym, a zawarte w 

nim stwierdzenia podlegają ocenie jak każdy dowód w sprawie, zgodnie z zasadą 

swobodnej oceny dowodów. Zadaniem organu prowadzącego postępowanie jest 

sprawdzenie zawartości raportu w kontekście spełnienia wymogów nie tylko 

formalnych, ale także merytorycznych. W szczególności, organ powinien ustalić, czy 

opracowanie zawiera komplet niezbędnych informacji pozwalających na ocenę 

przedsięwzięcia i jego oddziaływania na środowisko oraz informacji identyfikujących 

rodzaj i skalę skutków środowiskowych, a także społecznych. Obowiązkiem organu 

jest również weryfikacja materiałów stanowiących podstawę sporządzonego raportu. 

Ocena raportu powinna bowiem zmierzać do zidentyfikowania wszystkich 

potencjalnych zagrożeń środowiskowych związanych z realizacją planowanej 

inwestycji. Do raportu stosuje się zasady postępowania dowodowego, dlatego w 

razie wątpliwości w zakresie istotnych okoliczności sprawy organ może wezwać 

inwestora do uzupełnienia raportu lub może sięgnąć do innych środków 

dowodowych. W orzecznictwie sądowym podkreśla się również, że organ nie jest 

związany treścią raportu, a ustalenia w nim zawarte mogą służyć wydaniu decyzji w 

sytuacji, gdy raport jest rzetelny, spójny oraz wolny od niejasności i nieścisłości – co 

może być kwestionowane przez strony, jak również przedstawicieli społeczeństwa. 

Nie ulega jednocześnie wątpliwości, że skuteczność zarzutów wobec raportu może 

być różna w zależności od poparcia ich odpowiednimi dowodami i konkretną 

argumentacją, jednak w każdym przypadku rzeczą organu administracji jest 

wyjaśnienie i ocena rozbieżnych stanowisk dotyczących oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko (por. wyroki NSA z 18 maja 2016 r. sygn. akt II OSK 

2151/14, z dnia 8 czerwca 2017 r. sygn. akt II OSK 2584/15, wyrok WSA w Kielcach 
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z 7 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Ke 842/16). W stanie faktycznym sprawy, 

zaprezentowany w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji pogląd, że ocena raportu przez 

organ odwoławczy ograniczać się musi jedynie do zbadania go pod względem 

formalnym, doprowadziło w efekcie do tego, że SKO nie zawarło w swojej decyzji 

własnego stanowiska co do tego, czy planowane przedsięwzięcie może znacząco 

negatywnie wpływać na obszar Natura 2000 czy też nie. Organ odwoławczy nie 

dokonał też kontroli postanowienia RDOŚ pod względem jego zgodności z prawem 

(powołując się kilkakrotnie na fakt "wyspecjalizowania" tego organu), wskutek czego 

nie dostrzegł, że wyrażone w uzgodnieniu stanowisko, powtórzone przez organ I 

instancji, nie odpowiada dyspozycji art. 81 ust. 2 ustawy. 

 

 

 
 

V. Działalność pozaorzecznicza Sądu 

1. Narady, konferencje i szkolenia 

Szkolenia i konferencje sędziów WSA w Kielcach w 2018 r. : 

 

1. W dniu 20 marca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny zorganizował 

seminarium pt. „Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego” w którym 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach reprezentowało 2 sędziów oraz 

asesor sądowy. 

2. W dniu 5 czerwca 2018 r. w Sali Narad Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach odbyło się spotkanie z sędziami sadów 

administracyjnych Republiki Litewskiej. Delegację z Litwy reprezentowali 

Gintaras Kryževičius - Prezes Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy, 

Ramũnas Gadliauskas - sędzia, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Republiki 

Litewskiej, Veslava Ruskan sędzia Najwyższego Sądu Administracyjnego 

Litwy, Jolanta Malijauskienė Prezes Wileńskiego Okręgowego Sądu 

Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny był reprezentowany przez 

Prezesa NSA prof. Marka Zirka – Sadowskiego, Wiceprezesa NSA Dyrektora 

Biura Orzecznictwa Marię Wiśniewską, Wiceprezesa NSA Prezesa Izby 

Gospodarczej Janusza Drachala oraz sędzię NSA Małgorzatę Niezgódkę – 
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Medek. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach reprezentowali: Prezes 

Sądu  - sędzia NSA Anna Żak, Wiceprezes WSA w Kielcach - sędzia WSA 

Sylwester Miziołek. W spotkaniu wzięli także udział sędziowie, referendarze 

sądowi oraz asystenci sędziów. Uczestnicy spotkania zostali powitani przez 

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Annę Żak, następnie sędzia 

WSA Mirosław Surma omówił zasady funkcjonowania sądownictwa 

administracyjnego w Polsce, w szczególności przedstawiając postępowanie 

sądowe przed sądami pierwszej instancji. 

