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I. WPROWADZENIE 

 

W 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku kontynuował działalność 

orzeczniczą i pozaorzeczniczą w dotychczasowej strukturze organizacyjnej dwóch wydziałów 

orzeczniczych oraz Wydziału Informacji Sądowej i w niezmienionym liczebnie składzie 

personalnym.  

Nowym wyzwaniem było wdrożenie w praktyce orzeczniczej istotnych zmian procedury 

sądowoadministracyjnej wprowadzonych ustawą z 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy – 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2015 r., poz. 658) i kolejnymi 

nowelizacjami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1191, Dz.U. z 2015 r., poz. 1224) – obowiązujących od 15 

sierpnia 2015 roku. Przygotowania do stosowania zmienionych przepisów objęły zarówno kadrę 

sędziowską jak i pracowników administracyjnych a ich skutkiem było bezkolizyjne wdrożenie 

nowych praktyk procesowych oraz zasad biurowości.  

W 2015 roku wpłynęło do tutejszego sądu więcej niż w roku poprzednim spraw, do czego 

przyczynił się wielokrotnie wyższy wpływ spraw dotyczących gier losowych i zakładów 

wzajemnych. Te zasiliły Wydział I (Finansowy), bowiem z mocy Zarządzenia nr 12 Prezesa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego zostały od 1 stycznia 2015 roku przydzielone do 

rozpatrywania w tym wydziale. W ogólnej liczbie 2331 spraw jakie zarejestrowano w sądzie w roku 

sprawozdawczym 789 spraw stanowiły sprawy obejmujące gry losowe i zakłady wzajemne. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono działalność orzeczniczą oraz pozaorzeczniczą 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.  

W pierwszej części przedstawiono wpływ spraw i ich załatwienie, zilustrowane tabelami  

w końcowej części oraz omówiono istotne problemy procesowe z zakresu postępowania 

sądowego. Dalej przedstawiono praktykę orzeczniczą sądu w poszczególnych rodzajach spraw  

i jej podsumowanie. W części końcowej zaprezentowano działalność Wydziału Informacji Sądowej 

oraz pozaorzeczniczą działalność sądu.  

Przedmiotowo zakres zagadnień jakimi zajmował się sąd w roku sprawozdawczym zbliżony 

był do tematyki lat poprzednich. Kontynuowana była dotychczasowa linia orzecznicza zgodna  

z zasady z orzecznictwem NSA i pozostałych wojewódzkich sądów administracyjnych. Priorytetem 

w pracy były, jak poprzednio, dbałość o wysoki poziom orzecznictwa i jego jednolitość, sprawność 

postępowania, kultura prowadzenia rozpraw przy zachowaniu praw procesowych stron oraz zasad 

postępowania sądowoadministracyjnego, kompetentna i uprzejma obsługa interesantów.  
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II. WPŁYW, RODZAJE I ZAŁATWIENIE SPRAW 

 

Wpływ spraw (obydwa wydziały orzecznicze, wszystkie repertoria) zamknął się w 2015 roku 

liczbą 2331 (z poprzedniego roku pozostało 513 spraw). Łącznie w roku sprawozdawczym 

załatwiono 2074 sprawy, w tym na rozprawie 1523 oraz 551 na posiedzeniu niejawnym. Pozostało 

770 spraw niezałatwionych. 

Do Wydziału I (Finansowego) wpłynęły 1423 sprawy (180 pozostało z poprzedniego okresu 

sprawozdawczego), a załatwionych zostało 980 spraw (733 na rozprawie, 247 na posiedzeniu 

niejawnym).  

Wpływ w Wydziale II (Ogólnoadministracyjnym) wyniósł 908 spraw (zaległych 333),  

a załatwiono 1094 sprawy, z czego 790 na rozprawie, a 304 na posiedzeniu niejawnym.  

W porównaniu do 2014 roku ogólny wpływ spraw w 2015 roku był wyższy o 240 spraw (11,48 

%), w tym w Wydziale Finansowym był on wyższy o 745, a w Wydziale Ogólnoadministracyjnym 

niższy o 505 spraw.  

Zmiana obciążenia poszczególnych wydziałów wynikała z przeniesienia, z dniem 1 stycznia 

2015 roku, spraw o symbolu 604 przynależnych uprzednio do Wydziału II, do załatwienia  

w Wydziale I (Finansowym). Wynikała ona z Zarządzenia Nr 12 Prezesa NSA z dnia 15 grudnia 

2014 roku w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach 

administracyjnych, a była wówczas podyktowana potrzebą zapewnienia równomiernego 

obciążenia obydwu wydziałów orzeczniczych oraz dostosowania przydziału spraw do specjalizacji 

sędziów – do spraw o symbolu 604 stosuje się bowiem przepisy Ordynacji podatkowej.  

W 2015 roku zanotowano lawinowy wzrost skarg o podsymbolu 6042 dotyczących gier losowych  

i zakładów wzajemnych co zmieniło odczuwalnie rozmiar obciążenia poszczególnych wydziałów 

orzeczniczych. 

W rozbiciu na poszczególne repertoria to: 

- w repertorium SA obydwu wydziałów zarejestrowano 2215 spraw (1419 Wydział I + 796 Wydział 

II), zaś załatwiono 1938 spraw (975 + 963). Niezałatwionych w repertoriach SA w obydwu 

wydziałach zostało 759 spraw (odpowiednio 623 i 136). Załatwiono o 113 mniej spraw niż w roku 

2014; 

- w repertorium SAB (skargi na bezczynność) – łącznie zanotowano wpływ 98 skarg (2 sprawy  

w Wydziale I + 96 w Wydziale II), a zakończono 114 spraw (3 + 111), pozostało 11 skarg 

niezałatwionych w Wydziale II;  

- w repertorium SO – łącznie zarejestrowano 18 spraw (Wydział I – 2 sprawy,  Wydział II – 16 

spraw). Zakończono 22 sprawy, w tym pozostałe 4 sprawy z 2014 roku (2 + 20).  

Podobnie jak w roku ubiegłym główną grupę spraw zarejestrowano w repertorium SA. 

Stanowiły one 95,02 % całego wpływu.  
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Przedmiotowo najbardziej reprezentatywną grupę, rozpoznawanych w WSA w Białymstoku  

w 2015 roku, stanowiły sprawy: 

1. z zakresu działalności gospodarczej (symbol 604) – 794 sprawy (w 2014 r. – 188), w tym 

najwięcej: 

- gry losowe i zakłady wzajemne – 789 spraw (184). 

Sprawy z powyższego zakresu stanowiły 35,85 % ogólnego wpływu repertorium SA obydwu 

wydziałów łącznie, 55,95 % wpływu repertorium SA Wydziału I i 55,80 % ogólnego wpływu 

Wydziału Finansowego (wszystkie repertoria), w tym sprawy o podsymbolu 6042 (gry losowe  

i zakłady wzajemne) stanowiły 99,4 % wpływu spraw o symbolu podstawowym 604;  

2. z zakresu zobowiązań podatkowych (symbol 611) – 474 sprawy (w 2014 r. – 511),  

w tym między innymi: 

- podatek od towarów i usług – 114 (116), 

- podatek dochodowy od osób fizycznych –  102 (166), 

- podatek od nieruchomości – 78 (46), 

- egzekucja świadczeń pieniężnych – 41 (35), 

- podatek akcyzowy – 43 (54), 

- ulgi płatnicze – 26 (25), 

- podatek dochodowy od osób prawnych – 13 (17), 

- podatek od spadków i darowizn – 6 (3), 

Sprawy podatkowe (o symbolu 611) stanowiły 21,40 % ogólnego wpływu spraw łącznie 

zarejestrowanych w repertorium SA obydwu Wydziałów, a 33,40 % wpływu repertorium SA  

w Wydziale I i 33,31 % ogólnego wpływu tego Wydziału (wszystkie repertoria); 

3. sprawy budowlane (symbol 601) – 190 (w 2014 r. – 150), co stanowi 8,58 % ogólnego wpływu 

sądu – repertorium SA, 23,87 % wpływu repertorium SA Wydziału II i 20,93% ogólnego wpływu 

wydziałowego,  

4. sprawy z zakresu pomocy społecznej (symbol 632) – 137 (w 2014 r. – 303), co stanowi 6,19 % 

ogólnego wpływu sądu – repertorium SA, 17,34 % wpływu repertorium SA Wydziału II i 15,20 % 

ogólnego wpływu wydziałowego; 

5. sprawy z zakresu subwencji unijnych, funduszy strukturalnych i regulacji rynków branżowych 

(symbol 655) – 131 sprawy (w 2014 roku – 123), co stanowi 5,91 % ogólnego wpływu sądu – 

repertorium SA, 9,25 % wpływu repertorium SA Wydziału I i 9,21 % ogólnego wpływu 

wydziałowego; 

6. sprawy dotyczące wywłaszczenia i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (symbol 618) – 85 

(w 2014 r. – 88), co stanowi 3,84 % ogólnego wpływu repertorium SA obydwu wydziałów, 10,68 % 

wpływu repertorium SA Wydziału II i 9,36 % ogólnego wpływu wydziałowego; 
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7. sprawy dotyczące dróg publicznych i prawa o ruchu drogowym (symbol 603) – 65 (w 2014 roku 

– 121), co stanowi 2,93 % ogólnego wpływu repertorium SA, 8,17 % wpływu repertorium SA 

Wydziału II  i 7,16 % ogólnego wpływu wydziałowego; 

8. sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego (symbol 615) – 61 (w 2014 r. – 71), co 

stanowi 2,75 % ogólnego wpływu repertorium SA obydwu wydziałów, 7,66 % wpływu repertorium 

SA Wydziału II  i 6,72 % ogólnego wpływu wydziałowego; 

9. sprawy z zakresu geodezji i kartografii (symbol 612) – 46 (w 2014 r. – 26), co stanowi 2,08 % 

ogólnego wpływu repertorium SA sądu, 5,78 % wpływu repertorium SA Wydziału II i 5,07 % 

ogólnego wpływu wydziałowego; 

10. sprawy samorządowe (symbol 639-641) – łączny wpływ w obydwu wydziałach 33 (w 2014 

roku – 63), co stanowi 1,49 % ogólnego wpływu repertorium SA sądu. W Wydziale I 

zarejestrowano 6 spraw, co stanowi 0,42 % wpływu repertorium SA Wydziału I  i 0,42 % ogólnego 

wpływu wydziałowego. Do Wydziału II wpłynęło 27 spraw, co stanowi 3,39 % ogólnego wpływu 

repertorium SA Wydziału II i 2,97 % wpływu ogólnego tego Wydziału; 

11. sprawy dotyczące ochrony środowiska i przyrody (symbol 613) – 32 (w 2014 r. – 71), co 

stanowi 1,44 % ogólnego wpływu repertorium SA, 4,02 % wpływu repertorium SA Wydziału II  

i 3,52 % ogólnego wpływu wydziałowego; 

12. sprawy dotyczące ochrony zdrowia (symbol 620) – 28 (w 2014 r. – 23), co stanowi 1,26 % 

ogólnego wpływu repertorium SA, 3,52 % wpływu repertorium SA Wydziału II i 3,08 % ogólnego 

wpływu wydziałowego; 

13. sprawy z zakresu ewidencji ludności (symbol 605) – 21 (w 2014 r. – 26), co stanowi 0,95 % 

ogólnego wpływu repertorium SA, 2,63 % wpływu repertorium SA Wydziału II i 2,31 ogólnego 

wpływu wydziałowego.  

W stosunku do ogólnego wpływu 2331 spraw (wszystkie repertoria łącznie) procentowy 

wskaźnik najliczniejszych grup rodzajowych przedstawia się następująco: 

- sprawy z zakresu działalności gospodarczej – 34,06 %, 

- sprawy podatkowe – 20,33 %, 

- sprawy z zakresu prawa budowlanego – 8,15 %, 

- sprawy z zakresu pomocy społecznej – 5,88 %, 

- sprawy z zakresu subwencji unijnych – 5,62 %, 

- sprawy z zakresu wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości – 3,65 % 

- sprawy z zakresu dróg publicznych i prawa o ruchu drogowym – 2,79 %, 

- sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego – 2,62 %, 

- sprawy z zakresu geodezji i kartografii – 1,97 %, 

- sprawy samorządowe – 1,42 %, 

- sprawy dotyczące ochrony środowiska i przyrody – 1,37 %,  
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- sprawy dotyczące ochrony zdrowia – 1,20 %,  

- sprawy z zakresu ewidencji ludności – 0,90 %.  

Z powyższych danych wynika zmieniona w stosunku do lat poprzednich struktura rodzaju 

spraw jakimi zajmował się tutejszy sąd. W 2015 roku najliczniejszą grupą spraw przestały być 

sprawy podatkowe, które przesunęły się na drugie miejsce. Zmniejszył się także, w odczuwalny 

sposób, odsetek spraw z zakresu pomocy społecznej, a zwiększyła się liczba spraw dotyczących 

prawa budowlanego.   

Wśród spraw w Wydziale I prym wiodły w 2015 roku sprawy z zakresu działalności 

gospodarczej, a wśród nich – sprawy dotyczące gier losowych i zakładów wzajemnych 

(podsymbol 6042). W sprawach podatkowych dominowały dotyczące podatku VAT (podsymbol 

6110), podatku od osób fizycznych (podsymbol 6112) oraz od nieruchomości (podsymbol 6115). 

W dalszym ciągu utrzymuje się stabilna, dość wysoka liczba sprawy dotyczących subwencji 

unijnych.  

W strukturze spraw rozpoznawanych przez Wydział Ogólnoadministracyjny stabilna – wysoka 

była liczba spraw o symbolu 601 (budowlane), także nastąpił wzrost spraw z zakresu geodezji  

i kartografii (symbol 612) oraz z zakresu ochrony zdrowia (symbol 620). Natomiast spadek 

odnotowano w niemal wszystkich innych kategoriach, w tym największy w sprawach z zakresu 

pomocy społecznej (symbol 632), z zakresu dróg publicznych i prawa o ruchu drogowym (symbol 

603) i ochrony środowiska (symbol 613). Spadł również o połowę wpływ spraw samorządowych 

(symbole 639-641), które – w zależności od przedmiotu – rozpoznawane są w obydwu 

Wydziałach.    

Spadek odnotowano również w zakresie wpływu skarg na bezczynność (rejestrowanych  

w repertorium SAB), bowiem wpłynęło ich łącznie 98, podczas gdy w 2014 roku – 117. Natomiast 

ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba wniosków o ukaranie grzywną w trybie art. 149 § 2 p.p.s.a. 

przy stwierdzeniu przez sąd bezczynności lub przewlekłości postępowania.  Na 28 wniosków, 

które wpłynęły w roku sprawozdawczym (w 2014 r. – 13) grzywnę wymierzono w 18 sprawach  

(w tym w części pozostałych z 2014 roku), w 11 wniosek oddalono, a 3 sprawy zakończono w inny 

sposób.  

Jak wynika z tabeli nr 7 zamieszczonej na stronie 152, w sprawach zakończonych należy 

odnotować następujące dane: w ogólnej liczbie 1523 spraw zakończonych na rozprawie (a więc 

najczęściej wyrokiem), skargę uwzględniono w 293 przypadkach, co stanowi 19,24 %, oddalono  

w 1167 przypadkach, co stanowi 76,63 %, w 20 sprawach – skargi odrzucono (1,31 %), a w 43 – 

zakończono postępowanie w inny sposób (2,82 %).  

Powyższe dane obejmują łącznie sprawy z obydwu wydziałów zarejestrowane we wszystkich 

repertoriach. 
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Liczby obrazujące sposób załatwienia w poszczególnych wydziałach orzeczniczych 

przedstawiają się następująco: 

Wydział I – na rozprawie zakończono 733 sprawy, w tym poprzez uwzględnienie skargi 80, co 

stanowi 10,91 %, oddalenie – 639, co stanowi 87,18 %, odrzucenie skargi – 2 (0,13 %), w inny 

sposób zakończono – 12  (0,79 %). Na posiedzeniu niejawnym załatwiono ogółem 247 spraw,  

w tym w 120 skargę odrzucono; 

Wydział II – na rozprawie zakończono 790 spraw, z tego w 213 przypadkach skargę uwzględniono 

(26,96 %), w 528 oddalono (66,83 %), w 18 przypadkach skargę odrzucono (2,28 %) i 31 spraw 

zakończono w inny sposób (3,92 %). Na posiedzeniu niejawnym załatwiono 551 spraw, w tym  

w 314 skarga została odrzucona.  

Łącznie w 2015 roku sędziowie i referendarze sporządzili 1520 uzasadnień orzeczeń  

(z uwzględnieniem orzeczeń wydanych na posiedzeniach niejawnych). Przeważająca większość 

została sporządzona w terminie ustawowym. Dwa zostały sporządzone do 14 dni po terminie 

ustawowym, piętnaście sporządzono powyżej 14 dni po terminie ustawowym ale przed upływem 

jednego miesiąca. 

Od wydanych orzeczeń kończących postępowanie w I instancji wpłynęło 568 skarg 

kasacyjnych. Z tej liczby w 36 przypadkach sąd odrzucił skargi kasacyjne (złożone z uchybieniem 

ustawowemu terminowi, sporządzone osobiście przez strony, nieopłacone itp.). Na dzień 

sporządzania niniejszego opracowania brak jest danych obrazujących skuteczność skarg 

kasacyjnych. 

W roku sprawozdawczym nie wpłynęła skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia tutejszego sądu, została zaś załatwiona jedna taka skarga pozostała  

z poprzedniego okresu.   

Na koniec roku sprawozdawczego pozostało niezałatwionych spraw (dotyczy repertorium SA): 

- powyżej 3 do 6 miesięcy – 275; 

- powyżej 6 do 12 miesięcy – 46 (w tym jedna skarga o wznowienie postępowania); 

- powyżej 12 miesięcy do 2 lat – 6; 

- powyżej 2 do 3 lat – 5; 

- powyżej 3 lat – 1 (skarga o wznowienie postępowania). 

W 2015 roku skargi były wnoszone przez następujące podmioty: 

- osoby fizyczne – 1231 (w roku 2014 – 1506) 

- osoby prawne – 1013 (467) 

- organizacje społeczne – 52 (31) 

- prokuratorów – 17 (41) 

- Rzecznika Praw Obywatelskich – 0 (1). 
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Dokonując analizy pod kątem organów, których orzeczenia były przedmiotem kontroli sądu, to 

skargi dotyczyły (w nawiasie dane z 2014 roku): 

- centralnych i naczelnych organów – 69 (118) skarg, w tym: 43 (86) – Ministra Finansów, 16 (9) – 

Głównego Inspektora Transportu Drogowego, 7 (14) – Prezesa ZUS, 1 (4) – Prezesa KRUS, 1 (3) 

– Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 1 (0) – Prezesa Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

- samorządowych kolegiów odwoławczych – 475 (677) skarg, w tym: SKO w Białymstoku – 284 

(356), w Łomży 89 (170), w Suwałkach 102 (158); 

- terenowych organów administracji rządowej – 376 (339); 

- dyrektorów izb skarbowych – 238 (256); 

- inspektorów urzędów kontroli skarbowej – 1 (3); 

- dyrektora izby celnej – 844 (259); 

- innych organów – 179 (214). 

 

III. WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESOWE 

 

1. Funkcjonowanie instytucji postępowania mediacyjnego i uproszczonego 

 

W 2015 roku instytucja postępowania mediacyjnego nie znalazła zastosowania  

w działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Do tutejszego sądu nie 

wpłynął żaden wniosek o wszczęcie tego postępowania, tryb ten nie został również uruchomiony  

z urzędu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest podobnie jak w latach poprzednich, szybkość  

i sprawność postępowania sądowego przed tutejszym sądem. Sprawy są rozpoznawane 

przeciętnie w okresie trzech - czterech miesięcy od momentu ich wpływu. W tej sytuacji 

postępowanie mediacyjne nie odgrywa istotnej roli w przyśpieszeniu prowadzonego postępowania 

sądowego. 

Odnośnie postępowania uproszczonego to należy stwierdzić, iż w 2015 roku nastąpił 

dość znaczny wzrost ilości spraw rozpoznanych w tym trybie, zarówno co do wpływu wniosków  

o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym – 23 wnioski, jak i spraw, które w trybie 

uproszczonym zostały załatwione – 4 sprawy tj. sygn. akt II SAB/Bk 27/15; II SAB/Bk 51/15;  

II SAB/Bk 52/15; II SAB/Bk 54/15 (w roku 2014 wpłynęły 4 wnioski i żadna sprawa nie została 

załatwiona w tym trybie). Przyczyną takiego stanu rzeczy może być zmiana art. 119 p.p.s.a. 

wprowadzona ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658) obowiązująca od 15 sierpnia 2015 r. 

rozszerzająca katalog spraw mogących być rozpoznanych w tym trybie.  
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Kolejne lata praktyki orzeczniczej pokażą w jaki sposób zmiany te wpłyną na popularność 

stosowania postępowania uproszczonego. 

 

2. Zagadnienia związane z prawem pomocy 

 

Kilkuletnie stosowanie instytucji prawa pomocy wskazuje, że instytucja ta spełnia stawiane 

przed nią zadania, a przede wszystkim gwarantuje coraz większy udział w postępowaniu 

podmiotów, których nie stać na poniesienie kosztów postępowania sądowego. Postępowania te 

nadal świadczą o tym, że instytucja ta jest stronom dobrze znana i wykorzystywana,  

a niekorzystna sytuacja ekonomiczna wielu rodzin sprzyja składaniu wniosków o przyznanie 

prawa pomocy. 

 W 2015 roku wpłynęło 387 wniosków o przyznanie prawa pomocy, co oznacza, że  

w porównaniu z rokiem 2014 (421 wniosków) nastąpił nieznaczny spadek wpływu wniosków  

o przyznanie prawa pomocy. W przeważającej części wnioski pochodziły od osób fizycznych, choć 

wnioski też składały spółki osobowe i kapitałowe oraz stowarzyszenia i fundacje. 

 W 176 przypadkach przyznano stronom prawo pomocy w zakresie całkowitym, w 35 

sprawach przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym, w 135 sprawach odmówiono 

przyznania prawa pomocy, 37 wniosków pozostawiono bez rozpoznania, 24 wnioski załatwiono  

w inny sposób, w tym: 9 pismem informacyjnym w trybie art. 6 p.p.s.a., w 15 przypadkach 

umorzono postępowanie w zakresie przyznania prawa pomocy. Niezałatwionych pozostało  

29 wniosków. Strony wniosły 78 sprzeciwów od rozstrzygnięć referendarzy i w 8 sprawach 

sprzeciwy doprowadziły do zmiany zaskarżonych postanowień. 

 Ponadto w 2015 roku pojawiła się istotna instytucja umarzania postępowania w zakresie 

wniosku o przyznanie prawa pomocy, określona w art. 249 „a” p.p.s.a., która została 

wprowadzona przez art. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo  

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i od 15 sierpnia 2015 r. mogła mieć już 

zastosowanie. Przepis ten umożliwił referendarzom sądowym umarzanie postępowania w sytuacji 

cofnięcia wniosku lub gdy jego rozpoznanie stało się zbędne np. w sytuacji kiedy strona jest 

zwolniona z kosztów postępowania sądowego z mocy ustawy lub gdy jej wniosek o przyznanie 

prawa pomocy został już prawomocnie rozpoznany i uwzględniony. Na tej podstawie umorzono 

postępowanie w zakresie całego wniosku o przyznanie prawa pomocy w 9 sprawach, zaś  

w 6 sprawach umorzono postępowanie w zakresie części wniosku. 

W 2015 roku nadal zaistniały sytuacje, w których strona nie składa wniosku na urzędowym 

formularzu, bądź składa wniosek na nieobowiązującym już formularzu. Na podstawie bowiem 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru  

i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy  
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w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu 

majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U z 2015 r. poz. 1257) 

ustalono nowy wzór formularza. Zgodnie z § 5 w/w rozporządzenia weszło ono w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia, a dniem ogłoszenia był 28 sierpnia 2015 r. Zatem od dnia  

29 sierpnia 2015 r. wnioski o przyznanie prawa pomocy powinny być składane na nowych 

formularzach. W dalszym ciągu zdarzały się sytuacje, gdy konieczne było wzywanie stron na 

podstawie art. 252 § 2 p.p.s.a. do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa 

pomocy, co skutkowało w 37 sprawach pozostawieniem wniosków bez rozpoznania, ze względu 

na nieuzupełnienie tego braku formalnego. Z uwagi na wprowadzenie nowych formularzy oraz 

pełniejszy zakres danych w nich wskazany, strony coraz częściej wyczerpująco określały swój 

stan majątkowy, w tym dochody i wydatki, co zmniejszyło konieczność wzywania strony do 

uzupełnienia tych danych. 

Negatywną co do zasady przesłankę przyznania prawa pomocy, podobnie jak w latach 

poprzednich, stanowiła okoliczność posiadania przez strony oszczędności. Niemniej jednak  

w postanowieniu z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 1040/14 przyznając 

prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów uznano, iż sytuacja majątkowa wnioskodawców 

w zestawieniu ze złym stanem zdrowia ich syna (orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, 

opóźniony rozwój psychiczny, wymagający stałej opieki innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji) daje podstawę do zwolnienia od kosztów. 

Dziecko bowiem pozostaje pod stałą opieką poradni psychiatrycznej, onkologicznej  

i nefrologicznej, wymaga noszenia pampersów i systematycznego cewnikowania, a to bez 

wątpienia generuje znaczne wydatki związane z dojazdami do lekarzy specjalistów, opieką 

medyczną czy też kosztami zakupu niezbędnych lekarstw, co w konsekwencji daje podstawę do 

przyznaniem prawa pomocy we wnioskowanym zakresie nawet mimo posiadania przez 

wnioskodawców oszczędności w wysokości 3000 zł. 

W związku z rozpoznawaniem wniosków o przyznanie prawa pomocy odnotowano kilka 

zasługujących na uwagę rozstrzygnięć, w których wypowiedziano się w kwestiach dotyczących 

merytorycznego ich rozpoznania. 

W sprawach o sygn. akt: I SA/Bk 661/14, I SA/Bk 201/15, I SA/Bk 211/15 odmówiono 

przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych wywodząc, iż rozbieżności 

między deklarowanym dochodem miesięcznym z wykazanymi wydatkami są zbyt duże, tym 

bardziej, iż skarżący korzysta z pełnomocnika z wyboru. Powyższe prowadzi do wniosku, iż  

w złożonym oświadczeniu przedstawił on jedynie okoliczności mogące świadczyć o złej sytuacji 

materialnej rodziny, co świadczy, iż dysponuje on nieujawnionymi środkami finansowymi, które to 

mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów sądowych. Negatywną przesłankę do przyznania 

prawa pomocy w takich sprawach stanowił również fakt posiadania przez skarżącego źródła 
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dochodów pozwalającego na pokrycie kosztów ustanowionego w sprawie pełnomocnika z wyboru, 

którego wynagrodzenie minimalne – biorąc pod uwagę wartość przedmiotu zaskarżenia – 

kształtowało się na dość wysokim poziomie.  

Do ciekawszych rozstrzygnięć w przedmiocie prawa pomocy należy zaliczyć postanowienie 

w sprawie sygn. akt I SA/Bk 237/15, w którym referendarz sądowy odmówił zwolnienia od kosztów 

sądowych gminie, wskazując iż ubiegając się o takie zwolnienie, osoba prawna obowiązana jest 

wykazać nie tylko, że nie posiada adekwatnych środków na poniesienie kosztów postępowania, 

ale również, że nie ma ich mimo, iż podjęła wszelkie niezbędne kroki, aby zdobyć fundusze na 

pokrycie tych wydatków. W tym zakresie wymagać trzeba szczególnej zapobiegliwości  

i przezorności nie tylko od osób toczących spory sądowe w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, ale pogląd ten należy również odnieść do wszystkich innych podmiotów, które 

prowadząc działalność publiczną, są stronami postępowań sądowych, w których ponoszenie 

kosztów jest typową konsekwencją ich prowadzenia. Gmina, przygotowując projekt budżetu na rok 

2015 powinna przewidzieć odpowiednie środki celem pokrycia kosztów w sprawach sądowych,  

w których jest lub będzie stroną postępowania. Wnosząc skargę do tutejszego sądu, strona 

skarżąca powinna zatem zabezpieczyć właściwe środki na prowadzenie postępowania sądowego 

lub też zwrócić się do odpowiedniego podmiotu o ustanowienie funduszu celowego. Brak podjęcia 

takich działań świadczy o niewystarczającym dbaniu o własne interesy. Skarb Państwa, z którego 

środków pokrywany jest koszt udzielonej pomocy prawnej, nie może finansować Gminy w związku 

z zasygnalizowanymi wyżej zaniedbaniami.  

W bieżącym roku tutejszy sąd nie skorzystał z instytucji cofnięcia prawa pomocy określonej 

w art. 249 p.p.s.a., co oznacza, iż instytucja ta jest rzadko wykorzystywana w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym i dotyczy sytuacji wyjątkowych, głównie kiedy strona zataiła informacje 

co do posiadanego majątku. 

W 2015 roku nastąpił natomiast spadek ustanowień adwokata, radcy prawnego oraz 

doradcy podatkowego z urzędu. W 2014 roku ustanowiono 176 osobom fachową pomoc prawną, 

w bieżącym roku sprawozdawczym ustanowiono zaś taką pomoc w 139 przypadkach. 

Podobnie jak w latach poprzednich wynagrodzenie za zastępstwo prawne wykonane na 

zasadzie prawa pomocy było przyznawane przez sąd w wyrokach, jak również przez referendarzy 

w odrębnych postanowieniach (na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a). Badając przesłanki 

dopuszczalności przyznania wynagrodzenia za zastępstwo prawne ustalono również czy wniosek 

pełnomocnika w tym zakresie zawierał oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości 

lub w części a także, jakie faktycznie czynności zostały w sprawie wykonane przez takiego 

pełnomocnika. 

W postanowieniu z dnia 5 lutego 2015 r. sygn. akt I SA/Bk 468/14 referendarz sądowy 

uwzględnił wniosek radcy prawnego o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie uzupełnienia 
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zażalenia skarżącego na postanowienie tutejszego sądu w przedmiocie odmowy przywrócenia 

terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie odpisu uzasadnienia wyroku. Uznano 

bowiem, że zawarte w tym piśmie procesowym okoliczności faktyczne i prawne świadczące  

o zasadności wniosku, dały podstawę do przyznania pełnomocnikowi wynagrodzenia za udział  

w postępowaniu zażaleniowym. 

Ponadto w sprawach II SA/Bk 982/14 i II SA/Bk 1088/14 oddalono wniosek o sprostowanie 

postanowienia referendarza sądowego poprzez zmniejszenie kwoty wynagrodzenia przyznanej 

pełnomocnikowi za udział w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji  

o doliczony podatek VAT tj. z kwoty 295,20 zł do 240 zł (w sprawie niniejszej za określoną wyżej 

czynność podatek VAT przy stawce 23% wynosił 55,20 zł). Pełnomocnik oświadczyła bowiem, że 

jest zatrudniona w kancelarii na podstawie umowy o pracę i nie jest płatnikiem podatku VAT. 

Referendarz sądowy podniósł, iż kwestię doliczania podatku VAT do wynagrodzenia przyznanego 

za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu reguluje § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz 

ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego 

ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2013 r. poz. 490, ze zm.) stanowiący, że w sprawach, w których 

strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, 

opłaty o których mowa w ust. 1 (tj. za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego) 

sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności  

w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. 

Zawarty w treści cytowanego ostatnio przepisu zwrot „sąd podwyższa o stawkę podatku…” 

stanowi o obowiązku doliczenia stawki podatku VAT do przyznanego wynagrodzenia 

pełnomocnika. Podsumowując uznano, że w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości 

niedoliczenia podatku VAT do kwoty zasądzonego wynagrodzenia pełnomocnika ustanowionego  

z urzędu, a zatem w sprawie nie wystąpiły przesłanki, które uzasadniałyby sprostowanie 

postanowienia w trybie art. 156 § 1 p.p.s.a. 

W innym orzeczeniu referendarza sądowego z dnia 6 marca 2015 r. sygn. akt II SA/Bk 

733/11 odmówiono częściowo przyznania wynagrodzenia pełnomocnikowi ustanowionemu  

z urzędu z tytułu sporządzenia pisma dotyczącego rozszerzenia podstaw kasacyjnych uznając, iż 

stosownie do treści § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  

28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb 

Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 461) 

katalog czynności adwokata, za które przysługuje wynagrodzenie w postępowaniu przed sądem 

administracyjnym w drugiej instancji obejmuje: sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz 

udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; sporządzenie i wniesienie skargi 

kasacyjnej albo sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej; udział  
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w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; udział w postępowaniu zażaleniowym. 

Katalog ten ma charakter zamknięty, zatem nie obejmuje innych, niż wskazane w treści 

wzmiankowanego ostatnio przepisu czynności dokonanych przez pełnomocnika, w tym również  

i sporządzenia pisma zawierającego rozszerzenie podstaw kasacyjnych, co skutkuje brakiem 

podstaw prawnych do przyznania wynagrodzenia adwokatowi za taką czynność.  

Końcowo podnieść należy, iż w dalszym ciągu utrzymała się linia orzecznicza w zakresie 

odmowy przyznawania wynagrodzenia pełnomocnikowi ustanowionemu z urzędu w wyższej 

wysokości (np. trzykrotność, sześciokrotność stawki minimalnej) z uwagi na poniesione nakłady 

pracy. Zgodnie bowiem z treścią § 19 pkt 1 Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r.  

w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461) koszty 

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ponoszone przez Skarb Państwa obejmują 

opłatę w wysokości nie wyższej niż 150 % stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach  

3-5. W stosunku, zatem do pełnomocników ustanowionych w sprawie z urzędu, których koszty 

ponosi Skarb Państwa, brak jest regulacji prawnych umożliwiających zasądzenie trzykrotności czy 

sześciokrotności wynagrodzenia minimalnego. Dodatkowo w sprawach tych działania podjęte 

przez pełnomocników, co do zasady nie dają podstawy do zastosowania w sprawach 150% stawki 

minimalnej, nie przekraczają bowiem granic zwykłej staranności pełnomocnika (II SA/Bk 733/11,  

II SA/Bk 573/15, II SA/Bk 116/13, I SA/Bk 305/15). 

 

3. Pozostałe zagadnienia odnoszące się do stosowania przepisów prawa procesowego 

 

Odrzucenie skargi 

 

Najbardziej istotne zagadnienia procesowe związane były z oceną dopuszczalności drogi 

sądowoadministracyjnej. Spośród orzeczeń wydanych na podstawie art. 58 § 1 p.p.s.a. należy 

wskazać następujące: 

- w sprawie II SA/Bk 138/15 przedmiotem skargi był pisemny brak zgody przełożonego 

funkcjonariusza Policji na udzielenie mu urlopu. Skład orzekający wskazał, że choć stosunek 

służbowy funkcjonariusza Policji ma charakter administracyjnoprawny, to jednak nie wszystkie 

kwestie z nim związane podlegają kognicji sądów administracyjnych. Spod tej kognicji wyłączone 

są sprawy o charakterze wewnętrznym, wynikające z cechy dyspozycyjności stosunku 

służbowego. Zdaniem składu orzekającego, taki wewnętrzny charakter ma sprawa dotycząca 

udzielenia (nieudzielenia) urlopu funkcjonariuszowi Policji; 

- w sprawie II SA/Bk 1142/14 przedmiotem skargi była czynność prezesa sądu powszechnego  

w przedmiocie uposażenia sędziego w stanie spoczynku. Skład orzekający odrzucając skargę 
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wyjaśnił, że w sprawie tej prezes sądu podejmował działania jako podmiot reprezentujący byłego 

pracodawcę tj. sąd, w którym sędzia w stanie spoczynku otrzymywał ostatnio wynagrodzenie tzn. 

sąd, w którym ostatnio świadczył pracę (§ 6 ust. 1 i §1 pkt 3 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania  

i wypłacania uposażeń rodzinnych sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz członkom ich 

rodzin (Dz. U. Nr 130, poz. 869), które zachowało moc na podstawie art. 211 § 2 ustawy z dnia  

27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 427  

z późn. zm.). Zatem skarga dotyczy czynności między pracodawcą a jego byłym pracownikiem. 

Stąd też każdy spór o wypłatę lub o wstrzymanie wypłaty uposażenia sędziego w stanie 

spoczynku nie jest sprawą z zakresu prawa administracyjnego, a tym samym niedopuszczalne 

jest, aby legalność czynności podejmowanych w takiej sprawie kontrolował sąd administracyjny. 

Jak podkreślił skład orzekający, co prawda sędzia z racji swojego statusu konstytucyjnego  

i statusu wymiaru sprawiedliwości jest szczególnego rodzaju pracownikiem, jednakże  

w odniesieniu do tych elementów treści stosunku służbowego sędziego, które mają związek z 

pozostawaniem sędziego w zatrudnieniu i wykonywaniem obowiązków związanych z pracowniczą 

stroną stosunku służbowego, posiada on status pracownika. Potwierdza to treść art. 89 § 2 ustawy 

– Prawo o ustroju sądów powszechnych z 2001 r., zgodnie z którym w sprawach o roszczenia ze 

stosunku służbowego sędziemu przysługuje droga sądowa (przed sądem powszechnym); 

- w sprawie II SA/Bk 1049/14 sąd wskazał, że niezależnie od tego, czy zespoły do spraw 

orzekania o stopniu niepełnosprawności nadają swoim rozstrzygnięciom formę orzeczenia 

(następuje to, gdy ich podstawą jest rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 i gdy orzekają co do istoty sprawy), czy decyzji 

(następuje to, gdy podstawą ich rozstrzygnięć procesowych są przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego) – zawsze są to indywidualne akty administracyjne podlegające zaskarżeniu 

wyłącznie do sądu powszechnego w drodze odwołania; 

- w sprawie II SA/Bk 529/15 tutejszy sąd wskazał, że w przypadku, gdy kilka podmiotów 

traktowanych przez organ I instancji jako strony postępowania wniosło odwołanie, a następnie 

organ II instancji rozpoznał merytorycznie odwołanie większości tych podmiotów, a w przypadku 

jednego podmiotu umorzył postępowanie odwoławcze uznając, że nie posiada on przymiotu 

strony w postępowaniu – podmiot ten posiada legitymację do zaskarżenia wyłącznie 

rozstrzygnięcia odwoławczego umarzającego postępowanie, a nie posiada takiej legitymacji do 

zaskarżenia rozstrzygnięcia odwoławczego merytorycznego; 

- w sprawie II SAB/Bk 97/14 sąd wskazał, że ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, posiada własne rozwiązania prawne regulujące kwestie 

przewlekłości organu egzekucyjnego. Stosownie do treści jej art. 54 § 2 i § 5, na przewlekłość 
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postępowania egzekucyjnego skarga przysługuje także podmiotowi, którego interes prawny lub 

faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku; skargę wnosi się za 

pośrednictwem organu egzekucyjnego; w sprawie skargi postanowienie wydaje organ nadzoru; na 

postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie. Zatem w przypadku przewlekłości 

postępowania egzekucyjnego skarga przysługuje najpierw do organu wyższego stopnia, który 

rozstrzyga w drodze postanowienia (podlegającego zaskarżeniu zażaleniem) jedynie w przypadku 

oddalenia skargi. Sąd administracyjny jest zatem właściwy jedynie w sprawach skarg na 

postanowienia organów wyższego stopnia wydane po rozpoznaniu zażalenia przewidzianego  

w art. 54 § 5 ustawy egzekucyjnej. 

 Ciekawa sytuacja miała miejsce w sprawach II SA/Bk 376/15 oraz II SA/Bk 245/15,  

w których skarga została złożona na „czynność” Oddziału Spółki Akcyjnej P. i dotyczyła udzielenia 

informacji publicznej. Sąd wskazał w tych sprawach, że Oddział Spółki posiada zdolność sądową 

do prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej. A jeśli tak, to Oddział 

ten, a nawet organ Spółki, może być traktowany jako organ w rozumieniu art. 32 p.p.s.a., a zatem 

w znaczeniu funkcjonalnym, wynikającym z charakteru wykonywanych zadań należących do 

zakresu zadań publicznych. Uzasadnia to przyznanie mu przymiotu strony w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym. W konsekwencji, pisemna odpowiedź Oddziału Spółki na wniosek 

strony o udostępnienie informacji publicznej jest decyzją administracyjną, od której – zgodnie z art. 

17 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej – przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. Skarżący, nie mając wiedzy o powyższym, złożył skargę do sądu 

administracyjnego nie wyczerpując trybu z art. 17 ust. 2 wskazanej ustawy. Skarga podlegała 

zatem odrzuceniu, jednakże sąd pouczył stronę, iż przysługuje jej nadal wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, który może być złożony w terminie 14 dni od doręczenia postanowienia  

o odrzuceniu skargi. 

 W roku sprawozdawczym, podobnie jak w latach poprzednich, tutejszy sąd konsekwentnie 

odrzucał skargi, w których: 

- strony kwestionowały konkretny sposób działania organu lub zachowanie osób piastujących 

funkcję organu. Składy orzekające kwalifikowały takie skargi jako tzw. skargi powszechne 

składane w trybie przepisów Działu VIII k.p.a. tj. skargi na działanie organu lub na czynność 

załatwiającą skargę powszechną (II SA/Bk 274/15, II SA/Bk 327/15, II SA/Bk 446, II SA/Bk 447/15, 

II SA/Bk 682/15, II SAB/Bk 92/14). W orzeczeniach wydanych w tych sprawach wskazano, że sąd 

nie rozpatruje skarg powszechnych, jak też nie ocenia sposobu prowadzenia postępowania ze 

skargi powszechnej i sposobu jej załatwienia; 

- organ I instancji skarżył do sądu administracyjnego rozstrzygnięcie odwoławcze rozpoznające 

środek zaskarżenia wniesiony od jego własnej decyzji pierwszoinstancyjnej (II SA/Bk 255/15,  

II SA/Bk 257/15, II SA/Bk 347/15). W tych sprawach wskazano, że powierzenie organowi 
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administracyjnemu właściwości do orzekania w sprawie indywidualnej w formie decyzji 

administracyjnej, niezależnie od tego, czy nastąpiło na mocy ustawy, czy też w drodze 

porozumienia, wyłącza możliwość dochodzenia przez ten organ swego interesu prawnego w trybie 

postępowania administracyjnego czy sądowoadministracyjnego; 

- kwestionowano bezczynność wojewody polegającą na niewydaniu rozstrzygnięcia nadzorczego 

(II SAB/Bk 90/15) lub też kwestionowano czynność wojewody polegającą na wystosowaniu pisma 

z informacją, że nie znalazł podstaw do wszczęcia postępowania nadzorczego (II SA/Bk 517/15). 

Sąd wskazywał, że przy wydawaniu rozstrzygnięć nadzorczych wojewoda działa wyłącznie  

z urzędu, zaś pismo informujące o braku podstaw do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego lub do 

wszczęcia postępowania nadzorczego nie stanowi ani rozstrzygnięcia nadzorczego, ani innej 

formy działalności administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 1 - 7 p.p.s.a., zatem nie 

może być przedmiotem zaskarżenia do sądu administracyjnego. 

 W związku z nowelizacją ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi, która weszła w życie w dniu 15 sierpnia 2015 r., tutejszy sąd oceniał 

dopuszczalność zastosowania w sprawach przepisów p.p.s.a. w brzmieniu sprzed jak i po 

nowelizacji. Przykładowo w sprawie II SA/Bk 507/15) ocenił, że do skargi na czynność „powołania 

geodety” zastosowanie znajduje poprzednie brzmienie art. 3 § 2 pkt 1 – 8 p.p.s.a., natomiast  

w sprawach II SA/Bk 344/15, II SA/Bk 345/15, II SA/Bk 510/15 sąd zastosował nowo 

wprowadzony art. 58 § 1 pkt 5a p.p.s.a. i na jego podstawie odrzucił skargi odmawiając legitymacji 

skargowej podmiotom, które: 

- skarżyły uchwały organów samorządu terytorialnego wyłącznie z uwagi na zamiar obrony 

porządku prawnego bez wykazania własnego interesu. Skargi wnoszone z takich powodów noszą 

bowiem cechy actio popularis (II SA/Bk 344/15, II SA/Bk 345/15); 

- skarżyły czynność reorganizacji wydziałów starostwa i związaną z tym zmianę na stanowisku 

naczelnika jednego z wydziałów. W tej sprawie wskazano, że nie stanowi naruszenia interesu 

prawnego lub uprawnienia poczucie skarżącego, że reorganizacja ma wyłącznie na celu 

powołanie na jego miejsce innej osoby (II SA/Bk 510/15). 

Na uwagę zasługuje odrzucenie skargi w sprawie I SA/Bk 1320/15, w której sąd odniósł się 

do brzmienia przepisu art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a. po jego nowelizacji. Wskazał, że aktualnie przepis 

ten wyklucza możliwość wnoszenia skarg na innego rodzaju postanowienia niż postanowienia 

enumeratywnie w nim wskazane. Zatem niedopuszczalną jest obecnie skarga na postanowienie w 

sprawie przedłużania terminów do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Jest ono 

bowiem niezaskarżalne w administracyjnym toku instancji, nie jest też postanowieniem 

merytorycznym czy też kończącym postępowanie. Nie podlega zatem kognicji sądów 

administracyjnych w myśl przepisu art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a. w brzmieniu po dniu 15 sierpnia 2015 r. 

Podobnie sąd orzekł w sprawie I SA/Bk 1200/15. 
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Wstrzymanie wykonania aktów zaskarżonych do sądu administracyjnego 

 

 W roku sprawozdawczym tutejszy sąd ponownie, podobnie jak w roku ubiegłym, rozpoznał 

znaczną liczbę wniosków o wstrzymanie wykonania decyzji ograniczających sposób korzystania  

z nieruchomości celem przeprowadzenia linii energetycznych (art. 124 ust. 1 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (powoływana dalej jako u.g.n.) oraz 

wydawanych w ich następstwie decyzji zezwalających na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, 

opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 124 ust. 1a u.g.n.). Podobnie też jak  

w poprzednim roku sprawozdawczym, tak również i w obecnym skargi w tych sprawach wpływały 

„parami” tzn. zarówno na decyzję o zezwoleniu na ograniczenie jak i na decyzję o zezwoleniu na 

niezwłoczne zajęcie nieruchomości. Linia orzecznicza tutejszego sądu we wskazanych sprawach 

została ujednolicona – sąd wstrzymywał wykonanie obydwu decyzji (np. w sprawach II SA/Bk 

194/15, II SA/Bk 195/15, II SA/Bk 158/15, II SA/Bk 159/15, II SA/Bk 196/15, II SA/Bk 197/15,  

II SA/Bk 172/15, II SA/Bk 173/15). Wyjątkiem jest sprawa II SA/Bk 727/14, w której sąd wskazał, iż 

bezprzedmiotowym jest wstrzymywanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania  

z nieruchomości w sytuacji, gdy prawomocna jest odmowa wstrzymania decyzji o niezwłocznym 

zajęciu nieruchomości.  

W innych kategoriach spraw najliczniejszymi, jednorodzajowymi postanowieniami, którymi 

odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonych aktów były te wydane w sprawach, w których 

skargi wnosiły podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie urządzania gier na 

automatach poza kasynem. W skargach tych podmiotów kwestionowano decyzje organów celnych 

nakładające kary porządkowe za prowadzenie gier na automatach poza kasynem (art. 89 ust. 1 

pkt 2 i ust. 2 pkt 2 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych). Postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji nakładających kary pieniężne 

wydano m.in. w sprawach I SA/Bk 753/15, I SA/Bk 804/15, I SA/Bk 845/15, I SA/Bk 580/15. Sąd 

udzielał ochrony tymczasowej, bowiem w jego ocenie wykonanie decyzji groziłoby zakończeniem 

prowadzenia działalności gospodarczej, nadto wnioskodawcy wykazywali od kilkunastu do kilkuset 

prowadzonych postępowań w tym zakresie. 

 W pozostałych przypadkach rozpoznawania wniosków na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. 

tutejszy sąd najczęściej orzekał: 

- o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji nakazującej rozbiórkę – z uwagi na 

nieodwracalność lub trudne do odwrócenia skutki realizacji takiej decyzji, jak też z uwagi na utratę 

nakładów finansowych poniesionych na wykonanie obiektu budowlanego (w sprawach: II SA/Bk 

306/15, II SA/Bk 442/15, II SA/Bk 684/15, II SO/Bk 7/15, II SA/Bk 1120/14, II SA/Bk 1121/14); 

- o odmowie wstrzymania wykonania decyzji ustalającej opłatę legalizacyjną. Sąd argumentował, 

że wskazana opłata nie podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie egzekucji, a jej nieuiszczenie 



17 

 

oznacza rezygnację z legalizacji samowoli budowlanej, co może stać się podstawą do wydania 

decyzji administracyjnej podlegającej odrębnemu zaskarżeniu (II SA/Bk 1091/14, II SA/Bk 414/15); 

- o odmowie wstrzymania wykonania decyzji organu odwoławczego uchylającej rozstrzygnięcie 

pierwszoinstancyjne i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania przez tenże organ –  

ze wskazaniem, że decyzja kasacyjna nie posiada przymiotu wykonalności (II SA/Bk 82/15,  

II SA/Bk 29/15). 

Zauważyć jednak należy, że w sprawie II SA/Bk 143/15, w której przedmiotem skargi była decyzja 

uchylająca we wznowionym postępowaniu pozwolenie na budowę, sąd wstrzymał jej wykonanie 

wyjaśniając, że wykonanie decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę wiąże się z możliwością 

wszczęcia postępowania naprawczego, które w konsekwencji może prowadzić nawet do rozbiórki. 

W razie uwzględnienia skargi może okazać się, że rozstrzygnięcie uchylające we wznowionym 

postępowaniu ostateczne pozwolenie na budowę jest wadliwe, a w międzyczasie zostało 

wszczęte postępowanie naprawcze, w wyniku którego zostały nałożone na skarżącego obowiązki, 

np. rozbiórki. W takiej sytuacji może powstać kwestia powrotu do stanu, który istniał przed 

uchyleniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Tym samym wyrządzenie szkody lub trudnych do 

odwrócenia skutków może dotknąć inwestora. 

 

Przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowych 

 

 Podobnie jak w latach poprzednich składy orzekające konsekwentnie odmawiały 

przywrócenia terminu w sytuacjach spóźnienia w dokonaniu czynności procesowych 

spowodowanego okolicznościami niemającymi charakteru nagłego, nadzwyczajnego  

i nieprzewidzianego. Za takie uznano następujące sytuacje: trudności organizacyjne w 

funkcjonowaniu kancelarii profesjonalnego pełnomocnika skarżącego (II SA/Bk 96/15), zagubienie 

się skarżącego w nadmiarze pism procesowych (II SA/Bk 62/15), nieobecność skarżącego na 

rozprawie spowodowana złym stanem zdrowia w połączeniu z brakiem zainteresowania 

skarżącego wynikiem sprawy (II SA/Bk 897/14). Do zdarzeń usprawiedliwiających spóźnienie sąd 

zaliczył m.in. nagły pobyt w szpitalu spowodowany zawałem (II SA/Bk 733/11), schorzenie 

psychiczne uniemożliwiające prawidłowe rozeznanie w sytuacji (II SA/Bk 569/15), pobyt  

w sanatorium, w którym niemożliwe było skorzystanie z elektronicznych środków komunikacji  

(II SA/Bk 386/15). 

Wyłączenie sędziego 

 

 W roku sprawozdawczym spadła w porównaniu do roku ubiegłego ilość wniosków  

o wyłączenie sędziego. Wnioski o wyłączenie wpływające do sądu motywowane były przede 

wszystkim wątpliwościami strony co do bezstronności sędziego, powstającymi w związku  
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z wcześniejszym orzekaniem przez niego w innych sprawach tej samej strony, których 

rozstrzygnięć nie akceptowała. Oddalając te żądania sąd konsekwentnie, podobnie jak w latach 

poprzednich, wskazywał, że wielokrotność orzekania przez sędziów i referendarzy danego sądu  

w sprawach strony nie wyklucza gwarancji orzekania w sposób obiektywny i bezstronny (II SA/Bk 

1251/14, II SA/Bk 1144/14, II SO/Bk 41/14, II SO/Bk 42/14, II SO/Bk 43/14).  

 

Zawieszenie postępowania 

 

 W Wydziale II przyczyny zawieszenia były zróżnicowane: z uwagi na wcześniejsze (przed 

wniesieniem skargi) wszczęcie postępowania nadzwyczajnego administracyjnego dotyczącego 

zaskarżonej decyzji (II SA/Bk 411/15, II SA/Bk 658/15) – art. 56 p.p.s.a.; z uwagi na zadane 

Trybunałowi Konstytucyjnemu w innej sprawie pytanie prawne (II SA/Bk 1178/14, II SA/Bk 591/15) 

– art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.; z uwagi na śmierć strony i oczekiwanie na wyznaczenie przez sąd 

powszechny kuratora spadku (II SA/Bk 1191/14) – art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a.; z uwagi na 

oczekiwanie na wynik sprawy karnej, w której dopuszczono dowód z opinii biegłego psychiatry  

(II SA/Bk 629/14) – art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. 

 W Wydziale I najliczniejszą grupę postanowień stanowiły postanowienia w przedmiocie 

zawieszenia postępowania w sprawach ze skarg na decyzje organów celnych nakładające kary 

pieniężne na podmioty urządzające gry na automatach poza kasynem. Sprawy zawieszane przez 

sąd miały swoją podstawę głównie w pytaniu prawnym przedstawionym Trybunałowi 

Konstytucyjnemu przez NSA w sprawie II GSK 686/13. Na tej podstawie sąd zawieszał 

postępowania np. w sprawach: I SA/Bk 135/15; I SA/Bk 125/15; I SA/Bk 129/15; I SA/Bk 124/15;  

I SA/Bk 128/15. Natomiast w znacznej części spraw rozpoznawanych już po wydaniu orzeczenia 

przez Trybunał Konstytucyjny, sąd odmawiał zawieszenia postępowania (np.: I SA/Bk 1090/15;  

I SA/Bk 1089/15; I SA/Bk 1084/15; I SA/Bk 1302/15). 

 

Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego 

 

 W tej kategorii spraw kontynuowano dotychczasową praktykę orzekania głównie na 

posiedzeniach niejawnych. Główną przyczyną umorzenia postępowania była bezprzedmiotowość 

postępowania spowodowaną eliminacją zaskarżonej decyzji w trybie autokontroli, w tym także po 

cofnięciu skargi z tego powodu (II SA/Bk 696/15, II SA/Bk 698/15, II SA/Bk 689/15, II SA/Bk 

341/15, II SA/Bk 287/15).  
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IV. ZAGADNIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA MATERIALNEGO  

ORAZ PRAKTYKA ORZECZNICZA 

 

1. Sprawy z zakresu gier losowych i zakładów wzajemnych 

 

W 2014 roku sprawy z zakresu działalności gospodarczej, w tym gry losowe i zakłady 

wzajemne (symbol 6042) należały do właściwości kompetencyjnej II Wydziału WSA  

w Białymstoku. Mocą Zarządzenia Nr 12 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia  

15 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach 

administracyjnych i zakresu ich działania przekazane zostały do Wydziału I sądu. Ogółem w 2015 

roku wpłynęło do Wydziału I – 789 spraw z tej kategorii, w tym 223 sprawy stanowią sprawy 

ponownie wpisane (na skutek podjęcia po zawieszeniu postępowania oraz przekazania  

z Wydziału II). Załatwiono ogółem 462 sprawy. Pozostały na następny okres sprawozdawczy 374 

sprawy.  Z kolei w Wydziale II pozostało na koniec 2014 roku 47 spraw, które w 2015 roku zostały 

załatwione. W stosunku do lat wcześniejszych odnotować trzeba zarówno istotny wzrost wpływu, 

jak i wzrost liczby spraw niezałatwionych.  

W tej kategorii skarg mamy do czynienia z tożsamością rodzajową podnoszonych zarzutów, 

powtarzalnością podmiotową skarżących (przede wszystkich H. Spółka z o.o. w W., P. Spółka  

z o.o. w G.). Skargi dotyczyły zasadniczo dwóch grup decyzji organów celnych: obciążających 

kosztami badania sprawdzającego automatu do gier o niskich wygranych w ramach postępowania 

o cofnięcie rejestracji automatu oraz wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na 

automacie o niskich wygranych poza kasynem gry. 

W pierwszej z wymienionych kategorii spraw, sąd kontynuował zapoczątkowaną w latach 

wcześniejszych linię orzeczniczą (II SA/Bk 195/14, II SA/Bk 1156/13) wskazującą, iż od daty 

nowelizacji ustawy z dnia 19 listopada 2011 r. o grach hazardowych, tj. od 14 lipca 2011 r. 

obciążenie kosztami badania sprawdzającego podmiot eksploatujący automat do gier o niskich 

wygranych może nastąpić tylko wtedy, gdy wynik badania wykaże niespełnianie przez automat 

warunków określonych w art. 23 „b” ust. 4 i 5 ustawy. Sąd podtrzymywał pogląd (I SA/Bk 711/15), 

w którym potwierdzał odrębność zasad obciążania stron kosztami powstającymi w postępowaniu 

podatkowym opartym o art. 23b ust. 5 u.g.h. od uregulowań zawartych w art. 267 § 1 o.p.  

W ocenie sądu Laboratorium Celne Izby Celnej było jednostką uprawnioną do przeprowadzania 

badań sprawdzających wobec wymienienia go jako upoważnionego przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych do wykonywania tych badań. Zarzuty skarżących co do braku 

akredytacji Laboratorium Celnego Izby Celnej zostały konsekwentnie ocenione przez sąd jako 

nietrafione. Sąd uznawał bowiem, że samo podanie do publicznej wiadomości wykazu jednostek 

badających upoważnionych do badań technicznych automatów i urządzeń do gier (jak stanowi  
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art. 23f ust. 6 u.g.h.) stanowi wystarczającą podstawę do zwrócenia się do takiej jednostki  

z odpowiednim zleceniem przeprowadzenia badania. Jeżeli bowiem upoważnienie do badań 

technicznych udzielane jest na określony czas (art. 23f ust. 3 u.g.h.), a w wykazie o którym mowa 

w art. 23f ust. 6 u.g.h. właściwy minister umieszcza tylko jednostki upoważnione, to oznacza - 

zdaniem sądu - że dany wykaz, jako podlegający bieżącej aktualizacji przez wskazany organ 

administracyjny powinien uwzględniać jedynie jednostki badające, które spełniają wszystkie 

wymagane prawem warunki (I SA/Bk 371/15, I SA/Bk 254/15). W zakresie kwestionowania wyniku 

badania sprawdzającego sąd stał na stanowisku, iż merytoryczna ocena badania – jako dowodu  

w sprawie o cofnięcie rejestracji automatu – nie może być dokonywana w sprawie „wpadkowej”,  

a za taką uznać należy sprawę dotyczącą obciążenia kosztami badania sprawdzającego. 

Powyższe stanowisko znalazło akceptację w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

Postępowania ze skarg na decyzje organów wymierzające kary pieniężne z tytułu 

urządzania gier na automacie o niskich wygranych poza kasynem gry były w znaczącej części 

zawieszone. Jako podstawę zawieszenia wskazywano skierowanie przez NSA postanowieniem  

z dnia 15 stycznia 2014 r. do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego dotyczącego 

zgodności przepisów art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zmianami) z art. 2, art. 7, art. 20 i 22 w zw. z art. 31 

ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także pytania prawnego WSA w Gliwicach, czy art. 

