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W 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 

kontynuował działalność orzeczniczą oraz pozaorzeczniczą  
w dotychczasowej strukturze organizacyjnej dwóch wydziałów 
orzeczniczych oraz Wydziału Informacji Sądowej, także w niezmienionym 
liczebnie składzie. 

Mimo nieco mniejszego, niż w 2015 roku wpływu spraw, załatwionych 
zostało o 526 spraw więcej, na który to wynik miała wpływ między innymi 
liczba zakończonych spraw z zakresu gier losowych i zakładów wzajemnych 
podlegających rejestracji w Wydziale I (Finansowym) ale rozpoznanych 
także przy widocznej pomocy sędziów orzekających w Wydziale II 
(Ogólnoadministracyjnym). 

Na koniec roku sprawozdawczego niezałatwionych zostało 411 spraw, 
podczas gdy zaległość za 2015 rok wynosiła 770 spraw. Osiągnięte wyniki 
dają powód do satysfakcji. 

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 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 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.  
 
 
 

I. 

WPROWADZENIE 
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II. 
WPŁYW, RODZAJE I ZAŁATWIENIE SPRAW 

 

 
 

Wpływ spraw (obydwa wydziały orzecznicze, wszystkie repertoria) 
zamknął się w 2016 roku liczbą 2241 (z poprzedniego roku pozostało 770 
spraw). Łącznie w roku sprawozdawczym załatwiono 2600 spraw, w tym na 
rozprawie 2037 oraz 563 na posiedzeniu niejawnym. Pozostało 411 spraw 
niezałatwionych. 
W stosunku do roku poprzedniego załatwiono o 526 spraw więcej przy 
niezmienionej obsadzie kadrowej, na który to wynik miał istotny wpływ fakt 
dużej liczby spraw jednogatunkowych z zakresu gier losowych i zakładów 
wzajemnych. Jednakże nie sposób pominąć całej pozostałej części spraw – 
tak jak dotychczas bardzo zróżnicowanych, zwłaszcza w Wydziale II 
Ogólnoadministracyjnym. 

Do Wydziału I (Finansowego) wpłynęło 1239 spraw (623 pozostało  
z poprzedniego okresu sprawozdawczego), a załatwionych zostało 1587 
spraw – 1286 na rozprawie, 301 na posiedzeniu niejawnym. Sprawy te,  
w części, zostały rozpoznane z udziałem sędziów przydzielonych do 
orzekania w Wydziale Ogólnoadministracyjnym. Dotyczyło to głównie 
spraw z zakresu gier losowych i zakładów wzajemnych – najbardziej licznej 
grupy, bowiem wpłynęło ich 587 a z poprzedniego okresu 
sprawozdawczego pozostało 374. Na koniec 2016 roku spraw z podsymbolu 
6042 niezałatwionych pozostało zaledwie 23. Dodać należy, że większość 
tych spraw podlegała rozpoznaniu na rozprawie (824) i zakończyła się 
wydaniem wyroku, który w zdecydowanej większości podlegał 
uzasadnieniu na żądanie strony skarżącej. 

Wpływ w Wydziale II (Ogólnoadministracyjnym) wyniósł 1002 sprawy 
(zaległych z 2015 roku – 147), załatwiono 1013 spraw, z czego 751 na 
rozprawie a 262 na posiedzeniu niejawnym.    

W rozbiciu na poszczególne repertoria to: 
- w repertorium SA obydwu wydziałów zarejestrowano 2059 spraw (1229 
Wydział I + 830 Wydział II), zaś załatwiono 2428 spraw (1577 + 851). 
Niezałatwionych w repertoriach SA w obydwu wydziałach zostało 390 
spraw (odpowiednio 275 i 115). Załatwiono więcej o 490 spraw niż w roku 
2015 (wówczas zakończono 1938 spraw z repertorium SA); 
- w repertorium SAB (skargi na bezczynność) – łącznie zanotowano wpływ 
143 skarg (5 spraw w Wydziale I + 138 w Wydziale II) a zakończono 137 
spraw (5 + 1132), pozostało 17 skarg niezałatwionych w Wydziale II;  
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- w repertorium SO – łącznie zarejestrowano 39 spraw (Wydział I – 5 spraw, 
Wydział II – 34 sprawy). Zakończono 35 spraw (5 + 30), na następny okres 
pozostało 4 sprawy. W tym repertorium wpływ był dwukrotnie wyższy niż 
w 2015 roku. 

Podobnie jak w roku ubiegłym główną grupę spraw zarejestrowano  
w repertorium SA. Stanowiły one 91,87 % całego wpływu.  

Przedmiotowo najbardziej liczną grupę rozpoznawanych przez WSA  
w Białymstoku w 2016 roku, stanowiły sprawy: 
1. z zakresu działalności gospodarczej (symbol 604) – wpływ 593 spraw  
(w 2015 r. –794), w tym najwięcej: 
- gry losowe i zakłady wzajemne (podsymbol 6042) – wpływ – 587 spraw 
(789). 

Sprawy z zakresu działalności gospodarczej stanowiły 28,80 % ogólnego 
wpływu repertorium SA obydwu wydziałów łącznie, 48,25 % wpływu 
repertorium SA Wydziału I i 47,86 % ogólnego wpływu Wydziału 
Finansowego (wszystkie repertoria), w tym sprawy o podsymbolu 6042 
(gry losowe i zakłady wzajemne) stanowiły 98,99 % wpływu spraw  
o symbolu podstawowym 604;  
2. z zakresu zobowiązań podatkowych (symbol 611) – 509 spraw (w 2015 r. 
– 474), w tym między innymi: 
- podatek od towarów i usług – 114 (114), 
- podatek dochodowy od osób fizycznych –  110 (102), 
- podatek od nieruchomości – 83 (78), 
- egzekucja świadczeń pieniężnych – 56 (41), 
- podatek akcyzowy – 42 (43), 
- podatek dochodowy od osób prawnych – 27(13), 
- ulgi płatnicze – 18 (26), 
- podatek od spadków i darowizn – 5 (6). 

Sprawy podatkowe (symbol 611) stanowiły 24,72 % ogólnego wpływu 
spraw łącznie zarejestrowanych w repertorium SA obydwu Wydziałów,  
a 41,41 % wpływu repertorium SA w Wydziale I i 41,08 % ogólnego wpływu 
tego Wydziału (wszystkie repertoria); 
3. sprawy budowlane (symbol 601) – 187 (w 2015 r. – 190), co stanowi 9,08 
% ogólnego wpływu sądu – repertorium SA, 22,53 % wpływu repertorium 
SA Wydziału II i 18,66 % ogólnego wpływu wydziałowego;  
4. sprawy z zakresu pomocy społecznej (symbol 632) – 138 (w 2015 roku – 
137), co stanowi 6,70 % ogólnego wpływu sądu – repertorium SA, 16,62 % 
wpływu repertorium SA Wydziału II i 13,77 % ogólnego wpływu 
wydziałowego; 
5. sprawy z zakresu subwencji unijnych, funduszy strukturalnych i regulacji 
rynków branżowych (symbol 655) – 100 (w 2015 roku – 131), co stanowi 
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4,86 % ogólnego wpływu sądu – repertorium SA, 8,14 % wpływu 
repertorium SA Wydziału I i 8,07 % ogólnego wpływu wydziałowego; 
6. sprawy dotyczące dróg publicznych i prawa o ruchu drogowym (symbol 
603) – 85 (w 2015 roku – 65), co stanowi 4,12 % ogólnego wpływu 
repertorium SA, 10,24 % wpływu repertorium SA Wydziału II i 8,48 % 
ogólnego wpływu wydziałowego; 
7. sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego (symbol 615) – 71 
(w 2015 r. – 61), co stanowi 3,44 % ogólnego wpływu repertorium SA 
obydwu wydziałów, 8,55 % wpływu repertorium SA Wydziału II i 7,08 % 
ogólnego wpływu wydziałowego; 
8. sprawy dotyczące interpretacji podatkowych (symbol 656) – 63 (w 2015r. 
– 48), co stanowi 3,05 % (w 2015 r. – 2,17 %) ogólnego wpływu 
repertorium SA sądu, 5,12 % (w 2015 r. – 3,38 %) wpływu repertorium SA 
Wydziału I i 5,08 % (w 2015 r. – 3,37 %) ogólnego wpływu wydziałowego. 

Identyczną grupę 56 spraw stanowiły sprawy z zakresu ochrony 
środowiska (symbol 613) oraz sprawy dotyczące egzekucji świadczeń 
pieniężnych (podsymbol 6118). Zbliżony wpływ wystąpił w sprawach z 
zakresu mienia komunalnego (symbol 607) – 47 spraw oraz wywłaszczania 
i zwrotu nieruchomości (symbol – 618) – 42 sprawy; sprawy samorządowe 
(symbole 639-641) łącznie w obydwu wydziałach wpłynęły w liczbie 51. 
Pozostałe kategorie spraw były zdecydowanie niższe.   

W stosunku do ogólnego wpływu 2241 spraw (wszystkie repertoria 
łącznie) procentowy wskaźnik najliczniejszych grup rodzajowych 
przedstawia się następująco: 
- sprawy z zakresu działalności gospodarczej – 26,46 % (w 2015 r. – 34,06 
%), 
- sprawy podatkowe – 22,71 % (20,33 %), 
- sprawy z zakresu prawa budowlanego – 8, 34 % (8,15 %), 
- sprawy z zakresu pomocy społecznej – 6,16 % (5,88 %), 
- sprawy z zakresu subwencji unijnych –  4,46 % (5,62 %), 
- sprawy z zakresu dróg publicznych i prawa o ruchu drogowym – 3,79 % 
(2,79 %), 
- sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego – 3,17 % (2,62 %), 
- sprawy dotyczące ochrony środowiska i przyrody – 2,50 % (1,37 %), 
- sprawy samorządowe – 2,28 % (1,42 %). 

Z powyższych danych wynika zbliżona do roku poprzedniego struktura 
rodzaju spraw jakimi zajmował się tutejszy sąd. W 2016 roku najliczniejszą 
grupę stanowiły sprawy z zakresu działalności gospodarczej a wśród nich 
dotyczące gier losowych i zakładów wzajemnych. Sprawy podatkowe nadal 
utrzymały się na drugim miejscu. Dalsze grupy spraw były już nieco mniej 
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liczne z tym, że zachowała się kolejność wpływu w pięciu kategoriach 
wiodących. 

Wpływ spraw podlegających rejestracji w repertorium SAB był nieco 
większy od roku poprzedniego, bowiem zarejestrowano w obydwu 
wydziałach łącznie 143 sprawy, w tym, ich decydująca część podlegała pod 
kognicję Wydziału II (138 spraw), a w I Wydziale zarejestrowano zaledwie  
5 skarg na bezczynność lub przewlekłość postępowania. Główną grupę 
takich skarg stanowiły sprawy z zakresu udzielania informacji publicznej – 
68 spraw. Zwiększyła się nieco liczba wniosków o wymierzenie organowi 
bezczynnemu grzywny – 31 przy 28 w 2015 roku, przy czym wymierzono 
grzywny zaledwie w 4 sprawach na wniosek oraz w 4 z urzędu, łącznie w 
kwocie 5.900,- złotych. Na 137 rozpoznanych w repertorium SAB sprawach 
skargę uwzględniono w 48 przypadkach, w 32 – oddalono, pozostałe 
załatwiono w inny sposób, w tym 51 skarg odrzucono (40 – na posiedzeniu 
niejawnym).  

 
W sprawach zakończonych (łącznie – 2600) należy odnotować 

następujące dane: w ogólnej liczbie 2037 spraw zakończonych na rozprawie 
(a więc najczęściej wyrokiem), skargę uwzględniono w 251 przypadkach, co 
stanowi 12,32 %, oddalono w 1736 przypadkach, co stanowi 85,22 %, w 26 
sprawach – skargi odrzucono (1,27 %), a w 24 – zakończono postępowanie 
w inny sposób (1,18 %).  
Powyższe dane obejmują łącznie sprawy z obydwu wydziałów 
zarejestrowane w repertoriach: SA, SAB i SO. 

Liczby obrazujące sposób załatwienia w poszczególnych wydziałach 
orzeczniczych przedstawiają się następująco: 
1. Wydział I – na rozprawie zakończono 1286 spraw (o 553 spraw więcej niż 
w 2015 roku), w tym poprzez uwzględnienie skargi 68, co stanowi 5,29 %, 
oddalenie – 1212, co stanowi 94,25 %, odrzucenie skargi – 3 (0,23 %),  
w inny sposób zakończono – 3 (0,23 %). Na posiedzeniu niejawnym 
załatwiono ogółem 301 spraw, w tym w 246 skarg odrzucono.  
W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego zwiększył się 
odsetek skarg oddalonych; 
2. Wydział II – na rozprawie zakończono 751 spraw, z tego w 183 
przypadkach skargę uwzględniono (24,37 %), w 524 oddalono (69,77 %), w 
23 przypadkach skargę odrzucono (3,06 %) i 21 spraw zakończono w inny 
sposób (2,80 %). Na posiedzeniu niejawnym załatwiono 262 sprawy, w tym 
w 187 skargi zostały odrzucone. 

W roku sprawozdawczym niezałatwionych zostało łącznie 411 spraw, w 
tym w Wydziale I – 275, a w Wydziale II – 136. W repertorium SA pozostało 
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390 spraw niezałatwionych (odpowiednio: 275 i 115), w repertorium SAB – 
15 (0 i 17), w repertorium SO – 4 sprawy (0 i 4).  

Biorąc pod uwagę czas zawisłości sprawy to na koniec 2016 roku 
pozostało niezałatwionych spraw (dotyczy repertorium SA): 
- powyżej 3 do 6 miesięcy –  116 (w roku 2015 – 275); 
- powyżej 6 do 12 miesięcy – 30 (46), w tym 1 skarga o wznowienie 
postępowania (w 2015 roku – 1); 
- powyżej 12 miesięcy do 2 lat – 7 (6), w tym 2 skargi o wznowienie 
postępowania (w 2015 roku – 0); 
- powyżej 2 do 3 lat – 3 (5); 
- powyżej 3 lat – 2 (0), w tym 1 skarga o wznowienie postępowania (w 2015 
roku – 1). 

 
Łącznie w 2016 roku sędziowie i referendarze sporządzili 1864 

uzasadnień orzeczeń (z uwzględnieniem orzeczeń wydanych na 
posiedzeniach niejawnych), w 2015 roku – 1520. Przeważająca większość 
została sporządzona w terminie ustawowym. Dwadzieścia zostało 
sporządzonych do 14 dni po terminie ustawowym, sześć sporządzono 
powyżej 14 dni po terminie ustawowym ale przed upływem jednego 
miesiąca. Jedno zostało sporządzone powyżej miesiąca po terminie. 
Przedłużenie terminu do sporządzenia uzasadnienia w trybie art. 141 § 2a 
p.p.s.a. miało miejsce w 10 przypadkach. 

Od wydanych orzeczeń kończących postępowanie w I instancji wpłynęło 
780 (w 2015 r. – 568) skarg kasacyjnych. Z tej liczby w 56 (w 2015 r. – 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 wpłynęło 5 skarg o stwierdzenie niezgodności 
z prawem prawomocnego orzeczenia tutejszego sądu; wszystkie zostały 
odrzucone na podstawie art. 285f § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi z powodu niesporządzenia skargi przez 
profesjonalny podmiot. 

 
W 2016 roku skargi były wnoszone przez następujące podmioty: osoby 

fizyczne – 1323 (w roku 2015 – 1231); osoby prawne – 834 (1013); 
organizacje społeczne – 41 (52); prokuratorów – 4 (17); Rzecznika Praw 
Obywatelskich – 0 (0). 

 
Dokonując analizy pod kątem organów, których orzeczenia były 

przedmiotem kontroli sądu, to skargi dotyczyły (w nawiasie dane z 2015 r.): 
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- centralnych i naczelnych organów – 97 (69) skarg, w tym: 62 (43) – 
Ministra Finansów, 26 (16) – Głównego Inspektora Transportu Drogowego, 
5 (7) – Prezesa ZUS, 1 (1) – Prezesa KRUS, 3 (0) – Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców; 
- samorządowych kolegiów odwoławczych – 533 (475) skarg, w tym: SKO  
w Białymstoku – 325 (284), w Łomży 132 (89), w Suwałkach 76 (102); 
- terenowych organów administracji rządowej – 312 (376); 
- dyrektorów izb skarbowych – 265 (238); 
- inspektorów urzędów kontroli skarbowej – 8 (1); 
- dyrektora izby celnej – 638 (844); 
- innych organów – 154 (179). 
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III. 
WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESOWE 

 

 
 

1. Funkcjonowanie instytucji postępowania  
mediacyjnego i uproszczonego 

 
 

Postępowanie mediacyjne stanowi szczególny tryb postępowania 
sądowoadministracyjnego o charakterze fakultatywnym, ale w 2016 roku 
instytucja ta nie znalazła zastosowania w działalności Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Białymstoku. W okresie sprawozdawczym wpłynął 
jeden wniosek o przeprowadzenie mediacji, ale sprawa została rozpoznana 
na normalnych zasadach. Przedstawione dane liczbowe w zakresie 
postępowania mediacyjnego wskazują, że postępowanie mediacyjne  
w tutejszym sądzie w zasadzie nie znajduje zastosowania, prawdopodobnie 
ze względu na szybkość i sprawność postępowania sądowego (2 – 3 
miesiące). W związku z powyższym postępowanie mediacyjne nie odgrywa 
istotnej roli w przyśpieszeniu prowadzonego postępowania sądowego. 

 
Postępowanie uproszczone, podobnie jak postępowanie mediacyjne, 

stanowi szczególny tryb postępowania sądowoadministracyjnego  
o charakterze fakultatywnym. W 2016 r. nastąpił dość znaczny wzrost ilości 
spraw rozpoznanych w trybie uproszczonym, gdyż rozpoznano 27 spraw,  
a wniosków stron wpłynęło 11 (w 2015 rozpoznano 4 sprawy, przy czym 
wniosków o przeprowadzenie tego trybu postępowania było 23). W 26 
sprawach rozpoznanych w trybie uproszczonym postępowania były 
wdrażane z urzędu a nie na wniosek stron. Przyczyną takiego stanu rzeczy 
była zmiana art. 119 p.p.s.a. wprowadzona ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 658) obowiązująca od 15 sierpnia 2015 roku  
i rozszerzająca katalog spraw mogących być rozpoznanych w tym trybie.  
W 23 sprawach rozpoznanych w trybie uproszczonym oddalono skargi, zaś 
w 3 sprawach uchylono rozstrzygnięcia organów obu instancji. Z uwagi na 
różnorodność spraw rozpoznanych w tym trybie, ciekawsze orzeczenia 
omówione zostały w poszczególnych kategoriach zagadnień odnoszących się 
do przepisów prawa materialnego. 
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2. Zagadnienia związane z prawem pomocy 
 

W 2016 r. wpłynęły 432 wnioski o przyznanie prawa pomocy, co oznacza 
wzrost wysokości wpływu w porównaniu z rokiem 2015 (387 wniosków). 
W 157 przypadkach przyznano stronom prawo pomocy w zakresie 
całkowitym, w 80 sprawach – w zakresie częściowym, w 89 sprawach 
odmówiono przyznania prawa pomocy, 66 wniosków pozostawiono bez 
rozpoznania, 66 postępowań zostało zakończonych w trybie art. 249a 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) tj. umorzono 
postępowanie w zakresie prawa pomocy w całości lub w części. 
Ustanowiono 138 pełnomocników z urzędu. Strony wniosły 118 
sprzeciwów od rozstrzygnięć referendarzy sądowych i w 11 sprawach 
sprzeciwy doprowadziły do ich zmiany. Nierozpatrzone pozostały 34 
wnioski o przyznanie prawa pomocy. 

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie prawa pomocy zobowiązany 
był wykazać, iż znajduje się w sytuacji materialnej umożliwiającej 
przyznanie mu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie tj. okoliczności 
określonych w treści przepisu art. 246 § 1 i 2 p.p.s.a.  

W sprawie sygn. akt I SA/Bk 24/16 postanowieniem z dnia 5 kwietnia 
2016 r. odmówiono stowarzyszeniu przyznania prawa pomocy w zakresie 
całkowitym. Organizacja zrezygnowała z poboru składek od swoich 
członków. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, iż realizacja celów 
statutowych stowarzyszenia powinna wiązać się z podjęciem przez 
członków organizacji społecznej odpowiednich działań w celu uzyskania 
niezbędnych środków finansowych, koniecznych do dalszego 
funkcjonowania organizacji, zwłaszcza, że takie możliwości są przewidziane 
w statucie. W tej sytuacji rezygnacja z pobierania składek członkowskich 
skutkuje faktycznym i dobrowolnym pozbawieniem się możliwości zdobycia 
środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania 
sądowoadministracyjnego w sprawie. 

Postanowieniem z dnia 28 października 2016 r. zapadłym w sprawie  
I SA/Bk 954/16 przyznano przedsiębiorstwu prawo pomocy w zakresie 
zwolnienia od kosztów sądowych uwzględniając wskazaną w uzasadnieniu 
wniosku okoliczność, iż jedynym majątkiem spółki jest ponad 70.000 par 
obuwia. Obuwie to po 5 latach przechowywania (zabezpieczenie towaru 
dokonane przez organy skarbowe) uległo częściowemu zniszczeniu przez co 
straciło wartość rynkową – fakt ten potwierdza dołączona do akt sprawy 
opinia rzeczoznawcy w zakresie obuwia, kaletnictwa, odzieży skórzanej  
i futrzarstwa, co faktycznie uniemożliwia przedsiębiorstwu prowadzenie 
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działalności gospodarczej i uzyskiwanie dochodu a w konsekwencji 
ponoszenie kosztów sądowych.  

Z kolei postanowieniem z dnia 20 października 2016 r., sygn. akt I SA/Bk 
1365/15 referendarz sądowy działając na podstawie art. 165 p.p.s.a. 
odmówił zmiany prawomocnego postanowienia tutejszego sądu  
w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym 
obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy 
prawnego, wywodząc, że złożenie przez stronę kolejnego wniosku  
o przyznanie prawa pomocy nie obliguje do dokonywania ponownej oceny 
sytuacji materialnej wnioskującego w kontekście przesłanek z art. 246 
p.p.s.a. W takim przypadku konieczne jest przede wszystkim zbadanie czy 
strona powołała nowe okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę 
dotychczasowego stanowiska tutejszego sądu wyrażonego w prawomocnym 
postanowieniu. Kolejny wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy 
może uzyskać bieg procesowy jedynie jako wniosek o zmianę 
prawomocnego orzeczenia wydanego w przedmiocie prawa pomocy.  
W omawianej sprawie wnioskodawca natomiast nie wykazał żadnych 
nowych okoliczności faktycznych, które stanowiłyby o możliwości zmiany 
prawomocnego postanowienia tutejszego sądu. 

Postanowieniem z dnia 18 października 2016 r. w sprawie II SA/Bk 
795/14 referendarz sądowy działając na podstawie art. 243 § 1 w zw. z art. 
249a p.p.s.a. umorzył postępowanie wywołane wnioskiem trzech 
stowarzyszeń i fundacji o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. 
Przyczyną takiego rozstrzygnięcia była okoliczność prawomocnego 
odrzucenia skargi oraz odrzucenia przez NSA zażalenia stron skarżących. 
Tym samym rozpoznanie wniosku o przyznanie prawa pomocy, po 
uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie 
sądowoadministracyjne oraz odrzuceniu zażaleń przez NSA, ze względu na 
brak toku postepowania uznano za zbędne.  

W 2016 roku tutejszy sąd w sprawie II SA/Bk 38/16 postanowieniem  
z dnia 19 kwietnia 2016 r. odmówił cofnięcia skarżącemu prawa pomocy  
w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Rozstrzygnięcie to zapadło na 
kanwie następujących okoliczności faktycznych: postanowieniem z dnia  
3 lutego 2016 r. referendarz sądowy przyznał skarżącemu prawo pomocy w 
zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. W dniu 17 marca 
2016 r. uczestnik postępowania podniósł, iż niezasadnie zwolniono 
skarżącego od kosztów sądowych, w następstwie czego wezwano 
skarżącego do ustosunkowania się do zarzutów dotyczących jego sytuacji 
materialnej. W uzasadnieniu postanowienia odmawiającego cofnięcia prawa 
pomocy podkreślono, iż z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy wystąpił 
skarżący i jego to zwolniono od kosztów sądowych, zatem tylko on mógł 
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kwestionować rozstrzygnięcie dotyczące prawa pomocy. Takie uprawnienie 
nie przysługuje natomiast uczestnikowi postępowania. W tych 
okolicznościach wniosek uczestnika postępowania z dnia 17 marca 2016 r. 
należało potraktować jako informację o okolicznościach mogących 
wskazywać na to, że złożone przez skarżącego oświadczenie budzi 
wątpliwości. W wyniku analizy odpowiedzi skarżącego na zarzuty 
uczestnika postępowania oraz dołączonych do akt sprawy dokumentów 
stwierdzono, że nie dają one podstaw do zastosowania art. 249 p.p.s.a. 

W 2016 r. referendarze sądowi tutejszego sądu działając na podstawie 
art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. przyznali wynagrodzenie 189 pełnomocnikom 
ustanowionym z urzędu w ramach przyznanego prawa pomocy, w 7 
przypadkach odmówiono przyznania wynagrodzenia.  

Do ciekawszych rozstrzygnięć w tym zakresie należało postanowienie  
z dnia 12 kwietnia 2016 r. sygn. akt II SA/Bk 795/15, w którym referendarz 
sądowy oddalił wniosek radcy prawnego o przyznanie wynagrodzenia za 
sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia zażalenia. 
Jedną z podstaw takiego rozstrzygnięcia stanowiła okoliczność śmierci 
mocodawcy. Zgodnie bowiem z treścią art. 43 p.p.s.a. w razie śmierci strony 
pełnomocnictwo wygasa, jednak pełnomocnik procesowy działa aż do czasu 
zawieszenia postępowania. Przyznane prawo pomocy wygasa ze śmiercią 
strony, która je uzyskała (art. 251 p.p.s.a). W omawianym przypadku 
pełnomocnik procesowy już w momencie zapoznawania się z aktami sprawy 
miał świadomość śmierci swojego mocodawcy (w tej sytuacji mógł zatem 
podjąć jedynie niezbędne czynności procesowe zmierzające do zawieszenia 
postępowania, natomiast w pozostałym zakresie jego pełnomocnictwo  
w chwili śmierci mocodawcy wygasło), jednak mimo tej wiedzy sporządził 
opinię o braku podstaw do wniesienia zażalenia. 

W sprawie II SA/Bk 1283/15 postanowieniem z dnia 22 lipca 2016 r. 
przyznano radcy prawnemu wyznaczonemu z urzędu wynagrodzenie za 
sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia zażalenia od 
postanowienia odrzucającego zażalenie na postanowienie odrzucające 
skargę kasacyjną. Wprawdzie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa 
kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego  
z urzędu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1805) nie określa wprost maksymalnej 
wysokości opłaty za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia 
zażalenia na postanowienia kończące postępowanie w sprawie, nie oznacza 
to jednak braku możliwości przyznania takiego wynagrodzenia, jeżeli pomoc 
prawna została faktycznie udzielona a sporządzenie takiej opinii prawnej  
i powiadomienie o jej treści skarżącego jest jedyną uzasadnioną formą 
udzielenia stronie pomocy prawnej. Dlatego też uznano, iż opinia o braku 
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podstaw do wniesienia zażalenia na postanowienia kończące postępowanie 
w sprawie jest najbardziej zbliżona rodzajowo do opinii o braku podstaw do 
wniesienia skargi kasacyjnej i na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 lit. „c” i pkt 2 lit. 
„b” w zw. z § 4 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  
22 października 2015 r. przyznano radcy prawnemu wynagrodzenie z tytułu 
sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia zażalenia na 
postanowienie kończące postępowanie w sprawie.  

Podsumowując, należy zauważyć, że analiza orzecznictwa z zakresu 
prawa pomocy za rok 2016 wykazała, że dotychczasowa linia orzecznicza 
jest przez sąd kontynuowana. Podstawową przesłanką przyznania jak  
i odmowy przyznania prawa pomocy pozostaje sytuacja materialna 
wnioskodawcy, która jest we wnikliwy sposób badana. Działania te mają na 
celu zapewnienie jak najszerszej dostępności drogi sądowej 
wnioskodawcom niebędących w stanie pokryć kosztów postępowania 
sądowoadministracyjnego.  
 

3. Zagadnienia odnoszące się do przepisów prawa procesowego 
 

Odrzucenie skargi 
 

Najbardziej istotne zagadnienia procesowe związane były z oceną 
dopuszczalności drogi sądowoadministracyjnej.  

Spośród orzeczeń wydanych na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. ze 
skargi na działalność organów administracji publicznej należy wymienić 
następujące: 
- w sprawie II SA/Bk 247/16 sąd wskazał, że przepisy art. 59 ust. 1 i art. 60 
ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym stanowią lex specialis  
w rozumieniu art. 1 p.p.s.a. tzn. umożliwiają zaskarżenie do sądu 
administracyjnego wyłącznie czynności związanej z ogłoszeniem o zamiarze 
wyłonienia operatora transportu publicznego w trybie bezpośredniego 
zawarcia umowy. Zdaniem sądu, analiza przepisów ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym uprawnia do wniosku, że czynność związana  
z innym ogłoszeniem (tj. o zawarciu umowy w innym trybie niż 
bezpośrednie zawarcie umowy np. w trybie przetargowym) nie jest 
czynnością rozstrzygającą władczo o uprawnieniach lub obowiązkach 
konkretnego podmiotu podporządkowanego organowi, a zatem nie 
kwalifikuje się do zaskarżenia na podstawie art. 3 § 2 p.p.s.a.; 
- w sprawie I SA/Bk 1203/16 sąd odrzucił skargę na podjętą  
w postępowaniu nadzorczym uchwałę Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia, że uchwała odmawiająca 
prezydentowi miasta absolutorium nie narusza przepisów prawa. Sąd 
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wyjaśnił, że aktem nadzoru nad działalnością jednostki samorządu 
terytorialnego jest tylko takie orzeczenie organu nadzoru, które władczo 
ingeruje w działalność organów tej jednostki, najczęściej poprzez 
stwierdzenie nieważności uchwały z powodu jej sprzeczności z prawem. 
Natomiast uchwała organu nadzoru zawiadamiająca o braku podstaw 
prawnych do ingerencji w postaci stwierdzenia nieważności uchwały 
organu gminy – nie jest rozstrzygnięciem nadzorczym. Nadto sąd wskazał, 
że prezydent miasta nie posiada własnej legitymacji skargowej do 
zakwestionowania przed sądem administracyjnym aktu nadzoru. Zgodnie 
bowiem z treścią art. 98 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym do złożenia 
skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego uprawniona jest gmina  
lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie lub 
kompetencja zostały naruszone. Prezydent miasta jako organ wykonawczy 
gminy może jedynie reprezentować gminę przed sądem administracyjnym; 
- w sprawie II SA/Bk 620/16 sąd wskazał, że wszelkie spory związane  
z trybem konkursowym poprzedzającym nawiązanie stosunku pracy na 
podstawie umowy o pracę rozstrzygać powinien sąd powszechny a nie 
administracyjny. Sposób zakończenia postępowania konkursowego na 
stanowisko asystenta sędziego jak i poszczególne czynności komisji 
konkursowej nie mają charakteru publicznoprawnego; 
- w sprawie I SA/Bk 815/16 przedmiotem zaskarżenia było pismo 
naczelnika urzędu skarbowego wystosowane do skarżącego w trakcie 
prowadzonej wobec niego kontroli podatkowej, zawierające informację, że 
wniosek o zwrot naliczonego podatku VAT, złożony po wydaniu 
postanowienia w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku - nie 
jest wnioskiem wszczynającym odrębne postępowanie, które należy 
zakończyć w sposób formalny. Zdaniem sądu, pismo to nie stanowi aktu 
zaskarżalnego do sądu administracyjnego; 
- w sprawie I SA/Bk 1022/15 sąd wskazał na zmianę stanu prawnego od 
dnia 15 sierpnia 2015 r., zgodnie z którą w sprawach wszczętych po tej 
dacie nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego postanowienia 
wydane w trakcie kontroli podatkowej (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.). Dlatego też 
uznał za niedopuszczalną skargę złożoną na wydane w trakcie kontroli 
podatkowej postanowienie w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu 
nadwyżki podatku naliczonego nad należnym; 
- w sprawach I SA/Bk 1008-1009/16 sąd wskazał na niedopuszczalność 
drogi sądowej w sprawach skarg na wydawane w postępowaniu 
egzekucyjnym postanowienia wierzyciela zawierające stanowisko odnośnie 
zgłoszonego zarzutu (art. 3 § 2 pkt 3 p.p.s.a.). Sąd zaznaczył, że dotyczy to 
skarg złożonych po dniu 15 sierpnia 2015 r. Podobnie niedopuszczalność 
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takich skarg stwierdzały składy orzekające w sprawach: II SA/Bk 151/16,  
II SA/Bk 135/16, II SA/Bk 136/16, II SA/Bk 150/16, II SA/Bk 649/16; 
- w sprawie II SA/Bk 80/16 sąd odrzucił skargę na uchwałę zarządu 
województwa w sprawie porozumienia w zakresie zaliczenia drogi do 
kategorii dróg powiatowych na terenie miasta. Wskazał, że na podstawie  
art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa zaskarżeniu do sądu 
administracyjnego podlegają wyłącznie akty prawa miejscowego, zaś 
kwestionowana uchwała jest rodzajem opinii i nie podlega zaskarżeniu  
w tym trybie. 

Niedopuszczalność skargi występowała równie często w sprawach  
o bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Przykładowo:  
- w sprawie II SAB/Bk 33/16 za niedopuszczalną uznano skargę na 
bezczynność burmistrza dotyczącą niepodjęcia aktywności w zakresie 
realizacji usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Sąd wyjaśnił, 
że dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie 
pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków 
zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym  
a odbiorcą usług. Jest to umowa o świadczenie usług w rozumieniu 
przepisów prawa cywilnego, a do rozstrzygania sporów powstających na 
tym tle właściwe są sądy powszechne;  
- w sprawach II SAB/Bk 97-101/16 sąd sformułował stanowisko, zgodnie  
z którym przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji  
w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych wymaganych 
od ubiegającego się o pozwolenie na broń stanowią regulację kompletną 
oraz odrębną od jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. 
Niewydanie zatem przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka medycyny 
pracy postanowienia w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do 
wniesienia przez Policję na podstawie art. 15h ust. 2 ustawy o broni  
i amunicji odwołania od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego - nie 
stanowi bezczynności w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a.; 
- w sprawie II SAB/Bk 49/16 sąd wskazał, że skoro zobowiązany podmiot 
dowiedział się o złożonym wniosku o udostępnienie informacji publicznej 
dopiero ze skargi, bowiem wniosek wpłynął na skrzynkę mailową 
nieobsługiwaną przez zobowiązanego, nadto wnioskodawca nie monitował 
go w przedmiocie wniosku i nie jest w stanie przedstawić dowodu 
doręczenia wniosku zobowiązanemu – brak jest podstaw do kontroli 
bezczynności w okresie poprzedzającym dowiedzenie się przez 
zobowiązanego o wniosku (przed doręczeniem skargi); 
- w sprawie II SAB/Bk 54/16 wskazano, że ustawodawca nie poddał 
kontroli sądu administracyjnego czynności podejmowanych w ramach 
postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów. Sąd administracyjny nie jest 
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zatem właściwy do kontroli niedziałania organu w zakresie wszczęcia 
takiego postępowania; 
- w sprawie II SA/Bk 119/16 odrzucono skargę formułując pogląd, zgodnie  
z którym spółdzielnia mieszkaniowa nie należy do kręgu podmiotów 
zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej jak też nie posiada 
informacji mających charakter informacji publicznych. Niedopuszczalna jest 
więc skarga na bezczynność organów spółdzielni w tym zakresie; 
- w sprawie II SAB/Bk 4/16 za niedopuszczalną uznano skargę na 
bezczynność rady miasta w przedmiocie nieustosunkowania się do 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  

Korzystając z obowiązującej od dnia 15 sierpnia 2015 r. regulacji art. 58 
§ 1 pkt 5a p.p.s.a. (niedopuszczalność skargi z powodu braku naruszenia 
interesu prawnego uchwałą lub aktem, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 
p.p.s.a.), składy orzekające odrzuciły skargi w następujących przypadkach: 
- w sprawie II SA/Bk 361/16, w której przedmiotem skargi podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez 
cyrkowych było zarządzenie prezydenta miasta wprowadzające zakaz 
zawierania umów dzierżawy gruntów komunalnych oraz gruntów 
pozostających w zarządzie miasta na cele związane z organizowaniem 
przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt. Zdaniem sądu, zaskarżone 
zarządzenie nie naruszyło uprawnień skarżącego oraz nie ograniczyło 
swobodnego prowadzenia działalności cyrkowej na terenie miasta. Dotyczy 
ono wewnętrznej sfery wykorzystania mienia komunalnego. Stanowi 
wyłącznie swoistą dyspozycję kierowaną do jednostek podległych 
prezydentowi miasta, zobowiązującą do nieudostępniania do wynajmu lub 
dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie miasta na cele związane  
z organizowaniem i prowadzeniem objazdowych przedstawień cyrkowych z 
udziałem zwierząt. Zarządzenie nie zakazuje prowadzenia takiej 
działalności; 
- w sprawie II SA/Bk 156/16 sąd odrzucił skargę osoby fizycznej na uchwałę 
rady miasta w przedmiocie zaliczenia ulicy do kategorii dróg powiatowych. 
Wskazał, że przepis art. 2a ustawy o drogach publicznych nie może być 
źródłem naruszonego interesu prawnego w rozumieniu art. 101 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym, bowiem skarżąca nie legitymuje się 
orzeczeniem sądowym lub administracyjnym, ewentualnie innym 
dokumentem, z którego wynikałby jej tytuł prawny do którejś z działek 
objętych zaskarżoną uchwałą. Sąd przyznał, że co prawda toczy się szereg 
postępowań, także z wniosków skarżącej (w tym z wniosku o zwrot 
wywłaszczonej nieruchomości), których wynik może spowodować zmiany  
w strukturze własnościowej działek wchodzących w skład drogi objętej 
zaskarżoną uchwałą, jednakże w dacie orzekania przez sąd żadne z nich nie 
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daje podstaw do przyjęcia, że interes prawny skarżącej został wydaniem 
spornej uchwały naruszony. 