3. W  dniach 9 – 11 maja 2018 r. w Czechach w miejscowości Hradec Králové 

odbyło się spotkanie czesko – polskiej grupy roboczej. W spotkaniu 

uczestniczyli m.in. sędziowie z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w 

Kielcach: Ewa Rojek i Artur Adamiec.  

4. W dniu 11 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Miejsce i 

przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”, która została 

zorganizowana przez WSA w Warszawie oraz Krajową Izbę Radców 

Prawnych – pod patronatem Naczelnego Sądu Administracyjnego. W 

konferencji uczestniczył Wiceprezes WSA w Kielcach Sylwester Miziołek.  

5. W dniach 4 – 5 czerwca 2018 r. odbyła się X Jubileuszowa Ogólnopolska 

konferencja naukowa pt. „Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w 

Polsce. Fiskalne i pozafiskalne granice opodatkowania”. W konferencji 

uczestniczyła sędzia z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

Magdalena Chraniuk – Stępniak.  

6. Sędziowie WSA w Kielcach wzięli udział w wyjazdowych warsztatach 

sędziowskich zorganizowanych w dniach 6 – 8 czerwca 2018 r. przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.  

Podczas warsztatów referaty wygłosili:  

 „Stosowanie przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa do niepodatkowych należności budżetowych na 

tle problematyki odsetek od zwróconej kary pieniężnej w związku z 

naruszeniem przepisów ustawy o transporcie drogowym. Analiza 

zagadnienia i przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych.” ref. 

sędzia WSA Krzysztof Armański 

  „Odsetki a podatek dochodowy od osób fizycznych – wybrane 

zagadnienia.” ref. sędzia WSA Artur Adamiec 
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 Skuteczne zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o 

przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Problemy w 

stosowaniu art. 70 § 6 pkt 1 i art.  70 c Ordynacji podatkowej. Analiza 

orzecznictwa sądów administracyjnych”. ref. sędzia WSA Magdalena 

Chraniuk – Stępniak 

 „Program 500+ - wybrane zagadnienia na tle ustawy z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Analiza orzecznictwa 

sądów administracyjnych.” ref. asesor sądowy Agnieszka Banach 

 Instytucja czasowego odebrania zwierzęcia (art. 7 ustawy o ochronie 

zwierząt) moderator sędzia NSA Anna Żak – Prezes WSA w Kielcach 

  Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) w 

orzecznictwie sądowym” moderator sędzia WSA Sylwester Miziołek – 

Wiceprezes WSA w Kielcach. 

7. W dniach 9 – 11 października 2018 r. delegacja z Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach w składzie: Prezes Sądu s. NSA Anna Żak, 

Wiceprezes Sądu s. WSA Sylwester Miziołek, s. WSA Ewa Rojek – 

Przewodnicząca Wydziału I Orzeczniczego, s. WSA Renata Detka – Z-ca 

Przewodniczącego Wydziału II Orzeczniczego oraz s. WSA Mirosław Surma 

– na zaproszenie Pani Prezes Okręgowego Sądu Administracyjnego w Wilnie 

uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami sądownictwa 

administracyjnego na Litwie. Prezes Anna Żak przedstawiła problematykę 

dotyczącą organizacji i funkcjonowania sądów administracyjnych w Polsce. 

Delegacja polska zapoznała się z organizacją sądownictwa administracyjnego 

na Litwie. 

8. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zorganizował w dniach 25 – 27 

września 2018 r. warsztaty sędziowskie sędziów Wojewódzkich Sądów 

Administracyjnych w Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i Kielcach. 

Podczas warsztatów referaty wygłosili: 

 Konsekwencje wydanego w trybie prejudycjalnym orzeczenia TSUE, 

dla zakresu kognicji sądów administracyjnych na gruncie prawa 

podatkowego, w szczególności dla praw jednostki do wznowienia 

postępowania sądowego ze względu na sprzeczność prawomocnego 

wyroku z prawem UE – art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej, na tle 
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uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego I FPS 1/17” ref. sędzia 

WSA Danuta Kuchta  

 „Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

– uprawnienie czy obowiązek?” ref. sędzia WSA Renata Detka  

 „Informacja publiczna – wybrane zagadnienia i przegląd orzecznictwa” 

ref. sędzia WSA Jacek Kuza 

 „Skutki ogłoszenia upadłości dla postępowania przed sądem 

administracyjnym – wybrane zagadnienia” – ref. sędzia WSA Mirosław 

Surma. 

9. Sędzia WSA w Kielcach Danuta Kuchta uczestniczyła w konferencji 

szkoleniowej zorganizowanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Rzeszowie. Seminarium odbyło się w dniach 1 - 3 października 2018 r. w 

Sandomierzu. 

10. W dniach 15 – 16 października 2018 r. trzech sędziów z WSA w Kielcach 

uczestniczyło w spotkaniu konferencyjno – szkoleniowym dla sędziów sądów 

administracyjnych orzekających w sprawach podatkowych, dotyczącym 

problematyki nowych rozwiązań zwiększających skuteczność pobory VAT 

oraz zagadnień związanych ze zdefiniowaniem pojęcia budowli dla potrzeb 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Organizatorem konferencji był 

Naczelny Sąd Administracyjny.  