89 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy wyżej wskazanej, w zakresie w jakim dopuszczają 

stosowanie wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn kary pieniężnej i odpowiedzialności 

za przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 lub wykroczenie skarbowe z art. 107 § 4 ustawy z dnia 

10 września 1999 r. – kodeks karny skarbowy – dalej określanym w skrócie „k.k.s.” (Dz.U. z 2007 

roku, nr 111, poz. 765 ze zmianami), są zgodne z art. 2, art. 30, art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. 

Podstawą zawieszenia postepowań był art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. 

Wyrokiem z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie P 4/14 Trybunał Konstytucyjny potwierdził 

konstytucyjność art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h., zaś wyrokiem z dnia 21 października 

2015 r. w sprawie P 32/12 stwierdził konstytucyjność art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 u.g.h.  

w zakresie w jakim zezwalają na wymierzenie kary pieniężnej wobec osoby fizycznej, skazanej 

uprzednio prawomocnym wyrokiem na karę grzywny za wykroczenie skarbowe z art. 107 § 4 

ustawy z dnia 10 września 1999 r.- k.k.s.  

W uzasadnieniu stanowiska wyrażonego w pierwszym z orzeczeń Trybunał Konstytucji odniósł się 

do kwestii braku notyfikacji przez Polskę projektu ustawy o grach hazardowych Komisji 

Europejskiej stwierdzając, iż tryb notyfikacji nie jest elementem krajowej procedury 

ustawodawczej. Powoduje to, że przepisy art. 14 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h. składają się na 

krajowy porządek prawny i nie ma wątpliwości co do ich obowiązywania. Z kolei w uzasadnieniu 

do drugiego z wyroków wyjaśnił, że celem kary pieniężnej nakładanej na podstawie art. 89 ust. 1 
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pkt 2 i ust. 2 pkt 2  u.g.h. nie jest odpłata za popełniony czyn, co charakteryzuje sankcje karne, 

lecz prewencja oraz restytucja niepobranych należności i podatku od gier prowadzonych 

nielegalnie.  

Tutejszy sąd stanął na stanowisku (I SA/Bk 1004/15), że art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h. i art. 89 

ust. 2 pkt 2 u.g.h. stanowiące sankcje za naruszenie zakazu urządzania gier na automatach poza 

kasynem gry pozostają w związku z art. 14 ust. 1 u.g.h. Brak notyfikacji przepisu art. 14 ust. 1 

u.g.h., który od samego początku podlegał procedurze notyfikacji, a czego nie uczyniło państwo 

polskie uchwalając w pierwotnym brzmieniu ustawę, a co zostało dopełnione dopiero na etapie jej 

nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych 

nie stanowi podstawy do odmowy zastosowania nienotyfikowanego przepisu, a w konsekwencji do 

uwolnienia skarżących podmiotów od sankcji pieniężnej za złamanie zakazu prowadzenia poza 

kasynem działalności w zakresie urządzania gier na automatach. Sankcja odmowy stosowania 

nienotyfikowanych przepisów nie powinna bowiem być automatyczna. W tym zakresie sąd 

odwoływał się do stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonego w uzasadnieniu 

wyroku w sprawie II GSK 17115/15, ale też do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r., dotyczącego połączonych spraw C-131/13, C-163/13, 

C-163/13, w których przypomniano zasadę, iż nikt nie może powoływać się na normy prawa Unii  

w celach nieuczciwych lub stanowiących nadużycie. Odnosząc tą uniwersalną w treści zasadę na 

grunt rozpoznawanych spraw o wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach 

poza kasynem gry sąd konkludował – oddalając skargi – ze skutek niedopełnienia procedury 

notyfikacji przepisów technicznych u.g.h. ani nie może odnosić się do całej ustawy, ani tym 

bardziej gratyfikować zupełnego braku poszanowania prawa w dziedzinie, która ze względu na 

bezpieczeństwo i porządek publiczny wymaga reglamentacji. 

Pozostając w utrwalonej linii orzeczniczej uznającej niezasadność zarzutów zawartych  

w skargach, w trakcie ubiegłego roku doszło do ewolucji i zmiany argumentacji sądu (I SA/Bk 

727/15, I SA/Bk 803/15), na co istotny wpływ miało orzecznictwo Naczelnego Sądu 

Administracyjnego (powołane wyżej orzeczenie w sprawie II GSK 1715/15 i wyrok z 25 listopada 

2015 r. II GSK 183/14). Potwierdziło ono istnienie w art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h. samodzielnej 

podstawy do nakładania na podmiot eksploatujący poza kasynami automaty do gier, kary 

pieniężnej w wysokości wynikającej z art. 89 ust. 2 pkt 2, tj. bez powiązywania tego przepisu  

z zakazem wyprowadzonym z technicznej normy art. 14 ust. 1 u.g.h. Przyjęto bowiem, że brak jest 

podstaw do przyjęcia, że art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 u.g.h. w świetle wyroku TSUE z dnia  

19 lipca 2012 r. oraz postanowień dyrektywy 98/34/WE jest przepisem technicznym. To z kolei 

skutkuje oceną, że związek art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 u.g.h. z art. 14 u.g.h. nie ma 

charakteru, który zawsze i bezwarunkowo uzasadnia odmowę jego zastosowania jako podstawy 
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nałożenia kary pieniężnej, ilekroć podmiot urządzający gry na automatach czyni to poza kasynem 

gry. 

2. Sprawy z zakresu podatku od towarów i usług 

 

W tej kategorii w 2015 roku wpłynęły 124 sprawy, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem 

poprzednim, w którym wpływ ukształtował się na poziomie 116 spraw. W bieżącym okresie 

sprawozdawczym załatwiono 96 spraw. W 8 przypadkach sąd uwzględnił skargę, w 73 

przypadkach skarga została oddalona. Pozostałe sprawy załatwiono w inny sposób. 

Liczną grupę spraw stanowiły te, w których zakwestionowano prawo podatnika do 

obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur niedokumentujących 

rzeczywistych zdarzeń gospodarczych – m.in.: I SA/Bk 540/15, I SA/Bk 391/15, I SA/Bk 395/15,  

I SA/Bk 574/14, I SA/Bk 301/15, I SA/Bk 3/15, I SA/Bk 169/15, I SA/Bk 18/15. 

W tej grupie spraw na uwagę zasługuje wyrok w sprawie I SA/Bk 674/14.  

Z zaakceptowanych przez sąd ustaleń organów wynika, że z jednej strony dostawcy towaru (śruty 

sojowej i rzepakowej), a z drugiej strony skarżący (odbiorca towaru) wykorzystując dane innego 

podmiotu uczestniczyli w procederze, który posłużył do oszustwa podatkowego. Dostawcy, 

dokonując rzekomej sprzedaży towarów na rzecz tego podmiotu i wykorzystując składane przez 

niego oświadczenia (dotyczące prowadzenia gospodarstwa rolnego) stosowały obniżoną 8 % 

stawkę VAT. Tenże podmiot wystawiał faktury na rzecz skarżącego w tej samej cenie brutto,  

w których jednakże stosował stawkę VAT 23 %, którego to podatku nie uiszczał. Skarżący  

w konsekwencji, odliczał podatek naliczony na podstawie wystawionych na jego rzecz faktur VAT 

(według 23 % stawki), jednocześnie otrzymywał towar w niższej cenie netto. Jednocześnie 

„pośrednik” faktycznie nie dokonywał ani zakupu, ani sprzedaży śruty sojowej i rzepakowej i nie 

dysponował tym towarem. Udostępniał jedynie dane zarejestrowanego, a nie prowadzonego 

gospodarstwa rolnego do wystawienia faktur VAT przez dostawców, wystawiał oświadczenia 

deklarując wykorzystanie śruty na potrzeby własne i wystawiał faktury na rzecz skarżącego oraz 

dokonywał przekazania zapłaty pomiędzy skarżącym, a dostawcami. Konsekwentnie faktury VAT 

wystawione przez „pośrednika” na rzecz skarżącego nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń 

gospodarczych, a służyły jedynie jako formalna podstawa do dokonania odliczenia podatku 

naliczonego przez skarżącego (obliczonego według stawki 23 %). 

Kolejną znaczną grupę stanowiły sprawy, w których organy stwierdziły dokonywanie przez 

podatników pozaewidencyjnej sprzedaży towarów, która nie została opodatkowana podatkiem od 

towarów i usług – np.: I SA/Bk 549/14, I SA/Bk 550/14, I SA/Bk 606/15, I SA/Bk 604/15, I SA/Bk 

617/14, I SA/Bk 619/14.  

W wyroku w sprawie I SA/Bk 362/15 sąd wypowiadał się w kwestii refakturowania usług. 

Podzielił rozumienie tego pojęcia przedstawione w wyroku NSA z 25 października 2012 r., I FSK 
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65/12. Uznał, że w stanie faktycznym sprawy mamy do czynienia z refakturowaniem usług, 

bowiem podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu ponosił koszty 

związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej nieruchomości, 

które miał następnie przenieść na ten podmiot. Nie ma znaczenia, że podmiot ten nie istniał 

jeszcze w momencie podpisania umowy z firmą projektową. Ustalenia dotyczące zasad 

ponoszenia spornych wydatków, a następnie ich przenoszenia na rzecz ostatecznego nabywcy 

zostały określone niewątpliwie już po powstaniu tego podmiotu i zasady te podlegają ocenie  

w kontekście wystąpienia refakturowania usług. Zasadnie też organy przyjęły, że u skarżącego 

powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z chwilą faktycznego wykonania 

usługi, tj. sporządzenia dokumentacji budowlanej przez biuro projektowe. 

W sprawie I SA/Bk 310/15 spór dotyczył prawa podatnika do zastosowania stawki VAT 0% 

do transakcji udokumentowanych fakturami eksportowymi. Sąd stwierdził, że definicja legalna 

eksportu zawarta w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, 

poz. 535 ze zm.) wskazuje, że wywóz w aspekcie celnym, czyli wywóz towarów poza obszar celny 

Wspólnoty, jest tylko jednym z elementów eksportu w rozumieniu VAT. Definiując eksport towarów 

prawodawca przewidział, że ma to być nie tylko wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty 

odpowiednio potwierdzony, ale w wykonaniu czynności podlegających VAT. Oznacza to, że 

można dysponować dokumentem potwierdzającym wywóz towarów z punktu widzenia celnego, 

lecz jednocześnie dokument ten nie będzie sam w sobie podstawą do przyjęcia, iż nastąpił 

eksport tych towarów w rozumieniu u.p.t.u. Jakkolwiek jest to element niezbędny, to nie jedyny. 

Pozostałe elementy, które pozwalają uznać, że doszło do eksportu towarów, muszą wskazywać, iż 

udokumentowany celnie wywóz nastąpił w wykonaniu czynności objętych VAT i przez określone 

podmioty biorące udział w tych czynnościach lub w ich imieniu. Uznanie danej operacji 

gospodarczej za eksport wymaga, aby wywóz realizował tę czynność, która legła u jego podstaw, 

a nie jakąkolwiek inną czynność mniej czy bardziej z nią związaną. Zgodność taka wiąże się nie 

tylko z elementami podmiotowymi, ale również z przedmiotem transakcji czyli towarem i jego 

ceną, ustalonymi między stronami danej czynności nabycia towarów. Tylko wtedy bowiem można 

mówić o wywozie realizowanym w wykonaniu czynność określonych w art. 7 u.p.t.u. 

Kwestionowane w sprawie dostawy nie spełniały warunków do uznania ich za eksport towarów  

w rozumieniu art. 2 pkt 8 u.p.t.u., ponieważ towar wprowadzony na terytorium Litwy na podstawie 

dokumentów wywozowych zgłoszonych przez firmę skarżącego, został wyprowadzony poza 

granice Wspólnoty na podstawie kolejnych dokumentów celnych, na których jako 

eksporter/sprzedawca nie figuruje podatnik ani jego bezpośredni kontrahenci, tylko kolejni 

nabywcy tego towaru. 

Sprawa I SA/Bk 15/15 dotyczyła stwierdzenia, czy podstawa opodatkowania podatkiem od 

towarów i usług świadczonych przez skarżącą spółkę usług winna obejmować kwoty podatku 
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akcyzowego i opłaty paliwowej z tytułu wewnątrz-wspólnotowego nabycia paliwa, jako wyrobu 

akcyzowego. Sąd stwierdził, że mając na uwadze regulacje art. 29 ust. 1 u.p.t.u., art. 78 akapit 

pierwszy lit. „a” i „c” oraz art. 84 ust. 1 Dyrektywy 112 podstawa opodatkowania podatkiem od 

towarów i usług winna obejmować kwoty podatków, ceł i innych należności, chyba, że te 

ponoszone są przez podatnika w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy mogą zostać 

wyłączone z podstawy opodatkowania i zostały zaksięgowane przez podatnika na koncie 

przejściowym. W przedstawionym stanie faktycznym nie ulegało wątpliwości, że spółka, jako 

zarejestrowany odbiorca, dokonywała nabycia wewnątrzwspólnotowego (w rozumieniu przepisów 

ustawy o podatku akcyzowym) wyrobów akcyzowych, tj. paliwa na rzecz innych podmiotów. W tej 

sytuacji była ona podatnikiem podatku akcyzowego zobowiązanym do obliczenia i zapłaty akcyzy 

we własnym imieniu. Analogicznie kształtuje się sytuacja w przypadku opłaty paliwowej. Spółka 

dokonując zgodnie z postanowieniami umów nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 

akcyzowych przejęła na siebie wszystkie obowiązki związane z rozliczeniem akcyzy i opłaty 

paliwowej. Powstałe na gruncie tych należności publicznoprawnych zobowiązania z mocy prawa 

obciążają skarżącą, jako zarejestrowanego odbiorcę. Nie zmienia tego fakt, że ich koszt jest 

zwracany spółce na podstawie umów cywilnoprawnych. Konsekwentnie podstawa opodatkowania 

z tytułu świadczonych przez spółkę usług powinna obejmować całą należność za usługę, w tym 

kwoty przekazywane spółce przez jej kontrahentów na poczet ciążących na niej obowiązków 

zapłaty podatku akcyzowego i opłaty paliwowej. 

Sprawa I SA/Bk 593/14 dotyczyła kwestii, czy nadleśnictwu służy prawo do obniżenia 

podatku należnego o podatek naliczony związany z realizacją projektu dotyczącego budowy wiaty 

turystycznej przy gospodarstwie szkółkarskim służącej celom edukacji leśnej i rekreacji 

społeczeństwa na terenach leśnych. Sąd zgodził się z organem, że nie ma podstaw do 

twierdzenia, że między zakupami towarów i usług związanymi z budową wiaty turystycznej  

a działalnością opodatkowaną nadleśnictwa zachodzi tego rodzaju związek, który dawałby 

nadleśnictwu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Celem zadań związanych z realizacją 

projektu nie jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży drewna i runa 

leśnego, ani też wynajem pokoju. Z tego względu trudno uznać, że w tej sprawie występuje 

bezpośredni związek przyczynowo – skutkowy między wydatkami poniesionymi na budowę wiaty, 

a prowadzoną przez nadleśnictwo działalnością opodatkowaną. W sprawie nie występuje też 

związek pośredni między wydatkami na budowę wiaty turystycznej, a działalnością opodatkowaną 

nadleśnictwa. Wydatki ponoszone przez nadleśnictwo w zakresie realizacji projektu, jako 

finansowane środkami zewnętrznymi, nie stanowią elementu cenotwórczego opodatkowanej 

działalności nadleśnictwa. Brak jest tym samym jakiegokolwiek związku ekonomicznego 

(kosztowego) pomiędzy tymi wydatkami, a działalnością opodatkowaną nadleśnictwa. Powyższe 
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zaś wyklucza możliwość odliczania podatku naliczonego z tytułu ponoszenia tych wydatków, jako 

niezwiązanych z działalnością opodatkowaną. 

W sprawie I SA/Bk 317/15 spór dotyczył możliwości zastosowania pełnego prawa do 

odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów związanych zarówno z czynnościami 

opodatkowanymi, zwolnionymi, jak i niepodlegającymi opodatkowaniu w sytuacji, gdy nie można 

ustalić bezpośredniego związku z tymi czynnościami. Zgodnie z art. 86 ust. 1 u.p.t.u. warunkiem 

umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek 

zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Tak skonstruowana zasada wyklucza 

możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 

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

opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych oraz 

niepodlegających opodatkowaniu. Zasady odliczania podatku naliczonego związanego  

z wykonywaniem czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku 

należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, zostały uregulowane 

szczegółowo w art. 90 u.p.t.u. Sąd podkreślił, iż przepisy dotyczące zasad odliczania 

częściowego, zawarte w art. 90, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności 

wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. A zatem dotyczą 

czynności podlegających opodatkowaniu. Natomiast nie dotyczą czynności, których wykonanie nie 

powoduje konsekwencji podatkowych, gdyż nie podlegają one przepisom ustawy. Fakt, że 

ustawodawca polski w u.p.t.u. nie określił metod i kryteriów podziału między czynnościami 

podlegającymi VAT i czynnościami będącymi poza zakresem VAT nie może powodować, że  

w takiej sytuacji zostanie podatnikowi przyznane pełne prawo do odliczenia VAT również  

w odniesieniu do tej części, która związana jest z czynnościami będącymi poza systemem VAT. 

Taka wykładnia jest sprzeczna z treścią art. 168 Dyrektywy oraz zasadą neutralności VAT. 

Adekwatnie zatem przyjęto w interpretacji, że skarżąca w sytuacji, gdy nie ma możliwości 

wyodrębnienia całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do 

których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego 

związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, zobowiązana jest 

do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 u.p.t.u. 

Sprawa I SA/Bk 543/14 dotyczyła tego, czy zaliczka na poczet wewnątrzwspólnotowej 

dostawy w roku 2013 stanowiła obrót i tym samym obroty podatnika przekroczyły 400000 zł,  

a podatnik spełniał warunki bycia „sprzedawcą" uprawnionym do dokonywania zwrotu podatku. 

Sąd wskazał, że w art. 127 ust. 6 u.p.t.u. określony jest pułap obrotów za poprzedni rok 

podatkowy (kalendarzowy), jaki winien osiągnąć sprzedawca (400000 zł), aby móc dokonywać 

zwrotu podatku podróżnym. Jest to warunek o charakterze materialnym, wprowadzony w celu 

zapewnienia prawidłowego poboru podatku i zapobiegania oszustwom podatkowym. W myśl art. 
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29 ust. 1 i 2 u.p.t.u. w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest 

również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą 

od nich kwotę podatku. Jednakże w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2012 

roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342) 

od 1 stycznia 2013 r. otrzymane zaliczki z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, 

nieudokumentowane, jak miało to miejsce w sprawie, fakturą VAT nie powodowały powstania 

obowiązku podatkowego, a w konsekwencji nie mogły być uznane za obrót roku 2013. Z tych 

względów organy były w pełni uprawnione do uznania, iż spółka nie przekroczyła w 2013 r. limitu 

obrotu w wysokości 400000 zł, co skutkowało brakiem uprawnienia do zastosowania 0 % stawki 

podatku do sprzedaży na rzecz podróżnych. 

W wyroku w sprawie I SA/Bk 732/15 sąd wypowiedział się w kwestii możliwości 

zastosowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. zwolnienia od podatku od towarów i usług – 

usług w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na 

własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż 

mieszkaniowe. Stwierdził, że ze zwolnienia tego korzystają usługi w zakresie wynajmowania lub 

dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym wyłącznie na cele mieszkaniowe. Od 

podatku nie są natomiast zwolnione usługi związane z zakwaterowaniem. W rozpatrywanej 

sprawie z wynajętych pokoi korzystali pracownicy firm przebywający na delegacji. Czas 

poszczególnych usług był różny, wahał się od kilku do kilkunastu dni (tylko w dwóch przypadkach 

dotyczył jednego miesiąca). Najem realizowany był zatem doraźnie, w miarę potrzeb najemców. 

Przedmiotem wynajmu były najczęściej pojedyncze pokoje wieloosobowe, a nie – samodzielne 

lokale. W tych okolicznościach sąd zgodził się z organami, że sporne usługi miały charakter 

krótkotrwały i nie można im przypisać cech wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach 

mieszkalnych na cele mieszkaniowe, korzystających ze zwolnienia. Celem tych usług nie było 

zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, ale potrzeb związanych z pobytem pracowników na 

delegacji. Polegały one jedynie na tymczasowym korzystaniu z lokali, nie ma podstaw do 

stwierdzenia, że koncentrowały się tam interesy życiowe danych pracowników. 

W sprawie I SA/Bk 627/14 sąd podzielił stanowisko, że art. 108 ust. 1 u.p.t.u., podobnie jak 

art. 203 Dyrektywy 112 (poprzednio art. 21(l)(d) VI Dyrektywy) ma charakter sankcyjno-

prewencyjny, mający zapobiegać nadużyciom w systemie VAT, i jak wynika z orzecznictwa TSUE, 

należy stosować go z uwzględnieniem analizy, czy zaistniała sytuacja wytworzona faktem 

wystawienia faktury, o której mowa w tym przepisie, niesie za sobą ryzyko jakiegokolwiek 

obniżenia wpływów z tytułu podatków, zgodnie z zasadą neutralności podatku VAT. 

Wyeliminowanie takiego zagrożenia przez samego podatnika lub przez organ podatkowy w toku 

postępowania podatkowego, czyni nieuzasadnionym (niecelowym) jego stosowanie, gdyż 

naruszałoby to zasadę neutralności VAT i pozostawałoby w sprzeczności z konstytucyjną zasadą 
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proporcjonalności, która wynika z art. 31 ust. 3 w zw. z art. 2 Konstytucji RP. W kontrolowanej 

sprawie organ wyszedł z założenia, że skoro spółka wystawiła faktury na dostawę paliwa, podczas 

gdy w rzeczywistości świadczyła usługi finansowe, niepodlegające na terytorium kraju 

opodatkowaniem od podatku od towarów i usług, to winna ponieść konsekwencje w postaci 

nałożenia sankcji wynikającej z art. 108 u.p.t.u. W ocenie sądu, wnioski te nie są wystarczające, 

aby uzasadnić uprawnienie do zastosowania normy prawnej wynikającej z art. 108 ust. 1 u.p.t.u. 

Po pierwsze dlatego, że przyznanie racji organowi odwoławczemu wiązałoby się z aprobatą 

uprawnienia do wyciągania negatywnych konsekwencji wobec kontrolowanych w oparciu o art. 

108 u.p.t.u. za każdym razem wtedy, kiedy organ podatkowy w toku procedury kontrolnej stwierdzi 

wykonanie usługi w miejsce dokonania dostawy towarów. Po drugie instytucja korekty deklaracji  

w oparciu o ustalenia organów podatkowych, wynikających z decyzji administracyjnych nie 

spełniałaby w takim stanie rzeczy swoich funkcji. Po trzecie nawet w przypadku uprawnienia do 

zastosowania w poddanym kontroli sądu stanie faktycznym art. 108 u.p.t.u., organ nie wykazał  

w decyzji, na czym konkretnie miałoby polegać w tej sytuacji ryzyko uszczuplenia wpływów  

z podatków. Tym bardziej, że pełnomocnik spółki w skardze wskazuje, że nawet gdyby uznać, że 

w sprawie doszło do świadczenia usługi finansowej zwolnionej z podatku od towarów i usług, to 

wystawienie faktur przez spółkę nie spowoduje uszczuplenia budżetu państwa, ponieważ bez 

względu na przyjętą przez organy opcję nabywca i tak miałby prawo do odliczenia podatku od 

towarów i usług. 

W wyroku w sprawie I SA/Bk 323/15 sąd wypowiedział się w kwestii skuteczności złożenia 

przez skarżącego rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki z o.o. w kontekście orzeczenia  

o odpowiedzialności za zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług. Wskazał, że 

rezygnacja jest czynnością jednostronną i wywołuje skutek z chwilą dojścia oświadczenia  

o rezygnacji do spółki, ponieważ spółka jako osoba prawna – zgodnie z art. 38 k.c. – działa przez 

swoje organy, aby rezygnacja taka była skuteczna, adresatem takiego oświadczenia powinien być 

właściwy organ spółki. Jeżeli w spółce z o.o. została ustanowiona rada nadzorcza, to członek 

zarządu może złożyć oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji jednemu z członków rady 

nadzorczej, chyba, że obowiązujący w spółce regulamin zawiera odmienne postanowienia w tym 

zakresie. Jeżeli rada nadzorcza nie została ustanowiona, to rezygnacja członka zarządu powinna 

być złożona na zgromadzeniu wspólników, które jest w tej sytuacji organem uprawnionym do 

powoływania członków zarządu. Rezygnacja z członkostwa w zarządzie staje się skuteczna  

z chwilą, gdy doszła do podmiotu, któremu winna być złożona, w taki sposób, że mógł zapoznać  

z jego treścią - art. 61 k.c., bez względu na to, czy adresat zapoznał się z treścią tego 

oświadczenia. 
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3. Sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych  

w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

 

Dużą część spraw w tej grupie (92 sprawy rozpatrzone), podobnie jak w roku ubiegłym, 

stanowiły skargi na indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego (30).  

Wśród nich zasługuje na uwagę sprawa o sygn. akt I SA/Bk 487/14, w której sąd uznał, że organ 

interpretacyjny, który w sprawie nie miał wątpliwości co do wyrażonego przez skarżącą 

stanowiska, uznając to stanowisko za nieprawidłowe, powinien - zgodnie z art. 14 § 2 o.p. - 

wskazać prawidłowe stanowisko wraz z uzasadnieniem prawnym. W ocenie sądu, wskazanie 

przez organ prawidłowego stanowiska w przedmiocie uzasadnionej możliwości określonego 

zastosowania prawa podatkowego dokonuje się na podstawie adekwatnych do kwalifikowanego 

nimi stanu faktycznego przepisów prawa, niezależnie od tego, czy zostały one wskazane we 

wniosku wszczynającym postępowanie interpretacyjne. Sąd podkreślił, że organ dokonujący 

interpretacji jest związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym oraz treścią 

postawionego pytania, nie zaś własnym stanowiskiem wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej 

stanu faktycznego. W tej sprawie złożony przez skarżącą wniosek o wydanie interpretacji 

indywidualnej nie został rozpatrzony w sposób prawidłowy. Z uzasadnienia zaskarżonej 

interpretacji indywidualnej wynikało bowiem, że organ ograniczył się do negatywnej oceny 

stanowiska skarżącej. Nie zajął natomiast własnego stanowiska w sprawie, w zakresie 

prawnomaterialnej oceny przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i postawionego pytania. 

Dlatego wydana interpretacja w sposób istotny naruszyła art. 14c § 2 o.p. w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 

6 i art. 26 ust. 7a u.p.d.o.f. 

W sprawie I SA/Bk 259/15 w kontekście art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., który stanowi, że kosztami 

uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo 

zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f., 

zrodziła się wątpliwość, czy odszkodowanie należne na podstawie ugody sądowej byłemu 

pracownikowi spółki jawnej stanowi u wspólnika spółki koszt uzyskania przychodu w wysokości 

proporcjonalnej do jego udziału w zysku spółki. Sąd podkreślił, że przede wszystkim wydatek  

z tytułu wypłaconego odszkodowania na rzecz byłego pracownika nie został ujęty w katalogu 

wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w treści art. 23 u.p.d.o.f. 

Powołał się na wyroki NSA w sprawach II FSK 1122/12 oraz II FSK 882/10. Sąd w pełni podzielił 

stanowisko NSA i wskazał, że w rozpoznawanej sprawie miedzy wypłatą odszkodowania  

a stosunkiem pracy istniał niewątpliwie bezpośredni związek, którego istnienie nakazywało 

przyjąć, że wydatki poniesione przez będącego współpracodawcą – wspólnika spółki – na 
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wypłatę, na podstawie ugody, odszkodowania związanego z rozwiązaniem umowy o pracę, należy 

zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. w wysokości 

proporcjonalnej do udziału skarżącego w zyskach spółki. 

Sąd podtrzymał również swoje dotychczasowe stanowisko w wyrokach wydawanych w zakresie 

zastosowania zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 120 u.p.d.o.f., który stanowi, że 

wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych 

i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,  

z tytułu: (a) ustanowienia służebności gruntowej, (b) rekultywacji gruntów, (c) szkód powstałych  

w uprawach rolnych i drzewostanie - w wyniku prowadzenia na tych gruntach przez podmioty 

uprawnione, na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury 

przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury 

technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, ze zm.). 

Na tle tej regulacji prawnej w praktyce zrodziła się wątpliwość, czy opisane w niej 

zwolnienie podatkowe obejmuje również odszkodowania wypłacone posiadaczom gruntów 

wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w związku z ustanowieniem służebności przesyłu – 

ograniczonego prawa rzeczowego wprowadzonego do systemu prawa cywilnego w wyniku 

nowelizacji Kodeksu cywilnego ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 731). Sąd podkreślił, że w przepisach 

Kodeksu cywilnego nie ma co prawda żadnych wskazówek, jak należy określić wysokość 

wynagrodzenia (odszkodowania) za ustanowienie służebności przesyłu. Jednak w doktrynie 

prawa cywilnego wskazuje się, że generalnie wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności 

przesyłu powinno być ustalone na podstawie cen rynkowych, a jako kryteria pomocnicze należy 

wziąć pod uwagę zwiększenie wartości przedsiębiorstwa, którego składnikiem stała się 

służebność (art. 551 pkt 3 k.c.), ewentualne obniżenie wartości nieruchomości obciążonej, straty 

poniesione przez właściciela nieruchomości obciążonej, na przykład w postaci utraty pożytków  

z zajętego pod urządzenia przesyłowe pasa gruntu. Na wysokość wynagrodzenia będzie miał 

wpływ zakres ograniczeń własności nieruchomości, w tym uciążliwość ustanawianego prawa dla 

właściciela nieruchomości obciążonej. Należy wziąć pod uwagę zarówno rodzaj, rozmiar, 

położenie, właściwość i sposób eksploatacji urządzeń przesyłowych, jak i rodzaj, powierzchnię  

i przeznaczenie nieruchomości obciążonej. 

Przyznane skarżącym odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku  

z lokalizacją linii elektroenergetycznej w rozpatrywanych sprawach bezpośrednio związane było  

z ustanowieniem służebności przesyłu. W ocenie sądu jest to więc odszkodowanie z tytułu 

ustanowienia tej służebności, a zatem mieści się ono w dyspozycji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 

u.p.d.o.f.  (I SA/Bk 551/14, I SA/Bk 541/15, I SA/Bk 610/14, I SA/Bk 623/14).  



30 

 

Sąd zajmował się również skargami w sprawach w zakresie odmowy wznowienia 

postępowania zakończonego decyzją ostateczną ustalającą zobowiązanie podatkowe z tytułu 

podatku dochodowego od osób fizycznych. Skarżący powoływali się w tych sprawach na 

wystąpienie przesłanki z art. 240 § 1 pkt 8 o.p., wskazując na wyrok Trybunału Konstytucyjnego  

z dnia 29 lipca 2014 r., sygn. akt P 49/13, w którym TK orzekł, że: (I.) Art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 362, 596, 

769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 

2014 r. poz. 223, 312, 567, 598 i 915), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., jest 

niezgodny z art. 2 w związku z art. 84i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. (II.) Przepis 

wymieniony w części I traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia 

ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnieniu wyroku 

wskazano, że konsekwencją rozstrzygnięcia TK jest utrata mocy obowiązującej art. 20 ust. 3 

u.p.d.o.f., w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z 16 listopada 2006 r., która weszła w życie 

1 stycznia 2007 r. Trybunał Konstytucyjny postanowił na podstawie art. 190 ust. 3 Konstytucji  

o odroczeniu terminu utraty mocy obowiązującej wskazanego przepisu o 18 miesięcy, liczone od 

dnia ogłoszenia niniejszego wyroku w Dzienniku Ustaw. Trybunał stwierdził, że odroczenie 

terminu utraty mocy obowiązującej zakwestionowanego przepisu ma ten skutek, że w okresie 

osiemnastu miesięcy od ogłoszenia wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw przepis ten (o ile 

wcześniej nie zostanie uchylony bądź zmieniony przez ustawodawcę), mimo że obalone  

w stosunku do niego zostało domniemanie konstytucyjności, powinien być przestrzegany  

i stosowany przez wszystkich adresatów, w tym przez sądy. Przepis ten pozostaje bowiem nadal 

elementem systemu prawa. Organy administracyjne i sądowe, interpretując oraz stosując art. 20 

ust. 3 u.p.d.o.f., powinny jednak kierować się wskazówkami dotyczącymi tego przepisu 

wynikającymi z wyroku o sygn. SK 18/09 oraz z wyroku w niniejszej sprawie. 

Skład orzekający podniósł, że TK podtrzymał także stanowisko zajmowane w dotychczasowym 

orzecznictwie, że w razie odroczenia utraty mocy obowiązującej przepisu, na podstawie którego 

zostały wydane prawomocne orzeczenie sądowe lub ostateczna decyzja administracyjna, 

dopuszczalność wznowienia postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego  

(art. 190 ust. 4 Konstytucji) wystąpi dopiero po upływie terminu odroczenia, jeżeli ustawodawca 

wcześniej nie zmieni lub nie uchyli danego przepisu. 

Sąd podkreślał, że podobne stanowisko prezentowane jest w doktrynie. Wskazuje się bowiem, że 

w sytuacji określenia przez Trybunał Konstytucyjny innego terminu utraty mocy obowiązującej aktu 

normatywnego, dopiero upływ tego terminu daje podstawę do liczenia okresu jednego miesiąca  

z art. 241 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej. 

Sąd stanął zatem na stanowisku, że w sytuacji odroczenia w wyroku Trybunału Konstytucyjnego  

z dnia 29 lipca 2014 r. utraty mocy obowiązującej przepisu art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f., z wnioskiem  
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o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną, która została wydana na jego 

podstawie, można wystąpić dopiero w terminie jednego miesiąca od dnia upływu terminu 

odroczenia utraty mocy obowiązującej art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f., jeżeli ustawodawca wcześniej nie 

zmieni lub nie uchyli tego przepisu (I SA/Bk 634/14, I SA/Bk 633/14, I SA/Bk 612/15). 

W sprawie o sygn. akt I SA/Bk 242/15 przedmiotem sądowej kontroli zaskarżonej decyzji 

była prawidłowa wykładnia art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy u.p.d.o.f. w zakresie zawartego w treści 

tego przepisu wyrażenia – "wykonywał władzę rodzicielską". Zgodnie z art. 27f ust. 4 tej u.p.d.o.f., 

w sytuacji braku porozumienia między rodzicami co do ustalenia proporcji odliczenia kwoty,  

o której mowa w art. 27f ust. 2, organ podatkowy uwzględni skorzystanie z ulgi prorodzinnej w 

częściach równych. Sąd rozstrzygający przedmiotową sprawę podzielił pogląd wyrażony  

w orzecznictwie, zgodnie z którym, w celu nabycia przez podatnika (rodzica) prawa do odliczenia 

ulgi prorodzinnej konieczne jest zarówno posiadanie przez niego władzy rodzicielskiej nad 

dzieckiem, jak i jej faktyczne wykonywanie w danym roku podatkowym. Należy przy tym odróżnić 

treść władzy rodzicielskiej od jej wykonywania, gdyż samo posiadanie władzy rodzicielskiej nie 

oznacza jej wykonywania. W celu nabycia prawa do odliczenia tej ulgi nie wystarczy więc, że 

podatnik wykaże, iż jest rodzicem posiadającym władzę rodzicielską nad dzieckiem i wypełnia 

swoje obowiązki alimentacyjne względem tego dziecka. Kompleksowa wykładnia art. 27f ust. 1 pkt 

1 ustawy, czyli wykładnia językowa uzupełniona celowościową i systemową zewnętrzną, 

uzasadnia bowiem wniosek, że dla nabycia prawa do odliczenia ulgi, konieczne jest  

w szczególności wychowywanie przez podatnika swego dziecka (wykonywanie pieczy nad osobą 

dziecka, zarząd jego majątkiem oraz reprezentowanie dziecka). Podatnik, który skorzystał z ulgi 

podatkowej, obowiązany jest zatem wykazać, że w danym roku podatkowym nie tylko posiadał, 

ale także wykonywał władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem. Wykładni tego przepisu  

i oceny zgromadzonego w danej sprawie materiału dowodowego należy każdorazowo dokonywać 

przez pryzmat konstytucyjnej zasady działania dla dobra rodziny. 

Sąd zwrócił uwagę, że organy podatkowe stosując w konkretnych okolicznościach art. 27 f ustawy 

winny mieć przede wszystkim na uwadze, że treść władzy rodzicielskiej (art. 95 § 1 k.r.o.  

w związku z art. 96 § 1 k.r.o.) należy odróżnić od jej wykonywania (art. 97 § 1 k.r.o.). 

Wykonywanie tej władzy oznacza, że jedno z rodziców osobiście zajmuje się sprawami dziecka, tj. 

wykonuje wszystkie obowiązki, dzięki którym dziecko będzie wychowane w sposób zapewniający 

jego prawidłowy rozwój. Co do zasady władzę rodzicielską powinni wykonywać oboje rodzice, ale 

może zdarzyć się, że na skutek różnych okoliczności wykonywanie władzy rodzicielskiej będzie 

powierzone jednemu z nich, bez pozbawiania prawa rodzicielskich drugiego z rodziców, na 

przykład w wyniku orzeczenia rozwodu. Z kolei prawo do utrzymywania kontaktu z dzieckiem nie 

należy do sprawowania władzy rodzicielskiej. Powołał się na uchwałę pełnego składu Izby 

Cywilnej SN z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66, OSNCP 1968/5/77). Jak zauważył, powyższe 



32 

 

wynika też wprost z treści art. 113 k.r.o. Z istoty kontaktów z dzieckiem wynika ponadto, że 

rodzice nie są zwolnieni z obowiązku utrzymywania tych kontaktów, także wówczas, gdy zostali 

pozbawieni władzy rodzicielskiej (art. 113 § 2 k.r.o.). Zatem powyższe wskazania co do sposobu 

wykładni normy z art. 27f ustawy i sposobu rozumienia pojęcia "wykonywanie władzy 

rodzicielskiej" należy zawsze odnieść do konkretnych okoliczności faktycznych, w tym ustalonych 

w toku postępowania podatkowego zachowań rodziców wobec dzieci, ocenianych w kontekście 

przesłanki wykonywania władzy rodzicielskiej. Ponadto uwzględnienia wymaga fakt, że sama 

realizacji kontaktów z dzieckiem nie przesądza jeszcze o tym, że rodzic wykonujący nawet  

w pełnym zakresie model kontaktów ustalony w wyroku orzekającym rozwód (czy  

w postanowieniu o udzielenie zabezpieczenie w toku sprawy rozwodowej lub odrębnym 

postępowaniu o uregulowaniu kontaktów z dzieckiem), podejmuje jednocześnie tego rodzaju 

współdziałanie z drugim rodzicem, aby można było uznać, że także wykonuje władzę rodzicielską. 

Sąd zaznaczył, że przepisy ustawy Ordynacja podatkowa pozwalają organom podatkowym na 

przeprowadzenie postępowania dowodowego w celu ustalenia, w jaki sposób i jakim zakresie 

rodzice wykonywali władzę rodzicielską, a organy winny koncentrować się na kwestii jej 

faktycznego wykonywania, a nie jedynie na jej formalnym aspekcie (orzeczenie sądowe). 

W sprawie I SA/Bk 322/14 sąd ocenił, że wybrana przez organ metoda szacowania nie jest 

zgodna z wzorcem podstawy opodatkowania wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych i nie realizuje postulatu określenia podstawy opodatkowania w wysokości 

zbliżonej do rzeczywistej co świadczy o naruszeniu zasady praworządności wynikającej z art. 120 

o.p. Sąd wskazał, że ustalenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania zawiera samo  

w sobie ryzyko, że podstawa opodatkowania nie będzie dokładnie taka sama, jak w 

rzeczywistości. Ryzyko, o którym mowa obciąża podatnika nieprowadzącego żadnych ewidencji, 

jednakże z uwagi na cel szacowania jakim jest jej ustalenie w wysokości najbardziej zbliżonej do 

rzeczywistości, oszacowanie podstawy opodatkowania nie może stanowić swoistej sankcji 

podatkowej. Szacowanie podstawy opodatkowania powinno być oparte na w miarę realnych 

założeniach i dokonywane przy uwzględnieniu logicznych metod rozumowania. Sąd nie uznał, by 

metoda przyjęta przez organ w rozpoznawanej sprawie spełniała te postulaty. Jak zauważył, 

zaistnienie warunków do szacowania podstawy opodatkowania nie może być rozumiane jako 

sankcja prowadząca do wymiaru przewyższających rzeczywistą podstawę. Skoro organ 

dysponował przybliżoną wielkością przychodów uzyskanych przez skarżącego uwzględniając 

dyrektywę płynącą z art. 23 § 5 o.p., szacując podstawę opodatkowania organ mógł ją określić 

bez konieczności szacowania kosztów uzyskania przychodów, lecz także w inny sposób 

przykładowo w oparciu o średnią marżę stosowaną przy sprzedaży używanych samochodów 

osobowych w innych przedsiębiorstwach prowadzących działalność o podobnym zakresie  
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i w podobnych warunkach, odnosząc ją do wielkości przychodów ustalonych w oparciu o zeznania 

świadków. 

Sąd zastosował się także do stanowiska NSA zawartego w wyroku z dnia 25 marca 2015 r., sygn. 

akt II FSK 3963/14. W ocenie NSA w przypadku nadpłaty powstałej w skutek uchylenia decyzji 

ostatecznej, którą ustalono zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2 o.p., na 

podstawie przepisu ustawy podatkowej następnie uchylonego orzeczeniem TK jako 

niekonstytucyjnego, oprocentowanie w świetle art. 78 § 3 pkt 1 i 2 o.p. przysługuje: (1) od dnia 

powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu, jeśli organ przyczynił się do powstania przesłanki zmiany 

lub uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania, (2) od dnia wydania decyzji 

rozstrzygającej postępowanie wznowieniowe co do istoty, jeśli organ nie przyczynił się do 

powstania przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania,  

a nadpłata nie została zwrócona w terminie, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 1 lit. „a” o.p., (3)  

w przypadku terminowego zwrotu nadpłaty – oprocentowanie nie przysługuje.  

Powyższe stanowisko zostało implementowane do orzecznictwa tutejszego sądu  

i zaprezentowane m.in. w wyrokach o sygn. akt I SA/Bk 649/15, I SA/Bk 650/15, I SA/Bk 202/15,  

I SA/Bk 203/15, I SA/Bk 728/15, I SA/Bk 468/15, I SA/Bk 469/15. 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych  

 

W 2015 roku w grupie spraw z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych pozostało 

do rozpoznania z poprzedniego okresu 6 spraw, wpłynęło 13 spraw, z których 12 rozpoznano na 

rozprawie w roku sprawozdawczym, a 6 spraw pozostało do rozpoznania na 2016 roku. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Bk 412/15 spór dotyczył kwestii, czy w świetle obowiązujących 

przepisów, w szczególności art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p., na spółce zawierającej transakcje  

z podmiotem powiązanym, których wartość w danym roku podatkowym przekracza 100000 € 

ciąży obowiązek dokumentacyjny, obejmujący wszystkie transakcje zawarte z tym podmiotem, czy 

też jedynie względem transakcji mających miejsce po przekroczeniu limitu 100000 €. Obowiązek 

sporządzania dokumentacji podatkowej przez podatników dokonujących transakcji z podmiotami 

powiązanymi, przewidziany został w art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p. Przepis art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p. 

stanowi natomiast, że obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcję lub transakcje 

między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca  

z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku 

podatkowych świadczeń przekracza równowartość: (1) 100000 € – jeżeli wartość transakcji nie 

przekracza 20 % kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo (2) 30000 €  

– w przypadkach świadczenia usług, sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych  

i prawnych, albo (3) 50000 € – w pozostałych przypadkach. 
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W ocenie sądu kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia powstałego w sprawie sporu miało 

wyjaśnienie pojęć "transakcja" oraz "transakcje", użytych w art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p. Sąd wskazał, 

że przepisy u.p.d.o.p. nie definiują tych pojęć, w sytuacji zaś, gdy nie odsyłają w tym zakresie do 

przepisów prawa cywilnego, za prawidłowe należy uznać zastosowanie znaczenia tego pojęcia 

wynikającego z języka potocznego. W języku potocznym "transakcja" zasadniczo oznacza: 

zawarcie umowy w sprawie kupna sprzedaży czegoś (Słownik poprawnej polszczyzny, praca 

zbiorowa pod red. W. Doroszewskiego, Warszawa 1973 r., s. 789; Słownik wyrazów obcych, 

praca zbiorowa pod red. J. Tokarskiego, Warszawa 1980 r., s. 769); zawarcie umowy, zwłaszcza 

handlowej dotyczącej kupna lub sprzedaży; układ, porozumienie jako wynik rokowań (Słownik 

języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka. PWN. Warszawa 1998, t. III, s. 523). W takim 

ujęciu na tle art. 9a ust. 1 i w art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p. termin "transakcja" jest synonimem pojęcia 

"umowa". Nie ulega także wątpliwości, że art. 9a ust. 1 i art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p. terminem 

"transakcja" ustawodawca posługuje się zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej. 

W art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p. ustanowiony został obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej: 

"takiej transakcji" i "takich transakcji". Z kolei w art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p. jest mowa o transakcji  

i transakcjach: "obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcję lub transakcje". Sąd 

przyjął, że w objętym obowiązkiem dokumentowania roku podatkowym między podatnikiem  

a podmiotem z nim powiązanym może dojść do zawarcia i wykonania jednej lub wielu transakcji 

danego rodzaju. Jeżeli ma miejsce tylko jedna transakcja, to odnosi się do niej ustawowy termin 

"transakcja" – użyty w liczbie pojedynczej, jeżeli natomiast dochodzi do więcej niż jednej 

transakcji, zastosowanie znajduje ustawowy zwrot o "transakcjach" – w liczbie mnogiej. Użycie 

przez ustawodawcę pojęcia transakcji w liczbie pojedynczej, wobec przewidzianej możliwości 

wystąpienia w okresie podatkowym wielu transakcji, nie uzasadnia twierdzenia, że limit z art. 9a 

ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p. ma zastosowanie tylko do wartości określonej jednostkowej transakcji 

(umowy). Nadto jedna transakcja, rozumiana jako umowa, może obejmować wykonanie więcej niż 

jednego świadczenia. W treści art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p. ustawodawca nie posługuje się terminami 

"świadczenia", czy też "określonej usługi" a przedmiotowo rozróżnia jedynie: świadczenie usług, 

sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych, udostępnienie wartości niematerialnych lub 

prawnych, bez odwołania do określonych indywidualnie usług, sprzedaży czy też udostępnień. Na 

obowiązek sumowania wartości realizowanych w roku podatkowym transakcji wskazuje także 

użyte w art. 9a ust. 2 sformułowanie o łącznej kwocie wymagalnych w roku podatkowym 

świadczeń. 

Sąd ponadto wskazał, że analizowany przepis art. 9a u.p.d.o.p. pełni funkcję gwarancyjną, 

zapewniając podmiotom powiązanym, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 u.p.d.o.p., że 

sporządzenie poprawnej merytorycznie dokumentacji pozwoli ocenić transakcje między nimi, jako 

spełniające warunki transakcji rynkowych. Przyjęcie, że przesłanką powstania obowiązku 
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sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 i 2 u.p.d.o.p., jest wartość określonego, 

jednostkowego świadczenia (usługi), w oderwaniu od całokształtu realizowanych transakcji  

z określonym podmiotem powiązanym, uniemożliwiłaby całościowy ogląd łączących ich stosunków 

gospodarczych, a więc nie spełniało celu omawianych regulacji prawnych. Posługiwanie się, co do 

zasady, wartością jednostkowej usługi mogłoby w konsekwencji prowadzić do obejścia przepisów 

art. 9a ust. 1 i 2 u.p.d.o.p. Przyjęcie wartości jednostkowego świadczenia (usługi) dla spełnienia 

przesłanki powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji z art. 9 a ust. 1 i 2 u.p.d.o.p.  

i w związku z tym nieuwzględnienie całości transakcji pomiędzy podatnikiem i danym podmiotem 

powiązanym, nie spełniałoby celu analizowanych regulacji prawnych, polegającego na 

zapewnieniu podatkowej transparentności stosunków między podmiotami powiązanymi. Powyższe 

dało podstawę do wywiedzenia przez sąd, że obowiązek sporządzenia dokumentacji, w sytuacji 

przekroczenia wartości obrotu w wysokości 100000 €, musi dotyczyć wszystkich transakcji 

zawartych w danym roku podatkowym z danym podmiotem powiązanym, a nie jedynie transakcji 

przekraczających tę wartość. Odmienna interpretacja powyższego obowiązku uniemożliwiałaby 

pełną ocenę transakcji gospodarczych zawieranych z tym samym podmiotem powiązanym,  

a w konsekwencji mogłaby prowadzić do obejścia art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p. 

W sprawie o sygn. akt. I SA/Bk 622/14, w ocenie sądu, Minister Finansów w skarżonej 

interpretacji indywidualnej dokonał nieprawidłowej wykładni przepisów art. 15 ust. 4d w związku  

z ust. 4e u.p.d.o.p., poprzez przyjęcie, że moment uznania wydatku za koszt podatkowy jest 

uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym. Poza sporem w sprawie 

pozostawało, że wydatki na zakup części zamiennych i składników mienia zużywanych przez 

skarżącą spółkę w ramach remontu rocznego stanowiły koszt podatkowy w rozumieniu art. 15  

ust. 1 u.p.d.o.p., jak też to, że należy je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, innych niż 

koszty bezpośrednio związane z przychodami. Spór dotyczył natomiast tego, w jakim momencie 

wydatki te mają być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a zatem interpretacji art. 15 ust. 

4”d” i 4”e” u.p.d.o.p. Minister Finansów w wydanej interpretacji stwierdził, że w odniesieniu do 

kosztów pośrednich ustawodawca uzależnił moment, w którym wydatek staje się kosztem 

uzyskania przychodów od momentu ujęcia go w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami 

wynikającymi z ustawy o rachunkowości. Zdaniem sądu pogląd ten nie znajduje oparcia  

w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

W ocenie sądu za dzień poniesienia kosztu należy uznać dzień wpisania do ksiąg rachunkowych 

wydatku na podstawie otrzymanej faktury lub innego dowodu w przypadku braku faktury. Skoro  

w księgach rachunkowych winny być wpisane chronologicznie wszystkie zdarzenia, które 

nastąpiły w okresie sprawozdawczym (art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości), to dzień wpisania 

faktury (a także dzień wpisania wydatku na innej podstawi, np. przelewu, dowodu wpłaty) jest 

dniem poniesienia kosztu. Sąd rozpoznający sprawę podzielił stanowisko NSA wyrażone  
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w sprawach II FSK 2596/12 i II FSK 255/13, uznając w konsekwencji, że organ interpretacyjny 

dokonał nieprawidłowej wykładni art. 15 ust. 4”d” i 4”e” u.p.d.o.p. Sąd zauważył także, że 

powyższe stanowisko znajduje także akceptację w doktrynie. 

W zależności od tego, czy dany koszt zostałby zakwalifikowany jako spełniający przesłankę 

istotności, mógłby być on zaliczany do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo albo 

rozliczany w czasie. Oczywiście każda jednostka określa kryterium istotności indywidualnie, z tym 

że im większe byłyby przychody danej jednostki, to tym wyższa byłaby wartość transakcji 

wymagana dla spełnienia kryterium istotności. W praktyce prowadziłoby to do sytuacji, w której 

podatnicy, zwłaszcza duże spółki osiągające wysokie przychody, uzyskaliby znaczną dowolność  

w zakresie momentu rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów do celów podatkowych,  

w szczególności jeśli uwzględni się możliwość dokonywania zmian w zakresie kryterium istotności, 

które jednostka może wprowadzać poprzez zmiany w polityce rachunkowości. Jednocześnie brak 

jest podstawy prawnej, na podstawie której organy podatkowe, w celu weryfikacji prawidłowości 

rozliczeń podatkowych, mogłyby kwestionować jakiekolwiek działania jednostki pod względem 

prawa bilansowego, w szczególności w zakresie określania kryterium istotności na gruncie polityki 

rachunkowości jednostki. W konsekwencji o rozliczaniu kosztów podatkowych decydowałyby już 

nie tylko przepisy rachunkowości, ale także przyjęta przez jednostkę polityka rachunkowości i to 

bez wyraźnego przyzwolenia ustawodawcy podatkowego. 

W sprawach o sygn. akt I SA/Bk 501/14, I SA/Bk 502/14, I SA/Bk 503/14 kwestią sporną 

stały się głównie ustalenia organów wyłączające możliwość skorzystania przez stowarzyszenie ze 

zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., z uwagi na nie uznanie 

wszystkich wydatków stowarzyszenia jako przeznaczonych i wydatkowanych na cele statutowe 

wskazane w tym przepisie. Sąd wskazał, że analizowane przepisy art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 17  

ust. 1”a” i art. 17 ust. 1”b” u.p.d.o.p. wskazują, iż omawiane zwolnienie ma charakter warunkowy  

i jest uzależnione od faktycznego wydatkowania dochodu na preferowane przez ustawodawcę 

cele oraz od zgodności celów statutowych działalności podatnika z działalnością uznaną przez 

ustawodawcę za preferowaną. Możliwość nabycia prawa do zwolnienia przewidzianego w art. 17 

ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. uzależniona jest bowiem od wyraźnego wskazania w statucie celów 

działania. Organ podatkowy, sprawdzając czy spełniony został warunek wyłączenia dochodu  

z opodatkowania, bada bowiem treść celów statutowych oraz treść przepisu warunkującego 

zwolnienie podatkowe. Tylko, gdy postanowienia statutu ściśle odpowiadają wymogom 

ustawowym, stowarzyszenie może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób 

prawnych. Aby dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. mogły korzystać ze 

zwolnienia przewidzianego w tym przepisie, powinny być nie tylko przeznaczone, ale także 

wydatkowane bezpośrednio w związku z realizacją celu statutowego danego podmiotu. 
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Sąd wskazał nadto, że podatnik, który realizuje swój cel statutowy wymieniony w art. 17 ust. 1 pkt 

4 u.p.d.o.p., w zakresie w jakim przeznacza swoje dochody na realizację tego celu, korzysta ze 

zwolnienia podatkowego, ale jednocześnie wydatki poniesione w związku z realizacją tego celu 

nie są uwzględniane jako koszty uzyskania przychodów przy obliczaniu dochodu podlegającego 

opodatkowaniu lub straty podatkowej. Jeżeli podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. 

ponoszą wydatki, które w myśl art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. nie stanowią kosztów uzyskania 

przychodów, ich równowartość wpływa na zwiększenie dochodu. Jeżeli jednak wydatki te były 

poniesione na cele statutowe - dochód powstały z tego tytułu jest wolny od podatku. Wobec 

powyższego, ustalenie podatku dochodowego w danym okresie rozliczeniowym musi 

uwzględniać, czy poniesione przez podatnika wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów,  

a w odniesieniu do wydatków niestanowiących takiego kosztu konieczna jest ocena, czy dochód 

stanowiący ich równowartość jest zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 

u.p.d.o.p. w zw. z art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p. 

Zdaniem sądu, nie wszystkie wydatki stowarzyszenia na ww. cele statutowe, były tożsame  

z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Pomimo szeroko przywołanych przez stronę 

pojęć kultury, kultury fizycznej, sportu, oświaty, opieranych na ich definicjach słownikowych oraz 

literaturze przedmiotu – nie wszystkie kwoty były wydatkowane na cele preferowane ustawowo.  

W części, w jakiej zostały wydane na cele inne niż wskazano, podlegają zatem opodatkowaniu. 

Podkreślenia wymagało przy tym, że analizowane zwolnienie stanowi odstępstwo od zasady 

powszechności opodatkowania i z tego powodu niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca. 

Wyjątek ten musi więc być interpretowany ściśle i precyzyjnie. Omawiane zwolnienie ma na celu 

inicjowanie konkretnych działań, a nie również tych, które mogą mieć jedynie pomocniczy 

charakter w stosunku do działań wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. Ponieważ przepisy 

u.p.d.o.p. nie definiują działalności wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4, przy ich interpretacji 

posiłkować się można znaczeniem językowym, ale również, jak uczynił to organ odwoławczy - 

uwzględniając wykładnię systemową zewnętrzną - definicjami zawartymi w innych aktach 

prawnych. W szczególności zatem trudno jest się doszukać powiązania z celami ustawowymi 

wydatków poniesionych przez stowarzyszenie: na bilety na mecze piłki nożnej, na karnety na 

siłownię, na przejazdy PKP/przydziały pociągów; kary finansowe, kary umowne za 

nieuzasadnione zatrzymania pociągów, za dewastację wagonów, za nieuzasadnione opóźnienia 

pociągów; składki członkowskie. 

Sąd podkreślił, że analizowane wydatki wskazywały, że głównym elementem faktycznej 

działalności stowarzyszenia było organizowanie kibicowania podczas meczów drużyny piłkarskiej. 

Działania te nie wpisują się jednak w żadną z działalności preferowanych do zwolnienia w art. 17 

ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Nie można przypisać działaniom stowarzyszenia polegającym na 

kibicowaniu i organizowaniu wyjazdów na mecze drużyny piłkarskiej cech działalności sportowej, 
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oświatowej, czy kulturalnej. Zamiarem ustawodawcy nie było premiowanie działań pomocniczych 

w stosunku do działalności sportowej, oświatowej czy kulturalnej, ale propagowanie 

rzeczywistych, konkretnych działań w tych dziedzinach, ewentualnie wspieranie (dotowanie) 

podmiotów prowadzących taką działalność.  

W sprawie o sygn. akt I SA/Bk 344/15, kwestią sporną stały się głównie ustalenia organów 

wyłączające możliwość skorzystania przez skarżącą fundację ze zwolnienia podatkowego 

przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., z uwagi na nie uznanie wydatków tejże fundacji, 

poniesionych na zakup środków trwałych w postaci termo-wytrząsarki, zatapiarki do celów 

histopatologicznych i mikrotomu rotacyjnego jako przeznaczonych i wydatkowanych na cele 

statutowe wskazane w tym przepisie. 

Sąd dokonując analizy art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 17 ust. 1a i art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p. podkreślił, że 

omawiane zwolnienie ma charakter warunkowy i jest uzależnione od faktycznego wydatkowania 

dochodu na preferowane przez ustawodawcę cele oraz od zgodności celów statutowych 

działalności podatnika z działalnością uznaną przez ustawodawcę za preferowaną. Możliwość 

nabycia prawa do zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. uzależniona jest 

bowiem od wyraźnego wskazania w statucie celów działania. Organ podatkowy, sprawdzając czy 

spełniony został warunek wyłączenia dochodu z opodatkowania, bada bowiem treść celów 

statutowych oraz treść przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Tylko, gdy postanowienia 

statutu ściśle odpowiadają wymogom ustawowym, stowarzyszenie może skorzystać ze zwolnienia 

od podatku dochodowego od osób prawnych. Aby dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 

u.p.d.o.p. mogły korzystać ze zwolnienia przewidzianego w tym przepisie, powinny być nie tylko 

przeznaczone, ale także wydatkowane bezpośrednio w związku z realizacją celu statutowego 

danego podmiotu. Jak wskazano w uchwale siedmiu sędziów NSA z dnia 20 listopada 2000 r. 