Podobnie jak w latach poprzednich część wniesionych skarg podlegała 
kwalifikacji jako wniesione w ramach postępowania prowadzonego przez 
organ na podstawie przepisów Działu VIII k.p.a. Skargi te były 
konsekwentnie odrzucane, przy czym sąd wskazywał, że wyłączone spod 
właściwości sądu administracyjnego są wszystkie czynności podejmowane 
w postępowaniu zainicjowanym tzw. skargą obywatelską, a więc także akty  
i czynności zawierające rozpatrzenie takiej skargi (II SA/Bk 314/16,  
II SA/Bk 89-90/16, II SA/Bk 108/16, II SA/Bk 382/16). Kierując się 
powyższym poglądem w sprawie II SAB/Bk 50/16 sąd wskazał, że organ 
administracji publicznej załatwiający sprawę ze skargi tzw. powszechnej 
(obywatelskiej) nie jest zobowiązany do udostępniania stronie skarżącej 
niewłaściwe działanie organu dokumentów z przebiegu postępowania 
skargowego oraz nie jest zobowiązany do wydania postanowienia  
o odmowie udostępnienia akt postępowania skargowego. Zdaniem sądu, 
przepis art. 3 § 2 pkt 9 p.p.s.a. nie wprowadza możliwości wniesienia skargi 
na bezczynność polegającą na niepodjęciu aktu lub czynności  
w postępowaniu skargowym, bowiem przepis ten dotyczy jedynie 
postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego. 

Z innych interesujących spraw wymienić należy następujące: 
- w sprawie II SA/Bk 775/15 kilka osób fizycznych zaskarżyło decyzję 
odwoławczą wydaną nie w stosunku do nich, ale w stosunku do innych 
podmiotów, a nie zaskarżyło decyzji odwoławczej (innej) wydanej  
w stosunku do nich. Sąd wyjaśnił, że w takiej sytuacji skarżący nie posiadają 
interesu prawnego, a wniesiona skarga podlega odrzuceniu na podstawie 
art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.; 
- w sprawach np. II SA/Bk 110/16 oraz II SA/Bk 755/16 podtrzymano 
dotychczas prezentowane stanowisko, zgodnie z którym prawomocne 
zarządzenie przez sąd powszechny likwidacji stowarzyszenia 
zarejestrowanego, mimo niewykreślenia tego stowarzyszenia z rejestru, 
oznacza zakończenie wszelkiej jego działalności. Oznacza to, że rozwiązane 
stowarzyszenie nie posiada zdolności sądowej w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym (art. 25 § 1 i 3 p.p.s.a.), a brak ten jest 
nieusuwalny. Skarga wniesiona przez takie stowarzyszenie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 5 p.p.s.a. 

Wskazać końcowo należy, że w Wydziale I tutejszego sądu większość 
postanowień odrzucających skargi wynikała z wniesienia tego środka 
zaskarżenia po terminie, czyli z naruszeniem art. 53 § 1 i § 2 p.p.s.a. (np.:  
I SA/Bk 1133/16, I SA/Bk 853/16, I SA/Bk 498/16), a także z wniesienia 
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skarg nieopłaconych i których braków formalnych nie uzupełniono  
(np.: I SA/Bk 842/16, I SA/Bk 831/16, I SA/Bk 644/16). 
 

Wstrzymanie wykonania aktów zaskarżonych do sądu administracyjnego 
 

W roku sprawozdawczym największą liczbę wniosków o wstrzymanie 
wykonania zaskarżonej decyzji (kilkaset) zgłosiły podmioty kwestionujące 
nałożenie kar pieniężnych za urządzanie gier na automatach poza kasynem 
gry (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). Na początku okresu 
sprawozdawczego niektóre składy orzekające oceniały pozytywnie 
wystąpienie przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a. (np.: I SA/Bk 1388/15, I SA/Bk 
10/16, I SA/Bk 18/16) a niektóre odmawiały wstrzymania wykonania 
zaskarżonych decyzji nie dopatrując się należytego uprawdopodobnienia 
przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a. (I SA/Bk 1389/15, I SA/Bk 33/16, I SA/Bk 
1391/15). Zarówno postanowienia udzielające ochrony tymczasowej jak  
i odmawiające udzielenia tej ochrony były zaskarżane do NSA, który 
formułował ocenę prawną o konieczności sprawdzenia czy wnioskodawca 
należycie uprawdopodobnił wystąpienie przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a. – 
np.: II GZ 192/16 (I SA/Bk 1388/15), II GZ 194/16 (I SA/Bk 1384/15), II GZ 
376/16 (I SA/Bk 95/16), II GZ 36/16 (I SA/Bk 1299/15), II GZ 31/16  
(I SA/Bk 1295/15). Orzecznictwo NSA przyczyniło się do ujednolicenia 
stanowiska tutejszego sądu, który kolejne wnioski składane na podstawie 
art. 61 § 3 p.p.s.a. rozpatrywał negatywnie stwierdzając brak 
uprawdopodobnienia wystąpienia przesłanek wstrzymania wykonania 
zaskarżonej decyzji (np. I SA/Bk 284/16, I SA/Bk 353/16). Te orzeczenia nie 
były już przedmiotem zaskarżenia do sądu wyższej instancji.  

W pozostałych przypadkach orzekania na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. 
tutejszy sąd: 
- wstrzymywał wykonanie zaskarżonej decyzji nakazującej wykonanie 
określonych robót budowlanych np. w sprawie II SA/Bk 11/16 ocenił, że 
skoro roboty budowlane wymagają znacznych nakładów finansowych, nie 
są motywowane usunięciem zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi a jedynie 
wzmocnieniem konstrukcji, możliwe jest odłożenie w czasie wykonania 
decyzji nakazującej wykonanie tych prac; w sprawie II SA/Bk 238/16 sąd 
wskazał na niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej prowadzonej 
działalności gospodarczej i konieczność poniesienia nakładów finansowych 
związanych z rozbiórką; w sprawach II SA/Bk 218/16 i II SA/Bk 486/16 sąd 
wywiódł, że rozbiórka obiektu budowlanego przed zakończeniem sprawy 
sądowoadministracyjnej ze swej istoty wiąże się z potencjalnym 
niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania 
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trudnych do odwrócenia skutków a to z tego powodu, że nakaz rozbiórki 
może okazać się wadliwy. W razie uwzględnienia skargi, skutki 
nieuzasadnionej rozbiórki dotkną właściciela obiektu a ewentualnie 
udzielona mu ochrona okaże się iluzoryczna. Stąd też uzasadnione jest 
wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji rozbiórkowej;  
- wstrzymywał wykonanie decyzji zobowiązujących skarżącego do 
uiszczenia znacznych kwot pieniężnych np. w sprawach I SA/Bk 83/16 oraz 
I SA/Bk 84/16 (zobowiązanie podatkowe wynikające z 10 decyzji wydanych 
na łączną kwotę 350 000 zł), I SA/Bk 832/16 (zobowiązanie podatkowe  
w kwocie przekraczającej 70 000 zł), I SA/Bk 929/16 i I SA/Bk 942/16  
(z zaskarżonych decyzji wynikało zobowiązanie podatkowe w kwocie około 
11 000 zł i 3 000 zł, jednak skarżący wskazał, że łączna kwota zobowiązań 
na nim ciążących to ponad 120 000 zł); 
- wstrzymywał wykonanie decyzji z powołaniem się na niewykonanie przez 
organ obowiązku z art. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. 
wstrzymania wykonania zaskarżonej do sądu administracyjnego decyzji  
w sprawach, o których mowa w przepisach działu III tej ustawy. Taka 
sytuacja miała miejsce na przykład w sprawie II SA/Bk 416/16 ze skargi na 
decyzję ustalającą opłatę adiacencką czy w sprawie II SA/Bk 542/16 ze 
skargi na decyzję ograniczającą sposób korzystania z nieruchomości wydaną 
na podstawie art. 124 powyższej ustawy. 

Tutejszy sąd zwracał również uwagę na brak wyraźnej podstawy do 
umorzenia bezprzedmiotowego postępowania wpadkowego o wstrzymanie 
wykonania zaskarżonej decyzji np. gdy doszło do wstrzymania wykonania 
decyzji przez organ (np.: II SA/Bk 100/16, II SA/Bk 101/16, II SA/Bk 471-
474/16), gdy decyzja została już wykonana (I SA/Bk 806/16). W takiej 
sytuacji sąd wydawał postanowienia o odmowie wstrzymania wykonania 
zaskarżonej decyzji. 

Podobnie postanowienia odmawiające wstrzymania wykonania 
zaskarżonej decyzji sąd wydawał w przypadku:  
- braku przymiotu wykonalności zaskarżonego aktu (decyzje ustalające 
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia – II SA/Bk 
294/16; decyzje stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – II SA/Bk 103/16; decyzje  
o ustaleniu warunków zabudowy – II SA/Bk 288/16, II SA/Bk 321/16; 
postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania – II SA/Bk 394/16; 
decyzje uchylające rozstrzygnięcie pierwszoinstancyjne i przekazujące 
sprawę do ponownego rozpoznania – II SA/Bk 514/16, II SA/Bk 515/16; 
decyzje odmowne – II SA/Bk 701/16); 
- nieuprawdopodobnienia okoliczności z art. 61 § 3 p.p.s.a. tj. brak 
uzasadnienia wniosku i powołanie jedynie ustawowych zwrotów (I SA/Bk 
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50/16, II SA/Bk 102/16, II SA/Bk 145/16); uzasadnienie wniosku poprzez 
wskazanie okoliczności nienawiązujących do przesłanek wstrzymania 
wykonania (odwoływanie się do okoliczności hipotetycznych, potencjalnych, 
niepewnych – II SA/Bk 679/16; odwracalność wykonywanej a zaskarżonej 
decyzji w przypadku zobowiązań pieniężnych – I SA/Bk 1214/15). 

Na uwagę zasługują sprawy, w których wystąpiła sytuacja szczególna: 
- w sprawie II SA/Bk 71/16 odmówiono wstrzymania wykonania 
zarządzenia odwołującego skarżącego z funkcji dyrektora szkoły. Sąd 
wskazał, że odwołanie już nastąpiło, a zatem zaskarżony akt został 
wykonany. Nadto wydano zarządzenie o likwidacji szkoły, zatem nawet 
eliminacja zaskarżonego zarządzenia z obrotu prawnego nie 
spowodowałaby powrotu do stanu sprzed odwołania; 
- w sprawie II SA/Bk 361/16 sąd wskazał, że zaskarżone zarządzenie 
prezydenta miasta w przedmiocie zakazu zawierania umów dzierżawy 
gruntów komunalnych oraz gruntów pozostających w zarządzie miasta na 
cele związane z organizowaniem przedstawień cyrkowych z udziałem 
zwierząt nie może ulec wstrzymaniu wykonania, bowiem strona nie 
wykazała niebezpieczeństwa utraty przychodu cyrków po wprowadzeniu go 
w życie. Sąd nie podzielił obaw strony, że inne samorządy będą wydawały 
analogiczne zarządzenia, co w połączeniu z dezinformacją społeczeństwa 
spowoduje spadek dochodów cyrków. Zdaniem sądu, nie sposób przyjąć, że 
zarządzenie ma znaczenie tak szeroko opiniotwórcze; 
- w sprawie I SA/Bk 1383/15 sąd wskazał, że po wydaniu wyroku 
oddalającego skargę, ale przed jego uprawomocnieniem się i złożeniem 
skargi kasacyjnej, właściwym do rozpoznania wniosku o wstrzymanie 
wykonania decyzji pozostaje wojewódzki sąd administracyjny. 
 

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 niedochowaniem należytej 
staranności przez stronę lub jej pełnomocnika. Za takie uznano następujące 
sytuacje: błędne zaadresowanie przez aplikanta pełnomocnika skarżącego 
koperty zawierającej skargę kasacyjną tj. do NSA a nie za pośrednictwem 
WSA (II SA/Bk 551/15); dokonanie odbioru korespondencji przez osobę 
dorosłego domownika, który nie przekazał jej adresatowi (I SA/Bk 1282/15, 
II SA/Bk 690/15); nagły wyjazd prezesa skarżącej spółki i brak wiedzy  
o odroczeniu publikacji orzeczenia w sytuacji prawidłowego zawiadomienia 
o terminie rozprawy (I SA/Bk 721/15); niewiedza strony o wydaniu wyroku 
oddalającego skargę i konieczności złożenia wniosku o uzasadnienie  
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w sytuacji, gdy nie uczynił tego profesjonalny pełnomocnik strony (I SA/Bk 
319-321/15); nieobecność na rozprawie z uwagi na wiek oraz  
w konsekwencji niewiedza o orzeczeniu (I SA/Bk 982/15).  

W kilku postanowieniach odmawiających przywrócenia terminu, sąd nie 
dał wiary twierdzeniom stron podważającym skuteczność doręczenia: 
- w sprawach II SA/Bk 85/16 i II SA/Bk 86/16 – sąd uznał za 
nieprzekonujące oświadczenie o niepozostawieniu przez operatora 
pocztowego awiza informującego o przesyłce w sytuacji, gdy z akt wynika, iż 
korespondencja była dwukrotnie awizowana. Sąd wskazał, że pocztowy 
dowód doręczenia przesyłki sądowej jest urzędowym dokumentem 
potwierdzającym fakt i datę doręczenia. Osoba, która twierdzi, że doręczenia 
dokonano w innej dacie, tudzież w ogóle go nie dokonano – powinna tę 
okoliczność udowodnić. Tymczasem skarżący nie zainicjował nawet 
procedury reklamacyjnej. Obalenie fikcji doręczenia tylko na podstawie 
twierdzenia, że nie było awizo, prowadziłoby do nieuzasadnionego 
podważenia instytucji doręczenia zastępczego; 
- podobna sytuacja miała miejsce w sprawach II SA/Bk 685/16 i II SA/Bk 
686/16, w których skarżąca również wskazywała na niepozostawienie 
awiza w skrzynce pocztowej, której to okoliczności nie potwierdziła jednak 
procedura reklamacyjna i emonitoring; 
- w sprawach II SA/Bk 537/16 i II SA/Bk 538/16 strona złożyła 
oświadczenie o braku wezwania do uiszczenia wpisu w korespondencji 
przesłanej przez sąd. Ten jednak wskazał, że z akt sprawy wynika,  
iż zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego zostało wykonane 
i przekazane do biura podawczego oraz wysłane na adres kancelarii 
pełnomocnika. Przesyłka została odebrana przez pracownika pełnomocnika, 
który potwierdził jej odbiór nie tylko własnoręcznym podpisem, ale również 
pieczęcią kancelarii pełnomocnika. Nadto, na zwrotnym poświadczeniu 
odbioru w rubryce rodzaj przesyłki wyraźnie wskazano: „wpis, odpis 
odpowiedzi na skargę” oraz termin – „7 dni”. Zdaniem sądu, wymienione 
dokumenty potwierdzają, że przesyłka zawierała zarządzenie  
o konieczności uiszczenia wpisu od skargi. Jeśli zaś tak nie było, 
pełnomocnik powinien był podjąć działania wyjaśniające, chociażby 
kontaktując się z sekretariatem wydziału sądu. Tego jednak zaniechano, co 
podważa wiarygodność oświadczenia, że przesyłka była dotknięta brakami. 

Okolicznościami, które sąd uznawał za uprawdopodabniające 
przywrócenie terminu były: pobyt strony w szpitalu (I SA/Bk 589/15), 
pobyt pełnomocnika na zwolnieniu lekarskim z powodu poważnej 
niedyspozycji zdrowotnej skutkującej niezdolnością do pracy (II SA/Bk 
164/16, I SA/Bk 470/16); niezachowanie wszystkich wymagań doręczenia 
zastępczego (brak adnotacji doręczyciela, że zawiadomił adresata  
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o przesyłce w sposób określony w art. 44 k.p.a. (II SA/Bk 212/16); 
twierdzenie skarżącego o niezawiadomieniu go o terminie rozprawy  
w sytuacji, gdy doręczenie realizował operator InPost, a sądowi z urzędu 
znana była sytuacja występowania nieprawidłowości u tego operatora, 
które ostatecznie skutkowały wypowiedzeniem mu przez sąd umowy  
(I SA/Bk 1210/15). 
 

Zawieszenie postępowania 
 

W roku sprawozdawczym w Wydziale I dominowały postanowienia  
w przedmiocie zawieszenia postępowania wydawane w sprawach 
dotyczących kar pieniężnych za urządzanie gier na automatach poza 
kasynem gry. Postanowień takich wydano kilkaset, przy czym najczęstszą 
podstawą zawieszenia był przepis art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. (I SA/Bk 287/16, 
I SA/Bk 1003/15, I SA/Bk 131/15). Składy orzekające dostrzegały zależność 
wyniku postępowania od treści uchwały, o której podjęcie wystąpił Prezes 
NSA wnioskiem z dnia 8 marca 2016 r. formułując pytanie dotyczące 
przepisów ustawy o grach hazardowych. Po podjęciu uchwały w dniu  
16 maja 2016 r. (II GPS 1/16), postępowania były podejmowane, a sprawy 
niezwłocznie kierowane na rozprawę.  

Ciekawa sytuacja miała miejsce w sprawie II SA/Bk 285/16, w której sąd 
na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zawiesił postępowanie ze skargi na 
decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznej. Wskazał, że przed 
Trybunałem Konstytucyjnym pod sygnaturą SK 27/14 zarejestrowane 
zostało postępowanie z indywidualnej skargi o zbadanie zgodności art. 3 
ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z art. 61 ust. 1 i 2  
w związku z art. 61 ust. 3 i 31 ust. 3 Konstytucji RP. Jak wskazał sąd, 
przedmiotem wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego ma być definicja 
pojęcia "informacja przetworzona". Postanowienie o zawieszeniu 
postępowania zostało jednak uchylone przez NSA w sprawie I OZ 1119/16. 
NSA wskazał, że fakultatywny charakter przesłanek zawieszenia 
postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. nie obliguje sądu do 
uwzględnienia wniosku o zawieszenie postępowania do czasu wydania 
wyroku przez TK, jeżeli sąd nie powołuje się na wątpliwości co do 
konstytucyjności aktu prawnego oraz nie wskazuje, że przedmiot 
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym ma związek z istotą 
rozpoznawanej sprawy sądowoadministracyjnej. Sprawa II SA/Bk 285/16 
została wyznaczona na rozprawę i w dniu 20 grudnia 2016 roku wydano 
wyrok. 

Ze względu na zawisłość przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawy  
z wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie konstytucyjności przepisu 
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art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami, pozostawała 
zawieszona również sprawa II SA/Bk 311/16. W dniu 14 października 2016 
roku postępowanie podjęto, a w dniu 24 listopada 2016 r. zapadł w tej 
sprawie wyrok.  
 

Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego 
 

Główną przyczyną umorzenia postępowania była jego 
bezprzedmiotowość. Warto zwrócić uwagę na sprawę II SA/Bk 222/16,  
w której skarga dotyczyła niezgodności z prawem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego z lat 90-tych. Utracił on moc z dniem  
31 grudnia 2003 r., co nastąpiło na podstawie art. 87 obecnie obowiązującej 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sąd wskazał, że 
skoro normy prawne zawarte w takich „starych” planach od dnia 1 stycznia 
2004 r. przestały wiązać adresatów, to plany powyższe nie mogły być 
stosowane przy wydawaniu aktów indywidualnych. Rady gminy, chcąc, aby 
regulacje planów uchwalonych przed 1995 r. zachowały aktualność, mogły 
inkorporować ich treść do nowo uchwalanych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Sądową kontrolę legalności inkorporacji „starego” planu do 
planu „nowego” uruchomić może skarga na treść „nowego” planu. Natomiast 
bezprzedmiotowe jest postępowanie sądowe ze skargi na akt nieistniejący. 

 
Inne zagadnienia procesowe 

 
Składy orzekające korzystały z uprawnienia do uwzględnienia zażalenia 

w przypadku, gdy było ono oczywiście uzasadnione i na podstawie art. 195  
§ 2 p.p.s.a. uchylając zaskarżone postanowienie orzekały ponownie 
merytorycznie (w sprawach ze skarg na decyzje dotyczące kary pieniężnej 
za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry uchylały postanowienia 
o wstrzymaniu wykonania i orzekały o odmowie wstrzymania wykonania 
zaskarżonej decyzji – SA/Bk 16/16, I SA/Bk 17/16, I SA/Bk 1355/15). 

Więcej niż w 2015 roku wydał sąd postanowień w przedmiocie 
dopuszczenia do udziału w postępowaniu (art. 33 § 2 p.p.s.a.). Przykładowo 
w sprawach II SA/Bk 654/15 i II SA/Bk 361/16 orzeczono o dopuszczeniu 
organizacji społecznych do udziału w postępowaniu, zaś w sprawach II 
SA/Bk 717/15, II SA/Bk 318/16 orzeczono o dopuszczeniu osób fizycznych. 
Postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu – z 
uwagi na brak związku z interesem prawnym osoby wnioskującej o 
dopuszczenie, wydano przykładowo w sprawie II SA/Bk 790/15. Natomiast 
sąd w sprawie II SA/Bk 94/13 odmówił dopuszczenia do udziału w 
postępowaniu stowarzyszenia zwykłego wskazując, że udział w 



 

27 

 

postępowaniu byłby zaprzeczeniem celu działania tej organizacji. Z kolei w 
sprawie II SA/Bk 103/16 wniosek organizacji społecznej o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu odrzucono uznając go za niedopuszczalny z uwagi 
na brak zdolności sądowej tej organizacji. 

Reasumując – analiza orzecznictwa tutejszego sądu w minionym roku 
sprawozdawczym wskazuje na to, że: w Wydziale I pod względem ilości 
wydanych postanowień o charakterze procesowym dominowały sprawy  
z zakresu gier hazardowych (kilkaset postanowień wpadkowych  
w przedmiocie zawieszenia postępowania oraz wstrzymania wykonania 
decyzji nakładających kary pieniężne za urządzanie gier poza kasynem gry); 
w Wydziale II coraz częściej sąd korzystał z obowiązujących od dnia  
15 sierpnia 2015 r. instrumentów prawnych takich jak: postanowienie  
o odrzuceniu wniosku o wyłączenie sądu (art. 20 § 4 p.p.s.a.) czy 
postanowienie o odrzuceniu skargi z powodu braku naruszenia interesu 
prawnego zaskarżoną uchwałą lub aktem, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 
i 6 p.p.s.a.; wzrosła liczba zgłoszonych przez organizacje społeczne i osoby 
fizyczne wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Problemem, 
na który zwracały uwagę składy orzekające sądu, był brak podstawy do 
umorzenia postępowania wpadkowego w przedmiocie wstrzymania 
wykonania zaskarżonej decyzji w sytuacji, gdy postępowanie to stało się 
bezprzedmiotowe. 
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IV. 
ZAGADNIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA 

MATERIALENGO ORAZ PRAKTYKA ORZECZNICZA 
 

 
 

1. Sprawy z zakresu gier losowych i zakładów wzajemnych 
 

Omawiana grupa spraw stanowiła najliczniejszą zarówno wśród spraw 
zarejestrowanych w 2016 roku w tutejszym sądzie, jak też wśród spraw 
zakończonych w tym okresie sprawozdawczym. Wpływ spraw oznaczonych 
symbolem 6042 ukształtował się w 2016 r. na poziomie 587. W badanym 
okresie zakończonych zostało 938 spraw tego rodzaju, łącznie z tymi, które 
wpłynęły w poprzednim okresie sprawozdawczym. W zdecydowanej 
większości przypadków sąd skargi oddalił (818), w 4 sprawach skarga 
została uwzględniona, zaś w 115 przypadkach z powodów formalnych 
skarga został odrzucona. Jedna ze spraw zakończyła się orzeczeniem  
o umorzeniu postępowania sądowego z uwagi na to, że wniosek o podjęcie 
postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron, nie został zgłoszony 
w ciągu trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu. 

W tej grupie spraw sąd rozstrzygał głównie spory powstałe na tle 
wymierzania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 89 ust. 2 pkt 
2 ustawy o grach hazardowych (u.g.h.) kar pieniężnych z tytułu urządzania 
gier na automatach poza kasynem gry. Sprawy te można podzielić na dwie 
grupy. Pierwsza grupa to sprawy, w których organy celne wymierzały kary 
osobom prawnym urządzającym gry na automatach poza kasynem gry. 
Druga grupa zaś to kary pieniężne wymierzane z tego tytułu osobom 
fizycznym. Oprócz wyżej wymienionych spraw, dominujących w opisywanej 
kategorii, sąd rozpoznał w 2016 r. również kilka, dotyczących kwestii 
obciążenia kosztami badania sprawdzającego automatu. 

Główną osią sporu z organami celnymi w obu grupach spraw 
dotyczących wymierzania kar pieniężnych z tytułu urządzania gier na 
automatach poza kasynem gry było rozstrzygnięcie problemu, czy przepisy 
art. 14 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 u.g.h. mają charakter 
przepisów technicznych i czy możliwe było oparcie na tych przepisach 
rozstrzygnięcia w omawianym przedmiocie. 

Rozstrzyganie powyższego problemu w 2016 r. można podzielić na dwa 
okresy, przedzielone podjętą w dniu 16 maja 2016 r. przez NSA uchwałą  
w sprawie II GPS 1/16. 
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W orzecznictwie tutejszego sądu w okresie przed podjęciem wyżej 
wymienionej uchwały, jednolicie uznawano, że przepis art. 14 ust. 1 u.g.h. 
należy uznać za „przepis techniczny” w rozumieniu art. 1 pkt 11 dyrektywy 
98/34 i jego projekt powinien przed jego uchwaleniem zostać poddany 
procedurze notyfikacyjnej, przewidzianej wyżej wymienioną dyrektywą. 
Jednocześnie WSA w Białymstoku orzekając na początku analizowanego 
okresu sprawozdawczego – jeszcze przed podjęciem przez NSA uchwały  
w sprawie II GPS 1/16 – podzielił pogląd wyrażony w orzecznictwie NSA  
o braku podstaw do przyjęcia, iż 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”. Sąd przechylił się do tej linii 
orzecznictwa, która w braku poddania pierwotnego brzmienia art. 14 ust. 1 
u.g.h. notyfikacji Komisji Europejskiej, nie upatrywała niedopuszczalności 
stosowania wobec podmiotu łamiącego wynikający z przepisu zakaz, sankcji 
pieniężnej opisanej art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 89 ust. 2 pkt 2 u.g.h. 
W tym zakresie sąd odwoływał się przede wszystkim do stanowiska NSA 
wyrażonego w wyroku z dnia 25 listopada 2015 r. II GSK 183/14. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w zakresie tym jednolicie 
orzekał, że przyjęcie wniosku o niestosowaniu art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 
2 u.g.h. wyłącznie ze względu na niedopełnienie procedury notyfikacji art. 
14 ust. 1 u.g.h. prowadziłoby do niedopuszczalnej gratyfikacji zupełnego 
braku poszanowania prawa w dziedzinie, która ze względu na 
bezpieczeństwo i porządek publiczny wymaga szczególnej reglamentacji.  
W stanach faktycznych rozpoznawanych spraw stwierdzone zostało, że 
spółki naruszały trzy sankcjonowane ustawą o grach hazardowych przepisy 
– art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 23a ust. 1 (m.in. sprawy: I SA/Bk 860/15,  
I SA/Bk 967/15, I SA/Bk 1026/15, I SA/Bk 1092/15, I SA/Bk 1116/15). 

W niektórych wyrokach akcentowano, że działanie naruszające trzy 
sankcjonowane ustawą o grach hazardowych przepisy, tj. art. 6 ust. 1, art. 14 
ust. 1 i art. 23a ust. 1 u.g.h. wyczerpuje dyspozycje przepisów ustawy 
sankcjonujących zarówno urządzanie gier hazardowych bez koncesji lub 
zezwolenia, bez dokonywania zgłoszenia, lub bez wymaganej rejestracji 
automatu lub urządzenia do gry (art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy), jak też 
urządzanie gier na automatach poza kasynem gry (art. 89 ust. 1 pkt 2 
ustawy). W takim stanie faktycznym organy celne mogły, zdaniem 
tutejszego sądu, zastosować każdą z wymienionych wyżej sankcji. Tym 
samym składy orzekające nie podzielały wyrażonego w orzeczeniach innych 
sądów administracyjnych stanowiska o wzajemnym wykluczaniu się 
opisanych sankcji. Jednocześnie sąd zauważał, że nawet opowiedzenie się za 
błędnym zastosowaniem przez organy sankcji za działanie objęte art. 89 ust. 
1 pkt 2, zamiast sankcji za działanie objęte art. 89 ust. 1 pkt 1 u.g.h., nie 
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pozwalałoby na uchylenie decyzji z powodu dostrzeżonego naruszenia 
prawa materialnego, albowiem zastosowana wobec skarżącego podmiotu 
sankcja w kwocie 12 000 złotych od skontrolowanego automatu, jest 
sankcją niższą od sankcji  przewidzianej za działania objęte dyspozycją art. 
89 ust. 1 pkt 1. W takim przypadku uchyleniu decyzji sprzeciwia się zakaz 
reformationis in peius (np. sprawy: I SA/Bk 780/15, I SA/Bk 1054/15,  
I SA/Bk 1100/15, I SA/Bk 1152/15). 

Po uchwale podjętej przez NSA w dniu 16 maja 2016 r. w sprawie II GPS 
1/16, linia orzecznictwa tutejszego sądu była kontynuowana. Składy 
orzekające w pełni podzielając stanowisko wyrażone przez Naczelny Sąd 
Administracyjny w powyższej uchwale, wskazywały, że podmioty, które nie 
posiadają koncesji na prowadzenie kasyna gry, ani zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach, 
urządzają poza kasynem gry na automacie. Przyjęcie wniosku  
o niestosowaniu art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 u.g.h. wyłącznie ze względu 
na niedopełnienie procedury notyfikacji art. 14 ust. 1 u.g.h. prowadziłoby do 
niedopuszczalnej gratyfikacji zupełnego braku poszanowania prawa  
w dziedzinie, która ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny 
wymaga szczególnej reglamentacji (np. sprawy: I SA/Bk 1251/15, I SA/BK 
183/16, I SA/Bk 1044/16).  

W analizowanej kategorii spraw spór stron z organami celnymi ujawnił 
się ponadto na tle uznania określonych podmiotów za urządzających gry  
w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h. Dotyczyło to zwłaszcza spraw, w 
których przedmiotowe kary wymierzano osobom fizycznym.  
W orzecznictwie tutejszego sądu jednolicie w takich przypadkach 
uznawano, że nie ma podstaw do przyjęcia, że kara określona w art. 89 ust. 1 
u.g.h. może zostać wymierzona jedynie podmiotom zbiorowym określonym 
w art. 6 ust. 4 tej ustawy, tj. osobom prawnym prowadzącym działalność  
w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis art. 89 
ust. 1 u.g.h. nie wprowadza zatem jakichkolwiek ograniczeń podmiotowych 
co do kategorii podmiotów podlegających karze za urządzanie gier na 
automatach poza kasynem gry, stanowiąc, że karze pieniężnej podlega 
„urządzający gry”. Stąd każdy, kto popełni wskazany delikt administracyjny 
podlega karze pieniężnej (m.in. sprawy: I SA/Bk 954/15, I SA/Bk 1390/15,  
I SA/Bk 286/16, I SA/Bk 391/16, I SA/Bk 401/16). 

Rozpatrując skargi osób fizycznych na decyzje wymierzające kary  
z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry, sąd opowiadał się 
za językową definicją „urządzającego grę”, która w jego ocenie pozwala 
stwierdzić, że jest nim ten podmiot, który zapewnia (stwarza, organizuje) 
komuś warunki umożliwiające udział w: loterii pieniężnej, loterii fantowej, 
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bingo fantowe, grze hazardowej, turnieju pokera, grze liczbowej, grze 
hazardowej prowadzonej bez koncesji lub zezwolenia, czy w grze na 
automatach prowadzonej poza kasynem gry.  
Przykładowo w sprawie I SA/Bk 1198/15 jako okoliczności przesądzające  
o uznaniu strony skarżącej za urządzającego gry na automatach sąd uznał: 
wydzierżawienie powierzchni pod automaty w lokalu użytkowanych przez 
stronę w zamian za czynsz dzierżawny, umożliwienie ustawienia automatów 
firmom, które nie posiadały koncesji (zezwolenia) na urządzanie gier 
hazardowych poza kasynem, sprawowanie nadzoru nad urządzeniami, 
wzywanie serwisanta w razie potrzeby uruchomienia automatów, dbanie  
o stały dopływ energii do lokalu, zapewnienie dostępu do urządzeń osobom 
chętnym do przeprowadzenia gier.  W innej sprawie sąd podzielił 
stanowisko organu celnego, że poprzez wynajęcie powierzchni pod 
wstawienie automatu, ponoszenie kosztów funkcjonowania lokalu, obsługę 
lokalu, zasilanie automatów i wyjmowanie z nich środków pieniężnych, 
skarżący zapewnił i stworzył odpowiednie warunki do urządzania gier 
hazardowych, zatem to on urządzał gry poza kasynem (I SA/Bk 286/16).  
W sprawie I SA/Bk 1100/16 sąd zaaprobował stanowisko organu, że to 
skarżący był podmiotem urządzającym gry na automatach i zwrócił uwagę, 
że to strona zapewniała prąd do zasilania urządzeń do gier, wyposażyła 
lokal w stołki barowe przy każdym urządzeniu i zapewniała pełne 
serwisowanie urządzeń.  

W omawianej kategorii spraw sąd w kilku przypadkach zajmował się 
problematyką obciążenia podmiotu eksploatującego automat do gier  
o niskich wygranych kosztami badania sprawdzającego tego automatu  
(I SA/Bk 686/15, I SA/Bk 710/15, I SA/Bk 787/15, I SA/Bk 789/15, I SA/Bk 
799/15). Sąd podtrzymywał dotychczas prezentowane stanowisko, że samo 
podanie do publicznej wiadomości wykazu jednostek badających 
upoważnionych do badań technicznych automatów i urządzeń do gier (jak 
stanowi art. 23f ust. 6 u.g.h.) stanowi wystarczającą podstawę do zwrócenia 
się z do takiej jednostki z odpowiednim zleceniem przeprowadzenia 
badania. Jeżeli bowiem upoważnienie do badań technicznych udzielane jest 
na określony czas (art. 23f ust. 3) a w wykazie, o którym mowa w art. 23f 
ust. 6 właściwy minister umieszcza tylko jednostki upoważnione, to 
oznacza, że dany wykaz jako podlegający bieżącej aktualizacji przez 
wskazany organ administracyjny powinien uwzględniać jedynie te jednostki 
badające, które spełniają wszystkie wymagane prawem warunki. Brak 
podstaw do nakładania na podmiot zlecający badanie, obowiązku 
sprawdzania ważności akredytacji udzielonej dla jednostki badającej, 
zamieszczonej w odpowiednim wykazie przez właściwego ministra, wynika 
też z niedopuszczalności wkraczania przez organy celne w kompetencje 
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zastrzeżone ministrowi właściwemu do spraw finansów do wyłącznej 
kognicji którego należy udzielanie – w ramach odrębnej procedury – 
upoważnień do przeprowadzania badań sprawdzających. Sąd konkludował, 
że figurowanie jednostki badającej w wykazie jednostek upoważnionych do 
badań technicznych automatów i urządzeń do gier stanowi podstawę 
przyjęcia przez organ statusu danej jednostki jako uprawnionej do 
przeprowadzania badania sprawdzającego automatów do gier o niskich 
wygranych. 