 

Referendarze sądowi : 

W dniach 17 maja 2018 r. i 20 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny 

zorganizował warsztaty pt. „Analizy sprawozdań finansowych” w których uczestniczyli 

starsi referendarze sądowi z WSA w Kielcach Agnieszka Karyś – Adamczyk i 

Małgorzata Długońska. 

 

Pracownicy WSA w Kielcach w 2018 r.  uczestniczyli w szkoleniach: 

 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r.  

 Podstawowe zagadnienia prawa pracy podczas kontroli PIP w 2018 r.  

 Ochrona danych osobowych w kadrach, płacach i księgowości z 

uwzględnieniem zmian w 2018 r. – RODO; 

 Nowe obowiązki publikacyjne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. 
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 szkolenie z RODO organizowane w ramach projektu szkoleniowego 

realizowanego przez Instytut Odpowiedzialnego Biznesu. 

 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r.”  

 XV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo – Organizacyjna Stowarzyszenia 

Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości w Olsztynie w dniach 17 – 20 

kwietnia 2018 r.  

 „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 

zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06” -  Administrator Systemu 

Informatycznego w WSA w Kielcach Tomasz Chrzanowski 

 „Kompendium wiedzy z prawa pracy – najnowsze zmiany” 

 „Nowy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2018 z RODO” 

 „Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – zmiany od 1 stycznia 2019 

r. – nowe wzory dokumentów o wniosków”; 

 „Obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 

2018 r. – rewolucyjne zmiany . Nowe zasady rozliczania PIT już za rok 2018 

oraz planowane zmiany na rok 2019” 

 „Zmiany w prawie pracy w 2018 r.”; 

 „E-ZLA  i zmiany w dokumentach ZUS”; 

 „Odmowa udostępnienia informacji publicznej”. 

 

W ramach Dnia Przedsiębiorczości organizowanego przez Fundację 

Młodzieżowej Przedsiębiorczości uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. 

Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu odbyła w dniu 21 marca 2018 r. 

w WSA w Kielcach szkolenie dot. funkcjonowania sądownictwa administracyjnego. 

 

 

 

2. Wydział Informacji Sądowej 

 

Wydział Informacji Sądowej wykonuje swoje zadania w oparciu o przepis §5 

Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów  administracyjnych (Dz.U.  z 2015 r. 

poz.1177).  Wydział  wykonywał swoja pracę w niezmienionym trzyosobowym 

składzie. Zgodnie z powyższym w 2018 r. : 
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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 465 sztuk akt 

sądowoadministracyjnych, w tym 162 sprawy należące do właściwości Wydziału I, 

303 sprawy do właściwości Wydziału II. Udzielono informacji ok. 6000 

zainteresowanym. Osoby te pytały głównie o stan danej sprawy toczącej się w tut. 

Sądzie, prosiły o wyjaśnienie niezrozumiałych dla nich pojęć dotyczących 

postępowania sądowoadministracyjnego oraz zagadnień procesowych. Pracownicy 

WIS udzielali informacji na temat toczących się postępowań, procedurze wnoszenia 

skarg, a także obowiązkach spoczywających na stronach postępowania.  

Do Wydziału Informacji Sądowej  w 2018 r. wpłynęły 23 wnioski  w trybie 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

Najwięcej wniosków - 20 zostało  przekazanych drogą elektroniczną, w tym 19 

za pośrednictwem poczty e-mail, jeden poprzez platformę e-Puap, jedynie trzy 

wnioski zostały złożone w formie papierowej - osobiście w budynku Sądu oraz za 

pośrednictwem operatora pocztowego. 

Żądania wnioskodawców były uwzględniane, poza jednym wnioskiem w 

którym została wydana decyzja umarzająca postępowanie.  

Pięć wniosków wpłynęło od podmiotów gospodarczych. Firma z branży 

energetycznej  wnioskowała o przesłanie  wyroków uwzględniających skargę, 

dotyczących ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji związanych z budową 

farm fotowoltaicznych w związku z zasadą tzw. dobrego sąsiedztwa (spełnieniu 

przesłanki art. 61 ust 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym). 

W kolejnym wniosku, firma zajmująca się infrastrukturą teleinformatyczną, 

zwróciła się o udostępnienie informacji odnośnie najkorzystniejszej oferty 

postępowania przetargowego, które odbyło się w tut. Sądzie  na dostawę sprzętu 

komputerowego (nazwa producenta, modele procesorów oraz wersja systemu 

operacyjnego ). 

Spółka zajmująca się oprogramowaniem do zarządzania dokumentami 

zwróciła się o informację na temat posiadanych systemów elektronicznej obsługi 

obiegu dokumentów i zamówień publicznych, a także o dane na temat Biuletynu 

Informacji Publicznej i podpisów elektronicznych użytkowanych w tut. Sądzie.  
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W kolejnym wniosku, stowarzyszenie energetyki wiatrowej zawnioskowało o 

informację dotyczącą sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej z  

wniosku złożonego przez tut. WSA o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. 