FPS 9/00, wprawdzie przepis art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p. nie mówi wprost o bezpośredniości 

realizacji celu statutowego, lecz jest to warunek nieodzowny zwolnienia dochodu od podatku 

dochodowego. Przyjęcie odmiennego poglądu prowadziłoby w konsekwencji do całkowitego 

zwolnienia od opodatkowania wszelkich dochodów osiąganych przez jednostki realizujące cele 

statutowe określone w art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p. Nie ma bowiem żadnych przeszkód, aby wykazać, 

że wszystkie wydatki danej jednostki są pośrednio ponoszone dla realizacji celów statutowych. 

Takie stanowisko pozostawałoby w oczywistej sprzeczności z istotą ulg podatkowych oraz 

wykładnią systemową przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Sąd również podkreślił, że ulgi podatkowe stanowią odstępstwo od konstytucyjnej zasady 

powszechności opodatkowania i ustawodawca wprowadzając je jako rozwiązania wyjątkowe, 

wspiera pożądane społecznie cele, w tym wymienione m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.  

W takiej sytuacji przepisy regulujące zwolnienia od podatku muszą być interpretowane ściśle. 

Katalog działalności podatników, z których dochody są zwolnione z opodatkowania podatkiem 
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dochodowym jest zatem zamknięty. Omawiane zwolnienie ma na celu inicjowanie konkretnych 

działań, a nie również tych, które mogą mieć jedynie pomocniczy charakter w stosunku do działań 

wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. 

W ocenie sądu, w opisanej sytuacji nie można było podzielić stanowiska skarżącej fundacji, że 

wydatki poniesione na zakup spornych środków trwałych, wykorzystywanych do prowadzenia 

działalności gospodarczej, mogły korzystać ze zwolnienia na zasadach opisanych w art. 17 ust. 1 

pkt 4 u.p.d.o.p. Z § 8 statutu skarżącej fundacji wynikało m.in., że jej celem jest wspieranie 

materialne działalności dydaktycznej, wspieranie finansowe i materiałowe na rzecz wzbogacenia 

bazy aparaturowej jednostek dydaktyczno-naukowych, czy też wspieranie działalności naukowej 

jednostek Uniwersytetu Medycznego. Analiza celów skarżącej fundacji wskazywała wprost, że 

odnosi się ona do celów dydaktycznych, badawczych i naukowych prowadzonych przez 

Uniwersytet Medyczny, ale nie działalności gospodarczej. Jakkolwiek, niewątpliwie zakupione 

środki trwałe mogły być i zapewne były wykorzystywane w badaniach naukowych, a zatem służyły 

celom statutowym fundacji, jednakże fakt ich wykorzystywania w prowadzonej działalności 

gospodarczej jednoznacznie wskazuje, że nie możemy mówić o bezpośrednim związku  

z realizacją celów preferowanych ustawowo w u.p.d.o.p. Zatem jedynie nabycie środków trwałych 

służących bezpośrednio realizacji celów statutowych mogą korzystać ze zwolnienia. Tymczasem 

w niniejszej sprawie nabyte środki trwałe jedynie w pomocniczym, pośrednim stopniu służyły 

realizacji celów statutowych fundacji, a zatem wydatki poniesione na ich zakup nie mogły 

korzystać ze zwolnienia o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Tym samym, skarżąca 

fundacja była zobowiązania do zapłaty podatku dochodowego od tej części dochodu, która była 

wydatkowana na cele inne, niże deklarowane uprzednio i preferowane przez ustawodawcę. 

 

4. Sprawy z zakresu podatku akcyzowego 

 

W 2015 roku wpływ spraw dotyczących podatku akcyzowego uległ niewielkiemu 

zmniejszeniu. Wpłynęły bowiem 47 skargi (z poprzedniego okresu pozostało 21 spraw), natomiast 

w roku 2014 wpływ wyniósł 54 skarg. W analizowanym okresie rozpoznano 51 spraw z tego 

zakresu. 

Znaczna część spraw dotyczyła opodatkowania podatkiem akcyzowym czynności 

dotyczących paliw ciekłych. 

W tej grupie spraw lokuje się wyrok w sprawie I SA/Bk 652/14, w którym sąd wskazał, że w 

ramach art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 752 ze zm.) ustawodawca uznał, że w warunkach w tym przepisie określonych już samo 

posiadanie lub nabycie wyrobów akcyzowych może stanowić czynność lub stan faktyczny 

podlegające opodatkowaniu, jeśli od tych wyrobów nie został uiszczony podatek akcyzowy. Celem 
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wprowadzenia tej regulacji było zabezpieczenie budżetu państwa przed sytuacjami, kiedy wyrób 

akcyzowy znajduje się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i nie została w stosunku do 

niego uiszczona akcyza w należnej wysokości. W rezultacie nabycie lub posiadanie wyrobów 

akcyzowych stanowi czynność opodatkowaną po stronie nabywcy, czy też posiadacza wyrobów 

akcyzowych, jeżeli nie została od nich zapłacona akcyza. 

W orzeczeniu w sprawie I SA/Bk 153/15 sąd postawił tezę, że w postępowaniu w zakresie 

określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym i opłaty paliwowej od paliw 

silnikowych, które nie spełniają wymagań jakościowych, określonych rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U.  

z 2013 r., poz. 1058 ze zm.), przedmiotem postępowania dowodowego prowadzonego przez 

organy celne nie jest weryfikowanie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania, w toku 

którego to postępowania następuje m.in. kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej, 

czy też kontrola dokumentowania czynności dostawy i sprzedaży paliwa. Dla prawidłowego 

określenia wysokości zobowiązania podatkowego w tego typu postępowaniach, zasadnicze 

znaczenie ma udowodnienie, że paliwo posiadane przez kontrolowanego nie spełniało 

określonych prawem wymagań jakościowych, badania tego paliwa dokonało akredytowane 

laboratorium, a wyniki tego badania nie zostały w sposób skuteczny podważone przez 

kontrolowanego. 

Sąd w wydawanych wyrokach podtrzymał dotychczasowe stanowisko w zakresie 

przesłanek i zasad weryfikacji podstawy opodatkowania podatku akcyzowego z tytułu 

wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych (I SA/Bk 656/15, I SA/Bk 657/15,  

I SA/Bk 560/14). 

W kilku orzeczeniach sąd analizował ciekawe problemy proceduralne. W szczególności  

w sprawach I SA/Bk 452/14 i I SA/Bk 451/14 uchylając zaskarżone decyzje stwierdzono, że 

przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia na podstawie art. 233 § 2 o.p., organ 

odwoławczy wskazuje okoliczności faktyczne, które należy zbadać przy ponownym rozpoznaniu 

sprawy. Wskazania co do przeprowadzenia konkretnych czynności dowodowych wiążą co prawda 

organ I instancji, ale w przypadku wystąpienia obiektywnych i niezależnych od organu przesłanek, 

skutkujących brakiem możliwości pozyskania danego dowodu, organ I instancji może odstąpić od 

zrealizowania zobowiązania w formule wskazanej przez organ odwoławczy. W takim przypadku 

organ I instancji zobowiązany jest do wyjaśnienia w decyzji, z jakich przyczyn dana czynność 

dowodowa zlecona przez organ odwoławczy nie mogła być przeprowadzona, czy dane źródło 

dowodowe można było pozyskać w inny sposób oraz czy zebrany materiał dowodowy rozstrzyga 

wątpliwości organu odwoławczego w inny sposób. Sąd wskazał również, że toczące się 

postępowanie kontrolne w dwóch różnych trybach, tj. zwyczajnym i nadzwyczajnym należy 

traktować jako dwie odrębne sprawy o odmiennym charakterze, specyfice prowadzenia 
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postępowania dowodowego i podstawach prawnych, zobowiązujących organy kontroli skarbowej 

do wydania odrębnych decyzji kończących te postępowania. Podatkowy organ odwoławczy, który 

uzna, że organ kontroli skarbowej pozostawał w błędzie wydając decyzję w trybie zwyczajnym, 

zamiast w trybie wznowieniowym oraz błędnie pouczył, że od tego typu decyzji strona uprawniona 

jest do złożenia odwołania do organu podatkowego wyższej instancji, a nie wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy przez organ kontroli skarbowej, powinien uchylić decyzję organu I instancji  

w całości i sprawę przekazać do ponownego rozpatrzenia temu organowi. W konsekwencji organ 

kontroli skarbowej będzie uprawniony do wydania decyzji w trybie wznowieniowym wraz  

z prawidłowym pouczeniem o przysługującym stronie prawu do ponownego rozpatrzenia sprawy 

na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 26 ust. 2 u.k.s. 

Wyrok w sprawie I SA/Bk 454/14 dotyczył decyzji wydanej w przedmiocie orzeczenia  

o solidarnej odpowiedzialności spadkobierców za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym 

spadkodawcy. Sąd wskazując na regulacje art. 97 § 1 i art. 98 § 1 o.p. stwierdził, że przyjęcie 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za 

długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku (art. 1031 § 2 

k.c.). Jednocześnie okoliczność spłacenia niektórych długów spadkowych ze świadomym 

pomijaniem innych długów powoduje ustawowe rozszerzenie granic odpowiedzialności 

spadkobiercy. Spadkobierca wprawdzie w dalszym ciągu ponosi odpowiedzialność ograniczoną 

jednakże de facto odpowiadać będzie ponad wartość stanu czynnego spadku. W takim wypadku 

powstaje bowiem obowiązek zaspokojenia wierzycieli, o których wiedział, w takiej wysokości,  

w jakiej byłby zobowiązany ich zaspokoić, gdyby wszystkie długi spłacał należycie (sankcja  

w postaci rozszerzonej odpowiedzialności). Sąd nie zgodził się z twierdzeniem organu, że 

ograniczenie to ma charakter rachunkowy, określa górną granicę odpowiedzialności za długi 

spadkowe (zobowiązania podatkowe), ale nie pozbawia wierzyciela (Skarbu Państwa) prawa 

poszukiwania zaspokojenia z całego majątku dłużnika. Skoro skarżący przyjął spadek  

z dobrodziejstwem inwentarza i jednocześnie wiedział o istnieniu innych zobowiązań ciążących na 

spadkodawcy, to na gruncie prawa podatkowego ponosi solidarną odpowiedzialność za te długi do 

wysokości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, przy uwzględnieniu obowiązku 

należytej spłaty wszystkich długów spadkowych (art. 1032 § 2 i art. 1034 § 1 k.c. w zw. z art. 98  

§ 1 o.p.). W takim przypadku na mocy postanowień art. 100 § 1 i 2 o.p. organy podatkowe 

właściwe ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy orzekają w odrębnych 

decyzjach o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców lub określają wysokość 

nadpłaty albo zwrotu podatku. W decyzji tej organ podatkowy określa także wysokość znanych  

w dniu otwarcia spadku zobowiązań spadkodawcy, o których mowa w art. 98 § 1 i 2,  

z zastrzeżeniem § 2a o.p. Wtedy, gdy spadkodawca nie zapłacił w całości lub w części podatku, 

nie złożył deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana  
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w deklaracji, na mocy art. 100 § 2a o.p. organ podatkowy zobowiązany jest do określenia 

prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego. W powyższym przepisie nie wskazuje się 

jednak na określenie kwoty do zapłaty. Sąd stwierdził, że naczelnik urzędu celnego orzekając  

w decyzji o zakresie odpowiedzialności skarżącego wskazując, że jest ona solidarna wraz  

z drugim spadkobiercą wskazał, że „termin płatności ww. zobowiązań wynosi 14 dni od dnia 

doręczenia niniejszej decyzji”. W tym zakresie rozstrzygnięcie uznano za wadliwe, powoduje ono 

bowiem, że od skarżącego mogłaby zostać wyegzekwowana cała kwota odpowiadającą wartości 

stanu czynnego spadku, bez względu na konieczność zaspokojenia innych wierzycieli. 

 

5. Sprawy dotyczące dopłat do produkcji rolnej, rolnicze renty strukturalne 

 

W zakresie symbolu spraw 6551 związanego z rentą strukturalną w 2015 roku wpłynęło  

6 spraw, zaś na kolejny okres sprawozdawczy pozostały 4 sprawy. Tylko 1 sprawa zakończyła się 

merytorycznie.  

W sprawie I SA/Bk 559/14 oddalono skargę uznając, że prawidłowo doszło do wznowienia 

postepowania w zakresie decyzji przyznającej skarżącemu prawo do renty strukturalnej. 

Podzielając ustalenia organu, iż skarżący nie spełniał warunku nieprzerwalnego prowadzenia 

działalności gospodarczej w okresie co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie 

wniosku o rentę strukturalną, bowiem pracował i podlegał ubezpieczeniu społecznemu na 

terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, sąd przywołał utrwaloną już wykładnię  

i definicję „prowadzenia działalności rolniczej na własny rachunek”. Wskazał na orzecznictwo 

sądów powszechnych i administracyjnych, w szczególności uchwałę SN z dnia 1 kwietnia 1992 r. 

II UZP 7/9- OSN CP 7-8/92, wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 stycznia 2006 roku, sygn. akt  

IV SA/ Wa 1939/05 dodatkowo podkreślając, iż na niespełnienie się przesłanek dla prowadzenia 

działalności na własny rachunek wpływ miał okres nieobecności skarżącego w kraju (kilka lat), 

który oceniony został jako okres zaprzestania działalności rolniczej. Argumentacja sądu co do 

oceny, iż skarżący - wobec kilkuletniego pobytu za granicą - stracił możliwość osobistego 

zarządzania nim dodatkowo poparta została orzeczeniem NSA z dnia 16 listopada 2006 r.  

w sprawie II GSK 157/06. 

Wpływ spraw dotyczących płatności obszarowych, objętych symbolem 0550, pozostał  

w zasadzie na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2014 r. (w 2014 roku wpłynęło 111 

skarg a w 2015 r. 117 skarg). Załatwienie skarg w tej kategorii w 2015 roku było niższe aniżeli  

w 2014 r. powodując wzrost pozostałości na następny okres sprawozdawczy do 49 skarg. Na 82 

rozpoznane merytorycznie sprawy w 69 przypadkach oddalono skargę, a w 13 uwzględniono jej 

argumenty.  
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W tej grupie spraw wyróżnić można kilka problemów orzeczniczych wynikających ze stosowania 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach działania „program 

rolnośrodowiskowy” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz. U. 

z 2013 r. poz. 361, zwanego dalej „rozporządzeniem rolnośrodowiskowym.” 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w 2015 r. podtrzymał dotychczasową linię 

orzeczniczą (I SA/Bk 231/15, I SA/Bk 504/15) w zakresie stosowania § 38 ust. 6 rozporządzenia 

rolnośrodowiskowego, który przewiduje sankcję administracyjną, skutkującą nałożeniem w drodze 

aktu stosowania prawa przez organ administracji publicznej ujemnych skutków dla podmiotów 

prawa, które nie stosują obowiązków wynikających z norm prawa. Zmniejszenie płatności o 20%, 

w przypadku niezachowania któregokolwiek z występujących w gospodarstwie rolnym  

i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych i elementów 

krajobrazu rolniczego dotyczy tylko roku, w którym stwierdzono to uchybienie. 

Rozszerzająca wykładnia tego przepisu (rozciągająca skutek obniżenia pomocy także w latach 

wcześniejszych) spotkała się z krytyką sądu zwłaszcza w kontekście art. 18 ust. 1 rozporządzenia 

UE nr 65/2011 i implementacji przepisów aktu unijnego do rozporządzenia rolnośrodowiskowego. 

Wyrazem tej implementacji – co podkreślił sąd - jest odrębne uregulowanie konsekwencji 

zmniejszenia przez rolnika powierzchni obszaru, na którym powinien realizować zobowiązanie 

rolnośrodowiskowe (§ 39 ust. 2 pkt 2) a odrębnie sankcję za niezachowanie trwałych użytków 

zielonych w danym roku, w którym stwierdzono takie uchybienie (§ 38 ust. 6). Konkludując sąd 

uznał, że rolnik, który zmniejszył obszar, 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. Stwierdzone zaś w danym roku 

niezachowanie trwałych użytków zielonych nie może prowadzić do nałożenia sankcji z tego tytułu 

za lata wcześniejsze. 

W sprawie I SA/Bk 623/15 sąd wypowiedział się w przedmiocie stosowania regulacji zawartej  

w § 38 ust. 7 rozporządzenia rolnośrodowiskowego. Zgodnie z nią przepisu ust. 6 nie stosuje się 

w przypadku, gdy rolnik nie zachował któregokolwiek z występujących w gospodarstwie rolnym  

i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych i elementów 

krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo w wyniku przeniesienia, w drodze umowy, 

darowizny lub innej umowy, posiadania gruntów rolnych, na których występują takie użytki lub 

elementy krajobrazu, lub utraty posiadania takich gruntów, jeżeli ponadto do powierzchni tych 

gruntów nie została przyznana płatność rolnośrodowiskowa.  Sąd uznał, że sankcji przewidzianej 

w § 38 ust. 6 nie stosuje się zatem, gdy nie zachowanie przez rolnika wskazanego charakteru 

gruntów nastąpiło w wyniku przeniesienia w drodze umowy ich posiadania lub utraty posiadania, 

jeżeli do powierzchni tych gruntów nie została przyznana płatność rolnośrodowiskowa. Jeżeli 
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zatem w wyniku przeniesienia w drodze umowy posiadania lub utraty posiadania gruntów rolnych, 

na których występują trwałe użytki zielone lub elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane 

rolniczo nie następuje zmiana uprawy lub zniszczenie uprawy dotychczasowej i grunt jest dalej 

zajęty pod uprawę traw lub innych upraw roślin zielonych, ewentualnie jest gruntem 

nieużytkowanym rolniczo, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje rolnikowi w pełnej wysokości. 

W sprawie I SA/Bk 957/15 sąd nie zgodził się z twierdzeniem, iż przesłanie przez ARiMR 

spersonalizowanego wniosku o płatność należy traktować jako wprowadzenie w błąd 

wnioskodawcy – rolnika. Analizując treść wniosku sąd zauważył, że jest on propozycją skierowaną 

do rolnika, który po „sprawdzeniu aktualności danych, ich ewentualnym uzupełnieniu czy też 

skorygowaniu występujących niezgodności, wypełnieniu pozostałej części wniosku i jego 

podpisaniu” rozważyć może i powinien celowość i zasadność ubiegania się o pomoc państwa  

w zakresie produkcji rolnej. W żadnym wypadku – w ocenie sądu pismo o przywołanej częściowo 

treści - nie nakłada obowiązku jego podpisania, złożenia w biurze Agencji i ubiegania się  

o płatności ONW. Nie jest też – wobec oczywistego pouczenia i nieskomplikowanej instrukcji 

postępowania – narzędziem do wprowadzania potencjalnych beneficjentów w błąd. Realizując 

ustawowy obowiązek wynikający z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach 

w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 poz.1164 ze zmianami) ARiMR 

przesyłając spersonalizowany wniosek ułatwia i upraszcza rolnikom procedury ubiegania się  

o dopłaty, przypomina o terminach i daje wskazówkę, gdzie można uzyskać dodatkową wiedzę 

niezbędną do prawidłowego złożenia wniosku.  

Na tle ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego 

(Dz.U. z 2008 r. poz. 1051 ze zmianami) sąd rozstrzygał problem interpretacji art. 7 ust. 1 

dotyczący spełniania przez rolnika warunku posiadania gruntów rolnych dla celów przyznania 

płatności wskazując, że posiadanie winno mieć kilka cech: musi to być faktyczne posiadanie  

i rolnicze użytkowanie gruntów utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej i ściśle związanych  

z produkcją rolną, której wspieraniu płatności mają służyć. Aby zatem zostać beneficjentem 

pomocy w ramach mechanizmu bezpośredniego wsparcia nie wystarczy – zdaniem sądu – bycie 

posiadaczem działek rolnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale należy je także rolniczo 

użytkować.  

W kwestii pomiaru powierzchni działek i podważania ustaleń protokołu kontroli 

przeprowadzonej w gospodarstwie rolnym sąd uznał, że przepisy art. 34 ust. 1 akapit 2 

rozporządzenia nr 1122/2009, które zastąpiło rozporządzenie nr 796/2004 określają tą 

powierzchnię za pomocą wszelkich środków spełniających minimalną jakość pomiaru, 

przynajmniej równoważną wymaganej przez obowiązujące na poziomie Wspólnoty normy 

techniczne, a tolerancja pomiaru jest określona z uwzględnieniem 1,5-metrowej strefy buforowej 

okalającej obwód działki rolnej. Niezakwestionowanie przez rolnika ustaleń protokołu kontroli  
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i pomiarów w określonym terminie i przewidzianym trybie, pozbawia go późniejszej możliwości 

skutecznego podnoszenia zarzutów w tej mierze w skardze. W szczególności zarzutu, iż ustalenia 

protokołu kontroli są wadliwe, a sam protokół nie odzwierciedla stanu faktycznego (I SA/Bk 

592/14). 

 

6. Sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego,  

podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 

oraz opłaty skarbowej 

 

W 2015 roku z powyższej kategorii spraw pozostało do rozpoznania z poprzedniego okresu 

21 spraw, wpłynęło 108 spraw, z których 68 rozpoznano na rozprawie w roku sprawozdawczym,  

a 41 spraw pozostało do rozpoznania w 2016 r. 

W wyroku o sygn. akt I SA/Bk 287/15 sąd wskazał, że ustawodawca w art. 7 ust. 1 pkt 1  

lit. „b” u.p.o.l. nie posługuje się pojęciem "licencjonowanego przewoźnika kolejowego" (art. 7 ust. 1 

pkt 1 lit. „a” u.p.o.l.), a jedynie używa sformułowania przewoźnika kolejowego. Niewątpliwie, mając 

na uwadze zasadę racjonalnego ustawodawcy, nie można zatem dokonywać wykładni przepisów 

w taki sposób, aby użytym odmiennym pojęciom (tu: "licencjonowanego przewoźnika kolejowego"  

i "przewoźnika kolejowego") nadawać identyczne znaczenie. Wręcz przeciwnie, mając na uwadze 

zasadę językowej wykładni przepisów prawa, która ma również zastosowanie w prawie 

podatkowym, odmiennym pojęciom należy przypisywać inne znaczenie. W doktrynie prawa 

podatkowego podkreśla się bowiem pierwszeństwo zasadzie wykładni gramatycznej (językowej), 

ograniczając dyrektywy odstępstwa od językowego sensu interpretowanego przepisu do 

przesłanek klasycznych: gdy wykładnia językowa prowadzi do rozstrzygnięcia absurdalnego, 

niedorzecznego, gdy godzi w cel instytucji prawnej (podważa ratio legis przepisu), gdy pomija 

oczywisty błąd legislacyjny oraz gdy prowadzi do sprzeczności z fundamentalnymi wartościami 

konstytucyjnymi. W procesie wykładni prawa interpretatorowi nie wolno całkowicie ignorować 

wykładni systemowej lub funkcjonalnej, poprzez ograniczenie się wyłącznie do wykładni językowej 

pojedynczego przepisu. Może się bowiem okazać, że sens przepisu, który wydaje się językowo 

jasny, okaże się wątpliwy, gdy go skonfrontujemy z innymi przepisami lub weźmiemy pod uwagę 

cel regulacji prawnej. Wykładając więc dany przepis prawa, należy brać pod uwagę jego relacje do 

innych przepisów danego aktu normatywnego (wykładnia systemowa wewnętrzna) oraz do 

przepisów zawartych w innych ustawach (wykładnia systemowa zewnętrzna). Tylko bowiem 

realizacja tej dyrektywy wykładni prawa, określanej jako argumentum a rubrica, gwarantuje 

zupełne i niesprzeczne odczytanie danej instytucji prawa z przepisów prawa. 

Stosownie do art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym, przewoźnikiem kolejowym jest 

przedsiębiorca, który na podstawie licencji wykonuje przewozy kolejowe lub świadczy usługę 
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trakcyjną. Jednakże powyższej definicji, w ocenie sądu, nie można odczytywać w oderwaniu od 

pozostałych przepisów ustawy o transporcie kolejowym. Wskazać bowiem należy, że stosownie 

do art. 2 pkt 3 tej ustawy, przepisy ustawy stosuje się do infrastruktury kolejowej obejmującej linie 

kolejowe o szerokości torów mniejszej niż 1435 mm i przewoźników kolejowych korzystających  

z tej infrastruktury kolejowej, z wyjątkiem rozdziałów 4a, 5b-8, art. 5 ust. 3-6, art. 9, art. 13 ust. 1, 

art. 23 ust. 3-5, art. 23a-23j oraz art. 59-64. Kwestie przyznawania licencji przewoźnikom 

kolejowym została uregulowana w rozdziale 8 tejże ustawy, a zatem przewoźnicy kolejowi 

operujący na kolejkach wąskotorowych nie mają obowiązku uzyskiwać licencji. Sąd zauważył, że 

w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym ustawodawca wyraźnie wskazał, że 

dokumentem uprawniającym zarządcę do zrządzania infrastrukturą kolejową, o której mowa  

w ust. 2 (linii turystycznych eksploatowanych w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-

wypoczynkowych i okolicznościowych, w tym kolei wąskotorowych) oraz przewoźnika kolejowego 

do wykonywania przewozów, o których mowa w ust. 3 (przewozów dokonywanych wyłącznie na 

liniach kolejowych, o których mowa w ust. 2) jest świadectwo bezpieczeństwa. Zatem  

w odniesieniu do zarządcy i przewoźników kolei wąskotorowych może zachodzić taka sytuacja, że 

nie będą oni posiadali licencji, a jednocześnie będą uprawnieni do zarządzania infrastrukturą 

kolejową i wykonywania przewozów. 

Sąd wskazał na gruncie rozpoznawanej sprawy, że skarżący są zarówno zarządcami 

infrastruktury jak i przewoźnikiem kolejowym, bowiem posiadają wymagane art. 18 ust. 1 pkt 3 

ustawy o transporcie kolejowym świadectwa bezpieczeństwa – decyzje Prezesa Urzędu 

Transportu Kolejowego. Tym samym, wbrew twierdzeniom organów obu instancji, są 

przewoźnikami kolejowymi uprawnionymi do wykonywania przewozów na użytkowanej przez 

siebie linii wąskotorowej. A skoro, w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym są uważani za 

przewoźnika kolejowego, nic nie stoi na przeszkodzie, aby również w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 

lit. „b” u.p.o.l. byli za takich uznani. Zatem w ocenie sądu, mając na uwadze wykładnię językową 

art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. „b” u.p.o.l., w powiązaniu z wykładnią systemową zewnętrzną, opartą na 

obowiązujących przepisach ustawy o transporcie kolejowym, wskazać należy, że z analizowanego 

zwolnienia może korzystać również przewoźnik kolejowy nieposiadający licencji, o ile spełnione są 

pozostałe warunki zwolnienia, a zatem budowle infrastruktury kolejowej i położone pod nimi grunty 

muszą być przeznaczone wyłącznie do przewozu osób a ponadto, przewoźnik kolejowy musi 

równocześnie zarządzać tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom. 

W sprawie I SA/Bk 252/15 sąd zajął stanowisko, z którego wynika, że doręczenie 

postanowienia (decyzji) do rąk adresata w formie papierowej, pomimo wniosku o doręczanie 

korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, które nie prowadzi do 

ograniczenia praw strony w zakresie ochrony jej interesów, nie stanowi naruszenia przepisów 

postępowania, które mogłoby mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Z akt sprawy wynikało, że 
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skarżąca spółka wystąpiła z wnioskiem o doręczanie jej korespondencji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej i wskazała organowi podatkowemu adres elektroniczny e-PUAP, 

jednakże wskazany adres, jak wynikało z notatki urzędowej inspektora ds. wymiaru podatków  

i opłat organu I instancji – okazał się adresem prywatnym. Powyższa okoliczność była podstawą 

do wysłania zarówno decyzji określającej jak i postanowienia o nadaniu rygoru wykonalności 

decyzji nieostatecznej za pośrednictwem operatora pocztowego. Ze zwrotnych potwierdzeń 

odbioru wynikało, że zarówno decyzja jak i postanowienie zostały doręczone w tym samym dniu. 

W ocenie sądu, doręczenie przez organ I instancji za pośrednictwem operatora pocztowego, 

zarówno decyzji określającej jak i postanowienia o nadaniu tejże decyzji rygoru natychmiastowej 

wykonalności, mimo złożenia przez skarżącą spółkę wniosku o doręczanie jej korespondencji  

w drodze elektronicznej, stanowi naruszenie art. 144 ”a” § 1 pkt 2 o.p., jednakże powyższe 

naruszenie nie miało wpływu na wynik sprawy a zatem nie mogło stanowić podstawy do uchylenia 

zaskarżonego postanowienia (art. 145 § 1 pkt 1 lit. „c” p.p.s.a.). Skoro strona postępowania 

wystąpiła z wnioskiem o doręczanie jej pism za pośrednictwem platformy e-PUAP, sama 

okoliczność, iż wskazany adres był adresem prywatnym, nie może stanowić uzasadnionej 

odmowy doręczenia pism w ten sposób. W szczególności nie są to przeszkody natury technicznej, 

które ewentualnie mogłyby stanowić uzasadnienie odmowy doręczenia pism w drodze 

elektronicznej. Tym niemniej, w ocenie sądu, uchybienie to nie miało jednak istotnego wpływu na 

wynik sprawy, gdyż skarżąca spółka nie została pozbawiona możliwości podjęcia działań w celu 

zrealizowania przysługujących jej prawa do obrony zajętego stanowiska, czemu dała wyraz  

w złożonym zażaleniu, po uprzednim otrzymaniu postanowienia w formie tradycyjnej – drogą 

papierową za pośrednictwem operatora pocztowego. 

W sprawie I SA/Bk 313/15, sąd uznał, że w przypadku gdy działka ewidencyjna (grunt) jest 

zabudowana jednym budynkiem, w którym wyodrębniono odrębną własność lokali, to proporcja,  

o której mowa w art. 3 ust. 5 u.p.o.l., będzie miała zastosowanie do tejże działki oraz części 

budynku stanowiącego współwłasność. Działka taka z budynkiem stanowi odrębny przedmiot 

opodatkowania. Identyczne zasady będą miały zastosowanie w sytuacji, gdy działka ewidencyjna 

jest zabudowana więcej niż jednym budynkiem, ale jedynie w jednym z budynków zostanie 

wyodrębniona odrębna własność lokali, gdyż stosownie do art. 3 ust. 1 i 5 ustawy o własności 

lokali w takiej sytuacji właściciel wyodrębnionego lokalu (lokali) jest jednocześnie 

współwłaścicielem nieruchomości wspólnej. Do pozostałych niezabudowanych działek 

ewidencyjnych, jak też działek zabudowanych wraz ze znajdującymi się na nich budynkami, 

proporcja z art. 3 ust. 5 u.p.o.l. nie może być stosowana. Sąd podkreślił, że spółka wyraźnie 

wskazała we wniosku, że jest użytkownikiem wieczystym kilku nieruchomości gruntowych 

położonych na obszarze gminy, które to nieruchomości składają się z kilku działek ewidencyjnych. 

Spółka była zatem użytkownikiem wieczystym gruntów, zaś właścicielem jedynie w odniesieniu do 
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budynków, usytułowanych na tychże gruntach. Konsekwencją powyższego było to, że zarówno 

ww. wskazane grunty, jak i budynki stanowią w rozumieniu przepisów k.c. odrębne nieruchomości, 

gdyż budynki nie stanowią w takiej sytuacji części składowych gruntu – art. 48 k.c. nie będzie miał 

zastosowania. Tym samym na spółce ciążył obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości 

na podstawie różnych podstaw prawnych, w odniesieniu do gruntów na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 

3 u.p.o.l., zaś względem budynków na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Dodatkowo, jak 

zaznaczył sąd, spółka wskazała, iż jej nieruchomości, będące w użytkowaniu wieczystym, 

składają się z kilku działek ewidencyjnych. W rozumieniu k.c. (art. 46 § 1 k.c.) w takiej sytuacji 

należałoby przyjąć, że te wszystkie działki ewidencyjne tworzą jedną nieruchomości, z uwagi że 

stanowią odrębny przedmiot własności (użytkowania wieczystego), jednakże powyższe nie 

oznacza, że również na gruncie u.p.o.l. stanowić będą jeden przedmiot opodatkowania. 

Przedmiotem opodatkowania w podatku od nieruchomości nie jest nieruchomość w rozumieniu 

art. 46 § 1 k.c., dla której prowadzona jest jedna księga wieczysta (art. 24 ust. 1 ustawy  

o księgach wieczystych i hipotece), lecz rzeczy szczegółowo wymienione w art. 2 ust. 1 u.p.o.l.,  

a zatem grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Nie można utożsamiać, pojęcia nieruchomości w rozumieniu k.c.  

z pojęciem gruntu w rozumieniu u.p.o.l. Może się bowiem w konkretnej sytuacji okazać, że 

przedmiotem opodatkowania będzie jedynie część nieruchomości gruntowej w rozumieniu k.c., 

stanowiąca grunt w rozumieniu u.p.o.l. (np. w sytuacji różnej klasyfikacji geodezyjnej 

poszczególnych działek ewidencyjnych, położenia działek ewidencyjnych w różnych częściach 

gminy). 

W sprawie I SA/Bk 636/14 sporną była kwestia, dotycząca oceny, czy sprzedaż 

nieruchomości na rzecz skarżącej podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych 

na podstawie art. 2 pkt 1 lit. „g” ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 

40a ustawy o lasach. Jak wskazywał sąd, podstawą prawną wyłączenia określonych czynności 

cywilnoprawnych z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest art. 2 pkt 1 lit. g 

ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który stanowi, że temu podatkowi nie podlegają 

czynności cywilnoprawne w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami 

lub przepisom o autostradach płatnych. Pojęcie "gospodarka nieruchomościami" pośrednio 

definiuje określający przedmiot regulacji ustawy art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, stanowiąc, że ustawa ta określa zasady gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego. 

Jednocześnie w art. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami sprecyzowano, że ustawa ta nie 

narusza innych ustaw w zakresie dotyczącym gospodarki nieruchomościami, a w szczególności 

(pkt 3) ustawy o lasach. Oznacza to, że gospodarka nieruchomościami, rozumiana jako 

gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność 
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jednostek samorządu terytorialnego, została unormowana nie tylko w ustawie o gospodarce 

nieruchomościami, ale także w szeregu innych ustaw, w tym w ustawie o lasach. 

W konsekwencji zawarte w art. 2 pkt 1 lit. „g” ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 

pojęcie "przepisy o gospodarce nieruchomościami" nie może być zawężane tylko do przepisów 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale obejmuje także przepisy o gospodarowaniu 

nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu 

terytorialnego, zawarte w innych ustawach, w tym w ustawie o lasach.  

Sąd podkreślił, że skoro szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami (w tym niektórymi 

nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa) określone są przepisami innych 

ustaw, niż ustawa o gospodarce nieruchomościami, oznacza to wprost, że pojęcie "przepisy  

o gospodarce nieruchomościami" nie może być ograniczane tylko do przepisów ustawy o 

gospodarce nieruchomościami. Trafne zatem jest twierdzenie, że zastosowanie wyłączenia 

określonego w art. 2 ust. 1 lit. „g” ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych winno wiązać 

się z wykazaniem, że materialnoprawną podstawę czynności cywilnoprawnej stanowi konkretny 

przepis z zakresu gospodarki nieruchomościami, niezasadne jest jednak uznawanie za taki 

przepis wyłącznie przepisu ustawy o gospodarce nieruchomościami, bowiem stanowiący 

materialnoprawną podstawę czynności przepis o gospodarce nieruchomościami może być także 

zawarty w innej ustawie; taką inną ustawą jest także ustawa o lasach, w zakresie, w jakim normuje 

podstawy i zasady sprzedaży nieprzydatnych Lasom Państwowym nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi i samodzielnych lokali mieszkalnych. Na uwagę zasługuje także, na co 

wskazał NSA w orzeczeniu w sprawie II FSK 2742/14, że "art. 2 pkt 1 lit. „g” ustawy o podatku od 

czynności cywilnoprawnych nie stanowi jedynej podstawy wyłączenia określonych czynności 

cywilnoprawnych z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż wyłączenia 

takie zawierają także niektóre ustawy wymienione w art. 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, jak wymieniona w pkt 4 tego przepisu ustawa z dnia 19 października 1991 r.  

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r., poz.1187 ze 

zm.), której art. 26a ust. 1 stanowi, że nie pobiera się podatku od czynności cywilnoprawnych  

i opłaty skarbowej w sprawach dotyczących Zasobu (Własności Rolnej Skarbu Państwa) oraz 

nieruchomości nabywanych przez Agencję (Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa) na 

własność Skarbu Państwa. Jednakże uregulowanie także w tej ustawie wyłączenia  

z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych podjętych na podstawie jej przepisów 

czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest, między innymi, nabywanie nieruchomości 

na rzecz Skarbu Państwa, wskazuje, że także na podstawie przepisów tej ustawy dokonywane są 

czynności cywilnoprawne stanowiące przejaw gospodarowania nieruchomościami, a więc 

podlegające przepisom o gospodarce nieruchomościami rozumianym szeroko".  
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Sąd uznał za trafny zarzut naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 2 pkt 1  

lit. „g” ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskutek przyjęcia, że określone w nim 

wyłączenie odnosi się wyłącznie do czynności cywilnoprawnych, których materialnoprawna 

podstawa wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami, z pominięciem innych ustaw 

normujących gospodarkę nieruchomościami, w tym ustawy o lasach. Ponieważ ustawa o lasach 

również zawiera przepisy o gospodarce nieruchomościami, dokonane na ich podstawie czynności 

cywilnoprawne również podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności 

cywilnoprawnych. Sąd stwierdził również naruszenie art. 40a ustawy o lasach przez 

niezakwalifikowanie tych przepisów, stanowiących podstawę czynności cywilnoprawnej 

(sprzedaży) jako przepisów o gospodarce nieruchomościami. Art. 40a ust. 2 ustawy o lasach 

stanowi, że ustalenie ceny nieruchomości przy sprzedaży, o której mowa w ust. 1 (a więc 

dokonywanej przez Lasy Państwowe sprzedaży nieprzydatnych im nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi i samodzielnych lokali mieszkalnych oraz gruntów z budynkami 

mieszkalnymi w budowie), następuje na zasadach określonych w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami. Z kolei art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawiera przepisy 

określające sposób ustalania ceny nieruchomości. Niewątpliwie zatem art. 40 ust. 2a ustawy  

o lasach jest zawartym w innej ustawie, niż ustawa o gospodarce nieruchomościami, przepisem 

dotyczącym gospodarki nieruchomościami; skoro stanowi materialnoprawną podstawę sprzedaży 

nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz ustalenia ceny sprzedaży (wraz ze 

wskazanym w odesłaniu przepisem ustawy o gospodarce nieruchomościami), jest przepisem  

o gospodarce nieruchomościami w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. „g” ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Bk 384/15 spór ogniskował się wokół zgodności z prawem 

określenia skarżącemu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi 

na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, która nie 

może być w ocenie organu uzależniona od częstotliwości odbioru odpadów a winna stanowić 

iloczyn ilości pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak zauważył sąd, zgodnie z art. 6c 

ust. 1 u.u.c.p.g. ustawodawca zobowiązał gminy do zorganizowania odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W oparciu  

o ust. 2 tego artykułu, rada miejska, uchwałą, zdecydowała o odbiorze odpadów komunalnych 

także od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne. Z kolei z art. 6h u.u.c.p.g. wynika obowiązek właścicieli nieruchomości ponoszenia na 

rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. W myśl art. 6j ust. 3 u.u.c.p.g. w przypadku nieruchomości, o której 

mowa w art. 6c ust. 2, a więc nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
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odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 5a Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta (przyjętego uchwałą) oraz § 1 pkt 5 uchwały w sprawie 

zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta częstotliwość odbioru 

odpadów zmieszanych z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, zmieszane odpady komunalne z wyjątkiem nieruchomości, na których odpady 

wytwarza mniej niż 5 osób wynosi 2 razy w miesiącu. 

Sąd podkreślił, że przepisy konstytucyjne i ustawowe nie regulują w sposób zamknięty form aktu 

prawa miejscowego. Z obowiązujących przepisów nie wynika w szczególności, by załącznik do 

uchwały wydanej na podstawie upoważnienia ustawowego (w rozpoznawanej sprawie – 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta) nie mógł mieć charakteru 

normatywnego. Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 uchwały w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 uchwały 

rady miejskiej na terenie miasta obowiązuje stawka za pojemnik z odpadami komunalnymi a nie 

stawka stricte miesięczna. Sąd podkreślił zatem, że uchwalone i obowiązujące na terenie miasta 

przepisy prawa miejscowego jednoznacznie rozstrzygają o sposobie naliczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na przedmiotowej nieruchomości, na której nie 

zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Jednak wobec kategorycznej dyspozycji 

art. 6j ust. 3 u.u.c.p.g. ustawodawca nie przewidział możliwości modyfikacji w drodze uchwał 

organów stanowiących samorządu terytorialnego sposobu naliczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy. Reasumując,  

w ocenie sądu w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych taki wybór sprowadza się do 

możliwości przyjęcia za podstawę naliczenia opłaty liczbę mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość, ilość zużytej wody z danej nieruchomości, powierzchnię lokalu mieszkalnego, 

rodzaj zabudowy (por. art. 6j ust. 1-2a, 3a, 5 u.u.c.p.g.), zaś w odniesieniu do nieruchomości, na 

której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne wysokość opłaty winna być 

powiązana wyłącznie z liczbą pojemników. 

 

7. Sprawy z zakresu prawa celnego 

 

Podobnie jak w latach poprzednich w grupie spraw obejmujących zagadnienia z zakresu 

prawa celnego (symbol 630), wpływ spraw był stosunkowo niewielki. W roku 2015 wpłynęło 

bowiem tylko 7 skarg (o jedną mniej niż w roku 2014). Z poprzedniego okresu pozostały 3 sprawy. 

W roku sprawozdawczym załatwionych zostało 9 skarg (skargi oddalono) oraz jedna pozostała na 

następny okres. Wszystkie sprawy dotyczyły weryfikacji zgłoszeń celnych co do wartości celnej 
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towaru, pochodzenia, klasyfikacji towarowej oraz wymiaru należności celnych (grupa spraw  

o symbolu 6300). 

W sprawie I SA/Bk 1036/15 sąd zajął się istotnym zagadnieniem prawnym dotyczącym 

prawidłowości określenia przez organy celne właściwego kodu Nomenklatury Scalonej i kwoty cła 

od towaru objętego procedurą dopuszczenia do obrotu. Skarżący twierdził, iż peleryny 

przeciwdeszczowe o specyficznej konstrukcji (brak „pleców, miejsce na buty”) powinny być 

sklasyfikowane jako akcesoria do fotelików rowerowych, a co za tym idzie zadeklarował 

odpowiedni kod CN. Sąd, oddalając skargę, uznał natomiast, że rzeczone peleryny 

przeciwdeszczowe służą co prawda w swoim podstawowym przeznaczeniu ochronie dziecka 

przed warunkami atmosferycznymi, lecz trudno jest uznać, aby peleryna taka mogła być uznana 

za niezbędne akcesorium roweru. Przede wszystkim peleryna ta nie jest montowana 

bezpośrednio na rowerze i nie stanowi jego zabezpieczenia, tylko stanowi element ubioru 

ochronnego dziecka przewożonego w foteliku, a sposób jej wykonania (nietypowy krój) nie 

oznacza, że peleryna ta przestaje pełnić funkcje zabezpieczające (chociażby w części) poza 

fotelikiem rowerowym. 

Pozostałe sprawy dotyczyły weryfikacji zgłoszeń celnych w zakresie określenia wartości 

celnej towaru oraz powstania długu celnego. Sprawy z zakresu długu celnego dotyczyły przede 

wszystkim oleju napędowego, paliw płynnych i sprowadzanych samochodów.  W trzech sprawach 

dotyczących określenia wartości celnej towaru (I SA/Bk 365/15, I SA/Bk 366/15 oraz I SA/Bk 

367/15) skarżący nie wniósł skarg kasacyjnych i orzeczenia stały się prawomocne. 

Natomiast w sprawie I SA/Bk 5/15 sąd podtrzymał dotychczasową linię orzeczniczą  

w kwestii zwolnienia z należności celnych mienia przesiedleńczego wskazując, że sama wola 

zakończenia stałego zamieszkania, przy jednoczesnym braku posiadania źródła utrzymania  

w Polsce i braku przeniesienia interesów gospodarczych do Polski, nie są wystarczające do 

stwierdzenia, że nastąpiło przeniesienie miejsca zamieszkania na obszar Wspólnoty. Brak jest  

w takiej sytuacji elementu corpus. 

 

8. Sprawy związane ze stosowaniem ustawy  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

 

W porównaniu do poprzednich lat wpływ skarg związanych ze stosowaniem ustawy z dnia  

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712  

ze zm.) uległ dalszemu zmniejszeniu. Wpłynęło 7 skarg z tego zakresu, zaś w 2014 r. było ich 12, 

w 2013 r. - 25. W analizowanym okresie rozpoznano 7 spraw. 

Wszystkie rozpoznane w okresie sprawozdawczym sprawy dotyczyły kwestii zwrotu dotacji 

udzielonych ze środków unijnych. 
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W sprawie I SA/Bk 416/14 sąd wskazał, że przesłanką wykorzystania środków z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 208 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), która stosownie do art. 211 ust. 1 skutkuje koniecznością 

zwrotu tychże środków, jest nie tylko naruszenie przez beneficjenta procedur określonych  

w umowie międzynarodowej ale i innych procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu. Pod 

tym pojęciem należy zatem rozumieć reguły postępowania obowiązujące przy wykorzystywaniu 

środków pomocowych. Wspomniane reguły nie są przedmiotem regulacji prawa unijnego. Z kolei 

w prawie krajowym systemy realizacji programów operacyjnych krajowych i regionalnych tworzone 

są przede wszystkim aktami niemającymi waloru przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

Projekty są realizowane przez beneficjentów na podstawie umowy o dofinansowanie, która 

stanowi podstawowe źródło uprawnień i obowiązków jej stron, w tym beneficjenta. W przypadku 

zatem zawarcia umowy o dofinansowanie zgodnie z przyjętym przez właściwą instytucję wzorem 

reguluje ona również procedurę realizacji projektu. Sąd wskazał, że w orzecznictwie sądów 

administracyjnych na tle wykładni pojęcia „innych procedur obowiązujących" ugruntowany jest już 

pogląd, że obejmuje ono również naruszenie postanowień umowy o dofinansowanie. Procedury 

nie dotyczą tylko reguł w znaczeniu procesowym, ale także reguł wynikających z prawa 

materialnego. 

W orzeczeniu w sprawie I SA/Bk 237/15 sąd stwierdził, że w przypadku, gdy w czasie 

podpisania umowy o dofinansowanie, jak również przeprowadzania postępowania przetargowego, 

obowiązywały inne zalecenia MRR. Wymierzanie korekt finansowych (wraz z Taryfikatorem),  

w czasie wykrycia nieprawidłowości, rozstrzygając o tym, które normy mają mieć zastosowanie  

w sprawie, należy opierać się na zapisach umowy o dofinansowanie, w których obie strony 

zgodziły się na stosowanie określonych regulacji w przypadku naruszenia przez beneficjenta 

regulacji prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych. 

W sprawie I SA/Bk 389/15 sąd wskazał, że w świetle art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1083/2006 za „zasadniczą modyfikację" (skutkującą obowiązkiem zwrotu 

dofinansowania) uznaje się takie zmiany w projekcie, które naruszałyby jego charakter, warunki 

realizacji lub które mogą powodować uzyskanie nieuzasadnionej korzyści, wynikające ze zmiany 

charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności produkcyjnej.  

W związku z tym kwestia niewielkiego udziału procentowego wartości zakupionych samochodów 

(będących przedmiotem sporu) w stosunku do wartości całego projektu nie ma wpływu na ocenę 

trwałości operacji. 

Zdaniem sądu – wyrażonym w sprawie I SA/Bk 322/15 – mając na uwadze treść art. 67  

i art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885  

ze zm.) przyjąć należy, że skoro ww. ustawa wskazuje wprost, że pobrane nienależnie lub  

w nadmiernej wysokości środki publiczne podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości 
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określonej jak dla zaległości podatkowych, to zasad naliczania wysokości tych odsetek należy 

poszukiwać w treści o.p. Nie chodzi przy tym jedynie o wysokość stawki procentowej tych odsetek, 

ale o wszelkie zasady ich ustalania. W szczególności zastosowanie znajduje regulacja art. 54 § 1 

pkt 7 o.p. wprowadzająca okresy przerw w naliczaniu odsetek. 

 

9. Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

 

W roku 2015 do tutejszego sądu wpłynęło 190 spraw z zakresu prawa budowlanego,  

o symbolu 601. Zaległość z roku 2014 wynosiła 51 spraw. Sprawy z zakresu prawa budowlanego, 

podobnie jak w poprzednich latach, stanowiły znaczny odsetek spraw rozpoznanych w Wydziale  

II tutejszego sądu.  

Największy procent stanowiły sprawy o symbolu 6014 dotyczące rozbiórki obiektów 

budowlanych, oceny stanu technicznego i doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu 

zgodnego z prawem oraz o symbolu 6010 w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu 

budowlanego lub jego części, wykonywania innych robót niż budowa, w dalszej zaś kolejności 

sprawy o symbolu 6019 dotyczące ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej oraz wniesienia 

sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.  

W pierwszej z wyżej wymienionych kategorii – największą grupę spraw stanowiły orzeczenia 

organów w przedmiocie nakazu rozbiórki. W uzasadnieniach tych rozstrzygnięć, sąd zwracał 

uwagę, że w postępowaniu prowadzonym przez organy nadzoru budowlanego w sprawie 

samowoli budowlanej mającej polegać na wzniesieniu obiektu bez zgody organu architektoniczno-

budowlanego, bądź bez wiedzy tego organu o zamiarze wzniesienia obiektu, zasadnicze 

znaczenie ma prawidłowe zakwalifikowanie ocenianego obiektu do poszczególnej kategorii 

obiektów czy urządzeń budowlanych, definiowanych prawem budowlanym. Innym bowiem 

zasadom podlega wzniesienie obiektu małej architektury, innym wzniesienie niektórych budowli, 

innym niektórych budynków. W różnych też przepisach prawo budowlane określa sankcje za 

poszczególne rodzaje samowoli budowlanej (II SA/Bk 98/15, II SA/Bk 226/15). To samo należy 

odnosić do kwalifikacji wykonanych prac budowlanych z punktu widzenia ustawowych definicji 

zawartych w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozwinięciem tej tezy są  

np. orzeczenia: 

- w sprawie II SA/Bk 662/15, w której sąd wraził pogląd, że podziemny zbiornik na paliwo jest 

obiektem budowlanym, a konkretnie budowlą, o której mowa w art. 3 pkt 3 omawianej ustawy, 

kwalifikując zaś czynności polegające na „wkopaniu” zbiornika do określonej kategorii prac 

budowlanych przyjęto, że mamy do czynienia z budową obiektu budowlanego. Konsekwencją 

powyższego jest stwierdzenie, że dla realizacji takiej budowli wymagane jest pozwolenie na 

budowę, którego brak skutkuje uruchomieniem procedury przewidzianej w art. 48 ustawy; 
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- w sprawie II SA/Bk 505/15, w której wskazano, że przepust rozumiany jest jako budowla  

o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków 

wędrówek zwierząt dziko żyjących lub przeprowadzenia urządzeń technicznych przez nasyp drogi 

(art. 4 ust. 15 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.). Jest to również budowla  

w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy Prawo budowlane - kategoria obiektu XXVIII. W tym stanie 

rzeczy nie budzi wątpliwości, że budowa przepustu na rzece wymagała uzyskania przez inwestora 

pozwolenia na budowę, a także pozwolenia wodnoprawnego; 

- w sprawie II SA/Bk 943/15, w której sąd uznał, że podjęte przez inwestorów prace budowlane 

związane ze wzniesieniem nowego komina nie polegały, wbrew temu co wywodzą skarżący, na 

budowie obiektu budowlanego. Wzniesiony komin należy potraktować jako część instalacji 

centralnego ogrzewania, czyli jako część urządzenia technicznego związanego z obiektem 

budowlanym. Jest to zatem urządzenie budowlane. W konsekwencji wykonane przez inwestorów 

roboty budowlane polegające na wzniesieniu nowego komina nie mieszczą się w zakresie art. 48 

prawa budowlanego, lecz podlegają trybowi określonemu w art. 50 i art. 51 prawa budowlanego; 

- w sprawie II SA/Bk 503/15 zauważono natomiast, że ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie 

niektórych ustaw, która weszła w życie dnia 11 lipca 2003 r. dokonano m.in. zmiany Prawa 

budowlanego w części dotyczącej wymogów realizacji obiektów budowlanych w postaci ziemnych 

stawów hodowlanych. Zgodnie z tą zmianą wykonywanie robót budowlanych związanych  

z realizacją takiej budowli (w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego) wymaga pozwolenia na 

budowę. Przed tą zmianą, jak to miało miejsce w rozpatrywanej sprawie, realizacja takiego obiektu 

w 2003 roku wymagała jedynie zgłoszenia, zgodnie z obowiązującą wówczas treścią art. 29 ust. 2 

pkt 4 Prawa budowlanego (poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków 

krajobrazowych oraz ich otulin, które to wyłączenie w niniejszej sprawie nie zachodziło w zw. z art. 

73 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego); 

- w sprawie II SA/Bk 523/15, sąd wyraził pogląd, że droga wewnętrzna, niestanowiąca drogi 

publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, może spełniać kryteria „innego miejsca 

publicznego”, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, według stanu 

prawnego obowiązującego do dnia 28 czerwca 2015 roku. Będzie to miało miejsce np. wówczas, 

gdy z takiej drogi korzysta nieograniczona liczba osób, nie stanowi ona własności prywatnej  

i usytuowana jest w sieci dróg lokalnych wzajemnie się uzupełniających, stanowiących przyjęte  

w planie zagospodarowania przestrzennego rozwiązanie komunikacyjne. Budowa ogrodzeń od 

strony takich dróg wymagała do dnia 28 czerwca 2015 r. zgłoszenia budowalnego.  

Jeśli chodzi o samą problematykę orzeczeń odnoszących się do nakazu rozbiórki, to 

dominowała – obecnie już utrwalona linia orzecznictwa – że generalnie, warunkiem legalizacji 

samowoli budowlanej w trybie art. 48 ust. 2 prawa budowlanego jest złożenie przez inwestora 

dokumentów pozwalających organowi nadzoru budowlanego dokonać oceny, czy konkretna 
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samowola kwalifikuje się do zalegalizowania. Obowiązek taki wynika z przepisu art. 48 ust. 4 

ustawy, który stanowi, że w przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków,  

o których mowa w ust. 3, stosuje się przepis ust. 1 art. 48, czyli nakaz rozbiórki. Przy czym 

wydając taką decyzję organ nie może opierać się na czynnikach społeczno- gospodarczych, tj. nie 

może brać pod uwagę sytuacji rodzinnej inwestora, powodów dla których popełnił samowolę 

budowlaną, czy szkód związanych z rozbiórką (II SA/Bk 225/15, II SA/Bk 226/15, II SA/Bk 291/15, 

II SA/Bk 405/15, II SA/Bk 306/15, II SA/Bk 332/15). Podobnie w razie braku uiszczenia opłaty 

legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego nie przejdzie do kolejnego etapu procedury 

legalizacyjnej, o jakim mowa w art. 49 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane, lecz wyda decyzję 

nakazującą przymusową rozbiórkę (art. 49 ust. 3 ustawy w związku z art. 48 ust. 1 ustawy) –  

II SA/Bk 224/15. 

W wyrokach zaś o sygnaturze II SA/Bk 432/15 i II SA/Bk 477/15 sąd stwierdził, że 

orzeczenie przez organy w zakresie nakazania skarżącym uporządkowania terenu po rozbiórce 

nie znajduje umocowania w art. 48 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, a zatem jest to orzeczenie 

bez podstawy prawnej, co stanowi przesłankę nieważności przewidzianą w art. 156 § 1 pkt 2 

k.p.a. 

W następstwie zaś oceny w sprawie o sygnaturze II SA/Bk 545/15, sąd przypomniał, że 

zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów NSA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt II OPS 

2/13, „przepisami o planowaniu przestrzennym, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.) w związku  

z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane są przepisy obowiązujące w dacie 

orzekania przez organy administracji, z tym że w postępowaniu w przedmiocie nakazania 

przymusowej rozbiórki, należy uwzględnić także przeznaczenie terenu, na którym powstał obiekt 

budowlany, od daty jego budowy”. Mając na względzie argumentację NSA, wyrażoną  

w uzasadnieniu ww. uchwały oraz brzmienie przepisu art. 37 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego  

z 1974 r., budynek postawiony bez uzyskania pozwolenia na budowę nie będzie podlegał 

rozbiórce tylko wówczas, gdy: 1) znajduje się na terenie, który zgodnie z aktualnymi przepisami  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest przeznaczony pod tego rodzaju zabudowę, 

2) został wybudowany w sposób niesprzeczny z przepisami o planowaniu przestrzennym 

obowiązującym w czasie budowy przy czym należy uwzględnić przeznaczenie terenu od daty 

budowy, jeśli zakaz zabudowy wprowadzono po wielu latach.  

Dodatkowo w sprawie II SA/Bk 1120/14 sąd wyraził pogląd, że zgodność lokalizacji 

samowolnie wzniesionych obiektów budowlanych z przepisami planowania przestrzennego, 

będąca jednym z warunków legalizacji samowoli budowlanej, dokonywanej w oparciu o art. 37  

ust. 1 ustawy Prawo budowlane z 24 października 1974 r. podlega wyłącznej ocenie organu 

prowadzącego postępowanie legalizacyjne. Organ nadzoru budowlanego nie mógł zastąpić 
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samodzielnej oceny skutków samowoli budowlanej, wydanym przez wójta gminy zaświadczeniem 

o zgodności zabudowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

ponieważ ustawa Prawo budowlane z 1974 r. nie nakładała obowiązku dysponowania 

zaświadczeniem innego organu administracji w sprawie owej zgodności. 

 Z kolei pominięcie normy przepisu art. 37 ustawy Prawo budowlane z dnia 24 października 

1974 r. przy ocenie dopuszczalności legalizacji popełnionej przez skarżącego samowoli 

budowlanej stanowiło podstawę do stwierdzenia przez sąd nieważności decyzji wydanych w obu 

instancjach, jako podjętych z rażącym naruszeniem prawa (II SA/Bk 1203/14). Sąd uznał, że 

lektura uzasadnień decyzji organów wskazuje, że w sprawie koniecznego wyeliminowania 

przesłanek przymusowej rozbiórki, w ogóle nie zostało przeprowadzone właściwe postępowanie. 

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie wskazuje bowiem na podjęcie przez organy 

czynności w zakresie ustalenia, jaki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obowiązywał dla terenu inwestycji w okresie samowolnej budowy i czy na datę likwidacji samowoli 

budowlanej obowiązuje dla terenu inwestycji miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Tymczasem umknęło uwadze organów, że art. 40 Prawa budowlanego z 1974 r., który to przepis 

oba organy uczyniły podstawą prawną zaskarżonych rozstrzygnięć, mógł być stosowany dopiero 

po wykluczeniu zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 37 ww. ustawy.  