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”, dotyczącej obciążenia kosztami badania sprawdzającego. 
 

2. Sprawy z zakresu podatku od towarów i usług 
 

W 2016 roku do sądu wpłynęło 115 spraw z zakresu podatku od 
towarów i usług. 

W analizowanym okresie sprawozdawczym załatwiono 111 spraw 
oznaczonych symbolem 6110, z czego 16 dotyczyło pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego. Jedna z załatwionych spraw dotyczyła 
skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie czynności 
kontrolnych podejmowanych w ramach kontroli podatkowej w zakresie 
rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości 
rozliczania podatku od towarów i usług. Spośród spraw załatwionych w 
2016 r., w 87 przypadkach sąd oddalił skargę, zaś w 11 – skarga została 
uwzględniona. Pozostałe rozstrzygnięcia kończące postępowanie to 
orzeczenia odrzucające skargi z przyczyn formalnych oraz jedno umarzające 
postępowanie sądowe z powodu cofnięcia skargi. 

W omawianej kategorii spraw, podobnie jak w latach poprzednich, liczną 
grupę stanowiły sprawy dotyczące prawa podatnika do obniżenia podatku 
należnego o podatek naliczony.  

W grupie tej dominowały sprawy, w których zakwestionowano prawo 
podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający 
z faktur niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Wśród 
tych spraw wyróżniały się zwłaszcza te, w których organy stwierdzały 
istnienie tzw. łańcucha transakcji, nakierowanego na wyłudzenie zwrotu 
podatku VAT, w ramach którego podmiot stanowiący ostatnie jego ogniwo 
występował o zwrot podatku naliczonego. Między innymi w sprawach:  
I SA/Bk 824/15, I SA/Bk 27/16, I SA/Bk 1382/15, I SA/BK 341/16 sąd 
oddalił skargi na rozstrzygnięcia organów odmawiające prawa do obniżenia 
podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur będących 
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narzędziem do wyłudzania podatku VAT. W sprawie I SA/Bk 600/16 sąd  
z kolei uwzględnił skargę uznając m.in., że organy nieprawidłowo oceniły 
materiał dowodowy w zakresie badania tzw. dobrej wiary podatnika 
odnośnie transakcji mających stanowić podstawę prawa do odliczenia 
podatku naliczonego. Sąd w omawianym zakresie odniósł się do dorobku 
orzeczniczego TSUE, zgodnie z którym Trybunał za niezgodne z zasadami 
funkcjonowania prawa do odliczenia przewidzianymi w Dyrektywie 
2006/112/WE uznaje sankcjonowanie odmową możliwości skorzystania  
z tego prawa podatnika, który nie wiedział i nie mógł wiedzieć, że w ramach 
danej transakcji dostawca dopuścił się przestępstwa lub że inna transakcja 
w łańcuchu dostaw, dokonana przed transakcją przeprowadzoną przez 
owego podatnika lub po niej, została dokonana z naruszeniem przepisów  
o podatku VAT. Zgodnie z orzecznictwem TSUE, właściwe organy 
podatkowe zobowiązane są wykazać w sposób prawnie wymagany istnienie 
obiektywnych przesłanek prowadzących do wniosku, że podatnik wiedział 
lub powinien był wiedzieć, iż transakcja mająca stanowić podstawę prawa 
do odliczenia wiązała się z przestępstwem popełnionym przez dostawcę lub 
inny podmiot działający na wcześniejszym lub dalszym odcinku łańcucha 
dostaw (np. wyroki w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11 oraz  
w sprawie C-285/11).  

W grupie spraw dotyczących prawa do odliczenia podatku naliczonego 
ciekawym przypadkiem sąd zajmował się w sprawie I SA/Bk 823/15. 
Organy, na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. „c” ustawy o podatku od 
towarów i usług (u.p.t.u.) zakwestionowały prawo podatnika do obniżenia 
podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur 
dokumentujących czynności, które należy uznać za nieważne z mocy prawa, 
jako czynności pozorne, o których mowa w art. 83 k.c. Wyrokiem z dnia  
24 lutego 2016 r. WSA w Białymstoku podzielił ustalenia organów i oddalił 
skargę. 

W kilku sprawach sąd rozstrzygał spór w zakresie prawa do odliczenia 
przez gminę podatku naliczonego z tytułu nakładów poniesionych na 
budowę oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji, przekazanych następnie 
nieodpłatnie w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy 
(zakład budżetowy), który świadczy w oparciu o przedmiotową 
infrastrukturę usługi oczyszczania ścieków. Organy podatkowe odmówiły 
gminie takiego prawa wychodząc z założenia, że brak jest związku nabytych 
towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych, gdyż 
infrastruktura nie jest wykorzystywana przez gminę do wykonywania 
czynności opodatkowanych, lecz przez zakład budżetowy, który jest 
odrębnym od gminy podatnikiem podatku od towarów i usług. Sąd oceniając 
podmiotowość podatkową Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej oparł 
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się m.in. na uchwale NSA z dnia 26 października 2015 r. sygn. akt I FPS 4/15, 
odwołał się również do wyroku TSUE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie 
C-276/14. Składy orzekające doszły do wniosku, że gmina jest podatnikiem 
VAT, natomiast zakład budżetowy jest powołany do wykonywania zadań 
własnych jednostki samorządu terytorialnego i działa jako jednostka 
organizacyjna gminy, co powoduje, że nie może być odrębnym podatnikiem 
VAT. Przyjęcie na gruncie VAT tożsamości podmiotowo-podatkowej gminy, 
a nie jej zakładu budżetowego, oznacza jednocześnie, że gmina 
bezpośrednio świadczy usługi opodatkowane, związane z realizacją jej 
zadań własnych, które w ramach jej wewnętrznej organizacji zostały 
przekazane do wykonania zakładowi budżetowemu. Przyjęcie 
scentralizowanego modelu rozliczeń skutkuje tym, że gmina jako podatnik 
VAT musi zatem uwzględnić wszystkie czynności podlegające 
opodatkowaniu tym podatkiem, obejmując również czynności dotąd 
rozliczane przez zakład budżetowy, zatem korekta rozliczenia nie może 
ograniczać się wyłącznie do podatku naliczonego od wybranej inwestycji. 
Przyjęcie tożsamości podmiotowo-podatkowej gminy powoduje 
konieczność rozliczenia podatku należnego z tytułu świadczenia usług 
opodatkowanych związanych z realizacją zadań własnych (dotąd 
rozliczanych przez zakład budżetowy), ponieważ to gmina jako podatnik 
VAT bezpośrednio świadczy usługi opodatkowane, co daje jej prawo do 
odliczenia podatku naliczonego (np. sprawy: I SA/Bk 821/15, I SA/Bk 
822/15, I SA/Bk 165/16). 

W innej interesującej sprawie sąd zajmował się zagadnieniem, czy  
w związku z rozpoczęciem przez gminę świadczenia usług w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę (podlegających opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług) przy wykorzystaniu wybudowanej przez ten 
podmiot infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która wcześniej była 
wykorzystywana do czynności nieopodatkowanych poprzez nieodpłatne 
powierzenie spółce komunalnej, gmina ma prawo do odliczenia podatku 
naliczonego przy wytworzeniu tej infrastruktury z zastosowaniem metody 
korekty wieloletniej. W interpretacji indywidualnej organ zajął stanowisko, 
że gmina nie ma prawa do takiej korekty, ponieważ nabywając towary  
i usługi celem wytworzenia przedmiotowej infrastruktury z zamiarem jej 
nieodpłatnego udostępnienia zakładowi budżetowemu nie nabywała ich do 
działalności gospodarczej i nie działała w charakterze podatnika VAT, przez 
to wyłączyła realizację inwestycji z systemu VAT i tym samym nie nabyła 
prawa do odliczenia podatku naliczonego. Organ stwierdził, że późniejsza 
zmiana przeznaczenia takich towarów z działalności niedającej prawa do 
odliczenia na działalność dającą takie prawo, nie będzie skutkowała dla 
podatnika nabyciem prawa do odliczenia. W sprawie I SA/Bk 991/15 sąd 
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nie podzielił stanowiska Ministra Finansów i uchylił interpretację 
indywidualną. Zdaniem sądu, początkowe przeznaczenie przez podatnika 
nabytych towarów i usług do wykonywania czynności niepodlegających 
opodatkowaniu nie pozbawia go prawa do dokonania późniejszego 
odliczenia podatku naliczonego w razie zmiany przeznaczenia tych towarów 
lub usług i wykorzystania ich do wykonywania czynności opodatkowanych. 
Zgodnie z literalną wykładnią 91 ust. 7 u.p.t.u. ustawodawca przyznaje 
podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego również w takim 
przypadku, gdy zmiana w zakresie dysponowania prawem do odliczenia 
podatku polega na pierwotnym wykorzystaniu dóbr inwestycyjnych do 
czynności nie dających prawa do odliczenia podatku naliczonego,  
a następnie wykorzystaniu ich do czynności opodatkowanych VAT. Przez 
czynności nie dające prawa do odliczenia należy rozumieć zarówno 
czynności niepodlegające opodatkowaniu, jak i korzystające ze zwolnienia  
z tego podatku. Stanowisko swoje sąd zajął dokonując wykładni przepisów 
prawa krajowego przy uwzględnieniu art. 167 i 187 Dyrektywy 112. sąd 
odwołał się ponadto do dorobku orzeczniczego TSUE (C-500/13, C-184/04). 

Ciekawym problemem sąd zajął się w sprawie I SA/Bk 570/16 
dotyczącej indywidualnej interpretacji Ministra Finansów. Sąd mianowicie 
rozstrzygał spór czy prowadzona przez rozgłośnię radiową działalność w 
ramach misji publicznej jest działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 
15 ust. 2 i 3 u.p.t.u., czy też stanowi realizację celów „innych” niż działalność 
gospodarcza, o której mowa w tych przepisach. Strona skarżąca dowodziła, 
że wszelka wykonywana przez nią działalność, w tym również ta dotycząca 
misji radiofonii publicznej, realizowana jest w ramach działalności 
gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u. Tym samym, w jej ocenie, 
nie spełnia ona warunków przewidzianych dla zastosowania normy 
wynikającej z przepisu art. 86 ust. 2a u.p.t.u. przewidującej obliczanie kwoty 
podatku naliczonego zgodnie ze „sposobem określania proporcji”. Minister 
Finansów nie podzielił stanowiska wyrażonego we wniosku o wydanie 
interpretacji. W wyroku z dnia 23 listopada 2016 r. sąd podzielił pogląd 
organu interpretacyjnego stwierdzając, że w świetle wskazanych norm 
prawa podatkowego (przede wszystkim art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 86 ust. 
2 pkt 1, art. 86 ust. 2a, art. 15 ust. 1, 2 i 3 u.p.t.u.) oraz tez wyroków TSUE  
w sprawach C-11/15 i C-263/15, strona skarżąca wykonując czynności 
nałożone na nią ustawą o radiofonii i telewizji – realizując misję publiczną – 
nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej, albowiem nie 
dokonuje odpłatnego świadczenia usług, a tym samym nie działa  
w charakterze podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.t.u.  
W konsekwencji wykonywanie przez stronę skarżącą czynności związanych 
z misją publiczną radia należy traktować jako pozostającą poza zakresem 
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obowiązywania przepisów tej ustawy i niepodlegającą opodatkowaniu. 
Zmiany oceny realizacji misji publicznej nie zmienia okoliczność, że skarżąca 
prowadzi także działalność gospodarczą oraz to, że wydatki na towary  
i usługi są wykorzystywane do obydwu rodzajów działalności. Skoro 
skarżąca, oprócz realizacji misji nałożonej ustawą tj. w zakresie czynności 
niewykonywanych w ramach działalności gospodarczej, wykonuje również 
opodatkowaną działalność gospodarczą (np. usługi reklamowe) i w związku 
z powyższymi obszarami działalności dokonuje nabycia towarów i usług, 
które wykorzystuje do tych działalności, a jednocześnie nabytych towarów  
i usług nie jest w stanie przyporządkować do poszczególnych rodzajów 
wykonywanych czynności, to w tej sytuacji, do skarżącej od 1 stycznia 2016 
roku zastosowanie będzie miał art. 86 ust. 2a u.p.t.u.  

W 2016 r. sąd kontynuował również stanowisko wyrażane już w latach 
poprzednich w zakresie sporów Nadleśnictw – będących jednostkami 
organizacyjnymi Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasów Państwowych 
o prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego  
w związku z powiązaniem wydatków z czynnościami opodatkowanymi.  
W sprawie I SA/Bk 571/16 wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 
dotyczył prawa Nadleśnictwa do odliczenia podatku naliczonego 
związanego z budową budynku Izby Edukacji Ekologicznej. W wyroku z dnia 
23 listopada 2016 r. sąd podzielił stanowisko organu interpretacyjnego o 
braku bezpośredniego i pośredniego związku między wydatkami na budowę 
przedmiotowego budynku, a działalnością opodatkowaną Nadleśnictwa. Sąd 
stwierdził, że planowana inwestycja, realizująca szczytne idee edukacji 
ekologicznej i wydatki z nią związane, może teoretycznie, w jakiś bliżej 
nieokreślony sposób przyczynić się do wzrostu opodatkowanej sprzedaży 
drewna. Tym niemniej związek ten nie jest dostrzegalny i bezsporny, a tylko 
taki pozwalałby na zrealizowanie przez Nadleśnictwo prawa do odliczenia 
podatku naliczonego z faktur dokumentujących te wydatki. 

Przedmiotem rozpoznania sądu stał się również spór w zakresie prawa 
do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktur 
dokumentujących wydatki poniesione na nabycie paliw do napędu 
pojazdów samochodowych – w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 
2015 r. W sprawie dotyczącej indywidualnej interpretacji sąd uznał, że 
prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw 
silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu 
wskazanych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r, 
poz. 312) samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe 
pojazdów samochodowych przysługiwać może dopiero od dnia 1 lipca 2015 
roku sąd nie podzielił poglądów o przekroczeniu przez polskiego 
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ustawodawcę swobody w implementacji decyzji wykonawczej Rady z dnia 
17 grudnia 2013 r. (2013/805/UE, Dz. Urz. UE L z 28 grudnia 2013 r. nr 353, 
s. 51), upoważniającej Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków 
stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. „a” i art. 168 dyrektywy 
2006/112/WE przez to, że czasowo wyłączył możliwość skorzystania  
z częściowego odliczenia VAT od nabycia paliwa do samochodów 
osobowych. Zdaniem sądu, nie jest prawdą, że polski ustawodawca dopuścił 
się wprowadzenia dodatkowego (nieprzewidzianego wyżej wymienioną 
decyzją derogacyjną) ograniczenia w postaci czasowego wyłączenia prawa 
do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do pewnej kategorii pojazdów. 
Ograniczenie to dotyczy wyłącznie pojazdów objętych klauzulą stand still, 
czyli takich, w stosunku do których nie przysługiwało prawo do odliczenia 
przed wejściem Polski do UE, przy czym możliwość wprowadzenia tego 
ograniczenia wynika wprost z art. 176 Dyrektywy 2006/112/WE. Swobodę 
implementacji należy rozumieć w ten sposób, że krajowy ustawodawca 
może z upoważnienia wynikającego z decyzji skorzystać np. tylko  
w wybranym okresie (w okresie krótszym niż przewidziany w decyzji).  
Z takiej możliwości polski ustawodawca skorzystał wprowadzając, poprzez 
art. 12 ustawy nowelizującej, czasowe (do 30 czerwca 2015 r.) wyłączenie 
prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków na 
paliwo do wymienionych w tym przepisie kategorii pojazdów (sprawa  
I SA/Bk 1180/15). 

W innej sprawie, która dotyczyła możliwości skorzystania z prawa do 
odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych  
z „pojazdami dyspozycyjnymi” (według opisu stanu faktycznego podmiotu 
wnioskującego o wydanie interpretacji indywidulnej – przypisanymi do 
konkretnego pracownika) – sąd wskazał, że uregulowania zawarte w art. 
86a ust. 1, 2, 3 i 4 u.p.t.u. pozwalają na konkluzję, że do uzyskania prawa do 
pełnego odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodów 
osobowych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem nie jest 
wystarczający jakikolwiek związek z działalnością opodatkowaną podatnika. 
Samochody muszą bowiem być wykorzystywane wyłącznie do celów 
prowadzenia działalności gospodarczej, a sposób wykorzystania tych 
pojazdów przez podatnika wyklucza ich użycie do celów prywatnych, co 
musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów 
ewidencją przebiegu pojazdu (I SA/Bk 535/16). 

W omawianej kategorii spraw rozpoznanych w 2016 r. interesujące 
przypadki dotyczyły zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług. 

W jednej z takich spraw sąd rozstrzygał spór dotyczący uznania za 
dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., zamiany 
nieruchomości dokonywanej między gminą będącą miastem na prawach 
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powiatu, a Skarbem Państwa reprezentowanym przez prezydenta miasta, 
który w transakcji działa jako starosta wykonujący zadania z zakresu 
administracji rządowej. W ocenie strony wnoszącej o wydanie interpretacji 
indywidualnej, planowana zamiana nieruchomości pomiędzy Skarbem 
Państwa a miastem na prawach powiatu nie będzie stanowić opodatkowanej 
podatkiem od towarów i usług dostawy towarów. Organ interpretacyjny 
uznał to stanowisko za nieprawidłowe. Sąd w wyroku z dnia 14 stycznia 
2016 r. I SA/Bk 1199/15 podzielił pogląd wyrażony w interpretacji 
indywidualnej zaznaczając, że po dokonaniu czynności zamiany 
wnioskodawca wykonywać będzie w stosunku do każdej z zamienionych 
nieruchomości uprawnienia nie te same, ani nawet takie same jak przed 
zamianą, lecz inne, a ściślej o innej treści. Co do nieruchomości gminnych, 
czynności prawnych w stosunku do nich dokonuje prezydent miasta jako 
organ wykonawczy gminy działający w jej imieniu i na jej rzecz, zaś  
w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje 
starosta, będą one wykonywane przez starostę w imieniu i na rzecz Skarbu 
Państwa. Wreszcie kompetencje prezydenta w odniesieniu do 
nieruchomości Skarbu Państwa są ściśle określone ustawowo i nie  
w pełnym zakresie pokrywają się z uprawnieniami właścicielskimi. 
Nieuprawnione jest zatem twierdzenie, że wraz z zawarciem umowy 
zamiany nie nastąpi przeniesienie prawa do dysponowania rzeczą jak 
właściciel. Planowana umowa zamiany nieruchomości dokonana pomiędzy 
Skarbem Państwa a miastem jest niewątpliwie czynnością odpłatną. 
Odpłatność za nieruchomość przy umowie zamiany stanowi inna 
nieruchomość. Oznacza to, że na skutek planowanej zamiany nieruchomości 
ziszczą się przesłanki art. 5 ust. 1 u.p.t.u. opodatkowującego tym podatkiem 
odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium 
kraju. Na poparcie prezentowanego stanowiska sąd odwołał się do uchwały 
NSA z dnia 12 października 2015 r. sygn. akt I FPS 1/15. 

W sprawie I SA/Bk 937/15 spór dotyczył ustalenia, czy przedstawiony 
we wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej zakup przez spółkę 
wierzytelności w celu jej windykacji po cenie niższej od nominalnej stanowi 
odpłatną usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 
W wyroku z dnia 2 marca 2016 r. sąd – odwołując się do wyroku NSA sygn. 
akt I FPS 5/11 wydanego 19 marca 2012 r. w składzie siedmiu sędziów oraz 
wyroku TSUE w sprawie C-93/10 stwierdził, że w przypadku umów cesji 
(obrotu) wierzytelnościami, gdy dochodzi do nabycia przez cesjonariusza 
wierzytelności od cedenta za umówioną cenę – niższą niż nominalna 
wartość tej wierzytelności – i nie ustalono między stronami żadnego 
wynagrodzenia z tytułu tak określonej usługi nabycia długu, czynność ta, 
jeżeli umowa jest zawarta na własne ryzyko cesjonariusza (nabywcy), nie 
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stanowi odpłatnej usługi, w rozumieniu art. 8 ust. 1 u.p.t.u. i w konsekwencji 
nie podlega opodatkowaniu. 

Z pozostałych ciekawych zagadnień dotyczących podatku od towarów  
i usług godna uwagi jest sprawa I SA/Bk 306/16, w której organ podatkowy 
rozliczył podatek od towarów i usług spółce, która jako zarejestrowany 
odbiorca w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokonywała 
wszelkich formalności związanych z odprawą towarów (paliw) oraz we 
własnym imieniu opłacała podatek akcyzowy i opłatę paliwową. Spółka 
świadczyła powyższe usługi w oparciu o umowy zawarte ze 
zleceniodawcami, które przewidywały wynagrodzenie za każdy odprawiony 
samochód. Spór dotyczył tego, czy podstawa opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług świadczonych usług powinna obejmować kwoty podatku 
akcyzowego i opłaty paliwowej w sytuacji, gdy kwoty te uiszczane są  
w imieniu spółki, ale na rzecz jej usługobiorców. W wyroku z dnia  
5 października 2016 r. – analizując treść art. 29 ust. 1 i 2 u.p.t.u. – sąd uznał, 
że do podstawy opodatkowania należy wliczać wszystko, co przysługuje  
w związku z dokonywaną transakcją, czyli całe wynagrodzenie. Sąd 
stwierdził, że spółka dokonując zgodnie z postanowieniami zawartych 
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. Podatek akcyzowy i opłata paliwowa 
płacone będą przez spółkę we własnym imieniu, nie mogą być zatem uznane 
za kwoty otrzymane od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków 
poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy. Kwestia 
ekonomicznego rozliczenia wskazanych kwot, w tym określenia właściwej 
proporcji pomiędzy nimi, a pozostałą częścią wynagrodzenia spółki, 
pozostaje przedmiotem ustaleń stron transakcji działających w tym zakresie 
w oparciu o zasadę swobody umów cywilnoprawnych. Spółka świadcząc 
usługi i opłacając akcyzę oraz opłatę paliwową nie działała jak pośrednik, 
ponieważ to spółka była zobowiązana jako podatnik do uiszczenia tych 
należności publicznoprawnych. Stanowisko wyrażone w opisanym wyroku 
wpisuje się w dotychczasowe orzecznictwo tutejszego sądu w zakresie 
przedmiotowego problemu.  

W jednej ze spraw organy zakwestionowały prawo do zastosowania 
stawki 0 % podatku do sprzedaży wykazanej w dokumentach TAX FREE. 
Powodem było to, że dokumenty te nie odzwierciedlały rzeczywistego 
przebiegu zdarzeń gospodarczych. Oddalając skargę, sąd kontynuując 
dotychczasowy dorobek orzeczniczy w tym zakresie wskazał, że na tle 
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regulacji zawartych w art. 126 – 130 u.p.t.u. przysługujące podatnikowi 
prawo do zastosowania 0% stawki VAT w przypadku sprzedaży na zasadach 
TAX FREE nie może być oparte na posiadaniu jakiegokolwiek dokumentu 
TAX FREE. Dokument taki musi cechować się poprawnością materialną,  
a zatem potwierdzać sprzedaż na rzecz faktycznego nabywcy, który  
w rzeczywistości nabył towar, wywiózł go poza terytorium Wspólnoty, 
zwrócił się do sprzedawcy po zwrot podatku i zwrot ten otrzymał (wyrok  
z dnia 5 maja 2016 r. I SA/Bk 1285/15). 

W omawianej kategorii spraw sąd rozpoznał również skargi na 
postanowienia organów podatkowych, wydane w przedmiocie przedłużenia 
terminu zwrotu różnicy podatku od towarów i usług. W sprawach I SA/Bk 
1171/15 oraz I SA/Bk 989/15 sąd wskazywał, że z treści art. 87 ust. 2 
u.p.t.u. wynika uprawnienie organu podatkowego do dodatkowego zbadania 
zasadności zwrotu podatku. Przepis ten zakreśla również ramy 
postępowania organu podatkowego, w jakich to badanie ma się odbywać. 
Ustawodawca wskazuje bowiem na czynności sprawdzające, kontrolę 
podatkową i postępowanie podatkowe na podstawie przepisów Ordynacji 
podatkowej lub postępowanie kontrolne na podstawie przepisów o kontroli 
skarbowej. Przesłanką przedłużenia terminu zwrotu jest stwierdzenie przez 
organ, że zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania. 
Zastosowanie przepisu art. 87 ust. 2 zdanie drugie u.p.t.u. opiera się na 
uznaniu administracyjnym, przy czym jest ono limitowane okolicznością 
warunkującą możliwość skorzystania z przewidzianego w tym przepisie 
uprawnienia w postaci stwierdzenia przez organ, że „zasadność zwrotu 
wymaga dodatkowego zweryfikowania”, a stwierdzenie to powinno być 
dokonywane w oparciu o co najmniej uprawdopodobnione przesłanki. 
Zdaniem sądu, nie zasługują na uwzględnienie twierdzenia o braku podstaw 
do dodatkowej weryfikacji rozliczenia podatkowego w sytuacji, gdy 
poprawność formalna dokumentacji podatnika nie budzi wątpliwości. 
Zasadność zwrotu podatku strony skarżącej uzależniona jest nie tylko od 
poprawności dokumentacji podatnika, ale wymaga też pozytywnego 
zweryfikowania transakcji u kontrahentów. 

 
3. Sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych 

 
W 2016 roku wpływ spraw dotyczących podatku dochodowego od osób 

fizycznych ukształtował się na poziomie 110 spraw, w tym 41 z nich 
dotyczyło indywidulanych interpretacji przepisów prawa podatkowego.  
W okresie tym załatwiono 100 spraw dotyczących tej tematyki, z tego w 62 
sprawach skargi zostały oddalone, w 11 sprawach uwzględniono skargi 
uchylając zaskarżone decyzje lub indywidualne interpretacje przepisów 
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prawa podatkowego, w 12 sprawach skargi zostały odrzucone zaś w 15 
sprawach nastąpiło umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego.  

Spośród spraw dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych 
na uwagę zasługuje grupa wyroków wydanych 18 kwietnia 2016 r.  
w sprawach: I SA/Bk 1418/15, I SA/Bk 1412/15, I SA/Bk 1400/15, I SA/Bk 
1419/15, I SA/Bk 1/16, I SA/Bk 2/16 i I SA/Bk 3/16, w których sąd, 
oceniając zgodność z prawem indywidualnych interpretacji przepisów 
prawa podatkowego, wypowiedział się w zakresie skutków podatkowych 
odpłatnego zbycia aktywów otrzymanych z tytułu likwidacji spółek 
nieposiadających osobowości prawnej. Uchylając zaskarżone interpretacje, 
sąd podkreślił, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych sytuację wspólnika likwidowanej spółki osobowej (niebędącej 
osobą prawną) kształtują przepisy art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. „b” oraz art. 14 
ust. 3 pkt 10 i pkt 12 lit. „b” u.p.d.o.f. Z powyższych regulacji wynika, że  
w przypadku otrzymania przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki środków 
pieniężnych – ich wartość nie będzie stanowiła u niego przychodu; innych 
składników majątku – ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika 
dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku 
likwidacji spółki. Jednakże, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności 
gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą 
prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich 
odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje  
w wykonaniu działalności gospodarczej przychodów z odpłatnego zbycia 
takich składników majątkowych nie zalicza się do przychodów z działalności 
gospodarczej (art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. „b” u.p.d.o.f.). Sąd podkreślił, że w tym 
zakresie przepisy są precyzyjne i jasne i nie ma potrzeby, jak uczynił to 
organ interpretujący, odwoływania się do wykładni systemowej, 
historycznej, jak i celowościowej. Zdaniem sądu, nie można zaakceptować 
sytuacji, w której w celu zapewnienia szczelności systemu podatkowego 
organy podatkowe w drodze wykładni prawa dokonują za ustawodawcę 
korekty unormowań podatkowych. Działania takie – zgodnie z art. 217 
Konstytucji RP – należą do sfery wyłącznej kompetencji organów władzy 
ustawodawczej. Sąd stwierdził przy tym, że jakkolwiek analizowane 
przepisy pozwalają na wykorzystanie przekształcenia spółek w spółkę 
niebędącą osobą prawną jako metody optymalizacji podatkowej procesu 
likwidacji tych spółek, fakt ten jednak nie może uzasadniać dokonania ich 
wykładni contra legem. Argumentacja odwołująca się do ratio legis tych 
norm nie stanowi dostatecznej podstawy do odstąpienia od wyników 
wykładni literalnej na niekorzyść podatnika. Problem zarysowany  
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w skarżonej interpretacji jest problemem prawodawcy, a nie praktyki 
stosowania prawa. 

Druga, znacząca grupa spraw z zakresu podatku dochodowego od osób 
fizycznych, którą zajmował się sąd w 2016 r., dotyczyła prowadzenia przez 
podatników niezarejestrowanej działalności gospodarczej polegającej na 
sprzedaży towarów za pośrednictwem portali internetowych – np. sprawy:  
I SA/Bk 806/15, I SA/Bk 112/15 oraz I SA/Bk 169-170/16. Spory  
w powyższych sprawach dotyczyły w przeważającym zakresie sposobu 
wyliczenia kosztów uzyskania przychodów i zasadności stosowania przez 
organy ich oszacowania. We wszystkich wyżej wymienionych sprawach sąd 
oddalał skargi podatników podkreślając, że brak prowadzenia ksiąg 
podatkowych lub innych danych niezbędnych do określenia podstawy 
opodatkowania uzasadniają, a nawet zobowiązują organy do określenia 
podstawy opodatkowania w drodze oszacowania. Sąd podkreślał również, 
że przy oszacowaniu kluczową rolę odgrywa podatnik, który najlepiej zna 
zakres prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i jeżeli nie 
współpracuje w tym zakresie z organami podatkowymi, powinien liczyć się 
z możliwością oszacowania kosztów, które nie będą w pełni odzwierciedlały 
ich rzeczywistej wartości. Zarówno z przepisów Ordynacji podatkowej, jak  
i u.p.d.o.f., nie da się wywieść twierdzenia, że organ podatkowy jest 
zobowiązany do oszacowania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, 
gdy podatnik zaniedbuje swoje obowiązki w zakresie dokumentowania 
zdarzeń gospodarczych. 

Na uwagę zasługuje również wyrok z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie 
I SA/Bk 838/15, w którym sąd wypowiedział się w zakresie momentu 
powstania przychodów w związku z wykonywaniem usług biegłego 
sądowego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. 
Sąd stwierdził, że z przepisów u.p.d.o.f. wynika, że przychód podatkowy  
z działalności gospodarczej powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa 
majątkowego lub wykonania usługi. Wyjątek od tej zasady stanowi 
wystawienie faktury przed datą wydania towaru, zbycia prawa lub 
wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi – datą powstania 
przychodu będzie w tym przypadku dzień wystawienia faktury oraz 
uregulowanie należności przed wydaniem towaru, zbyciem prawa lub 
wykonania usługi albo częściowym wykonaniem usługi –  datą powstania 
przychodu będzie wówczas dzień otrzymania należności. Odwołując się do 
przepisów ustawy o z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych  
w sprawach cywilnych w zakresie zasad przyznawania wynagrodzenia 
biegłym, sąd uznał, że biegły – podatnik, po sporządzeniu opinii wystawia 
fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie oraz poniesione wydatki, którą 
przedstawia sądowi (lub innemu organowi). Na podstawie złożonego przez 
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biegłego wniosku i rachunku sąd lub inny organ, po dokonaniu oceny m.in. 
wykonanej pracy, zgodności żądanego wynagrodzenia z obowiązującymi 
stawkami, rzeczywistym nakładem i czasem pracy, przyznaje biegłemu 
wynagrodzenie oraz zwrot kosztów sporządzenia opinii. Wypłata biegłemu 
przyznanego wynagrodzenia następuje po uprawomocnieniu się 
postanowienia. W świetle powyższego, wykonanie przez biegłego usługi 
skutkuje powstaniem w tym momencie przychodu podatkowego dla celów 
podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzień wykonania usługi jest 
bowiem w świetle art. 14 ust. 1c u.p.d.o.f. datą powstania przychodu. Po 
wykonaniu usługi, na okoliczność czego biegły wystawia fakturę VAT, 
obowiązany jest on wykazać do opodatkowania ujęte w tej fakturze 
przychody jako przychody należne z prowadzonej pozarolniczej działalności 
gospodarczej. Jeżeli natomiast w wyniku przeprowadzonej przez organ 
zlecający weryfikacji okaże się, że wynagrodzenie za wykonaną usługę jest 
w całości bądź w części nienależne, biegły zobowiązany będzie skorygować 
uprzednio wykazane przychody z tego tytułu. Sąd zaznaczył przy tym, że  
w obrocie gospodarczym zdarzają się sytuacje, w których kontrahenci 
kwestionują wysokość faktur VAT wystawionych za wykonane usługi lub  
z innych powodów kwota należna za usługę zostaje zmieniona. W takiej 
sytuacji wystawiany jest dokument korygujący przychody. Zdaniem sądu 
sama możliwość braku akceptacji przez sąd (inny organ) wysokości 
wynagrodzenia biegłego sądowego zawartego w wystawionej fakturze nie 
jest wystarczającą przesłanką, by dla tej grupy przedsiębiorców odstępować 
od generalnej zasady określania momentu uzyskania przychodów  
z działalności gospodarczej. 

Warty zauważania był również wyrok z dnia 10 lutego 2016 r.,  
w sprawie I SA/Bk 818/15, w którym sąd wypowiedział się w zakresie 
skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, nabytej 
przez jednego z małżonków w drodze dziedziczenia. Sąd uznał, że przez 
pojęcie „nabycie" użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. należy rozumieć każde 
zwiększenie aktywów majątku podatnika, a zatem obejmuje swym zakresem 
również nabycie w sposób opisany w art. 925 k.c., a więc w wyniku 
spadkobrania. Skoro spadkobranie (dziedziczenie) stanowi nabycie danej 
rzeczy lub prawa w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., to chwila (data) 
takiego nabycia (otwarcie spadku) decyduje o rozpoczęciu biegu 5–letniego 
terminu wymienionego w tym przepisie, przy czym nabycie takie dotyczy 
całości prawa bądź jego części, zaś o tym, co wchodzi w skład spadku i jaki 
jest krąg spadkobierców, rozstrzygają przepisy prawa cywilnego i kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego. W skład spadku wchodzą prawa przynależne 
spadkodawcy w dacie jego śmierci i w stanie prawnym z tej daty. Jeżeli do 
spadku należy prawo bądź udział w takim prawie, prawo to lub udział 
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podlega dziedziczeniu, a więc nabyciu w drodze spadkobrania. Sąd 
zaznaczył, że dziedziczeniu na podstawie ustawy o podatku od spadków  
i darowizn podlega nabycie po zmarłym małżonku zarówno majątku 
pochodzącego z majątku wspólnego małżonków, jak i z majątku odrębnego 
zmarłego małżonka. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn 
jako „nabycie" należy traktować również nabycie przez małżonka udziału  
w majątku wspólnym. Nie ma zatem podstaw, aby na gruncie u.p.d.o.f. 
odmiennie interpretować nabycie, w wyniku spadkobrania, udziału  
w majątku wspólnym. Końcowo sąd zaznaczył, że podobne stanowisko 
zostało przedstawione np. w sprawach: II FSK 1054/09, II FSK 832/12,  
I SA/Kr 1193/15, I SA/Wr 1565/15, I SA/Gl 879/14. 