Wpłynęło również zapytanie dotyczące miesięcznej kwoty, za jaką wykonywana jest 

usługa  utrzymania czystości w budynku Sądu. 

Przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej jako nadawcy kolejnego wniosku 

zwrócił się o informację na temat zawisłej przed tut. Sądem sprawy odnośnie 

wywłaszczenia nieruchomości znajdującej się obok budynku wspólnoty. Z powodu 

braku możliwości identyfikacji sprawy, pismem zwrócono się  o sprecyzowanie 

zapytania.   Ponieważ w zakreślonym terminie wnioskodawca nie udzielił wyjaśnień, 

została wydana decyzja umarzająca postępowanie w przedmiotowej sprawie.  

Autorem  siedmiu zapytań, był ten sam wnioskujący (adwokat), który podobnie 

jak w latach poprzednich, zwracał się o informację, czy do tut. WSA wpłynęły sprawy  

w których stroną lub uczestnikiem postępowania jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Kielcach, przy czym każdy z wniosków obejmował inny zakres 

czasowy żądanych danych.  

W 2018 r. zarejestrowano również  wnioski, których nadawcy powołując się na 

fakt opracowywania pracy naukowej, zwracali się o przekazanie szczegółowych 

informacji na temat orzecznictwa oraz danych statystycznych w żądanym zakresie.  

W pierwszym wniosku doktorantka zwróciła się o dane dotyczące 

przygotowywanej przez nią analizy  problematyki dostępu do informacji publicznej w 

spółkach prawa handlowego, natomiast przedmiotem drugiego było zastosowanie 

instytucji bezpodstawnego wzbogacenia w postępowaniach dotyczących możliwości 

stwierdzenia nadpłaty na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa. Uwzględniając 

wnioski, pouczano o możliwości korzystania z Centralnej Bazy Orzeczeń i Informacji 

o Sprawach sądów administracyjnych.  

Również  w kolejnych wnioskach zainteresowanie wnioskodawców  związane  

było z zagadnieniami  orzeczniczymi.  Zwracano się m.in. o dane statystyczne 

odnośnie wyroków wydanych przez tut. Sąd dot. klauzuli VAT i nadużycia prawa, 

pozwoleń na użytkowanie myjni samoobsługowej bezdotykowej, wpływu skarg za 

ubiegły rok, a także wpływu sprzeciwów w trybie art. 64a ppsa wraz ze środkami 

odwoławczymi. 

Wpłynął również wniosek o przesłanie kopii orzeczeń w sprawach  

dotyczących skarg w trybie działu VIII kpa. Poinformowano, że tut. Sąd nie 
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rozpoznawał takich spraw, a także pouczono, że podlegają one odrzuceniu jako 

niedopuszczalne. 

Przedmiotem dwóch wniosków była prośba o przesłanie kazusów i pytań w 

konkursie na asystenta sędziego. 

W 2018 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 

oraz pisemnych informacji na temat treści rozstrzygnięć, odnośnie spraw budzących 

zainteresowanie opinii publicznej. Wypowiedzi były przedmiotem publikacji 

prasowych. Pracownicy WIS dokonywali na bieżąco przeglądu prasy pod kątem 

tematyki dotyczącej sądownictwa administracyjnego. 

Wydział współpracował również m.in. z  Prokuraturą, Komendą Policji, sądami 

powszechnymi, działającą w Kielcach Okręgową Radą Adwokacką oraz Okręgową 

Izbą Radców Prawnych, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz 

urzędami centralnymi. Wpłynęły trzy zapytania z prokuratury, cztery zapytania od  

sądów rejonowych, autorami dwóch były komendy policji, jedno pismo wpłynęło z 

Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Organy wnioskowały o wydanie odpisów 

orzeczeń, a także o informacje na temat sprawy  w związku z prowadzonymi 

postepowaniami.  

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się o dane dotyczące wpływu skarg na 

bezczynność organu w przedmiocie spraw dotyczących załatwianych wniosków 

cudzoziemców na legalizację pobytu i pracę.  

Wydział Informacji Sądowej WSA w Kielcach realizował również obowiązek 

wynikający z art. 15 ustawy  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych, poprzez przesyłanie w wersji elektronicznej do Redakcji Dziennika 

Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego - odpisów wyroków WSA w Kielcach 

uwzględniających skargi na akty prawa miejscowego. W 2018 r. przesłano 61 

odpisów prawomocnych orzeczeń celem publikacji. Informacje o opublikowaniu 

zostały przekazywane do właściwych wydziałów orzeczniczych. 

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 
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skład której wchodzą m.in. pracownicy tut. Wydziału, dokonała przekwalifikowania z  

kategorii „B” i zaliczenia do  kat. „A”  -  1086 spraw sądowoadministracyjnych. 

Wydział Informacji Sądowej jak co roku, prowadzi i aktualizuje Biuletyn 

Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach zgodnie ze 

standardami określonymi w ustawie 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 2018 roku 

zwiększył się o 51 pozycji i na dzień 31 grudnia 2018 r. liczył 676 woluminów. 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 

służbowe skrzynki sędziów, referendarzy, asystentów sędziego oraz sekretariaty 

wydziałów tut. Sądu. 