Na uwagę zasługuje ponadto wyrok w sprawie II SA/Bk 1057/14, w którym skład orzekający 

wyraził pogląd, że postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej, wydane na podstawie art. 49 

Prawa budowlanego, jest aktem podjętym w granicach sprawy dotyczącej decyzji o nakazie 

rozbiórki obiektu budowlanego wydawanej na podstawie art. 49 ust. 3 (zdanie ostatnie) i na 

podstawie art. 135 p.p.s.a. może być objęte rozstrzygnięciem sądu w sprawie ze skargi na taką 

decyzję. Skoro na etapie wydawania postanowienia ustalającego opłatę legalizacyjną organy mają 

obowiązek oceniać całokształt materiału dowodowego i badać, czy może on stanowić podstawę 

do dokonania legalizacji budowy, to kwestia ta, w ocenie składu orzekającego, winna być też 

przedmiotem oceny i na etapie badania legalności decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego. 

W sprawach zaś, gdzie przedmiotem oceny legalności były decyzje o zobowiązaniu do 

dostarczenia oceny stanu technicznego wykonanych robót budowlanych wskazać należy na wyrok 

w sprawie II SA/Bk 31/15, w którym skład orzekający powołując się na uchwałę NSA z dnia  

10 stycznia 2011 r. II OPS 2/10 podniósł, że sam fakt legitymowania się przez skarżących tytułem 

własności do lokali w budynku należącym do wspólnoty mieszkaniowej nie jest wystarczającym 

tytułem do wykonywania w nich robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie, o ile 

roboty te ingerują w części wspólne budynku, a do takich należy też odłączenie od wspólnej 

instalacji grzewczej i wykonanie instalacji odrębnej dla własnego lokalu. W takim wypadku 

potrzebna jest zgoda pozostałych członków wspólnoty na ich wykonanie, wyrażona w formie 

uchwały (art. 22 ust. 1 ustawy o własności lokali). 
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W sprawie II SA/Bk 39/15 sąd przypomniał, że inwestor, który prowadził roboty budowlane 

lub wybudował obiekt budowlany na podstawie decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowę, która 

to decyzja została następnie wyeliminowana z obrotu prawnego, nie może być traktowany jako 

osoba dopuszczająca się samowoli budowlanej w rozumieniu art. 48 ustawy z 1994 r., a także jak 

osoba, która prowadzi roboty budowlane bez pozwolenia na budowę. W sytuacji zatem, gdy obiekt 

został wykonany na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, przed wyeliminowaniem jej  

z obrotu prawnego, podstawą orzekania są przepisy art. 50 i 51 ustawy (II SA/Bk 39/15). 

Przedmiotem licznej oceny sądowej w tej kategorii spraw były ponadto postanowienia 

wydawane w trybie art. 81 c ust. 2 Prawa budowlanego. We wszystkich wyrokach w tych 

sprawach sąd akcentował ugruntowany już pogląd, że omawiane postanowienie ma charakter 

dowodowy, co oznacza, że postępowanie w którym jest ono podejmowane stanowi część innego 

już toczącego się postępowania przewidzianego w prawie budowlanym, bądź jest elementem 

wyjaśnienia przez organ okoliczności, które mogłyby uzasadniać wszczęcie takiego postępowania. 

Za skorzystaniem z rozwiązania zawartego w art. 81c ust. 2 muszą zatem przemawiać nie 

jakiekolwiek wątpliwości, ale muszą to być wątpliwości uzasadnione, a nadto organ powinien 

precyzyjnie wskazać jaką ekspertyzę i w jakim zakresie strona ma przedłożyć. Omawiany przepis 

powinien być wykorzystywany tylko w sytuacjach wyjątkowych, kiedy organy nadzoru 

budowlanego nie są w stanie przy użyciu posiadanej wiedzy i środków, którymi dysponują, 

rozstrzygnąć powstałych wątpliwości. Oznacza to, że zobowiązanie strony do przedłożenia 

ekspertyzy jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. 

7 i 77 § 1 k.p.a. (II SA/Bk 67/15, II SA/Bk 1197/14). Jednocześnie w sprawie II SA/Bk 546/15 sąd 

zauważył, że w orzecznictwie przyjmuje się również, że uzasadnione wątpliwości, o których mowa 

w art. 81c ust. 2 ustawy, z reguły występować będą w razie samowolnego zrealizowania obiektu 

budowlanego czy samowolnego wykonania innych robót budowlanych wymagających pozwolenia 

na budowę lub zgłoszenia, przy czym wątpliwości te ponadto uzasadnione powinny być 

stwierdzonymi okolicznościami sprawy. 

Szereg orzeczeń dotyczyło również wzajemnej relacji przepisów art. 66 i art. 51 ustawy 

Prawa budowlanego. Jeśli chodzi o przepis art. 66 to wskazywano, że na jego podstawie (dotyczy 

nieprawidłowości powstałych w trakcie użytkowania budynku) nie można nakazywać wykonania 

robót budowlanych mających na celu doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu zgodnego  

z prawem w związku z nieprawidłowościami powstałymi na etapie procesu budowlanego, gdyż 

taka sytuacja odpowiada regulacji zawartej w art. 51 Prawa budowlanego, odnoszącej się 

bezpośrednio do procesu budowlanego (II SA/Bk 70/15, II SA/Bk 481/15, II SA/Bk 114/15).  

W konsekwencji art. 66 ust. 1 nie może być wykorzystywany do usunięcia innych, niż 

przewidziane w nim nieprawidłowości, w szczególności nie może być wykorzystywany do 

likwidacji samowoli budowlanej (II SA/Bk 372/15). Podobnie w wyroku II SA/Bk 190/15, sąd uznał, 
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że w celu uzyskania właściwego spływu wody z terenów zmeliorowanych inwestor może być 

zobowiązany w trybie art. 66 ust.1 pkt 1 ustawy prawo budowlane do wykonania określonych 

czynności związanych z użytkowanym rowem (w myśl art. 29 ust. 2 pkt 9 prawa budowlanego jest 

to obiekt budowlany). Jednakże w ramach tego postępowania organy nadzoru budowlanego nie 

są uprawnione ani do badania stanu wody, ani nakazania przywrócenia jej do stanu poprzedniego. 

Analiza powyższych kwestii odbywa się bowiem wyłącznie w trybie art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r.  

Natomiast na tle spraw dotyczących pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie 

obiektu budowlanego lub jego części, wykonywania innych robót niż budowa, na szczególną 

uwagę zasługują sprawy o sygnaturach: 

- II SA/Bk 271/15, w której sąd wyraził pogląd, że jeśli inwestor modyfikuje wniosek o pozwolenie 

na budowę w zakresie dotyczącym jednego z podstawowych parametrów inwestycji i czyni to  

w odrębnym piśmie procesowym składanym do akt postępowania, a nie poprzez wprowadzenie 

zmian do treści dokumentu, jakim jest projekt budowlany, to organ architektoniczno-budowlany nie 

może zatwierdzić projektu budowlanego lub odmówić takiego zatwierdzenia bez uprzedniego 

wezwania inwestora do wprowadzenia modyfikacji do treści projektu budowlanego na podstawie 

art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane. W konsekwencji nieprawidłowości, do których 

uzupełnienia organ nie wzywał, nie mogą być podstawą odmowy zatwierdzenia projektu  

i udzielenia pozwolenia na budowę i to także wówczas, gdy dotyczą elementów projektu 

wymienionych w art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego.  

- II SA/Bk 130/15, w której sąd opowiedział się za szerokim zakresem oceny dokonywanej przez 

organy zgodności zamierzenia inwestycyjnego, a więc nie tylko jego zgodności z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego i warunkami technicznymi. Zdaniem sądu, przy ocenie 

zgodności zamierzenia inwestycyjnego, pomocny będzie także przepis art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa 

budowlanego, z którego wynika, że obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami 

budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować 

w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania 

obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej. 

Sąd zauważył ponadto, że użycie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

sformułowania „zaleca się” nie musi stanowić odpowiednika „dopuszcza się” lub „zezwala”, ale 

można być interpretowane jako wyznacznik zamierzeń autorów planu, który ma charakter 

względnie wiążący, tzn. dopuszczalne są wyjątki, które muszą jednakże zostać dokładnie 

uzasadnione; 

- II SA/Bk 1085/14, w której sąd stwierdził, że zakres sprawdzenia projektu budowlanego jest 

jednak inny w odniesieniu do projektu zagospodarowania działki (terenu inwestycji), a inny  
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w odniesieniu do projektu architektoniczno-budowlanego. Projekt zagospodarowania terenu 

podlega pełnej weryfikacji pod względem zgodności z prawem, a więc zgodności z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

pod względem kompletności i wykonania przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. 

Natomiast projekt architektoniczno-budowlany jest sprawdzany pod względem zgodności  

z planem miejscowym, kompletności oraz wykonania przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane. Zatem zakres jego weryfikacji przez organ jest węższy, bo nie obejmuje oceny 

zgodności z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi; 

- II SA/Bk 101/15 i II SA/Bk 143/15, w których sąd rozważał kwestię rozumienia terminu „obszar 

oddziaływania inwestycji wyznaczony na podstawie przepisów odrębnych" w odniesieniu do 

ustalenia kręgu stron postępowania. Sąd podtrzymał wyrażone wcześniej stanowisko, że  

w procesie zmierzającym do wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego nie chodzi  

o to, aby zaistniał negatywny wpływ inwestycji na działki znajdujące się w otoczeniu 

projektowanego obiektu (nie chodzi zatem o wykazanie naruszenia interesu prawnego), lecz 

należy badać, czy istnieje możliwość wywołania przez ten obiekt szkodliwego oddziaływania na 

teren otaczający działkę inwestora. Zdaniem sądu, o ile istnieje możliwość spowodowania 

szkodliwego oddziaływania inwestycji na otoczenie, biorąc pod uwagę indywidualne cechy 

projektowanego obiektu i sposób zagospodarowania terenu otaczającego działkę inwestora, 

osoby legitymujące się tytułem prawnym do działek położonych na tak wyznaczonym „obszarze 

oddziaływania obiektu" powinny być uznane za stronę postępowania w sprawie o pozwolenie na 

budowę. Obszaru oddziaływania obiektu nie można utożsamiać wyłącznie z obszarem 

bezpośrednio sąsiadującym z terenem inwestycji, a pojęcie to należy utożsamiać z obszarem, na 

który potencjalnie może oddziaływać inwestycja, a więc i takim, który bezpośrednio z terenem 

inwestycji nie sąsiaduje. Odnośnie omawianej kwestii sąd wypowiedział się także w wyroku  

II SA/Bk 1118/14, w którym stwierdził ponadto, że przepisami odrębnymi, które należy uwzględnić 

przy ustalaniu obszaru oddziaływania planowanej inwestycji są zarówno przepisy rozporządzenia 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak  

i przepisy dotyczące ochrony środowiska (m.in. dotyczące ochrony przed hałasem, 

promieniowaniem), a także przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo  

w powołanym już wyroku II SA/Bk 143/15 sąd zauważył, że przepisy nie określają podmiotu 

zobowiązanego lub uprawnionego do wyznaczania obszaru oddziaływania inwestycji. Zdaniem 

sądu, niewątpliwie wstępnych ustaleń w tym zakresie dokonuje projektant, a także inwestor, co 

wynika z art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego. Organ prowadzący postępowanie o zatwierdzenie 

projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę nie jest jednak związany oceną 

przekazaną przez inwestora czy projektanta, a ma obowiązek przeprowadzić w tym zakresie 

własne postępowanie wyjaśniające; 
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- II SA/Bk 82/15, w której zwrócono uwagę na zasadę równej ochrony prawa własności, która 

wymaga, aby każdy właściciel nieruchomości w procesie inwestycyjnym miał w miarę możliwości 

takie same prawa. Zauważono, że obecnie przepis § 13 rozporządzenia w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, regulujący zasady 

projektowania zapewniającego prawidłowe oświetlenie pomieszczeń, powinien być interpretowany 

szerzej, tzn. przez pryzmat całokształtu przepisów ustawy Prawo budowlane dotyczących procesu 

budowlanego, a w konsekwencji powinien mieć on zastosowanie nie tylko do obiektów już 

istniejących, ale też do projektowanych obiektów na działkach sąsiednich wobec terenu inwestycji, 

a nawet wówczas, gdy właściciel nieruchomości sąsiedniej wobec terenu inwestycji nie ma 

jeszcze sprecyzowanych planów inwestycyjnych. Zasada prawa do równej ochrony prawa 

własności nie pozwala bowiem na dzielenie inwestorów pod względem pierwszeństwa  

w realizowaniu inwestycji, ale jej celem jest zapewnienie wszystkim równego traktowania;  

- II SA/Bk 65/15, w której sąd nie podzielił stanowiska organu, że fakt zakończenia budowy  

i zgłoszenia do użytkowania nie uprawnia organu do umorzenia postępowania, gdyż pozostał do 

rozpatrzenia wniosek inwestora dotyczący zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania 

pozwolenia na budowę. Sąd podzielił natomiast stanowisko orzecznicze, że z ustawy Prawo 

budowlane wynika zasada, że w przypadku, gdy roboty budowlane zostały już wykonane  

i inwestycja została zrealizowana, postępowanie o pozwolenie na budowę jest bezprzedmiotowe. 

W kategorii spraw dotyczących ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej oraz wniesienia 

sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych dominowała – obecnie już utrwalona linia 

orzecznictwa, że ustalenie w drodze postanowienia wysokości opłaty legalizacyjnej jest 

rozstrzygnięciem związanym, determinowanym stwierdzeniem faktu samowoli budowlanej  

i ustaleniem istnienia prawnych, pozytywnych przesłanek jej zalegalizowania (II SA/Bk 414/15,  

II SA/Bk 1091/14, II SA/Bk 1061/14, II SA/Bk 957/14, II SA/Bk 945/14). Potwierdzenie tej tezy 

stanowi wyrok w sprawie II SA/Bk 945/14, w której sąd podkreślił, że wysokość opłat 

legalizacyjnych jest wynikiem świadomego działania ustawodawcy. Ciążący na inwestorze 

obowiązek uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i stosowana w razie braku 

takiej decyzji sankcja mają służyć realizacji takich wartości jak ład przestrzenny, ochrona 

bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzi, ochrona środowiska czy wreszcie poszanowanie 

uzasadnionych interesów i własności osób trzecich. Podobnie w wyroku w sprawie II SA/Bk 

1162/14, wskazano, że skoro stan faktyczny sprawy co do czasokresu popełnienia i rodzaju oraz 

zakresu samowoli budowlanej nie jest sporny, a zostały przez inwestora zrealizowane obowiązki 

wynikające z wcześniejszych etapów postępowania legalizacyjnego, to wydanie na podstawie  

art. 49 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane postanowienia ustalającego wysokość opłaty 

legalizacyjnej następuje niejako automatycznie i żadne czynności dowodowe nie mogą tego 

zmienić, w tym w szczególności nie mogą wpłynąć na wysokość i obowiązek ustalenia opłaty.  
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Na uwzględnienie w grupie spraw z zakresu prawa budowlanego zasługuje ponadto wyrok 

w sprawie II SA/Bk 221/15 oddalający skargę w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia 

robót budowlanych, w którym zawarto tezę, że do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec 

zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych, organ nie prowadząc postępowania otwartego 

na zewnątrz, nie może stosować przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie ciążą 

na nim obowiązki związane z zapewnieniem stronie aktywnego udziału w postępowaniu. 

Wyłączenie stosowania przepisów klasycznej procedury administracyjnej oznacza brak obowiązku 

organu I instancji powiadomienia wnioskodawcy w trybie art. 10 k.p.a. o zebraniu materiału 

dowodowego i możliwości ustosunkowania się do niego.  

Końcowo stwierdzić należy, że dokonując kontroli zaskarżonych decyzji administracyjnych, 

sąd czynił to w oparciu o przepisy obowiązujące w dacie ich wydawania. W tym stanie rzeczy ani 

organ, ani sąd nie mogły zastosować przepisów nowelizujących ustawę Prawo budowlane, które 

nie obowiązywały w chwili wydawania skarżonych rozstrzygnięć. Zmiany wprowadzone ustawą  

z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 443) obowiązują bowiem od 28 czerwca 2015 r. Wydane w zmienionym 

stanie prawnym akty administracyjne w roku sprawozdawczym nie były przedmiotem kontroli sądu 

w orzeczeniach wydanych w 2015 roku. 

 

10. Sprawy z zakresu pomocy społecznej 

 

W 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpoznał 150 spraw z zakresu 

pomocy społecznej, czyli o prawie 300 spraw mniej niż w roku ubiegłym, w którym rozpoznano 

443 sprawy. Na rozprawie rozpoznano 134 sprawy, w 23 sprawach skargę uwzględniono,  

w 108 sprawach skargę oddalono, w 2 sprawach skargę odrzucono i w 1 sprawie zakończono 

sprawę „w innych sposób”. Na posiedzeniu niejawnym rozpoznano 16 spraw w tym  

w 11 sprawach skargę odrzucono.  

W przedmiocie zasiłków celowych i okresowych (podsymbol 6320) rozpoznanych zostało 

20 spraw (w tym 1 sprawa na posiedzeniu niejawnym). Spośród spraw rozpoznanych na 

rozprawie w 18 sprawach skargę oddalono. Tylko w jednym przypadku skargę uwzględniono, 

poprzez uchylenie decyzji obu instancji wydanych w przedmiocie zasiłku celowego, z uwagi na 

niewyjaśnienie okoliczności faktycznych związanych z zakresem zgłaszanych potrzeb strony 

wymagających wsparcia finansowego. Sąd stwierdził, że w kontrolowanej sprawie organy obu 

instancji całkowicie pominęły okoliczność rozważenia potrzeby sfinansowania zgłaszanych 

wydatków w kontekście możliwości ośrodka pomocy społecznej a także „narzuciły” stronie sposób 

zaspokojenia potrzeby koniecznego dojazdu do lekarza z pominięciem zgłaszanej przez stronę 
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konieczności organizowania dojazdu prywatnymi środkami komunikacji z uwagi na skomplikowany 

stan zdrowia (II SA/Bk 103/15).  

Sprawy, w których skargi zostały oddalone w zdecydowanej większości dotyczyły przyznania 

zasiłku celowego przykładowo na remont pomieszczenia kuchennego domu (II SA/Bk 982/14), 

pokrycie kosztów dojazdu na rehabilitację (II SA/Bk 1088/14), na zakup żywności (II SA/Bk 

375/15, II SA/Bk 500/15, II SA/Bk 540/15). We wszystkich sprawach zasiłek został przyznany 

częściowo. Sąd oddalając skargi w tych sprawach stwierdzał, że organy wykazały, iż z jednej 

strony spełnione zostały wymagania ustawowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie 

zasiłku celowego, z drugiej jednak strony wykazały, że środki będące w ich dyspozycji są 

niewystarczające na zaspokojenie wszystkich potrzeb osób uprawnionych we wnioskowanej 

wysokości. 

W przedmiocie zasiłków stałych (sprawy o podsymbolu 6321) rozpoznano 4 sprawy.  

We wszystkich przypadkach skargi zostały oddalone.  

Nadto rozpoznano 15 spraw (w tym 2 sprawy na posiedzeniu niejawnym) z zakresu „usługi 

opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej” (sprawy o podsymbolu 6322).  

W 10 przypadkach skargi zostały oddalone, w 2 przypadkach skargę uwzględniono. W sprawie  

II SA/Bk 528/15 uchylono decyzję organu odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję 

odmawiającą całkowitego zwolnienia skarżącego z ponoszenia opłaty za pobyt ojca w domu 

pomocy społecznej. Zdaniem sądu w kontrolowanej sprawie nie wszystkie okoliczności wskazane 

w art. 64 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej zostały dostatecznie ustalone. Natomiast w sprawie  

II SA/Bk 26/15 dotyczącej zobowiązania do zapłaty tytułem zwrotu wydatków poniesionych 

zastępczo przez gminę na poczet opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, powodem uchylenia 

zaskarżonych decyzji było nieprawidłowe rozumienie przez organy mechanizmu wnoszenia opłat 

zastępczych przez gminę i następnie żądanie zwrotu tych opłat od osób zobowiązanych.  

W sprawie tej organ zobowiązał do zwrotu opłaty zastępczej bez uprzedniego określenia decyzją 

administracyjną wysokości tej opłaty oraz kręgu osób zobligowanych do ewentualnego jej 

ponoszenia.  

Największą grupę spraw z zakresu pomocy społecznej stanowiły sprawy o podsymbolu 

6329, czyli sprawy „inne o symbolu podstawowym 632”. W 2015 roku WSA w Białymstoku 

rozpoznał 111 spraw z tego zakresu. Na rozprawie rozpoznano 98 spraw, w 20 sprawach skargę 

uwzględniono, w 76 oddalono a w 2 sprawach skargę odrzucono. Na posiedzeniu niejawnym 

rozpoznano 13 spraw, w tym w 9 sprawach skargę odrzucono.  

Przeważająca ilość spraw z tego zakresu dotyczyła świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  

w szczególności spraw dotyczących umorzenia należności dłużników alimentacyjnych z tytułu 

zaliczek alimentacyjnych wypłacanych osobom uprawnionym (II SA/Bk 119/15, II SA/Bk 299/15,  

II SA/Bk 417/15, II SA/Bk 461/15). We wszystkich wymienionych sprawach skargi zostały 
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oddalone. Zdaniem sądu w żadnej z tych spraw nie zachodziła szczególna okoliczność 

uzasadniająca zastosowanie instytucji umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego w trybie 

art. 30 ust. 2 z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd oddalając skargę w sprawie II SA/Bk 97/15 odmawiającej 

umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych 

osobom uprawnionym sformułował tezę, że decyzja w tym przedmiocie jako oparta na informacji 

organu egzekucyjnego o wysokości zaległości i zakresie postępowania egzekucyjnego przestaje 

mieć charakter uznaniowy, zależny od oceny sytuacji życiowej dłużnika alimentacyjnego.  

W 5 sprawach tego samego skarżącego (II SA/Bk 1052/14, II SA/Bk 1053/14, II SA/Bk 1054/14,  

II SA/Bk 1055/14 i II SA/Bk 1056/14) dotyczących odmowy umorzenia należności dłużnika 

alimentacyjnego, uchylono decyzje obu instancji z tego powodu, że organy dokonały hipotetycznej 

oceny sytuacji dochodowej i rodzinnej dłużnika w przyszłości, zamiast dokonania tej oceny  

w oparciu o stan istniejący bezpośrednio przed wydaniem decyzji. Na kanwie tych spraw 

sformułowano następującą tezę: „Sprawowanie jurysdykcji administracyjnej wymaga od organu 

indywidualizacji okoliczności każdego ocenianego przypadku, a ta następuje poprzez opis 

okoliczności faktycznych – podlegających subsumcji pod określoną normę prawa materialnego  

w sposób oddający rzeczywisty obraz sytuacji”. 

Kolejną grupę spraw stanowiły sprawy z zakresu zasiłku dla opiekuna. W 3 sprawach  

z tego zakresu (II SA/Bk 1072/14, II SA/Bk 1073/14, II SA/Bk 1074/14) uchylono decyzje obu 

instancji odmawiające przyznania tego świadczenia. Sąd w tych sprawach nie podzielił stanowiska 

organów, zgodnie z którym skarżąca nie spełnia przesłanek do przyznania zasiłku dla opiekuna, 

albowiem prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu 

sprawowania opieki nad mężem, które zostało jej przyznane decyzją z dnia 19 kwietnia 2013 r. na 

okres od 1 grudnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. nie wygasło z mocy prawa, lecz z upływem 

terminu na jaki przyznano świadczenie. Zdaniem sądu taka interpretacja narusza art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 567). Skoro bowiem skarżąca posiadała prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane 

jej na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. 

nr 139, poz. 992, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., to tym samym 

konsekwentnie winna ona być zaliczona do kręgu osób, których decyzje o przyznaniu prawa 

świadczenia pielęgnacyjnego wygasły z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia  

7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1548).  

Także w 3 sprawach uchylono zaskarżone decyzje obu instancji wydane w przedmiocie 

odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Uchylając kwestionowane decyzje  

w sprawie II SA/Bk 302/15 sąd stwierdził, że objęcie ustalania prawa do specjalnego zasiłku 
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opiekuńczego okresem zasiłkowym, nie wyłącza ciągłości pobierania takiego świadczenia  

a jedynie wymaga powtórzenia przez ubiegającego się o to świadczenie wniosku o jego 

przyznanie na nowy okres zasiłkowy. Teza ta została sformułowana w sytuacji, w której skarżącej 

przyznano specjalny zasiłek opiekuńczy na cały okres zasiłkowy a nie na cały okres ważności 

orzeczenia o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki. Sąd stwierdził, że pominięcie przez 

organ orzeczenia o specjalnym zasiłku opiekuńczym należnym skarżącej z tytułu konieczności 

sprawowania opieki nad matką za okres po 31 października 2013 r. do końca ważności 

orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności matki nastąpiło z naruszeniem prawa 

procesowego mogącego mieć wpływ na wynik sprawy. Naruszenie to, zdaniem sądu, tkwi w fakcie 

zaniechania pouczenia przez organ udzielonego stronie skarżącej, że „uruchomienie” procedury 

przyznania jej specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 (dokładnie 

od 1 listopada 2013 r. do końca okresu ważności orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności matki), wymaga formalnego powtórzenia wniosku o przyznanie tego 

świadczenia. 

W sprawie II SA/Bk 147/15 powodem uchylenia decyzji odmawiającej przyznania specjalnego 

zasiłku opiekuńczego była błędna, zdaniem sądu, wykładnia przepisu art. 16a ust. 1 ustawy  

o świadczeniach rodzinnych. Wykładnia ta polegała na uznaniu, że wnioskodawca jako były 

małżonek osoby niepełnosprawnej nie jest „osobą, na którą zgodnie z przepisami Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny”, a tym samym nie jest uprawniony do 

ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy w związku ze sprawowaniem opieki nad 

niepełnosprawną w stopniu znacznym byłą żoną. 

W sprawie II SA/Bk 393/15 odmówiono skarżącemu przyznania świadczenia w formie 

przedmiotowego zasiłku w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad 

niepełnosprawnym ojcem. Wyłącznym powodem nieprzyznania tego świadczenia było ustalenie, 

że w rodzinie skarżącego przyznane zostało wcześniej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dla 

matki skarżącego z tytułu sprawowanej przez nią opieki nad synem – bratem skarżącego. Sąd 

uchylając kwestionowane decyzje stwierdził, że nie mogły być one oparte wyłącznie na literalnej 

wykładni przepisu art. 16a ust. 8 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Sąd uznał, że 

negatywna przesłanka do przyznania skarżącemu specjalnego zasiłku opiekuńczego 

zamieszczona w treści ww. przepisu, jest tożsama z negatywną przesłanką do przyznania prawa 

do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu) rezygnującemu  

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad 

niepełnosprawnym dzieckiem z uwagi na fakt, że drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma 

ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie. Normę powyższą 

wyrażał art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który to przepis – w brzmieniu 

obowiązującym do 13 października 2011 r. – wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia  
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18 listopada 2014 r. sygn. SK 7/11 (Dz. U. 2014, poz. 1652) został uznany za niezgodny z art. 71 

ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP. Zdaniem sądu ocenę zawartą ww. wyroku TK można 

przenieść na grunt oceny dopuszczalności wyłączenia prawa do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego dla osoby, w rodzinie której inny członek rodziny pobiera świadczenie pielęgnacyjne 

(specjalny zasiłek opiekuńczy) na innego niepełnosprawnego członka rodziny. Sąd uznał, że bez 

potrzeby kierowania do TK pytania o konstytucyjność przepisu art. 16a ust. 8 pkt 4 ustawy  

o świadczeniach rodzinnych, na składzie orzekającym ciążył obowiązek prokonstytucyjnej 

wykładni tego przepisu, uwzgledniającej wskazania TK w zakresie oceny niekonstytucyjności 

tożsamego przepisu art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zawarte  

w przedmiotowym wyroku, mającym z mocy art. 190 ust. 1 Konstytucji RP moc powszechnie 

obowiązującą. W konsekwencji została sformułowana następująca teza: „Przypadek obowiązku 

stosowania wykładni prokonstytucyjnej istnieje, między innymi, w sytuacji wyrażonego przez 

Trybunał Konstytucyjny stanowiska co do niekonstytucyjności normy prawa materialnego,  

o brzmieniu tożsamym z normą stanowiącą podstawę materialnoprawną orzekania  

w kontrolowanej sprawie. Stwierdzenie bowiem przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności 

określonej normy prawnej nie pozostaje bez znaczenia dla stosowania normy zamieszczonej  

w przepisie tożsamym”.  

Przedmiotowy wyrok TK był bezpośrednią podstawą uchylenia zaskarżonych decyzji w sprawie  

II SA/Bk 258/15. W sprawie tej odmówiono przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dla ojca 

niepełnosprawnych bliźniąt na jednego z nich z taką argumentacją, że prawo do tego świadczenia 

zostało już przyznane matce na drugie z bliźniąt.  

W sprawie II SA/Bk 104/15 powodem uchylenia decyzji obu instancji w przedmiocie odmowy 

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego była błędna, zdaniem sądu, wykładnia przepisu  

art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych polegająca na bezpodstawnym 

wykluczeniu z kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego małżonka osoby 

niepełnosprawnej. Zdaniem sądu nie ma podstaw do przyjęcia, aby zmiana przepisu art. 16a  

ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, która nastąpiła z dniem 

15 maja 2014 r., poprzez dodanie małżonków do kręgu osób uprawnionych do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego - miała na celu wykluczenie tychże małżonków z kręgu osób uprawnionych do 

świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego na podstawie art. 17 tej ustawy i to tylko dlatego, że 

w treści tego ostatnio wskazanego przepisu nie są oni wymienieni jako uprawnieni.  

Prokonstytucyjna wykładnia przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych była również podstawą 

uchylenia decyzji w dwóch kolejnych sprawach (II SA/Bk 71/15, II SA/Bk 72/15), dotyczących 

świadczenia w formie zasiłku rodzinnego. W sprawie II SA/Bk 71/15 organ odmówił przyznania 

świadczenia w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Powodem decyzji 

odmownej w tym zakresie było to, że z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wynikał fakt 



67 

 

pozostawania przez wnioskodawczynię pod opieką medyczną dopiero od 28 miesiąca ciąży, zaś 

zgodnie z treścią art. 9 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych dodatek z tytułu urodzenia 

dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później, niż od  

10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Z tego samego powodu organ odmówił przyznania świadczenia 

w formie jednorazowej zapomogi na dziecko – art. 15b ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych 

(II SA/Bk 72/15, II SA/Bk 509/15). Zdaniem sądu powyższe przepisy bez wątpienia wprowadzają 

ścisłą cezurę czasową poddania się przez kobietę ciężarną opiece medycznej, jednakże 

dokonując ich wykładni nie można pomijać rzeczywistej intencji ustawodawcy, którego wolą było 

zmobilizowanie kobiet w ciąży do szczególnej dbałości o zdrowie, przejawiającej się  

w poddawaniu się systematycznej kontroli medycznej (opiece lekarskiej) w całym okresie ciąży. 

Koniecznym zatem, zdaniem sądu, wydaje się przeprowadzenie takiej wykładni omawianych 

przepisów, która gwarantowałaby możliwość korzystania z tej formy pomocy także kobietom, które 

z niezawinionych przez siebie przyczyn nie były w stanie poddać się opiece medycznej przed 

upływem 10 tygodnia ciąży, a zostały nią objęte w późniejszym okresie i pozostawały pod taką 

opieką do dnia porodu.  

 

 11. Sprawy z zakresu wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości 

 

Rok 2015 charakteryzował się znaczącym wzrostem wpływu spraw wywłaszczeniowych. 

Zarejestrowano wpływ 85 skarg w grupie spraw przypisanych ogólnemu symbolowi 618, z czego 

największy odsetek stanowiły skargi na decyzje o wywłaszczeniu częściowym polegającym na 

ograniczeniu uprawnień właścicieli nieruchomości dla potrzeb realizacji przesyłowych, liniowych 

inwestycji celu publicznego oraz na związane z takim ograniczeniem decyzje o zezwoleniu na 

niezwłoczne zajęcie nieruchomości (wpływ 47 skarg w obu przedmiotach). Wyroków wydanych  

w 2015 r. w opisanych sprawach było więcej niż nowych zarejestrowanych skarg, albowiem do 

załatwienia pozostawała jeszcze liczba 25 takich skarg złożonych w 2014 r. W sumie w sprawach 

związanych z ograniczeniem własności nieruchomości i niezwłocznym zezwoleniem na zajęcie 

nieruchomości, wydano w 2015 roku 61 wyroków. Wpływ skarg na decyzje o ustaleniu 

odszkodowania oraz na decyzje w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości był w 2015 r. 

równomierny wynosząc 14 skarg w pierwszej kategorii i 15 skarg w drugiej kategorii.  

 Ograniczenie własności nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie 

inwestycji celu publicznego i związane z nim zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości,  

w większości spraw dotyczyło – jak wynika z analizy uzasadnień wydanych wyroków - realizacji 

napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV E. – granica RP, stanowiącej 

inwestycję o znaczeniu międzynarodowym, wpisującą się w unijny projekt tworzenia wspólnego 

rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego. Sąd oddalając skargi właścicieli 
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nieruchomości objętych przebiegiem linii elektroenergetycznej podkreślał, że na etapie 

ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji celu 

publicznego o przebiegu przesądzonym w decyzji lokalizacyjnej, nie ma już możliwości 

kwestionowania usytuowania inwestycji. Zakres ograniczenia sposobu korzystania  

z nieruchomości przesądza bowiem albo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo 

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (tak między innymi w sprawie II SA/Bk 1098/14). 

Oddalając zaś skargi na ściśle powiązane z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości, 

decyzje o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, sąd stwierdzał, że podważanie na 

etapie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajecie nieruchomości wyników wcześniejszych 

koniecznych etapów procesu inwestycyjnego, z których każdy podlegał możliwości poddania 

kontroli z prawem, jest bezskuteczne (tak w sprawie II SA/Bk 1099/14).  

Na tle ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dla potrzeb opisanego wyżej 

przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym, został również wypowiedziany pogląd o braku 

konieczności określania w takiej decyzji zakresu czasowego ograniczenia a to z uwagi na 

nieistnienie podstawy prawnej ku temu w art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 W dwóch innych sprawach, również dotyczących oceny decyzji opartych na treści art. 124 

ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale wydanych dla potrzeb realizacji innych 

przedsięwzięć przesyłowych niż budowa linii elektroenergetycznej 400 kV E. - granica RP, 

kwestionowany był zakres robót budowlanych możliwych do objęcia decyzją ograniczającą sposób 

korzystania z nieruchomości. W sprawie II SA/Bk 365/15 sąd stwierdził, że przepis art. 124 ust. 1 

ustawy o gospodarce nieruchomościami obejmuje zarówno roboty inwestycyjne celu publicznego 

realizowane od podstaw, jak i polegające na przebudowie już istniejącej inwestycji celu 

publicznego w zakresie przekraczającym zwykłe prace konserwacyjne, bieżące remonty, czy 

usuwanie awarii, których to robót dotyczy art. 124 „b” ust. 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Stan faktyczny sprawy obejmował kompleksową modernizację linii 

elektroenergetycznej określonej relacji, wiążącą się ze zdemontowaniem i usunięciem 

dotychczasowych przewodów oraz rozciągnięciem i zawieszeniem nowych przewodów na całej 

długości linii. Ten sam stan faktyczny był podstawą innej decyzji, kontrolowanej w postępowaniu 

sądowym zarejestrowanym pod sygnaturą II SA/Bk 833/14. W tezie wyroku oddalającego skargę 

sąd stwierdził, że organ orzekający na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, nie kwalifikuje w sposób wiążący robót budowlanych wymagających uzyskania 

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. Jego rolą jest ocena, czy pozostają zgodne  

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub posiadaną przez inwestora decyzją 

o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także określenie, na czym te roboty polegają  

i skonkretyzowanie zakresu ograniczenia sposobu korzystania z prawa własności. 
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 We wszystkich skargach kwestionujących decyzje o ograniczeniu sposobu korzystania  

z nieruchomości, zawarte były zarzuty nieprzeprowadzenia w sposób właściwy rokowań  

z właścicielami nieruchomości w celu ugodowego określenia warunków udostępnienia przez nich 

nieruchomości dla usytuowania inwestycji liniowej lub jej przebudowy (modernizacji). Składy 

orzekające każdorazowo analizowały stany faktyczne poszczególnych spraw i przebieg rokowań. 

Podkreślały, że przepis art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie określa ani formy 

rokowań, ani sposobu ich dokumentowania, jak też nie określa wiążąco momentu, w którym 

przesadzone zostaje, że rokowania należy uznać za nieprzynoszące skutku w postaci 

porozumienia stron. Rokowania może przerwać każdy z uczestników negocjacji niedostrzegający 

realnych szans na zawarcie porozumienia. Poprzez przedłużanie toku korespondencji niemożliwe 

byłoby rozpoczęcie procesu budowlanego dla każdej inwestycji liniowej celu publicznego, 

albowiem inwestor nie byłby w stanie uzyskać tytułu prawnego do władania nieruchomością na 

cele budowlane (II SA/Bk 365/15).  

 W sprawie II SA/Bk 309/15 poruszony został ciekawy aspekt, dotyczący obowiązków 

proceduralnych ciążących na organie administracji rozpatrującym wniosek inwestora  

o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości osoby trzeciej dla potrzeb realizacji na tej 

nieruchomości liniowej inwestycji celu publicznego. Inwestor zaskarżył decyzję odmawiającą 

częściowego wywłaszczenia z powodu nieusunięcia braków formalnych wniosku. Sąd uchylając 

decyzję stwierdził, że ustawa o gospodarce nieruchomościami nie obwarowała sankcją odmowy 

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, nieusunięcia brakujących dokumentów 

wniosku albo braków samego wniosku, co oznacza, że takie braki skutkować mogłyby jedynie 

pozostawieniem wniosku bez rozpoznania a nie merytoryczną odmową wydania takiej decyzji. 

Nadto sąd stwierdził, że bez żądania uzupełnienia wniosku, organ powinien był we własnym 

zakresie sprawdzić dane ewidencyjne oraz treść księgi wieczystej założonej dla nieruchomości. 

Sąd zauważył, że od dnia 17 czerwca 2010 r. tj. nadania nowego brzmienia art. 220 k.p.a., 

poszerzony został zakres czynności podejmowanych z urzędu przez organ prowadzący 

administracyjne postępowanie. Od tej daty organ samodzielnie powinien zadbać nie tylko  

o uzyskanie i zabezpieczenie w aktach prowadzonego postępowania określonego potwierdzenia 

faktów będących w jego posiadaniu (w jego rejestrach), ale także faktów będących w posiadaniu 

innych podmiotów realizujących zadania publiczne, do których ma dostęp przy wykorzystaniu 

technik elektronicznych. W sprawie chodziło o pełne dane z ewidencji gruntów i budynków 

dotyczące nieruchomości objętej wnioskiem oraz o zweryfikowanie (poprzez wgląd  

w ogólnodostępny System Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych) informacji ewidencji gruntów 

o nieistnieniu księgi wieczystej dla nieruchomości. 

 W sprawie o sygnaturze II SA/Bk 435/15 skład orzekający wyjaśnił różnice ustawowych 

przestanek stosowania art. 126 ust. 1, 126 ust. 5 i 126 ust. 10 ustawy o gospodarce 
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nieruchomościami. W tezie wyroku wyraził następujące stanowisko: „Przepis art. 126 ust. 1 

ustawy o gospodarce nieruchomościami umożliwia wydanie decyzji zezwalającej na czasowe 

zajęcie nieruchomości w sytuacjach wymagających nagłego działania, przepis art. 126 ust. 5 

ustawy umożliwia wydanie następczej decyzji zezwalającej na czasowe zajecie nieruchomości  

w stanach wymagających natychmiastowego działania (bardziej naglącego od nagłego) a przepis 

art. 126 ust. 10 ustawy wymaga zaistnienia analogicznych okoliczności, jak w przypadku art. 126 

ust. 5 ustawy, przy czym musi zaistnieć zdefiniowana siła wyższa w postaci awarii”. 

 W grupie spraw dotyczących decyzji odszkodowawczych kontrolą sądu w 2015 roku objęte 

były, jak dotychczas, decyzje o ustaleniu odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Skarb 

Państwa (jednostki samorządu terytorialnego) na podstawie różnych tytułów, niekoniecznie 

wynikających z decyzji wywłaszczeniowych, ale także przejętych z mocy prawa pod drogi  

w następstwie podziału nieruchomości, czy w związku z wydaniem decyzji o zasadach realizacji 

inwestycji drogowych. Niezależnie od tytułu przejęcia nieruchomości, ustaleniem należnego 

odszkodowania „rządzą” te same zasady. Analiza uzasadnień wyroków w sprawach 

odszkodowawczych pozwala na pogrupowanie omawianej problematyki prawnej w tych sprawach 

w następujący sposób: 

- wystąpiła różnica stanowisk składów orzekających na tle ustalania odszkodowania za 

nieruchomości przejęte pod drogi publiczne. Szczegółowe zasady określania wartości takich 

nieruchomości reguluje § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r.  

w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.  

W sprawie II SA/Bk 470/15 skład orzekający oceniał zastosowanie tego przepisu bez wiązania go 

z zasadami ogólnymi określania wartości nieruchomości przewidzianymi ustawą o gospodarce 

nieruchomościami, w tym zasadą korzyści uregulowaną art. 134 ustawy, a polegającą na 

uwzględnianiu przy wycenie albo aktualnego sposobu użytkowania nieruchomości albo 

alternatywnego jej przeznaczenia według celu wywłaszczenia – w zależności od tego, która  

z okoliczności powoduje zwiększenie wartości nieruchomości. W sprawach natomiast  

o sygnaturach II SA/Bk 600/15 i II SA/Bk 1153/14 składy orzekające stwierdziły, że szczegółowe 

zasady określania wartości nieruchomości przejmowanych pod drogi publiczne zawarte w § 36 

ww. rozporządzenia, nie mogą wyłączyć obowiązku zastosowania art. 134 ust. 3 i 4 ustawy  

o gospodarce nieruchomościami, przy czym w sprawie II SA/Bk 1153/14 mimo opowiedzenia się 

za potrzebą stosowania zasady korzyści, do uchylenia decyzji nie mogło dojść z racji związania 

oceną prawną sprawy w poprzednim wyroku sądu, przesądzającą o obowiązku określenia 

odszkodowania w oparciu o rynek cen za nieruchomości wyłącznie drogowe. Dodać należy, że już 

w roku 2014 analiza prawna § 36 rozporządzenia wykonawczego w kontekście zasady korzyści 

przewidzianej art. 134 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie była w WSA w Białymstoku 

jednolicie postrzegana, co wynika ze sprawozdania za rok 2014; 
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- w sprawach II SA/Bk 54/15 i II SA/Bk 250/15 sąd wyraził jednomyślne stanowisko  

o bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za 

nieruchomości przejęte pod drogi gminne w następstwie podziału, w sytuacji wcześniejszego 

uzgodnienia wysokości odszkodowania. Składy orzekające zwracały uwagę, że ustalenie  

i wypłacenie odszkodowania za takie nieruchomości według zasad i trybu obowiązujących przy 

wywłaszczaniu nieruchomości, następuje jedynie wtedy, gdy nie dojdzie do uzgodnienia 

wysokości odszkodowania między właścicielem nieruchomości (użytkownikiem wieczystym)  

a właściwym organem; 

- postępowania w sprawach: II SA/Bk 1201/14, II SA/Bk 47/15, II SA/Bk 48/15 i II SA/Bk 655/15 

dotyczyły oceny statusu strony administracyjnego postępowania w sprawie ustalenia 

odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w trybie specustawy drogowej. 

Sąd stwierdził, że taki status nie przysługuje podmiotom innym niż wymienione w art. 12 ust. 4 „f” 

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

tj. innym niż dotychczasowi właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści nieruchomości oraz 

osoby, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe (II SA/Bk 1201/14).  

W innej sprawie sąd stwierdził, że status strony opisanego postępowania nie służy dzierżawcy 

nieruchomości nawet, jeżeli poczynił on nakłady na nieruchomość, których zwrotu może 

dochodzić na drodze postępowania cywilnego (II SA/Bk 655/15). Sąd uznał natomiast, że status 

strony takiego postępowania służy nabywcy wierzytelności o odszkodowanie (II SA/Bk 47/15  

i II SA/Bk 48/15), wyrażając w tezie wyroku w sprawie II SA/Bk 47/15 pogląd, że cesja 

wierzytelności o odszkodowanie z tytułu przejęcia działki pod drogę publiczną może prowadzić do 

zmiany kręgu stron postępowania uprawnionych do wystąpienia o ustalenie odszkodowania i jego 

wypłatę. 

 Wypowiadając się w sprawie odszkodowania za nieruchomość częściowo wywłaszczoną tj. 

taką, sposób użytkowania której został ograniczony decyzyjne dla potrzeb realizacji liniowej 

inwestycji przesyłowej celu publicznego (linii elektroenergetycznej), sąd stwierdził, że 

odszkodowanie słuszne to odszkodowanie ekwiwalentne do wartości wywłaszczonej 

nieruchomości, co w odniesieniu do odszkodowań za wywłaszczenie polegające na ograniczeniu 

uprawnień właścicielskich do gruntu usytuowaniem na nim urządzeń przesyłowych, oznacza 

odszkodowanie za szkody na gruncie wyrządzone wybudowaniem urządzeń, jak i równowartość 

ubytku wartości nieruchomości wskutek konieczności znoszenia trwałej obecności urządzeń na 

gruncie. Sąd dodał, że odszkodowanie oparte na treści art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami jest następstwem decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości,  

a obowiązek jego ustalenia powstaje z momentem zrealizowania inwestycji (II SA/Bk 436/15). 

Kwestii ustalenia odszkodowania na podstawie art. 128 ust. 4 ww. ustawy dotyczyła też sprawa  

o sygn. II SA/Bk 515/15. 
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 W jednej z kontrolowanych decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość przejętą 

pod drogę gminną przy podziale, został podniesiony przez gminę zarzut przedawnienia roszczenia 

o odszkodowanie. Sąd oddalając skargę, zaprezentował pogląd tożsamy ze stanowiskiem 

wyrażanym w roku 2014 o braku podstaw do przypisywania odszkodowaniu za odjęcie własności 

gruntu wydzielonego pod drogi, cywilnoprawnego charakteru, skutkującego zastosowaniem 

instytucji przedawnienia roszczenia z art. 117 Kodeksu cywilnego (sygn. II SA/BK 1068/14). Sąd 

stwierdził, że jakkolwiek omawiane odszkodowanie posiada wymiar majątkowy i jest należne za 

odebranie prawa własności, będącego prawem o charakterze cywilnoprawnym, to jednak nie 

można temu odszkodowaniu przypisać cech cywilnoprawnych, skoro źródłem jego powstania nie 

jest czynność lub zdarzenie o charakterze cywilnoprawnym. 

 Orzecznictwo WSA w Białymstoku z roku 2015 w sprawach dotyczących zwrotu 

wywłaszczonych nieruchomości jest kontynuacją dotychczasowej, utrwalonej już linii orzekania. 

Oddalając skargi na decyzje odmawiające zwrotu wywłaszczonych nieruchomości z powodu 

ustalenia, że doszło do zrealizowania celu publicznego, dla potrzeb którego nieruchomość 

wywłaszczono, składy orzekające omawiały ustawowe przesłanki zwrotu nieruchomości  

i kontrolowały, czy wobec ujawnionych w sprawie okoliczności faktycznych badanego przypadku, 

organy administracji dokonały prawidłowej subsumcji stanu faktycznego do ustawowych 

przesłanek zwrotu nieruchomości (tak, między innymi w sprawie II SA/Bk 10/15). Do uchylenia 

decyzji odmawiających zwrotu dochodziło w przypadkach niewyjaśnienia okoliczności faktycznych 

sprawy (między innymi w sprawach II SA/Bk 1109/14, II SA/Bk 8/15). 

 W grupie spraw ze skarg na decyzje wydane po rozpoznaniu wniosków o zwrot 

wywłaszczonej nieruchomości, na uwagę zasługują następujące poglądy: 

- nie przysługuje roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, zajętej pod drogę publiczną.  

Z przepisu art. 2 „a” ustawy o drogach publicznych wynika bowiem zakaz przenoszenia własności 

dróg publicznych na rzecz innych podmiotów niż wymienione w przepisie, a przepis ten stanowi 

lex specialis w stosunku do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (sygn. II SA/BK 

1177/14); 

- nie jest koniecznym warunkiem dopuszczalności żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości 

w trybie art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami złożenie wniosku o tenże zwrot 

przez wszystkich uprawnionych lub zgody na żądanie zwrotu wszystkich uprawnionych. Wniosek 

o zwrot mogą złożyć wszyscy uprawnienie łącznie, część z nich lub pojedyncze osoby żądając 

zwrotu udziału im przypadającego (sygn. II SA/Bk 623/15). Stanowisko ww. jest następstwem 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r. sygn. SK 26/14. Sąd po dokonaniu 

interpretacji art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uwzględniającej ocenę 

konstytucyjności przepisu dokonaną przez Trybunał Konstytucyjny, uchylił decyzję o umorzeniu 

postępowania o zwrot nieruchomości z wniosku jednego tylko uprawnionego. Sąd stwierdził, że 
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postępowanie administracyjne można zakwalifikować jako bezprzedmiotowe, podlegające 

umorzeniu na podstawie art. 105 § 1 k.p.a., gdy sprawa indywidualna nie podlegała i nie podlega 

merytorycznemu załatwieniu w drodze decyzji administracyjnej lub postanowienia; 

- w sprawach II SA/Bk 2/15 i II SA/BK 22/15 składy orzekające podtrzymały stanowisko, że przepis 

art. 229 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie pozwala na odzyskanie nieruchomości 

wywłaszczonej, która przed dniem 1 stycznia 1998 r. została sprzedana albo ustanowiono na niej 

prawo użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej i prawo to zostało ujawnione w księdze 

wieczystej. Z powołaniem się na opisaną wyżej przesłankę negatywną zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości, w sprawie II SA/Bk 1248/14 doszło do oddalenia skargi na decyzję umarzającą 

postępowanie administracyjne o zwrot, a w sprawie II SA/Bk 623/15 na decyzję merytoryczną  

o odmowie zwrotu nieruchomości. W uzasadnieniu wyroku w sprawie II SA/Bk 1248/14 sąd 

wskazał na niejednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych w kwestii sposobu 

rozstrzygnięcia sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości po stwierdzeniu wystąpienia 

przesłanek określonych w art. 229 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Skład orzekający 

opowiedział się za merytorycznym rozstrzyganiem takich spraw, ale stwierdził, że uchybienie 

sposobowi rozstrzygnięcia, nie stanowi takiego naruszenia prawa, które skutkować musiałoby 

uchyleniem decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego. Zarówno bowiem umorzenie 

postępowania, jak i decyzja odmowna sprowadzają się do tego, że nie może nastąpić zwrot 

wywłaszczonej nieruchomości. 

 

12. Sprawy z zakresu prawa o ruchu drogowym i transportu drogowego 

 

W roku 2015 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wpłynęło 65 spraw 

z zakresu dróg publicznych i transportu (symbol 603), zaś z 2014 pozostało do rozstrzygnięcia  

46 spraw. Załatwiono 100 spraw, w 29 sprawach skargę oddalono, w 44 sprawach uchylono 

decyzję, 1 skarga została odrzucona, a 24 sprawy oczekują na wyznaczenie terminu.  

W roku sprawozdawczym nadal zauważalną grupę stanowiły skargi na ostateczne decyzje 

organów w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych z tytułu wykonywania transportu drogowego.  

W większości rozstrzygnięcia w tym przedmiocie polegały na oddaleniu skargi. W sprawach,  

w których sporządzono uzasadnienie na uwagę zasługuje wyrok z dnia 25 maja 2015 r. sygn. akt 

II SA/Bk 200/15, w którym sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja – wydana przy zastosowaniu  

art. 28 ust. 1, art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. „a” oraz art. 92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, jak też 

punktu 3.1. załącznika nr 3 do tej ustawy – nie narusza prawa. 

W stanie faktycznym sprawy skarżąca litewska firma wykonywała międzynarodowy przewóz 

towarów z Polski do Rosji środkiem transportu zarejestrowanym na Litwie. Litwa, Polska i Rosja 

są członkami Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT) i zobligowane są do 
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wykonywania międzynarodowych przewozów na obszarze państw członkowskich za zezwoleniem 

EKMT. W trakcie kontroli pojazdu skarżącej firmy (przewóz był wykonywany z Polski do Rosji), jej 

kierowca nie okazał kontrolującemu zezwolenia EKMT, które powinno znajdować się w pojeździe 

od miejsca jego załadunku do miejsca wyładunku. Brak zezwolenia odnotowano w protokole 

kontroli podpisanym przez kierowcę kontrolowanego pojazdu z jego odręczną adnotacją w języku 

rosyjskim, iż protokół został spisany w nieznanym mu języku. Zezwolenie EKMT nie zostało też 

dostarczone w dniu następnym. Jak wynikało z ustaleń organów, potwierdzeniem nieokazania 

kontrolującym zezwolenia EKMT był fakt równoległego ukarania kierowcy pojazdu przez 

funkcjonariuszy Policji mandatem karnym za naruszenie zapisów załącznika nr 1 do ustawy  

o transporcie drogowym tj. nieokazanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego, wypisu z licencji lub innego wymaganego w związku z przewozem 

drogowym dokumentu, o którym mowa w art. 87 ustawy o transporcie drogowym. Oddalając 

skargę na decyzję nakładającą na przewoźnika karę pieniężną skład orzekający sądu wskazał, że 

profesjonalny przewoźnik jest odpowiedzialny za wyposażenie kierowcy we właściwe, wymagane 

prawem dokumenty uprawniające do realizowania przewozu międzynarodowego oraz do 

przeszkolenia kierowcy co do zachowania w czasie kontroli. Doświadczenie życiowe wskazuje 

zaś, że czynności organów kontrolujących środki transportu realizujące przewozy 

międzynarodowe, niezależnie od miejsca kontroli, zawsze polegają na wylegitymowaniu kierowcy  

i sprawdzeniu wszystkich dokumentów związanych z realizowanym przewozem. Różnice 

językowe nie stanowią zatem przeszkody w zrozumieniu polecenia okazania dokumentów, 

bowiem sam gest kontrolującego dla zawodowego kierowcy zwykle jest wiadomym sygnałem do 

przedłożenia dokumentacji związanej z realizowanym przewozem. Profesjonalny przewoźnik 

ponosi przy tym odpowiedzialność za powierzenie pojazdu takiemu kierowcy, który jest świadomy, 

że przy międzynarodowych przewozach kontrolujący będą się posługiwać własnymi językami 

urzędowymi. Skład orzekający podzielił stanowisko organu, że przepisy prawa nie zobowiązują 

kontrolujących do powoływania tłumaczy.  

Na uwagę zasługują także liczne sprawy, w których skarżący podnosili nieprawidłowości  

w odczytywaniu danych z urządzeń rejestrujących. W wyroku z dnia 1 grudnia 2015 r. sygn. akt  

II SA/Bk 631/15 – w ocenie sądu – słusznie nałożono na skarżącego karę pieniężną w wysokości 

500 zł za naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy. Jak wskazano, 

podstawową regulacją prawną ustanawiającą przepisy dotyczące obowiązku wczytywania 

wymaganych danych z karty kierowcy jest przepis art. 10 ust. 5 lit. a rozporządzenia (WE)  

nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji 

niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie 

Rady (EWG) nr 3820/85 (DZ.U.UE. L. Nr 102 z 11.04.2006), zaś maksymalne okresy dotyczące 
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wczytywania danych określone zostały w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 581/2010 z dnia 

1 lipca 2010 r. w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostki 

pojazdowej i karty kierowcy (DZ.UE.L.2010.168.16). Z uwzględnieniem warunków wynikających  

z powyższych regulacji unijnych częstotliwość pobierania danych z tachografu cyfrowego oraz  

z karty kierowcy określone zostały w krajowym, polskim porządku prawnym. W przepisie art. 23a 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U. nr 180 poz. 1494 ze zm.) 

zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw transportu do określenia, w drodze 

rozporządzenia, częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz 

warunków ich przechowywania przez podmioty wykonujące przewozy drogowe. W wykonaniu tej 

delegacji Minister Transportu wydał rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie 

częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków 

przechowywania tych danych (Dz.U. nr 159, poz. 1128 ze zm.). W myśl § 4 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia dane z karty kierowcy podmiot pobiera co najmniej raz na 28 dni, którego  

to obowiązku w omawianej sprawie nie dochowano (do dnia kontroli minęło 71 dni). Skutkowało to 

uprawnieniem organu do nałożenia kary. 

Liczną grupę skarg stanowiły sprawy, w których skarżący podnosili niezastosowanie przez 

organy art. 92c ust. 1 ustawy o transporcie drogowym wskazującego, w jakich okolicznościach nie 

wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 92 a ust. 1, 

na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem,  

a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się. Składy orzekające wskazywały, że przepis 

art. 92c ust. 1 odnosi się do wyjątkowych sytuacji, tj. takich, których doświadczony i profesjonalny 

podmiot wykonujący przewóz drogowy, przy zachowaniu najwyższej staranności i przezorności 

nie był w stanie przewidzieć. Nadto wyjaśniano, że obowiązek wykazania okoliczności 

wpływających na zwolnienie się przedsiębiorcy od odpowiedzialności za stwierdzone naruszenia 

prawa spoczywa na tymże przedsiębiorcy, który musi wykazać, że dołożył należytej staranności, 

aby zapewnić właściwą organizację i dyscyplinę pracy, a uchybienia nastąpiły wskutek zdarzeń  

i okoliczności, których nie mógł przewidzieć (np. sprawa II SA/Bk 680/15). 

Stosunkowo liczną grupę (chociaż zdecydowanie mniejszą w stosunku do lat poprzednich) 

stanowiły też skargi na decyzje w przedmiocie odmowy zwrotu części kwoty z tytułu opłaty za 

wydanie karty pojazdu (II SA/Bk 1228-1232/14 i II SA/Bk 1222-1225/14). W wyroku z dnia  

13 kwietnia 2015 r. sygn. akt II SA/Bk 1227/14 dokonano szczegółowej analizy podstawy prawnej 

nakazującej organom częściowy zwrot kwoty wpłaconej tytułem opłaty za wydanie karty pojazdu. 

Wskazano, podobnie jak i w innych sprawach dotyczących tego zagadnienia (i jak w latach 

poprzednich), że sporne opłaty uiszczano na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, 

poz.1310). Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r. sygn. U 6/04 (OTK-A 2006/1/3) Trybunał 
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Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność tego przepisu poprzez niezgodność z art. 77 ust. 4 pkt 

2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym i art. 92 ust. 1 oraz 217 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, odraczając utratę jego mocy obowiązującej do dnia 1 maja 

2006 r. Trybunał wskazał na zawyżenie wysokości opłaty (500 zł w stosunku do poprzedniej  

75 zł), co wykracza poza granice delegacji ustawowej, bowiem opłata w części podwyższonej jest 

już daniną publiczną, a taka może być wprowadzona tylko na podstawie ustawy. 