Wśród spraw dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych na 
omówienie zasługuje również wyrok w sprawie I SA/Bk 1324/15, w którym 
sąd ocenił, czy przychód z tytułu rekompensaty wypłacony pracownikowi  
w związku z przystąpieniem do programu dobrowolnych odejść z zakładu 
pracy podlega opodatkowaniu, czy też korzysta ze zwolnienia na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Odwołując się do treści analizowanego 
zwolnienia oraz pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia w prawie 
cywilnym, sąd przyjął że warunkiem uprawniającym do omawianego 
zwolnienia podatkowego jest odszkodowawczy charakter otrzymanego 
świadczenia. Analizując charakter wypłaty otrzymanej przez podatnika, sąd 
uznał, że było to świadczenie związane z rozwiązaniem umowy o pracę, 
które nastąpiło zgodnie z prawem, a zatem nie ma charakteru 
odszkodowawczego z uwagi na dobrowolność rozwiązania stosunku pracy. 
Jej istota zbliżona jest raczej do odprawy, która ma na celu 
zrekompensowanie pracownikowi skutków zdarzeń, które nie posiadają 
cech szkody. Chodzi tu o zgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy. 
Wypłacone świadczenie ma w takim przypadku na celu dodatkowe 
usatysfakcjonowanie pracownika w związku z rozwiązaniem umowy  
o pracę. Odprawy otrzymywane przez pracowników jako ekwiwalent za 
zgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy objęte są wyłączeniem ze 
zwolnienia od opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. „a-c” u.p.d.o.f.). 
Zaznaczył, że otrzymana przez podatnika rekompensata stanowiła 
wielokrotność jego średniego wynagrodzenia, w powiązaniu ze stażem 
pracy. Gdyby podatnik nie skorzystał z Programu Dobrowolnych Odejść  
i kontynuował zatrudnienie, otrzymałby wynagrodzenie, które podlegałoby 
opodatkowaniu. Brak jest racjonalnych podstaw do zwolnienia od 
opodatkowania tej samej kwoty tylko dlatego, że została ona przyznana 
podatnikowi w zamian za rezygnację przez niego z kontynuowania 
zatrudnienia.” 
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Ciekawe zagadnienie zostało także poruszone w sprawie I SA/Bk 
855/15, w której sąd zgodził się z organami podatkowymi, że wydatki 
poniesione na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na 
nieruchomość, która przestała być własnością podatnika, nie może być 
zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Z akt sprawy wynikało, że 
podatnik zaciągnął kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości  
a następnie, w drodze aportu wniósł ją do nowoutworzonej spółki w zamian 
za objęcie udziałów. Sąd podzielił pogląd organów, że w świetle brzmienia 
art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., nie można uznać, aby istniał związek pomiędzy 
przychodem uzyskiwanym przez podatnika, a wydatkami poniesionymi na 
spłatę odsetek od kredytu związanego z nieruchomością, od dnia 
przeniesienia własności tej nieruchomości na rzecz nowej spółki.  

Warty uwagi jest również wyrok z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie  
I SA/Bk 359/16, dotyczący indywidualnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego, w zakresie weryfikacji uprawnienia do skorzystania  
z odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne  
i rentowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Wskazując na treść art. 26 ust. 1 
pkt 2 u.p.d.o.f. sąd przyjął, że odliczeniu od dochodu podlegają składki na 
ubezpieczenie społeczne rzeczywiście (faktycznie) zapłacone przez 
podatnika w roku podatkowym lub potrącone w roku podatkowym przez 
płatnika ze środków podatnika. Moment, w którym możliwe jest dokonanie 
odliczenia uzależniony jest zatem odpowiednio od uiszczenia przez 
podatnika składek na ubezpieczenie społeczne lub od potrącenia ich przez 
płatnika ze środków podatnika. W konsekwencji, dochód może ulec 
obniżeniu o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne tylko w roku,  
w którym te składki opłacono. Przy czym za opłacenie składek należy uznać 
ich wpłatę do ZUS bezpośrednio przez podatnika lub też ich potrącenie 
przez płatnika ze środków podatnika. Podobnie sytuacja wygląda  
w odniesieniu do składek na ubezpieczenie zdrowotne, bowiem odliczeniu 
od podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają składki na 
ubezpieczenie zdrowotne rzeczywiście (faktycznie) zapłacone przez 
podatnika w roku podatkowym lub pobrane w roku podatkowym przez 
płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej. 

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że podatnik 
nie uiścił dobrowolnie składek na ubezpieczenie społeczne jak  
i ubezpieczenie zdrowotne. W wyniku wydania decyzji przez organ kontroli, 
płatnik składek wykonał swój obowiązek publicznoprawny i odprowadził 
należne składki, jednakże podatnik nie chciał ich płatnikowi dobrowolnie 
zwrócić. Ostatecznie zmusiło to płatnika do wytoczenia podatnikowi 
powództwa o zapłatę, które zakończyło się wyrokiem uwzgledniającym 
powództwo i nakazaniem zapłaty na rzecz płatnika określonych kwot. 
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Dlatego też, w sprawie nie ma podstawy do odliczenia zarówno składek 
społecznych jak i zdrowotnych w poszczególnych latach, za które składki te 
były należne, jak też w roku uprawomocnienia się wyroku sądowego,  
z uwagi na fakt, że składki te nie zostały zapłacone przez skarżącego, tylko 
przez płatnika. Sąd podkreślił przy tym, że w sprawie nie mamy już do 
czynienia z faktem zapłacenia jakichkolwiek składek, o których mowa  
w przepisach prawa, czy też z uiszczeniem ich po terminie, ale podatnik ma 
do zrealizowania wyrok sądu, tytułem którego musi pokryć uiszczone przez 
wnoszącego powództwo (gminę) zaległości finansowe. Podatnik w żaden 
sposób dobrowolnie nie uiścił ciążących na nim zaległości. Czym innym jest 
pokrycie zaległości wynikające z ciążącego na gminie obowiązku z decyzji 
administracyjnej, a czym innym jest zrealizowanie wyroku sądu 
powszechnego. W tym przypadku nie możemy mówić o tym, że wyrok sądu 
powszechnego zobowiązujący do zapłaty stosownej należności uruchamia 
uprawnienie do skorzystania z pewnego rodzaju preferencji podatkowej. 

Interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczył również wyrok  
z 11 maja 2016 r. w sprawie I SA/Bk 1379/15, w którym sąd wypowiedział 
się w przedmiocie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f., czyli tzw. ulgi 
mieszkaniowej. Zdaniem sądu, warunkiem zwolnienia podatkowego jest 
wykazanie przez podatnika, że wydatki ze zbycia nieruchomości były 
przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Wydatkowanie przychodu na 
własne cele mieszkaniowe oznacza, że celem podatnika jest realizacja 
potrzeby zapewnienia sobie tzw. „dachu nad głową”, dążenie, aby w tym 
nowym lokalu mieszkać. Wyraz „mieszkaniowe” w wyrażeniu „własne cele 
mieszkaniowe” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego  
z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania 
przychodu na nabycie mieszkania w znaczeniu przedmiotowym, bo przecież 
ustawodawca wyraźne przewidział, że cele mieszkaniowe mogą być 
zrealizowane także poprzez wydatki związane z innymi przedmiotami  
(np. dom, grunt). Podatnik nie negował, że jego centrum życiowe mieści się 
w miasteczku oddalonym o ok. 50 km od nabytego lokalu, w którym 
zamieszkuje jedynie w związku z zatrudnieniem na terenie tegoż miasta. 
Dodatkowo przez pewien okres czasu mieszkanie to było wynajmowane.  
Nie można zatem mówić, że lokal ten spełnia własne potrzeby 
mieszkaniowe skarżącego, skoro te są zaspokojone w innym domu 
mieszkalnym. Sąd, uzasadniając powyższy pogląd, odwołał się do 
ugruntowanej linii orzeczniczej, w tym wyroku NSA z dnia 12 maja 2006 r., 
II FSK 730/05.  
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4. Sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych 
 

W 2016 roku wpływ spraw dotyczących podatku dochodowego od osób 
prawnych ukształtował się na poziomie 27 spraw, w tym 11 z nich dotyczyło 
indywidulanych interpretacji przepisów prawa podatkowego. W okresie 
tym załatwiono 15 spraw dotyczących tej tematyki, z tego w 12 sprawach 
skargi zostały oddalone, zaś w 3 sprawach nastąpiło odrzucenie skargi.  

Spośród spraw dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych na 
uwagę zasługują wyroki z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawach I SA/Bk 
760/15 oraz I SA/Bk 761/15, w których sąd rozważał istotę zwolnienia  
z podatku uregulowaną w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. w aspekcie 
działalności prowadzonej przez okręgowe izby lekarskie. Sąd 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, przy czym aby 
dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. mogły korzystać ze 
zwolnienia, powinny być nie tylko przeznaczone, ale także wydatkowane 
bezpośrednio w związku z realizacją celu statutowego danego podmiotu. 
Odwołując się do art. 3 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich, sąd wskazał, że okręgowe izby lekarskie są jednostkami 
organizacyjnymi samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.  
W art. 5 tejże ustawy wskazane są zadania samorządu zawodowego lekarzy, 
które można podzielić na kilka sfer: administracyjną związaną  
z wykonywaniem zawodu lekarza i prowadzenia działalności leczniczej, 
odpowiedzialnością zawodową lekarzy, edukacyjno-badawczą środowiska 
lekarskiego, opiniotwórczą i reprezentacyjną oraz zarządu ich majątkiem. 
Zdaniem sądu, z przykładowych zadań samorządu lekarskiego, których 
część jest realizowana przez okręgowe izby lekarskie, nie można wyczytać, 
aby ich zadania pokrywały się z celami ustanowionego w art. 17 ust. 1 pkt 4 
u.p.d.o.p. zwolnienia, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia. 
Okręgowe izby lekarskie nie zostały powołane do realizacji zadań z zakresu 
ochrony zdrowia, lecz działalności na rzecz lekarzy i ich samorządu. Zatem 
działalność okręgowych izb lekarskich nie jest nastawiona bezpośrednio na 
ochronę zdrowia, nie jest skierowana do ogółu społeczeństwa, lecz 
wyłącznie do samorządu lekarskiego. Z uwagi na fakt, że działania izb są 
skierowane do grupy zawodowej jaką są lekarze i lekarze dentyści, związane 
są pośrednio z działalnością leczniczą czy zdrowotną, jednakże powyższe 
nie może być utożsamiane z działalnością w zakresie ochrony zdrowia  
i pomocy społecznej. Dlatego też sąd zgodził się z organami podatkowymi, 
że uzyskane przez okręgową izbę lekarską przychody z tytułu prowizji od 
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firmy ubezpieczeniowej, refundacji szkoleń podyplomowych i z tytułu 
reklamy, powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym. Przychody 
uzyskane z realizacji umów zlecenia i umowy agencyjnej, związane  
z obsługą grupowych ubezpieczeń OC lekarzy i NZOZ-ów oraz innych 
czynności wynikających z zawartych umów, w świetle generalnej zasady 
wynikającej z art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p., stanowią przedmiot opodatkowania. 
Sama okoliczność, że okręgowa izba lekarska pośredniczyła w zawieraniu 
umów ubezpieczenia z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, 
nie może być postrzegana jako uzyskiwanie przychodu a następnie ich 
wydatkowanie na ochronę zdrowia.  

Ciekawej kwestii dotyczył również wyrok z dnia 31 sierpnia 2016 roku w 
sprawie I SA/Bk 47/16, w którym sąd dokonując oceny zgodności z prawem 
indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dokonał analizy 
zwolnienia z opodatkowania uregulowanego w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. 
Wnioskodawca – wspólnota lokalowa (w skład której wchodziły nie tylko 
lokale mieszkalne ale przede wszystkim lokale użytkowe) wystąpiła  
z pytaniem czy uzyskiwane od właścicieli opłaty, w sytuacji gdy będą wyższe 
od wydatków na utrzymanie, eksploatację i remonty części wspólnych – 
nadwyżka przedmiotowych opłat nad wydatkami będzie opodatkowana 
podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Wspólnoty taka 
nadwyżka nie powinna być opodatkowana, chociażby z uwagi na treść art. 
17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., z czym nie zgodził się organ interpretujący.  
Sąd rozstrzygając zaistniały spór podkreślił, że zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 
44 u.p.d.o.p. jest typowym zwolnieniem o charakterze podmiotowo – 
przedmiotowym, które aby mogło znaleźć zastosowanie, muszą uprzednio 
zostać spełnione wszystkie przesłanki natury podmiotowej – przepis ten 
dotyczy bowiem wyłącznie spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz 
samorządowych jednostek organizacyjnych i o charakterze przedmiotowym 
– dochody, które pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi muszą 
być przeznaczone na wskazany przez ustawodawcę cel tj. utrzymanie tych 
zasobów. Dokonując interpretacji zwrotu „zasobów mieszkaniowych 
wspólnoty mieszkaniowej” sąd zgodził się z organem interpretującym, że 
pojęcie to nie obejmuje stanowiących własność członków wspólnoty lokali 
użytkowych (których przeznaczenie jest niemieszkalne), co powoduje brak 
podstaw do uznania opłat wnoszonych przez właścicieli tych lokali 
użytkowych jako mogących być uznane za dochody z gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. Powyższe 
stanowisko jednolicie prezentowane jest w orzecznictwie sądów 
administracyjnych (wyrok NSA z dnia 2 lutego 2011 r., sygn. akt II FSK 
1651/09). 
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Na uwagę zasługuje również sprawa I SA/Bk 86/16, w której sąd 
wypowiedział się w kwestii opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez 
Stowarzyszenie w aspekcie zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 
u.p.d.o.p.  Sąd zaznaczył, że możliwość nabycia prawa do zwolnienia 
przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. uzależniona jest od wyraźnego 
wskazania w statucie celów działania. Dodatkowo, 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. Sąd zaznaczył przy tym, że źródło pochodzenia przychodu 
nie ma istotnego znaczenia dla zastosowania spornego zwolnienia. Kluczowe 
znaczenie ma jedynie to, czy podatnik faktycznie wydatkuje uzyskany dochód 
na cele preferowane przez ustawodawcę oraz czy te cele są zgodne ze 
statutową działalnością podatnika. Wbrew twierdzeniom skargi, nie można 
przyjąć, że także pośrednie wydatki podatnika (związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej), realizujące cele statutowe preferowane przez 
ustawodawcę, korzystać będą ze zwolnienia z opodatkowania.  
Sąd wskazał, że w sprawie nie było sporne, że stowarzyszenie w 2013 r. 
prowadziło zarówno działalność statutową jak i działalność gospodarczą  
w zakresie najmu lokali mieszkalnych i usługowych, kursów języka obcego  
i sprzedaży książek. W 2013 r. z uzyskanego przychodu poniosło wydatki, 
między innymi, na zakup środka trwałego w postaci lokalu mieszkalnego 
wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu i części 
wspólnej budynku oraz wydatki na modernizację innych środków trwałych 
– lokali i nieruchomości położonych w całej Polsce. Jednocześnie 
stowarzyszenie oświadczyło, że część nieruchomości zaliczonych do 
środków trwałych w 2013 r. była w części wykorzystywana do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Tym samym wydatki poniesione przez 
Stowarzyszenie na zakup lub modernizację środków trwałych związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie mogą być uznane za wydatki 
poniesione na cel wskazany w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Sąd zaznaczył, że 
w art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p. ustawodawca wyraźnie wskazał, że zwolnienie 
przysługuje, o ile dochód jest przeznaczony i wydatkowany na nabycie 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących 
bezpośrednio realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.  
Z pewnością nie można przyjąć, że wydatki na zakup i modernizację 
nieruchomości wykorzystywanych przez skarżące Stowarzyszenie na 
działalność gospodarczą, mieści się w pojęciu nabycia środka trwałego 
służącego bezpośrednio działalności kulturalnej, oświatowej czy w zakresie 
kultu religijnego – celu statutowego skarżącego Stowarzyszenia. Zgodzić się 
zatem należało z organami, że skoro Stowarzyszenie nabyło środki trwałe 
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nie służące bezpośrednio celom statutowym, ale na potrzeby prowadzonej 
działalności gospodarczej, wydatek w części dotyczącej działalności 
gospodarczej, musiał być pokryty z dochodu, który nie był zwolniony  
z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. 

Wśród spraw dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych na 
omówienie zasługuje również wyrok z 30 listopada 2016 r., w sprawie  
I SA/Bk 542/16, w którym sąd wypowiedział się w kwestii możliwości 
zaliczenia dochodów z dodatnich różnic kursowych, jako uzyskanego w 
ramach zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. Sąd wskazał, że w świetle 
powyższego przepisu wolne od podatku są: dochody, z zastrzeżeniem ust.  
4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej 
strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16  
ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach 
ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie 
tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla 
przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do 
uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi 
przepisami. Zgodnie zaś z art. 17 ust. 4 u.p.d.o.p. zwolnienie, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów 
uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. 
Oznacza to, że dochód czyniący zadość wymaganiom art. 17 ust. 1 pkt 34 
p.d.o.p. to dochód, jaki jest bezpośrednio generowany przez aktywność 
przedsiębiorcy, którą można nazwać działalnością gospodarczą, albo też 
stanowi nieodłączne, nie dające się uniknąć ze względu na naturę stosunku 
prawnego następstwo działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy 
ekonomicznej. Zdaniem sądu, dochód skarżącej spółki z tytułu 
zrealizowanych dodatnich różnic kursowych powstałych na transakcjach 
wymiany waluty EURO na PLN nie jest bezpośrednim następstwem 
działalności produkcyjnej, handlowej czy usługowej o jakich mowa  
w wydanych zezwoleniach na prowadzenie działalności w SSE, tym samym 
uzyskany przychód z tego tytułu nie powinien być kwalifikowany jako 
przychód uzyskiwany z wykonywania działalności gospodarczej na terenie 
SSE na podstawie zezwolenia a zatem taki przychód nie może korzystać ze 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 
ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. 
 

5. Sprawy z zakresu podatku akcyzowego 
 

W 2016 r. wpływ spraw o symbolu 6111 ukształtował się na poziomie 
42. W badanym okresie sąd rozpoznał 37 spraw, z czego w 18 przypadkach 
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oddalił skargi, w 10 sprawach skargi zostały uwzględnione, zaś 9 spraw 
zostało zakończonych odrzuceniem skarg z przyczyn formalnych. 

W tej kategorii spraw sąd orzekał m.in. w zakresie przesłanek i zasad 
weryfikacji podstawy opodatkowania podatku akcyzowego z tytułu 
wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych. W sprawach:  
I SA/Bk 826/15, I SA/Bk 1069/15, I SA/Bk 119/16 organy celne 
weryfikowały zadeklarowany przez podatnika podatek akcyzowy z tytułu 
nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych i ustalały, że 
cena zakupu poszczególnych pojazdów będących przedmiotem 
prowadzonych postępowań bez uzasadnionej przyczyny odbiega od cen 
występujących na rynku nabycia. Tym samym, uznając, że strona nie 
dokonała zmiany podstawy opodatkowania, ani też nie wskazała przyczyn 
uzasadniających podanie jej w wysokości znacznie odbiegającej od średniej 
wartości rynkowej samochodu osobowego, organy określały wysokość 
podstawy opodatkowania zgodnie z art. 104 ust. 9 ustawy o podatku 
akcyzowym (u.p.a.). Sąd podtrzymywał stanowisko w tego typu sprawach 
wyrażane w dotychczasowym orzecznictwie. Między innymi w sprawie  
I SA/Bk 119/16 potwierdził, że przesłanką do wszczęcia procedury 
weryfikacji podstawy opodatkowania z tytułu wewnatrzwspólnotowego 
nabycia samochodu osobowego jest znaczna różnica pomiędzy wysokością 
podstawy opodatkowania a średnią wartością rynkową tego samochodu 
określoną jako średnią notowaną na rynku krajowym, w dniu powstania 
obowiązku podatkowego. Określenie przeciętnych cen rynkowych (średniej 
wartości rynkowej) jest możliwe na podstawie informacji o ofertach 
sprzedaży, w tym informacji zawartych na stronach internetowych 
(informacyjnych czy aukcyjnych).  
W sprawie I SA/Bk 826/15 sąd nie zgodził się, że procedura weryfikacyjna 
w omawianym zakresie może być wszczęta, gdy podstawa opodatkowania 
całkowicie odbiega od cen podobnych pojazdów na rynku amerykańskim. 
Sąd uznał, że nawet w sytuacji, gdy w danym przypadku zostaną ustalone 
ceny samochodów osobowych zbliżone do deklarowanej ceny transakcyjnej, 
stwierdzenie, że bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega ona od 
średniej wartości rynkowej podobnych pojazdów upoważnia organ do 
zastosowania art. 104 ust. 8 i 9 u.p.a. 

Określenie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego 
nabycia samochodu osobowego było również przedmiotem spraw I SA/Bk 
952/15 i I SA/Bk 1216/15. Spór w tych sprawach dotyczył prawidłowości 
zaklasyfikowania przez organy celne samochodów zgodnie z zasadami 
interpretacji nomenklatury scalonej – jako samochodów osobowych.  
W sprawie I SA/Bk 952/15 sąd podkreślał, że w przypadku nabycia 
wewnątrzwspólnotowego pojazdu dla celów poboru akcyzy należy stosować 
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klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej 
Nomenklaturze (CN). Oceny tej nie przesądzają dane zawarte w dowodzie 
rejestracyjnym, czy świadectwie homologacji typu samochodu. Dowód 
rejestracyjny samochodu jest dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do 
ruchu pojazdu samochodowego, natomiast homologacja pojazdu stanowi 
sprawdzenie, czy dany typ pojazdu odpowiada określonym wymaganiom, 
istotnym m.in. z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
porządku ruchu na drodze, spokoju publicznego i wydzielania szkodliwych 
emisji. Klasyfikacja typu pojazdu wynikająca z powyższych dokumentów 
uwzględnia definicje samochodu osobowego i ciężarowego zamieszczone  
w odrębnych przepisach, które nie odwołują się do Nomenklatury Scalonej. 
Dokumenty te nie są zatem wiążące dla organów podatkowych w zakresie 
klasyfikacji pojazdów celem stwierdzenia czy pojazd jest wyrobem 
akcyzowym, bowiem dla potrzeb podatku akcyzowego, podstawę prawną 
rozstrzygnięcia stanowią wyłącznie przepisy podatkowe, tj. przepisy ustawy 
o podatku akcyzowym, które odrębnie decydują o klasyfikacji pojazdów 
samochodowych jako wyrobów akcyzowych. W obydwu wymienionych 
sprawach sąd podzielił ustalenia organów celnych kwalifikujących pojazdy 
marki Porsche Cayenne i BMW X6 do pozycji CN 8703, jako samochody 
zasadniczo przeznaczone do przewozu osób, co w konsekwencji 
doprowadziło do określenia zobowiązania podatkowego w podatku 
akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia wyżej wymienionych 
pojazdów.  

Z ciekawym przypadkiem sąd miał do czynienia w sprawie I SA/BK 
840/15, której przedmiotem była interpretacja indywidualna Ministra 
Finansów. Na tle przedstawionego stanu faktycznego wnioskodawca – 
pośredniczący podmiot węglowy – zwrócił się z pytaniem, czy może 
stosownie do art. 31a ust. 3 pkt 1 u.p.a., skorygować wystawione finalnemu 
nabywcy węglowemu w okresie pomiędzy dniem 20 września 2013 roku  
a 4 kwietnia 2014 r. faktury sprzedaży wyrobów węglowych w ten sposób, 
że uzupełni faktury o określenie przeznaczenia wyrobów węglowych 
uprawniające do zwolnienia od podatku akcyzowego oraz uzupełni faktury 
o podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych. Strona twierdziła, że 
faktury takie mogą zostać skorygowane poprzez ich uzupełnienie w wyżej 
wymieniony sposób. Po dokonaniu korekt faktur i wskazaniu w nich 
wszystkich elementów wymaganych dla faktur sprzedaży zwolnionych od 
podatku akcyzowego wyrobów węglowych, zostanie zaś spełniony warunek 
zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 u.p.a., dla wyrobów 
węglowych sprzedanych finalnemu nabywcy węglowemu we wcześniejszym 
okresie. Organ interpretacyjny uznał stanowisko wnioskodawcy za 
nieprawidłowe. Sąd nie podzielił stanowiska strony skarżącej i w wyroku  



 

53 

 

z dnia 2 marca 2016 r. skargę oddalił. Sąd stwierdził, że w sytuacji, gdy  
w dacie wystawiania dokumentu dostawy lub faktury nie określono w tych 
dokumentach przeznaczenia wyrobów węglowych oraz nabywca węglowy 
nie potwierdził podpisem ich nabycia w dacie ich dostawy, pomimo że 
czynność ta miała miejsce, to do sprzedaży, których przedmiotem są wyroby 
węglowe, nie można stosować zwolnienia od opodatkowania akcyzą. 
Jednocześnie brak jest podstaw prawnych do skutecznej – z punktu 
widzenia spornego zwolnienia podatkowego – korekty faktur. Sąd zauważył, 
że określenie przeznaczenia wyrobów węglowych (przez sprzedającego) 
oraz potwierdzenie ich nabycia (przez nabywcę) są oświadczeniami tych 
podmiotów, wymaganymi jako konieczne warunki uzyskania zwolnienia 
podatkowego. Sąd podkreślił, że przepisy ustawy o podatku od towarów  
i usług umożliwiają korektę faktur, jednakże nie w zakresie objętym 
spornym zagadnieniem, tj. o dodatkowe oświadczenia przewidziane 
odrębnymi przepisami (u.p.a.), a niezbędne do uzyskania zwolnienia w tym 
podatku. Nadto, jeżeli np. oświadczenie nabywcy (potwierdzenie podpisem 
nabycia wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę) nie zostało w ogóle 
złożone, obojętnie na jakim dokumencie dopuszczonym prawem  
(w umowie, na fakturze, czy na dokumencie dostawy), to złożenia ich w 
dacie późniejszej niż wykonanie dostawy, nie można traktować jako 
wypełnienie obowiązku z art. 31a ust. 3 pkt 1 u.p.a. 

W kilku przypadkach sąd orzekał w kwestii konsekwencji niespełnienia 
przez sprzedawcę oleju opałowego warunków określonych w art. 89 ust. 6  
i 8 u.p.a. Z reguły były to sprawy, które wróciły do tutejszego sądu  
w związku z wyrokami NSA uchylającymi wcześniejsze rozstrzygnięcia  
z obowiązkiem ponownego ich rozpoznania, w których to wyrokach sąd 
kasacyjny zakwestionował rygorystyczne podejście sądu pierwszej instancji 
do braków oświadczeń nabywców o przeznaczeniu nabytego oleju na cele 
opałowe (np. sprawy: I SA/Bk 729/16, I SA/Bk 850/16, I SA/Bk 1132/16). 
W sprawie I SA/Bk 850/16 analiza faktur sprzedaży oleju napędowego 
grzewczego oraz przedmiotowych oświadczeń skłoniła organy celne do 
stwierdzenia, że brak w oświadczeniach numeru dowodu osobistego lub 
nazwy i numeru innego dokumentu stwierdzającego tożsamość 
składającego oświadczenie sprawia, że nie spełniają one jednego  
z wymogów, o którym mowa w art. 89 ust. 8 pkt 1 u.p.a. i stawkę akcyzy  
w takim przypadku należy zastosować zgodnie z art. 89 ust. 16 w zw. z art. 
89 ust. 4 pkt 1 u.p.a., mimo że oświadczenia te zawierały numer PESEL 
nabywców. Uchylając zaskarżone decyzje sąd uwzględnił stanowisko 
wyrażone w tej sprawie przez NSA i wskazał, że oświadczenia, o których 
mowa w art. 89 ust. 5 u.p.a. powinny umożliwiać kontrolę dystrybucji oleju 
opałowego i jego faktycznego przeznaczenia na cele opałowe. Każdy  



 

54 

 

z wymogów wskazanych w oświadczeniu pełni określona rolę w procesie 
kontroli obrotu olejem na cele grzewcze, jednakże doniosłość 
poszczególnych wymogów, a w tym ewentualnego braku bądź innej 
nieprawidłowości, powinna być oceniona w kontekście okoliczności 
faktycznych odnoszących się do konkretnego przypadku. Tylko takie 
postępowanie zapewni realizację celu omawianej regulacji, której punktem 
wyjścia, zasadniczą niejako przesłanką, jest preferencyjne potraktowanie 
obrotu olejem napędowym, przeznaczonym na cele opałowe. Wymogi 
oświadczeń nabywców oleju opałowego nie stanowią celu samego w sobie, 
lecz stworzyć mają podstawę weryfikacji prawidłowości wykorzystania 
oleju opałowego zgodnie z przeznaczeniem. W sprawie I SA/Bk 575/16 sąd 
odwołując się do aktualnej linii orzeczniczej NSA stwierdził, że wykładnia 
celowościowa oraz systemowa wewnętrzna wyżej wymienionych przepisów 
u.p.a. uprawnia do przyjęcia poglądu, że treść oświadczeń nabywców oleju 
opałowego oraz zestawień tych oświadczeń sporządzonych przez 
sprzedawców tego wyrobu akcyzowego powinna być poddana kontroli 
przede wszystkim pod kątem ich przydatności dla ustalenia poszukiwanej 
konkretnej informacji, kto i w jakim celu nabył olej opałowy, aby w dalszej 
kolejności ustalić kwestię zasadniczą, tj. czy olej opałowy został 
przeznaczony na cele opałowe. Jeżeli z treści oświadczenia oraz zestawienia 
oświadczeń można wywieść, że zakup celowi temu odpowiada, to uznać 
należy, że dokumenty te spełniają wymogi. Złożenie oświadczenia oraz 
sporządzenie zestawień tychże oświadczeń, które spełniają wskazaną 
funkcję, jest warunkiem skorzystania z obniżonej (preferencyjnej) stawki 
podatku akcyzowego. Przy takiej interpretacji wyżej wymienionych 
przepisów niektóre nieprawidłowości oświadczenia bądź zestawienia 
oświadczeń, które nie niweczą wskazanej funkcji (zapobieganie nadużyciom 
w zakresie sprzedaży oleju opałowego) nie mogą wpływać na utratę 
preferencji podatkowej. Takie oświadczenie, jeżeli pozwala na łatwą 
identyfikację rzeczywistego nabywcy oraz urządzenia grzewczego  
w powiązaniu z konkretną transakcją, ocenić należy jako odpowiadające 
wymogom. 
 

6. Sprawy dotyczące dopłat do produkcji rolnej,  
rolnicze renty strukturalne 

 
W zakresie spraw o symbolu 6551, związanych z rentą strukturalną,  

w 2016 r. zostały rozpoznane merytorycznie 4 sprawy. Na gruncie sprawy  
I SA/Bk 851/15 sąd zauważył, że przedmiotem badania w postępowaniu  
o wydanie decyzji z art. 29 ust. 1 ustawy o Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa jest ustalenie, czy w danej sprawie doszło do 
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nienależnego lub nadmiernego pobrania środków pochodzących  
z wymienionych w tym przepisie funduszy. Na tym tle sąd podzielił 
prezentowany w orzecznictwie pogląd, że sytuacja, w której dochodzi do 
nienależnego pobrania takich środków występuje wtedy, gdy środki te 
zostaną przyznane na podstawie decyzji administracyjnej (oraz nastąpi ich 
wypłata), a następnie decyzja ta zostanie ostatecznie wyeliminowana  
z obrotu prawnego. W takim przypadku zadaniem Prezesa ARiMR nie jest 
kontrolowanie zasadności wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji 
przyznającej środki, a jedynie ustalenie czy wyeliminowanie to jest prawnie 
skuteczne (to jest, czy nastąpiło ostateczną decyzją administracyjną). 

W sprawach z zakresu dopłat do produkcji rolnej sąd w 2016 roku 
rozpoznał łącznie 90 spraw, w tym na rozprawie 63 sprawy a na 
posiedzeniu niejawnym 27 spraw. W sprawach: I SA/Bk 1133/15, I SA/Bk 
1134/15 i I SA/Bk 1287/15 sąd rozważał kwestię uprawnienia wspólnoty 
gruntowej do ubiegania się o uzyskanie płatności rolnośrodowiskowych. 
Sąd przyjął, że zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 
1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, wspólnoty gruntowe nie 
mogą być dzielone pomiędzy uprawnionych do udziału w tych wspólnotach. 
Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 9 ust. 1 ustawy udziały poszczególnych 
uprawnionych we wspólnocie gruntowej określa się w idealnych 
(ułamkowych) częściach. Sąd uznał, że z przepisów tych jednoznacznie 
wynika, że wspólnota gruntowa zawsze występuje jako całość i nie może być 
dzielona na części, co oznacza, że poszczególni jej członkowie nie mogą 
występować samodzielnie w zakresie ich nieruchomości należących do 
wspólnoty gruntowej. Przepisy ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych stanowią bowiem lex specialis w stosunku do § 2 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach 
górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
(ONW) objętego programem RPOW na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 40, poz. 
329 ze zm.), co oznacza, że posiadaczem w tym przypadku jest ustawowo 
zawsze wspólnota gruntowa, niezależnie od bezprawnych działań osób  
i podmiotów trzecich dotyczących nieruchomości należących do wspólnoty 
gruntowej. W ocenie sądu, inne rozumowanie prowadziłoby do faktycznych 
likwidacji wspólnot gruntowych w zakresie ich podstawowych działalności  
i możliwości uzyskiwania środków finansowych, w tym także unijnych. 

W sprawie I SA/Bk 1339/15 sąd analizował sposób zastosowania przez 
organ art. 18 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia  
27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia 
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procedur kontroli oraz zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE Seria L z 2011 r. Nr 25, 
poz. 8 ze zm., dalej: „rozporządzenie 65/2011”), który wprawdzie stanowi, 
że w przypadku zobowiązań wieloletnich zmniejszenia pomocy, 
wykluczenia i odzyskiwanie mają zastosowanie również do kwot 
wypłaconych już z tytułu tego zobowiązania w latach wcześniejszych, 
jednakże uregulowanie to nie może być samoistną podstawą prawną do 
nałożenia w formie decyzji obowiązku zwrotu nienależnie pobranych 
płatności. Sąd podzielił stanowisko prezentowane w orzecznictwie sądów 
administracyjnych, że art. 18 rozporządzenia 65/2011 należy odczytywać 
jako normę o charakterze kompetencyjnym, upoważniającą państwo 
członkowskie do szczegółowej regulacji przesłanek czy też przypadków 
zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, która powinna uwzględniać rozmiar, 
zasięg i trwałość stwierdzonej niezgodności, czyli kryteria zdefiniowane w 
tym przepisie. Brak zastosowania przez organ w sprawie tego przepisu 
skutkował uchyleniem decyzji przez sąd. 

Przedmiotem większości spraw z omawianego zakresu dopłat do 
produkcji rolnej była kwestia posiadania. WSA w Białymstoku 
konsekwentnie wyjaśniał stronom, że przesłanką przyznania płatności  
w ramach wsparcia bezpośredniego jest posiadanie zadeklarowanych 
gruntów ornych, do których ma być przyznana płatność oraz utrzymywanie 
ich zgodnie z normami przez cały rok kalendarzowy. Sens płatności polega 
na rekompensowaniu faktycznie poniesionych kosztów w związku  
z utrzymaniem gruntów rolnych zgodnie z normami, dlatego płatności 
przyznawane są osobie, która jest faktycznym użytkownikiem gruntów, 
która rzeczywiście je uprawia, tzn. decyduje co uprawiać i dokonuje 
swobodnie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych oraz zbiera plony. 
Zatem nie wystarczy być posiadaczem działek rolnych w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego, ale ponadto należy je rolniczo użytkować, co 
oznacza, że prawo do płatności przysługuje właśnie podmiotowi, który 
faktycznie użytkuje działkę rolną (np. sprawy: I SA/Bk 692/15, I SA/Bk 
693/15, I SA/Bk 694/15, I SA/Bk 719/15, I SA/Bk 720/15). 

W wielu sprawach sąd odnosił się do kwestii rozumienia § 38 ust. 8 
rozporządzenia rolnośrodowiskowego i użytego w nim terminu 
„niezachowanie" trwałych użytków zielonych. Sąd uznał, że przeniesienie  
(w sposób określony przepisem) lub utrata posiadania gruntów – na których 
występują użytki zielone lub opisane elementy krajobrazu nieużytkowane 
rolniczo – jest rodzajem niezachowania trwałych użytków zielonych  
i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo (sprawy  
I SA/Bk 771/15, I SA/Bk 776/15). W konsekwencji – co do zasady – tego 
rodzaju niezachowanie trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu 
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rolniczego nieużytkowanych rolniczo skutkować winno zmniejszeniem 
płatności na zasadach określonych § 38 ust. 8. Wskutek bowiem tego 
rodzaju „niezachowania" trwałych użytków zielonych rolnik także nie 
realizuje podjętego zobowiązania rolnośrodowiskowego. Sąd nie podzielił 
natomiast twierdzenia, że pojęcie „niezachowanie”, o którym mowa w § 38 
ust. 8 rozporządzenia rolnośrodowiskowego dotyczy wyłącznie przypadku 
zmiany przeznaczenia gruntów zajętych na trwałe użytki zielone i elementy 
krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo (I SA/Bk 772/15). 