W 2018 roku w Wydziale Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach zarejestrowano ogółem 24 sprawy dot. petycji, skarg i 

wniosków.  

Najwięcej skarg -  podobnie jak w latach poprzednich wpłynęło w formie papierowej - 

za pośrednictwem operatora pocztowego bądź zostały złożone osobiście w budynku 

WSA.  Jedna  skarga została  przesłana pocztą elektroniczną,  

18  skarg  odnosiło się do spraw zawisłych przed tut. Sądem, 6 nie było związanych 

ze sprawami dotyczącymi działalności sądów administracyjnych.  Wśród w/w skarg – 

8  zostało przekazanych wg właściwości. 

W przewadze skarg zarejestrowanych w WIS w 2018 r. wyrażano niezadowolenie  z 

przebiegu postępowania przed tut. Sądem, jak również żądano weryfikacji orzeczeń 

w trybie pozaprocesowym – przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Kielcach. 
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Wśród skarg dotyczących działalności sądów administracyjnych, dwie sprawy zostały 

podjęte z poprzedniego roku. Skarżący tak jak w roku ubiegłym  podnosili w nich 

zarzuty odnośnie postepowania sądowoadministracyjnego oraz rozstrzygnięcia w 

sprawie. Udzielono stosownych wyjaśnień. 

W jednym z pism skarżący zwrócił się z zapytaniem do Sądu  odnośnie ustawowego 

terminu przekazania skargi przez organ do sądu administracyjnego, skarżącemu 

wyjaśniono niezrozumiałe  dla niego kwestie.  

W kolejnej skardze wnioskodawca formułował zarzuty odnośnie rozstrzygnięcia w 

sprawie, jak również wyrażał niezadowolenie z powodu wydanego przez Sąd  

postanowienia odrzucającego sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną. 

Pouczono o procedurze wnoszenia środka odwoławczego, natomiast kolejne pismo 

dotyczące tej samej sprawy z powodu użycia w treści słów powszechnie uznanych 

za obelżywe zostało przekazane do prokuratury celem ewentualnego wszczęcia 

postępowania. 

W kolejnym piśmie skarżący zwracał się z zapytaniem do Sądu, czy organ, którego 

działanie skarżył, przekazał jego skargę do tut. WSA. Analiza akt sprawy wykazała, 

że postępowanie sądowoadministracyjne w przedmiotowej sprawie zostało 

zakończone prawomocnym postanowieniem, o czym skarżący został powiadomiony.  

Pięć skarg  zostało przekazanych zgodnie z żądaniami skarżących do Naczelnego 

Sądu Administracyjnego. Jedną z przekazano  do kancelarii komorniczej ze względu 

na fakt, że skarżący  podniósł  kwestię wszczęcia wobec niego egzekucji 

komorniczej ( w związku ze sprawą zawisłą przed tut. WSA ) 

Dwie skargi stanowiły zapytanie o wyjaśnienie czynności podejmowanych przez 

organ w związku z orzeczeniem wydanym przez tut. Sąd. Po analizie akt sprawy, 

poinformowano o przebiegu postepowania sądowoadministracyjnego oraz pouczono, 

że sąd nie jest władny do udzielania porad prawnych.  

Wśród skarg, zarejestrowano sprawy przekazane przez inne organy – jedną skargę 

przekazała Prokuratura Okręgowa w Kielcach – pismo pozostawiono w aktach w 

związku z faktem, że na korespondencję tej treści udzielono już skarżącemu 

odpowiedzi. 

Skarga przekazana przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów 

Powszechnych zawierała zarzuty odnośnie rozstrzygnięcia Sądu oraz postanowienia 

referendarza sądowego w zakresie prawa pomocy. Skarżącemu  wyjaśniono, że 

wyrażone w piśmie niezadowolenie jest najprawdopodobniej skutkiem 

niezrozumienia korzystnego dla strony wnioskującej  rozstrzygnięcia w sprawie. 
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Kolejna skarga,  przekazana przez sąd rejonowy, dotyczyła odmowy udostępnienia 

informacji publicznej.  Została przekazana do właściwego wydziału orzeczniczego 

tut. WSA celem podjęcia czynności procesowych. 

Do Wydziału Informacji Sądowej wpłynęło także pismo przekazane przez  

Ministerstwo Sprawiedliwości - Departament Nadzoru Administracyjnego, gdyż część 

zarzutów przedstawionych w piśmie odnosiła się do postepowania przed tut. WSA. 

Wnioskująca zarzucała brak odpowiedzi ze strony Sądu na przedstawiane przez nią 

wnioski odnośnie prowadzonej przed tut WSA sprawy z jej udziałem. Analiza akt 

sprawy nie wykazała nieprawidłowości, o czym poinformowano skarżącą.  

Wśród skarg i wniosków zarejestrowanych w WIS w 2018 r., część dotyczyła spraw 

niezwiązanych z działalnością sądów administracyjnych.  