W następstwie powyższego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Minister Transportu  

i Budownictwa wydał w dniu 28 marca 2006 r. nowe rozporządzenie (Dz. U. Nr 59, poz. 421),  

w którym określił wysokość opłaty za kartę pojazdu w kwocie 75 złotych. Wskazane 

rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 kwietnia 2006 roku tj. jeszcze przed datą ustaloną 

przez Trybunał jako data utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnego przepisu i z tym dniem 

utraciło moc poprzednie rozporządzenie z 28 lipca 2003 r. Mając to na uwadze składy orzekające 

tutejszego sądu uznawały czynności prezydenta miasta odmawiające zwrotu części opłaty za 

niezgodne z prawem. Przyznawały, że co prawda opłatę 500 zł pobrano zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w dniu jej pobrania (rozporządzenie z dnia 28 lipca 2003 r.), jednakże sąd miał 

prawo odmówić zastosowania przepisów tego aktu wykonawczego. Jest bowiem związany przede 

wszystkim Konstytucją, a późniejsze przesądzenie przez Trybunał Konstytucyjny kwestii 

niezgodności § 1 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 lipca 2003 roku z Konstytucją i ustawą Prawo  

o ruchu drogowym uprawnia do wniosku o niekonstytucyjności i niezgodności tego przepisu 

(będącego podstawą pobrania opłaty w wysokości 500 zł) z ustawą także w dacie dokonania 

spornych czynności pobrania opłaty. W konsekwencji sąd uznał, że opłata pobrana ponad kwotę 

75 zł, a więc w części, której odmówiono jej zwrotu, została pobrana niezgodnie z prawem. Składy 

orzekające wskazywały także, że w dacie podejmowania czynności w sprawie zwrotu opłaty 

niekonstytucyjny i niezgodny z ustawą akt podustawowy (rozporządzenie z dnia 28 lipca 2003 r.) 

już nie obowiązywał, bowiem został zastąpiony nowym rozporządzeniem ustalającym wysokość 

opłaty za wydanie karty pojazdu na kwotę 75 złotych. Zatem w sprawie o zwrot opłaty, która jest 

sprawą nową w stosunku do sprawy jej uiszczenia, należało zastosować przepisy obowiązujące  

w dacie podejmowania czynności w sprawie zwrotu opłaty. Uwzględniając również w tych 

sprawach element porządku prawnego unijnego składy orzekające wskazywały na sprzeczność 

kwestionowanej regulacji z art. 90 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zgodnie z 

którym Państwa Członkowskie nie mogą nakładać bezpośrednio lub pośrednio na towary z innych 

Państw Członkowskich jakichkolwiek podatków wewnętrznych wyższych od tych, które nakładają 

bezpośrednio lub pośrednio na podobne towary krajowe (zasada niedyskryminacji w ramach 

wspólnego rynku). Niezależnie od tego wskazywano także, że w orzecznictwie sądów 

administracyjnych poruszona została przy okazji spraw o odmowę zwrotu części opłaty za 

wydanie karty pojazdu kwestia przedawnienia żądania zwrotu nadpłaconej opłaty. W tym 



77 

 

przedmiocie składy orzekające tutejszego sądu wywodziły, że odnośnie spornych opłat powinien 

mieć zastosowanie dotychczasowy tryb rozstrzygania przez organ żądań zwrotu nadpłaconej 

opłaty za kartę pojazdu tj. w formie czynności, na którą przysługuje skarga do sądu 

administracyjnego, a nie w drodze decyzji wydawanej na podstawie art. 61 ustawy o finansach 

publicznych. W ten sposób wykluczono przedawnienie żądań o zwrot nadpłaconych części opłat 

za wydanie karty pojazdu. 

 Znaczną grupę spraw w roku objętym sprawozdaniem stanowiły skargi na decyzje  

o skierowaniu na badania lekarskie lub egzamin sprawdzający kwalifikacje do kierowania 

pojazdami. W wyroku z dnia 6 października 2015 r. sygn. akt II SA/Bk 369/15 – sąd wskazał, że 

odmowa zwrotu zatrzymanego dokumentu prawa jazdy na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia  

5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r, poz. 155) także w zakresie 

kategorii nieujętych wprost w orzeczonym przez sąd środku karnym w postaci zakazu 

prowadzenia pojazdów mechanicznych nie jest karą administracyjną, ale dopuszczonym przez 

ustawodawcę dookreśleniem administracyjnych skutków tego środka karnego. 

 Natomiast w wyroku z dnia 16 czerwca 2015 r. sygn. akt II SA/Bk 292/15 – sąd stwierdził: 

„Tam, gdzie starosta z urzędu wydaje decyzję w sprawie skierowania na kontrolne sprawdzenie 

kwalifikacji w związku z zaistnieniem uzasadnionych zastrzeżeń co do tych kwalifikacji, działa na 

podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań 

własnych, natomiast tam, gdzie starosta działa na wniosek organu kontroli ruchu drogowego, 

ciężar wykazania zaistnienia uzasadnionych zastrzeżeń do kwalifikacji kierowcy, przerzucony 

zostaje na wnioskodawcę tj. organ kontroli ruchu drogowego. Fakt uprzedniego ukarania 

mandatami za wykroczenia drogowe pomimo zatarcia ukarania nie jest obojętny w sferze 

stosunków społecznych, a zwłaszcza w sferze dokonywania ocen kwalifikacji ukaranego jako 

kierowcy, dla których to ocen istotne jest sprawstwo i wina, a nie orzeczenie o karze”. 

 

13. Sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego 

 

W 2015 roku sąd załatwił łącznie 60 spraw z zakresu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego, co oznacza tendencję spadkową w porównaniu z rokiem 2014 (106 spraw).  

W porównaniu z rokiem poprzednim wpływ spraw o symbolu 615 był niższy o 10 spraw. Za rok 

sprawozdawczy pozostało 16 spraw niezałatwionych. W tej kategorii spraw najliczniejszą grupę 

stanowiły skargi na decyzje o ustaleniu warunków zabudowy: wpływ - 41 spraw, załatwienie - 43. 

Mniejsza ilość spraw obejmowała skargi dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego  

(3 sprawy wpłynęły i tyle samo zakończono), opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wpływ  
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i załatwienie - 7 spraw). Nie odnotowano wpływu spraw dotyczących uzgodnienia z zakresu 

zagospodarowania przestrzennego (w roku 2014 wpłynęły 4 sprawy). 

Uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (załatwiono 7 spraw), 

będące przedmiotem skarg, zostały omówione w rozdziale spraw samorządowych. 

 

Ustalenie warunków zabudowy 

 

Z grupy 43 spraw zakończonych w tej kategorii wydano 37 wyroków w tym:  

13 uwzględniających skargi i 24 oddalające skargi. Na rozprawie odrzucono 1 skargę, a pozostałe 

załatwiono na posiedzeniu niejawnym. 

Spośród wyroków uchylających zaskarżone decyzje na uwagę zasługują rozstrzygnięcia  

w sprawach o sygnaturach akt: II SA/Bk 513/15, II SA/Bk 1113/14, II SA/Bk 634/15, II SA/Bk 

439/15, II SA/Bk 482/15, II SA/Bk 998/14, II SA/Bk 1097/14, II SA/Bk 347/15, II SA/Bk 255/15.  

Przyczyną uchylenia decyzji organów II instancji w sprawach II SA/Bk 513/15 i II SA/Bk 1113/14 

były względy proceduralne, polegające na naruszeniu przez SKO przepisów art. 138 § 2 i 136 

k.p.a. W obydwu sprawach organ odwoławczy uchylił decyzje o warunkach zabudowy z tego 

powodu, że wójt gminy nie wyjaśnił przesłanki z art. 61 ust. 4 u.p.z.p. tj. nie wskazał z jakich 

dowodów wynika, iż wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 

średnią powierzchnię gospodarstw w danej gminie oraz nie ustalił średniej powierzchni 

gospodarstw na terenie gminy. Sąd stwierdził, że nie były to uprawnione powody do uchylenia 

decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które mogło we własnym zakresie uzupełnić 

materiał dowodowy, poprzez zażądanie odpowiednich dokumentów, bez naruszania zasady 

dwuinstancyjności.  

W dwóch sprawach (II SA/Bk 255/15 i II SA/Bk 347/15) zaistniała sytuacja, gdzie skargi do sądu 

na decyzje SKO wniosła gmina reprezentowana przez prezydenta miasta, gdy tymczasem ten 

sam prezydent wydał decyzje o warunkach zabudowy jako organ I instancji. Sąd odrzucił skargi 

jako niedopuszczalne. Powołał się na utrwalony pogląd w orzecznictwie sądowym o braku 

uprawnień organów administracji publicznej pierwszej instancji do inicjowania sądowej kontroli 

decyzji organów administracji drugiej instancji. 

Jeśli chodzi o merytoryczne uchybienia, które stały się podstawą wydania wyroków 

uwzględniających skargi, na uwagę zasługują sprawy o sygn. akt: II SA/Bk 482/15, II SA/Bk 

439/15, II SA/Bk 998/14, II SA/Bk 1097/14. 

Ze stanu faktycznego w sprawie o sygn. II SA/Bk 482/15 wynikało, że wnioskodawca wystąpił  

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 

gospodarczego z możliwością umiejscowienia 3 boksów dla koni, po granicy z działką sąsiednią. 

Wnioskodawca uzyskał korzystne decyzje w obu instancjach. Natomiast kwestią sporną (wskutek 
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skargi sąsiada) stało się zakwalifikowanie inwestycji za względu na jej rodzaj. Sąd stwierdził, że 

bezwzględnie wiążące dla organu powinno być oznaczenie funkcji budynku, której celem było 

utrzymanie koni, nie zaś nazwa użyta we wniosku tj. budynek gospodarczy. Od tego zależała 

ocena spełnienia przesłanek z art. 61 u.p.z.p. Uchylając decyzje sąd przesądził o charakterze 

budynku, formułując tezę: „Budynek, w którym mają być umiejscowione 3 boksy dla koni jest 

budynkiem inwentarskim. Bez znaczenia dla kwalifikacji tego budynku pozostaje okoliczność, że 

konie będą utrzymywane w celach rekreacyjnych a nie hodowlanych. Każde utrzymywanie 

zwierząt bez względu na cel, wymaga bowiem odpowiedniej infrastruktury.” 

Z kolei w sprawie o sygn. II SA/Bk 439/15 sąd wypowiedział tezę, że inwestycja polegająca na 

budowie 17 domów jednorodzinnych na terenie typowo rolniczym z podstawowym rodzajem 

zabudowy zagrodowej, nie stanowi kontynuacji funkcji zabudowy w rozumieniu art. 61 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stwierdził, 

że organy wydając deweloperowi decyzję o warunkach zabudowy dla 17 budynków mieszkalnych, 

źle oceniły stan faktyczny wynikający z analizy terenu. W analizie wskazano dwie działki 

zabudowane domami jednorodzinnymi, zaś pozostałe, w znacznej części, wskazywały na 

zabudowę zagrodową, posadowioną na terenie rolniczym w granicach wsi. W ocenie sądu, 

planowana inwestycja budowy domów jednorodzinnych, będzie ograniczać rozwój zabudowy 

zagrodowej, czego przykładem jest działka sąsiednia skarżącego rolnika, który uzyskał decyzję  

o warunkach zabudowy na budowę chlewni, zaskarżoną przez spółdzielnię chcącą wybudować 

osiedle domów jednorodzinnych. Sąd uznał, że konflikt interesów należy rozwiązać przyznając 

rację rozwojowi rolnictwa na terenie typowo wiejskim, a więc do tego przeznaczonym. 

Interesujące orzeczenie zapadło w sprawie II SA/Bk 998/14 w przedmiocie stwierdzenia 

nieważności decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni 

samochodowej. SKO nie dopatrzyło się wad uzasadniających, w świetle art.156 § 1 k.p.a., 

stwierdzenie nieważności. Sąd uchylając decyzję był innego zdania. We wniosku o ustalenie 

warunków zabudowy inwestor podał, że zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną, gaz, 

sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych odbędzie się na „warunkach gestora sieci”. 

Organ I instancji zamieścił takie rozwiązanie w decyzji ustalającej warunki zabudowy. W ocenie 

sądu, z takiego sformułowania nie wynikały jakiekolwiek warunki po spełnieniu których, uzbrojenie 

terenu można byłoby uznać za wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego. Uchylając decyzję 

z powodu naruszenia prawa materialnego, Sąd wypowiedział następującą tezę: „Zawarcie we 

wniosku jak i w decyzji ustalającej warunki zabudowy, zapisów odnoszących się do problematyki 

uzbrojenia terenu, dla inwestycji polegającej na budowie myjni samochodowej, poprzez 

sformułowanie „na warunkach gestora sieci” stanowi rażące naruszenie art. 61 § 1 pkt 3  

w związku z art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647)”. 
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             Interesującą problematyką zajmował się sąd w sprawie II SA/Bk 1097/14. Organ I instancji 

odmówił wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu urządzeń 

fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej o mocy do 2000 KW. Kolegium uchyliło 

powyższą decyzję uznając, że dla planowanego zamierzenia, z uwagi na jego charakter, nie ma 

zastosowania art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. 

zasada dobrego sąsiedztwa. Organ stwierdził, że urządzenia fotowoltaiczne należy zaliczyć do 

urządzeń infrastruktury technicznej stosownie do przepisu art. 61 ust.3 u.p.z.p., a co za tym idzie 

nie należy badać przesłanek z art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2. 

Sąd uchylił kasacyjną decyzję kolegium uważając, że organ naruszył przepis art. 61 ust.3 u.p.z.p. 

poprzez błędne zakwalifikowanie urządzeń fotowoltaicznych do urządzeń infrastruktury 

technicznej. Sąd zwrócił uwagę na rozbieżność w orzecznictwie ww. problemu, jednakże 

opowiedział się za stanowiskiem (prezentowanym m. in. w wyrokach II SA/Gd 298/14 oraz  

II SA/Gl 1563/13), że systemy fotowoltaiczne, kwalifikowane jako instalacje produkcyjne, nie są 

zwolnione z obowiązku spełnienia warunków, o jakich stanowi przepis art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 

u.p.z.p. 

Reasumując należy zauważyć, że w kategorii spraw dotyczących warunków zabudowy, 

zdecydowana większość skarg została oddalona. Problematyka tu występująca była różnorodna. 

Z racji zwiększenia inwestycji nakierowanych na produkcję tzw. energii odnawialnej, zaznacza się 

wpływ spraw, których przedmiotem są decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających 

na budowie farm wiatrowych, urządzeń fotowoltaicznych czy biogazowni. 

Jeśli chodzi o błędy organów w zakresie interpretacji art. 61 u.p.z.p. to występują w różnym 

zakresie, w zależności od charakteru inwestycji. Natomiast nie zauważono w kontrolowanym 

okresie aby organy popełniły błędy w postaci zamieszczania w decyzjach o warunkach zabudowy, 

zapisów określających stawkę procentową jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości. Jest to przejawem respektowania przez organy wypracowanej linii orzecznictwa  

w tej materii.    

   

Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

W tej kategorii wpłynęło 7 spraw, spośród których uwzględniono 4 skargi, 2 skargi 

oddalono, a w jednej umorzono postępowanie sądowe. 

Podstawą prawną uchylonych decyzji był art.145 § 1 pkt 1 lit. „a” i „c” p.p.s.a. 

W sprawach II SA/Bk 68/15 i II SA/Bk 474/15 sąd wyraził swoje zastrzeżenia w odniesieniu do 

poprawności merytorycznej sporządzonych operatów szacunkowych, które są wyłącznym 

dowodem na okoliczność wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego. Sąd stwierdził, że organy odwoławcze nie dokonały oceny 

operatu szacunkowego jako dowodu w sprawie (art. 80 k.p.a), czego efektem było niedostrzeżenie 

błędów merytorycznych. W sprawie II SA/Bk 68/15 rzeczoznawca majątkowy, stosując metodę 

porównania parami, jako nieruchomości podobne do wycenianej nieruchomości rolnej, przyjął 

działki leśne. W ocenie sądu, niedopuszczalnym było przyjęcie takiego porównania działek  

o innym przeznaczeniu tym bardziej, że z akt sprawy wynikało, iż w badanym okresie istniał rynek 

nieruchomości rolnych podobnych do wycenianej. Nieprawidłowa wycena miała wpływ na 

wyliczenie wysokości opłaty planistycznej. 

Uchylając decyzje organów obu instancji w sprawie II SA/Bk 474/15, sąd również dostrzegł 

nieprawidłowości w przyjętej, przez rzeczoznawcę do porównania z działką wycenianą  

o charakterze budowlanym liście nieruchomości podobnych. Sąd zwrócił uwagę, że działki uznane 

za podobne miały dostęp do utwardzonej drogi, zaś działka wyceniana nie miała dostępu do 

urządzonej drogi. Rzeczoznawca nie poczynił w tym zakresie odpowiednich korekt, nie uwzględnił 

też przy wycenie ewentualnych wydatków jakie musiałyby zostać poniesione na zrealizowanie 

drogi koniecznej. 

                Reasumując, należy zaznaczyć, że wpływ i załatwienie spraw w/w kategorii  

w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niewielki i niezmienny. Kwestią sporną w rozpatrywanych 

sprawach są w większości błędy popełniane w operatach szacunkowych przy wycenach 

nieruchomości. 

 

Lokalizacja dróg i autostrad oraz lokalizacja innej inwestycji celu publicznego 

 

W kategorii spraw: lokalizacja dróg i autostrad nie wpłynęła żadna sprawa (podobnie jak  

w 2014 r.). W przedmiocie innej inwestycji celu publicznego wpłynęły 3 sprawy (w roku ubiegłym – 

7), w tym jedną załatwiono merytorycznie oddalając skargę, zaś w pozostałych skargi zostały 

odrzucone. 

W sprawie II SA/Bk 499/15 sąd oddalił skargę w następujących okolicznościach: 

Burmistrz miasta wydał, na wniosek dewelopera, decyzję lokalizacyjną dla inwestycji celu 

publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na potrzeby jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych mających mieć położenie na 7 działkach o wskazanych numerach. Właściciel działki 

sąsiedniej nie zgodził się z decyzją, której zarzucił w odwołaniu brak podstaw do zlokalizowania 

wodociągu w odniesieniu do dwóch działek, które nie nadają się do zabudowy jednorodzinnej, 

nadto – brak określenia miejsca położenia linii wodociągowej, brak mapy z naniesioną lokalizacją 

inwestycji oraz brak sporządzonego projektu przez osobę uprawnioną. SKO utrzymało w mocy 

zaskarżoną decyzję, zaś sąd oddalił skargę. Odpowiadając na zarzuty skargi (tożsame  

z zarzutami odwołania), sąd powołując treść art. 54 u.p.z.p. wyjaśnił, że w decyzji o lokalizacji celu 
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publicznego nie określa się szczegółowych parametrów technicznych inwestycji, a zatem organ 

nie miał obowiązku dokładnego wskazania położenia linii wodociągowej. O tym, czy na dwóch 

kwestionowanych przez skarżącego działkach będą posadowione budynki, zadecyduje następny 

etap postępowania, natomiast w kontrolowanej decyzji wskazuje się jedynie, że sieć wodociągowa 

ma być położona w obrębie działek. Sąd stwierdził, że w aktach sprawy administracyjnej znajdują 

się załączniki w postaci mapy oraz projektu decyzji sporządzonego przez uprawnionego 

architekta. Niedoręczenie tych załączników skarżącemu nie stanowi podstawy do uchylenia 

decyzji, gdyż organ poinformował stronę o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w 

sprawie przed wydaniem decyzji. Nadto sąd zajął stanowisko co do charakteru inwestycji (poza 

zarzutami skargi – na podstawie art. 134 § 1 p.p.s.a.), uważając iż budowę sieci wodociągowej 

należy zaliczyć do inwestycji celu publicznego, zgodnie z treścią art. 2 pkt 5 u.p.z.p. w związku  

z art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 

14. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii 

 

W roku 2015 w WSA w Białymstoku załatwiono łącznie 53 skargi na decyzje organów 

służby geodezyjno-kartograficznej, z czego największą grupę stanowiły, jak i w poprzednich 

latach, skargi na decyzje dotyczące wpisów w ewidencji gruntów i budynków (14 skarg). Znaczną 

część załatwień w omawianej kategorii stanowiły, również jak dotychczas, sprawy 

rozgraniczeniowe (17 załatwień) oraz sprawy związane z dostępem do zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego, w tym opłatami za udostępnienie materiałów zasobu (łącznie 11 załatwień). 

Wpływ skarg wniesionych w sprawach przypisanych symbolowi ogólnemu 612, wyniósł w 2015 r. - 

46, co odpowiada wpływowi z roku 2010 (45 skarg), przewyższając znacznie wpływy takich skarg 

z roku 2014 (26 skarg), 2013 (38 skarg), 2012 r. (25 skarg) i 2011 r. (23 skargi). Cechą 

wyróżniającą rok 2015 jest odnotowany wzrost zarejestrowanych sporów na tle dostępu różnego 

rodzaju podmiotów skarżących (rzeczoznawców, uprawnionych geodetów, komorników) do 

materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego i odpłatności za udostępnione materiały. 

 Lektura sporządzonych uzasadnień wyroków wydanych w sprawach z omawianej kategorii, 

niezmiennie wskazuje na utrwalony kierunek orzekania w sprawach wprowadzania zmian  

w ewidencji gruntów i budynków. Kontynuowana jest linia orzecznictwa o techniczno-

deklaratoryjnym charakterze wpisów w ewidencji gruntów i budynków, o niemożności dochodzenia 

poprzez wpis w ewidencji, uprawnień właścicielskich do gruntów, czy uprawnień do władania 

nieruchomością, jak też o konieczności dokumentowania każdej żądanej zmiany w ewidencji.  

W roku 2015 dominowały skargi na odmowę wpisów w ewidencji, które nie były potwierdzone 

nowymi dokumentami, uzasadniającymi aktualizację, ale oparte na żądaniach zweryfikowania 

istniejących wpisów w oparciu o dokumenty wcześniejsze, z żądaniem powtórnej ich oceny. 
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 I tak w sprawie II SA/Bk 453/15 strona domagała się korekty granic działek geodezyjnych,  

a tym samym ich powierzchni, bez udokumentowania zmian w bazie danych w sposób wymagany 

§ 36 rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W sprawie II SA/Bk 381/15 

w trybie aktualizacji ewidencji, strona domagała się wprowadzenia zmiany w rejestrze lokali 

stanowiących odrębne nieruchomości bez podważenia dokumentów źródłowych, w oparciu o które 

lokale wpisano do ewidencji. Spór w sprawie II SA/Bk 467/15 dotyczył legalności przywrócenia  

w ramach postępowania aktualizacyjnego, archiwalnych granic nieruchomości a w sprawie  

II SA/Bk 181/15 niedopuszczalnego przywrócenia w ewidencji stanu prawnego nieruchomości 

sprzed uwłaszczenia. Sprawa II SA/Bk 1137/14 dotyczyła odmowy przywrócenia w ewidencji 

działkom charakteru rolnego, żądanie której to zmiany nieudokumentowane zostało wymaganym 

opracowaniem klasyfikatora gruntów. W uzasadnieniach wszystkich wyroków sądy wyjaśniały 

stronom istotę postępowania aktualizacyjnego podkreślając konieczność dokumentowania 

żądanych zmian ewidencyjnych dowodami, które kreują nowy stan prawny. W uzasadnieniu 

wyroku w sprawie II SA/Bk 1137/14 sąd przypomniał różnice między aktualizacją danych 

ewidencyjnych a ich weryfikacją i modernizacją.  

 Również na tle skarżonych odmów wydania zaświadczeń w oparciu o dane ujawnione  

w ewidencji gruntów i budynków (sygn. II SA/Bk 1252/14 i II SA/Bk 276/15) WSA w Białymstoku 

jednomyślnie wskazywał na rejestracyjny charakter ewidencji, tłumacząc skarżącym niemożność 

potwierdzenia zaświadczeniem danych niezarejestrowanych w ewidencji, w tym takich, których 

ujawnienie wymaga uprzedniego sporządzenia opracowania geodezyjnego i kartograficznego  

i jego przyjęcia do zasobu geodezyjno-kartograficznego. 

 W jednej ze spraw, sąd uwzględniając skargę na decyzję o odrzuceniu zarzutów do 

zmodernizowanego operatu ewidencji gruntów i budynków, poruszył kwestię ciążącego na organie 

ewidencyjnym prowadzącym postępowanie administracyjne, obowiązku wszechstronnego 

wyjaśnienia sprawy (II SA/Bk 1005/14). Ujął ten obowiązek w tezie wyroku, wyartykułowanej  

w następujący sposób: „Co prawda z dniem 11 kwietnia 2011 r. nastąpiła zmiana art. 7 ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, poprzez wskazanie, że 

postępowanie wyjaśniające jest także prowadzone na wniosek strony (a nie wyłącznie z urzędu 

przez organ), to jednak nie ulega wątpliwości, że obowiązek wszechstronnego wyjaśnienia sprawy 

ciąży przede wszystkim na organie (art. 77 § 1 k.p.a.), który może uznać fakty za udowodnione 

wyłącznie na podstawie całokształtu materiału dowodowego (art. 80 k.p.a.). Zatem jeśli organ 

posiadał informację o istnieniu dowodu mogącego przyczynić się do wyjaśnienia sprawy  

a zaniechał jego przeprowadzenia z urzędu – to należy ocenić, czy nie uchybił powyższemu 

obowiązkowi w sposób mogący mieć wpływ na wynik sprawy”.  

 Kontynuacja dotychczasowej linii orzecznictwa zauważalna była także przy rozpatrywaniu 

skarg na postanowienia ustalające koszty postępowania rozgraniczeniowego (II SA/Bk 1105/14,  
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II SA/Bk 561/15 i II SA/Bk 45/15). Składy orzekające każdorazowo nawiązywały do uchwały NSA  

z 11 grudnia 2011 r. I OPS 5/06, wyrażającej stanowisko o możliwości obciążenia kosztami 

rozgraniczenia nieruchomości wszystkich stron będących właścicielami rozgraniczanych 

nieruchomości, a nie tylko strony żądającej wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego, jak też 

odnosiły tezę powyższej uchwały do stanu faktycznego badanej sprawy i oceniały, czy u podstaw 

żądania rozgraniczenia legł spór graniczny, uzasadniający potrzebę rozgraniczenia w interesie 

wszystkich właścicieli sąsiadujących nieruchomości, a w konsekwencji i obciążenie wszystkich 

właścicieli kosztami rozgraniczenia.  

 W roku 2015 do WSA w Białymstoku trafiły skargi uprawnionych geodetów na działania 

organów służby geodezyjnej i kartograficznej podejmowane w związku z obciążaniem geodetów 

opłatami za materiały z zasobu geodezyjnego, udostępniane na potrzeby sporządzanych przez 

geodetów opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Ujawnione spory dotyczyły stosowania 

znowelizowanych ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. przepisów Prawa geodezyjnego  

i kartograficznego, włączających z mocą obowiązującą od 12 lipca 2014 r. do regulacji ustawowej 

zasady ustalania opłat za skorzystanie z materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Przepis art. 40 „f” ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w brzmieniu nadanym ww. 

ustawą nowelizującą, zastrzegł dla spraw spornych wydawanie decyzji administracyjnej w sprawie 

ustalenia wysokości należnej opłaty za udostępnione materiały z zasobu oraz przeniósł obowiązek 

wydawania takich decyzji do kompetencji organów służby geodezyjnej i kartograficznej.  

W początkowym okresie stosowania znowelizowanych przepisów, organy miejscowej służby 

geodezyjnej i kartograficznej odmawiały na podstawie art. 61 „a” k.p.a. wszczynania postępowań 

administracyjnych z wniosków uprawnionych geodetów o ustalenie należnej opłaty w sytuacji 

niezgadzania się z wysokością tej opłaty naliczoną przez organ w fakturze. Jedną z takich odmów 

zakwestionował sąd w sprawie II SA/Bk 1145/14. Sąd zwrócił organowi uwagę na zmianę stanu 

prawnego. Wytknął też organowi nieprawidłowe wykorzystanie dla uzasadnienia odmowy 

wszczęcia postępowania, przepisu art. 12 ustawy nowelizacyjnej, który jest przepisem 

intertemporalnym odnoszącym się do materialnoprawnej kwestii wysokości naliczanej opłaty  

w postępowaniach wszczętych przed 12 lipca 2014 r., a niezakończonych. Sąd stwierdził, że 

niedopuszczalne jest, na etapie odmowy wszczęcia postępowania, ocenianie materialnoprawnego 

elementu sytuacji prawnej skarżącego.   

 Wyrok w sprawie II SA/BK 671/15 dotyczył skargi uprawnionego geodety na merytoryczną 

ostateczną decyzję organu służby geodezyjnej i kartograficznej w sprawie ustalenia opłaty z tytułu 

udostępnienia materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Uzasadnienie wyroku nie 

było sporządzone (z powodu braku wniosku o jego sporządzenie), ale oddalenie skargi,  

w kontekście zarzutów skarżącego, wskazuje, że sąd opowiedział się za kompetencją 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego do rozpatrzenia odwołania 
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od decyzji starosty w sprawie ustalenia należnej opłaty (skarżący twierdził, że kompetencję do 

rozpatrywania odwołań w tych sprawach nadal ma samorządowe kolegium odwoławcze jako 

organ II stopnia w sprawach niepodatkowych należności budżetowych jednostek samorządu 

terytorialnego).  

W dwóch przypadkach (II SA/Bk 171/15 i II SA/Bk 246/15) tutejszy sąd musiał 

wypowiedzieć się w kwestii dostępu rzeczoznawców majątkowych do danych ewidencyjnych.  

W sprawie II SA/Bk 246/15 zaskarżona została odmowa udostępnienia rzeczoznawcy numeru 

księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości z argumentacją, że taka informacja wykracza poza 

dane ewidencyjne przedmiotowe i wymaga wykazania interesu prawnego po stronie żądającego. 

Sąd w uzasadnieniu wyroku uwzględniającego skargę stwierdził, że numer księgi wieczystej 

stanowi przedmiotowy element opisu nieruchomości zawarty w ewidencji gruntów i budynków  

i jako taki podlega ujawnieniu na wniosek w trybie art. 24 ust. 2 Prawa geodezyjnego  

i kartograficznego tj. bez potrzeby wykazywania przez wnioskodawcę interesu prawnego.  

W sprawie II SA/Bk 171/15 rzeczoznawca majątkowy domagał się umożliwienia przez organ 

ewidencji gruntów i budynków, nieodpłatnego wykonania we własnym zakresie fotokopii aktów 

notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych, stanowiących podstawę wpisów do 

ewidencji gruntów i budynków. Sąd oddalił skargę rzeczoznawcy na odmowę wykonania kopii 

fotograficznych udostępnionych mu do wglądu dokumentów. W uzasadnieniu wyroku przesądził, 

że dokumenty uzasadniające wpisy do baz danych ewidencyjnych wchodzą w skład operatu 

ewidencyjnego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a dostęp do materiałów 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest odpłatny. W ramach otrzymanej licencji 

rzeczoznawca majątkowy jest uprawniony do wglądu do dokumentów zasobu geodezyjnego i za 

ten wgląd naliczane są opłaty. Dokonywanie kopii fotograficznych okazanych dokumentów 

wykracza poza ramy uprawnień licencji i nie znajduje oparcia w przepisach Prawa geodezyjnego  

i kartograficznego. Pozwolenie na własnoręczne sporządzenie kopii dokumentów zasobu 

geodezyjnego prowadziłoby do złamania zasady odpłatności za materiały pochodzące z zasobu.  

Problematyki opłat za udostępnienie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

dotyczyła też sprawa II SA/Bk 268/15. Skarżącym decyzję ustalającą opłatę za wydany wydruk  

z bazy danych ewidencji gruntów i budynków był komornik sądowy. Sąd oddalając skargę, 

również zwrócił uwagę na wynikającą z art. 40 „a” ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne   

i kartograficzne, zasadę odpłatnego udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego. Stwierdził, że wobec ustalenia, iż wnioskowane przez komornika informacje 

były zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków i zostały udostępnione komornikowi  

w jednej z dozwolonych form udostępniania materiałów zasobu, to zgodnie z art. 40 „a” ust. 1 pkt 

2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, komornik zobligowany był do uiszczenia opłaty za ich 

wydanie.  
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15. Sprawy z zakresu ochrony środowiska 

 

 Rok 2015 charakteryzował się wyraźnym zmniejszeniem wpływu skarg w sprawach  

z zakresu ochrony środowiska. O ile w roku 2014 wpływ skarg w tej kategorii spraw zamknął się 

liczbą 71, o tyle w 2015 r. takich skarg zarejestrowano tylko 32 i jest to wpływ porównywalny do 

roku 2010, (36 skarg omawianej kategorii) i do lat 2011 i 2012, kiedy zarejestrowana liczba spraw 

o symbolu ogólnym 613 wyniosła po 27. 

 Tradycyjnie już największy odsetek skarg omawianej kategorii obejmował sprawy 

przypisane do podsymbolu 6139 (inne z zakresu ochrony środowiska), pod którym to 

podsymbolem rejestrowane są, między innymi, skargi na decyzje dotyczące środowiskowych 

uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. Pierwotnie do tego podsymbolu wpisano  

23 sprawy, ale ostatecznie ich liczba wyniosła 20 z uwagi na połączenie części skarg do 

wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia z innymi skargami, czy przerejestrowanie do repertorium 

SAB. Merytorycznie w 2015 roku zakończono 13 spraw omawianego podsymbolu, przy czym nie 

do każdego wyroku zostało sporządzone uzasadnienie. Mimo ograniczonego pola badań linii 

orzecznictwa WSA w Białymstoku w sprawach dotyczących środowiskowych uwarunkowań zgody 

na realizację przedsięwzięcia, zdecydowanie jednak dostrzec należy kontynuację 

dotychczasowego kierunku orzecznictwa sądowoadministracyjnego w tej kategorii spraw. 

Potwierdzeniem takiego spostrzeżenia są uzasadnienia wyroków w sprawach: II SA/Bk 1101/13,  

II SA/Bk 996/14, II SA/Bk 1180/14, II SA/Bk 25/15, II SA/Bk 58/15, II SA/Bk 348/15 i II SA/Bk 

601/15. I tak w sprawie II SA/Bk 996/14 sąd stwierdził, że w sytuacji, gdy przedmiotem wniosku  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest przedsięwzięcie, które nie kwalifikuje 

się ani do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani nawet do mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (dla których ocenę oddziaływania na 

środowisko przeprowadza się fakultatywnie), to nie ma potrzeby określać dla niego 

środowiskowych uwarunkowań. W takiej sytuacji postępowanie wszczęte na podstawie wniosku 

należy umorzyć jako bezprzedmiotowe. Odmawiając zaś uchylenia decyzji środowiskowej  

w sprawie II SA/Bk 601/15, sąd stwierdził, że zweryfikowanie oceny oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko, nie wymaga dopuszczania przez organ dowodu z opinii biegłego 

w sytuacji, gdy skarżący nie stawiają raportowi konkretnych zarzutów nawiązujących do 

okoliczności danej sprawy, ale odwołują się jedynie do teoretycznie podnoszonych w nauce 

wątpliwości i rozbieżności co do wpływu badanego rodzaju przedsięwzięcia na zdrowie i życie 

ludzi. Przedmiotem omawianego wyroku były środowiskowe uwarunkowania realizacji farmy 

wiatrowej, budowa których to farm napotyka na wyraźny sprzeciw właścicieli nieruchomości 

sąsiadujących z miejscem planowanej ich lokalizacji. W sprawie II SA/Bk 25/15 skład orzekający 

zwrócił uwagę na znaczenie ustalenia w sposób właściwy kręgu stron postępowania 
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środowiskowego od samego początku jego trwania. Nawiązał przy tym do utrwalonego  

w orzecznictwie sądów administracyjnych stanowiska, że przymiot strony takiego postępowania 

przysługuje właścicielom (użytkownikom wieczystym) tych nieruchomości, na które rozciąga się 

oddziaływanie danego przedsięwzięcia.  

 We wszystkich merytorycznie zakończonych postępowaniach dotyczących środowiskowych 

uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, zapadły wyroki oddalające skargi, co wskazuje 

na utrwalenie praktyki właściwego stosowania przez miejscowe organy administracji publicznej 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko.  

 Jedynie jedna sprawa przypisana do podsymbolu 6139 nie dotyczyła środowiskowych 

uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.  

Przedmiotem skargi zarejestrowanej pod sygnaturą II SA/Bk 272/15 był nałożony na właściciela 

terminalu przeładunkowego obowiązek sporządzenia przeglądu ekologicznego. Sąd oddalając 

skargę inwestora podkreślił, że obowiązek został nałożony w następstwie wykonania zaleceń  

z poprzedniego prawomocnego wyroku sądu administracyjnego, uchylającego decyzję 

odmawiającą nałożenia tego obowiązku. Sąd akcentował, że dla nałożenia takiego obowiązku nie 

jest konieczne udowodnienie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ale 

sama potencjalna możliwość takiego negatywnego oddziaływania. Wskazywał na prawne 

uwarunkowania decyzji wynikające z przepisu art. 237 ustawy Prawo ochrony środowiska, 

stanowiącego podstawę materialnoprawną nałożonego obowiązku.  

Wyrok wydany w sprawie II SA/Bk 1032/14 dotyczył stosowania znowelizowanych 

przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Zaskarżoną decyzją została określona wobec trzech współwłaścicieli jednej nieruchomości 

wysokość ich opłaty za gospodarowanie odpadami. Decyzja została wydana po stwierdzeniu 

braku złożenia deklaracji przez dwóch współwłaścicieli nieruchomości i nierzetelności deklaracji 

jednego współwłaściciela – skarżącego, zaniżającej powierzchnię nieruchomości do wielkości 

własnego lokalu mieszkalnego tj. faktycznie użytkowanej przez siebie a odpowiadającej udziałowi 

w nieruchomości. Sąd oddalając skargę podzielił stanowisko organu, że jednostką rozliczeniową  

w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest nieruchomość jako całość a zatem  

w deklaracji należy podawać całkowitą powierzchnię użytkową nieruchomości. Opłata za 

gospodarowanie opłatami komunalnymi nie może być wymierzana w stosunku do każdego ze 

współwłaścicieli nieruchomości w częściach przypadającym im udziałów.  

Opłat za korzystanie ze środowiska poprzez składowanie odpadów dotyczył wyrok  

w sprawie II SA/Bk 80/15. Sąd oddalił skargę miejscowego przedsiębiorstwa gospodarki 

komunalnej na decyzję określającą zobowiązanie przedsiębiorstwa z tytułu różnicy pomiędzy 
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opłatą należną za korzystanie ze środowiska a opłatą wynikającą ze złożonego wykazu. Sąd 

nawiązał do unormowań wynikających z treści art. art. 276, 293 i 274 ustawy Prawo ochrony 

środowiska oraz do stanu faktycznego sprawy i potwierdził trafność oceny organów, że skarżące 

przedsiębiorstwo magazynowało odpady w celu ich dalszego wykorzystywania w procesie 

rekultywacji, a do takiego magazynowania miały zastosowanie przepisy o opłacie podwyższonej, 

związanej również ze składowaniem odpadów. Co do zasady bowiem magazynowanie odpadów 

bez wymaganej decyzji, określającej sposób i miejsce magazynowania, traktuje się jako 

składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska 

(art. 293 ust. 2 p.o.ś.). Istnieją zatem podstawy do wymierzenia za nie opłaty podwyższonej jak za 

składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia (art. 276 ust. 1 p.o.ś.). Jakkolwiek nie ponosi 

się opłat za magazynowanie odpadów, w razie posiadania na to zezwolenia, podczas gdy za 

składowanie zawsze są one wymagane – to magazynowanie odpadów bez wymaganego 

zezwolenia pociąga za sobą skutek w postaci wymierzenia opłaty podwyższonej. 

Stosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczyły dwa wyroki wydane  

w sprawach II SA/Bk 977/14 i II SA/Bk 681/15.  

W pierwszej sprawie sąd uchylił decyzję o wymierzeniu kary za usunięcie drzewa z powodu 

nienależytego wyjaśnienia okoliczności badanego przypadku usunięcia drzewa bez zezwolenia, 

niezbędnych do właściwego zastosowania przepisów art. 88 ust. 1 pkt 2 i 89 ust. 1 ustawy  

o ochronie przyrody, uznanych przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie SK 6/12 za niezgodne  

z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, przez to, że przewidują obowiązek 

nałożenia kary pieniężnej za usunięcie lub zniszczenie przez posiadacza nieruchomości drzewa 

lub krzewu, w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczności czynu.   

W drugiej sprawie sąd uchylił wydaną na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. kasacyjną decyzję organu 

odwoławczego w sprawie wymierzenia skarżącemu kary pieniężnej za zniszczenie drzew 

(konkretnie przycięcie w sposób prowadzący do obumarcia). Sąd wytknął organowi 

odwoławczemu bezrefleksyjne przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi  

I instancji, niepoprzedzone własną oceną stanu faktycznego i odniesieniem się do okoliczności 

uzasadniających wymierzenie kary (tj. wymaganym w świetle dwuinstancyjności postępowania 

administracyjnego zbadaniem w II instancji, czy w ogóle doszło do zniszczenia drzew).  

W 2015 roku w grupie spraw z zakresu ochrony środowiska znalazła się też sprawa 

dotycząca wymierzenia opłaty produktowej, przewidzianej przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 

roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz  

o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1413). Sąd nie podzielił zarzutów właściciela 

autokomisu, obciążonego opłatą produktową za oleje smarowe i opony pneumatyczne z gumy, 

będące częściami składowymi pojazdów stanowiących przedmiot działalności komisowej, jakoby 
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poprzez fakt, że produkty te stanowią jedynie część składową pojazdów, nie istniał obowiązek 

uiszczania opłaty produktowej z tytułu wprowadzenia ich na rynek krajowy. 

 

16. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem  

 (w tym scalanie i podział nieruchomości) 

 

Do przedmiotowej kategorii spraw zalicza się szeroki wachlarz różnych rodzajów 

postępowań regulowanych przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774.), chociaż nie jest to jedyne źródło prawa 

regulujące zagadnienie gospodarki mieniem.  

Sprawy omawianej kategorii stanowią niewielki procent spraw rozpoznawanych 

w sądzie. W roku 2014 rozpoznano 45 spraw, natomiast w 2015 r. rozpoznano łącznie  

21 spraw, w tym 16 na rozprawie, a 5 na posiedzeniu niejawnym. Na 16 spraw rozpoznanych 

na rozprawie w 7 sprawach skargę oddalono, a 9 skarg zostało uwzględnionych.  

W ujęciu przedmiotowym 1 sprawa dotyczyła trwałego zarządu nieruchomościami,  

3 sprawy scalenia oraz podziału nieruchomości, 14 spraw opłat  adiacenckich oraz opłat za 

niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie, a 3 sprawy to „inne o symbolu 

podstawowym 607". 

Z rozpoznanych merytorycznie w tej kategorii spraw na uwagę zasługują następujące: 

- w sprawach II SA/Bk 14/15 oraz II SA/Bk 23/15, w przedmiocie opłat adiacenckich oraz opłat za 

niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie, sąd stwierdził, że skoro 

wprowadzenie treści § 12 do uchwały z dnia 5 listopada 2012 r. nastąpiło sprzecznie z prawem: 

normami ustawowymi (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" u.s.g. oraz art. 68 ust. 1 i ust. 1b, art. 73 ust. 3 art. 

34 ust. 6, art.. 43 ust. 6 u.g.n.) oraz normami rozporządzenia (§ 134, §135, § 139 rozporządzenia 

w sprawie "Zasad techniki prawodawczej") – to stwierdzając taką sprzeczność (niezgodność  

z prawem) skład orzekający miał obowiązek odmówić zastosowania § 12 i zakwestionować moc 

prawną tego przepisu jako podstawy ustalenia opłaty adiacenckiej. Powyższa ocena ma swoje 

określone konsekwencje dla bytu prawnego zaskarżonej decyzji. Skoro § 12 uchwały jako 

sprzeczny z prawem nie mógł być podstawą prawną zaskarżonej decyzji (a więc skoro sąd 

odmówił jego zastosowania jako kryterium kontroli jej legalności), to decyzję tę należy uznać za 

wydaną bez podstawy prawnej (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.). W dacie wskazanej przez organ jako 

moment stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości skarżącej do nowo wybudowanej 

drogi - przepis § 12 nie miał racji bytu i należy go traktować - na potrzeby danej sprawy - jako 

wówczas nieistniejący. To natomiast oznacza, że nie zostały spełnione wymagania do ustalenia 

opłaty adiacenckiej, bowiem w dacie stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do 
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infrastruktury (w sprawie: korzystania z drogi) nie obowiązywał przepis uchwały rady gminy 

wprowadzający obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej i ustalający jej stawkę procentową; 

- w sprawach: II SA/Bk 495/15, II SA/Bk 496/15 i II SA/Bk 497/15, w przedmiocie opłat 

adiacenckich oraz opłat za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie, sąd 

stanął na stanowiskach podobnych jak w cytowanych powyżej sprawach II SA/Bk 14/15 i II SA/Bk 

23/15, a ponadto na mocy art. 145 § 3 p.p.s.a. umorzył postępowanie administracyjne. Sąd ten 

stwierdził, że z uwagi na nowelizację art. 145 p.p.s.a. poprzez dodanie § 3, zgodnie z którym  

w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2 tego przepisu, sąd stwierdzając podstawę do 

umorzenia postępowania administracyjnego, umarza jednocześnie to postępowanie. Przepis ten 

został dodany przepisem art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 658) i zgodnie z art. 2 

ustawy nowelizującej stosuje się go również do postępowań wszczętych przed dniem jej wejścia  

w życie tj. przed 15 sierpnia 2015 r. Stąd też skład orzekający we wskazanych sprawach, 

dostrzegając podstawę do umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty 

adiacenckiej na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zastosował  

art. 145 § 3 p.p.s.a. i umorzył to postępowanie w wyrokach uwzględniających skargi; 

- w sprawie II SA/Bk 192/15, w przedmiocie opłat adiacenckich oraz opłaty za 

niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie, sąd wskazał, że już z literalnego 

brzmienia art. 98b ust. 1 u.g.n. wynika, że w przypadku właściciela nieruchomości składającej się 

z kilku działek, postępowanie w oparciu o wskazaną podstawę prawną opiera się na jednym 

wniosku o ich połączenie i ponowny podział. Możliwa jest także sytuacja, że najpierw, w odrębnym 

postępowaniu kilka działek zostanie połączonych w jedną nieruchomość, a następnie w innym 

postępowaniu nieruchomość ta zostanie podzielona na kilka innych działek. W tej ostatniej sytuacji 

jednak, dla potrzeb naliczania opłaty adiacenckiej, zastosowanie ma art. 98a ust. 1 u.s.g., a nie 

art. 98b ust. 1 i 2 u.s.g. W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy zaistniała ta ostatnia sytuacja. 

W dniu 20 lutego 2013 r. skarżący uzyskał decyzję o połączeniu 6 działek w jedną nieruchomość, 

zaś dopiero w dniu 5 listopada 2013 r. uzyskał on decyzję zatwierdzającą podział tej 

nieruchomości na 17 działek. Stąd w sprawie opłaty adiacenckiej zastosowanie miał wyłącznie  

art. 98a ust. 1 u.g.n.; 

- w sprawie II SA/Bk 426/15, w przedmiocie scalenia oraz podziału nieruchomości, sąd zawarł 

tezę, że prawne zapewnienie dostępu do drogi publicznej, zagwarantowane zapisami w planie 

zagospodarowania przestrzennego, stanowi wystarczające spełnienie przesłanki dostępu do 

drogi, wymaganej przy podziale nieruchomości na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782), chociażby na 

dzień opiniowania podziału, droga nie została fizycznie urządzona. Zmiana zapisu w ewidencji 
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gruntów z symbolu „dr” na „Bp” jest obojętna dla treści obowiązującego planu miejscowego,  

w którym zaplanowano drogę („dr”); 

- w sprawach II SA/Bk 488/15 i II SA/Bk 489/15, w przedmiocie opłat adiacenckich oraz opłaty za 

niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie, sąd wskazał, że kwestia ustalania 

opłat adiacenckich w sytuacji jednoczesnej budowy kilku urządzeń infrastruktury, o których mowa 

w art. 145 ust. 1 u.g.n., może być realizowana dwojako, tzn. w jednym postępowaniu lub  

w postępowaniach odrębnych. Sąd powołał się na ukształtowaną w tym przedmiocie linię 

orzeczniczą. W sytuacji jednego postępowania, w którym określony zostanie wzrost wartości 

nieruchomości związany z wybudowaniem kilku urządzeń infrastruktury technicznej, punktem 

wyjścia winno być oszacowanie wartości nieruchomości bez tych urządzeń, a następnie 

oszacowanie wartości tej nieruchomości z uwagi na wybudowanie kilku urządzeń łącznie, w tym 

przypadku drogi oraz sieci wodociągowej. Natomiast w sytuacji prowadzenia odrębnych 

postępowań, gdy w jednym z nich ustala się wartość nieruchomości bez tych urządzeń,  

a następnie jej wartość z uwzględnieniem jednego urządzenia (w tym przypadku drogi),  

to w drugim postępowaniu winno się brać początkową wartość nieruchomości uwzględniającą 

posiadanie przez nią dostępu do drogi, a następnie jej wzrost z uwagi na wybudowanie sieci 

wodociągowej. Nie może być bowiem tak, że w przypadku, gdyby stworzono warunki do 

podłączenia nieruchomości skarżących do sieci wodociągowej w określonym dniu oraz stworzono 

warunki do korzystania z wybudowanej drogi (dla przykładu) w dniu następnym, to zasadnym 

byłoby przyjęcie innej wartości początkowej szacowanej nieruchomości niż w przypadku jaki 

wystąpił w sprawie, tj. gdy stworzono warunki do podłączenia nieruchomości skarżących do sieci 

wodociągowej i w tej samej dacie stworzono warunki do korzystania z wybudowanej drogi. 

Przyjęcie jednej ze wskazanych powyżej metodologii może mieć bowiem wpływ zarówno na wybór 

nieruchomości przyjętych do porównania, jak i ostatecznie na wysokość wzrostu wartości 

nieruchomości ze względu na dany rodzaj infrastruktury, co się wprost przekłada na wysokość 

opłaty adiacenckiej; 

- w sprawie II SA/Bk 1104/15, w przedmiocie opłat adiacenckich oraz opłaty za 

niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie, sąd wskazał, że uwadze organów 

obu instancji orzekających w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej na podstawie art. 98 "b" ust. 2 

w związku z art. 98 "a" ustawy o gospodarce nieruchomościami, umknęła specyfika decyzji  

o połączeniu i podziale nieruchomości stanowiąca wyjściowe zdarzenie prawne, z którego 

skutkiem w postaci wzrostu wartości nieruchomości związana jest możliwość naliczenia opłaty 

adiacenckiej. Jak wynika z art. 98 "b" ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepis  

art. 98 "a" dający organowi (wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta) prawo do 

decyzyjnego ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 

podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela (lub użytkownika wieczystego, który 
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wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania) stosuje się odpowiednio w sprawach, o których 

mowa w ust. 1 art. 98 "b" tj. w przypadku połączenia i ponownego podziału nieruchomości. Już 

samo odesłanie do odpowiedniego jedynie stosowania przepisu o możliwości naliczenia opłaty 

adiacenckiej również po wystąpieniu zdarzenia prawnego w postaci podziału nieruchomości 

uprzednio połączonych (scalonych), wskazuje na konieczność uwzględniania przy ustalaniu opłaty 

adicenckiej na podstawie art. 98 "b" ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami specyfiki 

decyzji, o której mowa w art. 98 "b" ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Specyfika 

zaś postępowania opisanego w art. 98 "b" ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na 

złożonym i ścisłym powiązaniu geodezyjnego podziału nieruchomości z jej prawnym podziałem  

w sytuacji decyzyjnego podziału na działki gruntu nieruchomości uprzednio połączonych. Z uwagi 

zaś na to, że opłatą adicencką obciążony być może jedynie właściciel nieruchomości 

wyodrębnionej w nowym kształcie wskutek podziału wcześniej połączonych nieruchomości  

(lub użytkownik wieczysty, jeżeli połączenie i podział dotyczy nieruchomości pozostających  

w użytkowaniu wieczystym), jeszcze przed naliczeniem opłaty adiacenckiej musi się dokonać 

również podział prawny nieruchomości a jego dokonanie winno bezspornie wynikać z materiału 

dowodowego zebranego w sprawie. Świadczy o tym analiza treści art. 98 "b" ustawy  

o gospodarce nieruchomościami. 

 W pozostałych sprawach przedmiotowej kategorii, m.in. określonych jako „inne o symbolu 

podstawowym 607”, nie odnotowano rozstrzygnięć, które w sposób zasadniczy wniosłyby jakieś 

nowe stanowiska do orzecznictwa sądów administracyjnych. 

 

 17. Sprawy z zakresu gospodarki wodnej 

 

W 2015 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wpłynęło 11 spraw 

z zakresu gospodarki wodnej, zaś z 2014 roku pozostało 7 spraw. Załatwiono 17 spraw, z których 

12 oddalono, 3 skargi uwzględniono, 2 skarg odrzucono, a 1 sprawa oczekuje na wyznaczenie 

terminu.  

W większości rozstrzygnięcia w tym zakresie polegały na oddaleniu skarg. Z uwagi jednak 

na brak wniosków stron o uzasadnienie, nie można przytoczyć przesłanek, którymi kierował się 

sąd przy wydawaniu orzeczenia. 

W sprawach, w których sporządzono uzasadnienie – sąd oddalając skargę np. w sprawie  

II SA/Bk 1144/14 stwierdził, że wykonana na zlecenie organu pierwszej instancji opinia biegłego 

hydrologa, posiadającego niezbędne uprawnienia do sporządzenia opinii hydrologicznych, jest 

wyczerpująca i obszerna, a zawarte w niej spostrzeżenia i wnioski są logicznie uzasadnione  

i zgodne z regułami doświadczenia życiowego. Sąd wskazał, że w świetle art. 84 § 1 k.p.a., gdy  

w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się 
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do biegłego lub biegłych o wydanie opinii. Organ ocenia opinię biegłego swobodnie na podstawie 

zasad wiedzy, nie jest zatem związany tą opinią. Może ją przyjąć, jeśli uzna ją za trafną, ale może 

ją całkowicie lub częściowo zdyskwalifikować i przyjąć odmienną, własną, opartą na nauce lub 

doświadczeniu. Nie bez znaczenia jest również to, że treść opinii biegłego koreluje z innymi, 

przeprowadzonymi w sprawie dowodami, chociażby oględzinami przeprowadzonymi przez 

pracowników organu I instancji. Sąd podkreślił, że w sprawach z zakresu stosunków wodnych 

zeznania świadków czy też wyjaśnienia stron postępowania nieposiadających fachowej wiedzy  

z zakresu hydrologii, gospodarki wodnej czy melioracji nie stanowią dowodu mogącego podważać 

ocenę zmiany stosunków wodnych przeprowadzoną przez osobę o wiadomościach specjalnych. 

Skład orzekający zaakceptował ocenę organów, zgodnie z którą wykonane przez inwestora prace 

budowlane nie spowodowały zmiany stanu wód na działce skarżącego oraz nie powstały na 

przedmiotowym gruncie szkody. Nie było zatem podstaw do zastosowania art. 29 ust. 3 ustawy 

Prawo wodne. Sąd wywiódł nadto, że dowód w postaci opinii biegłego nie został zakwestionowany 

przedstawieniem np. kontrdowodu skutecznie podważającego opinie i wnioski biegłego. Sąd 

uznał, że pomimo, iż wynik przeprowadzonego postępowania jest niezgodny z oczekiwaniami 

strony skarżącej, nie może to oznaczać, że zaskarżona decyzja narusza prawo, w tym art. 5 ust. 1 

w zw. z art. 6 ust. 1 w zw. z art. 7 Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji, art. 2. i art. 7 

Konstytucji RP oraz art. 1 protokołu 1 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka  

i Podstawowych Wolności, a także art. 14, art. 17 oraz art. 1 protokołu nr 12 ww. Konwencji, 

bowiem wydanie kwestionowanej decyzji poprzedziło dokładne wyjaśnienie wszystkich istotnych 

okoliczności mających znaczenie dla podejmowanego w sprawie rozstrzygnięcia. 

Również w sprawie II SA/Bk 44/15, sąd oddalając skargę podzielił ocenę organów obydwu 

instancji, że przeprowadzone postępowanie dowodowe, w szczególności kilkukrotne oględziny 

działek (również w trakcie opadów deszczu) oraz sporządzone opinie biegłych nie potwierdziły 

stanowiska skarżącej, jakoby inwestor dokonał zmiany stosunków wodnych ze szkodą dla jej 

gruntu. Sąd przyznał, że wybudowanie obory wraz z systemem odprowadzania wody z tegoż 

budynku spowodowało zmianę stosunków wodnych na działce inwestora, jednakże 

przeprowadzone postępowanie nie wykazało, aby powyższa zmiana miała miejsce ze szkodą dla 

gruntów skarżącej. Przedmiotowa sprawa była już przedmiotem postępowania 

sądowoadministracyjnego, które zakończyło się wyrokiem uchylającym zaskarżoną wówczas 

decyzję i zawierającym w swym uzasadnieniu zalecenie dopuszczenia dowodu z opinii 

hydrologicznej, które to zalecenie organ I instancji wykonał. Biegły, po przeprowadzeniu 

szczegółowych oględzin działek, wywiadu z przedstawicielami stron, sondowaniu geologicznemu  

i dokonanych pomiarach nie stwierdził żadnych bezpośrednich związków pomiędzy zmianą stanu 

wody na gruncie inwestora a szkodami na działce skarżącej. W opinii tej biegły stwierdził, że 

piwnice posesji na działce skarżącej ulegają czasowemu podtopieniu z przyczyn naturalnych, 
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wynikających z uwarunkowania terenu i stanu wód w rzece i nie są spowodowane przez tę czy 

inną formę zabudowy czy sposobu zagospodarowania wód opadowych na działce sąsiedniej. 

Zdaniem zatem sądu, całokształt materiału dowodowego zgromadzonego w kontrolowanym 

postępowaniu administracyjnym dawał organom prowadzącym to postępowanie jednoznaczne 

podstawy do uznania, że inwestorzy nie zmienili stosunków wodnych ze szkodą dla gruntu 

sąsiedniego, tj. działki skarżącej, a skoro tak, brak było podstaw do nałożenia na właścicieli tej 

działki obowiązków na podstawie art. 29 Prawa wodnego.  

W sprawie II SA/Bk 410/15, uchylając zaskarżoną decyzję, sąd sformułował interesującą 

tezę, że generalnie skorzystanie przez organ administracji z uprawnień autokontrolnych z art. 54  

§ 3 p.p.s.a. może nastąpić tylko w sytuacji, gdy wniesiona skarga nadaje się do merytorycznego 

rozpoznania. Nadto termin dla wydania decyzji autokontrolnej jest dla organu ograniczony 

ustawowo. Po nowelizacji p.p.s.a., wprowadzonej ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 

roku, poz. 658) został on skrócony i wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez organ skargi. 