Sąd rozważał również zagadnienie strefy buforowej, o której mowa  
w art. 34 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia  
30 listopada 2009 r.  zgodnie z którym, powierzchnię działek rolnych 
określa się za pomocą środków zapewniających jakość pomiaru 
przynajmniej równoważną wymaganej przez obowiązujące na poziomie 
Wspólnoty normy techniczne, a tolerancja pomiaru jest określana przy 
uwzględnieniu 1,5-metrowej strefy buforowej okalającej obwód działki 
rolnej, z zastrzeżeniem, że maksymalna tolerancja w odniesieniu do każdej 
działki rolnej nie może przekroczyć wartości bezwzględnej 1 ha. Sąd 
wywiódł, że wskazanie maksymalnej strefy buforowej na 1,5 m nie oznacza, 
że taką wartość należy zawsze uwzględniać dokonując pomiarów, lecz 
stanowi ona maksymalną wartość ewentualnego błędu pomiarowego  
(I SA/Bk 1394/15, I SA/Bk 1395/15). 

W sprawie I SA/Bk 410/16 sąd potwierdził stanowisko organu wyrażone 
na gruncie przepisu art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r.  
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r., poz. 1551 ze zm.), że termin do złożenia przez spadkobiercę 
rolnika wniosku o przyznanie płatności w takim zakresie, w jakim ubiegał 
się o nie zmarły rolnik, jest terminem prawa materialnego i nie może zostać 
przywrócony. 
 

7. Sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego  
i leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej 
 

W 2016 roku wpływ spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych, 
podatku rolnego i podatku leśnego ukształtował się na poziomie 115 spraw, 
z czego zdecydowaną większość stanowiły sprawy dotyczące podatku od 
nieruchomości – 83 sprawy. Spośród pozostałych, 22 sprawy dotyczyły 
podatku rolnego i leśnego (łącznego zobowiązania pieniężnego) zaś 5 spraw 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2016 r. nie wpłynęła 
żadna sprawa dotycząca podatku od środków transportowych. W okresie 
tym załatwiono łącznie 130 sprawy dotyczące tej tematyki, z tego w 83 
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sprawach skargi zostały oddalone, w 10 sprawach uchylono zaskarżone 
decyzje lub akty, w 33 odrzucono skargi, w 4 umorzono postępowanie oraz 
1 sprawę zakończono w inny sposób. 

Zdecydowana większość załatwionych spraw z zakresu podatku od 
nieruchomości (łącznie 67 spraw) dotyczyła skarg jednej ze spółek 
telekomunikacyjnych, w których kwestionowała ona opodatkowanie 
budowli. Spory w niniejszych sprawach dotyczyły przede wszystkim kwestii 
związanych z opodatkowaniem linii telekomunikacyjnych kablowych, 
położonych w kanalizacji kablowej stanowiącej własność innego podmiotu 
oraz ustalenia podstawy opodatkowania budowli (ich wartości) nie na 
podstawie ewidencji środków trwałych (niedostarczonej przez podatnika 
lub dostarczonej, ale nieczytelnej dla organów) lecz na podstawie 
składanych przez podatnika deklaracji dotyczących lat poprzednich. 
Tutejszy sąd w wydanych orzeczeniach konsekwentnie stał na stanowisku, 
że złożona z kanalizacji kablowej i kabli wraz z urządzeniami i instalacjami 
jedna budowla stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od 
nieruchomości, jeżeli jest związana z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Sprzedaż kanalizacji kablowej na rzecz innego podmiotu  
z jednoczesnym pozostawieniem linii kablowych we własności skarżącej 
spółki, nie oznacza, że przestała istnieć całość techniczno-użytkowa 
pomiędzy tymi liniami kablowymi a kanalizacją kablową, w której zostały 
umieszczone. Czynność sprzedaży nie prowadzi zatem do wyłączenia  
z opodatkowania części budowli tylko dlatego, że wspomniana budowla nie 
jest już własnością jednego podmiotu. Stanowisko tutejszego sądu znalazło 
potwierdzenie m.in. w wyroku NSA z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie  
II FSK 2651/15.  

Odnośnie zasad ustalania podstawy opodatkowania tutejszy sąd, m.in.  
w sprawie I SA/Bk 300/16 podkreślił, że przyjęcie stanowiska, iż ustalenie 
podstawy opodatkowania budowli powinno się odbywać wyłącznie na 
podstawie zapisów ewidencji środków trwałych byłoby nielogiczne i często 
wykluczające możliwość zakwestionowania przez organy podatkowe 
podstawy opodatkowania wskazanej przez podatnika w deklaracji.  
W przypadku, gdy podatnik nie przedstawia organom właściwej ewidencji 
środków trwałych albo w przedstawiona ewidencja jest nieczytelna, bądź 
też wykazana w niej wartość budowli jest zaniżona, to w okolicznościach 
konkretnej sprawy organ może dla ustalenia podstawy opodatkowania 
budowli sięgnąć do innych dowodów – np.  deklaracje podatkowe składane 
w latach poprzednich. Sąd podkreślił przy tym, że podatek od nieruchomości 
należny od osób prawnych podlega samoobliczeniu, co wiąże się  
z koniecznością samodzielnego ustalenia przez podatnika wszystkich 
elementów składających się na zobowiązanie podatkowe, tj. przedmiotu, 



 

59 

 

podstawy opodatkowania oraz – przy uwzględnieniu wynikającej z uchwały 
właściwej rady gminy stawki – obliczenia wysokości podatku. Reguła ta ma 
wpływ na ocenę zakresu obowiązków podatnika, w kontekście ustalania 
poszczególnych elementów konstrukcyjnych podatku. Co do zasady, ciężar 
dowodu w postępowaniu podatkowym, stosownie do art. 122 i art. 187 § 1 
o.p., spoczywa na organie podatkowym, jednakże nie jest to obowiązek 
nieograniczony. W szczególności, jeżeli podatnik usiłuje wywieść korzystne 
dla siebie rezultaty podatkowe, kwestionując zarazem ustalenia organów, na 
niego przechodzi obowiązek wykazania, że przyjęte przez organy ustalenia 
są nieprawidłowe lub niekompletne. Skoro podatnik nie przedstawił 
ewidencji środków trwałych, z których by wynikało, że wyliczenia organów 
dokonane na podstawie wcześniej złożonych deklaracji są błędne, nie można 
zarzucić organowi nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego w sprawie, 
w szczególności podstawy opodatkowania względem budowli.  

W zakresie spraw, których stroną skarżącą była spółka 
telekomunikacyjna na uwagę zasługują również te, w których uwzględniono 
skargi. Nastąpiło to z powodu naruszenia przepisów postępowania,  
w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy. W sprawach I SA/Bk 259/16  
i I SA/Bk 174/16 sąd uchylił decyzje organów obu instancji wskazując, że 
organ odwoławczy nie ustosunkował się i nie zauważył, że organ I instancji 
wydając decyzję z zakresie podatku od nieruchomości wykroczył poza 
granice sprawy wyznaczone postanowieniem o wszczęciu postępowania. 
Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczyło wyłącznie 
budowli położonych na obszarze gminy, podczas gdy decyzja organu  
I instancji jak i decyzja organu odwoławczego wszelkich przedmiotów 
opodatkowania należących do skarżącej spółki. Organ, który prowadził 
postępowanie podatkowe i orzekł w zakresie nieobjętym wszczętym 
postępowaniem, działał w sposób obarczony wadą, mającą wpływ na wynik 
postępowania.  

Z kolei w sprawach: I SA/Bk 1327/15, I SA/Bk 1328/15 i I SA/Bk 
1332/15 sąd uchylił zaskarżone postanowienia organów I i II instancji  
w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie podatku od 
nieruchomości, uznając, że nie było przesłanki do ich zawieszania. Sąd 
podkreślił, że kwestia istnienia spornej umowy leasingowej, co do czego 
rozstrzygnie Sąd Okręgowy, nie ma charakteru zagadnienia wstępnego dla 
niniejszej sprawy. Pomiędzy prowadzonym postępowaniem podatkowym  
a wyrokiem jaki zapadnie przed Sądem Okręgowym, nie występuje bowiem 
zależność uniemożliwiająca procedowanie przez organ podatkowy  
i jednocześnie uzależniająca (warunkująca) rozpatrzenie sprawy i wydanie 
decyzji w sprawie opodatkowania strony podatkiem od nieruchomości za 
2009 r. przez organ podatkowy prowadzący przedmiotową sprawę. Wyrok, 
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jaki zapadnie w postępowaniu przed Sądem Okręgowym będzie miał wpływ 
wyłącznie na postępowania podatkowe prowadzone przez organ, który 
wystąpił z powództwem. Wyrok zapadły w procesie opartym o powództwo 
przeciwko spółce wytoczone na podstawie art. 189¹ k.p.c. nie będzie 
korzystał z rozszerzonej prawomocności i nie będzie wiążący dla organów 
podatkowych rozstrzygających w niniejszej sprawie. 

Spośród pozostałych spraw dotyczących podatku od nieruchomości na 
uwagę zasługują 4 sprawy: I SA/Bk 264/16, I SA/Bk 265/16, I SA/Bk 
266/16, I SA/Bk 267/16, w których sąd wypowiedział się w kwestii 
skutków podatkowych unieważnienia przez sąd umowy zamiany 
nieruchomości. Sąd wskazał, że nie budzi wątpliwości zarówno w doktrynie 
jak i judykaturze, że w przypadku, gdy nieruchomość (przedmiot 
opodatkowania) jest w posiadaniu samoistnym osoby (fizycznej czy też 
prawnej) innej niż właściciel, to na posiadaczu samoistnym ciąży obowiązek 
podatkowy w podatku od nieruchomości. Unieważnienie umowy zamiany 
przez sąd spowodowało, że nieruchomość należało traktować od początku 
jako własność skarżącego, taki bowiem skutek wywiera ww. orzeczenie 
sądu powszechnego. Skoro bezspornym w sprawie było to, że pomiędzy 
skarżącym a gminą nie doszło nigdy do faktycznego przekazania (wydania) 
zamienionych nieruchomości, pomimo istnienia takich zapisów  
w unieważnionym akcie notarialnym, skarżący przez cały sporny okres był 
posiadaczem nieruchomości, zaś gmina była pozbawiona możliwości 
faktycznego korzystania z działki. Co więcej na tej nieruchomości 
prowadzona była przez skarżącego działalność gospodarcza. Oznacza to, że 
organy prawidłowo za podatnika podatku od nieruchomości uznały 
właściciela nieruchomości, który dodatkowo ją użytkował, a w sprawie 
żadna z przesłanek nie przesądza o możliwości uznania gminy jako 
posiadacza samoistnego nieruchomości – nigdy faktycznie nie władała 
działką.  

Z kolei w sprawie I SA/Bk 1130/15 sąd wypowiedział się w kwestii 
opodatkowania budynków i budowli wzniesionych przez podatnika na 
gruntach dzierżawionych od gminy. Sąd odwołując się do pojęcia podatnika 
w podatku od nieruchomości, w tym rozumienia posiadania samoistnego  
i posiadania zależnego funkcjonującego w prawie cywilnym stwierdził, że 
podatnikiem na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. „b” u.p.o.l. będzie 
dzierżawca, czyli spółka, istotne jest bowiem w sprawie posiadanie zależne 
przez ową spółkę przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości. 
Pomimo też tego, że w sprawie nie podpisano aneksu do umowy dzierżawy, 
nie obejmując nim wybudowanych przez spółkę budynków i budowli, to  
z akt sprawy niewątpliwie wynika kto jest posiadaczem zależnym tych 
obiektów. Skoro spółka je wzniosła i z nich korzysta to niewątpliwie jest 
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posiadaczem nieruchomości bez tytułu prawnego, co wyczerpuje wprost 
dyspozycję art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. „b” u.p.o.l. Spółka w toku postępowania 
administracyjnego nie kwestionowała, że korzysta i posiada omawiane 
budynki i budowle. Sąd zaznaczył przy tym, że oczywiście spółce 
przysługuje prawo do żądania nakładów, jednak przedmiotem sprawy są 
zobowiązania podatkowe, a nie roszczenia cywilnoprawne, dlatego  
w okresie, w którym spółka korzysta z budynków i budowli położonych na 
gruntach należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego, podatnikiem jest w tego typu sytuacjach zawsze posiadacz – 
podmiot władający tego rodzaju przedmiotami. 

Wartym uwagi jest również wyrok z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie  
I SA/Bk 729/15, w którym sąd dokonując kontroli indywidualnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego wypowiedział się w kwestii 
zastosowania właściwej stawki w podatku od nieruchomości w odniesieniu 
do lokali niemieszkalnych spółdzielni mieszkaniowej, tj. pomieszczeń 
zajmowanych przez administrację, konserwatorów, pomieszczenia 
gospodarcze, świetlice i kluby osiedlowe. Zdaniem sądu, nie można przyjąć, 
że dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości, wszelkie 
działania podejmowane przez spółdzielnię należy definiować jako 
prowadzenie działalności gospodarczej, a co za tym idzie, że wszystkie 
lokale należące do spółdzielni powinny być opodatkowane stawką dla 
budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Jednakże mając na uwadze przedstawiony we wniosku  
o interpretację stan faktyczny, nie można wywieść, że kluby osiedlowe, 
pomieszczenia zajmowane przez administrację, pomieszczenia gospodarcze 
i konserwatorów, a także świetlice, służą i mogą służyć wyłącznie 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców spółdzielni. Nie ulega 
wątpliwości, że świetlice i kluby osiedlowe mogą być wynajmowane (i były, 
jak wynika z akt sprawy), a zatem muszą być traktowane jako źródło 
dochodu z pozastatutowej działalności gospodarczej. Jednocześnie, co jest 
ściśle związane z poprzednim za takie muszą być także uznane 
pomieszczenia wspomagające, czyli administracyjne, gospodarcze  
i pomieszczenia konserwatorów. Bez nich wynajem klubów i świetlic byłby 
niemożliwy. Oznacza to, że pomieszczenia te, jako mogące służyć 
prowadzeniu działalności gospodarczej powinny być opodatkowane stawką 
jak dla działalności gospodarczej. Nie zawsze będą one tym celom służyły,  
a nawet można stwierdzić, iż będą to czynności okazjonalne, niemniej 
jednak takie czynności mogą wystąpić. Spółdzielnia bowiem nie wydzieliła 
pomieszczeń służących działalności gospodarczej, a co za tym idzie należy 
traktować wszystkie pomieszczenia wymienione we wniosku jako mogące 
jej służyć. Inaczej oczywiście byłoby w sytuacji, gdyby spółdzielnia 
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wyodrębniła te pomieszczenia, które służyć mogą działalności i te które 
służą wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. 

Wśród pozostałych spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych na 
uwagę zasługuje wyrok z 23 listopada 2016 r. w sprawie I SA/Bk 434/16,  
w którym sąd wypowiedział się w kwestii istnienia przesłanek do wydania 
decyzji ustalającej zobowiązanie w formie łącznego zobowiązania 
pieniężnego. Sąd oceniając legalność decyzji ustalającej zobowiązanie  
w podatku leśnym, wskazał, że brak było przesłanek względem podatnika 
do wydania decyzji w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Sąd 
przyjął, że w sytuacji współwłasności gospodarstwa rolnego i prowadzenia 
jego przez jednego ze współwłaścicieli oraz współwłasności lasu, brak jest 
podstaw do wydania decyzji na podstawie art. 6c ustawy o podatku rolnym. 
W sytuacji współwłasności lasu, stosownie do art. 3 ust. 4 ustawy o podatku 
leśnym, stanowi on odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym,  
a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach 
lub posiadaczach. Skoro skarżąca nie wykazała, aby cały las znajdował się w 
jej posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy ciążyć będzie solidarnie 
na wszystkich współwłaścicielach lasu. Sąd zaznaczył, że okoliczność 
wymiaru podatku rolnego wyłącznie na skarżącą jako współwłaścicielkę 
prowadzącą to gospodarstwo w całości na podstawie art. 3 ust.6 ustawy  
o podatku rolnym nie może przesądzać o opodatkowaniu podatkiem leśnym 
wyłącznie skarżącej, bowiem w przeciwieństwie do ustawy o podatku 
rolnym, ustawa o podatku leśnym nie przewiduje takiej możliwości. 

W 2016 roku wpływ spraw dotyczących podatku od spadków i darowizn 
ukształtował się na poziomie 5 spraw, zaś w zakresie podatku od czynności 
cywilnoprawnych – 1 sprawa. Nie wpłynęła żadna sprawa dotycząca opłaty 
skarbowej. W okresie tym załatwiono 10 spraw dotyczących podatku od 
spadków i darowizn, z tego w 8 sprawach skargi zostały oddalone, zaś  
w 2 odrzucone. Z kolei w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych 
załatwiono 4 sprawy, we wszystkich oddalając skargi.  

Spośród spraw dotyczących podatku od spadków i darowizn na uwagę 
zasługują trzy, zakończone wyrokami: z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie  
I SA/Bk 919/15, z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie I SA/Bk 1192/15 oraz  
z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie I SA/Bk 844/16.  

W pierwszej z nich sąd wypowiedział się w kwestii możliwości zliczenia 
do długów i ciężarów spadku roszczenia o zachowek. Sąd, odwołując się do 
brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 – 3 u.p.s.d., stwierdził, że 
ustawodawca opodatkowuje wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych 
od chwili ich zaspokojenia. Zatem długiem spadku jest tylko zachowek 
wypłacony. Przyjęcie poglądu, że niewypłacony zachowek jest już długiem 
spadku, a obowiązek podatkowy u uprawnionego do zachowku z tego tytułu 
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powstałby dopiero po jego wypłaceniu, prowadzić mogłoby, wbrew 
twierdzeniom strony skarżącej, do unikania opodatkowania.  
W analizowanej sprawie nie budziło wątpliwości, że zachowek na rzecz 
córek spadkodawczyni i skarżącego (spadkobiercy) nie został wypłacony, 
dlatego też organy podatkowe zasadnie odmówiły zaliczenia do długów i 
ciężarów spadku samego roszczenia o zachowek. 

Druga ze wskazanych spraw dotyczyła zwolnienia z opodatkowania 
gospodarstwa rolnego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. Sąd 
analizując powyższe zwolnienie zaznaczył, że warunkiem koniecznym dla 
jego zastosowania jest zachowanie gospodarstwa rolnego w obszarze 
nabytym w spadku i prowadzenie go przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia. 
Świadczy o tym użyty zwrot „i to gospodarstwo rolne”, które odnosi się do 
gospodarstwa nabytego w spadku, a jeżeli w spadku nie było gospodarstwa 
rolnego, lecz tylko nieruchomości rolne, to także do własnego gospodarstwa 
rolnego spadkobiercy. W sprawie bezspornym było, że w wyniku działu 
spadku dokonanego przed upływem 5 lat od dnia nabycia skarżący przestał 
być współwłaścicielem działek objętych zwolnieniem przewidzianym w art. 
4 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d., a zatem zasadne było – z mocy art. 258 § 1 pkt 3 o.p. 
wygaszenie decyzji przyznającej ulgę i ustalenie podatku od spadku  
i darowizn z tytułu dziedziczenia na nowych zasadach. Zdaniem sądu, dla 
powyższej oceny nie miała znaczenia okoliczność, że dokonanie działu 
spadku nastąpiło pomiędzy współwłaścicielami i równocześnie 
spadkobiercami gospodarstwa rolnego. 

Z kolei w trzeciej sprawie, o sygn. akt I SA/Bk 844/16, sąd wypowiedział 
się w kwestii ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od spadku  
i darowizn otrzymanych w drodze darowizny udziałów w spółce z o.o. Spór 
dotyczył tego, czy wartością rynkową udziałów w spółce z o.o. jest ich 
wartość nominalna, czy też wartość przyjęta w oparciu o wycenę biegłego 
rewidenta. Sąd odwołując się do przepisów u.p.s.d. zaznaczył, że wartość 
rynkową rzeczy lub praw majątkowych ustawa nakazuje określać na 
podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego 
rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia 
zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia 
powstania obowiązku podatkowego. Istnieje co prawda orzecznictwo 
akceptujące wycenę akcji spółek akcyjnych nienotowanych na rynku 
publicznym według wartości nominalnej takich akcji, niemniej jednak, nie 
przystaje ono do stanu faktycznego rozpatrywanego przypadku.  
W przypadku udziałów w spółce z o.o., ich cena jest odzwierciedleniem 
wartości majątku spółki, jaki na niego przypada. Bez wiedzy o majątku 
spółki, o jej aktywach i pasywach nie można określić rynkowej wartości 
udziału. W tym przypadku rzeczowe składniki majątkowe, które mogą być 
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oceniane przez rzeczoznawcę są tylko jednym z elementów mających wpływ 
na wartość udziałów. Nie można przy tym pominąć wartości księgowej 
majątku takiej spółki, która stanowi dobry punkt wyjścia dla 
przeprowadzenia analizy wartości rynkowej udziałów. Odpowiednie 
skorygowanie wartości majątku spółki umożliwia przybliżenia go do 
wartości rynkowej. Metoda wyceny wartości udziałów w spółce  
z ograniczoną odpowiedzialnością według wartości skorygowanych 
aktywów netto pozwala na ustalenie „wartości rynkowej” tych udziałów  
i mieści się w dyspozycji normy art. 8 ust. 3 i 4 u.p.s.d.  

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, wszystkie wyroki,  
w których zostało sporządzone uzasadnienie dotyczyły interpretacji art. 9 
pkt 2 u.p.c.c. – zwolnienia z opodatkowania sprzedaży gruntów 
stanowiących gospodarstwo rolne. W wyroku z dnia 30 listopada 2016 r.,  
I SA/Bk 461/16 sąd podkreślił, że z literalnego brzmienia przepisu art. 9 pkt 
2 lit. „a” u.p.c.c., w stanie prawnym obowiązującym w 2015 roku, wynika, że 
na potrzeby zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w tym 
przepisie, istotne jest, aby nieruchomości, które w chwili dokonania 
sprzedaży nie stanowiły gospodarstwa rolnego (ze względu na normę 
obszarową), po ich nabyciu utworzyły gospodarstwo rolne lub weszły  
w skład gospodarstwa rolnego, będącego własnością nabywcy. Tymczasem  
z akt sprawy wynikało, że nabywca – spółdzielnia nie prowadziła 
samodzielnie na zakupionych gruntach gospodarstwa rolnego, a jedynie je 
dzierżawiła. Dodatkowo, przedmiotem działalności spółdzielni było 
budownictwo mieszkaniowe i obrót nieruchomościami, nie zaś działalność 
rolnicza. Dlatego też organy słusznie odmówiły zastosowania powyższego 
zwolnienia. Zdaniem sądu, wydzierżawienie nieruchomości nie może być 
potraktowane jako przejaw prowadzenia działalności rolniczej.  

Z kolei w wyroku z 6 kwietnia 2016 r. w sprawie I SA/Bk 1086/15 sąd 
anulując powyższe zwolnienie stwierdził, że o tym czy nieruchomość jest 
gospodarstwem rolnym decyduje nie tylko rodzaj nabywanych gruntów 
wynikający z ewidencji gruntów i ich powierzchnia, ale także sposób 
wykorzystania gruntów. Dla zastosowania zwolnienia uregulowanego w art. 
9 pkt 2 lit. „a” u.p.c.c., warunek, iż grunty stanowią lub utworzą 
gospodarstwo rolne musi być spełniony po stronie nabywcy, a nie zbywcy. 
Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku rolnym jest istotne czy 
nabywane grunty nie zostały zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niż działalność rolnicza przez nabywcę. Z akt sprawy 
niezbicie wynikało, że nabywcy nieruchomości, mimo jej sklasyfikowania w 
ewidencji jako użytek rolny, zakupili ją w celu prowadzenia na tej działce 
działalności gospodarczej w zakresie wydobycia kruszywa naturalnego,  
a zatem nie mogła ona korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. 
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8. Sprawy z zakresu prawa celnego 

 
Podobnie jak w latach poprzednich w grupie spraw obejmujących 

zagadnienia z zakresu prawa celnego (symbol 630), wpływ spraw był 
niewielki. W roku 2016 wpłynęły bowiem tylko 3 skargi (o cztery mniej niż 
w roku 2015). Z poprzedniego okresu pozostała jedna sprawa. W roku 
sprawozdawczym załatwione zostały 3 skargi oraz jedna pozostała na okres 
następny. W dwóch sprawach sąd skargę oddalił, zaś w jednym przypadku 
skarga została uwzględniona. Wszystkie sprawy dotyczyły weryfikacji 
zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji 
towarowej oraz wymiaru należności celnych (grupa spraw o symbolu 6300).  

W sprawie I SA/Bk 1209/15 sąd oddalając skargę stwierdził, że  
w związku z usunięciem oleju napędowego ze zbiorników dwóch autobusów 
należących do firmy skarżącej, w których paliwo zostało wprowadzone na 
obszar celny Wspólnoty, zasadne jest stanowisko organów, iż w stosunku do 
usuniętego towaru powstał dług celny w przywozie. W związku  
z powyższym określono skarżącej podatek akcyzowy, opłatę paliwową  
i podatek od towarów i usług.  

W sprawie I SA/Bk 339/16 sąd oddalił skargę w przedmiocie powstania 
długu celnego twierdząc, że skoro towar w postaci oleju napędowego 
wprowadzony na obszar celny Wspólnoty wraz z towarem zadeklarowanym 
w zgłoszeniu celnym nie został przedstawiony organowi celnemu, to 
zgodnie z art. 202 ust. 1a Wspólnotowego Kodeksu Celnego z mocy prawa 
powstał dług celny.  

Z kolei w sprawie I SA/Bk 660/16 sąd uchylił zaskarżoną decyzję 
Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego 
twierdząc, że decyzja została wydana na podstawie niekompletnego 
materiału dowodowego. Sąd wyjaśnił, że zwolnienie od należności celnych 
przywozowych mienia osobistego wymaga od osoby przesiedlającej się 
spełnienia podstawowego warunku, jakim jest fakt przeniesienia swojego 
stałego miejsca zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny 
Wspólnoty. Przenoszenie miejsca zamieszkania może być procesem 
rozłożonym w czasie. Ważny jest przy tym efekt (realizacja) w postaci 
faktycznego przeniesienia miejsca zamieszkania, a nie sam zamiar. Ponadto 
sąd stwierdził, że nie może być przesądzającą okolicznością fakt, że skoro 
skarżący nie sprzedał domu w USA, to tym samym nie przeniósł do Polski 
swojego miejsca zamieszkania. Okresowe przebywanie w USA mające na 
celu remont i sprzedaż domu, nie oznacza, że centrum interesów skarżącego 
pozostało w tym kraju. W ocenie sądu nie do zaakceptowania jest też teza, że 
jeżeli przesiedlający się do Polski amerykański emeryt nie jest płatnikiem 
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podatku VAT i nie jest ubezpieczony w KRUS, to tym samym nie ma miejsca 
stałego zamieszkania w RP.  

 
9. Sprawy z zakresu stosowania ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 

 
Wpływ w tej kategorii spraw ukształtował się w 2016 r. na poziomie  

17 spraw, z czego dwie zarejestrowane zostały w repertorium SO (wnioski  
o przyznanie prawa pomocy). W analizowanym okresie zakończonych 
zostało 15 spraw (w 11 przypadkach skarga została oddalona, w jednej 
sprawie skargę uwzględniono, jedna ze spraw z powodów formalnych 
zakończyła się odrzuceniem skargi, dwie zaś dotyczyły rozpoznania 
wniosków o przyznanie prawa pomocy). 

W omawianej kategorii spraw sąd rozpoznawał głownie skargi na 
rozstrzygnięcia Instytucji Zarządzającej RPOWP dyskwalifikujące z udziału 
w konkursowej procedurze wyboru wnioski o dofinasowanie projektów 
składane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020. W sprawach: I SA/Bk 74/16, I SA/Bk 
437/16, I SA/Bk 505/16, I SA/Bk 793/16, I SA/Bk 979/16, I SA/Bk 1074/16 
sąd oddalił skargi podmiotów ubiegających się o dofinansowanie 
określonych projektów ze środków pochodzących z UE.  

Interesujący problem był przedmiotem orzekania w sprawie I SA/Bk 
979/16, która dotyczyła wniosku o dofinansowanie projektu zakładającego 
stworzenie infrastruktury w 148 pojedynczych mikroinstalacjach 
fotowoltaicznych. Spór dotyczył zagadnienia, czy w ramach tego projektu 
spółka powinna założyć uzyskiwanie korzyści ze sprzedaży 
wyprodukowanej energii do sieci, sama wykorzystać wytworzoną energię 
na własne potrzeby czy też, dopuszczalna jest sytuacja, w której spółka 
pozostaje jedynie właścicielem instalacji i zapewnia ciągłość wytwarzania 
energii elektrycznej w poszczególnych instalacjach oraz ich prawidłowe 
działanie w całym okresie trwałości Projektu, zaś korzystającymi z energii 
wytwarzanej przez instalacje mogą być właściciele nieruchomości, na 
terenie których zostaną wykonane instalacje, będą oni ponadto pobierali  
z nich pożytki na podstawie umów zawartych ze spółką, w zamian za opłatę 
na jej rzecz wynagrodzenia. W wyroku z dnia 16 listopada 2016 r. Sąd 
stwierdził, że czerpanie korzyści z wybudowanych na nieruchomościach 
należących do osób trzecich urządzeń fotowoltaicznych w postaci 
pobierania miesięcznej opłaty od tych osób bez pobierania korzyści ze 
sprzedaży energii do sieci powoduje, że w istocie to osoby trzecie a nie 
wnioskodawca są faktycznymi beneficjentami pomocy, o której mowa  
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w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 
- 2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146 – „u.r.p.”). Sąd podkreślił, że w ramach 
ocenianego Projektu – złożonego w ramach konkursu zamkniętego 
dotyczącego osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.1 
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – wsparcie może 
zostać udzielone takim projektom, które zakładają, że beneficjent wytworzy 
energię i będzie czerpał korzyści z wytworzenia tej energii (może to robić 
również poprzez jej sprzedaż). Nie jest wystarczające, że realizacja Projektu 
doprowadzi do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii 
ogółem oraz w zużyciu końcowym energii brutto. Nie jest to bowiem jedyny 
cel Działania 5.1. Regulacje konkursowe nie stoją na przeszkodzie takiemu 
działaniu, w ramach którego beneficjent pomocy po podłączeniu do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej sprzedaje wytworzoną energię innym 
podmiotom i czerpie z tego zyski, czy też odpłatnie wydzierżawia instalacje 
służące wytwarzaniu energii. Spółka wskazała natomiast na inny model 
postępowania, który nie wiąże się z wytwarzaniem energii i jako taki nie 
mógł korzystać ze wsparcia. Celem Projektu tylko pośrednio jest 
wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, bowiem spółka dąży przede 
wszystkim do zainstalowania urządzeń osobom fizycznym i sprzedaży im 
tych urządzeń. Zdaniem sądu podmiot, który chce zakupić instalację tylko po 
to, aby ją następnie sprzedać z zyskiem, nie kwalifikuje się do objęcia 
wsparciem finansowym udzielanym przez podmioty publiczne, lecz 
powinien skorzystać z pomocy odpowiednich instytucji finansowych typu 
banki. 

W innej ze spraw tej kategorii sąd przypominał, że dokumenty 
stanowiące system realizacji programu operacyjnego, w tym regulamin, 
odnoszą się wyłącznie do relacji między właściwą instytucją a podmiotem 
zainteresowanym otrzymaniem pomocy z programu operacyjnego. Stąd też 
wnioskodawcy składający aplikację do programu operacyjnego wyrażają 
zgodę na poddanie się wymaganiom danego programu i muszą stosować się 
do zasad przewidzianych w ramach ogłoszonych konkursów wyboru 
projektów do dofinansowania. Tryb konkursowy wyboru projektów do 
dofinansowania wymaga, aby wnioskodawca ubiegający się o określone 
dofinansowanie w ramach danego konkursu, rzetelnie i wyczerpująco 
przygotował swój wniosek. Braki w złożonej dokumentacji czy jej 
niespójność, skutkujące zakwestionowaniem spełnienia przez wniosek 
różnych kryteriów dopuszczających, winny zostać ocenione negatywnie,  
a taki wniosek musi zostać odrzucony. Sąd podkreślił, że przewidziana  
w art. 43 ust. 1 u.r.p. procedura uzupełnienia wniosku o dofinansowanie 
projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki, nie może prowadzić do 
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jego istotnej modyfikacji (art. 43 ust. 2 u.r.p.). Przez „istotną modyfikację 
wniosku” należy rozumieć przede wszystkim taką modyfikację, której 
skutkiem jest zmiana mająca wpływ na ocenę kryteriów merytorycznych 
wyboru projektów. W związku z powyższym strona nie może oczekiwać, że 
Instytucja uruchomi procedurę wezwania do uzupełnienia braków 
formalnych, celem uzyskania doprecyzowujących wyjaśnień w zakresie 
zbieżności celów projektu z celami osi/działania, czy też wykonalności 
technicznej projektu. Podanie niepełnych informacji w dokumentacji 
konkursowej, wpływa na zmniejszenie szans zakwalifikowania projektu do 
dofinansowania. Kryteria wyboru projektów i ich znaczenie są częścią 
regulaminu konkursu, który jest udostępniany potencjalnym beneficjentom. 
Kryteria wyboru oraz zasady naboru projektów są jednakowe dla 
wszystkich konkurujących. Aplikujący o dofinansowanie powinien 
dokładanie zapoznać się z zasadami naboru projektów do dofinansowania  
i znając te zasady, powinien dążyć do takiego sformułowania wniosku, aby 
nie było wątpliwości co do wypełnienia przez niego odpowiednich 
kryteriów (wyrok z dnia 23 listopada 2016 r. I SA/Bk 1074/16). 

Przedmiotem skarg kierowanych do sądu w ramach spraw 
kwalifikowanych do symbolu 6559 były też decyzje określające kwoty 
dofinansowania przypadające do zwrotu (np. sprawy: I SA/Bk 828/15,  
I SA/Bk 1374/15, I SA/Bk 506/16). 

W sprawie I SA/Bk 828/15 sąd podzielił poglądy wyrażone już  
w orzecznictwie NSA, że procedury, o których mowa w art. 207 ust. 1 pkt 2  
i art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, mogą wynikać nie tylko  
z aktu prawa powszechnie obowiązującego, ale także z łączącej strony 
umowy o dofinansowanie, w której zostaje określony uzgodniony sposób 
działania beneficjenta. W przypadku zawarcia umowy o dofinansowanie 
zgodnie z przyjętym przez instytucję wzorem uznać należy, że reguluje ona 
również procedurę realizacji projektu. Niewypełnienie przez stronę 
postanowień umowy oraz innych dokumentów regulujących zasady 
przyznawania i wykorzystywania środków pomocowych powoduje 
konieczność odzyskiwania przez IŻ RPOWP kwot podlegających zwrotowi. 
 

10. Sprawy z zakresu prawa budowlanego 
 

W roku 2016 do tutejszego sądu wpłynęło 187 spraw z zakresu prawa 
budowlanego o symbolu 601, natomiast zaległość z roku 2015 wynosiła  
48 spraw. Sprawy z zakresu prawa budowlanego, podobnie jak w latach 
poprzednich, stanowiły największą grupę wśród spraw rozpoznanych  
w Wydziale II tutejszego sądu.  
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Największy odsetek w analizowanej kategorii stanowiły sprawy  
o symbolu 6014 dotyczące rozbiórki obiektów budowlanych, oceny stanu 
technicznego i doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego  
z prawem (88 spraw) oraz sprawy o symbolu 6010 w przedmiocie 
pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, 
wykonywania innych robót niż budowa (65 spraw). W dalszej zaś kolejności 
uplasowały się sprawy o symbolu 6019 dotyczące ustalenia wysokości 
opłaty legalizacyjnej oraz wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót 
budowlanych (25 spraw).  

W sumie w sprawach z zakresu prawa budowlanego w 2016 roku 
wydano 143 wyroki, w 33 przypadkach skargi uwzględniono, a w 110 – 
oddalono. Pozostałe sprawy zostały zakończone procesowo przez 
odrzucenie skargi lub umorzenie postępowania.  