Wpłynęła m.in. skarga z prośbą o pokrycie kosztów postepowania w sprawie. 

Zważając na okoliczność, że w tut. WSA nie została zarejestrowana sprawa   

udziałem wnioskującego, pouczono, że referendarz sądowy wydaje postanowienie o 

przyznaniu prawa pomocy również przed wszczęciem postępowania, lecz jedynie w 

konkretnej sprawie należącej do właściwości sądów administracyjnych, której 

skarżący w swoim piśmie nie określił.  

W kolejnym piśmie zawnioskowano o przesłanie orzeczeń wydanych przez tut. Sąd 

dotyczących umorzenia zadłużenia alimentacyjnego oraz umorzenia odsetek od 

niepłacenia alimentów. Skarżący został poinformowany, że tut. Sąd nie wydał 

orzeczeń, które stanowią jego zapytanie.  Pouczono również o zakresie  kontroli 

działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne. 

Wpłynęło również pismo z zarzutami odnośnie  nieprzyznania świadczenia z zakładu 

ubezpieczeń społecznych, w odpowiedzi skarżący został pouczony o procedurze 

wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 

W kolejnej sprawie, wnioskujący przestawił do wiadomości tut. WSA swoje pismo 

skierowane do Rady Gminy, stanowiące skargę na wójta. Został pouczony, że sąd 

administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania skargi w w/w przedmiocie.  

Dwie skargi zostały przekazane do sądu okręgowego wg właściwości, pierwsza z 

nich dotyczyła wykreślenia zmarłego męża z listy biegłych, druga odnosiła  się do 

spraw rodzinnych toczących się w jednym z podległych sądów rejonowych. 

Na prośbę stron postępowania sądowego, po uprzednim ustaleniu terminu 

spotkania, Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej osobiście wyjaśniał kwestie 

niezrozumiałe dla skarżących, przedstawiając tym samym szczegółowo stan sprawy 

po uprzedniej analizie akt. Z rozmów sporządzane były notatki urzędowe. 
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Ze skarg, które wpłynęły do Wydziału Informacji Sądowej WSA w Kielcach w 2018 r.  

związanych z konkretnymi postępowaniami toczącymi się przed tut. Sądem, w 

żadnej z nich nie potwierdziły się podnoszone w nich zarzuty co do wadliwości 

czynności procesowych podejmowanych przez tut. WSA. 

W 2018 r. nie zarejestrowano petycji rozpoznawanych w trybie ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz.1123). 



 

Tabele 

Tabela nr 1 

Ruch spraw w roku 2018 

 

 

ogółem
z tego 

w yrokiem

Razem

WO I

Razem

WO II

0

20

0

558

847

6

3

0

4

1

6

3

120 0

101

11

959

1389

107

21

1517

Wydziały/Sąd

Wydział I

Wydział II

15071407326

Ogółem

Ogółem

Ogółem

SA

SAB

SO

Razem

0 0

216893721135

0 21

508

10

141

844 640 204

SAB 0 6 3 2 1

800

210

63572321049419

12589285670955899185

307 1292 1383 1103 280 54

0

91087465552

SO 0 11 10 0 10

54 119

SAB 19 88 101 30 71 35 6

SA 166

0

SO 0 10 10 0 10 0 0

6

10

3

0

Pozostało 

na 

następny 

okres

w tym

na 

rozprawie

na posiedzeniu 

niejawnym

SA 141 492 539 463 76 0 91

Łącznie 

ogółem + 

zamknięto

542

Rodzaj 

spraw

Pozostało 

z 

poprzedni

ego 

okresu

Wpłynęło

Ogółem

Załatwiono

Zamknięto

3
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Tabela nr 2 

 

Wpływ skarg na akty i inne czynności oraz sprzeciwów od decyzji według 

rodzajów spraw do WSA w Kielcach w roku 2018 

 

 

 

L.p. 

 

Rodzaj spraw i symbol sprawy 

Wpłynęło 

L.b. 

% ogółu 

wpływu tych 

skarg 

1 Budownictwo (601) 114 8,82 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602) 6 0,46 

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach (603) 159 12,4 

4 Działalność gospodarcza (604) 14 1,08 

5 Ewidencja ludności (605) 17 1,32 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606) 2 0,15 

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 28 2,17 

8 Energetyka i atomistyka (608)   

9 Gospodarka wodna (609) 24 1,86 

10 Sprawy komunalizacji mienia (610)   

11 Podatki (611) 318 24,7 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 53 4,10 

13 Ochrona środowiska i ochrona przyrody (613) 49 3,79 

14 Oświata, szkolnictwo wyższe (614) 18 1,39 

15 Sprawy zagospodarowania przestrzennego (615) 43 3,32 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 16 1,24 

17 Uprawnienia do wykonywania określonych 
czynności i zajęć (617) 
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18 Wywłaszczenie (618) 32 2,48 

19 Stosunki pracy (619) 9 0,70 

20 Ochrona zdrowia (620) 8 0,62 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 6 0,46 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622)    