Natomiast w sprawie II SA/Bk 1187/14, uchylając zaskarżoną decyzję, sąd zakwestionował 

wiarygodność narysowanego przez biegłego na szkicu kierunku spływu wód wynikającego  

z układu wysokościowego terenu i wskazał, że ze szkicu wynika, jakoby wody naturalne  

z zachodniej, niższej części działki, spływały pod kątem w kierunku wschodniej, wyższej części 

działki. Jak wskazał sąd, tej wątpliwości ani biegły, ani organy nie wyjaśniły, zaś na rozprawie 

skarżący zdecydowanie zaprzeczył, aby kierunek spływu wód po jego działce był taki, jak oznaczył 

to biegły na szkicu. Sąd uznał twierdzenia skarżącego za prawdopodobne, co uzasadniało 

uchylenie zaskarżonej decyzji jako wydanej na podstawie materiału dowodowego zawierającego 

okoliczności istotne w sprawie a niewyjaśnione. W sprawie tej sąd uznał za zasadny również 

zarzut skargi naruszenia art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Prawa wodnego. Zarówno biegły, jak i organy 

jednoznacznie bowiem stwierdzili, że podnosząc o około 20-40 cm (w wyniku remontu) wysokość 

drogi gminnej nie naruszono stanu wód na gruncie, nie zwiększono ilości napływu oraz nie 

zmieniono naturalnego kierunku odpływu wód z działki sąsiedniej. Jednakże stanowisku temu 

zaprzeczał, zdaniem sądu, zebrany w sprawie materiał dowodowy, w tym nawet szkic 

sporządzony przez biegłego. Jednocześnie sąd wyjaśnił, że treść art. 29 ust. 3 Prawa wodnego 

nie wskazuje, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać właścicielowi gruntu 

wyłącznie przywrócenie stanu poprzedniego. Może bowiem również nakazać wykonanie urządzeń 

zapobiegających szkodom na działce. Sąd nie podzielił także stanowiska organów, że dla 

prawidłowego wyjaśnienia stanu faktycznego niepotrzebny był udział skarżącego w oględzinach 

przeprowadzonych przez biegłego na potrzeby sporządzenia opinii.  

Interesującą tezę zawarł sąd w sprawie II SA/Bk 640/15, uznając że starosta nie ma 

merytorycznych kompetencji do ustalenia wysokości składki uiszczanej przez członków spółki 

wodnej na jej rzecz. Wprawdzie sprawuje z mocy art. 178 Prawo wodne nadzór i kontrolę nad 
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działalnością spółek wodnych, ale w ramach tego nadzoru mieści się wyłącznie ocena uchwał 

organów spółki wodnej, co wynika z art. 179 ust. 2 ustawy Prawo wodne. 

Także w sprawie II SA/Bk 905/14 sąd uznał, że ani ustawa z dnia 18 lipca 2011 roku –

Prawo wodne, ani żaden inny akt prawny nie przyznaje samorządowym kolegiom odwoławczym 

kompetencji do oceny zgodności z prawem uchwał organów spółek wodnych. 

Reasumując należy stwierdzić, że w porównaniu z rokiem 2014, wpływ spraw z zakresu 

gospodarki wodnej ma tendencje zniżkowe. 

 

 18. Sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa 

 

Sprawy omawianej kategorii stanowią niewielki procent spraw rozpoznawanych 

w sądzie. W 2014 r. rozpoznano 15 spraw, natomiast w 2015 r. rozpoznano łącznie 21 spraw,  

w tym 11 na rozprawie, a 10 na posiedzeniu niejawnym. Na 11 spraw rozpoznanych na 

rozprawie w 9 sprawach skargę oddalono a w 2 uwzględniono. Nie we wszystkich sprawach,  

w których skarga została oddalona sporządzone były uzasadnienia.  

W ujęciu przedmiotowym 7 spraw dotyczyło ochrony gruntów rolnych i  leśnych,  

11 spraw scalania i wymiany gruntów, 1 sprawa weterynarii i ochrony zwierząt, a 2  sprawy to 

„inne o symbolu podstawowym 616". 

Z rozpoznanych merytorycznie w tej kategorii spraw na uwagę zasługują następujące: 

- II SA/Bk 3/15 - w przedmiocie scalenie i wymiany gruntów, w której sąd zawarł tezę, że żądanie 

ustalenia służebności przejazdu i przechodu przez działkę, będącą własnością Skarbu Państwa, 

nie znajduje podstawy prawnej w ustawie z 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 700). 

Przedmiotem tej sprawy była decyzja zatwierdzająca projekt scalenia gruntów, zaś kwestionował 

ją podmiot, zdaniem którego z jego działki wydzielono fragment gruntu z przeznaczeniem pod rów 

melioracyjny. Jednocześnie żądał on ustanowienia służebności przejazdu przez działkę 

stanowiącą wskazany rów. W ocenie zaś organów, rów znajdujący się na działce objętej 

scaleniem należało wydzielić podczas prac scaleniowych, bowiem stanowi on część cieku 

podstawowego tj. rzeki o całkowitej długości 3163 m, zaś każdy naturalny ciek wodny jest 

własnością Skarbu Państwa. Zgodnie natomiast z § 9 ust. 3a rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

(Dz. U. z 2001 r. nr 38, poz. 454 ze zm.), grunt zajęty przez ciek naturalny stanowi też odrębną 

działkę ewidencyjną w granicach linii brzegu, niezależnie od tego, czy wody w tym cieku płyną 

korytem naturalnym, czy korytem uregulowanym odkrytym lub zakrytym. Dlatego, zdaniem 

organów, podnoszone przez odwołującego żądanie wydzielenia gruntu zamiennego za część 

wydzieloną pod rów melioracyjny przebiegający przed scaleniem przez działkę jest pozbawione 
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podstaw prawnych. Wskazano nadto, że do powstałej w wyniku scalenia działki zapewniono 

dojazd poprzez wydzielenie drogi, gdy tymczasem, przed scaleniem część działki pozbawiona 

była dojazdu. Zdaniem sądu, trafnie oceniły organy materiał dowodowy w sprawie i wyprowadziły 

trafne wnioski. Grunt zajęty przez ciek naturalny zawsze stanowi działkę ewidencyjną w granicach 

linii brzegowej, zawsze stanowi własność Skarbu Państwa i ma być wydzielony ewidencyjnie jako 

odrębna działka. Również żądanie ustalenia służebności przejazdu i przechodu przez działkę 

będącą gruntem pod ciekiem wodnym nie znajduje podstawy prawnej w ustawie o scaleniu  

i wymianie gruntów. Jak wskazał sąd, prawdą jest, że w sprawie do nowej działki została 

wydzielona ewidencyjnie droga dojazdowa, która nie jest urządzona, a odległość w dostępie do tej 

działki, poprzez drogę obecnie niedostępną, może stanowić duże utrudnienie dla skarżącego w 

przyszłości, jednakże żądanie ustalenia służebności przejazdu i przechodu przez działkę Skarbu 

Państwa winno być kierowane na drogę postępowania cywilnego. Nie można także wykluczyć 

możliwości polubownego załatwienia tego problemu poprzez zawarcie umowy między skarżącym 

a odpowiednim organem administracji. Sąd skargę oddalił; 

- II SA/Bk 1042/14, w przedmiocie „inne o symbolu podstawowym  616”, sąd stwierdził, że przepis 

art. 118 ust. 2a ustawy ubezpieczeniowej nie zezwala na nieodpłatne przyznanie własności 

działek przyzagrodowych na rzecz brata zmarłego rolnika. Organy administracji nie mogą 

wydawać decyzji uznaniowych w tym przedmiocie, muszą kierować się obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 W pozostałych sprawach przedmiotowej kategorii, m.in. określonych jako „inne o symbolu 

podstawowym 616”, nie odnotowano rozstrzygnięć, które w sposób zasadniczy wniosłyby nowe 

stanowiska do orzecznictwa sądów administracyjnych. 

 

19. Sprawy samorządowe  

 

Sprawy omawianej kategorii stanowią niewielki procent spraw rozpoznawanych 

w sądzie. W 2014 r. w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym sądu rozpoznano 70 spraw, 

natomiast w 2015 r. rozpoznano łącznie 32 sprawy, w tym 24 na rozprawie, a 8 na posiedzeniu 

niejawnym. Na 24 sprawy rozpoznane na rozprawie w 10 sprawach skargę oddalono,  

w 10 uwzględniono, a w 4 odrzucono.  

Spośród szeroko rozumianych spraw samorządowych przedmiotem rozpoznania 

sądu były następujące kategorie: 

1. skargi na uchwały organów jednostek samorządowych (18), w tym 10 skarg na uchwały 

rady gminy, 7 skarg na uchwały rady powiatu oraz 1 skarga na uchwałę sejmiku 

wojewódzkiego; 

2. skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych (5), w tym  
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2 skargi na uchwały rady gminy oraz 3 skargi na uchwały sejmiku wojewódzkiego; 

3. skargi organów jednostek samorządowych na rozstrzygnięcia nadzorcze (9), w tym  

8 skarg organów gminy na czynności nadzorcze wojewody oraz 1 skarga organów powiatu na 

czynności nadzorcze wojewody. 

Z rozpoznanych merytorycznie w tej kategorii spraw na uwagę zasługują następujące: 

- w sprawie II SA/Bk 397/15, skarga na uchwałę rady gminy, sąd zredagował następującą tezę: 

„1. Sobota jest dniem roboczym na gruncie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 260). 2. Wykładni pojęcia „dnia roboczego" należy dokonywać poprzez 

kryteria normatywne, w tym cel działania prawodawcy, które powinny być uwzględniane na tle 

rozpatrywanej sprawy.” W sprawie tej sąd oddalił skargę prokuratorską na uchwałę rady miasta  

w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek za parkowanie 

pojazdów. Przedmiotem sporu stał się zapis uchwały, zgodnie z którym opłaty za parkowanie  

w płatnej strefie miały być pobierane także w soboty. Sąd nie dopatrzył się niezgodności z prawem 

takiego zapisu. Wskazał, że sobota – według regulacji ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach 

wolnych od pracy – nie jest normatywnie dniem ustawowo wolnym od pracy, a zatem należy 

uznać ją za dzień roboczy. Sąd zwrócił też uwagę, że charakter soboty w rozważanym kontekście 

był przedmiotem rozważań zarówno Sądu Najwyższego w odniesieniu do przepisów Kodeksu 

postępowania cywilnego (postanowienie SN z dnia 11 lutego 2009 r., sygn. akt V CZ 5/09),  

jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego w odniesieniu do przepisów postępowania 

administracyjnego (uchwała 7 sędziów NSA z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn. akt I OPS 1/11). 

SN ocenił, że według art. 115 Kodeksu cywilnego sobota jest traktowana tak jak każdy dzień 

powszedni. NSA stwierdził zaś, że sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym 

od pracy w rozumieniu art. 57§ 4 k.p.a. Zdaniem składu orzekającego w sprawie II SA/Bk 397/15, 

pogląd NSA nie ma bezpośredniego odniesienia do sytuacji zaistniałej w rozpoznawanej sprawie, 

bowiem dotyczy wyłącznie kwestii procesowych. W konsekwencji sąd ocenił, że sobota jest dniem 

roboczym, a zatem możliwe jest pobieranie w sobotę opłat za parkowanie (art. 13”b” ust. 1 ustawy 

o drogach publicznych). Skład orzekający wskazał również, że odmienna kwalifikacja „soboty” 

podważałaby istotę swobody działalności organów samorządowych, w tym przypadku rady gminy 

w zakresie przyznanych jej ustawowo kompetencji w przedmiocie ustalania i pobierania opłat za 

parkowanie w strefach płatnego parkowania; 

- w sprawie II SA/Bk 682/15 – kategoria skarg na uchwały rady powiatu, sąd odrzucił skargę  

i zredagował tezę, że akt właściwego organu załatwiający skargę obywatelską tj. skargę wniesioną 

na podstawie przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego nie jest aktem  

z zakresu administracji publicznej, bowiem nie rozstrzyga w sposób władczy o prawach lub 

obowiązkach skarżącego mających podstawę w normie prawa materialnego. Jest on rodzajem 

aktu informującego a nie władczego; 
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- w sprawie II SA/Bk 752/15, skarga  na  uchwałę rady gminy, sąd także odrzucił skargę  

i zredagował tezę, że uchwała załatwiająca wezwanie do usunięcia naruszenia prawa złożone na 

podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym nie jest uchwałą  

z zakresu administracji publicznej zawierającą element regulacyjny dla praw lub obowiązków 

materialnoprawnych skarżącego, ale jest tylko etapem na drodze do zaskarżenia uchwały 

pierwotnej (regulacyjnej). Stąd też „uchwała w sprawie wezwania” nie posiada samodzielnego 

bytu prawnego. Nie jest ona uchwałą, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 p.p.s.a.; 

- w sprawie II SA/Bk 86/15, w kategorii skarg  organów nadzorczych na uchwały rady gminy, sąd 

zawarł następującą tezę: 

„1. Jeśli zaskarżona uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego mogła wywołać skutki prawne  

w czasie jej obowiązywania, to jej późniejsze uchylenie lub zmiana nie powodują 

bezprzedmiotowości postępowania sądowego. Uchwała uchylająca lub zmieniająca nie może 

bowiem przesądzić kwestii legalności uchwały zaskarżonej z okresu poprzedzającego uchylenie. 

Może to natomiast uczynić sąd administracyjny. 

2. Realizacja trybu opiniodawczego z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 167 z późn. zm.) w stosunku do aktów prawnych 

dotyczących grupy zawodowej nauczycieli powinna polegać, zgodnie z art. 19 ust. 1 Statutu 

OPZZ, na uzyskaniu opinii organów struktury wojewódzkiej lub powiatowej OPZZ, ewentualnie – 

jeśli rolę opiniującego ma odgrywać Zarząd Oddziału ZNP – powinien on posiadać upoważnienie 

wynikające z art. 17 ust. 1 lub 5 Statutu OPZZ”; 

- w sprawie II SA/Bk 366/15 – skarga  organu nadzorczego na uchwałę sejmiku województwa, sąd 

zawarł następującą tezę: 

„1. Nadzwyczajna sesja sejmiku województwa zwołana bez zawiadomienia wszystkich radnych, 

bez dostarczenia projektu uchwały mającej być przedmiotem głosowania, bez podania 

zawiadomienia do publicznej wiadomości stanowi istotne naruszenie art. 21 ust. 1 w zw. z ust.  

7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.). 

2. Brak zawiadomienia wszystkich radnych nie może być konwalidowany podjęciem uchwały taką 

ilością głosów, która gwarantowałaby jej podjęcie nawet przy obecności wszystkich radnych.  

W sprawie tej sąd stwierdził nieważność uchwały o likwidacji szkoły, jako podjętej z naruszeniem 

prawa.”; 

- w sprawie II SA/Bk 575/15, w kategorii skarg organów gminy na czynności nadzorcze, sąd 

wyjaśnił, że jako nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wojewody wyrażone w rozstrzygnięciu 

nadzorczym z dnia 3 lipca 2015 r., że z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej 

z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są 

odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315), wynika, że odległość cmentarza od 

wskazanej w przepisie zabudowy w każdym przypadku musi wynosić 150 m. Tymczasem nawet  
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z literalnego brzmienia omawianego przepisu wynika już, że odległość ta może być zmniejszona 

do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada 

sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone. Z przepisu 

tego nie wynikają inne przesłanki, których spełnienie dawałoby dopiero podstawę do zmniejszenia 

tej odległości. Powoływanie się w tym względzie przez organ nadzoru na art. 36 ust. 1 ustawy  

z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sąd uznał 

również za nieuzasadnione. Z przepisu tego wynika bowiem, że jeżeli, w związku z uchwaleniem 

planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie 

ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy 

odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części. 

Organ nadzoru nie wskazuje przy tym, w jaki sposób brak ustalenia strefy 150 m miałby wpłynąć 

na uniemożliwienie lub istotne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w niej 

położonych. Skoro wszystkie znajdujące się w tej strefie zabudowania, o których mowa w § 3 ust. 

1 cyt. rozporządzenia, są podłączone do wodociągu (co nie było w sprawie kwestionowane), to 

każdy nowy budynek również będzie musiał być do wodociągu podłączony. Okoliczność ta jednak, 

w ocenie sądu, w żaden sposób nie wpływa na istotne ograniczenie sposobu korzystania  

z nieruchomości lub uniemożliwienie korzystania; 

- w sprawie II SA/Bk 1179/15 – skarga organów gminy na czynność nadzorczą, sąd zredagował 

tezę, że bardzo dobra ocena pracy dyrektora szkoły na odcinku organizacji procesu kształcenia  

i zarządzania placówką oświatową nie stanowi przeszkody dla natychmiastowego odwołania 

dyrektora z kierowniczego stanowiska w sytuacji, gdy zdarzenie uzasadniające odwołanie wiąże 

się z naruszeniem porządku prawnego i jest to zachowanie niegodne w życiu prywatnym. 

 W kategorii skarg na uchwały rad gminy w przedmiocie planów zagospodarowania 

przestrzennego nastąpił spadek liczby rozstrzygnięć a kierunek orzekania był zgodny  

z orzecznictwem sądu z lat poprzednich. Jako ilustrację orzeczeń sądu zapadłych w 2015 roku 

można przytoczyć sprawy: 

- II SA/Bk 28/15, w której sąd stwierdził, że organ nie rozstrzygnął o zgłoszonych przez 

skarżącego uwagach, do czego był zobowiązany z mocy art. 20 ust. 1 u.p.z.p., a rozstrzygnął  

o uwagach innych.  Powyższe działanie organu stanowi istotne naruszenie trybu postępowania, 

gdyż organ planistyczny naruszył formalne prawa określonych w ustawie podmiotów (właściciela 

nieruchomości), tj. prawa do zagwarantowanej ustawowo procedury, nawet jeśli merytoryczna 

treść ustaleń planu jest zdeterminowana innymi okolicznościami, np. uregulowaniami studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przyjęcie za wystarczające 

stwierdzenia, że co do naruszeń trybu decyduje wyłącznie wpływ naruszenia na treść 

rozstrzygnięcia planistycznego oznaczałoby bowiem np. dopuszczalność całkowitego 
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zignorowania uwag i wniosków składanych do planu, gdyby treść tego planu w danej sytuacji była 

zdeterminowana uregulowaniami innych aktów prawa powszechnie obowiązującego lub 

regulacjami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, co  

w ocenie sądu, stanowiłoby akceptację działań rażąco niezgodnych z prawem, a przez to 

niedopuszczalnych; 

- II SA/Bk 380/15, w której sąd odrzucił skargę z uwagi na brak naruszenia interesu prawnego 

skarżących. W skardze skarżący zarzucili, że organ nadużył władztwa planistycznego w ten 

sposób, że wydzielone działki (stanowiące ich własność) przeznaczył pod drogi wewnętrzne, 

podczas gdy z treści planu, w tym jego części graficznej, jednoznacznie wynika, że spełniać one 

będą funkcję drogi publicznej. Drogi te mają stanowić uzupełnienie już istniejącej infrastruktury 

drogowej i mają być połączone z drogami publicznymi. Będą one zatem dostępne dla ogółu ruchu 

drogowego, zaś korzystanie z nich nie będzie w rzeczywistości w żaden sposób ograniczone.  

W ocenie sądu w przedmiotowej sprawie skarżący, jako właściciele działek objętych planem, 

mogą się wykazać interesem prawnym, ale nie sposób jednak podzielić ich stanowiska, że ich 

interes prawny został naruszony wskutek przekroczenia przez gminę władztwa planistycznego 

poprzez sklasyfikowanie nieruchomości stanowiących ich własność jako drogi wewnętrzne. 

Przedmiotowe nieruchomości zostały przewidziane w planie do wewnętrznej obsługi 

komunikacyjnej zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na planie 

określonym symbolem i taką też funkcję spełniają. Ponadto łączą się one z drogami publicznymi, 

które na planie oznaczone są innymi symbolami, co umożliwia dostęp do dróg publicznych przez 

nowo powstałe działki budowlane. Przeznaczenie zatem w planie terenu w sposób odbiegający od 

oczekiwań właściciela gruntu nie stanowi naruszenia przepisów prawa. Przyjęte w planie 

zagospodarowania zasady obsługi komunikacyjnej według sądu są rozwiązaniem właściwym od 

strony funkcjonalnej i technicznej, zgodnym z przepisami prawa. Zostały poczynione w zgodzie  

i w ramach przyznanego ustawowo gminie władztwa planistycznego. 

Orzeczenie w przedmiocie odrzucenia zostało wydane po dniu 15 sierpnia 2015 roku na mocy 

zmienionego przepisu art. 58 p.p.s.a. (dodany art. 58 § 1 pkt 5 „a” stanowiący, że sąd odrzuca 

skargę jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym 

mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, nie zostały naruszone stosownie do wymagań przepisu 

szczególnego). 

 

W Wydziale I Finansowym tutejszego sądu w roku 2015 zarejestrowano łącznie 6 skarg na 

finansowe uchwały jednostek samorządu terytorialnego, z czego 2 skargi podlegały odrzuceniu ze 

względu na naruszenie terminu do wniesienia skargi do sądu po uzyskaniu odpowiedzi na 

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Jedna sprawa została rozpoznana merytorycznie 
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(skargę oddalono w sprawie I SA/Bk 619/15). Pozostałe trzy sprawy pozostały niezałatwione na 

następny okres. 

Na uwagę zasługuje orzeczenie w sprawie I SA/Bk 619/15 w przedmiocie ustalenia 

wysokości dotacji w 2015 r. na jednego ucznia niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół 

publicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez starostę.  Skarga została złożona w 

oparciu o przepis art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.). Sąd stwierdził, że zgodnie z brzmieniem art. 90 ust. 3 u.s.o. 

dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w art. 2a 

przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie 

odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych 

tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem, że osoba 

prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną 

liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji,  

z zastrzeżeniem ust. 3h oraz ust. 3i. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły 

publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące 

ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub 

rodzaju. Zdaniem sądu rozpoznającego przedmiotową sprawę stwierdzenie „przez najbliższą 

gminę lub powiat” obliguje organ do wzięcia tych danych pod uwagę wyłącznie w sytuacji, gdy 

najbliższa gmina lub powiat prowadzi szkołę o konkretnym profilu. Nieudzielenie odpowiedzi na 

zapytanie organu ustalającego wysokość dotacji powinno być traktowane jako brak możliwości 

uzyskania niezbędnych danych, a co za tym idzie obliguje organ do wzięcia pod uwagę jednostki 

położonej dalej niż organ, który tej odpowiedzi nie udzielił. 

W pozostałym zakresie skargi dotyczyły przede wszystkim górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu odbioru odpadów komunalnych 

zmieszanych, segregowanych i odpadów płynnych. 

 

20. Sprawy z zakresu ustroju i organizacji samorządu terytorialnego 

 

Sprawy omawianej kategorii stanowią znikomy procent spraw rozpoznawanych  

w sądzie. W 2014 r. rozpoznano 8 spraw, zaś w 2015 roku rozpoznano łącznie 16 spraw, w tym 

13 na rozprawie, a 3 na posiedzeniu niejawnym. Na 13 spraw rozpoznanych na rozprawie  

w 8 skargę oddalono, w 2 uwzględniono, zaś w 3 odrzucono.  

Z rozpoznanych merytorycznie w tej kategorii spraw na uwagę zasługują następujące: 

- w sprawie II SA/Bk 300/15 przedmiotem kontroli sądu było rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody 

stwierdzające nieważność uchwały rady miasta w sprawie przeprowadzenia referendum 
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lokalnego w istotnej sprawie dotyczącej mieszkańców tj. w sprawie odpowiedzi na pytanie, czy 

mieszkańcy są za dochodzeniem strat przez miasto przeciwko Skarbowi Państwa z tytułu 

niewłaściwego nadzoru prawnego i finansowego. Sąd oddalił skargę nie zgadzając się ze 

stanowiskiem skarżącego, jakoby wnioskowane referendum mogło mieć charakter referendum 

opiniodawczego a nie wyłącznie wiążącego. Wskazał, że zasada bezpośredniego wyrażania woli 

przez mieszkańców nie może prowadzić do zniesienia obowiązków oraz kompetencji organów  

i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzi ich 

wyłączność kompetencyjna. Referendum nie może zastępować stałego i nieprzerywalnego 

funkcjonowania organów stanowiących i wykonawczych nawet wtedy, gdy członkowie tych 

organów pragną scedować ciążącą na nich odpowiedzialność za realizację ustawowo 

przypisanych im zadań i kompetencji na samych mieszkańców. Jak wskazał sąd z analizy pytania 

referendalnego wynika, że przedmiotem referendum ma być rozstrzygnięcie przez społeczność 

gminy o wystąpieniu na drogę sądową z powództwem o zapłatę z tytułu strat spowodowanych 

niewłaściwym nadzorem prawnym i finansowym. W takiej sytuacji, jak słusznie zauważył organ 

nadzoru, chodzi o ewentualne roszczenie gminy wobec Skarbu Państwa, które (w przypadku jego 

rzeczywistego istnienia) jest na gruncie prawa cywilnego prawem podmiotowym. Z punktu 

widzenia przepisów o referendum lokalnym wątpliwe jest natomiast, czy lokalna społeczność jest 

legitymowana do wyrażania swojej woli w kwestii tegoż uprawnienia w drodze referendum. 

Przyjmując jednak, że wskazane prawo podmiotowe istnieje, to skorzystanie z tego uprawnienia 

przez organ wykonawczy gminy jest również jego obowiązkiem i ewentualność jego realizacji nie 

może być poddana ocenie w formie referendum lokalnego. Zgodnie bowiem z art. 5 ustawy  

z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

naruszeniem tym jest między innymi niedochodzenie należności jednostki samorządu 

terytorialnego. W konsekwencji dochodzenie ewentualnych roszczeń jednostki sektora finansów 

publicznych jest z jednej strony uprawnieniem (na gruncie prawa cywilnego), a z drugiej 

bezwzględnym obowiązkiem (na gruncie prawa administracyjnego) właściwego organu danej 

jednostki. W ocenie sądu, przedmiotowy obowiązek nie jest w rozumieniu ustawy o referendum 

lokalnym sprawą dotyczącą wspólnoty mieszczącą się w zakresie zadań i kompetencji organów 

danej jednostki, ani inną istotną sprawą gospodarczą dotyczącą więzi łączących tę wspólnotę. 

Dodatkowo sąd wskazał, że instytucja referendum nie może służyć do zdejmowania ustawowej 

odpowiedzialności z władz lokalnych. Ponadto ewentualny negatywny wynik referendum 

prowadziłby do konieczności zaniechania przez organ dochodzenia roszczeń, co byłoby 

niezgodne z omówionymi wyżej przepisami prawa. Stanowisko tutejszego sądu zostało 

zaakceptowane przez NSA, który w sprawie II OSK 1992/15 oddalił skargę kasacyjną od 

powyższego wyroku.  
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NSA zawarł w swoim rozstrzygnięciu następujące tezy: 

1. Przepisy ustawy o referendum nie przewidują specjalnego przyjęcia uchwały w sprawie 

przeprowadzenia referendum „w związku z wnioskiem mieszkańców”, który nie został złożony  

w ustawowym trybie. 

2. Ustawowe przypisanie jakiejś sprawy do wyłącznej właściwości określonego organu jednostki 

samorządu a priori nie wyklucza możliwości uczynienia jej przedmiotem referendum lokalnego. 

3. Nie każda sprawa należąca do wyłącznej właściwości organu gminy może być przedmiotem 

referendum. Wyłączone będą m.in. kwestie zdeterminowane przez prawo procesowe, w których 

ustawodawca przewidział sformalizowany tryb postępowania i ewentualnie ustalił tryb kontroli  

i weryfikacji działania czy też, jak w rozpoznanej sprawie, kwestie zdeterminowane prawnie 

poprzez regulację statuującą odpowiedzialność prawną określonego organu z tytułu naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych.  

4. Nie da się ustalić jednoznacznie kryteriów oceny czy dana sprawa może być przedmiotem 

referendum lokalnego. Wymaga to analizy na płaszczyźnie konkretnej sprawy.  

5. Mieszkańcy nie mogą domniemywać jakimi intencjami kierowała się rada postanawiając  

o przeprowadzeniu referendum i co w istocie jest jego przedmiotem; 

- w sprawie II SA/Bk 334/15, w przedmiocie statutu, sąd wyjaśnił, że kwestia zatrudnienia na 

podstawie wyboru wicestarosty oraz członków zarządu stanowi materię statutową i powinna być 

wprost przedmiotem regulacji danego statutu powiatu. Stąd też nieusprawiedliwione jest 

twierdzenie strony skarżącej, że obowiązek wykonywania pracy przez członków zarządu może 

mieć charakter potencjalny, a konkretyzować go może starosta na podstawie upoważnienia 

udzielonego przez radę powiatu w statucie. Rada powiatu posługując się w § 53 ust. 2 uchwały 

nieprecyzyjnym zapisem "stosunek pracy na podstawie wyboru może być również nawiązany  

z wicestarostą i członkami Zarządu" prowadzi do stanu, w którym adresat wskazanego przepisu 

prawnego ma możliwość subiektywnej oceny danej sytuacji. Ponadto o tym, kiedy powstaje 

obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika, stanowią przepisy wewnątrzzakładowe, 

np. statut, a tym samym przyjęcie przez radę powiatu kwestionowanego rozwiązania prawnego 

jest niezasadne: 

- w sprawach II SA/Bk 344/15 i II SA/Bk 345/15, ze skarg na uchwały rady powiatu, sąd zawarł 

tezę, że nawet szczytne powody zaskarżenia uchwały organu samorządu terytorialnego, w tym 

troska o zgodność z przepisami prawa podejmowanych uchwał, nie mogą być uznane jako 

spełnienie przesłanki z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie legitymacji procesowej. Skargi wnoszone z takich powodów noszą bowiem cechy actio 

popularis; 

- w sprawie II SA/Bk 510/15, w przedmiocie regulaminu organizacyjnego, sąd odrzucił skargę i w 

uzasadnieniu orzeczenia wyjaśnił, że interes prawny w postępowaniu sądowoadministracyjnym, 
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ze skargi na podstawie art. 87 ust. 1 u.s.p., powinien mieć swoje źródło w przepisach prawa 

administracyjnego. Zaskarżona uchwała nie wywiera zaś żadnych materialnoprawnych skutków  

w zakresie praw i obowiązków skarżącego. Nie reguluje ona nie tylko wprost, ale nawet pośrednio 

indywidualnych uprawnień lub obowiązków skarżącego, oraz jego sytuacji prawnej. Skarżący nie 

posiada zatem legitymacji procesowej do zaskarżania przedmiotowej uchwały. Zgodnie więc  

z treścią obowiązującego od dnia 15 sierpnia 2015 r. przepisu art. 58 § 1 pkt 5a ustawy z dnia  

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

nadanym ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 658), jeżeli interes prawny lub uprawnienie 

wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, nie zostały 

naruszone stosownie do wymagań przepisu szczególnego, to sąd skargę odrzuca; 

- w sprawie II SA/Bk 520/15, w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego, sąd zawarł tezę, że 

uchybienie organu w postaci braku uzasadnienia postanowienia komisarza wyborczego, 

wygaszającego mandat radnego z przyczyny określonej w art. 11 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r., nr 21, poz. 112 ze zm.), przy oczywistości stanu 

faktycznego, wynikającego z prawomocnego wyroku skazującego radnego, nie miało istotnego 

wpływu na wynik sprawy w świetle art. 145 § 1 pkt 1 lit. „c” p.p.s.a.; 

- w sprawie II SAB/Bk 59/15 przedmiotem skargi było niedotrzymanie przez sejmik województwa 

30-dniowego terminu wynikającego z art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum 

lokalnym na podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lub uchwały o odrzuceniu 

wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie budowy regionalnego portu 

lotniczego. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie referendum złożyła grupa inicjatywna, która 

zaproponowała pytanie referendalne następującej treści: „Czy jest Pan/i za wybudowaniem  

w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego?”. Faktycznie uchwała odrzucająca 

wniosek została przez sejmik województwa podjęta, jednakże nastąpiło to po upływie wyżej 

wskazanego 30-dniowego terminu. Sprawa powyższa była wynikiem uchylenia dwóch 

poprzednich wyroków tutejszego sądu: wydanego w sprawie II SA/Bk 1253/14 oddalającego 

skargę na uchwałę sejmiku odrzucającą wniosek referendalny (który to wyrok NSA uchylił  

i jednocześnie odrzucił skargę w sprawie II OSK 949/15) oraz wydanego w sprawie II SAB/Bk 

112/14 umarzającego postępowanie ze skargi na niedotrzymanie przez sejmik terminu na 

podjęcie uchwały w sprawie wniosku referendalnego (który to wyrok NSA również uchylił –  

w sprawie II OSK 948/15 i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania tutejszemu sądowi.  

Oddalając w sprawie II SAB/Bk 59/15 skargę na niedotrzymanie przez sejmik terminu na podjęcie 

uchwały w sprawie wniosku referendalnego tutejszy sąd wskazał, że uchwała o odrzuceniu 

wniosku referendalnego została podjęta po upływie 30-dniowego terminu z art. 18 ustawy  

o referendum lokalnym, jednakże nie powoduje to automatycznego skutku w postaci obowiązku 
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przeprowadzenia referendum, bowiem skutek taki może wywołać wyłącznie wyrok sądu wydany 

na skutek skargi uwzględnionej (art. 20 ust. 3 ustawy o referendum lokalnym). Oceniając złożony 

wniosek referendalny jako prawidłowy pod względem formalnym, a postępowanie go 

poprzedzające jako nienaruszające procedury uregulowanej w ustawie o referendum lokalnym, 

skład orzekający w sprawie II SAB/Bk 59/15 wskazał jednak, że pytanie sformułowane we wniosku 

referendalnym prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem, zatem sąd nie może skargi 

uwzględnić. Zdaniem składu orzekającego, referendum w którym społeczności lokalnej miałoby 

zostać zadane zaproponowane pytanie, zmierzające wyłącznie do uzyskania opinii tejże 

społeczności nie ma mocy zobowiązującej organy województwa samorządowego do podjęcia –  

w ramach ich ustawowych kompetencji – rozstrzygnięć w kwestii przystąpienia lub nie do budowy 

regionalnego portu lotniczego. Kompetencje w tym zakresie posiada wyłącznie Prezes Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego. Jak wskazał sąd, niedopuszczalne, a tym samym prowadzące do 

rozstrzygnięć sprzecznych z prawem, jest takie pytanie referendalne, którego skutkiem jest 

uzyskanie jedynie opinii społeczności lokalnej (referendum opiniodawcze), a nie wyraźne 

zobowiązanie organów jednostki samorządowej do podjęcia rozstrzygnięcia pozostającego  

w zakresie ich kompetencji. Regulacje ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum 

lokalnym nie przewidują w polskim systemie prawnym referendów lokalnych opiniodawczych  

a wyłącznie wiążące.  

 

21. Sprawy z zakresu ewidencji ludności  

 

W roku 2015 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wpłynęło 21 spraw 

z zakresu ewidencji ludności (symbol 605), zaś z roku 2014 pozostało do rozstrzygnięcia 5 spraw. 

Załatwiono 23 sprawy, w 9 sprawach skargę oddalono, 2 skargi uwzględniono, 11 skarg zostało 

odrzuconych, a 3 sprawy oczekują na rozpoznanie.  

Zdecydowaną większość spraw, jak w latach poprzednich, stanowiły skargi na ostateczne 

decyzje organów w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego. W większości rozstrzygnięcia  

w tym zakresie polegały na oddaleniu skargi. Z uwagi jednak na brak wniosków o uzasadnienie – 

nie można przytoczyć przesłanek, którymi kierował się sąd przy wydaniu orzeczenia. W sprawach, 

w których sporządzono uzasadnienie, sąd dokonywał wykładni art. 15 ust. 2 ustawy z dnia  

10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Podkreślał, że podstawową 

przesłanką wymeldowania jest fakt opuszczenia miejsca zameldowania bez dopełnienia 

obowiązku wymeldowania. Kontynuowano pogląd utrwalony w orzecznictwie, iż o opuszczeniu 

miejsca pobytu stałego można mówić jedynie wówczas, gdy ma ono charakter trwały  

i dobrowolny. O trwałości opuszczenia miejsca pobytu świadczy upływ czasu, tj. okres 

pozostawania poza miejscem dotychczasowego pobytu, a o dobrowolności opuszczenia –
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samodzielna rezygnacja z przebywania pod danym adresem niewywołana przymusem fizycznym 

czy psychicznym osoby trzeciej. 

Ciekawą problematykę zawiera uzasadnienie w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 643/15,  

w którym sąd sformułował tezę, że dysponowanie udziałem w prawie własności nieruchomości nie 

upoważnia do uzyskiwania danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości. 

Potrzeba dostępu indywidualnego do ewidencyjnych danych osobowych osób trzecich musi być 

powiązana z wykazaną obiektywnie i usprawiedliwioną przepisami prawa materialnego 

koniecznością dysponowania tymi danymi. Sąd dokonał szczegółowej analizy historycznej 

przepisów będących podstawą prowadzenia dawnych ksiąg meldunkowych. Wynika z niej, że: 

- w okresie międzywojennym, zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

z dnia 23 maja 1934 r. o meldunkach i księgach ludności (Dz.U. Nr 54, poz. 489), ewidencja 

ludności prowadzona była przy pomocy rejestru mieszkańców i ksiąg pomocniczych. Rejestr 

mieszkańców mógł być prowadzony w formie księgi lub w postaci kartoteki z kart rodzinnych.  

W przypadku wyboru „systemu kartotek”, organ ewidencyjny zobowiązany był dodatkowo do 

prowadzenia „rejestru domów”. O obowiązku prowadzenia ksiąg meldunkowych stanowił art. 28 

ust. 1 i art. 5 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu 

lądowego (Dz. U. Nr 32, poz. 309); 

- w okresie powojennym prowadzenie ksiąg meldunkowych zostało zachowane w okresie 

obowiązywania ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o ewidencji ludności i kontroli ruchu ludności  

(Dz. U. Nr 33, poz.164). Szczegółowe zasady prowadzenia tych ksiąg regulowało rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1961r. w sprawie wykonywania obowiązku 

meldunkowego oraz prowadzenia ewidencji ludności (Dz. U. z 1961r. Nr 56, poz. 313). Kolejna 

ustawa, z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. 

Nr 139, poz. 993) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 września 1974 r. 

w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności  

(Dz.U. z 1974 r. Nr 33, poz. 196) przewidywały prowadzenie ewidencji ludności w formie rejestru 

stałych mieszkańców oraz odrębnej ewidencji osób zameldowanych na pobyt czasowy, zaś dane 

archiwalne, w tym zawarte w dawnych księgach meldunkowych, weszły w skład zbiorów 

meldunkowych, z których dane osobowe udostępniane były w oparciu o zasady ustawowe 

uregulowane w rozdziale 8 „b ” dodanym do ustawy nowelizacją z dnia 11 kwietnia 2001 r. Poza 

rozdziałem 8 „b” dodany został do ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (z mocą 

prawną od 27 maja 2001 r.) również rozdział 8 „a” poświęcony prowadzeniu ewidencji ludności  

i ewidencji dowodów osobistych, określający jakie zbiory organy ewidencji ludności prowadzą. 

Dawne księgi meldunkowe przestały być prowadzone, a dane z nich wynikające zostały 

wprowadzone do prowadzonych w systemie informatycznym rejestrów meldunkowych. Jak 

wskazał skład orzekający w tej sprawie, nowelizacja zagwarantowała należytą ochronę danych 
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osobowych zawartą w rejestrach prowadzonych przez organy ewidencji ludności poprzez 

ustawowe określenie zasad dostępu do tych danych.  

W świetle powyższego sąd uznał, że dawne księgi meldunkowe wchodzą obecnie w skład 

ewidencji ludności - rejestru mieszkańców. Obecnie obowiązująca ustawa o ewidencji ludności 

uchwalona dnia 24 września 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 388), która zastąpiła ustawę z dnia  

10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w zakresie dostępu do danych  

z ewidencji ludności zawiera rozwiązania będące kontynuacją reformy wprowadzającej 

informatyczny system prowadzenia ewidencji i ustawowo zagwarantowaną należytą ochronę 

danych zawartych w tych rejestrach poprzez szczegółowe określenie w ustawie zakresu i sposobu 

udostępniania danych ewidencyjnych. Jak wskazał sąd, wniosek skarżącego organ ewidencji 

ludności musiał zatem przyporządkować obecnie obowiązującym zasadom udostępniania osobom 

trzecim danych z ewidencji ludności. Dawne księgi meldunkowe mają bowiem walor archiwalny,  

a dostęp do nich osoba zainteresowana może uzyskać w archiwum państwowym. W obecnie 

obowiązującym stanie prawnym pozyskanie danych z ewidencji ludności podlega wyłącznie 

reżimowi prawnemu z art. 46 ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. Zgodnie  

z tym przepisem uzyskanie danych z rejestru mieszkańców przez podmioty inne niż wymienione  

w ustępie 1 może nastąpić tylko, gdy wykażą one interes prawny albo gdy wykażą interes 

faktyczny pod warunkiem jednak uzyskania zgody osób, których dane dotyczą. 

Na uwagę zasługują także dwie sprawy, w których sąd oceniał wystąpienie w sprawie  

o wymeldowanie zagadnienia wstępnego oraz to, czy organ powinien był zawiesić postępowanie  

o wymeldowanie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.: 

- w sprawie II SA/Bk 524/15 oceniono, że wszczęcie postępowania o podział majątku wspólnego 

przez byłego małżonka, co do którego zgłoszono wniosek o wymeldowanie, nie jest środkiem 

prawnym służącym odzyskaniu pozbawionego posiadania, bowiem nie zmierza w sposób 

bezpośredni do osiągnięcia tego celu. Uzyskanie prawa do lokalu na skutek orzeczenia o podziale 

majątku dorobkowego pozostaje bez wpływu na realizację obowiązku meldunkowego. Ten 

bowiem ma charakter ewidencyjny, niezależny od tytułu prawnego do lokalu i nieodzwierciedlający 

uprawnień do lokalu. Stanowi o tym wprost art. 28 ust. 4 ustawy ewidencyjnej z 2010 roku. Stąd 

też, zdaniem sądu, nie było podstaw do zawieszania postępowania o wymeldowanie do czasu 

zakończenia postępowania o podział majątku wspólnego, a organ meldunkowy nie naruszył art. 

97 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez brak zawieszenia postępowania o wymeldowanie; 

- w sprawie II SA/Bk 293/15 sąd stwierdził, że organy obydwu instancji błędnie ustaliły wystąpienie 

przesłanki zawieszenia postępowania o wymeldowanie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Spór 

dotyczył tego, czy zagadnieniem wstępnym w tym postępowaniu jest wynik postępowania przed 

sądem powszechnym o określenie sposobu korzystania z lokalu (nieruchomości wspólnej) przez 

byłych małżonków. Zdaniem składu orzekającego, zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 
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§ 1 pkt 4 k.p.a. mogą być wyłącznie kwestie prawne, które ujawniły się w toku postępowania 

administracyjnego i dotyczą istotnej przesłanki dla rozpatrzenia sprawy lub konieczność ich 

rozstrzygnięcia wynika wprost z przepisów prawa materialnego. Dotyczy to sytuacji kiedy wydanie 

merytorycznego orzeczenia w sprawie administracyjnej uwarunkowane jest uprzednim 

rozstrzygnięciem określonego zagadnienia materialnoprawnego, które ze swej istoty należy do 

kompetencji innego organu lub sądu i nie było prawomocnie przesądzone. Zdaniem sądu, związek 

zagadnienia wstępnego ze sprawą merytoryczną wyraża się relacją, w której brak rozstrzygnięcia 

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd stanowi bezwzględną przeszkodę dla wydania 

decyzji w prowadzonej przez organ sprawie. W kontekście powyższego, jak stwierdził skład 

orzekający, zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych sprawy, 

gdyż należy to wyłącznie do obowiązków organu administracji w ramach prowadzonego 

postępowania administracyjnego. Skoro zatem podstawę do wymeldowania stanowi przepis  

art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,  

a warunkiem wymeldowania na tej podstawie jest ustalenie faktycznego opuszczenia lokalu  

i niedopełnienia obowiązku wymeldowania się, a więc okoliczności faktyczne a nie kwestie 

materialnoprawne, których rozstrzygnięcie mogłoby być przedmiotem postępowania przed sądem 

lub innym organem, to orzeczenie sądu cywilnego w sprawie o określenie sposobu korzystania  

z nieruchomości wspólnej może mieć znaczenie w sprawie administracyjnej o wymeldowanie 

jedynie dla ustalenia okoliczności faktycznych sprawy i oceny zaistnienia przesłanek 

wymeldowania z art. 15 ust. 2 ustawy ewidencyjnej. Nadto z żadnego przepisu nie wynika, że 

ocena charakteru opuszczenia lokalu jest wyłączona z właściwości organu administracji 

rozpatrującego sprawę o wymeldowanie. Co więcej, jak wskazał sąd, dokonanie oceny takiej 

okoliczności przez sąd cywilny w postępowaniu o określenie sposobu korzystania z nieruchomości 

wspólnej nie pozbawia organu administracji ustawowego obowiązku rozstrzygnięcia 

przedmiotowej kwestii. W przypadku jednakże uwzględnienia przez sąd powszechny powództwa  

i określenia sposobu korzystania z niego osobie, która została z lokalu wcześniej wymeldowana 

decyzją organu, nie istnieją przeszkody do ponownego zameldowania tej osoby, o ile spełni 

przesłanki wymagane do zameldowania. Reasumując skład orzekający wskazał, że 

rozstrzygnięcie sprawy z powództwa skarżącego o określenie sposobu korzystania  

z nieruchomości wspólnej nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. 

w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego z lokalu położonego na tej nieruchomości.  

 Interesującego zagadnienia dotyczyła także sprawa II SA/Bk 966/14, w której sąd zauważył, 

że stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy ewidencyjnej z 1974 r. osoba zobowiązana do 

zameldowania na pobyt stały przedstawia organowi gminy, właściwemu ze względu na nowe 

miejsce jej pobytu stałego, zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu 

stałego. Jak wskazano, tego obowiązku skarżący nie spełnił, bowiem faktycznie od lat nie zmienił 
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miejsca pobytu stałego, a jedynie ma zamiar (jak twierdzi) zamieszkiwać pod nowym adresem. 

Zdaniem sądu, sam zamiar nie jest wystarczający do uznania, że miejsce pobytu stałego 

skarżącego znajduje się w miejscu, w którym ma zamiar stałego przebywania. Miejscem pobytu 

stałego osoby jest miejsce (lokal), w którym znajduje się jej centrum życiowe, tzn. w którym osoba 

ta mieszka, nocuje, spożywa posiłki, korzysta z przedmiotów urządzenia domowego, przechowuje 

rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania (odzież, żywność, meble), przyjmuje wizyty 

członków rodziny lub znajomych, utrzymuje kontakty z otoczeniem (sąsiadami), przyjmuje 

korespondencję i ją wysyła. 

 

22. Sprawy z zakresu stosunków pracy, stosunków służbowych oraz Inspekcji Pracy 

 

Sprawy omawianej kategorii stanowią znikomy procent spraw rozpoznawanych  

w sądzie. W 2014 roku rozpoznano 20 spraw, także w 2015 roku rozpoznano łącznie 20 spraw 

tej kategorii, w tym 15 na rozprawie, a 5 na posiedzeniu niejawnym. Na 15 spraw 

rozpoznanych na rozprawie w 13 skargę oddalono a w 2 uwzględniono. W sprawach oddalających 

skargi w większości nie były sporządzone uzasadnienia. 

Z rozpoznanych merytorycznie w tej kategorii spraw na uwagę zasługują następujące: 

- w sprawie II SA/Bk 77/15, dotyczącej funkcjonariusza Policji, sąd zawarł tezę, że przepis  

art. 121d ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji nie ma zastosowania do funkcjonariusza 

Policji, który korzystając z urlopu wypoczynkowego przebywa w tym samym czasie na zwolnieniu 

lekarskim. Funkcjonariusz zostaje zwolniony z obowiązków służbowych na okres urlopu, co 

oznacza, że jego nieobecność w służbie jest usprawiedliwiona przez sam fakt korzystania z urlopu 

wypoczynkowego; 

- w sprawie II SA/Bk 105/15, dotyczącej funkcjonariusza Policji, sąd wyprowadził tezę, że odmowa 

przyznania policjantowi zapomogi na podstawie art. 110a ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.  

o Policji (Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.) następuje w formie decyzji administracyjnej. 

Przedmiotowe postanowienie było przedmiotem kontroli przez Naczelny Sąd Administracyjny  

w Warszawie, który postanowieniem w sprawie I OSK 1353/15 oddalił skargę kasacyjną, zaś  

w uzasadnieniu stwierdził, że nie można zgodzić się z poglądem wyrażonym w uzasadnieniu 

zaskarżonego wyroku, że odmowa przyznania zapomogi następuje w formie decyzji 

administracyjnej, podlegającej kontroli sądu administracyjnego; 

- w sprawie II SA/Bk 138/15, dotyczącej funkcjonariusza Policji, sąd odrzucił skargę  

w przedmiocie nieudzielenia urlopu we wnioskowanym terminie. Zdaniem sądu, stosunek 

służbowy funkcjonariusza Policji ma charakter administracyjnoprawny. Nie oznacza to jednak, że 

wszystkie kwestie z nim związane podlegają kognicji sądów administracyjnych. W szczególności 

takiej kognicji nie będą podlegać te sprawy ze stosunku służbowego policjantów, które mają 
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charakter spraw wewnętrznych, wynikających z cechy dyspozycyjności stosunku służbowego, 

charakteryzującego się nadrzędnością i podległością organizacyjną. Taki wewnętrzny charakter 

ma sprawa dotycząca udzielenia (nieudzielenia) funkcjonariuszowi Policji urlopu. Oznacza to, że  

w rozpoznawanym przypadku, zaskarżone pismo nie jest decyzją administracyjną oraz innym 

aktem z zakresu administracji publicznej dotyczącym uprawnień lub obowiązków wynikających  

z przepisów prawa administracyjnego. Rozstrzygnięcie w nim zawarte nie podlega zatem kognicji 

sądu administracyjnego; 

- w sprawie II SA/Bk 328/15, dotyczącej funkcjonariusza Policji, sąd wskazał, że art. 43 ust. 1 

ustawy o Policji nie pozwala na łączenie okresów przebywania na zwolnieniach lekarskich 

przedzielonych okresami pełnienia służby. W ocenie sądu, powyższe dotyczy także okresu 

zaprzestania pełnienia służby przez policjanta w związku z orzeczeniem komisji lekarskiej. Skoro 

brak jest podstaw do różnicowania pozycji policjanta przebywającego na zwolnieniach lekarskich  

z pozycją policjanta, który zaprzestał pełnienia służby z powodu choroby stwierdzonej  

w orzeczeniu komisji lekarskiej, to tym samym przesłanka nieprzerwalności pozostawania poza 

służbą w okresie 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby, musi dotyczyć i tego 

drugiego przypadku. Brak jest racjonalnych przesłanek, aby oba przypadki różnicować; 

- w sprawie II SA/Bk 1102/14, dotyczącej funkcjonariusza Policji, sąd zawarł tezę, że z mocy  

art. 132 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji czyn stanowiący przewinienie 

dyscyplinarne, wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa lub wykroczenia albo 

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, podlega odpowiedzialności 

dyscyplinarnej niezależnie od odpowiedzialności karnej. Brak prowadzenia postępowania przed 

organami ścigania nie ma znaczenia dla oceny czynu w tym, że stanowi on przewinienie 

dyscyplinarne, a jednocześnie wypełnia znamiona przestępstwa; 

- w sprawie II SA/Bk 378/15, dotyczącej zagadnień z zakresu Inspekcji Pracy, sąd zawarł tezę, że 

wymiana szyny kolejowej stanowiącej element urządzenia energetycznego kolejowej sieci 

trakcyjnej zasilanej napięciem 3kV, jest pracą eksploatacyjną, do której wykonania wymagane są 

kwalifikacje uprawniające, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji  

i sieci (Dz.U. z 2003 r., nr 89, poz. 828 ze zm.).  

Przedmiotem kontroli w sprawie niniejszej była decyzja Państwowej Inspekcji Pracy w przedmiocie 

skierowania pracowników do innych prac do czasu uzyskania przez nich uprawnień 

kwalifikacyjnych. W stanie faktycznym sprawy ustalono, że pracownicy PKP wykonywali wymianę 

pojedynczej szyny w torze klasycznym toru głównego stacji wskazanej w sprawie relacji pociągów. 

Prace były wykonywane pod czynną kolejową siecią trakcyjną o napięciu 3 kV DC, zaś pracownicy 

nie posiadali uprawnień kwalifikacyjnych wymaganych do eksploatacji urządzeń elektrycznych  
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o określonym napięciu. Skarga została oddalona, bowiem sąd w całości podzielił argumentację 

organów o braku uprawnień pracowników do wykonywania ustalonych w sprawie w trakcie kontroli 

czynności. Sąd wyjaśnił, że szyna jest integralną częścią urządzenia energetycznego, w związku  

z tym prace eksploatacyjne przy szynie mogą wykonywać tylko osoby uprawnione i upoważnione. 

Wskazał też, że wymiana elementu energetycznego zasilanego napięciem 3kV wymaga 

odpowiednich kwalifikacji, które są niezbędne już chociażby z tego powodu, żeby w sposób 

umiejętny (niezagrażający życiu) odciąć dopływ prądu do szyny, czy też świadomie nie 

przekraczać bezpiecznych stref ochronnych. 

 

 23. Sprawy z zakresu ochrony zdrowia  

 

W 2015 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wpłynęło 28 spraw 

z zakresu ochrony zdrowia, zaś z 2014 roku pozostało do rozstrzygnięcia 10 spraw. Załatwiono  

33 sprawy, w których 23 skargi oddalono, w 4 sprawach uchylono decyzję, w 6 odrzucono skargę, 

a 5 spraw oczekuje na wyznaczenie terminu. 

Wśród spraw z zakresu chorób zawodowych zasługujących na uwagę, wskazać można 

sprawę II SA/Bk 19/15, w której sąd sformułował tezę, iż skoro orzeczenie lekarskie zgodnie  

z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób 

zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1367) winno być wydane m.in. na podstawie 

dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego, to późniejsze, po 

wydaniu orzeczenia lekarskiego, uzupełnienie materiału dowodowego o dowody w tym 

przedmiocie wymaga zapoznania z nimi jednostki medycznej orzeczniczej celem ponownej oceny 

i ewentualnej weryfikacji stanowiska – z uwzględnieniem pełnego materiału dowodowego. 

Podstawę prawną do takich działań stanowi § 8 ust. 2 wymienionego rozporządzenia. 

Zaś w sprawie II SA/Bk 37/15 sąd uznał, że organ Inspekcji Sanitarnej nie może 

kwestionować merytorycznej treści orzeczenia lekarskiego wydanego w sprawie dotyczącej 

stwierdzenia choroby zawodowej, gdyż orzeczenie to ma znaczenie kwalifikowanej opinii biegłego. 

Ocena orzeczenia medycznego może dotyczyć wyłącznie kwestii formalnych. Stanowisko to 

pozostaje zgodne z linią orzeczniczą tutejszego sądu oraz sądów administracyjnych. 

W zakresie spraw dotyczących nadzoru sanitarnego na uwagę zasługuje sprawa II SA/Bk 

953/14, w której w zakładzie (laboratorium) skarżącej do wykonywania oznaczeń kwasowości 

mleka metodą Soxhlet-Henkla stosowany był 2-procentowy roztwór fenoloftaleiny. Z karty 

charakterystyki tej substancji chemicznej wynikało, że jest to mieszanina sklasyfikowana przez 

producenta jako rakotwórcza zarówno według klasyfikacji zgodnej z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) (Carc 1A, H350), jak też zgodnie z Dyrektywą 

67/548/EWG lub 199/45/WE (Carc cat. 2, R45). W związku z tym sąd podzielił ocenę organów, że 
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ze względu na cechy wskazanej substancji, stosownie do § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, 

czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym  

w środowisku pracy, skarżąca jako pracodawca powinna prowadzić rejestr prac oraz rejestr 

pracowników zatrudnionych przy pracach, których wykonywanie powoduje konieczność 

pozostawania w kontakcie z substancjami, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami 

technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Ponadto sąd zaakceptował 

nakazanie skarżącej przez organy, na podstawie § 9 pkt 2 wskazanego rozporządzenia, 

przeprowadzenie okresowych szkoleń pracowników w zakresie wymienionym w tym przepisie. 

Sąd podzielił argumentację organów, zgodnie z którą także rzadkie stosowanie przez 

pracowników wskazanej wyżej, rakotwórczej substancji nakłada na pracodawcę określone 

obowiązki. Wymienione przepisy nie przewidują, iż realność zagrożenia pojawia się dopiero przy 

częstym jej stosowaniu i w dużych ilościach. Celem wskazanych przepisów jest ochrona 

pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez substancje chemiczne, ich mieszaniny, 

czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Sąd wyjaśnił 

również, że odpowiedzialność w zakresie klasyfikacji substancji, które nie są wprowadzane do 

obrotu, lecz podlegają obowiązkowi rejestracji lub zgłoszenia na mocy rozporządzenia (WE)  

nr 1907/2006 powinni ponosić głównie producenci, wytwórcy wyrobów oraz importerzy. 

Niedopuszczalne jest twierdzenie, jak czyniła to skarżąca, że zachodziłaby potrzeba badania  

i analizowania składu chemicznego każdej używanej substancji i to każdorazowo po zakupieniu 

nowej jej partii. Sąd nie zgodził się zatem z twierdzeniem, że aby ocenić, czy dana substancja 

należy do kategorii o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, najpierw zakład (pracodawca) 

musi badać jej skład chemiczny niezależnie od oznaczeń i etykiet wprowadzonych przez 

producenta. Z analizy zastosowanych w sprawie przepisów nie wynika, aby ich celem było 

kontrolowanie producentów w zakresie prawidłowości oznaczania dostarczanych przez nich 

niebezpiecznych dla zdrowia substancji, tylko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom 

mającym styczność z tymi substancjami.  

Interesującą problematykę porusza uzasadnienie w sprawie II SA/Bk 94/15, w której sąd 

wskazał, że tryb postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej oraz środki odwoławcze przysługujące w tym postępowaniu zostały uregulowane  

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027). Postępowanie w sprawie zawierania 

umów jest postępowaniem odrębnym od tego, jakie jest inicjowane na skutek wniesienia 

odwołania od rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie zawierania umów. 