Istotne zagadnienia, jakie pojawiły się w orzeczeniach w przedmiocie 
nakazu rozbiórki obrazują poniższe sprawy: 
- II SA/Bk 527/16, w której sąd uchylając zaskarżone decyzje o orzeczeniu 
rozbiórki budynku zwrócił uwagę, że decyzja wydana na podstawie przepisu 
art. 48 w zw. z art. 52 ustawy – Prawo budowlane powinna być skierowana 
do podmiotu, który aktualnie posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane lub jest jej właścicielem, chociaż 
faktycznie mógł nie być inwestorem, który wcześniej dopuścił się naruszeń 
prawa przy wykonywaniu robót budowlanych. Obowiązek likwidacji 
samowoli budowlanej, w tym również wykonanie rozbiórki obiektu 
budowlanego lub jego części, przechodzi bowiem na następców prawnych – 
aktualnych właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości. Sąd 
podkreślił jednocześnie, że w przypadkach, gdy sprawcą jest inwestor, który 
nie posiada w dacie orzekania przez organ prawa do obiektu, wskazanie 
podmiotu zobowiązanego powinno uwzględniać wolę właściciela co do tego, 
czy chce i zezwala, by inwestor – sprawca samowoli – dokonał czynności. 
Wola właściciela, gdy sprawcą jest inny podmiot, powinna mieć znaczenie  
w zakresie wskazania podmiotu zobowiązanego i w takiej sytuacji  
z uzasadnienia decyzji organu powinno wynikać, że właściciel wyraził zgodę 
na to, by to inwestor dokonał czynności; 
- II SA/Bk 384/16, w której sąd wyraził pogląd, że pod pojęciem obiektu 
budowlanego, którego budowa została zakończona przed dniem wejścia  
w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 
414), tj. przed dniem 1 stycznia 1995 r., należy rozumieć zarówno obiekt 
całkowicie wykończony, jak i obiekt nie ukończony lub jego część 
wybudowaną pod rządem prawa budowlanego z 1974 roku, przy którym, po 
wejściu w życie prawa budowlanego z 1994 roku, nie prowadzono żadnych 
robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia; 
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- II SA/Bk 238/16, w której WSA w Białymstoku stanął na stanowisku, że 
wiata o powierzchni zabudowy ponad 100 m2 jest obiektem budowlanym,  
a konkretnie budowlą, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo 
budowane, dla realizacji której wymagane było pozwolenie na budowę. Brak 
zaś wymaganego pozwolenia skutkuje uruchomieniem procedury 
przewidzianej w art. 48 ustawy – Prawo budowlane; 
- II SA/BK 180/16, w której sąd wyraził pogląd, że węzeł betoniarski jest 
budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, która nie  
jest zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wówczas, gdy 
nie ma charakteru obiektu tymczasowego w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 12 
w związku z art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego. W ocenie sądu okoliczność, że 
takie urządzenie ma charakter mobilny i możliwe jest jego zdemontowanie 
oraz przemieszczenie w inne miejsce nie jest wystarczająca do uznania, że 
jest to urządzenie tymczasowe, w sytuacji, gdy przekroczony został limit 
120 dni określony w art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane; 
- II SA/Bk 334/16, w której przedmiotem kontroli było rozstrzygnięcie 
nakazujące rozbiórkę, wydane po wejściu w życie nowelizacji przepisów 
prawa budowlanego tj. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – 
Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 443), 
sąd dokonując kwalifikacji wagi samochodowej jako obiektu budowlanego 
wymagającego przed jego wykonaniem uzyskania pozwolenia na budowę 
przyjął, że istotne znaczenie ma przede wszystkim rodzaj powstałego 
obiektu budowlanego, a nie sposób jego powstania. Okoliczność zaś, że 
obiekt budowlany powstaje z połączenia trwałych, ciężkich elementów 
gotowych nie oznacza jego zmontowania w sytuacji, gdy efekt końcowy 
odpowiada definicji budowli. Sąd uznał jednocześnie, że pomimo iż 
wzniesienie obiektu budowlanego (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) jest pojęciem 
niezdefiniowanym, to można przyjąć, że chodzi o wykonanie obiektu  
w jeden ze sposobów wymienionych w tej ustawie, wskutek czego powstaje 
obiekt posiadający cechy obiektu budowlanego. 

W analizowanej kategorii spraw na uwagę zasługuje również wyrok  
w sprawie II SA/Bk 73/16, w którym skład orzekający wyraził pogląd, że 
przepis art. 50a pkt 1 ustawy – Prawo budowlane nie stanowi podstawy do 
prowadzenia odrębnego postępowania administracyjnego zmierzającego do 
rozbiórki obiektu budowlanego. Przepis ten – w ocenie WSA w Białymstoku 
– określa jedynie dodatkową podstawę bezwarunkowego stwierdzenia 
rozbiórki, która to podstawa nie powinna się ziścić, jeżeli postępowanie 
legalizacyjne ma zostać przeprowadzone z powodzeniem dla inwestora. 
Funkcja tego przepisu jest zatem podobna do funkcji, jaką pełnią art. 48 ust. 
4 czy 49 ust. 3 Prawa budowlanego. Oba te przepisy nakazują organowi 
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zakończenie postępowania legalizacyjnego orzeczeniem o rozbiórce obiektu 
budowlanego, którego dotyczy postępowanie, jeżeli inwestor nie realizuje 
obowiązków wymaganych w toku procedury naprawczej albo nie uiszcza 
opłaty legalizacyjnej. Uwzględniając zaistniały w niniejszym sprawie stan 
faktyczny sąd doszedł do wniosku, że organy winny zbadać wystąpienie 
przesłanek z art. 50a Prawa budowlanego w trakcie toczącego się 
postępowania z art. 48 ust. 2 i 49 Prawa budowlanego, natomiast nie miały 
podstaw by w odrębnym postępowaniu, toczącym się równolegle  
z procedurą naprawczą, orzekały o rozbiórce obiektu objętego tą procedurą. 
W związku z powyższym WSA w Białymstoku stwierdził, że w przypadku 
wykonywania przez inwestora prac po wydaniu postanowienia  
o wstrzymaniu robót, zachodzi podstawa do orzeczenia na mocy art. 50a pkt 
1 Prawa budowlanego o rozbiórce obiektu w całości lub części (wg. stanu 
inwestycji na datę wydawania decyzji), a nie tylko w zakresie prac 
wykonanych po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu prac.   

Na uwagę zasługuje ponadto sprawa II SA/Bk 442/16, w której sąd 
przypomniał, że punktem wyjścia w postępowaniu kontrolującym legalność 
robót budowlanych w przedmiocie samowoli budowlanej jest poczynienie 
dokładnych wyjaśnień, kiedy i jakie roboty budowlane wykonano, 
zakwalifikowania ich pod definicje prawa budowlanego (art. 3 pkt 6 i 7 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) obowiązującego w dacie 
wykonania robót, sprawdzenia jakich formalności prawnych (pozwolenie na 
budowę, zgłoszenie) wymagały według prawa obowiązującego w dacie 
wykonania robót i przyporządkowanie tych ustaleń pod konsekwencje 
prawne przewidziane w art. 48–51 Prawa budowlanego obowiązującego  
w dacie orzekania. Powyższą regułę sąd potwierdził w wyroku II SA/Bk 
363/15 wskazując, że dla właściwej kwalifikacji samowolnie 
zrealizowanych robót budowlanych, niezbędna jest staranność w ustaleniu 
cech ocenianego obiektu i odniesienie opisu obiektu do ustawowych 
definicji Prawa budowalnego, a następnie skonfrontowanie ustalenia  
z brzmieniem przepisów tego prawa z daty przystąpienia do robót 
budowlanych celem sprawdzenia, czy i jakiej reglamentacji ustawy 
podlegało ich wykonanie. Sąd zwrócił też uwagę na zasadę legalizmu 
podkreślając, że wymaga ona, by ocena prawna określonych robót 
budowlanych następowała na podstawie przepisów aktualnych w okresie 
ich wykonania, natomiast postępowanie legalizacyjne toczyło się w oparciu 
o przepisy obowiązujące w dacie jego prowadzenia. W sprawie II SA/Bk 
744/15 WSA w Białymstoku przypomniał również, że w postępowaniu 
administracyjnym nie ma miejsca na przypuszczenia, stąd też wydane przez 
organy nadzoru budowlanego rozstrzygnięcia muszą wynikać  
z jednoznacznie ustalonego – przy pomocy wszelkich dostępnych środków 
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dowodowych – stanu faktycznego. Samo zatem przypuszczenie, że 
kontrolowany w sprawie obiekt mógł powstać przed 1 stycznia 1995 roku, 
obligowało organy to rozszerzenia postępowania dowodowego celem 
wyeliminowania zaistniałych wątpliwości. Ustalenie bowiem daty samowoli 
determinuje zastosowanie właściwych przepisów ustawy – Prawo 
budowlane.  

Na tle spraw dotyczących pozwolenia na budowę, pozwolenia na 
użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, wykonywania innych 
robót niż budowa – zakwalifikowanych do kategorii oznaczonej symbolem 
6010, na szczególną uwagę zasługują sprawy o sygnaturach: 
- II SA/Bk 428/16, w której sąd wyraził pogląd, że w sprawie o wydanie 
pozwolenia na budowę obiektu budowlanego przy granicy z sąsiednią 
nieruchomością, organ administracji publicznej powinien mieć na uwadze 
konstytucyjny obowiązek równego traktowania wobec prawa zarówno 
inwestora jak i właścicieli działki sąsiedniej, a także przepisy konstytucyjne 
o ochronie prawa własności. Pozwolenie na budowę przy granicy 
nieruchomości może być bowiem wydane wyłącznie wyjątkowo, gdy istnieją 
po temu szczególnie uzasadnione przyczyny. W ocenie WSA wskazuje na to 
treść art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane wymagającego 
zapewnienia ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, jak i art. 144 
Kodeksu cywilnego przewidującego, iż właściciel nieruchomości powinien 
powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości 
sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W postępowaniu 
takim organ w oparciu o art. 9 k.p.a. winien inwestora pouczyć o obowiązku 
wyczerpującego uzasadnienia usytuowania obiektu przy granicy 
nieruchomości. Dopiero powołane przez strony argumenty i zgłoszone 
przez nie dowody oraz ewentualnie materiał dowodowy zgromadzony przez 
organ orzekający we własnym zakresie, stanowić będzie podstawę 
orzekania w sprawie. W ocenie sądu organ winien też mieć na uwadze, że 
pozytywnie można rozstrzygnąć tylko wniosek tej strony, która wykaże  
w toku postępowania, że budowa przy granicy z nieruchomością sąsiednią 
nie narusza zasad współżycia społecznego, jak też nie zakłóci korzystania  
z sąsiedniej nieruchomości ponad przeciętną miarę, wynikającą ze 
społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości. Końcowo WSA 
przypomniał, że skutki decyzji organu będą determinowały kształt przyszłej 
zabudowy na danym obszarze i to na przestrzeni długiego okresu czasu. 
Stąd rozstrzygnięcie w tym przedmiocie wymaga szczególnie wnikliwego 
rozważenia nie tylko interesów wszystkich uczestników postępowania, ale 
także przeanalizowania kwestii, jaki będzie ono miało wpływ na ład 
przestrzenny danego obszaru; 
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- II SA/BK 434/16, w której WSA w Białymstoku uchylając zaskarżone 
decyzje o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 
pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku 
handlowo-usługowym przypomniał obowiązującą w orzecznictwie zasadę, 
że w przypadku spełnienia przez inwestora wymagań określonych w art. 35 
ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane organ nie może 
odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przepis art. 35 ust. 4 
ustawy nie dopuszcza bowiem jakiejkolwiek uznaniowości w sprawie 
wydania pozwolenia na budowę, jak też możliwości wprowadzenia dalszych 
warunków, od których zależałoby wydanie tego pozwolenia. Dalej sąd 
podkreślił, że w wyniku zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz.718), która weszła w życie 11 lipca 2003 roku do 
ustawy – Prawo budowlane wprowadzono zasadę wyłącznej 
odpowiedzialności za projekt architektoniczno-budowalny „projektanta” 
oraz „osoby sprawdzającej”. Projekt zagospodarowania terenu podlega 
zatem 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 organy architektoniczno – budowlane jest węższy, bo nie 
obejmuje oceny zgodności z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi. 
Dokonując kontroli zaskarżonych decyzji w kontekście powyższych 
uregulowań WSA w Białymstoku stwierdził, że okoliczność samowolnej 
zmiany sposobu użytkowania spornego obiektu i realizowaniu w nim 
działalności polegającej na świadczeniu usług kremacyjnych jest 
okolicznością prawnie nieistotną z punktu widzenia prowadzonego 
postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę.  Odmowa 
wydania pozwolenia na budowę opisanego zamierzenia inwestycyjnego 
byłaby zgodna z prawem jedynie w sytuacji, gdyby ustalono, że rzekoma 
samowolna zmiana sposobu użytkowania była połączona z nielegalnym 
wykonaniem robót budowlanych. Skoro w aktach sprawy nie ma żadnej 
informacji o samowolnym wykonaniu robót budowalnych, to ewentualna 
samowolna zmiana sposobu użytkowania obiektu nie ma – w ocenie sądu – 
wpływu prawnego na przedmiotową sprawę; 
- II SAB/Bk 46/16, w którym skład orzekający podkreślił, że zawężająca 
definicja strony zawarta w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) odnosi się wyłącznie do 
postępowania o pozwolenie na budowę. Nie ma ona zastosowania do innych 
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postępowań z zakresu prawa budowlanego, w tym do postępowań 
dotyczących samowoli budowlanych. 

Na uwzględnienie w grupie spraw o symbolu 6016 zasługuje natomiast 
wyrok w sprawie II SA/Bk 217/16 oddalający skargę na decyzję  
w przedmiocie nakazania wykonania obowiązków, w którym sąd stwierdził, 
że prawidłowe rozstrzygnięcie kontrolowanej sprawy musi być dokonane 
przy uwzględnieniu wykładni funkcjonalnej regulacji zawartej w § 42 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719). Mając 
zaś na uwadze cel i funkcję powołanego wyżej przepisu, tj. ochronę 
przeciwpożarową, która ma chronić takie wartości jak życie, zdrowie, 
mienie lub środowisko przed pożarem, klęską żywiołową, sąd doszedł do 
wniosku, że ma ona zastosowanie do każdej formy składowania substancji  
w postaci palnych płodów rolnych, a nie tylko stert, stogów czy brogów.  
W ocenie sądu wskazane w § 42 ust. 2 rozporządzenia, sposoby 
przechowywania płodów rolnych mają charakter przykładowy a nie 
wyczerpujący.  

Wśród spraw z zakresu ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej oraz 
wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych można zauważyć 
kontynuację utrwalonej już linii orzeczniczej, że ustalenie wysokości opłaty 
legalizacyjnej jest rozstrzygnięciem związanym, determinowanym 
stwierdzeniem faktu samowoli budowlanej i ustaleniem istnienia prawnych, 
pozytywnych przesłanek jej zalegalizowania. Rozwinięcie powyższej tezy 
zawiera wyrok w sprawie II SA/Bk 621/15, w którym sąd przypomniał, że  
w świetle obowiązujących przepisów prawa w przypadku dopuszczenia się 
samowoli budowlanej ustawodawca nie przewidział trzeciej możliwości. 
Konsekwencją ustalenia przez organy samowoli budowlanej jest orzeczenie 
nakazu rozbiórki albo legalizacja obiektu poprzedzona wymierzeniem 
opłaty legalizacyjnej. Wszczęcie zaś mieszczącego się w ramach procedury 
legalizacyjnej wpadkowego postępowania dotyczącego ustalenia opłaty 
legalizacyjnej uzależnione jest od zaistnienia dwóch przesłanek: 
przesądzenia faktu samowoli budowlanej i pozytywnej akceptacji 
przedłożonej przez stronę dokumentacji projektowo – powykonawczej.  
W sprawie II SA/Bk 15/16 sąd wyraził natomiast pogląd, że określenie 
przez organ terminu do uiszczenia opłaty legalizacyjnej ma charakter 
wyłącznie instrukcyjny, bowiem niezamieszczenie go w postanowieniu  
o ustaleniu opłaty legalizacyjnej uniemożliwiłoby organowi wydanie decyzji 
o nakazie rozbiórki, gdyż inwestor mógłby w nieskończoność przedłużać 
termin uiszczenia dobrowolnego wyżej wymienionej opłaty.  
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W omawianej kategorii odnotować również należy wyrok w sprawie  
II SA/Bk 663/15, w którym sąd uchylając decyzję o umorzeniu 
postępowania administracyjnego w sprawie napowietrznej linii wysokiego 
napięcia zwrócił uwagę, że dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy, na 
podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, w sytuacji potencjalnego 
zagrożenia życia i zdrowia ludzi zamieszkujących w budynku mieszkalnym 
znajdującym się pod linią elektroenergetyczną 110 kV, nie jest 
wystarczające oparcie się tylko na argumentach, że inwestor posiada 
ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę przedmiotowej linii oraz, że nie 
został przekroczony zakres dopuszczalnych pól elektromagnetycznych 
określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych  
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883). Sąd zauważył bowiem, że oprócz 
wskazanego rozporządzenia, są inne jeszcze przepisy, które regulują 
kwestie związane z sytuowaniem budynków przeznaczonych na pobyt ludzi 
w strefach oddziaływania pola elektromagnetycznego, sytuowania 
stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń 
bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, a także 
dotyczące składowania materiałów bezpośrednio pod 
elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi. Prawidłowe rozpoznanie 
sprawy wymaga zatem stwierdzenia, że dobrem chronionym jest zdrowie  
i życie ludzkie, natomiast badanie, czy występują dla tego dobra zagrożenia i 
jakie one są, oparte winno być nie tylko o przepisy ww. rozporządzenia 
Ministra Środowiska, ale także innych aktów prawnych (m.in. 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – Dz. U. z 2004 r. Nr 178, 
poz. 1841) a także norm (m.in. Norma PN-E-05100-1:2000. 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 
prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, a także Norma PN-
76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa). W ocenie sądu tylko kompleksowe ujęcie prawne 
przedmiotu sprawy może zagwarantować prawidłowość jej rozstrzygnięcia. 

Za istotny z punktu widzenia analizowanej grupy spraw należy uznać 
również wyrok w sprawie II SAB/Bk 85/15, w którym WSA w Białymstoku 
za nieuzasadnione uznał kategoryczne rozgraniczanie zakresu 
przedmiotowego prawa wodnego i prawa budowlanego. Określony obiekt 
może bowiem jednocześnie stanowić urządzenie wodne i obiekt budowlany, 
a na jego wykonanie może być jednocześnie wymagane pozwolenie 
wodnoprawne i pozwolenie na budowę. Warunkiem zaliczenia określonego 
obiektu do kategorii obiektów budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 1 
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ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1409 z późn. zm.) jest jego wykonanie na skutek robót budowlanych. 
Warunkiem natomiast zaliczenia określonego obiektu do kategorii obiektów 
budowlanych nie było przed dniem 28 czerwca 2015 r. jego wykonanie  
z użyciem wyrobów budowlanych. W analizowanej sprawie sąd wyraził też 
tezę, że skoro przepisy ustawy – Prawo budowlane nie regulują expressis 
verbis sposobu wszczęcia postępowania naprawczego czy legalizacyjnego  
(z urzędu czy na wniosek), to dopuszczalnym sposobem tego wszczęcia 
może być wniosek właściciela działki sąsiedniej wobec terenu inwestycji, 
który w tymże postępowaniu miałby przymiot strony. Tezę, iż postępowanie 
legalizacyjne (naprawcze) może być wszczęte nie tylko z urzędu, ale 
również na wniosek właściciela działki sąsiedniej wyraził też sąd w wyroku 
w sprawie II SA/Bk 219/16. 

Końcowo wskazać należy na sprawy II SA/Bk 99/16, II SA/Bk 334/16,  
w których przedmiotem kontroli były decyzje wydane po wejściu w życie 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
oraz niektórych innych ustaw. W tej grupie na szczególną uwagę zasługuje 
sprawa II SA/Bk 240/16, w której sąd dokonał wykładni art. 6 ust. 1 ustawy 
zmieniającej ustawę Prawo budowlane przyjmując, że nie może on być 
interpretowany w ten sposób, że po wejściu w życie ustawy zmieniającej 
możliwe jest dokonywanie oceny kwestii, czy w sprawie wymagane było 
pozwolenie na budowę czy tylko zgłoszenie na datę prowadzenia 
postępowania naprawczego. Zdaniem tutejszego sądu w postępowaniach 
naprawczych wszczętych i prowadzonych po wejściu w życie ustawy 
zmieniającej ustawę Prawo budowlane, oceny czy budowa, która miała 
miejsce przed wejściem w życie tej ustawy wymagała pozwolenia na 
budowę czy tylko zgłoszenia, należy dokonywać na datę budowy obiektu, 
którego dotyczy postępowanie naprawcze. Przepis art. 6 ust. 1 ustawy 
zmieniającej ustawę – Prawo budowlane odnośnie tego, czy w sprawie 
wymagane jest pozwolenie na budowę czy zgłoszenie, znajduje bowiem 
zastosowanie wyłącznie w przypadku potrzeby dokonania oceny tej kwestii 
w odniesieniu do obiektów powstających po wejściu w życie tej ustawy. 

 
11. Sprawy z zakresu pomocy społecznej 

 
W 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 

rozpoznał 148 spraw z zakresu pomocy społecznej, czyli podobną ilość jak 
w roku ubiegłym. Na rozprawie rozpoznano 128 spraw, w 14 sprawach 
skargę uwzględniono, w 114 sprawach skargę oddalono. Na posiedzeniu 
niejawnym rozpoznano 20 spraw, w tym w 10 sprawach skargę odrzucono.  
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W przedmiocie zasiłków celowych i okresowych (podsymbol 6320) 
rozpoznanych zostało 39 spraw (w tym spraw 9 na posiedzeniu 
niejawnym). Spośród spraw rozpoznanych na rozprawie w 27 sprawach 
skargę oddalono. Tylko w trzech przypadkach skargę uwzględniono. 
Powodem uchylenia postanowienia przedmiocie stwierdzenia uchybienia 
terminu do wniesienia odwołania był fakt, że w aktach sprawy 
administracyjnej znajdował się jedynie wydruk dotyczący wysłania decyzji 
drogą elektroniczną, brak było natomiast urzędowego poświadczenia 
odbioru wysłanej decyzji jak tego wymagają wskazane przepisy, tj. art. 46  
§ 3 k.p.a. (II SA/Bk 582/16, II SA/Bk 583/16 i II SA/Bk 584/16).  

Sprawy, w których skargi zostały oddalone w zdecydowanej większości 
dotyczyły przyznania zasiłku celowego, przykładowo na zakup żywności  
(II SA/Bk 725/15), pokrycie kosztów dojazdu na rehabilitację (II SA/Bk 
249/16), na zakup węgla (II SA/Bk 433/16, II SA/Bk 324/16, II SA/Bk 
197/16). We wszystkich sprawach organy odmówiły przyznania zasiłku.  

Sąd oddalając skargi w tych sprawach stwierdzał, że organy słusznie 
uznały, iż nie jest nadzwyczajnym przypadkiem, warunkującym przyznanie 
przedmiotowego zasiłku sytuacja, gdy strona ubiegająca się o pomoc 
pieniężną nie wykorzystuje własnych uprawnień, zasobów i możliwości  
w celu pokonania trudnej sytuacji życiowej, nie aktywizuje się w kierunku 
pozyskiwania środków do życia we własnym zakresie a usiłuje ze świadczeń 
pomocy społecznej uczynić stałe źródło utrzymania.  

W przedmiocie zasiłków stałych (sprawy o podsymbolu 6321) 
rozpoznano 6 spraw. We wszystkich przypadkach skargi zostały oddalone. 
Na uwagę zasługuje sprawa II SA/Bk 453/16, w której sąd oddalił skargę na 
decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy 
przyznania zasiłku stałego ze względu na prowadzenie przez skarżącego 
(będącego osobą całkowicie niezdolną do pracy) wspólnie z matką 
gospodarstwa domowego oraz przekroczenie kryterium dochodowego. Na 
kanwie tej sprawy sąd sformułował następującą tezę: „Skoro istotą 
wspólnego gospodarowania jest także pozostawanie na utrzymaniu osoby,  
z którą się mieszka, to stwierdzony w trakcie wywiadu środowiskowego fakt 
wspólnego zamieszkiwania strony z matką oraz przeznaczania na 
utrzymanie domu i rodziny przede wszystkim kwoty świadczenia 
pielęgnacyjnego matki otrzymywanego z tytułu sprawowanej opieki nad 
stroną, nie pozwala na traktowanie strony jako osoby samotnie 
gospodarującej”. 

Nadto rozpoznano 24 sprawy (w tym 1 sprawę na posiedzeniu 
niejawnym) z zakresu „usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu 
pomocy społecznej” (sprawy o podsymbolu 6322). W 22 przypadkach skargi 
zostały oddalone, tylko w 1 przypadku skargę uwzględniono. W tej kategorii 
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spraw warta odnotowania jest sprawa  II SA/Bk 454/16, w której  sąd 
sformułował następującą tezę: „Okoliczność dopuszczalności zawarcia 
umowy o ponoszeniu kosztów pobytu danej osoby w domu pomocy 
społecznej również z podmiotami spoza kręgu zobowiązanych ustawowo 
osób do ponoszenia takich kosztów oraz okoliczność dopuszczalności 
umownego określenia kwoty partycypacji poniżej dopuszczalności 
ustawowego obciążenia, za czym przemawia wynikający z art. 103 ust. 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 
930 ze zm.) fakt brania pod uwagę przy zawieraniu umowy nie tylko 
wysokości dochodów ale też możliwości finansowych strony umowy - 
wskazują, że w każdym przypadku, gdy kwoty partycypacji z umów nie będą 
pokrywały rzeczywistego kosztu utrzymania w placówce, organ ma 
obowiązek wydania decyzji o ustaleniu wysokości należnej od danej osoby 
opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej. Opowiedzenie się 
za wyłączeniem dopuszczalności wydania decyzji w sytuacji zawarcia 
umowy o wysokości partycypacji, gdy kwota tej partycypacji odbiega od 
rzeczywistych kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej,  
a niejednokrotnie zobowiązanie umowne jest niewykonywane, czyniłoby 
iluzorycznym ustawowy obowiązek osób wymienionych w art. 61 ust. 2 pkt 
2 ustawy o pomocy społecznej ponoszenia kosztów pobytu osoby bliskiej  
w domu pomocy społecznej”. 

W roku sprawozdawczym rozpoznano również 2 sprawy (jedną na 
rozprawie i jedną na posiedzeniu niejawnym) w przedmiocie „rodzina 
zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej” 
(sprawy o podsymbolu 6324). Sąd oddalając skargę stwierdził, że z treści 
przepisu art. 83 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.) 
wynika, że przyznanie środków pieniężnych na pokrycie wydatków 
mieszkaniowych rodziny zastępczej jest uzależnione od spełnienia dwóch 
kryteriów, wśród których istotne znaczenie ma opinia organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej. Opinia taka (dla której kryterium ocennego 
ustawodawca nie określił) ma na celu dokonanie analizy kondycji 
finansowej rodziny zastępczej na co składają się, niewątpliwie, dochody  
i wydatki rodziny związane z utrzymaniem i eksploatacją lokalu. Gdyby 
ustawodawca założył, że należy przyznać rodzinie zastępczej środki 
finansowe w wysokości wynikającej z jej wniosku, bez żadnej kontroli jej 
sytuacji finansowej, to zbędnym byłoby powoływanie instytucji 
opiniodawczej, jaką jest organizator rodzinnej pieczy zastępczej. 

Największą grupę spraw z zakresu pomocy społecznej stanowiły sprawy 
o podsymbolu 6329, czyli sprawy „inne o symbolu podstawowym 632”.  
W tej kategorii znalazły się sprawy nowego rodzaju tj. skargi na odmowę 
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przyznania świadczenia wychowawczego objętego realizacją programu 
rządowego „500 plus” tj. stosowaniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.  
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195). 
Wszystkie skargi w liczbie 12 zostały oddalone. Z powodu braku wniosków 
o uzasadnienie, w żadnej ze spraw nie zostało sporządzone uzasadnienie. 

W 2016 roku WSA w Białymstoku rozpoznał 77 spraw z tego zakresu, 
czyli o ponad trzydzieści spraw mniej niż w roku ubiegłym. Na rozprawie 
rozpoznano 68 spraw, w 10 sprawach skargę uwzględniono, w 58 oddalono. 
Na posiedzeniu niejawnym rozpoznano 9 spraw, w tym w 4 sprawach 
skargę odrzucono.  

Przeważająca ilość spraw z tego zakresu dotyczyła świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. W pięciu sprawach tego samego skarżącego w przedmiocie 
odroczenia terminu płatności należności dłużnika alimentacyjnego skargi 
zostały oddalone (II SA/Bk 17/16, II SA/Bk 18/16, II SA/Bk 19/16, II SA/Bk 
20/16). Zdaniem sądu w żadnej z tych spraw nie zachodziła szczególna 
okoliczność uzasadniająca zastosowanie instytucji odroczenia terminu 
płatności należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego w trybie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.  
z 2015 r., poz. 859 ze zm.). Powyższe orzeczenia są prawomocne. 

Wśród skarg uwzględnionych, na uwagę zasługują następujące sprawy:  
II SA/Bk 43/16, II SA/Bk 214/16, II SA/Bk 765/15, II SA/Bk 766/15,  
II SA/Bk 767/15, II SA/Bk 768/15. 

W sprawie II SA/Bk 43/16 w przedmiocie odmowy przyznania 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, sąd uchylił decyzje organów obu 
instancji z tego powodu, że w dniu ustalania prawa do świadczenia, 
stypendium syna było dochodem utraconym w świetle art. 9 ust. 3 w zw.  
z art. 2 pkt 17 lit. „b” ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów – Dz.U. z 2016 r., poz. 169). Na kanwie tej 
sprawy sąd sformułował następującą tezę: „Interpretacja utraty dochodu  
w postaci „stypendium dla bezrobotnych” (art. 2 pkt 17 lit. „b” ustawy z dnia 
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), 
powinna być rozumiana funkcjonalnie, tj. obejmować świadczenia socjalne 
przyznawane, szeroko rozumianej grupie osób bezrobotnych. Skoro uczeń 
nie jest osobą pracującą (a więc jest osobą bezrobotną) to otrzymywane 
przez niego stypendium socjalne (szkolne) mieści się w pojęciu „stypendium 
dla bezrobotnych”. Do takiej interpretacji skłania brak zastrzeżenia przez 
ustawodawcę, że chodzi tu jedynie o „stypendium dla bezrobotnych” w 
rozumieniu przepisów jakiejś konkretnej ustawy, która nie została w wyżej 
wymienionym przepisie wymieniona”.  



 

80 

 

Z kolei w sprawie II SA/Bk 214/16 sąd uchylił decyzje organów obu 
instancji, gdyż organy błędnie uznały, że przepis art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.  
z 2015 r., poz. 859 ze zm.) dotyczy tylko należności powstałych na skutek 
świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, nie dotyczy on 
natomiast należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych, 
wypłaconych uprawnionemu na podstawie ustawy o postępowaniu wobec 
dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej. Umarzanie 
należności z tytułu wypłaconych zaliczek określa art. 30 ust. 1 w zw. z art. 28 
ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy. Sąd biorąc pod uwagę art. 2 i 32 Konstytucji 
stwierdził natomiast, że art. 30 ust. 2 ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów pod pojęciem „z funduszu alimentacyjnego" 
obejmuje również należności powstałe pod rządami ustawy z dnia  
22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz 
zaliczce alimentacyjnej, czyli z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. 
Inna wykładnia art. 30 ust. 2 powołanej ustawy spowodowałby, w ocenie 
sądu, nieuzasadnione pozbawienie dłużników alimentacyjnych, których 
należności powstały w związku z wypłatą zaliczek alimentacyjnych, 
możliwości ubiegania się o umorzenie powstałych należności z uwagi na 
sytuację życiową i dochodową dłużnika, w sytuacji, w której pozostali 
dłużnicy alimentacyjni (których należności powstały pod rządami ustawy  
z 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym oraz ustawy z dnia 7 września 
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) nadal taką 
możliwość posiadają. 

Na uwagę zasługiwały też sprawy (II SA/Bk 765/15, II SA/Bk 766/15,  
II SA/Bk 767/15, II SA/Bk 768/15) w przedmiocie odmowy stwierdzenia 
nieważności decyzji przyznającej dodatek do zasiłku rodzinnego. We 
wszystkich tych sprawach sąd uchylił decyzje organów obu instancji z tego 
powodu, że organy nie dopatrzyły się kwalifikowanej wady rażącego 
naruszenia prawa, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Otóż organy na 
podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.), przyznały 
skarżącej jeden dodatek do dwóch zasiłków rodzinnych (pobranych na 
każde dziecko) z tytułu sprawowania opieki w okresie urlopu 
wychowawczego nad dwojgiem dzieci urodzonych podczas jednego porodu. 
Tymczasem NSA w uchwale siedmiu sędziów z dnia 26 czerwca 2014 r. w 
sprawie I OPS 15/13 sformułował następujący pogląd: „Dodatek z tytułu 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,  
o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku  
o świadczeniach rodzinnych, w przypadku korzystania z urlopu 
wychowawczego w celu sprawowania opieki nad więcej niż jednym 
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dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, przysługuje do zasiłku 
rodzinnego na każde z tych dzieci”. Sąd zaznaczył, że uchwała abstrakcyjna 
NSA, choć ma moc wiążącą w stosunku do sądów administracyjnych, nie 
posiada jednak mocy wiążącej ani bezpośrednio, ani pośrednio w stosunku 
do organów administracji publicznej, stron i uczestników postępowania 
administracyjnego. Na kanwie tych spraw sąd sformułował następującą 
tezę: „Związanie składu orzekającego treścią uchwały powiększonego 
składu NSA (art. 269 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo  
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 
ze zm.) nie może być automatycznym powodem stwierdzenia nieważności 
decyzji organu zawierającej rozstrzygnięcie odmienne od stanowiska 
uchwały. Jeśli organ administracji wydaje decyzję zawierającą 
rozstrzygnięcie odmienne od stanowiska uchwały powiększonego składu 
NSA, która wprowadza jasny, obowiązujący de facto mocą autorytetu sposób 
rozumienia określonego przepisu – to aby uchronić się przed zarzutem 
rażącego naruszenia prawa polegającym na wydaniu decyzji opartej na 
wykładni oczywiście błędnej, powinien powołać argumentację podważającą, 
przełamującą wynik wykładni zawarty w uchwale”. 

Warte odnotowania są też sprawy: II SA/Bk 107/16, II SA/Bk 33/16. Na 
przykładzie tych spraw widać rozbieżność w orzecznictwie sądów 
administracyjnych odnośnie przyznania dłużnikowi alimentacyjnemu 
statusu strony postępowania. 
W pierwszej z nich sąd oddalił skargę na decyzję utrzymującą w mocy 
decyzję organu I instancji dotyczącą umorzenia postępowania w sprawie 
zwrotu przez skarżącą nienależnie pobranych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. W sprawie tej sąd sformułował tezę: „W postępowaniu  
o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, również w 
postępowaniu o zmianę decyzji przyznającej świadczenie alimentacyjne, jak 
i w postępowaniu o wydanie decyzji dotyczącej zwrotu nienależnie pobranej 
zaliczki alimentacyjnej, dłużnik alimentacyjny ma przymiot strony.”  
W ocenie sądu  inna interpretacja interesu prawnego dłużnika 
alimentacyjnego w sprawach dotyczących świadczeń pobranych z funduszu 
alimentacyjnego byłaby sprzeczna z zasadą państwa prawa 
urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji 
RP). Orzeczenie jest nieprawomocne. 
Z kolei w drugiej sprawie (II SA/Bk 33/16) sąd stwierdził, że art. 27 ust. 7 
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów nakazuje organowi właściwemu wierzyciela jedynie przekazanie 
dłużnikowi alimentacyjnemu (a także organowi właściwemu dłużnika) 
informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. Takie sformułowanie ustawy jednoznacznie wskazuje, że 
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dłużnik alimentacyjny nie jest stroną postępowania dotyczącego przyznania 
osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W przypadku 
uznania dłużnika alimentacyjnego za stronę taki przepis byłby zbędny, 
ponieważ stronie postępowania decyzję jak i zawiadomienie w sprawie  
o czynnościach doręcza się z urzędu. Powyższe orzeczenie jest prawomocne, 
ponieważ NSA oddalił skargę kasacyjną strony skarżącej.  
 