23 Dozór techniczny (623)   

24 Powszechny obowiązek obrony kraju (624) 1 0,08 

25 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja (625)   

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 13 1,0 

27 Cudzoziemcy (627)   

28 Status Kościołów i związków wyznaniowych (628)   

29 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa 
(629) 

2 0,15 

30 Obrót towarami z zagranicą, należności celne (630)   

31 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami 
wybuchowymi (631) 

3 0,23 

32 Pomoc społeczna (632) 146 11,3 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 21 1,63 

34 Sprawy kombatantów (634) 5 0,39 

35 Kultura fizyczna, sport i turystyka (635) 1 0,08 

36 Kultura i sztuka (636)   

37 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze (637)   

38 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-
637 oraz 646-655 (645) 

1 0,08 

39 Prawo własności przemysłowej (646)   

40 Ochrona danych osobowych (647)   

41 Sprawy z zakresu informacji publicznej (648) 5 0,40 

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) 10 0,77 

46 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami (653) 42 3,26 

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) 

126 9,75 

 Razem 1292  

 

 

Z tego o symbolach głównych 638-642,644,656,657,658,659 

 

 

 

 

L.p. 
Rodzaj spraw i symbol sprawy 

Wpłynęło 

L.b. 

% ogółu 

wpływu tych 

skarg 

1 Sprawy egzekucji administracyjnej (638) 8 5,75 

2 Skargi na uchwały jednostek samorządowych (639) 77 55,39 

3 Skargi organów nadzoru na uchwały organów 
jednostek samorządowych (640) 

9 6,48 

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 5 3,60 

5 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i 
organów administracji niezespolonej (642) 

  

6 Środki zapewniające wykonywanie orzeczeń Sądu 
(644) 

2 1,44 

7 Interpretacje podatkowe (656)   

8 Inne interpretacje (657) 38 27,34 

 Ogółem 139  
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Tabela nr 3  

Załatwienia według rodzajów spraw w WSA w Kielcach w roku 2018. 

 

L.p. Rodzaj spraw i symbol sprawy 
 

Załatwiono 

       w tym wyrokiem 

Łącznie Uwzględniono Oddalono 

1 Budownictwo (601) 130 35 72 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602) 7 1  

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach 
(603) 

159 46 87 

4 Działalność gospodarcza (604) 18 5 10 

5 Ewidencja ludności (605) 16 5 6 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa 
(606) 

2  1 

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 27 9 15 

8 Energetyka i atomistyka (608)    

9 Gospodarka wodna (609) 28 8 18 

10 Sprawy komunalizacji mienia (610)    

11 Podatki (611) 371 68 211 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 70 6 44 

13 Ochrona środowiska i ochrona 
przyrody (613) 

57 12 25 

14 Oświata, szkolnictwo wyższe (614) 19 4 9 

15 Sprawy zagospodarowania 
przestrzennego (615) 

50 5 31 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 22 7 11 

17 Uprawnienia do wykonywania 
określonych czynności i zajęć (617) 

   

18 Wywłaszczenie (618) 38 6 26 
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19 Stosunki pracy (619) 17 5 6 

20 Ochrona zdrowia (620) 9 2 7 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 9  8 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622)    

23 Dozór techniczny (623)    

24 Powszechny obowiązek obrony kraju 
(624) 

1  1 

25 Poczta, telekomunikacja, radio i 
telewizja (625) 

   

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 12 4 6 

27 Cudzoziemcy (627)    

28 Status Kościołów i związków 
wyznaniowych (628) 

   

29 Sprawy mienia przejętego z 
naruszeniem prawa (629) 

2   

30 Obrót towarami z zagranicą, 
należności celne (630) 

   

31 Wytwarzanie i obrót bronią i 
materiałami wybuchowymi (631) 

5  4 

32 Pomoc społeczna (632) 149 28 99 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 33 2 19 

34 Sprawy kombatantów (634) 5 2 3 

35 Kultura fizyczna, sport i turystyka (635) 1   

36 Kultura i sztuka (636)    

37 Papiery wartościowe i fundusze 
powiernicze (637) 

   

38 Sprawy nieobjęte symbolami podstaw. 
601-637 oraz 646-655 (645) 

2   

39 Prawo własności przemysłowej (646)    

40 Ochrona danych osobowych (647)    

41 Sprawy z zakresu informacji 
publicznej (648) 

55 28 13 

42 Sprawy dotyczące poświadczenia 
bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony 
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informacji niejawnych (649) 

43 Sprawy świadczeń społecznych w 
drodze wyjątku (650) 

   

44 Sprawy funduszy emerytalnych (651)    

45 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych 
(652) 

12  6 

46 Środki publiczne nie objęte innymi 
symbolami (653) 

49 29 18 

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) 

121 40 60 

 Razem 1496 357 816 

 

 