Ustawodawca ustalił bowiem swoistą procedurę zawarcia umowy, która nie ma charakteru 

postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów k.p.a. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy, 
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zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 

159, odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań, przy 

czym zasadą jest konkurs ofert. Postępowanie konkursowe podzielone zostało przez 

ustawodawcę na dwie części: jawną i niejawną (art. 142 ustawy), przy czym część niejawna 

dotyczy wyboru oferty i w tej części komisja konkursowa może prowadzić negocjacje z oferentami 

w celu ustalenia liczby planowanych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz ceny za 

udzielane świadczenia. Postępowanie konkursowe kończy się z chwilą ogłoszenia przez komisję 

konkursową jego rozstrzygnięcia (art. 151 ust. 5 ustawy), od którego świadczeniodawcy 

(zwanemu dalej oferentem) biorącemu udział w postępowaniu dotyczącym zawarcia umowy  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługuje odwołanie do organu NFZ, które inicjuje 

postępowanie administracyjne mogące skutkować w dalszej kolejności – po wyczerpaniu trybu 

zaskarżenia z art. 154 ust. 4 ustawy (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) – kontrolą 

sądowoadministracyjną (art. 154 ust. 8 ustawy). Postępowanie administracyjne wszczęte na 

podstawie odwołania nie stanowi zatem kontynuacji postępowania w sprawie zawarcia umowy  

i nie jest jego następnym etapem. Wniesienie odwołania nie otwiera drogi do ponownej oceny 

ofert świadczeniodawców przez właściwy organ NFZ, który nie jest uprawniony do rozstrzygnięcia 

konkursu ofert w drodze decyzji. Kompetencje tego organu zostały ograniczone wyłącznie do 

zbadania, czy w toku postępowania dotyczącego zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

(postępowania konkursowego) nie doszło do naruszenia jego zasad, które spowodowało 

uszczerbek w interesie prawnym oferenta. Zatem celem procedury uruchamianej na skutek 

odwołania jest weryfikacja w postępowaniu administracyjnym, czy we wcześniejszej „nie 

administracyjnej" fazie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej nie doznał uszczerbku interes prawny podmiotu powołującego się na naruszenie 

zasad postępowania. Do uszczerbku, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy może dojść 

wówczas, gdy naruszenie zasad postępowania, tj. konkretnego przepisu prawa, z którego one 

wynikają, ma wpływ na ocenę możliwości zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki 

zdrowotnej. W omawianej sprawie Dyrektor NFZ nie dopatrzył się naruszenia powyższych zasad, 

a następnie trafnie uznał, że interes prawny Spółki nie doznał uszczerbku. Skarżąca spółka 

uszczerbku interesu prawnego upatrywała w tym, że w części niejawnej konkursu ofert brak było 

negocjacji w przedmiocie ceny świadczenia, tj. Fundusz jednostronnie wskazał cenę na poziomie 

3000 zł za pojedyncze badanie. W konsekwencji spółka, mając do wyboru wyrażenie zgody na 

cenę jednostronnie narzuconą przez Fundusz i podpisanie protokołu z negocjacji, co w efekcie 

umożliwiało zawarcie umowy z Funduszem, czy też podpisanie protokołu rozbieżności – co 

ostatecznie zamykało drogę do przyjęcia oferty, ostatecznie podpisała protokół z negocjacji z ceną 

oczekiwaną 3000 zł. Sąd podzielił ocenę organu o braku naruszenia zasad prowadzenia 

postępowania, a tym samym o braku naruszenia interesu prawnego spółki. Jak wskazał,  
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z protokołu z negocjacji wynika, że strony uzgodniły swoje stanowiska w zakresie liczby 

świadczeń, natomiast nie uzgodniły stanowisk co do ich ceny. Natomiast z protokołu końcowego 

wynika, że po zmianach stanowisk obu stron w zakresie liczby świadczeń osiągnięto konsensus 

negocjacyjny co do ceny. Obie strony w trakcie tych negocjacji zmieniły swoje stanowiska w ten 

sposób, że komisja konkursowa zgodziła się podwyższyć liczbę świadczeń ze 138 na 152, 

natomiast spółka ustąpiła ze swej ceny z 3300 zł na 3000 zł, co przełożyło się na ostatecznie 

uzgodnioną wartość realizowania umowy. Protokół ten został podpisany przez pełnomocnika 

spółki. Jak wskazał sąd, powyższe dowodzi, że w postępowaniu konkursowym negocjacjom 

podlegała zarówno liczba świadczeń jak i cena, zatem zarzut w zakresie braku negocjacji 

odnośnie ceny wyraża jedynie subiektywne niezadowolenie spółki z ostatecznie uzgodnionej ceny. 

Sąd nie podzielił również zarzutów spółki odnośnie nadużycia przez NFZ pozycji dominującej  

i wskazał, że komisja konkursowa musiała respektować przepisy ustawy o finansach publicznych 

co skutkować musiało tym, że celem prowadzonego postępowania konkursowego było zakupienie 

jak największej liczby świadczeń na możliwie najwyższym poziomie po jak najniższej cenie,  

w ramach posiadanych środków. Nadto w sprawie, w której spółka była jedynym oferentem, 

trudno mówić o wykorzystaniu przez Fundusz pozycji dominującej.  

Na uwagę zasługuje także wyrok w sprawie II SA/Bk 1129/14, w której przedmiotem sporu 

było ustalenie kwestii zezwolenia na ekshumację szczątków zwłok w sytuacji, gdy skarżąca i jej 

krewni nie byli w stanie potwierdzić dokładnego miejsca pochówku osoby zmarłej. Skarżąca 

twierdziła, że wprawdzie grób jest bezimienny, ale mogiła zaewidencjonowana jest  

w dokumentacji zarządu cmentarza jako miejsce pochówku ojca. Z kolei organy uznały, że skoro 

grób jest bezimienny, to skarżąca oraz jej krewni nie są stroną w tej sprawie. Sąd podzielił pogląd 

organów. Jak wskazał, skarżąca i jej krewni nie mogą być traktowani jako strony postępowania 

ekshumacyjnego, bowiem nie są w stanie udowodnić, bez wcześniejszych badań DNA, że osoba 

pochowana we wskazanym przez nich grobie jest ich ojcem (dziadkiem). Organy nie mogły zatem 

zezwolić na ekshumację szczątków opierając się jedynie na domniemaniu a nie na ustalonych 

faktach i przedstawionych dowodach. Zachodziłaby obawa, że zostaną naruszone szczątki innej 

osoby, a tym samym zostanie złamana zasada niezakłócania spokoju i spoczynku osób zmarłych. 

Sąd podzielił także pogląd organu odwoławczego, zgodnie z którym organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej nie są uprawnione do wydawania zgody na pobieranie próbek ze szczątków zwłok  

w trakcie ekshumacji, posiadają bowiem jedynie kompetencję do nadzorowania czy czynności 

odbywają się zgodnie z ustaloną procedurą oraz czy są przestrzegane obowiązujące wymagania 

sanitarne. Właściwy inspektor sanitarny, jako organ pierwszej instancji, jest bowiem właściwy do 

rozstrzygania sprawy wyłącznie w aspekcie sanitarno-porządkowym a taką sprawą jest 

niewątpliwie przeprowadzenie ekshumacji. Nadto wniosek skarżącej nie dotyczył typowej 

ekshumacji w celu zmiany miejsca pochówku czy przeniesienia szczątków do grobu rodzinnego,  
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a tylko wydobycia szczątków zwłok i pobranie z kości materiału DNA do przeprowadzenia badań 

porównawczych a następnie ponowne złożenie ich w tym samym grobie, co wyraźnie wskazuje na 

cechy ekshumacji procesowej. Tymczasem w literaturze przedmiotu oprócz ekshumacji związanej 

z prowadzonym postępowaniem karnym wyróżnia się tzw. ekshumację prywatną (na 

umotywowaną prośbę członków rodziny) oraz sanitarną (w razie zajęcia terenu cmentarza na inny 

cel). Sąd podzielił pogląd inspektora sanitarnego, zgodnie z którym zgodę na przeprowadzenie 

ekshumacji powinien wydać sąd lub prokurator, po przeprowadzeniu postępowania 

przygotowawczego zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

Warta zasygnalizowania jest także sprawa o sygn. II SA/Bk 1066/14. Przedmiotem kontroli 

sądu była zaskarżona przez Rzecznika Praw Obywatelskich czynność Oddziału Narodowego 

Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy wydania opiekunowi prawnemu całkowicie 

ubezwłasnowolnionego danych dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).  

W ocenie sądu, przedmiotowa czynność należy do kategorii, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 

p.p.s.a. Materialnoprawną podstawę dla podjęcia zaskarżonej czynności stanowiły przepisy 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego 

Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy 

informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach  

(Dz.U. z 2012 r., poz.1505). Powołując przepisy ustawy oraz rozporządzenia Sąd wskazał, że  

w sprawie nie było sporu odnośnie faktu dysponowania przez Oddział NFZ systemem 

teleinformatycznym, o którym mowa w rozporządzeniu oraz, że podmiot, którego dotyczy opieka 

prawna jest świadczeniobiorcą w rozumieniu ustawy, a także że wnioskodawczyni jest opiekunem 

prawnym świadczeniobiorcy uprawnionym do jego reprezentowania, w tym i do uzyskiwania 

informacji, o których mowa w art. 192 ust. 1 ustawy. Strony nie kwestionowały także, że dostęp do 

tych informacji realizowany może być na różne sposoby, w tym i poprzez system 

teleinformatyczny, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia. Sąd nie podzielił natomiast 

stanowiska organu, że w stanie faktycznym sprawy opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej 

całkowicie nie jest uprawniony do uzyskania w imieniu tej osoby danych dostępowych do ZIP. Jak 

wskazał sąd, z art. 30 § 1 p.p.s.a. wynika, że zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych 

stron ocenia się według przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią 

inaczej (w sprawie przedmiotowej przepisów szczególnych inaczej regulujących tę kwestię brak). 

Zgodnie natomiast z art. 12 ustawy – Kodeks cywilny, nie mają zdolności do czynności prawnych 

osoby, które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, a czynność 

prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna  

(art. 14 § 1 k.c). Zgodnie natomiast z art. 175 ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, do opieki 
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nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim. 

Z powyższego wynika, że sytuacja prawna osoby małoletniej, która nie posiada zdolności do 

czynności prawnych jest taka sama jak osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Żadna z nich nie 

może samodzielnie dokonywać ważnych czynności prawnych i działają za nie przedstawiciele 

ustawowi, czyli odpowiednio rodzice oraz opiekun prawny. Różnicowanie zatem pozycji prawnej 

tych podmiotów jest niczym nieuzasadnione i sprzeczne z prawem. Narusza to wskazane wyżej 

przepisy oraz art. 95 § 1 i 2 k.c. i art. 96 k.c. Opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej 

całkowicie jest jej przedstawicielem ustawowym tak samo, jak przedstawicielem ustawowym jest 

rodzic w stosunku do dziecka pozostającego pod jego władzą rodzicielską, zaś czynność prawna 

dokonana przez każdego z tych przedstawicieli w granicach umocowania pociąga za sobą skutki 

bezpośrednio dla reprezentowanego. Także udostępnienie opiekunowi prawnemu danych 

dostępowych do systemu teleinformatycznego w żadnej mierze nie może być poczytane za 

naruszenie ochrony danych osobowych świadczeniobiorcy przed nieuprawnionym dostępem lub 

ujawnieniem (o czym mowa w art. 192 ust. 2 ustawy), skoro opiekun ten jest uprawniony do 

uzyskania informacji, o których mowa w art. 192 ust. 1 ustawy oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia.  

W ocenie sądu, organ zdaje się dostrzegać powyższe konsekwencje prawne i ostatecznie staje na 

stanowisku, że odmowa danych dostępowych wynikła z przyczyn technicznych przedmiotowego 

systemu, który nie przewiduje ich wydawania opiekunom prawnym osób ubezwłasnowolnionych 

całkowicie. Stanowiska tego zaakceptować jednak, zdaniem sądu, nie można. Z art. 51 ust. 3 

Konstytucji RP wynika bowiem, że każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych 

dokumentów i zbiorów danych, zaś ograniczenie tego prawa może określić ustawa. Ani cytowana 

ustawa, ani też omawiane rozporządzenie ograniczeń takich nie wprowadzają w stosunku do 

żadnej kategorii świadczeniobiorców. Na gruncie tych przepisów nie można się także doszukać 

podstawy prawnej do ograniczania przez Fundusz dostępu dla osób ubezwłasnowolnionych 

całkowicie działających poprzez opiekunów prawnych, do systemu teleinformatycznego, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia. W szczególności, w ocenie sądu, udostępnienie 

świadczeniobiorcy przez Fundusz informacji w formie pisemnej na podstawie wniosku  

o udostępnienie informacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, pozostaje bez wpływu na 

uprawnienie świadczeniobiorcy do uzyskiwania tych informacji poprzez system teleinformatyczny, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia. Aby zaś świadczeniobiorca mógł mieć dostęp do tego 

systemu, wcześniej muszą mu być wydane przez Fundusz: nazwa użytkownika i hasło zwane 

danymi dostępowymi (§ 5 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia). Sformułowanie wyrażone w § 5 ust. 1 

rozporządzenia „Fundusz może udostępnić informacje” rozumieć należy w ten sposób, że 

informacje, o których mowa w art. 192 ust. 1 ustawy oraz w § 1 ust. 1 rozporządzenia, Fundusz 

może udostępniać również za pomocą systemu teleinformatycznego, czyli stworzyć taki system  

i za jego pomocą informacje te udostępniać. Natomiast w sytuacji utworzenia już takiego systemu, 
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Fundusz nie jest uprawniony ani do odmowy podmiotowi uprawnionemu, spełniającemu przesłanki 

określone w §2 rozporządzenia, udostępnienia informacji z systemu, ani też do odmowy, 

podmiotowi spełniającemu przesłanki określone w § 5 ust. 3 rozporządzenia, wydania danych 

dostępowych do systemu. Sąd podzielił zatem stanowisko skarżącego, że brak określonego 

rozwiązania technicznego, które z punktu widzenia NFZ umożliwiłoby wydanie opiekunom 

prawnym danych dostępowych do kont podopiecznych w systemie, nie stanowi przesłanki 

ustawowej do odmowy udostępnienia tych informacji za pośrednictwem ZIP. Inne rozumienie 

przez organ wskazanych przepisów stanowi, w ocenie sądu, ich naruszenie. 

Należy podkreślić, że w 2015 roku wpłynęło szereg skarg na decyzje w przedmiocie ustalenia 

opłat za pobyt w zakładach opieki zdrowotnej (II SA/Bk 248/15, II SA/Bk 249/15, II SA/Bk 624/15, 

II SA/Bk 625/15). Jednak skargi powyższe w większości dotyczyły, zdaniem skarżących, 

nieprawidłowości w organizacji pracy i funkcjonowaniu tych placówek i podlegały oddaleniu.  

 

24. Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej i prawa prasowego 

 

 Tak jak w latach poprzednich grupa spraw z zakresu informacji publicznej na tle ogólnego 

wpływu spraw rejestrowanych w repertorium SA nie była liczna, bo wpłynęło 13 spraw, przy czym 

(uwzględniając pozostałość z poprzedniego okresu sprawozdawczego – 4 sprawy) załatwiono  

15 spraw, w tym: w 6 przypadkach skargi oddalono, w 5 sprawach uchylono zaskarżoną decyzję, 

w 3 – skargi odrzucono, 1 sprawę załatwiono w inny sposób poprzez zakreślenie w repertorium 

SA. Dwie sprawy pozostały niezałatwione.  

Nie wpłynęły sprawy z zakresu ponownego wykorzystania informacji publicznej.  

Znacznie liczniejsza grupa spraw dotycząca udzielenia informacji publicznej, bo 70 spraw, 

podlegała rejestracji w repertorium SAB jako obejmująca skargi na bezczynność w zakresie 

stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (tekst jedn.: Dz.U.  

z 2015 r., poz. 2058, dalej jako: u.d.i.p.). Te sprawy zostały omówione w rozdziale „Skargi na 

bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania”, zaś w niniejszym rozdziale odnosząc się 

do tych spraw zwrócono  jedynie uwagę na zagadnienia prawa materialnego.  

 W roku sprawozdawczym w sprawach dotyczących informacji publicznej utrzymano 

dotychczasową linię orzeczniczą w zakresie definicji informacji publicznej. Składy orzekające 

wskazywały na treść art. 1 ust. 1 i art. 6 u.d.i.p. oraz art. 61 Konstytucji RP. Uznawano jednolicie, 

że informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, 

a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne  

w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem 

komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Informacja publiczna dotyczy strefy faktów. Jest nią 

treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej, treść wystąpień i ocen przez nie 
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dokonywanych niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. 

Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do 

organu władzy publicznej, związanych z organem bądź w jakikolwiek sposób dotyczący organu, 

bez względu na to, co jest ich przedmiotem. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio 

wytworzonych przez organ, jak i te, których organ używa przy realizacji przewidzianych prawem 

zadań, a także te, które tylko w części dotyczą organu, nawet gdy nie pochodzą wprost od niego. 

Charakteru informacji publicznej nie mają natomiast wnioski w sprawach indywidualnych, wnioski 

będące postulatem wszczęcia postępowania w innej sprawie, a także wnioski dotyczące 

przyszłych działań organów w sprawach indywidualnych (II SA/Bk 312/15, II SA/Bk 519/15,  

II SA/Bk 395/15, II SA/Bk 452/15). 

Oceniając charakter żądanej informacji publicznej w powyższym rozumieniu składy orzekające 

uznawały, że: 

- informacje o osobach pełniących funkcje publiczne zawarte w dokumentach wytworzonych przez 

organy władzy lub przez nie uzyskanych będących w posiadaniu tych organów podlegają 

zakwalifikowaniu jako dane publiczne. Wizerunek prokuratora znajdujący się w legitymacji 

służbowej jest informacją związaną z osobą pełniącą funkcję publiczną, a zatem jest informacją 

publiczną. Nie jest to jednak informacja publiczna związana istotowo z pełnieniem funkcji 

prokuratora (na podobieństwo imienia i nazwiska, stanowiska służbowego czy przypisania do 

konkretnej jednostki prokuratury), bowiem ma charakter wyłącznie identyfikacyjny dla konkretnej 

czynności służbowej a nie dla wykonywania tego zawodu w ogólności. Oznacza to, że 

udostępnienie wizerunku podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby prokuratora  

(art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p.): 

- postanowienie o umorzeniu śledztwa jest informacją publiczną, tak samo protokoły zeznań 

świadków, przy czym podmiot zobowiązany ma obowiązek udostępnienia informacji konkretnie 

wskazanych, zawartych w określonych dokumentach zakończonego postępowania karnego. 

Jednocześnie w myśl przepisu art. 5 ust. 1 u.d.i.p. prawo do informacji publicznej podlega 

ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych 

oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Przepis ten pozwala podmiotowi 

zobowiązanemu odmówić udzielenia informacji publicznej z uwagi na ochronę informacji 

niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Organ ma obowiązek rozważyć, czy 

udostępnienie żądanych dokumentów nie pozostaje w sprzeczności między innymi z nadrzędnymi 

celami postępowania przygotowawczego, określonymi w art. 2 § 1 Kodeksu postępowania 

karnego, jak też zastosować przepisy dotyczące możliwości dostępu do akt sprawy (art. 156 § 5 

k.p.k.). Dostęp do akt w toku postępowania przygotowawczego odbywa się z uwzględnieniem  

art. 156 k.p.k., zaś akta zakończonego postępowania przygotowawczego podlegają regulacjom 

ustawy o dostępie do informacji publicznej z uwzględnieniem ustaw określających odmienne 
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zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, np. ustawy o ochronie 

informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 r., która to ustawa stanowi lex specialis wobec u.d.i.p.; 

- wyrażona w artykule naukowym treść intelektualna jak i źródła tej treści (wskazanie materiałów 

źródłowych artykułu) nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu u.d.i.p. jeżeli treść 

intelektualna jak i jej źródła nie dotyczą sprawy publicznej (II SA/Bk 395/15); 

- wniosek o udzielenie informacji dotyczącej liczby osób zatrudnionych w powiatowym urzędzie 

pracy, wykształcenia osób na kierowniczych stanowiskach, informacji na temat przyznanych 

pracownikom urzędu nagród i premii, służbowych kart kredytowych czy służbowych numerów 

telefonów komórkowych, informacji o odbytych przez nich szkoleniach i kursach ze wskazaniem 

ich tematyki, miejsc szkoleń oraz kosztów z tym związanych – jest wnioskiem o udzielenie 

informacji publicznej. Dotyczy bowiem wydatkowania środków publicznych oraz kompetencji osób 

zajmujących kierownicze stanowiska w instytucji publicznej (II SAB/Bk 13/15, II SAB/Bk 15/15); 

- decyzje administracyjne wydane w postępowaniu administracyjnym stanowią informację 

publiczną (II SAB/Bk 110/14); 

- kopie sprawozdań finansowych wraz ze wszystkimi załącznikami sporządzone przez komitety 

wyborcze, które zarejestrowały kandydatów do rad gmin czy powiatu na terenie danej jednostki 

samorządowej są informacją publiczną (II SAB/Bk 27/15). 

Jak wskazano na wstępie pojęcie informacji publicznej w praktyce orzeczniczej tutejszego 

sądu pozostaje w zgodzie z dotychczasową linią orzeczniczą sądu oraz sądownictwa 

administracyjnego. Zasygnalizować należy jeden wyjątek. Wobec zmiany linii orzeczniczej NSA 

zaprezentowanej w sprawie I OSK 1928/14 (wyrok z 7 października 2015 r.) także w duchu tej 

zmiany uległa modernizacji linia orzecznicza tutejszego sądu (np. sprawy: II SAB/Bk 73/15,  

II SAB/Bk 74/15, II SAB/Bk 77/15 w stosunku np. do spraw: II SAB/Bk 23/15, II SAB/Bk 105/14,  

II SAB/Bk 4/15). Zmiana linii orzeczniczej dotyczyła zakwalifikowania do informacji publicznej kopii 

protokołów z posiedzeń Z.O. PZŁ oraz podjętych przez nie uchwał na żądanie redaktora dziennika 

„Ł.”. We wcześniejszych wyrokach (np. II SAB/Bk 23/15) uznawano, że żądane przez dziennikarza 

informacje stanowią informację publiczną, podlegającą udostępnieniu w trybie u.d.i.p. W 

późniejszych orzeczeniach (np. II SAB/Bk 73/15) sąd podzielił stanowisko NSA zaprezentowane w 

wyroku I OSK 1928/14, że „informacje w postaci kopii protokołów z posiedzeń oraz podjętych 

uchwał Z.O. – objęte wnioskiem – nie stanowią ani informacji bezpośrednio odnoszącej się do 

wykonywania przez PZŁ zadań publicznych wskazanych w przepisach prawa, ani do 

gospodarowania mieniem publicznym, a tym samym żądane we wniosku skarżącego informacje 

nie mają charakteru informacji publicznej.”  

Jako istotne w orzecznictwie tutejszego sądu w omawianym w niniejszym rozdziale 

przedmiocie wskazać należy wyroki w sprawach: II SA/Bk 549/15 oraz II SA/Bk 476/15, w których 

sąd pochylił się nad definicją informacji prostej i przetworzonej. W pierwszej z wyżej wskazanych 
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spraw sąd przy ocenie charakteru żądania udostępnienia przez podmiot zobowiązany skanu 

dokumentacji dotyczącej kontroli wewnętrznych i zewnętrznych za dwa lata, w zgodzie z linią 

orzeczniczą sądownictwa administracyjnego uznał, iż sięgnięcie do zbiorów dokumentacji 

zawierających informacje proste i wyselekcjonowanie spośród nich informacji żądanych nawet 

przy wskazanej ilości dokumentacji i zakresu czasowego, co może być czasochłonne  

i pracochłonne – nie skutkuje przekształceniem informacji prostej w informację przetworzoną. Nie 

są to czynności prowadzące w rezultacie do powstania całkowicie nowej informacji. Przetworzenie 

informacji wymaga podjęcia przez podmiot zobowiązany do jej udostępnienia działań  

o charakterze intelektualnym w odniesieniu do zbioru informacji, który jest w jego posiadaniu  

i nadania skutkom tego działania cech całkowicie nowej informacji. Informacja przetworzona to 

jakościowo nowa informacja, która nie istnieje w przyjętej treści i postaci, chociaż jej źródłem są 

materiały znajdujące się w posiadaniu zobowiązanego podmiotu. Tym samym udzielenie 

informacji przetworzonej poprzedza wytworzenie nowej informacji. Takie czynności organu, jak 

selekcja dokumentów źródłowych i ich analiza pod względem treści są zwykłymi czynnościami, 

które nie mają wpływu i nie dają podstaw do zakwalifikowania żądanych dokumentów, jako 

informacji przetworzonej. Także wykreślenie z dokumentu elementów dotyczących danych 

osobowych bez naruszania samego rozstrzygnięcia, czyli anonimizacja, nie jest przetworzeniem 

informacji. Czynność ta polega jedynie na przekształceniu informacji, a nie jej przetworzeniu. 

Informacja prosta nie zmienia się w informację przetworzoną poprzez proces anonimizacji. 

Natomiast w sprawie II SA/Bk 476/15 sąd ocenił, że żądanie udostępnienia przez sąd 

powszechny wyroków dotyczących odpowiedzialności karnej członków zarządu, prezesów 

zarządu oraz członków rad nadzorczych (bez sprecyzowania konkretnego podmiotu, którego by 

dotyczyły) jest informacją przetworzoną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p., a wykorzystanie 

informacji publicznej do publikacji popularno-naukowej nie stanowi wykazania przesłanki 

szczególnie istotnego interesu publicznego. W przedmiotowej sprawie podmiot zobowiązany do 

udzielenia informacji musiałby dokonać indywidualnej kontroli kilkuset spraw, przy tym nie było 

możliwości automatycznego wygenerowania żądanych informacji z systemów informatycznych. 

Sąd administracyjny oddalając skargę na odmowę udzielenia informacji podkreślił, że informacja 

prosta to informacja, którą można udostępnić w takiej formie jaką podmiot publiczny posiada  

i wyodrębnienie jej ze zbiorów publicznych nie jest związane ze skomplikowanymi zabiegami.  

Z kolei informacja przetworzona, w zasadzie, w chwili złożenia wniosku nie istnieje. Jej 

wytworzenie wymaga przeprowadzenia przez podmiot zobowiązany pewnych czynności 

analitycznych, organizacyjnych i intelektualnych w oparciu o posiadane informacje proste.  

W pewnych wypadkach szeroki zakres wniosku wymagający zgromadzenia, przekształcenia 

(zanonimizowania) i sporządzenia wielu kserokopii określonych dokumentów, może wymagać 

takich działań organizacyjnych i angażowania środków osobowych, które zakłócają normalny tok 
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działania podmiotu zobowiązanego i utrudniają wykonywanie przypisanych mu zadań. Informacja 

wytworzona w ten sposób, pomimo iż składa się z wielu informacji prostych będących  

w posiadaniu organu, powinna być uznana za informację przetworzoną, bowiem powstały  

w wyniku wskazanych wyżej działań zbiór nie istniał w chwili wystąpienia z żądaniem  

o udostępnienie informacji publicznej.  

W ostatnio prezentowanej sprawie sąd wypowiedział się także na temat pojęcia 

„szczególnie uzasadnionego interesu publicznego” jako przesłanki udzielenia informacji publicznej 

przetworzonej. Podkreślił, że pojęcie to jest znaczeniowo węższe od funkcjonującego  

w powszechnym użyciu pojęcia „interesu społecznego.”  

W grupie omawianych spraw kontynuowana była dotychczasowa linia orzecznicza w kwestii 

legitymacji oceny podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej w rozumieniu 

ustawy z 6 września 2001 roku. Podkreślano, że zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 u.d.i.p. 

podmiotami zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznej są nie tylko szeroko pojęte 

władze publiczne, ale także inne podmioty wykonujące zadania publiczne, a zakres terminu 

„zadania publiczne” jest szerszy od zakresu terminu „zadania władzy publicznej.” Przykładowo do 

takich podmiotów zaliczono: przedsiębiorstwa energetyczne (II SA/Bk 383/15, II SA/Bk 534/15), 

dyrektora urzędu pracy (II SAB/Bk 15/15), spółkę z o.o. W. B. (II SAB/Bk 36/15), dyrektora 

oddziału NFZ (II SA/Bk 549/15), rektora uniwersytetu (II SA/Bk 395/15), dyrektora ośrodka kultury, 

sportu i rekreacji (II SAB/Bk 32/15) zarządy okręgowe PZŁ (II SAB/Bk 88/14, II SAB/Bk 23/15,  

II SAB/Bk 73/15), koła łowieckie (II SAB/Bk 105/14), dyrektora szkoły (II SAB/Bk 104/14) dyrektora 

biblioteki publicznej (II SAB/Bk 46/15) rozgłośnię regionalną PRiTV (II SAB/Bk 63/15), izby 

lekarskie (II SAB/Bk 41/15). 

Nie uległo zmianie stanowisko WSA w Białymstoku w zakresie sposobu załatwiania 

wniosków o udzielenie informacji publicznej. Wielokrotnie wskazywano, że stosownie do regulacji 

u.d.i.p. podmiot zobowiązany, do którego został złożony wniosek o udostępnienie informacji 

publicznej, ma następujące możliwości załatwienia takiego wniosku: 

- udziela informacji publicznej, co stanowi czynność materialno-techniczną; 

- udziela w formie pisma odpowiedzi, że wniosek nie znajduje podstawy w przepisach prawa, gdyż 

żądanie nie dotyczy informacji publicznej, bądź organ nie jest w jej posiadaniu (art. 4 ust. 3 

ustawy) lub obowiązuje inny tryb udzielenia informacji (art. 1 ust. 2 ustawy); 

- odmowy w formie decyzji administracyjnej udostępnienia informacji publicznej lub umorzenia 

postępowania administracyjnego w przypadkach określonych w art. 14 ust. 2 ustawy, (art. 16 i art. 

17 ust. 1 w zw. z art. 16 ustawy);  

- odmowy udostępnienia informacji publicznej przetworzonej ze względu na niewykazanie, że jest 

to szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.). W pierwszej kolejności 

podmiot zobowiązany ma obowiązek oceny, czy żądanie obejmuje informację publiczną  
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w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 i 2 u.d.i.p. oraz, jeśli tak, czy jest w posiadaniu tej 

informacji. Od tych ustaleń zależy dalszy tok załatwiania wniosku (II SA/Bk 534/15, II SA/Bk 

312/15, II SA/Bk 542/15, II SAB/Bk 51/15). 

Także składy orzekające zwracały uwagę na wymogi formalne rozstrzygnięć podmiotów 

zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej (art. 16 i 17 u.d.i.p.). W szczególności 

wykładały na czym polega „odpowiednie” stosowanie przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Jak wskazywano, art. 16 ust. 2 u.d.i.p. do decyzji odmawiających udzielenia 

informacji lub umarzających postępowanie w warunkach art. 14 ust. 2, nakazuje stosować 

przepisy k.p.a. z tym, że: odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (pkt 1); 

uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska  

i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji oraz 

oznaczenie podmiotów ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano 

decyzję o odmowie udostępnienia informacji (pkt 2). 

Odpowiednie stosowanie przepisu art. 16 u.d.i.p. do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do 

udostępnienia informacji publicznej niebędących organami władzy publicznej oznacza zaś, że 

rozstrzygnięcia tych podmiotów niezależnie od tego jak zostaną formalnie nazwane, względnie nie 

zostaną opatrzone jakąkolwiek nazwą, winny odpowiadać wymogom określonym w art. 16 ust. 2 

pkt 2 u.d.i.p. oraz w art. 107 § 1 i § 3 k.p.a. w zakresie w jakim wymogi te są adekwatne dla 

sprawy udostępnienia informacji publicznej. Podejmując próbę takiego odpowiedniego 

zastosowania przywołanych powyżej przepisów do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do 

udostępnienia informacji publicznej, niebędących organami władzy publicznej, uznawano, że 

rozstrzygnięcia takie winny zawierać oznaczenie podmiotu, datę wydania, oznaczenie 

wnioskodawcy, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, 

pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana 

została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu  

a rozstrzygnięcie, w stosunku do którego może być wniesione powództwo do sądu powszechnego 

lub skarga do sądu administracyjnego powinno zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności 

wniesienia powództwa lub skargi (art. 107 § 1 K.p.a). Dodatkowo uzasadnienie stanowiska 

podmiotu o jakim mowa w art. 17 ust. 1 u.d.i.p. powinno zawierać imiona, nazwiska i funkcje osób, 

które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie 

podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję  

o odmowie udostępnienia informacji (II SA/Bk 534/15, II SA/Bk 383/15, II SA/Bk 312/15). 

Ogólnie linia orzecznicza WSA w Białymstoku w sprawach dotyczących udzielania 

informacji publicznej pozostaje w zgodzie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych. 
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Wielokrotnie orzeczenia NSA oraz wojewódzkich sądów administracyjnych były w roku 

sprawozdawczym cytowane w uzasadnieniach wyroków tutejszego sądu, jak i często odnoszono 

się do Konstytucji RP – w szczególności do art. 61 ust. 1 i 2 Ustawy zasadniczej.  

 

25. Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej  

 

 W roku 2015 sąd miał do rozpoznania łącznie z pozostałymi sprawami z tego zakresu  

z roku 2014 – 73 sprawy, z tego 52 sprawy z egzekucji świadczeń pieniężnych i 21 spraw 

dotyczących wykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym. Łącznie w obu wydziałach 

sądu rozpoznano 52 sprawy, z tego 40 na rozprawie i 12 na posiedzeniu niejawnym.  

Zwraca uwagę przede wszystkim fakt, iż w 38 sprawach skargi zostały oddalone a jedynie  

w 2 sprawach skargi uwzględniono. Oznacza to, że organy egzekucyjne prawidłowo stosowały  

w toku egzekucji przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

Tak jak w poprzednich latach przedmiotem skarg były głównie postanowienia organów 

egzekucyjnych o nieuwzględnieniu zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne, 

postanowienia w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów, 

postanowienia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu wykonania obowiązków o charakterze 

niepieniężnym oraz postanowienia w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi, 

postanowienia dotyczące odmowy umorzenia kosztów postępowania, zwrotu kosztów 

postępowania egzekucyjnego czy też postanowienia kasacyjne.  

Analiza rozpoznanych spraw wskazuje, iż przy ich rozpoznaniu nie wystąpiły jakieś szczególne 

zagadnienia, które by miały wpływ na praktykę stosowania prawa w tym zakresie lub też 

wskazywały na zmianę orzecznictwa.  

Z istotnych spraw rozpoznanych w tym zakresie należy wskazać na następujące: 

- w sprawie II SA/Bk 304/15 sąd rozpoznając skargę zobowiązanego na postanowienie organu  

II instancji utrzymujące w mocy postanowienie organu I instancji uznające wniesione zarzuty za 

bezzasadne uznał, że w sytuacji gdy obowiązek wynikający z decyzji, na podstawie której 

wystawiony został tytuł wykonawczy dotyczy wielu osób (w tym wypadku współwłaścicieli) 

organowi egzekucyjnemu nie przysługuje wybór, od którego z zobowiązanych będzie egzekwował 

świadczenie, ponieważ przepisy ustawy egzekucyjnej nie posługują się pojęciem solidarności,  

a egzekucja winna być prowadzona na podstawie oddzielnego tytułu wykonawczego 

sporządzonego dla każdego z zobowiązanych. W tej też sprawie sąd sformułował dwie tezy  

w następującym brzmieniu: 

1. środek egzekucyjny nakłada się odrębnie w każdym postępowaniu egzekucyjnym 

prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego, sporządzonego oddzielnie dla każdego 
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zobowiązanego do wykonania nakazu, mimo że obowiązek nałożono jedną decyzją na większą 

liczbę podmiotów. 

2. Wskazanie w tytule wykonawczym wielu czy nawet wszystkich możliwych środków 

egzekucyjnych nie narusza zasad jego wystawienia. Z żadnego przepisu prawa nie wynika 

bowiem zakaz wskazywania wielu środków egzekucyjnych ani nakaz ograniczania wskazanych  

w tytule wykonawczym środków;  

- w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 280/15 dotyczącej odmowy zwolnienia spod egzekucji renty 

strukturalnej w pełnej wysokości sąd zakwestionował stanowisko organu, który uznał, że istnieje 

podstawa do zwolnienia z egzekucji środków pieniężnych wpływających na rachunek bankowy 

jedynie do kwoty stanowiącej równowartość minimalnego wynagrodzenia ze względu na ważny 

interes. Stwierdził, że skoro z ustaleń wynikało, że całość środków wpływających na rachunek 

bankowy stanowią wpłaty z tytułu renty strukturalnej, to stosownie do art. 8 § 1 pkt 15 ustawy 

egzekucyjnej nie podlegają one egzekucji administracyjnej jako środki pochodzące z dotacji 

pieniężnej przyznanej z budżetu państwa na określone cele ale i jako znajdujące się na 

wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi bankowej dotacji. Przywołał także 

art. 32 ustawy z dnia 9 maja 2008 roku o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

zgodnie z którym należności ustalone w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności 

wynikające z umów z tytułów płatności dwustronnych w odrębnych przepisach realizowanych 

przez Agencję ze środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych 

środków przeznaczonych na ich współfinansowanie nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów 

Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

- w sprawach o sygnaturach akt I SA/Bk 621/14 oraz I SA/Bk 628 dotyczących odmowy zwrotu 

kosztów egzekucyjnych z uwagi na uchylenie lub zmianę decyzji stanowiącej podstawę 

wystawienia tytułu wykonawczego, na podstawie którego obciążono zobowiązanego kosztami, 

sąd stwierdził, że taka sytuacja nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów egzekucyjnych na 

podstawie art. 64 c § 3 ustawy egzekucyjnej przywołując w tym zakresie orzecznictwo Naczelnego 

Sądu Administracyjnego; 

- z kolei w sprawach o sygnaturach akt: I SA/Bk 163/15, I SA/Bk 164/15 i I SA/Bk 269/15 

dotyczących odmowy wszczęcia postępowania o zwrot kosztów egzekucyjnych sąd uznał, iż  

w sytuacji gdy kosztami tymi został obciążony zobowiązany w związku z wyegzekwowaniem 

należności a postępowanie zostało umorzone, to zobowiązany miał możliwość stosownie do  

art. 64 c § 4 ustawy egzekucyjnej zgłoszenia w terminie 14 dni wniosku o zwrot kosztów. Skoro 

termin ten jest terminem zawitym, a skarżący uchybił terminowi do zgłoszenia takiego wniosku, 

zasadnie organy odmówiły wszczęcia postępowania. 
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26. Skargi na bezczynność oraz na przewlekłość postępowania 

  

 W 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku miał do załatwienia łącznie 

ze sprawami pozostałymi z tego zakresu z 2014 roku – 124 sprawy, z tego 122 sprawy 

pozostawały we właściwości Wydziału II Ogólnoadministracyjnego, a tylko 2 sprawy wpłynęły do 

Wydziału I rozpoznającego sprawy podatkowe i gospodarcze. 

 Wpływ spraw z tego zakresu kształtował się na poziomie 98 spraw i był niższy od wpływu  

w roku 2014, w którym wpłynęło 117. Oznacza to odwrócenie tendencji wzrostowej tych spraw na 

spadkową w porównaniu do lat ubiegłych. 

 Nadal najwięcej spraw, z tego zakresu, dotyczyło bezczynności organu w zakresie 

udostępnienia informacji publicznych. Wpłynęło ich łącznie 58. 32 sprawy dotyczyły bezczynności 

organu związanej z prowadzeniem postępowań administracyjnych, a jedynie 8 spraw dotyczyło 

przewlekłości postępowania administracyjnego. 

 Łącznie w 2015 r. sąd rozpoznał 106 spraw, z tego 75 na rozprawie i 31 na posiedzeniu 

niejawnym. 

 Sposób załatwienia spraw na rozprawie przedstawia się następująco: w 24 sprawach skargi 

zostały uwzględnione, w 20 sprawach skargi zostały oddalone, w 24 sprawach skargi zostały 

według statystyki załatwione w inny sposób, co w praktyce z reguły oznaczało umorzenie 

postępowania w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu lub dokonania czynności ze 

względu na fakt, że na datę rozstrzygania sprawy organ nie pozostawał już w bezczynności.  

W tych sprawach sąd umarzając postępowanie rozstrzygał jednocześnie, zgodnie z art. 149 

ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o istnieniu podstaw do 

stwierdzenia czy bezczynność lub przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i czy 

istnieją podstawy do wymierzenia organowi grzywny.  

 Z reguły przyczyną uznania braku podstaw do wymierzenia grzywny było stwierdzenie 

przez sąd, że bezczynność lub przewlekłość nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa. Tę 

z kolei przesłankę sąd uzasadniał powołaniem się na orzecznictwo sądów administracyjnych 

wskazujące co należy rozumieć pod pojęciem rażącego naruszenia prawa, a także okoliczności 

konkretnej sprawy, w której doszło do przewlekłości lub bezczynności.  

 Najczęściej podstawą do stwierdzenia, że bezczynność lub przewlekłość miała miejsce  

z rażącym naruszeniem prawa uzasadniającym jednocześnie wymierzenie organowi grzywny, 

było stwierdzenie długotrwałości postępowania bez istnienia uzasadnionych przyczyn tego stanu, 

na co składało się nie tylko przekroczenie terminów do rozpoznania sprawy przewidzianych  

w przepisach postępowania, ale także zbędne wyznaczanie kolejnych terminów załatwiania 

sprawy bez wskazania, co uzasadnia wyznaczenie kolejnego terminu czy też istnienie długich 

przerw pomiędzy dokonywanymi czynnościami. Przykładowo można tu wskazać na sprawy  
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o sygn. akt II SAB/Bk 115/14, II SAB/Bk 84/15, II SAB/Bk 101/14, II SAB/Bk 38/15 czy też  

II SAB/Bk 50/15.  

 W sprawie II SAB/Bk 67/15 dotyczącej skargi na przewlekłość postępowania organu  

w zakresie udostępnienia informacji publicznej sąd, badając przebieg postępowania organu, 

zobowiązanego do udzielenia informacji stwierdził, że organ bez uzasadnionych przyczyn 

wyznaczał kolejne terminy do załatwienia spraw czym spowodował nadmierne jego przedłużenie, 

które nakierowane było na odmowę udostępnienia informacji i sformułował w tej sprawie 

następującą tezę: „za postępowanie prowadzone przewlekle uznać należy postępowanie,  

w którym organ formalnie za każdym razem nie przekroczył terminu załatwienia sprawy, ale  

w nieuzasadniony sposób korzystał z wyznaczenia nowego terminu jej załatwienia. 

Postępowaniem prowadzonym przewlekle jest także postępowanie organu, który konsekwentnie, 

pomimo wielokrotnego braku akceptacji organu odwoławczego, opiera swoje stanowisko na tych 

samych podstawach.” W tej też sprawie sąd rozpoznał skargę w oparciu o art. 149 § 1 ustawy 

prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, po nowelizacji ustawą z dnia 9 kwietnia 

2015 r. zmieniającą ustawę z dnia 15 sierpnia 2015 r. Uznając, że w sprawie doszło do 

przewlekłości z rażącym naruszeniem prawa, sąd orzekł o wymierzeniu grzywny nie 

uwzględniając wniosku skarżącej o przyznanie jej sumy pieniężnej i stwierdzając, że wybór środka 

przewidzianego w art. 149 § 2 ustawy należy do sądu i w jego ocenie wymieniona grzywna spełni 

swój represyjno-prewencyjny charakter. 

 Wskazane powyżej zasady rozstrzygania o istnieniu bezczynności lub przewlekłości 

postępowania i wymierzania grzywny sąd stosował także w pozostałych sprawach, w których 

skargi uwzględniał.  

 W 22 sprawach ze skarg na bezczynność sąd skargi oddalił. Najczęstszą przyczyną 

oddalenia było stwierdzenie przez sąd, że przekroczenie terminu do załatwienia było uzasadnione 

okolicznościami, które wpłynęły na jego przedłużenie (I SA/Bk 2/14) lub też ustaleniu, że poprzez 

skargę na bezczynność skarżący w istocie zmierza do podważenia wydanych w sprawie 

rozstrzygnięć (II SAB/Bk 2/15). 

 W sprawie II SA/Bk 256/15, badając skargę na bezczynność w zakresie wykonania wyroku, 

w której nie stwierdził bezczynności ze względu na jego wykonanie, z którego nie był zadowolony 

skarżący, sąd sformułował następującą tezę: „Na ocenę istnienia bezczynności organu, o której 

mowa w art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.) nie ma wpływu sposób 

procesowego załatwienia sprawy czy też prawidłowość rozstrzygnięcia. Istotne jest jedynie czy 

organ w procesowej formie rozpoznawał i zakończył sprawę.” 

 W sprawach II SAB/Bk 42/15 i II SAB/Bk 98/14, w których skarżący zarzucali organowi 

bezczynność z powodu niepodjęcia postępowania z ich wniosków dotyczących sprawdzenia 
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legalności obiektów budowlanych znajdujących się na działkach sąsiadów sąd uznał, że takie 

wnioski wszczynają postępowanie administracyjne, które winno być zakończone stosownie do 

treści art. 104 k.p.a., a w przypadku uznania, że wszczęcie postępowania nie jest możliwe  

z innych uzasadnionych przyczyn winien wydać postanowienie na podstawie art. 61a § 1 k.p.a. 

 Uwzględniając skargi sąd stwierdził jednakże, że bezczynność organu nie miała miejsca  

z rażącym naruszeniem prawa z uwagi na błędne przekonanie organu, że w tego typu sprawach 

organ może wszcząć postępowanie jedynie z urzędu. 

 Na uwagę zasługuje też fakt, iż w tej kategorii z 98 spraw jakie wpłynęły w 2015 roku aż  

w 58 sprawach były to skargi w zakresie bezczynności organu w zakresie udostępnienia informacji 

publicznej, z których na rozprawie rozpoznano 50 spraw uwzględniając skargi w 19 sprawach,  

a w pozostałych je oddalając lub umarzając ze względu na fakt, że na datę rozpoznania skargi 

organ nie pozostawał już w bezczynności w udzieleniu żądanej informacji. Charakterystyczne jest 

też, że w tej kategorii niektóre podmioty przejawiają niezwykłą aktywność w kierowaniu wniosków 

o udostępnienie informacji, a następnie wnoszą skargi w przypadku jej nieudzielenia lub też 

kwestionują sposób udzielenia. Jedna z fundacji wniosła takich skarg w 2015 r. aż 17, co stanowi 

niemal 1/3 spraw tej kategorii.  

 Najczęstszą przyczyną uwzględnienia skarg było stwierdzenie przez sąd, że organ, do 

którego zwróciła się strona o udostępnienie informacji, nie zajął żadnego stanowiska w sprawie 

(akt II SAB/Bk 63/15, II SAB/Bk 88/14, II SAB/Bk 24/15 i II SAB/Bk 36/15). W części tego rodzaju 

spraw brak zajęcia stanowiska w przedmiocie zgłoszonego wniosku wynikał z błędnego 

przekonania organu, że nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia żądanej informacji  

(II SAB/Bk 24/15), w której sąd uznał za taki podmiot Z.O. P.Z.Ł. ze względu na nałożone na niego 

zadania z zakresu gospodarki łowieckiej określone w ustawie Prawo łowieckie z 13 grudnia 1995 

roku, czy też O.S.L. O.I.L. w zakresie dostępu do dokumentów z postępowań dyscyplinarnych  

(II SAB/Bk 70/15). Część uwzględnionych skarg z tego zakresu dotyczyła z kolei ustalenia, iż 

udzielona informacja była niepełna (II SAB/Bk 46/15, II SAB/Bk 61/15).  

 Na posiedzeniu niejawnym w roku 2015 załatwiono 31 spraw z tej kategorii, przy czym  

w 23 sprawach skargi zostały odrzucone z przyczyn proceduralnych, a w pozostałych sprawach 

postępowanie zostało umorzone. 

 Odrzucając skargę w sprawie II SAB/Bk 12/15 na bezczynność, w której skarżący 

kwestionował pozostawienie podania bez rozpoznania na podstawie art. 64 § 2 k.p.a., sąd 

stwierdził, że skarga taka winna być poprzedzona zażaleniem zgłoszonym w trybie art. 37 § 1 

k.p.a. i sformułował następującą tezę: „skarga na bezczynność, w której skarżący kwestionuje 

pozostawienie podania bez rozpoznania na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) 

poprzedzona wezwaniem organu do usunięcia naruszenia prawa, a nie zażaleniem na 
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niezałatwienie sprawy w terminie w trybie art. 37 § 1 k.p.a. podlega odrzuceniu jako wniesiona bez 

uprzedniego wyczerpania środków zaskarżenia.” Sprawa nie dotyczyła udzielenia informacji 

publicznej, bowiem w sprawach z tego zakresu jednolicie przyjmuje się brak wymogu 

poprzedzenia skargi na bezczynność lub przewlekłość zażaleniem czy wezwaniem do usunięcia 

naruszenia prawa. 

 

Podsumowanie działalności orzeczniczej WSA w Białymstoku 

z wyszczególnieniem problemów istotnych dla orzecznictwa 

 

W 2015 roku do tutejszego sądu wpłynęło łącznie (repertoria SA, SAB, SO) 2331 spraw –  

o 240 spraw więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym. 

Zmieniło się obciążenie wydziałów orzeczniczych, albowiem do Wydziału I (Finansowego) 

wpłynęły obecnie 1423 sprawy a do Wydziału II Ogólnoadministracyjnego 908 spraw, podczas gdy 

poprzednio liczby te wynosiły odpowiednio: 678 i 1413. Wynikało to z lawinowego wpływu w 2015 

roku skarg na decyzje w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, które to sprawy –  

o podsymbolu 6042 jak i cała grupa spraw objętych symbolem 604 na mocy zarządzenia nr 12 

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia 

wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich działania, 

została przypisana od 1 stycznia 2015 roku do właściwości Wydziału I. Wynikało to wówczas  

z potrzeby zapewnienia równomiernego obciążenia obydwu wydziałów orzeczniczych oraz 

dostosowania przydziału spraw do specjalizacji sędziów – do spraw o symbolu 604 stosuje się 

bowiem przepisy Ordynacji podatkowej.  

 W 2015 roku, wliczając zaległości z poprzedniego roku (513 spraw) obydwa wydziały 

orzecznicze miały do załatwienia 2844 sprawy, z czego załatwiono 2074 spraw (w tym na 

rozprawie a więc na ogół wyrokiem, spraw 1523). Pozostało nierozpoznanych 770 spraw. 

 Jak wyżej zauważono, wpływ w Wydziale I zamknął się liczbą 1423 tj. ponad dwukrotnie 

wyższą w porównaniu do roku 2014 (678 spraw). Zdominowały go sprawy z zakresu działalności 

gospodarczej – 794 spraw, z czego 789 spraw (99,4%) stanowiły sprawy z grupy gier losowych  

i zakładów wzajemnych. Dla porównania w roku 2014 wpłynęło 184 takie sprawy. Trzeba jednak 

zaznaczyć, że część z zarejestrowanych w 2015 roku spraw z tej kategorii, to sprawy ponownie 

wpisane na skutek zawieszenia postępowania oraz przekazania tych spraw z Wydziału II (łącznie 

223 sprawy). Mimo to, wpływ nowych spraw w tej grupie był bardzo wysoki – ponad trzykrotnie 

wyższy niż w roku 2014. 

Wskutek zmian organizacyjnych i wobec tak dużego wpływu spraw z zakresu gier losowych 

i zakładów wzajemnych, po raz pierwszy sprawy podatkowe (symbol 611) nie stanowiły 

najliczniejszej kategorii spraw, które wpłynęły do Wydziału I. W całym 2015 roku zarejestrowano 



129 

 

474 takich spraw, odnotowując przy tym niewielki spadek wpływu w porównaniu do roku 

poprzedniego (493 sprawy). Zmieniła się również nieco struktura wpływu spraw podatkowych. 

Inaczej niż w roku poprzednim, przeważały sprawy dotyczące podatku od towarów i usług (114 

spraw), a dopiero na drugim miejscu znalazły się sprawy dotyczące podatku dochodowego od 

osób fizycznych, w tym zryczałtowanych form opodatkowania tym podatkiem (102 sprawy). 

Stosunkowo dużo, w porównaniu do lat poprzednich, wpłynęło spraw z zakresu podatku od 

nieruchomości (78 spraw). Na dalszych miejscach znalazły się sprawy dotyczące: podatku 

akcyzowego (43 sprawy); egzekucji świadczeń pieniężnych (41 spraw); podatku od czynności 

cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz innych podatków i opłat lokalnych (38 spraw); ulg 

płatniczych w podatkach (26 spraw); podatku dochodowego od osób prawnych (13 spraw); 

podatku od spadków i darowizn (6 spraw). Pozostałych zagadnień podatkowych dotyczyło 13 

spraw.  

Kolejną pod względem liczebności wpływu spraw do Wydziału I stanowiły sprawy dotyczące 

subwencji unijnych i funduszy strukturalnych (131 spraw). W tej kategorii zdecydowanie 

dominowały sprawy dotyczące płatności obszarowych (117 spraw). W niewielkiej ilości 

odnotowano wpływ spraw dotyczących rent strukturalnych (6 spraw), zalesienia gruntów rolnych 

(1 sprawa) oraz pozostałych (7 spraw). Niewiele spraw wpłynęło również w pozostałych 

kategoriach objętych właściwością Wydziału I. W grupie spraw objętych symbolem 653 (środki 

publiczne nieobjęte innymi symbolami) wpłynęło 13 spraw, z czego 8 dotyczyło ulg w spłacaniu 

należności pieniężnych (innych niż zobowiązania podatkowe), do których stosuje się przepisy 

Ordynacji podatkowej, a 2 sprawy dotyczyły egzekucji tych należności. Tylko 7 nowych spraw 

wpłynęło w zakresie obrotu towarowego z zagranicą, należności celnych i ochrony przed 

nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny (symbol 630). Co prawda, to o 2 sprawy 

więcej niż w roku poprzednim, ale w dalszym ciągu są to niewielkie ilości w stosunku do wpływu  

w pozostałych kategoriach spraw. 

Występujące w 2015 roku w Wydziale I problemy orzecznicze dotyczyły różnorakich kwestii 

prawnych.  

W najliczniejszej grupie spraw dotyczących gier i zakładów wzajemnych sąd zajmował się 

głównie problemem zgodności z prawem rozstrzygnięć organów celnych w zakresie obciążania 

stron postępowania kosztami badania sprawdzającego automaty do gier o niskich wygranych, 

cofnięcia rejestracji automatów i zezwoleń na urządzanie gier, jak też rozstrzygnięć nakładających 

kary pieniężne z tytułu urządzania gier na tych urządzeniach poza kasynem gry. Kontynuowana 

była linia orzecznicza, że kosztami badania sprawdzającego automaty do gier o niskich wygranych 

można obciążyć podmiot eksploatujący te urządzenia tylko wówczas, gdy wynik badania wykaże 

niespełnianie przez automat warunków określonych w art. 23b ust. 4 i 5 ustawy o grach 

hazardowych. Jednolicie sąd oceniał przy tym, że jednostką uprawnioną do przeprowadzania 
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badań sprawdzających jest Laboratorium Celne Izby Celnej w B., wobec wymienienia go jako 

upoważnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wykonywania tych 

badań (np.: I SA/Bk 225/15, I SA/Bk 255/15, I SA/Bk 256/15, I SA/Bk 350/15, I SA/Bk 371/15,  

I SA/Bk 426/15, I SA/Bk 711/15). Uznanie przez sąd, że Laboratorium Celne Izby Celnej w B. jest 

jednostką uprawnioną do przeprowadzania badań sprawdzających automatów do gier o niskich 

wygranych skutkowało też oddalaniem skarg na decyzje w przedmiocie cofnięcia rejestracji tych 

automatów (np.: I SA/Bk 373/15, I SA/Bk 433/15, I SA/Bk 443/15, I SA/Bk 450/15), a także 

cofnięcia zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych (np.: I SA/Bk 125/15, 

I SA/Bk 160/15, I SA/Bk 268/15, I SA/Bk 513/15).  

Więcej wątpliwości zrodziła kwestia, czy stosowane przez organy celne przepisy ustawy  

o grach hazardowych mają charakter tzw. przepisów technicznych i jakie skutki może rodzić fakt 

ich nienotyfikowania przez Polskę do Komisji Europejskiej. Problem ten wystąpił głównie  

w sprawach ze skarg na decyzje organów celnych o nałożeniu kar pieniężnych z tytułu urządzania 

gier na automatach o niskich wygranych poza kasynem gry. W tym zakresie nastąpiła pewna 

ewolucja w argumentacji, którą posługiwał się sąd oddalając skargi. Początkowo sąd wskazywał, 

że możliwość uznania przepisów art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych 

za przepisy techniczne w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE nie jest jednoznaczna i budzi istotne 

wątpliwości. Niezależnie jednak od tego istnieją szczególne względy, które sprzeciwiają się 

niemożliwość stosowania przepisów wydanych z naruszeniem dyrektywy 98/34/WE. Ustawa  

o grach hazardowych zmierza do unikania szkodliwych społecznych konsekwencji hazardu  

i kieruje się względami moralnymi i kulturowymi, a także szkodliwymi finansowo dla jednostek  

i społeczeństwa konsekwencjami, które wiążą się z grami i zakładami (np.: I SA/Bk 325/15,  

I SA/Bk 390/15, I SA/Bk 431/15, I SA/Bk 613/15, I SA/Bk 637/15). W późniejszych wyrokach sąd, 

uwzględniając najnowsze orzecznictwo NSA, stwierdzał, że istnieje w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy  

o grach hazardowych samodzielna podstawa do nakładania na podmiot eksploatujący poza 

kasynami automaty do takich gier, kary pieniężnej w wysokości wynikającej z art. 89 ust. 2 pkt 2, 

tj. bez powiązywania tego przepisu z zakazem wyprowadzonym z technicznej normy art. 14 ust. 1 

ustawy o grach hazardowych (np.: I SA/Bk 727/15, I SA/Bk 750/15, I SA/Bk 739/15, I SA/Bk 

718/15, I SA/Bk 724/15, I SA/Bk 803/15, I SA/Bk 1000/15, I SA/Bk 1306/15). 

W grupie spraw podatkowych dominowały skargi na decyzje w przedmiocie wymiaru 

zobowiązania podatkowego. W mniejszym stopniu, niż w latach poprzednich, sprawy podatkowe 

dotyczyły indywidualnych interpretacji podatkowych – 38 spraw, w tym 35 spraw w zakresie 

interpretacji wydanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych i 3 sprawy 

dotyczące interpretacji wydanych przez pozostałe organy interpretacyjne. Na gruncie przepisów  

o podatku od towarów i usług sąd zajmował się między innymi: prawem podatnika do obniżenia 

podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur niedokumentujących rzeczywistych 
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zdarzeń gospodarczych (np.: I SA/Bk 540/15, I SA/Bk 391/15, I SA/Bk 395/15, I SA/Bk 574/14,  

I SA/Bk 301/15, I SA/Bk 3/15, I SA/Bk 169/15, I SA/Bk 18/15); opodatkowaniem VAT sprzedaży 

pozaewidencyjnej (np.: I SA/Bk 549/14, I SA/Bk 550/14, I SA/Bk 606/15, I SA/Bk 604/15, I SA/Bk 

617/14, I SA/Bk 619/14); refakturowaniem usług na gruncie VAT (I SA/Bk 362/15); 

opodatkowaniem VAT eksportu (I SA/Bk 310/15); włączeniem do podstawy opodatkowania VAT 

kwoty podatku akcyzowego i opłaty paliwowej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa  

(I SA/Bk 15/15); związkiem podatku należnego z podatkiem naliczonym (I SA/Bk 593/14); prawem 

do pełnego odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów związanych zarówno  

z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi, jak i niepodlegającymi opodatkowaniu (I SA/Bk 

317/15); zwolnieniem z podatku usług w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości 

o charakterze mieszkalnym (I SA/Bk 732/15); sankcyjnym podatkiem VAT (I SA/Bk 627/14).  