 12. Sprawy z zakresu wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości 
 

Rok 2016 charakteryzował się spadkiem wpływu spraw tzw. 
wywłaszczeniowych. Zarejestrowano wpływ 42 spraw przypisanych do 
ogólnego symbolu 618 (w poprzednim roku 85), z czego największy odsetek 
– podobnie jak w roku ubiegłym – stanowiły sprawy ze skarg na decyzje  
o wywłaszczeniu częściowym polegającym na ograniczeniu uprawnień 
właścicieli nieruchomości dla potrzeb realizacji przesyłowych, liniowych 
inwestycji celu publicznego oraz ze skarg na związane z takim 
ograniczeniem decyzje o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości 
tj. sprawy o podsymbolu 6181 (16 spraw przy 47 w roku poprzednim).  
W pozostałych kategoriach spraw tzw. wywłaszczeniowych wpływ był 
równomierny (podsymbol 6180 – 9 spraw dotyczących odszkodowania za 
wywłaszczenie, podsymbol 6182 – 8 spraw w kategorii zwrot 
wywłaszczonych nieruchomości, podsymbol 6189 – 9 spraw dotyczących 
odszkodowania za ograniczenie prawa do nieruchomości).  

W analizowanych sprawach o symbolu 618 liczba wydanych orzeczeń 
kończących postępowanie (44) przekroczyła nieznacznie liczbę wpływu,  
w tym zapadły 34 wyroki, głównie oddalające skargę oraz nieliczne wyroki 
uwzględniające skargę. W pozostałych sprawach skargi odrzucono  
z przyczyn formalnych lub postępowanie umorzono. 

W najliczniejszej kategorii (podsymbol 6181), zaskarżone decyzje 
wydawane były na różnych podstawach prawnych: 
- w sprawach ze skarg na decyzje ograniczające sposób korzystania  
z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie 
napowietrznej linii elektroenergetycznej lub jej przebudowę (art. 124 ust. 1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, dalej jako u.g.n.) sąd zwracał 
uwagę na brak przewidzianej prawem szczególnej formy prowadzenia  
i zakończenia rokowań z właścicielem nieruchomości (II SA/Bk 199/16,  
II SA/Bk 212/16), na dopuszczalność lokalizacji linii elektroenergetycznej 
oraz ustanowienia ograniczenia dysponowania nieruchomością pod tę linię 
wyłącznie w obrębie powierzchni działki przeznaczonej na ten cel w decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego (II SA/Bk 256/16, II SA/Bk 275/16).  
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Natomiast w sprawie II SA/Bk 373/16 sąd stwierdził nieważność decyzji 
obydwu instancji odmawiających ograniczenia korzystania z nieruchomości 
wskazując na tożsamość sprawy ze sprawą inną, już rozstrzygniętą 
wcześniejszą decyzją. Wyjaśnił, że o tożsamości spraw decyduje 
identyczność podmiotów, przedmiotu oraz ten sam stan prawny  
w niezmienionym stanie faktycznym. Tymczasem w kontrolowanej sprawie 
różnice ze sprawą uprzednio rozstrzygniętą polegały wyłącznie na tym, że 
kolejny wniosek inwestora zawierał żądanie nadania decyzji rygoru 
natychmiastowej wykonalności oraz inaczej opisywał powód ograniczenia 
prawa (przebudowa a nie budowa linii). Zdaniem sądu, te różnice nie 
wykluczały tożsamości spraw; 
- w sprawie ze skargi na decyzję udzielającą zezwolenia na niezwłoczne 
zajęcie nieruchomości (art. 124 ust. 1a u.g.n.) sąd wskazał, że sformułowanie 
decyzji „dotyczy działek nr” nie oznacza objęcia obszarem zajęcia całej ich 
powierzchni, zwłaszcza gdy obszar pasa technologicznego przeznaczonego 
pod linię i wyrysowanego na mapie stanowiącej załącznik do decyzji jest 
mniejszy powierzchniowo niż obszar działek, na których pas pod linię ma 
powstać (II SA/Bk 724/15); 
- w sprawie ze skargi na decyzję zobowiązującą właściciela nieruchomości 
do jej udostępnienia celem wykonania czynności związanych z remontem 
części napowietrznej linii elektroenergetycznej (art. 124b ust. 1 u.g.n.) sąd 
sformułował tezę, zgodnie z którą nie można mówić o wyrażeniu przez 
właściciela nieruchomości zgody na jej zajęcie w sytuacji gdy z jednej strony 
wyraża on zgodę na wykonanie wnioskowanych czynności (wymiana słupa), 
z drugiej formułuje warunki tej zgody niemożliwe do zaakceptowania przez 
inwestora (wymiana dodatkowego słupa połączona z roszczeniami 
finansowymi) – II SA/Bk 755/15; 
- w sprawie ze skargi na decyzję zezwalającą na czasowe zajęcie 
nieruchomości w sytuacji wystąpienia nagłej potrzeby zapobieżenia 
poważnej szkodzie (art. 126 u.g.n.) sąd wykluczył wymóg przeprowadzenia 
rokowań z właścicielem nieruchomości podkreślając cel tego przepisu 
(umożliwienie szybkiej reakcji mającej zapobiec określonemu 
niebezpieczeństwu) – II SA/Bk 701/15). 

W grupie spraw objętych podsymbolem 6180 (wywłaszczenie  
i odszkodowanie za wywłaszczenie) na uwagę zasługują dwie sprawy: 
- II SA/Bk 7/16, w której sąd oddalił skargę na decyzję umarzającą –  
z  powodu braku podstaw do wydania rozstrzygnięcia – postępowanie  
o ustalenie i wypłacenie odszkodowania za nieruchomość przejętą przez 
Państwo na podstawie art. 11 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o terenach dla 
budownictwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach. Skład 
orzekający podzielił ocenę organów, że w aktualnym stanie prawnym brak 
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jest przepisu prawa, który regulowałby możliwość dochodzenia 
rekompensaty za grunty przejęte bez odszkodowania na podstawie wyżej 
wskazanej normy. Sformułowano stanowisko, że taką podstawą prawną nie 
może być przepis art. 129 ust. 5 pkt 3 u.g.n., bowiem dotyczy on wyłącznie 
zdarzeń wywłaszczeniowych mających miejsce po wejściu w życie u.g.n. tj. 
po 1 stycznia 1998 r., a nadto żaden przepis obowiązujący w dacie 
przewłaszczenia nie przewidywał odszkodowania. Podstawy prawnej do 
przyznania odszkodowania nie da się, zdaniem sądu, wywieść także z art. 
216 u.g.n., gdyż stwarza on wyłącznie możliwość zwrotu gruntu przejętego 
na podstawie art. 11 ustawy z 1958 r., ale nie jest podstawą dochodzenia 
odszkodowania; 
- II SA/Bk 72/16, w której sąd uchylił decyzję odmawiającą ustalenia i 
wypłacenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na podstawie decyzji 
podziałowej, w której rozstrzygnięciu wprost nie wskazano, że wydzielona 
część przeznaczana jest pod drogę publiczną. Sąd wskazał, że ocena 
wystąpienia przesłanki przejścia wydzielonej działki pod drogę publiczną 
powinna być dokonywana nie tylko na podstawie treści decyzji podziałowej 
(sentencji i uzasadnienia), ale również na podstawie treści postanowienia 
opiniującego zgodność podziału z przepisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i w powiązaniu z przepisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do takich wniosków 
uprawnia, zdaniem składu orzekającego w tej sprawie, regulacja art. 1 
Pierwszego Protokołu do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka  
i Podstawowych Wolności, w którym postanowiono o konieczności 
„poszanowania mienia” i przyznawania rekompensaty nie tylko  
w sytuacjach wąsko rozumianego wywłaszczenia. Nadto, jak wskazał 
tutejszy sąd, stanowisko to potwierdził Europejski Trybunał Praw 
Człowieka w sprawie Bugajny i inni przeciwko Polsce (wyrok z dnia  
6 listopada 2007 r., Application no. 22531/05).  Nadto sąd zwrócił uwagę na 
zasadę demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP)  
i konieczność identycznego traktowania podobnych sytuacji (powołał się na 
inną decyzję tych samych organów, ustalającą odszkodowanie w stosunku 
do działek objętych tą samą decyzją podziałową).  

W grupie spraw objętych podsymbolem 6189 (odszkodowania za 
ograniczenia prawa do nieruchomości inne niż „klasyczne” wywłaszczenie, 
w tym przejęcie nieruchomości pod drogę publiczną, ograniczenie przez 
przeprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej) zwraca uwagę, że  
w orzecznictwie sądu nie została wyeliminowana różnica stanowisk, która 
zarysowała się w roku 2015, odnośnie sposobu ustalania odszkodowania za 
nieruchomości przejęte pod drogi publiczne.  Spór dotyczy tego, czy 
pierwszeństwo znajduje zasada korzyści sformułowana w art. 134 u.g.n. 
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(ustalenie wysokości odszkodowania według aktualnego sposobu 
użytkowania nieruchomości lub według alternatywnego jej przeznaczenia 
zgodnego z celem wywłaszczenia – w zależności od tego, która  
z okoliczności powoduje zwiększenie wartości nieruchomości), czy regulacja 
§ 36 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r.  
w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, 
który wskazuje na konieczność ustalenia wartości nieruchomości 
przeznaczonej pod realizację inwestycji drogowej na podstawie wartości 
rynkowej nieruchomości przeważającego wśród gruntów przyległych, chyba 
że określenie wartości jest możliwe przy uwzględnieniu cen transakcyjnych 
nieruchomości drogowych. W tej kwestii sformułowano trzy stanowiska,  
z tym że w sprawach II SA/Bk 603/16 i II SA/Bk 616/16 podobną konkluzję 
wyprowadzono po argumentacji nieco inaczej rozkładającej akcenty.  
W sprawie II SA/Bk 603/16 skład orzekający wskazał, że jeśli nieruchomość 
na dzień wydania decyzji, na mocy której dochodzi do przejścia własności 
nieruchomości pod drogę publiczną, była już przeznaczona pod tę drogę  
(np. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), to 
zastosowanie znajduje § 36 ust. 4 rozporządzenia (wycena jak dla 
nieruchomości drogowych). Jak wskazał sąd w tej sprawie, nie ma w tym 
rozumowaniu sprzeczności z art. 134 ust. 3 u.g.n. (zasadą korzyści). 
Wskazany w tym ostatnim przepisie „aktualny sposób użytkowania” 
nieruchomości należy bowiem rozumieć jako aktualny, możliwy, zgodny  
z przeznaczeniem nieruchomości sposób jej użytkowania.  
Z kolei w sprawie II SA/Bk 616/15 sąd wskazał, że jeśli według planu 
miejscowego nieruchomość była przeznaczona pod drogę publiczną przed 
wydaniem decyzji lokalizacyjnej, na podstawie której doszło do przejścia 
prawa własności na jednostkę samorządu terytorialnego, to zasada korzyści 
nie znajdzie zastosowania, zaś wycena nieruchomości powinna uwzględniać 
wartość nieruchomości drogowych na podstawie § 36 ust. 4 rozporządzenia, 
a nie wartość nieruchomości np. usługowych (tj. zgodną z tym, w jaki sposób 
strona aktualnie ją użytkuje).  
Odrębnie sąd przyjął w sprawie II SA/Bk 412/16, w której wskazał, że  
w świetle zasady korzyści wynikającej z art. 134 ust. 3 i 4 u.g.n., brak jest 
podstaw do automatycznego przyjęcia cen nieruchomości drogowych jako 
mających pierwszeństwo przed cenami nieruchomości uwzględniających 
aktualny (dotychczasowy) sposób użytkowania. W ramach ustalania 
odszkodowania konieczne jest ustalenie, które ceny są korzystniejsze dla 
wywłaszczanego (zasada korzyści). Paragraf 36 ust. 4 rozporządzenia 
znajdzie zastosowanie przy ustaleniu wartości gruntów jedynie wówczas, 
gdy wartość nieruchomości, przy uwzględnieniu przeznaczenia gruntu pod 
drogi publiczne, będzie wyższa. 
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Ciekawy pogląd sformułował skład orzekający w sprawie II SA/Bk 
401/16, w której skarżąca podważała odmowę przyznania powiększonego 
odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę na podstawie art. 18 
ust. 1f specustawy drogowej tj. kwoty 10 000 zł. W przepisie tym 
ustawodawca nakazał podwyższać wysokość odszkodowania, jeśli przejęcie 
następuje w stosunku do nieruchomości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal 
mieszkalny, które przysługiwały dotychczasowemu właścicielowi lub 
użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu. 
Sąd wskazał, że wymienione w tym przepisie „kryterium zamieszkiwania” 
nie oznacza tzw. klasycznego zamieszkiwania, ale chodzi bardziej o koszty 
przeprowadzki. Innymi słowy, akcent w art. 18 ust. 1f specustawy drogowej 
należy położyć bardziej na kwestię konieczności poniesienia przez 
właściciela budynku mieszkalnego kosztów związanych z przeprowadzką 
niż na sam fakt fizycznego i stałego przebywania w budynku. Nie należą 
bowiem do rzadkości przypadki, gdy jedna osoba posiada kilka budynków 
mieszkalnych, a brak jest podstaw do różnicowania sytuacji prawnej osób 
posiadających kilka budynków mieszkalnych i osób posiadających jeden 
budynek mieszkalny. Zdaniem sądu, w przepisie art. 18 ust. 1f specustawy 
drogowej ustawodawca w sposób zryczałtowany określił wysokość 
odszkodowania za szkodę wyrządzoną koniecznością przeprowadzki 
właściciela budynku mieszkalnego. 

W obydwu kategoriach spraw dotyczących odszkodowań (podsymbole 
6189 i 6180) strony często kwestionowały wartość nieruchomości przyjętą 
przez rzeczoznawcę majątkowego sporządzającego operat szacunkowy. 
Warto zwrócić uwagę na dwie sprawy: 
- II SA/Bk 202/16, w której uchylając decyzję ustalającą odszkodowanie sąd 
wskazał, że rzeczoznawca majątkowy ustalając utratę wartości 
nieruchomości na podstawie art. 128 ust. 4 u.g.n. tj. na skutek budowy 
urządzeń dystrybucyjnych (położenie kanalizacji na działce strony) nie 
może uchylić się od oceny przydatności działki do zabudowy po wykonaniu 
tych urządzeń, zwłaszcza gdy strona wielokrotnie podnosi, że działka 
całkowicie utraciła walor budowlany, zaś stan faktyczny jest taki, że pod pas 
technologiczny urządzeń przeznaczono 2/3 powierzchni działki; 
- II SA/Bk 272/16, w której sąd oddalając skargę wskazał, że podstawą 
ustalenia wartości nieruchomości są ceny transakcyjne nieruchomości a nie 
ceny ofertowe, które z założenia są wyższe. 

W kategorii oznaczonej podsymbolem 6182 (zwrot wywłaszczonych 
nieruchomości) w czterech sprawach (II SA/Bk 361/15, II SA/Bk 359/15,  
II SA/Bk 357/15, II SA/Bk 355/15) wystąpił identyczny, ciekawy problem 
prawny dotyczący prawa uczestników postępowania do zwrotu części 
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wywłaszczonej nieruchomości oraz prawa skarżącego Polskiego Związku 
Działkowców do odszkodowania przysługującego za zwracaną część 
nieruchomości. Stan faktyczny sprawy był następujący: w latach 70-tych 
wywłaszczono nieruchomości rolne na rzecz Skarbu Państwa pod budowę 
bazy przedsiębiorstwa budownictwa rolnego.  W połowie lat 80. część 
nieruchomości (znajdującą się poza terenem bazy) przekazano nieodpłatnie 
w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców pod urządzenie 
pracowniczego ogrodu działkowego na czas nieokreślony. Decyzja  
o przekazaniu w użytkowanie została następnie prawomocnie 
wyeliminowana z obrotu prawnego, jednakże na działkach nadal pozostały 
nasadzenia i inne obiekty wykonane przez działkowców. Na początku lat  
90-tych spadkobiercy byłych właścicieli rozpoczęli starania o zwrot części 
nieruchomości zbędnej na cel wywłaszczenia i toczyło się wieloletnie 
postępowanie, w którym organy wydając kilka decyzji nie kwestionowały co 
do zasady konieczności zwrotu na podstawie art. 136 ust. 3 u.g.n. Spór  
w sprawie dotyczył kwestii, czy działkowcom oraz PZD należą się 
świadczenia przewidziane w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych (odszkodowanie za składniki majątkowe) i czy 
organy winny o tym orzekać w sprawie o zwrot wywłaszczonej 
nieruchomości (użytkowanej przez lata przez działkowców, choć bez 
formalnego tytułu prawnego) na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 tej ustawy 
(przewidującego, że w przypadku likwidacji ROD lub jego części w związku 
ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości obowiązanym do odtworzenia 
ogrodu i wypłaty odszkodowania jest podmiot będący właścicielem 
nieruchomości w dniu orzekania o zwrocie; natomiast o wysokości 
odszkodowań, uprawnionych osobach i terminie realizacji obowiązków 
orzeka się w decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości). Skład 
orzekający odpowiedział na to pytanie negatywnie. Wskazał, że doszło do 
eliminacji z obrotu prawnego decyzji o przekazaniu nieruchomości  
w użytkowanie PZD, działkowcy nie posiadają do tej nieruchomości tytułu 
prawnego (jest ona własnością gminy), jak też na skutek uchylenia decyzji o 
przekazaniu w nieodpłatne użytkowanie ogród utracił cechę ogrodu stałego 
i nigdy się w niego w sposób trwały nie przekształcił. Do nieruchomości 
zajmowanej przez skarżącego nie przysługuje mu tytuł prawny ani nie jest 
ona zajmowana przez ROD, który stał się ogrodem stałym w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach 
działkowych. Wobec tego, brak było w stanie faktycznym niniejszej sprawy 
podstaw, aby w decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości określać 
elementy wymienione w art. 26 ust. 3 u.r.o.d. (podmiot zobowiązany, 
wysokość odszkodowań i osoby uprawnione do ich otrzymania (działkowcy, 
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PZD) oraz zakres i termin realizacji obowiązków). Sąd też wskazał, że 
kwestia rozliczeń działkowców z gminą pozostaje sprawą otwartą. 

Z kolei w sprawie II SA/Bk 23/16 sąd oddalił skargę od decyzji  
o odmowie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w sytuacji, w której 
nieruchomość została wywłaszczona z przeznaczeniem pod budowę 
budynku administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego, zaś budynek powstał 
nie na wywłaszczonej działce, lecz obok niej, zaś na wywłaszczonej działce 
znajdują się urządzenia infrastruktury towarzyszącej celowi wywłaszczenia. 
Sąd wskazał, powołując się na liczne orzeczenia innych sądów 
administracyjnych, że budowa infrastruktury technicznej z natury rzeczy nie 
koliduje ze zwrotem nieruchomości. Jednakże jeżeli zrealizowana 
infrastruktura jest nierozerwalnie związana z obsługą urzędu i jednocześnie 
była ona jednym z elementów celu, dla którego dokonano wywłaszczenia, to 
należy ją uznać za urządzenie służące pracownikom i klientom urzędu  
i w związku z tym należy mówić o zrealizowaniu celu wywłaszczenia, co 
wyklucza zwrot. 

W roku sprawozdawczym spadła liczba spraw związanych  
z ograniczeniem prawa własności nieruchomości i zezwoleniem na jej 
niezwłoczne zajęcie na potrzeby budowy, przebudowy czy remontu linii 
przesyłowych, co przełożyło się na spadek liczby spraw kwalifikowanych do 
ogólnego symbolu 618. Powtarzały się natomiast zagadnienia problemowe 
w tej kategorii spraw, dotyczące interpretacji wyniku rokowań (wystąpienia 
faktu braku zgody właściciela nieruchomości), czy zakresu ustanowionego 
ograniczenia. W sprawach dotyczących odszkodowania za nieruchomości 
przejmowane pod drogi publiczne zwraca natomiast uwagę nie 
wyeliminowana niejednolitość stanowiska dotyczącego wzajemnej relacji 
zasady korzyści (art. 134 u.g.n.) oraz zasad ustalania wysokości 
odszkodowania wynikających z § 36 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 
operatu szacunkowego. 
 

13. Sprawy z zakresu prawa o ruchu drogowym  
i transportu drogowego 

 
W 2016 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 

wpłynęło 85 spraw z zakresu dróg publicznych i transportu, zaś z 2015 r. 
pozostało do rozstrzygnięcia 11 spraw. Załatwiono 84 sprawy, w których 52 
skargi oddalono, w 10 sprawach uchylono decyzje, w 20 sprawach 
odrzucono skargę, 2 sprawy załatwiono w inny sposób, a 12 spraw oczekuje 
na wyznaczenie terminu. 
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W bieżącym roku sprawozdawczym w porównaniu z latami poprzednimi 
relatywnie liczna była podgrupa spraw o podsymbolu 6033 tj. zajęcie pasa 
drogowego. Dominowały skargi (14 spraw, sygn. akt II SA/Bk 493 – 506/16) 
jednego podmiotu – przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego w jednorodnym 
przedmiocie tj. odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i naliczenia z tego tytułu opłaty. We 
wszystkich wskazanych wyżej sprawach tutejszy sąd oddalił skargi 
podkreślając, iż celem kontrolowanego postępowania nie było 
rozstrzygnięcie sporu prawnego pomiędzy stronami w zakresie możliwości 
zastosowania art. 54 ust. 8 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 880 ze zm.) 
a jedynie ocena, czy zasadną była odmowa stwierdzenia nieważności tej 
decyzji z uwagi na to, że nie wystąpiła przesłanka z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. 
Sąd podkreślił, że nie może budzić wątpliwości, iż o rażącym naruszeniu 
prawa można by mówić jedynie wówczas, gdyby przepisy, których 
naruszenie strona skarżąca zarzuca, nie pozostawiały jakichkolwiek 
wątpliwości interpretacyjnych, a ich treść była jasna i nie wywoływała 
sporów doktrynalno-orzeczniczych. Tymczasem treść art. 54 ust. 8 ustawy o 
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych nie jest jednoznaczna 
i może być różnie interpretowana, o czym świadczy chociażby istnienie 
sporu pomiędzy stronami tego postępowania. Sąd zauważył, że spór ten 
zaistniał jeszcze przed wydaniem rozstrzygnięcia przez organ I instancji. 
Wskazując na rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, 
tutejszy sąd stwierdził, iż treść art. 54 ust. 8 ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych dopuszcza możliwość różnej interpretacji 
w zakresie możliwości stosowania go w sytuacji, gdy realizacja inwestycji 
następuje bez wcześniejszego uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
regionalnej sieci szerokopasmowej. Tym samym przyjęcie przez organ 
jednego z poglądów, nawet jeśli okazałby się on nieprawidłowy, nie może 
być ocenione jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 
k.p.a. Ewentualne naruszenie art. 54 ust. 8 ustawy mogłoby co najwyżej 
stanowić podstawę do uchylenia decyzji organu I instancji w toku 
postępowania odwoławczego, jeśli takie toczyłoby się przed właściwym 
organem. Nie może natomiast zostać uznane jako podstawa stwierdzenia 
nieważności. Ocena istnienia przesłanek stwierdzenia nieważności powinna 
następować na podstawie przepisów prawa materialnego obowiązujących  
w dacie wydania decyzji podlegającej weryfikacji. Nie istnieje prawna 
przeszkoda, aby oceniając zaistnienie przesłanki rażącego naruszenia prawa 
z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. uwzględnić również rozbieżności w doktrynie czy 
orzecznictwie, jeśli ujawniły się po dacie decyzji podlegającej weryfikacji, ale 
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dotyczyły interpretacji przepisów prawnych obowiązujących w dacie jej 
wydania. 

Podobnie jak w latach poprzednich zauważalną grupę stanowiły skargi 
na decyzje organów w przedmiocie kar pieniężnych z tytułu wykonywania 
transportu drogowego (29 spraw). W większości rozstrzygnięcia tutejszego 
sądu w tym przedmiocie polegały na oddaleniu skargi (20 spraw).  
Do ciekawszych w tym zakresie należy sprawa sygn. akt II SA/Bk 446/16.  
W zespole pojazdów zatrzymanym do kontroli drogowej stwierdzono brak 
urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego. 
Skarżący utrzymywał, że z uwagi na fakt, iż kontrolowany pojazd nie 
przekraczał masy całkowitej 7,5 ton i wykonywał przewóz w promieniu nie 
przekraczającym 100 km od bazy zgodnie z art. 3 lit. „a.a” rozporządzenia 
(WE) NR 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do 
transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28 lutego 2014 r., str. 1), nie miał 
obowiązku wyposażenia tego pojazdu w urządzenie rejestrujące. Sąd 
uchylając zaskarżoną decyzję oraz poprzedzające jej wydanie 
rozstrzygnięcie organu I instancji stwierdził, iż przy prawidłowo przyjętym 
przewozie towaru z miejsca załadunku do miejsca dostarczenia, organ 
winien był w sposób jednoznaczny wskazać na podstawie jakich ustaleń  
i dokumentów przyjął, że promień pomiędzy tymi miejscowościami 
przekracza 100 km. Tymczasem argumentacja obu organów co do tego faktu 
nie daje sądowi możliwości skontrolowania czy faktycznie nie został 
naruszany art. 3 lit. „a.a” Rozporządzenia (WE) Nr 561/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady na podstawie którego należałoby przyjąć, że 
kontrolowany pojazd podlegał wyłączeniu spod obowiązku zamontowania  
i używania urządzenia rejestrującego. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy 
organ został zobowiązany do ustalenia jaki jest faktycznie promień od bazy 
do miejscowości docelowej i na tej podstawie stwierdzenia czy istotnie ma 
lub nie ma zastosowania wyłączenie określone wskazywanym powyżej 
przepisem art. 3 lit. „a.a” Rozporządzenia spod obowiązku zamontowania  
i używania urządzenia rejestrującego podczas dokonywanego przewozu. 

W sprawie II SA/Bk 109/16 (podgrupa spraw o podsymbolu 6031 tj. 
uprawnienia do kierowania pojazdami) tutejszy sąd uchylił zaskarżoną 
decyzję oraz poprzedzające jej wydanie rozstrzygnięcie organu I instancji 
stwierdzając, iż organy administracji przy wydawaniu decyzji dokonały 
niewłaściwej interpretacji art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r.  
o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r., nr 30, poz. 151 ze zm.), poprzez 
uznanie, że powyższy przepis znajduje zastosowanie nie tylko w odniesieniu 
do osób ubiegających się o nowe uprawnienia, ale także do osób 
posiadających uprzednio uzyskane uprawnienia do kierowania pojazdami  
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w zakresie kategorii w nich wymienionych, które nie zostały wskazane w 
wyroku sądowym orzekającym o środku karnym określonym w art. 42 
Kodeksu karnego w sytuacji, w której osoby te wnoszą o wydanie 
dokumentu potwierdzającego ich posiadanie, co w rezultacie doprowadziło 
do naruszenia prawa materialnego. Uzasadniając rozstrzygnięcie sąd 
wywiódł, iż skoro w prawomocnym wyroku sąd karny orzekł o zakazie 
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych z wyłączeniem uprawnień 
kategorii B, to tym samym skarżącemu powinno zostać zwrócone prawo 
jazdy w zakresie tej kategorii. W przeciwnym wypadku doszłoby do 
niedopuszczalnej zmiany przez organ administracji publicznej 
prawomocnego wyroku sądowego. Reasumując sąd wskazał, że prawidłowa 
wykładnia art. 12 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami prowadzi do 
wniosku, iż w przypadku zastosowania przez sąd powszechny art. 42 § 1 lub 
§ 2 k.k. i orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jedynie 
określonego rodzaju, organ administracji publicznej jest zobowiązany 
wydać (zwrócić) osobie, wobec której orzeczono taki zakaz, prawo jazdy 
kategorii, której ten zakaz nie obejmuje, jeżeli je ona posiadała. Odmienna 
interpretacja analizowanego przepisu prowadziłaby do niewykonalności 
wyroków sądu powszechnego. Gdyby wolą ustawodawcy było 
uniemożliwienie takim osobom zwrotu prawa jazdy w tym zakresie, 
wówczas dokonałby on stosownych zmian w kodeksie karnym, czego nie 
uczynił uchwalając ustawę o kierujących pojazdami. 

Konkludując, należy stwierdzić, że wpływ spraw dotyczących dróg 
publicznych i transportu zmniejszył się, w sposób widoczny, w porównaniu 
z poprzednim rokiem sprawozdawczym tj. o 36 spraw. Rozstrzygnięcia 
tutejszego sądu uwzględniające w szerokim zakresie przepisy unijne 
stanowią kontynuację dotychczasowej linii orzecznictwa sądów 
administracyjnych. 
 

14. Sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania 
przestrzennego 

 
W roku 2016 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 

wpłynęło 71 spraw o symbolu 615 co oznacza, iż ilość tych spraw 
ukształtowała się na nieco wyższym poziomie jak w roku poprzednim. 
Załatwionych zostało 72 spraw, przy czym 9 spraw przeszło z poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. Niezałatwionych w tej kategorii zostało 8 spraw. 
W tej kategorii spraw najliczniejszą grupę stanowiły jak zawsze skargi na 
decyzje o ustaleniu warunków zabudowy (53 sprawy, w tym 7 
niezałatwionych i 5 pozostałych z roku poprzedniego) oraz skargi na 
uchwały dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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(17 spraw, w tym 1 niezałatwiona, które zostały omówione w odrębnym 
rozdziale). Mniejsza ilość spraw obejmowała skargi dotyczące lokalizacji 
innej inwestycji celu publicznego – 4 sprawy wpłynęły i tyle samo 
rozpoznano, a także spraw dotyczących opłat związanych ze wzrostem 
wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – wpłynęło 2 sprawy, a rozpoznano 3. 
Nie odnotowano wpływu zarówno w kategorii lokalizacji dróg i autostrad 
oraz uzgodnień w sprawach z zagospodarowania przestrzennego. 

 
Ustalenie warunków zabudowy 

 
W tej kategorii spraw największą liczbę spraw rozpoznano na rozprawie 

– 38 spraw, w tym 11 skarg uwzględniono, 25 skarg oddalono, 1 skargę 
odrzucono i 1 sprawę połączono do wspólnego rozpoznania  
i rozstrzygnięcia. Natomiast na posiedzeniu niejawnym rozpoznano 11 
spraw, przy czym 9 skarg odrzucono. 

Istota problemów w tej kategorii spraw utrzymała się z poprzedniego 
roku sprawozdawczego tzn. sporo spraw nadal dotyczyło interpretacji tzw. 
„dobrego sąsiedztwa, o którym stanowi art. 61 ust. 1 pkt 1 u. p. z. p. oraz 
prawidłowego ustalenia „granic obszaru analizowanego” (np. II SA/Bk 
198/16, II SA/Bk 380/16, II SA/Bk 479/16, II SA/Bk 484/16, II SA/Bk 
525/16, II SA/Bk 633/16). 

W sprawie II SA/Bk 712/15 podniesiono, że pojęcie kontynuacji funkcji 
należy rozumieć sensu largo, zgodnie z wykładnią systemową, która każe 
rozstrzygać wątpliwości na rzecz uprawnień właściciela czy inwestora po to, 
aby mogła być zachowana zasada wolności zagospodarowania terenu,  
w tym jego zabudowy, a przyczyną odmowy ustalenia warunków zabudowy 
może być tylko projektowanie inwestycji sprzecznej z dotychczasową 
funkcją terenu. 

Ponadto w sprawie II SA/Bk 225/16 sąd mając na uwadze, że ustawa  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie definiuje pojęcia 
"infrastruktura techniczna" zastosował reguły wykładni prawa. Podzielając 
w tej kwestii stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, zawarte  
w wyroku o sygn. II OSK 2129/12 wskazał, że należy zastosować wykładnię 
systemową, w tym opierając się na regulacjach zawartych w ustawie z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 
1774) oraz ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2012, poz. 1059). Podniósł, że art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami stanowi, iż przez budowę urządzeń infrastruktury 
technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na 
ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, 
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kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych  
i telekomunikacyjnych. Z kolei z definicji pojęcia urządzenia zawartej w art. 
3 ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne wynikało, że 
przez urządzenia należy rozumieć urządzenia techniczne stosowane  
w procesach energetycznych. Zgodnie z art. 3 ust. 7 tej ustawy procesy 
energetyczne to techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, 
przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub 
energii. Zatem mając na uwadze powyższe rozwiązania prawne stwierdził, iż 
urządzenia infrastruktury technicznej to przewody lub urządzenia 
techniczne stosowane do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, 
magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania energii elektrycznej, czyli 
m.in. siłownie wiatrowe z generatorem energii elektrycznej. Ponadto pojęcie 
infrastruktury nie ogranicza się jedynie do urządzeń służących do przesyłu 
energii elektrycznej, ale także obejmuje urządzenia, które służą do jej 
wytwarzania. Sąd podkreślił również, że pogląd, iż elektrownie wiatrowe są 
urządzeniami infrastruktury technicznej wynikał w zdecydowanej części  
z orzecznictwa sądów administracyjnych, licznie przytoczonych  
w uzasadnieniu. Na tej podstawie sąd przyjął, iż inwestycja objęta wnioskiem 
winna być uznana za urządzenie infrastruktury technicznej. W konsekwencji 
zaś, skoro stosownie do art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, przepisów art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej ustawy nie stosuje 
się do urządzeń infrastruktury, to tym samym wydanie decyzji dla 
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie jest uzależnione od spełnienia 
warunku tzw. dobrego sąsiedztwa oraz dostępu do drogi publicznej. 

W sprawie II SA/Bk 264/16 pojawiła się kwestia, czy w decyzji  
o ustaleniu warunków zabudowy powinny się również znaleźć zapisy 
dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych w granicach własnego terenu 
objętego planem inwestycyjnym. Opierając się w tej mierze na wyroku NSA 
w Warszawie z dnia 30 października 2015 roku, sygn. akt II OSK 484/14 
wskazano, że decyzja w przedmiocie warunków zabudowy nie rozstrzyga 
kwestii usytuowania projektowanego obiektu na terenie nieruchomości, ani 
zagadnień techniczno-budowlanych podlegających przepisom prawa 
budowlanego. Kwestie dotyczące określenia funkcjonowania inwestycji  
w zakresie komunikacji drogowej, nasłonecznienia oraz zwiększenia ruchu 
drogowego, są przedmiotem postępowania o pozwolenie na budowę a nie  
o ustalenie warunków zabudowy. Zagadnienie to pojawiło się również  
w sprawie II SA/Bk 380/16. 

Natomiast w sprawie II SA/Bk 611/16 zagadnieniem spornym było, czy 
teren planowanej inwestycji ma dostęp do drogi publicznej, gdyż działka 
inwestorów nie miała bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Sąd 
wskazał, iż za dostęp do drogi publicznej należy rozumieć nie tylko 
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bezpośrednie połączenie, ale również pośrednie – poprzez drogę 
wewnętrzną (bez tytułu prawnego), a także ustanowienie ograniczonego 
prawa rzeczowego (służebności drogowej). Celem unormowania z art. 61 
ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. jest bowiem zapewnienie rzeczywistego, realnego 
dostępu nieruchomości do drogi publicznej. Taka możliwość korzystania  
z pośredniego dostępu do drogi publicznej powinna zapewniać terenowi 
inwestycji realny i trwały dostęp do drogi publicznej. Sąd podkreślił, iż 
orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie spełnienia warunku 
określonego w art. 61 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. staje co raz mniej rygorystyczne, 
dopuszczając rozwiązanie, że na etapie ustalania warunków zabudowy 
inwestor nie musi legitymować się tytułem prawnym do dojazdu łączącego 
teren inwestycji z drogą publiczną. Dopiero bowiem na etapie udzielania 
pozwolenia na budowę podlega badaniu przysługiwanie tytułu prawnego do 
nieruchomości, w tym ewentualnie do prywatnej drogi wewnętrznej oraz 
wykazanie się potwierdzeniem ustanowienia służebności przejazdu  
(np.: NSA w wyroku z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie II OSK 1880/10, 
WSA w Warszawie w wyroku z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie  
IV SA/Wa 1395/08, NSA w wyroku w sprawie II OSK 1880/10). W ocenie 
sądu rozpoznającego przedmiotową sprawę poglądy te należało podzielić.  
W sprawie tej ustalono, że nieruchomość posiada dostęp do gminnej drogi 
publicznej poprzez drogi leśne. W ocenie sądu, istniejąca droga leśna 
prowadząca do przedmiotowej działki, na której planowana była inwestycja 
stanowi, drogę wewnętrzną. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy  
z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2100) przez 
drogi leśne należy rozumieć drogi położone w lasach niebędące drogami 
publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych. Natomiast  
z art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych wynika, że drogi leśne są 
drogami wewnętrznymi. Rację zatem sąd przyznał organom, że istniejąca 
droga leśna jest drogą wewnętrzną i na etapie ustalania warunków 
zabudowy wnioskowanej inwestycji nie ma potrzeby ustanawiania 
jakiejkolwiek służebności drogowej. Podkreślił dodatkowo także, że drogi 
dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, przez które rozumieć należy drogi 
zakładowe prowadzące do gospodarstw rolnych i leśnych oraz drogi 
wiejskie w rozumieniu przepisów o drogach publicznych (art. 4 pkt 20 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) są w świetle ustawy o 
drogach publicznych drogami wewnętrznymi (art. 8 ust. 1 ustawy o drogach 
publicznych). Takie samo stanowisko WSA w Białymstoku zawarł we 
wcześniejszym wyroku z dnia 19 listopada 2014 r. II SA/Bk 904/14.  