Z tego o symbolach głównych 638-642,644,656,657,658,659 
 

L.p. Rodzaj spraw i symbol sprawy 

Załatwiono 

       w  tym wyrokiem 

Łącznie Uwzględniono Oddalono  

1 Sprawy egzekucji administracyjnej (638) 9 1 6 

2 
Skargi na uchwały jednostek 
samorządowych (639) 

72 45 11 

3 
Skargi organów nadzoru na uchwały 
organów jednostek samorządowych (640) 

7 2 5 

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 6  6 

5 Skargi na akty prawa miejscowego (642)    

6 
Środki zapewniające wykonywanie 
orzeczeń Sądu (644) 

2   

7 Interpretacje podatkowe (656) 36 20 16 

8 Inne interpretacje (657)    
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9 
Skargi na niewykonanie w określonym 
terminie czynności wynikających z 
przepisów odrębnych (658) 

99 38 21 

10 
Skargi na przewlekłe prowadzenie 
postępowania przez organy administracji 
publicznej (659) 

8 2 1 

 Razem 239 108 66 

 

-- 

 

Tabela nr 4 

 

Wpływ wniosków o prawo pomocy w roku 2018 
 
 

 

 

 

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 
156 166 56 4 50 52 4 

2 

ustanowienia 

pełnomocnika 

procesowego 

33 30 20  3 5 2 

3 

zwolnienia od 
kosztów i 
ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego 
. 

179 181 83 38 47 6 7 
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Tabela nr 5 

 

Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Kielcach w 2018r. 

 

 

 
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 163  21   153 

SAB       

SO       

Wydział 

II 

SA 206  19   176 

SAB 23  3   19 

SO       

Ogółem SA 369  40   329 

Ogółem SAB 23  3   19 

Łącznie: 
SA, SAB, 

SO 
392  43   348 
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VI. DANE TELEADRESOWE 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

ul. Prosta 10 

25-366 Kielce 

 

centrala telefoniczna:   41 340 52 00 

faks:      41 334 90 40 

e-mail:    sad@kielce.wsa.gov.pl 

godziny urzędowania: 

Poniedziałek - Piątek od 7.30 do 15.30 

kasa Sądu czynna od 8.30 do 1230 (pok. 124) 

konto bankowe nr: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000 

Biuro podawcze czynne od 7.30 do 15.30 

 

Prezes WSA 

Anna Żak 

Sekretariat 

Urszula Sosnowska 

tel.:  41 340 54 00 

faks: 41 340 53 65 

sekretariat@kielce.wsa.gov.pl  

  

Wiceprezes WSA 

Sylwester Miziołek 

tel.: 41 340 54 00 

faks: 41 340 53 65 

 

Dyrektor WSA 

Bożena Pniewska 

tel.:  41 340 54 11 

faks:  41 340 53 65 

dyrektor@kielce.wsa.gov.pl 

mailto:sad@kielce.wsa.gov.pl
mailto:sekretariat@kielce.wsa.gov.pl
mailto:dyrektor@kielce.wsa.gov.pl
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Wydział Informacji Sądowej 

Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy 

Sylwester Miziołek 

Kierownik Sekretariatu 

Jolanta Grzybowska 

tel.:  41 340 53 08 

faks: 41 334 90 40 

wis@kielce.wsa.gov.pl 

 

I Wydział Orzeczniczy 

Przewodniczący Wydziału 

Ewa Rojek 

Kierownik Sekretariatu 

Barbara Rutkiewicz-Dygas 

tel.:  41 340 52 04 

faks: 41 340 52 30 

wydzial.pierwszy@kielce.wsa.gov.pl  

  

II Wydział Orzeczniczy 

Przewodniczący Wydziału 

Anna Żak 

Kierownik Sekretariatu 

Agnieszka Palus 

tel.: 41 340 52 14 

faks: 41 340 52 31 

wydzial.drugi@kielce.wsa.gov.pl  

  

Oddział Administracyjno-Gospodarczy 

Kierownik Oddziału 

Jacek Zdeb 

tel. 41 340 52 24 

faks: 41 340 53 61 

administracja@kielce.wsa.gov.pl 

mailto:sad@kielce.wsa.gov.pl
mailto:wydzial.pierwszy@kielce.wsa.gov.pl
mailto:wydzial.drugi@kielce.wsa.gov.pl
mailto:administracja@kielce.wsa.gov.pl
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Oddział Finansowo-Budżetowy 

Główny Księgowy 

Maria Nadgowska 

tel.41 340 54 20 

faks: 41 334 90 42 

ksiegowosc@kielce.wsa.gov.pl 

 

Samodzielne stanowisko do spraw osobowych 

Magdalena Łabuda 

tel. 41 340 54 23 

faks: 41 340 53 62 

kadry@kielce.wsa.gov.pl 

 

Samodzielne stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego 

Audytor Wewnętrzny 

Bogumiła Pacak 

tel. 41 340 53 30 

faks: 41 340 53 61 

bogumila.pacak@kielce.sa.gov.pl 

 

mailto:ksiegowosc@kielce.wsa.gov.pl
mailto:kadry@kielce.wsa.gov.pl
mailto:bogumila.pacak@kielce.sa.gov.pl