W sprawach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych utrzymana została 

dotychczasowa linia orzecznicza sądu, że zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 

pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje również odszkodowania 

wypłacone posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w związku  

z ustanowieniem służebności przesyłu, w tym odszkodowania z tytułu obniżenia wartości 

nieruchomości w związku z lokalizacją linii elektroenergetycznej, której dotyczy ustanowiona 

służebność przesyłu (I SA/Bk 551/14, I SA/Bk 541/14, I SA/Bk 610/14, I SA/Bk 623/14, I SA/Bk 

624/14). Na gruncie tego podatku sąd rozstrzygał także: czy odszkodowanie należne na 

podstawie ugody sądowej byłemu pracownikowi spółki jawnej stanowi u wspólnika spółki koszt 

uzyskania przychodu w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w zysku spółki (I SA/Bk 

259/15); jak należy interpretować art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie zawartego w treści tego 

przepisu wyrażenia – „wykonywał władzę rodzicielską” (I SA/Bk 242/15). W zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych sąd zajmował się między innymi: obowiązkami 

dokumentacyjnymi podmiotów powiązanych (I SA/Bk 412/15); momentem uznania wydatku za 

koszt uzyskania przychodu (I SA/Bk 622/14); zwolnieniem od opodatkowania przychodu 

przeznaczonego na cele statutowe stowarzyszenia (I SA/Bk 501/14, I SA/Bk 502/14, I SA/Bk 

503/14, I SA/Bk 344/15). W sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych sąd rozstrzygał 

między innymi w przedmiocie: zwolnienia z podatku infrastruktury kolejowej (I SA/Bk 287/15); 

opodatkowania działki ewidencyjnej (gruntu) zabudowanej jednym budynkiem, w którym 

wyodrębniono odrębną własność lokali (I SA/Bk 313/15). Znaczna część spraw z zakresu podatku 

akcyzowego dotyczyła opodatkowania paliw ciekłych (np.: I SA/Bk 652/14, I SA/Bk 153/15), jak też 

wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych (np.: I SA/Bk 656/15, I SA/Bk 657/15,  

I SA/Bk 560/14). W jednej ze spraw z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych sąd oceniał 

zakres wyłączenia spod opodatkowania tym podatkiem czynności podlegających przepisom  

o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych (I SA/Bk 636/14). 
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W grupie spraw dotyczących subwencji unijnych i funduszy strukturalnych sąd zajmował się 

między innymi: sankcjami administracyjnymi, polegającymi na pomniejszeniu płatności rolnych  

w związku z niezachowaniem wymaganych warunków prowadzenia produkcji rolnej (np.: I SA/Bk 

231/15, I SA/Bk 504/15; I SA/Bk 623/15); charakterem spersonalizowanego wniosku o płatność 

obszarową (I SA/Bk 957/15); czy też kwestią pomiaru powierzchni działek i podważania ustaleń 

protokołu kontroli przeprowadzonej w gospodarstwie rolnym (I SA/Bk 592/14). W należących do 

tej kategorii sprawach związanych ze stosowaniem ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, sąd rozstrzygał między innymi w przedmiocie przesłanek skutkujących koniecznością 

zwrotu środków pomocowych (I SA/Bk 416/14, I SA/Bk 237/15, I SA/Bk 389/15). 

W sprawach dotyczących środków publicznych (innych niż zobowiązania podatkowe) sąd 

oceniał między innymi prawidłowość uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości dotacji na 

jednego ucznia niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, wpisanych do ewidencji 

prowadzonej przez starostę (I SA/Bk 619/15). 

Z kolei w nielicznych sprawach z zakresu obrotu towarowego z zagranicą sąd rozstrzygał 

między innymi w przedmiocie: stosowania właściwego kodu Nomenklatury Scalonej w odniesieniu 

do akcesoriów rowerowych (I SA/Bk 1036/15), tzw. mienia przesiedlenia (I SA/Bk 5/15), a także  

w zakresie określenia wartości celnej towaru oraz powstania długu celnego w odniesienie do paliw 

płynnych i samochodów (I SA/Bk 365/15, I SA/Bk 366/15, I SA/Bk 367/15). 

Podobnie jak w latach poprzednich, w Wydziale I składy orzekające prezentowały na ogół 

jednolite stanowiska dotyczące wykładni stosowanych przepisów prawa, opierając się na 

poglądach wypracowanych wcześniej w orzecznictwie tutejszego sądu, a także orzecznictwie 

innych sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. Częstym elementem orzecznictwa Wydziału I była problematyka stosowania prawa 

Unii Europejskiej.  

Do Wydziału II Ogólnoadministracyjnego, jak wyżej podano, wpłynęło łącznie 908 spraw  

i z niezałatwionymi w 2014 roku 333 sprawami ten Wydział miał do rozpoznania 1241 spraw. 

Załatwiono ich 1094, w tym 796 spraw zarejestrowanych w repertorium SA, 96 – SAB oraz 16 – 

SO. Pozostały 147 sprawy niezałatwione.  

Wpływ w tym Wydziale uległ zmniejszeniu z uwagi na wyżej przywołane Zarządzenie nr 12 

Prezesa NSA z dnia 15 grudnia 2014 roku. Również wobec przeniesienia drugiej co do wielkości 

grupy spraw o symbolu 604 do Wydziału I, zmieniła się problematyka spraw w Wydziale II.  

Na wiodącą pozycję z lat poprzednich powróciły sprawy budowlane (o symbolu 601), bowiem ich 

liczba wyniosła 190 nowych spraw – zarejestrowanych po 1 stycznia 2015 roku plus 51 spraw 

niezałatwionych. W 2014 roku wpływ w tej grupie zamknął się liczbą 150 spraw, był więc niższy. 
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Drugą co do wielkości grupę stanowiły wiodące w 2014 roku sprawy z zakresu pomocy 

społecznej. Tych wpłynęło 137 (plus 28 niezałatwionych) i był to znacznie, bo o połowę niższy, 

wpływ niż w 2014 roku – 303 sprawy.  

Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego – dotychczas widoczna grupa – w dalszym 

ciągu stanowią czołówkę bo wpłynęło ich w 2015 roku – 61 (podczas gdy w 2014 roku wpływ 

wyniósł 71 spraw) ale wobec wzrostu wpływu w kategorii spraw z zakresu wywłaszczania i zwrotu 

nieruchomości – 85 spraw oraz z zakresu dróg publicznych – 65 spraw, przesunęły się na dalsze 

miejsce. Utrzymał się wysoki odsetek spraw z zakresu geodezji i kartografii oraz ochrony 

środowiska.  

 W najliczniejszej grupie – spraw budowlanych – dominowały skargi na akty administracyjne 

organów nadzoru budowlanego, a w szczególności dotyczących rozbiórki obiektów budowlanych, 

postanowień wydanych w toku czynności legalizacyjnych, nakazania wykonania określonych robót 

budowlanych i doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego. Mniej skarg dotyczyło aktów 

organów administracji architektoniczno-budowlanej, takich jak: pozwolenia na budowę, pozwolenia 

na zmianę sposobu użytkowania obiektu, zgłoszenia budowlane, zatwierdzenia projektu 

budowlanego. W decydującej części, w stosunku do obydwu grup organów, skargi były oddalane, 

w tym dla organów nadzoru budowlanego odsetek skarg oddalonych wyniósł 73,9 %, a dla 

organów administracji architektoniczno-budowlanej 73,4 %.  

Najczęstszymi zagadnieniami rozważanymi przez sąd, w grupie spraw z zakresu prawa 

budowlanego, była prawidłowa kwalifikacja niezgodnie z prawem wykonanych robót budowlanych 

oraz związany z tym obowiązek uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania 

zgłoszenia, jak też zastosowanie właściwych przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w procedurze legalizacji samowoli budowlanej. Sąd podkreślał różnice  

w sankcjach w zależności od rodzaju samowoli budowlanej (II SA/Bk 98/15, II SA/Bk 226/15). 

Wyjaśniał także stronom charakter opłaty legalizacyjnej, zasady prawidłowego ustalania kręgu 

stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę oraz niesformalizowany charakter postępowania 

poprzedzającego wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych. Sformułował wiele 

definicji dla poszczególnych obiektów budowlanych (II SA/Bk 662/15, II SA/Bk 505/15) oraz dla 

kategorii robot budowlanych (II SA/Bk 943/15). 

Przedmiotem licznej oceny sądu, w kategorii spraw budowlanych, były ponadto postanowienia 

wydawane w trybie art. 81 c ust. 2 Prawa budowlanego. We wszystkich wyrokach w tych 

sprawach sąd akcentował ugruntowany w orzecznictwie pogląd, że postanowienia te mają 

charakter dowodowy, co oznacza, że postępowanie w którym są podejmowane, stanowi część 

innego już toczącego się postępowania przewidzianego w prawie budowlanym, bądź jest 

elementem wyjaśniania przez organ okoliczności, które mogłyby uzasadniać wszczęcie takiego 

postępowania. Za skorzystaniem z rozwiązania zawartego w art. 81 c ust. 2 muszą przemawiać 
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nie jakiekolwiek wątpliwości, ale muszą to być wątpliwości uzasadnione. Nadto organ powinien 

precyzyjnie wskazać jaką ekspertyzę i w jakim zakresie strona ma przedłożyć (II SA/Bk 497/14,  

II SA/Bk 67/15). 

Wielokrotnie w sprawach dotyczących pozwolenia na budowę sąd zajmował się zdefiniowaniem 

terminu „obszar odziaływania inwestycji wyznaczony na podstawie przepisów odrębnych” celem 

ustalenia prawidłowego kręgu stron postępowania. Wskazywał na potrzebę badania, czy istnieje 

możliwość, spowodowania przez obiekt planowany, szkodliwego oddziaływania na teren 

otaczający działkę inwestora (II SA/Bk 1119/14, II SA/Bk 101/15). 

W omawianej kategorii spraw istniała pełna zgodność linii orzeczniczej WSA w Białymstoku z linią 

orzecznictwa sądów administracyjnych, które to orzeczenia wielokrotnie powoływano  

w uzasadnieniach wyroków. Wiele wyroków zostało zaopatrzonych tezą. 

 Zmieniła się w istotny sposób w roku sprawozdawczym specyfika skarg w drugiej co do 

wielkości Wydziału Ogólnoadministracyjnego kategorii spraw – z zakresu pomocy społecznej. 

Zdecydowanie bowiem zmalała ilość spraw dotyczących świadczeń przyznawanych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 roku – bardzo liczna w 2014 roku. 

Wynikało to zapewne z ustabilizowania, po bogatym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 

regulacji ustawowej oraz jednolitej linii orzeczniczej tutejszego sądu, który konsekwentnie sięgał 

do prokonstytucyjnej oraz celowościowej wykładni prawa.  Związane wykładnią przepisów organy 

przyznawały świadczenia, co eliminowało skargi do sądu. Prokonstytucyjna wykładnia przepisów 

ustawy o świadczeniach rodzinnych (w szczególności: art. 16a, art. 17 ust. 1 pkt. 4) była 

wielokrotnie stosowana w roku sprawozdawczym (II SA/Bk 258/15, II SA/Bk 104/15). To na 

podstawie przepisów tej ustawy (w grupie spraw o symbolu 632) sąd rozstrzygnął wiele 

problemów prawnych badając przesłanki prawne uzasadniające przyznanie zasiłków dla 

opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego czy świadczenia pielęgnacyjnego (II SA/Bk 1072/14, 

II SA/Bk 1073/14, II SA/Bk 1074/14, II SA/Bk 302/15, II SA/Bk 147/15). 

Także dalszy spadek w stosunku do poprzednich lat, w grupie spraw o symbolu 632 zaznaczył się 

w sprawach dotyczących zasiłków stałych, celowych i okresowych. Tych bowiem wpłynęło 

zaledwie 20 i wszystkie skargi zostały oddalone poza 1 sprawą – uchyloną z przyczyn 

procesowych. W tej kategorii sąd kontynuował dotychczasową linię orzeczniczą wskazując, że na 

możliwość i rozmiar przyznawania pomocy społecznej rzutują także możliwości finansowe 

organów. Wydaje się, że zmniejszenia liczby skarg w przedmiocie zasiłków z pomocy społecznej 

można dopatrywać się w powtarzalności skarżących podmiotów (osób) jak i powtarzalności ich 

żądań oraz wcześniejszego negatywnego wyniku skarg do tutejszego sądu. Zaznaczyć należy,  

iż skargi kasacyjne od wyroków oddalających skargi w przedmiocie zasiłków z opieki społecznej 

także nie przynosiły zmiany sytuacji prawnej skarżących.  
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Natomiast w grupie spraw z zakresu pomocy społecznej w roku sprawozdawczym w widoczny 

sposób zwiększyła się kategoria spraw obejmujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego,  

w szczególności dotyczących umorzenia należności dłużników alimentacyjnych. We wszystkich 

sprawach z tej kategorii skargi zostały oddalone a składy orzekające nie podważyły ocen 

dokonanych przez organy administracyjne, iż w rozstrzyganych przypadkach nie zachodziły 

szczególne okoliczności uzasadniające zastosowanie instytucji umorzenia należności 

alimentacyjnej dłużnika w trybie ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów (II SA/Bk 299/15, II SA/Bk 461/15). 

Trzecią, co do wielkości grupę spraw w Wydziale II WSA w Białymstoku stanowiły sprawy 

dotyczące wywłaszczania i zwrotu nieruchomości (symbol 619). Odnotowano znaczący wzrost 

wpływu, zwłaszcza spraw dotyczących wywłaszczeń częściowych, polegających na ograniczeniu 

uprawnień właścicielskich celem realizacji urządzeń przesyłowych (ograniczenie korzystania  

z nieruchomości i zezwolenie na jej niezwłoczne zajęcie). Kontynuując dotychczasową linię 

orzeczniczą składy orzekające, oddalając skargi właścicieli nieruchomości, podkreślały, że na 

etapie ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji celu 

publicznego o przebiegu przesądzonym w decyzji lokalizacyjnej, nie ma już możliwości 

kwestionowania usytuowania inwestycji. Zakres ograniczenia sposobu korzystania  

z nieruchomości przesądza bowiem albo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo 

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (II SA/Bk 1098/14).  

Sprecyzowano również stanowisko (na tle ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości)  

o braku konieczności określania w decyzji czasu ograniczenia. Sąd uznawał, iż w przepisach 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, brak jest podstawy prawnej do określania czasu trwania 

ograniczenia i nie stanowi takiej podstawy art. 114 ust. 1 u.g.n. Wszystkie skargi, które podnosiły 

zarzut braku wskazania ograniczenia czasowego zostały oddalone.  

Także sąd dokonał analizy przesłanek art. art. 116 ust. 1, 126 ust. 5 i 126 ust. 10 u.g.n. 

wyjaśniając różnice pomiędzy tymi regulacjami (II SA/Bk 435/15). 

W praktyce orzeczniczej Wydziału II w sprawach dotyczących ustalania odszkodowania za 

nieruchomości przejęte pod drogi publiczne pozostała różnica stanowisk na tle § 36 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości  

i sporządzania operatu szacunkowego. Uwidaczniają to orzeczenia w sprawach II SA/Bk 470/15  

w stosunku do orzeczeń II SA/Bk 600/15, II SA/Bk 1153/14.  Te różniące się stanowiska zostały 

omówione w rozdziale „Sprawy z zakresu wywłaszczania i zwrotu nieruchomości”. Ta 

problematyka nie jest także jednolicie prezentowana w orzeczeniach innych wojewódzkich sądów 

administracyjnych. 

W grupie spraw dotyczących zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, w roku sprawozdawczym 

2015, była kontynuowana dotychczasowa linia orzecznicza. Przy czym w sprawie II SA/Bk 623/15 
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doszło do wyraźnej zmiany stanowiska w zakresie jednej z przesłanek art. 136 ust. 3 u.g.n. Skład 

orzekający na skutek wyroku TK z 14 lipca 2015 roku w sprawie SK 26/14 uznał, że nie jest 

koniecznym warunkiem dopuszczalności żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w trybie 

powołanego wyżej przepisu złożenie wniosku o zwrot przez wszystkich uprawnionych lub zgody 

na żądanie zwrotu wszystkich uprawnionych. Wniosek o zwrot mogą złożyć wszyscy uprawnieni 

łącznie, część z nich lub pojedyncze osoby żądając zwrotu udziału im przypadającego. 

Wcześniejsze orzeczenia tutejszego sądu (późniejsze w tym przedmiocie nie były wydane) 

akceptowały stanowisko organów o wymogu łącznego domagania się zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości przez wszystkich uprawnionych lub przynajmniej zgody wszystkich na żądanie 

zwrotu.  

 Kolejną pod względem wielkości wpływu grupę spraw w Wydziale II stanowiły sprawy  

o symbolu 603, dotyczące utrzymania i ochrony dróg publicznych i innych ogólnodostępnych dróg, 

ruchu na drogach i przewozów. Łącznie załatwiono 100 takich spraw. W grupie spraw  

z omawianego symbolu dominowały skargi na decyzje nakładające kary pieniężne za 

niezachowanie warunków przewozu drogowego, w których to sprawach często zarzucano 

niezastosowanie przez organy przesłanek odstąpienia od ukarania przewidzianych w art. 92 

ustawy o transporcie drogowym. Składy orzekające wskazywały, że przepis ten odnosi się do 

wyjątkowych sytuacji, tj. takich, których doświadczony i profesjonalny podmiot wykonujący 

przewóz drogowy, przy zachowaniu najwyższej staranności i przezorności nie był w stanie 

przewidzieć. Nadto jednolicie uznawały, że obowiązek wykazania okoliczności wpływających na 

zwolnienie się przedsiębiorcy od odpowiedzialności za stwierdzone naruszenie prawa spoczywa 

na tymże przedsiębiorcy, który musi wykazać, że dołożył należytej staranności, aby zapewnić 

właściwą organizację i dyscyplinę pracy, a uchybienia nastąpiły wskutek zdarzeń i okoliczności, 

których nie mógł przewidzieć (II SA/Bk 680/15). W sprawach dotyczących transportu drogowego 

wielokrotnie stan faktyczny sprawy – wykonywanie przewozów międzynarodowych – wymagał 

stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej co wiązało się z koniecznością wykładni tych 

przepisów. Przykładem spraw, w których wystąpił element porządku ponadkrajowego mogą być 

sprawy: II SA/Bk 680/15, II SA/Bk 631/15, II SA/Bk 551/15. W pierwszej z nich sąd wskazał, że 

przepisy Umowy Europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe 

przewozy drogowe (AETR) mają zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów o transporcie 

drogowym, jeśli transport wykraczał poza granice Unii Europejskiej, co wynikało  

(w rozpoznawanym przypadku) z pkt 8 preambuły do rozporządzenia WE nr 561/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie harmonizacji niektórych przepisów 

socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenie Rady 

(EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG)  

nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L.102/1 z dnia 11 kwietnia 2006 r.). W sprawie II SA/Bk 631/15 sąd 
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wskazał, że maksymalne okresy dotyczące wczytywania danych dotyczących aktywności kierowcy 

określone zostały w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku w 

sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostki pojazdowej i karty 

kierowcy (Dz.UE.L.2010.168/16). Dokonał analizy obowiązków przedsiębiorcy przewozowego.  

W sprawie II SA/Bk 551/15 wskazano, że art. 92b oraz 92c ustawy o transporcie drogowym 

nakładają na przedsiębiorcę bezwzględny obowiązek kontroli i właściwej organizacji pracy 

kierowców w celu przeciwdziałania naruszeniom wymogów ustawy. Wyrazem tego obowiązku jest 

m.in. art. 10 ust. 2 i ust. 3 zdanie 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 15 marca 2006 r., który nakłada na przedsiębiorstwo transportowe obowiązek 

organizowania pracy kierowcom w taki sposób, aby kierowcy mogli przestrzegać przepisów 

rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 oraz przepisów rozdziału II rozporządzenia.  

Nadal liczną grupę stanowiły także skargi na czynności prezydenta miasta (starosty)  

w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu, w których to sprawach sąd 

konsekwentnie od lat stwierdza bezskuteczność tych czynności z prawem oraz stwierdza 

uprawnienie skarżącego do uzyskania zwrotu części opłaty. W wielu sprawach składy orzekające 

powoływały się na wyrok TK z 17 stycznia 2006 r. w sprawie K 6/04 stwierdzający 

niekonstytucyjność przepisu na podstawie którego pobierano opłaty (II SA/Bk 1222-1225/14).  

W wielu sprawach (II SA/Bk 1231/14, II SA/Bk 1227, II SA/Bk 1228/14, II SA/Bk 1229/14) 

wskazywały nadto na sprzeczność regulacji § 1 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 lipca 2003 r. 

Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu nie tylko z przepisami 

krajowymi, ale również unijnymi, w tym z art. 90 TWE. Oceniono, że § 1 ust. 1 rozporządzenia  

z dnia 28 lipca 2003 roku wykracza poza obszar regulacji ustawowej i jest sprzeczny z art. 90 

TWE, co uzasadnia odmowę jego zastosowania.  

 W problematyce orzeczniczej II Wydziału tutejszego sądu istotną grupę, chociaż  

o zdecydowanie mniejszym wpływie i załatwieniu skarg stanowiły sprawy o symbolu 615 –  

z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Z racji zwiększenia się inwestycji 

nakierowanych na produkcje tzw. energii odnawialnej zwiększyła się liczba spraw o wydanie 

warunków zabudowy dla inwestycji polegających na budowie farm wiatrowych, urządzeń 

fotowoltaicznych czy biogazowni.  Sąd wypowiedział się, że systemy fotowoltaiczne, 

kwalifikowane jako inwestycje produkcyjne, nie są zwolnione z obowiązku spełnienia warunków 

tzw. dobrego sąsiedztwa, o jakich stanowi art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. Sąd wskazał przy tym na rozbieżności w praktyce sądów 

administracyjnych w tym przedmiocie (II SA/Bk 1097/14).  

W kategorii spraw dotyczących warunków zabudowy większość skarg została oddalona, bowiem 

organy administracyjne coraz lepiej stosują przepisy u.p.z.p. Niezmieniona pozostała praktyka 
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orzecznicza w zakresie interpretacji zasady dobrego sąsiedztwa, wymogów analizy funkcji, cech 

zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Śladowe były w praktyce Wydziału II sprawy dotyczące lokalizacji dróg i autostrad oraz 

innych inwestycji celu publicznego, bowiem wpłynęły zaledwie 3 sprawy, a merytorycznie 

(oddaleniem skargi) załatwiona została jedna sprawa (II SA/Bk 499/15). Sąd powołując treść  

art. 54 u.p.z.p. wyjaśnił, że w decyzji o lokalizacji celu publicznego nie określa się szczegółowych 

parametrów technicznych inwestycji, a zatem organ nie miał obowiązku dokładnego wskazania 

położenia linii wodociągowej. Niezmienione pozostało orzecznictwo w przedmiocie rozumienia 

inwestycji celu publicznego. 

Mniej, niż w latach poprzednich było także skarg na uchwały w przedmiocie planów 

zagospodarowania przestrzennego. Tutejszy sąd kontynuował dotychczasową linię orzeczniczą 

przy badaniu zasadności skarg w tych sprawach, która to linia jest jednolicie ukształtowana  

w orzecznictwie NSA i pozostałych wojewódzkich sądów administracyjnych.  

Nadal istotną grupę, chociaż także mniej liczną w stosunku do okresu poprzedniego, 

stanowiły sprawy z zakresu ochrony środowiska, wśród których dominowały skargi na decyzje  

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Kontynuowano dotychczasową 

linię orzecznictwa sądowo-administracyjnego (II SA/Bk 996/14, II SA/Bk 58/15, II SA/Bk 348/15). 

We wszystkich merytorycznie zakończonych postępowaniach dotyczących środowiskowych 

uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia zapadły wyroki oddalające skargi, co wskazuje 

na utrwalenie praktyki właściwego stosowania przez miejscowe organy administracji publicznej 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

Śladowe (dwie załatwione) sprawy dotyczyły stosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody,  

a w szczególności wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez stosownego zezwolenia. 

Sąd powołał się na wyrok TK w sprawie SK 6/12. Skargi w obydwu sprawach zostały 

uwzględnione.    

 W sprawach z zakresu geodezji i kartografii dominowały, jak w latach poprzednich, sprawy 

ze skarg na decyzje dotyczące wpisów do ewidencji gruntów i budynków, choć znaczną grupę 

stanowiły też sprawy rozgraniczeniowe oraz związane z dostępem do zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego. Sąd podtrzymał dotychczasowy, utrwalony kierunek orzekania, zgodnie  

z którym aktualizacja ewidencji nie może nastąpić bez przedłożenia nowych dokumentów lecz 

wyłącznie w oparciu o powtórną ocenę dokumentów znajdujących się w operacie (II SA/Bk 

1252/14, II SA/Bk 381/15); wyjaśniał stronom różnice między aktualizacją ewidencji a jej 

weryfikacją i modernizacją; zwracał organom uwagę na zmianę stanu prawnego w zakresie zasad 

ustalania opłat za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego. Kontynuował dotychczasową 
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linię orzeczniczą w zakresie ustalania kosztów postępowania rozgraniczeniowego i zasad 

obciążania nimi stron (II SA/Bk 561/15, II SA/Bk 45/15).   

Charakterystyczny dla roku sprawozdawczego w tej grupie spraw był zwiększony wpływ skarg 

uprawnionych geodetów na wysokość obciążania ich kosztami za materiały z zasobu 

geodezyjnego udostępniane na potrzeby sporządzanych przez geodetów opracowań 

geodezyjnych i kartograficznych. Spory te dotyczyły stosowania znowelizowanych przepisów 

Prawa geodezyjnego i kartograficznego (II SA/Bk 1145/14, II SA/Bk 265/15). Sąd zwracał uwagę 

na wynikającą z art. 4a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zasadę odpłatnego 

udostępniania materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz podstawę prawną do 

wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalania opłaty za udostępnione materiały przez 

organy służby geodezyjnej i kartograficznej.  

 W sprawach z zakresu gospodarki mieniem, obejmujących także scalanie i podział 

nieruchomości, w okresie sprawozdawczym rozpoznano o połowę mniej spraw (21) niż w roku 

2014 (45). Dominowały sprawy ze skarg na decyzje w przedmiocie ustalenia opłat adiacenckich,  

w których sąd ustosunkowywał się do kwestii legalności podstawy prawnej ustalenia tej opłaty 

zamieszczonej w uchwale rady gminy oraz zastosowania właściwej podstawy prawnej ustalenia 

opłaty adiacenckiej w przypadku podziałów nieruchomości i jednoczesnej realizacji kilku urządzeń 

infrastruktury technicznej. W kilku sprawach dotyczących opłat adiacenckich sąd stwierdził, że 

decyzje zostały wydane bez podstawy prawnej (brak uchwały dotyczącej stawki procentowej 

opłaty w dacie stwierdzenia warunków do podłączenia nieruchomości do infrastruktury).  

W sprawach II SA/Bk 495/15, II SA/Bk 496/15, II SA/Bk 497/15 po uchyleniu zaskarżonych decyzji 

i decyzji pierwszoinstancyjnej jednocześnie umorzył postępowanie administracyjne na podstawie 

art. 145§ 3 p.p.s.a. w brzmieniu obowiązującym po 15 sierpnia 2015 roku tj. po nowelizacji ustawy 

p.p.s.a.  

 W kilkunastu sprawach z zakresu rolnictwa i leśnictwa przeważały zagadnienia dotyczące 

ochrony gruntów rolnych i leśnych. W jednej ze spraw oznaczonych jako „inne o symbolu 

podstawowym 616”, sąd wskazał właściwy sposób zastosowania art. 118 ust. 2a ustawy  

o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie ustalenia kręgu podmiotów uprawnionych do 

nieodpłatnego otrzymania prawa własności działki (II SA/Bk 1042/14).  

 W sprawach z zakresu gospodarki wodnej największa liczba spraw dotyczyła decyzji 

wydanych na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo wodne (stosunki wodne na gruncie). 

Podobnie jak w latach ubiegłych składy orzekające za istotny dowód w tych sprawach traktowały 

opinie biegłych z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej. Zwracały również uwagę na konieczność 

wykazania przez organy spójności zgromadzonego w tych sprawach materiału dowodowego  

(II SA/Bk 1144/14, II SA/Bk 44/15).  
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W roku sprawozdawczym, podobnie jak w latach ubiegłych, wpłynęło również kilka spraw 

dotyczących uchwał spółek wodnych w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej  

w takiej spółce. Tu sąd stanął na stanowisku, że starosta nie posiada merytorycznych kompetencji 

do ustalania wysokości składki uiszczanej przez członków spółki wodnej na jej rzecz, natomiast 

sprawuje nadzór nad działalnością spółek wodnych, w ramach którego mieści się uprawnienie do 

badania uchwał spółki co do ich zgodności z prawem. Takich kompetencji – oceny zgodności  

z prawem uchwał organów spółek wodnych – nie posiada natomiast Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze (II SA/Bk 640/15, II SA/Bk 905/14).  

 W grupie spraw samorządowych w stosunku do roku 2014 nastąpił spadek (o ponad 

połowę) liczby spraw rozpoznanych, zaś w sprawach z zakresu ustroju i organizacji samorządu 

terytorialnego odnotowano dwukrotny wzrost rozpoznania w stosunku do roku poprzedniego. 

Wśród spraw samorządowych dominowały, jak co roku, skargi na uchwały organów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz skargi tych organów na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody, zaś 

wśród spraw dotyczących ustroju samorządu terytorialnego najciekawsze zagadnienia dotyczyły 

zasad przeprowadzania referendów lokalnych. Sprawy z tej kategorii, a zwłaszcza te ostatnie, 

znajdowały się w szczególnym zainteresowaniu lokalnych mediów. W sprawach ze skarg na 

uchwały aktów prawa miejscowego oraz inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego 

podejmowanych w sprawach z zakresu administracji publicznej (art. 3 § 2 pkt 5 i 6) składy 

orzekające miały już możliwość stosowania znowelizowanych przepisów p.p.s.a., obowiązujących 

po 15 sierpnia 2015 roku a w szczególności art. 58 § 1 pkt 5a tej ustawy, tj. odrzucano skargę na 

taki akt jeżeli strona nie wykazała by został naruszony jej interes prawny lub obowiązek (II SA/Bk 

380/15). W stanie prawnym poprzednio obowiązującym, brak naruszenia interesu prawnego 

skutkował oddaleniem skargi.  

W pozostałych kategoriach spraw rozpoznawanych przez Wydział II dominowała 

problematyka zbliżona do lat poprzednich. Także, jak wyżej zauważono, linia orzecznicza 

Wydziału II stanowiła kontynuację dotychczasowych stanowisk składów orzekających. 

Rozbieżności oraz odejścia od dotychczasowej linii wystąpiły jednostkowo i zostały 

zasygnalizowane przy przedstawianiu problematyki poszczególnych kategorii spraw. Dotyczyły 

one zmiany, pod wpływem stanowiska NSA, kierunku kwalifikowania jako informacja publiczna 

kopii protokołów i uchwał z posiedzeń zarządu okręgowego PZŁ (sprawy: II SAB/Bk 23/15,  

a II SAB/Bk 73/15, II SAB/Bk 74/15); odejścia, na skutek wyroku TK od dotychczasowej linii 

orzeczniczej odnoszącej się do przesłanek art. 136 ust. 3 u.g.n. (II SA/Bk 623/15) oraz ustalania 

wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne (II SA/Bk 470/15 a II SA/Bk 

600/15, II SA/Bk 1153/14).  

Składy orzekające z zasady w uzasadnieniach orzeczeń licznie powoływały wyroki NSA oraz 

wojewódzkich sądów administracyjnych wskazując orzeczenia, do których się przychylały  
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i uzasadniały wybraną linię orzeczniczą przy braku jednolitości w orzecznictwie (II SA/Bk 383/15,  

II SA/Bk 312/15, II SA/Bk 476/15).  

Także wielokrotnie powoływały się na Konstytucję RP oraz stosowały nierzadko prokonstytucyjną 

wykładnię prawa (II SA/Bk 977/14, II SA/Bk 393/15). Odwoływały się do zasad Konstytucji, np. do 

zasady proporcjonalności, ochrony własności, zasady sprawiedliwości społecznej czy prawa  

do informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne  

(II SA/Bk 623/15, II SA/Bk 1065/14, II SA/Bk 312/15, II SA/Bk 519/15, II SA/Bk 452/15, II SA/Bk 

393/15).  

Również zmierzono się ze stosowaniem nowych, obowiązujących od 15 sierpnia 2015 roku, 

przepisów p.p.s.a., zmienionych ustawą z 9 kwietnia 2015 roku (o zmianie ustawy – Prawo  

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) i późniejszymi ustawami nowelizującymi.  

I tak stosowano nową regulację art. 145 § 3 p.p.s.a. (II SA/Bk 495-497/15), regulację art. 58 § 1 

pkt. 5a p.p.s.a. (II SA/Bk 380/15), nową regulację art. 152 p.p.s.a (II SA/Bk 383/15, II SA/Bk 

534/15, II SA/Bk 4549/15), jak też w sprawach ze skarg na bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania po 15 sierpnia 2015 roku ściśle stosowano sposób rozstrzygnięcia 

określony w art. 149 § 1 i 2 p.p.s.a. (II SAB/Bk 67/15). Korzystano także z rozszerzonej możliwości 

rozpoznawania spraw w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym (II SAB/Bk 27/15,  

II SAB/Bk 51/15, II SAB/Bk 52/15, II SAB/Bk 54/15).  

Generalnie w praktyce orzeczniczej obydwu wydziałów orzeczniczych WSA w Białymstoku 

starano się, wzorem lat ubiegłych, dbać o jednolitość orzecznictwa „wewnętrzną” oraz  

w odniesieniu do stanowiska innych sądów administracyjnych, w szczególności w stosunku do linii 

orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podnoszeniu poziomu orzecznictwa tutejszego 

sądu służyły comiesięczne narady sędziów. Poświęcano je nie tylko problemom prawa 

materialnego, rozbieżnościom w praktyce orzeczniczej sądów, omawianiu zmian prawa 

procesowego ale także analizie tych orzeczeń tutejszego sądu, których stanowisko nie zostało 

podzielone przy ich kontroli instancyjnej. Jednym z głównych celów działalności orzeczniczej sądu 

pozostawało podnoszenie poziomu orzecznictwa.  

 

V. DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU INFORMACJI SĄDOWEJ 

 

Tak jak w latach poprzednich – Wydział Informacji Sądowej wykonywał swoją pracę  

w niezmienionym składzie i nadal jednym z jego głównych zadań było udzielanie informacji 

publicznej poprzez załatwianie wniosków pisemnie złożonych do sądu (w formie tradycyjnej – 

papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, także z wykorzystaniem platformy  

e-PUAP) oraz udzielanie informacji ustnie: telefonicznie lub bezpośrednio w sekretariacie 

Wydziału. 
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 Liczba zarejestrowanych wniosków pisemnych zmniejszyła się o 6, bowiem wpłynęło ich 

21, podczas gdy w 2014 roku ich liczba wynosiła 27. Dodać należy przy przedstawianiu wpływu 

obejmującego 2015 rok – 12 ponownych pism, które nie były oddzielnie rejestrowane. W formie 

tradycyjnej – papierowej złożono 3 wnioski, pozostałe – 18 w drodze poczty elektronicznej, w tym 

2 wnioski wpłynęły z wykorzystaniem platformy e-PUAP. W roku sprawozdawczym wszystkie 

zostały załatwione w drodze czynności materialno-technicznej – głównie poprzez udzielenie 

odpowiedzi a także poprzez przekazanie kopii żądanych dokumentów. 

Nie wydano decyzji odmownych w żadnej sprawie. Także nie wpłynął żaden wniosek dotyczący 

warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej. Nie były wydane decyzje o wysokości 

opłat.  

 Oprócz 21 wniosków o udzielenie informacji publicznej w roku sprawozdawczym do WIS 

WSA w Białymstoku wpłynęło 16 wniosków (w 2014 roku – 8) o udzielenie informacji w ramach 

współpracy z krajowymi jednostkami organizacyjnymi. Także te wnioski były niezwłocznie, bo  

w ciągu 1-3 dni załatwione. 

 Spośród 21 wniosków o udzielenie informacji publicznej jedynie w 2 przypadkach żądano 

nadesłania kopii orzeczenia sądu. Wnioski dotyczyły konkretnie wskazanej sygnatury. Jeden 

pochodził od kancelarii radcowskiej, drugi od organu (wójt gminy).  Ta znikoma liczba wniosków  

o nadesłanie orzeczeń sądu potwierdza coraz powszechniejsze korzystanie przez osoby fizyczne  

i instytucje z Bazy orzeczeń NSA. 

 W 2015 roku, znacznie więcej niż poprzednio wniosków o udzielenie informacji publicznej 

pochodziło od osób fizycznych. Tych było 13 w ogólnej liczbie 21 wniosków. Pozostałe pochodziły 

od instytucji, kancelarii radców prawnych lub adwokatów, 3 wnioski złożyli dziennikarze. Media 

zwracały się bądź o informacje w konkretnej sprawie bądź ogólnie związane z pracą sądu. 

Natomiast żaden wniosek nie pochodził od organizacji społecznych.  

Tak, jak w poprzednim roku sprawozdawczym, w WSA w Białymstoku nie odnotowano znaczącej 

aktywności organizacji społecznych oraz stowarzyszeń w zakresie żądania informacji publicznej.  

Wnioskujący zainteresowani byli zarówno informacjami wynikającymi z działalności orzeczniczej 

sądu, jak i związanymi z jego strukturą, organizacją a także gospodarką finansową. 

Przykładowo żądano informacji dotyczących: 

 umów zawieranych przez sąd z podmiotami zewnętrznymi i udostępnienia ich kopii; 

 infrastruktury teleinformatycznej i wydatkowania środków finansowych z nią związanych;  

 struktury zatrudnienia z rozbiciem na grupy zawodowe oraz danych zawierających 

zatrudnienie osób niepełnosprawnych; 

 wymogów związanych z wykonywaniem czynności sędziów i asystentów, w tym 

przedstawienia pytań testowych oraz tematów prac w konkursie na stanowisko asystenta 

sędziego; 
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 przedstawienia danych statystycznych związanych z działalnością sądu; 

 informacji o indywidualnie wskazanych sprawach lub grupach spraw;  

 zasad funkcjonowania systemu kancelaryjnego oraz przedstawienia regulacji instrukcji 

kancelaryjnej stosowanej w tutejszym sądzie; 

 zapytań związanych z czynnościami procesowymi i terminami ich wymagalności; 

 udostępnienia kopii dokumentów z akt administracyjnych dołączonych do akt sądowych.  

Zważywszy na ogólnie niską liczbę złożonych wniosków o udzielenie informacji publicznej, nie 

można wyprowadzić tezy o dominacji jakiejkolwiek z żądanych kwestii, bowiem przedstawiona 

powyżej różnorodność przy ogólnej liczbie wniosków to uniemożliwia.  

 W grupie 16 wniosków o udzielenie informacji w ramach współpracy z krajowymi 

jednostkami organizacyjnymi, ich autorami były następujące podmioty: 

 sądy – 5 wniosków; 

 prokuratury – 4 wnioski; 

 organy Policji – 2 wnioski, 

 organy samorządowe – 3 wnioski; 

 organy kontroli skarbowej – 1 wniosek.  

 Jak wyżej podano, we wszystkich przypadkach wnioski o udzielenie informacji w ramach 

współpracy z krajowymi jednostkami organizacyjnymi były wykonywane niezwłocznie. 

 Drugą zasadniczą formą udzielania informacji dotyczącej działalności tutejszego sądu przez 

Wydział Informacji Sądowej było załatwianie petentów w siedzibie sądu. Przede wszystkim 

wymienić tu należy liczbę 1121 spraw, w których udzielono informacji w sekretariacie Wydziału.  

W tym udostępniono akta 410 osobom. Telefonicznych informacji udzielono 3002. Zatem łączna 

liczba udzielonych osobiście (ustnych i telefonicznych) informacji wyniosła – 4123. Najczęściej 

informacje te dotyczyły stanu konkretnej sprawy, np.: wyznaczenia terminu rozprawy, zasad 

uiszczenia wpisu sądowego, sposobu zaskarżenia orzeczenia, interpretacji pisma sądu, 

charakteru wezwania/zawiadomienia sądu. Duża jednak część obejmowała ogólne informacje 

związane z działalnością sądu, zwłaszcza z zasadami postępowania sądowoadministracyjnego, 

wysokością opłat sądowych, sposobem ich uiszczania, uzyskiwaniem przez orzeczenia sądu 

przymiotu prawomocności. Każdorazowo petenci byli sprawnie i kompetentnie załatwieni.  

 Poza wymienionymi formami działalności WIS wymienić należy nadto wszystkie pozostałe 

zadania określone w § 5 Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów 

administracyjnych. 

Wśród nich na uwagę zasługuje pełnienie obowiązków administratora systemu informatycznego, 

w tym WIS prowadzi obsługę Biuletynu Informacji Publicznej oraz odpowiada za merytoryczną 

treść strony internetowej sądu.  
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Ta ostatnia przy dużym współudziale oraz zaangażowaniu pracowników obsady Wydziału, została 

w roku sprawozdawczym zmodyfikowana nie tylko w odniesieniu do szaty graficznej, ale także 

przez wzbogacenie treści. Przykładowo dodano pozycję „Komunikaty rzecznika prasowego”,  

w której głównie podawane są informacje o terminach rozpoznawanych spraw mogących budzić 

zainteresowanie społeczne, a po ich zakończeniu podawany jest niezwłocznie sposób 

rozstrzygnięcia oraz główne jego motywy. Niezależnie od tego w 2015 roku Przewodniczący 

Wydziału pełniąc jednocześnie funkcję rzecznika prasowego sądu także udzielał telefonicznie 

informacji mediom o stanie spraw, treści wydanego orzeczenia i motywów, którymi kierował się 

skład orzekający, prawomocności i skutkach prawnych wyroków. 

W roku sprawozdawczym nie pojawiły się w mediach negatywne informacje odnoszące się 

do działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Telewizyjne, radiowe  

i prasowe relacje na ogół zawierały prawidłowe informacje o sprawach i działalności sądu. 

Natomiast wystąpił jeden przypadek prostowania informacji, która ukazała się w dzienniku 

lokalnym. 

 WIS prowadził także sprawy skarg, wniosków i petycji.  

W 2015 roku wpłynęło ogółem 30 skarg i wniosków – 8 skarg i 22 wnioski – o 4 więcej niż  

w roku 2014, w którym zarejestrowano łącznie 26 spraw – 11 skarg i 15 wniosków. Petycji – tak 

jak w roku poprzednim – nie zarejestrowano. Nie odnotowano skarg na kulturę i sposób 

prowadzenia rozpraw.  

Bilans roczny w podziale na skargi i wnioski w poszczególnych rodzajach spraw przedstawiał się 

następująco: 

- 5 skarg oraz 12 wniosków dotyczyło działalności sądu; 

- 2 skargi i 8 wniosków załatwionych przez sąd dotyczyło działalności innych podmiotów; 

- 1 skarga i 2 wnioski zostały przekazane według właściwości innym organom.  

Spośród 5 skarg dotyczących działalności WSA w Białymstoku: 

- 2 skargi zawierały zarzuty wadliwości postępowania sądowego, 

- 3 dotyczyły wadliwości rozstrzygnięcia. 

W ostatnio wymienionych skarżący polemizowali z rozstrzygnięciem bądź w stosunku do 

nieprawomocnego orzeczenia – 2 skargi – bądź (1 skarga) prawomocnego wyroku, oczekując od 

Prezesa Sądu weryfikacji rozstrzygnięć składów orzekających. Przy tym skargi te nie zawierały 

konkretnych zarzutów pozwalających na ewentualne zakwalifikowanie ich jako skargi kasacyjne. 

Załatwiając skargi odmownie wskazywano na brak prawnej możliwości ingerencji Prezesa sądu  

w stosunku do rozstrzygnięcia sądu oraz pouczano skarżących o procesowych możliwościach 

oraz terminach podważenia orzeczeń nieprawomocnych. W sytuacji wyroku prawomocnego – 

wskazywano na brak procesowych oraz nieprocesowych możliwości wzruszenia orzeczenia  

z przyczyn merytorycznych – według skarżącego – wadliwego. Skarga odnosząca się do 
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prawomocnego wyroku w sprawie zakończonej w 2004 roku jest powtarzalną skargą jednego 

podmiotu, który od lat wielokrotnie powtarza skargi tej samej treści i adresuje je niezmiennie do 

wielu instytucji. 

Spośród dwóch skarg odnoszących się do wadliwości postępowania sądowego jedna 

podnosiła ograniczenie roli skarżącego jako pełnomocnika strony. Przy tym jednocześnie z tego 

powodu została wniesiona skarga o wznowienie postępowania. Dlatego udzielono odpowiedzi, iż 

zasadność zarzutu będzie przedmiotem rozważań sądu w sprawie o wznowienie postępowania. 

Druga ze skarg dotyczących wadliwości postępowania obejmowała czynności Przewodniczącego 

wydziału w postaci zarządzenia w przedmiocie wykazania należytego umocowania skarżącego do 

reprezentowania skarżącej spółki oraz działań mających na celu ustalenie w sposób właściwy 

kręgu stron postępowania. 

W tej ostatniej części zarzutów skargi nie podzielono. Skarżącemu wyjaśniono obowiązek 

rozróżnienia w postępowaniu sądowym pozycji procesowej poszczególnych osób, co wykonywane 

jest na etapie badania wymogów formalnych skargi. W sprawie skarga została wniesiona  

w jednym piśmie przez kilka podmiotów reprezentowanych przez jedną osobę, która  

w postępowaniu administracyjnym traktowana była wyłącznie jako pełnomocnik strony bez swoich 

własnych uprawnień. W skardze na wydaną decyzję administracyjną status tej osoby (później 

autora skargi administracyjnej do Prezesa Sądu) nie był jednoznacznie określony, stąd 

kwestionowane zarządzenia Przewodniczącego wydziału zmierzały do wyjaśnienia czy dana 

osoba wnosi skargę także we własnym imieniu.  

Natomiast podzielono zarzuty skargi w tej części, która obejmowała nałożenie kolejnego 

obowiązku przedstawienia aktualnego na datę wniesienia skargi wypisu z KRS w sytuacji, gdy 

pierwszy wypis przedłożony na żądanie sądu obejmował późniejszy (niż data wpływu) okres. Nie 

zauważono bowiem wskazania w przedłożonych na wcześniejsze żądanie sądu wypisach 

adnotacji o dacie wzmianki ostatniej zmiany wpisu w wypisie – dokonanej przed datą wniesienia 

skargi.  Porównanie dat dawało odpowiedź dla oceny czy wpis w KRS poświadczał prawidłowość 

reprezentacji skarżącego w dacie wnoszenia skargi. Wobec tego strona niezasadnie została 

wezwana do przedłożenia kolejnego – trzeciego – wypisu z KRS. Z tych powodów w tej części 

skarga złożona do Prezesa Sądu została uwzględniona. 

 W problematyce wniosków dotyczących działalności sądu dominowały pochodzące od stron 

postępowania prośby o informacje o stanie spraw sądowoadministracyjnych, o dacie 

prawomocności wydanego orzeczenia, wpływu dokumentów oraz wykazu spraw danej osoby 

zawisłych bądź rozpoznanych w tutejszym sądzie. Nie odnotowano wniosków „ogólnych” ani 

petycji dotyczących funkcjonowania sądu. 

Jak na wstępie podano, łącznie do WSA w Białymstoku wpłynęło 30 skarg i wniosków, ale 

do liczby tej dodać należy pisma ponownie wnoszone – tych wpłynęło 18. Na ostatnio wymienione 
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udzielano odpowiedzi o braku podstaw do zmiany stanowiska zajętego na wcześniejszą skargę 

lub wniosek, bądź pozostawiano pismo bez rozpoznania w trybie art. 239 § 1 k.p.a. (ze względu 

na kolejną powtarzalność tych samych zarzutów).  

W roku sprawozdawczym nie odnotowano skarg złożonych w trybie Działu VIII Kodeksu 

postępowania administracyjnego na przewlekłe prowadzenie postępowań przez tutejszy sąd czy 

opóźnienia w doręczaniu odpisów orzeczeń (w tym uzasadnień).  

Nie odnotowano skarg na pracowników sekretariatów lub innych pracowników 

administracyjnych sądu. 

W roku sprawozdawczym nie odnotowano interwencji postów i senatorów.  

 

VI. POZAORZECZNICZA DZIAŁALNOŚĆ SĄDU 

 

W 2015 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku kontynuowano zwyczaj 

comiesięcznych narad sędziów obydwu wydziałów orzeczniczych z udziałem referendarzy  

i asystentów. Takich narad przeprowadzono 10, z wyłączeniem miesięcy letnich (lipiec-sierpień), 

gdy większość pracowników przebywała na urlopach. Przedmiotem narad były zagadnienia 

problemowe wynikające z bieżącego orzecznictwa oraz sprawy, w których NSA uwzględnił skargi 

kasacyjne od wyroków tutejszego sądu. Nadto poświęcano uwagę zmianom przepisów oraz 

dyskutowano nad wypracowaniem jednolitej linii orzeczniczej sądu. Wielokrotnie analizowano 

przepisy ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zmienione ustawami  

z 2015 roku a obowiązujące od 15 sierpnia ubiegłego roku. Omawiano wybrane orzeczenia 

Naczelnego Sądu Administracyjnego istotne dla praktyki orzeczniczej.  

Sędziowie, referendarze oraz asystenci tutejszego sądu brali udział w roku sprawozdawczym 

w wielu naradach, konferencjach oraz szkoleniach organizowanych przede wszystkim przez 

Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne a także instytucje 

pozasądowe. 

Orzeczenia tutejszego sądu, w okresie sprawozdawczym, publikowane były w następujących 

periodykach:  

- „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” – w numerze 2 z 2015 r. zamieszczono 

informację o orzeczeniach w sprawach: I SA/Bk 157/14 dotyczącej odmowy wszczęcia 

postepowania w sprawie o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego  

w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz II SA/Bk 149/14 w przedmiocie 

nakazania usunięcia odpadów z nieruchomości; w numerze 3 z 2015 r. zamieszczono informację 

o orzeczeniu w sprawie II SA/Bk 35/14 w przedmiocie wniesienia sprzeciwu wobec przyjęcia 

zgłoszenia robót budowlanych;  
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- „Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów 

administracyjnych” – w numerze 3 z 2015 r. zamieszczono informacje o orzeczeniach wydanych 

w sprawach: I SA/Bk 377/11 w przedmiocie częściowego uchylenia decyzji organu I instancji  

w sprawie określenia zobowiązania w opłacie skarbowej, I SA/Bk 468/11 dotyczącej 

oprocentowania nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, II SA/Bk 203/13 dotyczącej 

nieprzyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów, II SA/Bk 1162/13 dotyczącej 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w numerze 

4 z 2015 r. opublikowano informacje o orzeczeniach wydanych w sprawach: I SA/Bk 634/13 

dotyczącej zwrotu dotacji przyznanych w latach 2011-2012 a wykorzystywanych niezgodnie  

z przeznaczeniem oraz II SA/Bk 817/13 dotyczącej zmiany w operacie ewidencji gruntów  

i budynków. 

Najwięcej informacji dotyczących orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Białymstoku opublikowano w ogólnopolskich wydaniach dzienników takich jak: „Dziennik 

Gazeta Prawna” (17) oraz „Rzeczpospolita” (9).  

Lokalne wydania prasy codziennej także opisywały sprawy budzące zainteresowanie 

społeczności lokalnej zamieszczając artykuły poświęcone przebiegowi i wyrokowaniu  

w postępowaniach dotyczących między innymi uchwały rady miasta w sprawie wprowadzenia 

opłat za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania, wydania decyzji o pozwoleniu na 

budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych, uchwały sejmiku województwa  

w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego budowy regionalnego portu 

lotniczego. 

Wszystkie orzeczenia WSA w Białymstoku wydane w bieżącym okresie sprawozdawczym 

dostępne są w wersji zanonimizowanej w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na 

stronie internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl., która jest dostępna również ze strony 

internetowej tutejszego sądu: www.bialystok.wsa.gov.pl. (w liczbie 23.665 na dzień 31 grudnia 

2015 r. Natomiast w bazie wewnętrznej sądów administracyjnych tj. Centralnej Bazie Orzeczeń  

i Informacji o Sprawach, która nie jest dostępna ze strony internetowej, stan orzeczeń WSA  

w Białymstoku udostępnionych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 28.452. Anonimizacja 

orzeczeń wydawanych przez sąd wykonywana jest na bieżąco.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/
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VII. TABELE 

 

Tabela 1 – Wpływ i załatwienie spraw oraz stan zaległości w 2015 r. w Wydziale I 

 

Miesiąc 

 

Pozostało z 

poprzedniego 

okresu 

Wpłynęło 

ZAŁATWIONO 

Pozostało  

na okres 

następny 
Łącznie 

w tym: 

na  

rozprawie 

na 

posiedzeniu 

niejawnym 

Styczeń 180 178 147 35 112 211 

Luty 211 81 61 49 12 231 

Marzec 231 60 56 47 9 235 

Kwiecień 235 94 91 70 21 238 

Maj 238 188 53 40 13 373 

Czerwiec 373 136 112 100 12 397 

Lipiec 397 102 43 35 8 456 

Sierpień 456 129 38 21 17 547 

Wrzesień 547 107 76 57 19 578 

Październik 578 138 75 66 9 641 

Listopad 641 116 88 77 11 669 

Grudzień 669 94 140 136 4 623 

RAZEM x 1423 980 733 247 x 
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Tabela 2 – Wpływ i załatwienie spraw oraz stan zaległości w 2015 r. w Wydziale II 

 

Miesiąc 

Pozostało z 

poprzedniego 

okresu 

Wpłynęło 

ZAŁATWIONO 

Pozostało  

na okres 

następny 
Łącznie 

w tym: 

na 

rozprawie 

na 

posiedzeniu 

niejawnym 

Styczeń 333 85 138 74 64 280 

Luty 280 69 103 85 18 246 

Marzec 246 113 91 63 28 268 

Kwiecień 268 78 116 95 21 230 

Maj 230 78 113 85 28 195 

Czerwiec 195 108 112 80 32 191 

Lipiec 191 67 49 27 22 209 

Sierpień 209 61 54 44 10 216 

Wrzesień 216 70 90 67 23 196 

Październik 196 62 76 58 18 182 

Listopad 182 57 61 47 14 178 

Grudzień 178 60 91 65 26 147 

RAZEM x 908 1094 790 304 x 

 

Dane zawarte w tabelach 1, 2 obejmują: 

 skargi na akty i czynności organu (repertorium SA), 

 skargi na bezczynność organu (repertorium SAB), 

 inne niż wymienione w pkt. 1, 2 sprawy rozpatrywane na podstawie przepisów – Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a w tym między innymi dla 

wpisywania wniosków o przyznanie prawa pomocy składanych przed wpłynięciem 

skargi (repertorium (SO). 
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Tabela 3 – Załatwienie na rozprawach skarg w latach 2004-2015 

 

 

Rok 

Załatwiono na rozprawie 

 

Ogółem: 

w tym: 

uwzględniono oddalono w inny 

sposób 

2004 1301 350 896 55 

2005 961 208 690 63 

2006 1045 283 696 66 

2007 1176 422 705 49 

2008 994 304 637 53 

2009 1151 354 740 34 

2010 1210 370 786 54 

2011 1164 298 816 50 

2012 1170 262 844 64 

2013 1329 363 896 70 

2014 1539 488 978 73 

2015 1516 286 1167 63 

 

Tabela obejmuje załatwienie w dwóch wydziałach orzeczniczych WSA w Białymstoku 

(sprawy z repertorium SA i SAB) 

 

 

Tabela 4 – Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Białymstoku w 2015 roku 

 

Lp. Rodzaj sprawy Wpłynęło Odrzucono 

skargę 

kasacyjną 

Przekazano 

do NSA 

1 SA 549 31 509 

2 SAB 19 5 15 

3 SO - - - 

Razem (SA+SAB+SO) 568 36 524 
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Tabela 5 – Sprawy niezałatwione w WSA w Białymstoku w 2015 roku 

 

 
L.p. 

 

 
Rodzaj 
sprawy 

Liczba spraw niezałatwionych 
pozostających od daty pierwszego wpływu skargi do sądu 

powyżej 
3 do 6 

miesięcy 

powyżej  
6 do 12 

miesięcy 

powyżej 
12 miesięcy 

do 2 lat 

powyżej 
2 do 3 lat 

powyżej 
3 lat 

1. SA 275 46* 6 5 1* 

 
2. 
 

SAB - - - - 1* 

 

*
Dane obejmują 2 sprawy (rep. SA) oraz 1 sprawę (rep. SAB),  

w których nastąpiło wznowienie postępowania sądowego.
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Tabela 6 – Terminowość załatwiania spraw w WSA w Białymstoku w 2015 roku 

 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj 

sprawy 

Od daty wpływu sprawy w danym lub poprzednim okresie sprawozdawczym  

do jej załatwienia upłynął okres: 

razem 

(3-9) 

do 2 

miesięcy 

powyżej 2 

miesięcy do 

3 miesięcy 

powyżej 3 

miesięcy do 

4 miesięcy 

powyżej 4 

miesięcy do 

6 miesięcy 

powyżej 6 

miesięcy do 

12 miesięcy 

powyżej 12 

miesięcy do 

24 miesięcy 

powyżej 

24 miesięcy 

1. SA 1938 615 483 299 378 150 13 - 

2. SAB 114 70 38 4 2 - - - 

 

 

Tabela 7 - Sprawozdanie statystyczne z ruchu i załatwienia spraw za 2015 rok w WSA  

w Białymstoku  

 

Wydz 
Typ 

reper. 

Pozostało 

z 2014 r. 

Wpłynęło 

w 

 2015 r. 

ZAŁATWIONO 

Pozostało 

 na  

2016 r. 

Łącznie  

 na 

rozprawie  

 i na pos. 

niej. 

 (6 + 11) 

Na rozprawie Na posiedzeniu niejawnym 

ogółem 

uwzgl. 

skargę 

 

oddalono 

skargę 

odrzucono 

skargę 

w  

 inny 

sposób 

ogółem 
uwzgl. 

skargę 

oddalono 

skargę 

odrzucono 

skargę 

w  

inny 

sposób 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I 

SA 179 1419 975 730 78 638 2 12 245 - - 120 - 623 

SAB 1 2 3 3 2 1 - - - - - - - - 

SO - 2 2 - - - - - 2 - - - 2 - 

  180 1423 980 733 80 639 2 12 247 - - 120 2 623 

II 

SA 303 796 963 705 183 507 11 4 258 - - 168 - 136 

SAB 26 96 111 78 23 21 7 27 33 1 - 25 - 11 

SO 4 16 20 7 7 - - - 13 4 3 1 5 - 

 333 908 1094 790 213 528 18 31 304 5 3 194 5 147 

WSA 

SA 482 2215 1938 1435 261 1145 13 16 503 - - 288 - 759 

SAB 27 98 114 81 25 22 7 27 33 1 - 25 - 11 

SO 4 18 22 7 7 - - - 15 4 3 1 7 - 

 513 2331 2074 1523 293 1167 20 43 551 5 3 314 7 770 