W przedmiocie statusu strony postępowania sąd uchylając zaskarżoną 
decyzję w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie 
o ustalenie warunków zabudowy w sprawie sygn. akt II SA/Bk 779/15 
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podniósł, iż w zależności od okoliczności sprawy status strony 
postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy może 
przysługiwać nie tylko właścicielom i użytkownikom wieczystym 
nieruchomości sąsiednich (oraz dalszych), ale również dożywotnikowi, 
jeżeli w skład treści przysługującego dożywotnikowi prawa dożywocia 
wchodzi także służebność osobista mieszkania a konkretne zadanie 
inwestycyjne ma bezpośredni związek z wykonywaniem tej służebności. 
Należało zatem ustalić przede wszystkim, w jakim zakresie skarżący korzystają  
z przedmiotowej nieruchomości i czy planowana inwestycja może wpłynąć na 
posiadane przez nich uprawnienia wynikające z umowy dożywocia (służebności 
mieszkania). 

Ponadto w sprawach: II SA/Bk 113/16, II SA/Bk 356/16 oraz II SA/Bk 
357/16 wskazano na art. 62 ust. 1 u.p.z.p. podkreślając, iż skorzystanie 
przez organ z możliwości zawieszenia postępowania powinno być 
uzależnione od wyniku ustaleń organu w kontekście wystąpienia realnych, 
obiektywnie weryfikowalnych okoliczności uzasadniających zawieszenie 
postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.  

W ogólnej ocenie należy stwierdzić, iż w 2016 roku problematyka spraw 
dotyczących ustalenia warunków zabudowy nie odbiegała od tej, która była 
przedmiotem działalności orzeczniczej WSA w Białymstoku w roku 
poprzednim. 
 

Lokalizacja dróg i autostrad  
oraz lokalizacja innej inwestycji celu publicznego 

 
W kategorii spraw „lokalizacja dróg i autostrad” nie wpłynęła żadna 

sprawa, podobnie jak w 2015 r. Natomiast w przedmiocie innej inwestycji 
celu publicznego wpłynęły 4 sprawy i 4 zostały rozpoznane, w tym 2 skargi 
oddalono (jedną ze względów procesowych), jedną odrzucono i w jednej 
sprawie uchylono zaskarżone decyzje, również ze względów procesowych. 

Najciekawszą sprawą z tej kategorii była sprawa II SA/Bk 112/16,  
w której oddalono skargę dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji mającej 
służyć realizacji celu publicznego tj. zabudowy usługowej w postaci placu 
zabaw, zmiany sposobu użytkowania budynku hydroforni z przeznaczeniem 
na budynek świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i nadbudową budynku 
oraz urządzenie boiska ziemnego sportowego pomimo bliskiego 
usytuowana kapliczki służącej lokalnemu kultowi religijnemu. W wyroku 
tym postawiono tezę, że przepisy odrębne, o których mowa w art. 56 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
to przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zawarte w innych 
ustawach, w zakresie odnoszącym się do warunków czy zasad 
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zagospodarowania terenu. Nie są to zatem przepisy aktów prawnych w 
ogóle niezwiązanych z zagospodarowaniem terenu a regulujących odmienne 
kwestie, oderwane od problematyki określającej zasady lokalizowania 
inwestycji. Powoływanie się zatem przez skarżących na kanony Kodeksu 
Prawa Kanonicznego jako na przeszkodę dla ustalenia lokalizacji inwestycji 
celu publicznego były całkowicie nietrafne. Sąd ponadto wskazał, że Kodeks 
Prawa Kanonicznego jest zbiorem praw Kościoła katolickiego, określającym 
funkcjonowanie Kościoła, prawa i obowiązki duchownych i świeckich, 
sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, elementarne przepisy 
liturgiczne. Normy Kodeksu Prawa Kanonicznego są normami niemającymi 
w ogóle zastosowania w postępowaniach administracyjnych prowadzonych 
przez organy administracji publicznej w oparciu o powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa publicznego. Sąd z urzędu w tej sprawie 
również nie dopatrzył się sprzeczności lokalizacji inwestycji z przepisami 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 ze zm.).  
Z przepisów tej ustawy nie wynika bowiem obowiązek uzgadniania  
z kościelnymi osobami prawnymi zamiaru lokalizacji inwestycji celu 
publicznego na terenie, na którym, czy w pobliżu którego, usytuowana jest 
kapliczka służąca lokalnemu kultowi religijnemu. Budownictwo sakralne, 
jak wynika z tej ustawy, obejmuje kościoły i kaplice wybudowane przez 
Kościół i jego osoby prawne a inwestycje sakralne i kościelne podlegają 
ogólnie obowiązującym przepisom o planowaniu przestrzennym i prawa 
budowalnego. Służąca kultywowaniu obrzędów religijnych (wspólnej 
modlitwie) przydrożna kapliczka nie mogła zatem stanowić przeszkody dla 
zamiaru realizacji inwestycji opisanej wnioskiem. Realizacja inwestycji nie 
powinna też wpłynąć na sprawowanie kultu religijnego, stanowiącego 
element konstytucyjnie zagwarantowanej wolności religii. Nadal bowiem 
sprawowanie kultu religijnego przy kapliczce powinno się odbywać  
w sposób wynikający z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 
roku, poz. 1169 ze zm.). 
 

Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  
wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
W roku 2016 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 

wpłynęły 2 sprawy o symbolu 6157, a załatwione zostały 3 sprawy co 
oznacza tendencję spadkową w stosunku do roku poprzedniego (7 spraw). 
We wszystkich tych sprawach skargi zostały oddalone, a w 2 sprawach nie 
było sporządzane uzasadnienie. 
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W sprawie II SA/Bk 552/15 zarysował się problem naruszenia art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez 
przyjęcie, że wzrosła wartość nieruchomości a w ocenie skarżącego wprost 
przeciwnie zmalała. Zarzut ten w ocenie sądu był niezasadny. Istotnie, 
porównując wartość nieruchomości z daty jej nabycia przez skarżącego 
wskazanego w akcie notarialnym z roku 2006 w stosunku do obecnej jej 
wartości ustalonej przez rzeczoznawcę wartość uległa zdecydowanemu 
obniżeniu. Sąd wskazał jednak, że stosownie do art. 36 ust. 4 ustawy wzrost 
wartości nieruchomości stanowi różnicę pomiędzy wartością nieruchomości 
określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu po uchwaleniu lub 
zmianie planu miejscowego a jego wartością przed uchwaleniem lub zmianą 
tego planu lub faktycznego wykorzystania nieruchomości przed jego 
uchwaleniem. Według tego też kryterium rzeczoznawca dokonał wyceny 
przedmiotowej nieruchomości ustalając jej wartość rynkową sprzed 
uchwalenia planu w roku 2011 i wartość rynkową po uchwaleniu.  

Należy podkreślić, iż wpływ i załatwienie spraw w tej kategorii wskazuje, 
iż w dalszym ciągu kwestią sporną w rozpatrywanych sprawach są  
w większości ustalenia dokonywane w operatach szacunkowych przy 
wycenach nieruchomości, kwestionowane przez osoby obciążone tą opłatą.  

 
15. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii 

 
W roku 2016 nieznacznie zmniejszył się wpływ skarg wniesionych  

w sprawach przypisanych symbolowi 612 i wyniósł 37, podczas gdy w roku 
2015 wpływ wynosił 46 skarg. W badanej kategorii przeważały, odmiennie 
niż w latach poprzednich, sprawy rozgraniczeniowe – 18 skarg. Znaczną 
część załatwień w omawianej kategorii o symbolu 6120 stanowiły sprawy 
dotyczące wpisów do ewidencji gruntów i budynków (14 skarg) natomiast 
zdecydowanie mniejsza była liczba spraw związanych z dostępem do zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (1 sprawa) oraz klasyfikacją gruntów  
(1 sprawa).  

Orzecznictwo w sprawach z zakresu ewidencji gruntów i budynków jest 
ukształtowane od wielu lat, na co wskazuje lektura uzasadnień wyroków 
wydanych w tej kategorii. Za utrwalony należy uznać kierunek orzekania  
w sprawach wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz 
linię 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.  
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Potwierdzeniem tej linii jest między innymi sprawa II SA/Bk 707/15,  
w której sąd stwierdził, że ewidencja gruntów jest tylko specjalnie 
prowadzonym i wywierającym określone skutki prawne zbiorem informacji 
o gruntach, który pełniąc funkcje informacyjno-techniczne nie rozstrzyga 
sporów o prawa do gruntów ani nie nadaje tych praw. Spełnia jedynie 
funkcje rejestrujące stanów prawnych ustalonych w innym trybie i przez 
inne organy. Przepisy ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne nie dają 
zatem podstaw do kształtowania stosunków własnościowych i związanymi  
z tymi stosunkami uprawnień i obowiązków. Analogiczne stanowisko 
wyrażone zostało też w wyrokach – II SA/Bk 208/16 i II SA/Bk 74/16. 

W kategorii spraw o symbolu 6120 w 2016 roku dominowały skargi na 
odmowę wpisów w ewidencji. W sprawie II SA/Bk 555/16 sąd 
uwzględniając skargę na decyzję o uchyleniu decyzji organu pierwszej 
instancji i umorzeniu postępowania, poruszył kwestię pojęcia strony  
w sprawie wprowadzenia zmian do operatu ewidencji gruntów wskazując, 
że przymiot strony w tego typu postępowaniach ma podmiot, którego prawa 
do nieruchomości podlegają ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków, 
czyli tylko podmioty wymienione w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. We wskazanym wyroku WSA w Białymstoku 
stwierdził jednocześnie, że dokumenty określające poprzedni stan prawny 
działek gruntu nie stanowią podstawy do zarejestrowania tego stanu  
w ewidencji gruntów i budynków, jeżeli stan późniejszy został stwierdzony 
kolejnymi dokumentami, z którym ustawodawca związał skutek wiążącego 
ustalenia stanu prawnego danych działek gruntu. 

Z kolei w sprawie II SA/Bk 186/16 sąd wskazał na zasady rządzące 
postępowaniem aktualizacyjnym przypominając, że aktualizacja danych  
w ewidencji odbywa się z urzędu lub na wniosek np. właścicieli przedmiotu 
własności, którego zmiany mają dotyczyć oraz następuje w drodze 
czynności materialno – technicznej lub w drodze decyzji administracyjnej. 
Nałożony zaś na organy obowiązek aktualizacji wiąże się ściśle  
z obowiązkiem kontroli wniosków o dokonanie aktualizacji danych 
ewidencyjnych. Sam zaś fakt przyjęcia dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej do państwowego zasobu, nie zwalnia organów 
prowadzących ewidencję gruntów od oceny tej dokumentacji jako środka 
dowodowego – materiału źródłowego – mającego stanowić podstawy 
wprowadzenia zmiany. W szczególności organ prowadzący ewidencję 
obowiązany jest ocenić czy przedłożony dokument geodezyjno –
kartograficzny jest wystarczający jako podstawa do wprowadzenia zmian  
z uwagi na ich przedmiot. Na tle komentowanej sprawy sąd wyprowadził 
jednocześnie konkluzję, że w ramach obowiązku "aktualizacji" ewidencji 
możliwe jest nie tylko wprowadzenie aktualnych danych do operatu, lecz 
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także usunięcie lub sprostowanie wadliwie dokonanego wpisu. 
Rozwinięciem powyższej konkluzji jest sprawa II SA/Bk 54/16, w której sąd 
wyraził pogląd, że posługiwanie się przez prawodawcę w przepisach 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  
29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 542 z późn. zm.) pojęciem "aktualizacji" a nie "prostowania" 
nie oznacza, że w ogóle nie jest możliwe usuwanie błędów czy omyłek  
w ewidencji w ramach pojęcia "aktualizacja". W ocenie sądu powinno się to 
odbywać w sytuacji, gdy uzasadnia to aktualny stan prawny lub gdy błędne 
wpisy w bazie danych ewidencyjnych mają charakter oczywistych –  
w świetle złożonych dokumentów - pomyłek. W analizowanym wyroku sąd 
wyprowadził jednocześnie tezę, że postępowanie wyjaśniające służące 
aktualizacji danych ewidencyjnych nie wymaga dowodzenia czy ustalania 
wszystkich okoliczności dotyczących działek, których żądanie aktualizacji 
dotyczy, ale tylko takich, które służą rozstrzygnięciu czy aktualizacja jest 
konieczna. 

W grupie spraw o symbolu 6120 należy odnotować też wyrok w sprawie 
II SA/Bk 76/16, w którym sąd uchylając decyzję o odmowie wprowadzenia 
zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, wyraził pogląd, że  
w przypadku stwierdzenia, ż ewidencja gruntów nie jest aktualna, organ 
winien podjąć kroki do jej aktualizacji nie tylko na podstawie orzeczeń 
różnych organów (sądów), ale wskutek wprowadzenia nowych aktów 
normatywnych. Jeżeli zatem po wydaniu wyroku sądowego, ustalającego 
kategorię gruntu, nastąpi ustawowa zmiana stanu prawnego (stanowiąca 
uprzednio podstawę wydania wyroku), to zmiany w ewidencji gruntów,  
w zakresie ich kwalifikacji, należy dokonywać na podstawie obowiązującego 
aktu normatywnego, zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 2 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne w celu doprowadzenia zapisu w ewidencji do 
stanu aktualności. W ocenie sądu aktualnie obowiązujący stan prawny 
korzysta bowiem z pierwszeństwa przed nieaktualnym ustaleniem 
dokonanym w wyroku sądu powszechnego.  

Wśród dość licznych w tym roku sprawozdawczym spraw 
rozgraniczeniowych o symbolu 6122 przeważały skargi na postanowienia 
dotyczące kosztów postępowania rozgraniczeniowego (np. sprawy: II SA/Bk 
713/15, II SA/Bk 125/16, II SA/Bk 209/16, II SA/Bk 521/16). 
W powołanych wyrokach składy orzekające konsekwentnie 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  
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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. Posiłkując się powyższą uchwałą sąd  
w sprawie II SA/Bk 125/16 wyprowadził następujące zasady ponoszenia 
kosztów postępowania rozgraniczeniowego: koszty postępowania 
rozgraniczeniowego nie wynikają z ustawowego obowiązku organów 
prowadzących to postępowanie a są ponoszone w interesie właścicieli 
gruntów sąsiadujących; koszty rozgraniczenia obciążają strony 
postępowania rozgraniczeniowego; jako, że ustalenie granic sąsiadujących 
nieruchomości leży w interesie prawnym wszystkich właścicieli 
rozgraniczanych nieruchomości, koszty postępowania rozgraniczeniowego 
obciążają wszystkich uczestników postępowania, a nie tylko wnioskodawcę; 
kosztami postępowania rozgraniczeniowego na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 
k.p.a. obciąża się strony postępowania, a zgodnie z art. 264 k.p.a. określa się 
osoby zobowiązane do poniesienia kosztów oraz termin i sposób ich 
uiszczenia. We wspomnianej sprawie WSA w Białymstoku uchylając 
postanowienie organu II instancji umarzające postępowania w przedmiocie 
ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego wyraził pogląd, że 
finalnie wszyscy właściciele sąsiadujących nieruchomości powinni 
partycypować w kosztach postępowania rozgraniczeniowego i to 
niezależnie od tego kto pierwotnie koszty te pokrył – organ, czy też 
wnioskodawca. W ocenie sądu fakt uiszczenia tych kosztów tylko przez 
wnioskodawcę nie czyni bezprzedmiotowym postępowania w sprawie 
kosztów postępowania rozgraniczeniowego. Koszty te powinny być ustalone 
przez organ, ustalone powinny być także osoby zobowiązane do ich 
uiszczenia. W sytuacji zaś uiszczenia tych kosztów w całości przez 
wnioskodawcę, za niezbędne sąd uznał także wydanie rozstrzygnięcia  
w zakresie rozliczenia tych kosztów pomiędzy stronami postępowania. 

W sprawie II SA/Bk 320/16 sąd oddalił z kolei skargę na decyzję organu 
odwoławczego o uchyleniu decyzji organu pierwszej instancji umarzającej 
postępowanie rozgraniczeniowe wskazując, że w administracyjnym 
postępowaniu rozgraniczeniowym możliwe jest wydanie trzech rodzajów 
decyzji: - decyzji o rozgraniczeniu wydanej na podstawie art. 33 ust. 1 
ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, poprzedzonej ustaleniem 
przebiegu granicy bądź w oparciu o dowody wymienione w art. 31 ust. 2 
ustawy, bądź – w przypadku braku dowodów – na podstawie zgodnego 
oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku 
postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy – 
art. 31 ust. 3 ustawy; (-) decyzji o umorzeniu postępowania 
administracyjnego w przedmiocie rozgraniczenia w związku z zawarciem 
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przez strony ugody przed uprawnionym geodetą – art. 31 ust. 4 ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne; (-) decyzji o umorzeniu 
administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego i przekazaniu sprawy 
o rozgraniczenie sądowi powszechnemu – art. 34 ust. 2 ustawy) wydanej  
w sytuacjach określonych w art. 34 ust. 1 ustawy tj. w związku z niedojściem 
do zawarcia ugody lub brakiem podstaw do wydania decyzji  
o rozgraniczeniu. Umorzenie zaś postępowania rozgraniczeniowego  
z innych przyczyn niż wyraźnie określone w ustawie Prawo geodezyjne  
i kartograficzne może być wyłącznie następstwem oczywistej ogólnie 
bezprzedmiotowości postępowania rozgraniczeniowego. Na tle zaistniałego 
w sprawie stanu faktycznego sąd wyprowadził jednocześnie tezę, że 
postanowienie sądu cywilnego stwierdzające nabycie w drodze zasiedzenia 
przygranicznych pasów gruntu, daje beneficjentom zasiedzenia legitymację 
do żądania rozgraniczenia nieruchomości w kształcie wynikającym  
z zasiedzenia, z nieruchomością sąsiednią. 

Istotny z punktu widzenia omawianej kategorii jest również wyrok  
w sprawie II SA/Bk 521/16, w którym WSA w Białymstoku wyraził 
stanowisko, że postępowanie w sprawie ustalenia kosztów postępowania 
rozgraniczeniowego, w przypadku wielości stron, nie stanowi połączonych 
do wspólnego rozpoznania wielu spraw administracyjnych (art. 62 k.p.a.), 
lecz jedną sprawę administracyjną obejmującą interesy, krzyżujące się  
a niejednokrotnie także wzajemnie sprzeczne, poszczególnych uczestników 
postępowania rozgraniczeniowego. W konsekwencji odrębne rozpoznanie 
każdego zażalenia od postanowienia ustalającego koszty postępowania 
rozgraniczeniowego i wydanie odrębnych postanowień na rzecz 
poszczególnych uczestników, sąd uznał za rażące naruszenie prawa  
w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. 

W sprawie II SA/Bk 575/16 sąd oddalił z kolei skargę osoby obciążonej 
kosztami rozgraniczenia, będącej jednocześnie wnioskodawcą 
postępowania, albowiem uznał – zgodnie ze stanowiskiem kolegium – że 
koszty postępowania rozgraniczeniowego ponoszone są w interesie 
wszystkich stron postępowania rozgraniczeniowego, o ile istnieje spór co do 
przebiegu granicy rozgraniczanych działek. Skoro analiza zgromadzonego  
w sprawie materiału dowodowego nie dowiodła istnienia takiego sporu, to 
WSA w Białymstoku uznał, że koszty postępowania rozgraniczeniowego nie 
zostały poniesione w interesie wszystkich stron postępowania, a tym 
samym nie było podstaw prawnych do obciążenia nimi wszystkich 
właścicieli nieruchomości sąsiednich. Na tle analizowanej sprawy sąd 
wyjaśnił jednocześnie, że sporu co do przebiegu granicy pomiędzy 
sąsiednimi działkami nie można utożsamiać z ewentualnym naruszaniem 
tychże granic. Działanie zatem właściciela sąsiedniej działki polegające na 
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trwałym ogrodzeniu części nieruchomości i posadzeniu na niej tui nie 
uzasadniały przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego a skarżąca 
miała co najwyżej możliwość wystąpienia do sądu powszechnego  
z odpowiednim powództwem.  

W sprawie II SA/Bk 608/15 sąd musiał wypowiedzieć się natomiast, czy 
na postanowienie o odmowie zwolnienia od kosztów postępowania 
administracyjnego wydane na podstawie art. 267 k.p.a. przysługuje 
zażalenie. Analizując szczegółowo powyższe zagadnienie sąd doszedł  
do konkluzji, że w sytuacji, w której strona domaga się zwolnienia od 
ustalonych już kosztów postępowania, wysokości których nie kwestionuje, 
w sprawie zakończonej ostateczną decyzją, wykładnia funkcjonalna art. 264 
§ 2 zw. z art. 267 k.p.a., prowadzi do wniosku, że na postanowienie  
o odmowie zwolnienia od kosztów postępowania administracyjnego 
przysługuje samodzielny środek zaskarżenia w postaci zażalenia. 

Na tle żądania gleboznawczej klasyfikacji gruntów, WSA w Białymstoku 
w sprawie II SA/Bk 124/16 przypomniał, że można ją przeprowadzić 
wyłącznie dla gruntów rolnych i leśnych. W przypadku zatem gruntu, który 
wcześniej posiadał charakter rolny i nastąpiło jego wyłączenie z produkcji 
rolniczej w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych  
i leśnych, aby móc ponownie uznać go za grunt rolny i dokonać 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy wykazać, że nastąpiła zmiana, 
która spowodowała, że grunt ten stał się gruntem wykorzystywanym 
rolniczo. W ocenie sądu takiego charakteru nie może jednak przypisać 
gruntom zajętym pod elektrownię fotowoltaiczną, a w szczególności 
gruntom zajmującym pasy ziemi pomiędzy rzędami konstrukcji z panelami 
fotowoltaicznymi, albowiem ich głównym przeznaczeniem jest prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

W grupie spraw z zakresu geodezji i kartografii o symbolu 6123 znalazła 
się też sprawa II SA/Bk 388/16 dotycząca odmowy wszczęcia postępowania 
w przedmiocie wyłączenia z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
operatu rozgraniczeniowego. Sąd zaakceptował stanowisko organu, że  
w świetle art. 40 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz § 1 i § 2 
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. 
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, żądanie skarżącego wyłączenia  
z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu 
rozgraniczeniowego, nie może być uwzględnione z tego względu, że 
jedynym podmiotem, który może skutecznie wyłączyć takie dokumenty – 
jest powołana w tym celu komisja. Skoro skarżący nie mógł być stroną 
takiego postępowania, to organy zasadnie odmówiły jego wszczęcia na 
podstawie art. 61a k.p.a.  
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W pozostałych sprawach przedmiotowej kategorii nie odnotowano 
rozstrzygnięć, które wprowadzałyby nowe stanowiska do już 
wypracowanego orzecznictwa sądów administracyjnych. 

Reasumując, należy stwierdzić, że wpływ i załatwienie spraw  
z omawianej kategorii w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niewielki  
i niezmienny. Dominującą grupą w rozpatrywanych sprawach były 
natomiast w większości postanowienia ustalające koszty postępowania 
rozgraniczeniowego.  

 
16. Sprawy z zakresu ochrony środowiska 

  
Bieżący rok sprawozdawczy charakteryzował się zwiększeniem wpływu 

skarg w sprawach oznaczonych symbolem ogólnym 613 – z zakresu ochrony 
środowiska (56) w stosunku do roku poprzedniego (32).  

Podobnie jak w roku ubiegłym tradycyjnie już największy odsetek skarg 
(35) omawianej kategorii obejmował sprawy przypisane do podsymbolu 
6139 (inne z zakresu ochrony środowiska), pod którym rejestrowane są 
między innymi skargi na decyzje dotyczące środowiskowych uwarunkowań 
zgody na realizację przedsięwzięcia oraz skargi na decyzje dotyczące 
stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. 

W analizowanych sprawach o symbolu 613 liczba wydanych orzeczeń 
kończących merytorycznie postępowanie wyniosła 35, w tym zapadło 25 
wyroków głównie oddalających skargę, 10 wyroków uwzględniających 
skargę. W pozostałych sprawach skargi odrzucono z przyczyn formalnych 
lub postępowanie umorzono. 

Analiza uzasadnień wyroków w sprawach ze skarg na decyzje tzw. 
środowiskowe (o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań realizacji 
przedsięwzięcia) wskazuje, że co do zasady organy nie mają problemów  
z kwalifikacją przedsięwzięcia pod względem stopnia jego oddziaływania na 
środowisko (mogące znacząco oddziaływać, mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać). Najwięcej problemów dotyczy właściwego przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego, zwłaszcza w kontekście oceny 
zgromadzonych dowodów (raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko, skonfrontowania jego treści ze zgłaszanymi przez strony 
zarzutami i wnioskami oraz kontrdowodami) oraz oceny skumulowania 
oddziaływania nowego przedsięwzięcia z innym, już występującym na 
danym obszarze (np. w zakresie emisji hałasu).  

Reprezentatywną oraz wskazującą na ilość problematycznych zagadnień, 
jakie występują w tej kategorii przedmiotowej, jest sprawa II SA/Bk 399/15. 
Sąd uchylił decyzję środowiskową wydaną dla inwestycji w postaci  
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11 elektrowni wiatrowych i sformułował wnioski, które mogą mieć 
zastosowanie do wielu postępowań tzw. środowiskowych, a które dotyczą 
następujących kwestii: 
- ocena raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – zdaniem 
składu orzekającego w tej sprawie, podważenie raportu może nastąpić nie 
wyłącznie kontrraportem, ale też poprzez przedstawienie równie 
konkretnej analizy uwarunkowań przyrodniczych sporządzonej przez 
specjalistów dysponujących fachową wiedzą porównywalną z tą, jaką 
posiadają autorzy raportu. Raport bowiem podlega ocenie z zachowaniem 
reguł dowodowych i z uwzględnieniem wszystkich dowodów złożonych  
w sprawie (w tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę, że w sprawie  
II SA/Bk 443/16 sąd co prawda wskazał nieco odmiennie, a mianowicie że 
dowodem podważającym raport może być w szczególności kontrraport, ale 
również podkreślił, że przede wszystkim chodzi o dowód zawierający 
równie kompleksową co raport analizę uwarunkowań przyrodniczych 
sporządzoną przez specjalistów dysponujących fachową wiedzą); 
- obowiązek przedstawienia wariantowania inwestycji – zdaniem sądu, 
skoro zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (powoływana dalej jako ustawa środowiskowa) – raport 
powinien zawierać tzw. wariantowanie czyli przedstawienie alternatywnych 
sposobów realizacji inwestycji (wariantu proponowanego przez 
wnioskodawcę, racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantu 
najkorzystniejszego dla środowiska – z uzasadnieniem ich wyboru) wraz  
z opisem oddziaływania każdego z tych wariantów na środowisko – to 
warunek ten nie jest spełniony w sytuacji, gdy przedsięwzięcie polega na 
realizacji 11 elektrowni, w wariancie alternatywnym zaproponowano  
12 elektrowni (w identycznym usytuowaniu jak pierwotnie 11), zaś wariant 
najkorzystniejszy polega na odstąpieniu od realizacji przedsięwzięcia. Sąd 
wskazał, że zamiarem ustawodawcy było stworzenie warunków dla 
szerszego wyboru pomiędzy wariantami oddziałującymi w różny sposób na 
środowisko, a wariant „zerowy” czyli polegający na niewykonywaniu 
inwestycji nie stanowi wariantu alternatywnego w rozumieniu art. 66 ust. 1 
pkt 5 ustawy środowiskowej i art. 5 ust. 3 tiret 4 dyrektywy 85/337 Rady  
z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne; 
- ocena skumulowanego odziaływania – zdaniem sądu, niewystarczającym 
wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 66 ust. 1 pkt 8 ustawy 
środowiskowej (opis przewidywanych znaczących oddziaływań 
skumulowanych) jest wskazanie, że 11 elektrowni wiatrowych będzie 
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wpływało na zmiany krajobrazowe. Analiza skumulowanego oddziaływania 
powinna dotyczyć nie tylko planowanych elektrowni wzajemnie na siebie 
oddziałujących, ale też oddziaływania tych elektrowni wraz z innymi, 
istniejącymi i planowanymi na tym obszarze; 
- zasada przezorności (art. 191 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej) – zdaniem sądu oznacza ona, że zezwolenia na 
przedsięwzięcia mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko lub obszar 
Natura 2000 muszą uzyskać gwarancję braku ryzyka ich znaczącego 
negatywnego oddziaływania. W związku z tym wszelkie nierozwiane 
racjonalne wątpliwości w tym zakresie muszą być interpretowane na 
korzyść środowiska. Należy wymagać podjęcia środków ochrony 
środowiska już wtedy, gdy tylko istnienie związku przyczynowo-
skutkowego między czynnikiem zagrażającym a spodziewanymi 
negatywnymi zmianami w środowisku jest wystarczająco prawdopodobne 
(do znaczenia tej zasady w postępowaniach środowiskowych odwołano się 
identycznie także w sprawie II SA/Bk 96/16); 
- udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji – zdaniem sądu, analiza 
możliwych konfliktów społecznych wymagana w art. 66 ust. 1 pkt 15 ustawy 
środowiskowej nie może ograniczać się do stwierdzenia, że liczne protesty 
służą wyłącznie zablokowaniu inwestycji. W sytuacji stawiania zamierzeniu 
inwestycyjnemu konkretnych zarzutów popieranych dowodami  
i podnoszenia istotnych dla oceny oddziaływania na środowisko 
okoliczności – należy je rozpatrzeć, ustosunkować się do przedłożonych 
wyjaśnień i dopiero wówczas można byłoby mówić o dokonaniu należytej 
analizy konfliktów społecznych zarysowanych w sprawie. 
Dodać w tym miejscu należy, że w innej sprawie tj. II SA/Bk 407/16 sąd 
wskazał, że udział społeczeństwa, czyli możliwość udziału każdego, musi 
być zagwarantowana w tych postępowaniach, w których przeprowadzana 
jest ocena odziaływania na środowisko; 
- uzasadnienie decyzji środowiskowej – wskazano, że szczególne wymagania 
w tym zakresie formułuje art. 85 ust. 2 ustawy środowiskowej i organ 
wydający decyzję środowiskową nie może się od tych obowiązków uchylać.  

W sprawach ze skarg na decyzje środowiskowe sporną była często 
również kwestia stron postępowania. Składy orzekające tutejszego sądu 
reprezentują stanowisko, zgodnie z którym interes prawny w tych sprawach 
należy oceniać na podstawie art. 28 k.p.a. O interesie prawnym świadczy 
możliwość oddziaływania planowanej inwestycji na określoną 
nieruchomość. Przykładowo w sprawie II SA/Bk 329/16 wskazano, że choć 
na etapie ubiegania się o wydanie decyzji środowiskowej rzeczywisty obszar 
odziaływania planowanej inwestycji nie jest precyzyjnie znany, bowiem 
wynika jedynie z założeń i obliczeń teoretycznych przedstawianych  
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w raporcie, to ochronę prawa własności należy rozumieć jako umożliwienie 
uczestniczenia w postępowaniu właścicielom nieruchomości znajdujących 
się w pobliżu planowanej inwestycji. Podzielając ten kierunek rozumowania 
sąd w sprawach II SA/Bk 599/16 oraz II SA/Bk 600/16 wskazał, że 
zdecydowanie nieuprawniony jest pogląd organów o braku przymiotu 
strony skarżącego, którego nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio z działką 
inwestycyjną, na której planuje się powstanie wytwórni mas bitumicznych. 

W kategorii spraw objętych symbolem 6139 drugą najliczniejszą grupę 
stanowią sprawy ze skarg na decyzje o braku potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. Składy orzekające w tych sprawach 
wskazywały, że uzasadnienia takich decyzji, niezależnie od wymogów 
przewidzianych w przepisach k.p.a., powinny zawierać informacje  
o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 
środowiskowej. Umożliwia to sądowi dokonanie oceny prawidłowości 
rozstrzygnięcia w przedmiocie braku potrzeby przeprowadzenia oceny 
środowiskowej (II SA/Bk 21/16). Sąd w sprawie II SA/Bk 96/16 wskazał 
nadto, że jeśli strona nie oferuje żadnych konkretnych dowodów 
wskazujących na wadliwość stanowiska organu i wadliwość karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, to brak jest podstaw do podważania 
stanowiska organu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko. Odmienna sytuacja wystąpi, gdy organy uzgadniające 
wydadzą krańcowo dwie różne opinie, bowiem wówczas nie można oprzeć 
się na jednej z nich bez wszechstronnego ustosunkowania się do drugiej, 
przeciwnej (II SA/Bk 559/16). Natomiast w sprawie II SA/Bk 782/15 
uchylając decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko sąd wyjaśnił, że w sytuacji wystąpienia 
wątpliwości co do wpływu przyszłej inwestycji na środowisko tylko ocena 
oddziaływania na środowisko, jako kompleksowe opracowanie w zakresie 
wpływu przyszłej inwestycji na ekosystem lokalny, ochronę środowiska 
(tereny szczególnie chronione), walory krajobrazowe – będzie spełniać 
zadanie wszechstronnej analizy uwarunkowań środowiskowych.  

W postępowaniach tzw. środowiskowych często ujawniały się spory na 
tle zagadnień procesowych. Przykładowo: 
- w sprawach II SA/Bk 168/15 i II SAB/Bk 21/15 sąd wskazał, że nie 
stanowi podstawy wznowienia z art. 273 § 2 p.p.s.a. (późniejsze wykrycie 
takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby 
mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w 
poprzednim postępowaniu) powołanie się na prawomocny wyrok w innej, 
„takiej samej” sprawie, ale nie sprawie „tej samej”, nadto wydany później niż 
orzeczenie kwestionowane skargą o wznowienie; 
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- wyrokiem w sprawie II OSK 1378/16 NSA stwierdził nieważność wyroku 
tutejszego sądu w sprawie II SA/Bk 678/15 z uwagi na niewłaściwą ocenę 
legitymacji procesowej skarżącego będącego stowarzyszeniem zwykłym,  
w którego imieniu podpisało się pod udzielonym pełnomocnictwem 23 a nie 
25 jego członków; 
- w sprawach II SA/Bk 599/16 i II SA/Bk 600/16 sąd wyjaśnił, że odmowa 
wznowienia postępowania na skutek wniosku złożonego na podstawie art. 
145 § 1 pkt 4 k.p.a. może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy brak przymiotu 
strony postępowania jest oczywisty.  

W sprawach oznaczonych podsymbolami 6132 i 6136 (ochrona 
przyrody, w tym kary administracyjne za usunięcie drzew bez wymaganego 
zezwolenia) najwięcej skarg dotyczyło decyzji ustalających kary 
administracyjne (art. 88 ustawy o ochronie przyrody). Warto dostrzec 
następujące ciekawe zagadnienia: 
- w kwestii podmiotu, który może być ukarany na wskazanej wyżej 
podstawie sąd wypowiedział się w sprawie II SA/Bk 132/16. Stan faktyczny 
obejmował sytuację, w której z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew wystąpiła spółka przesyłowa (elektroenergetyczna) jako 
posiadacz nieruchomości na podstawie zgody jej właściciela, jednakże przed 
uzyskaniem zezwolenia właściwy wykonawca budowy linii 
elektroenergetycznej (osoba trzecia) dokonał ogłowienia a następnie 
wycinki drzew. Wskutek tego postępowanie o udzielenie zezwolenia 
umorzono, a na spółkę jako posiadacza nieruchomości nałożono karę 
administracyjną za usunięcie drzew bez zezwolenia. Sąd sformułował 
następującą tezę: wymierzenie kary pieniężnej za usunięcie drzew bez 
zezwolenia podmiotowi nieuprawnionemu do uzyskania takiego zezwolenia 
może nastąpić jedynie, gdy podmiot ten działał bez wiedzy posiadacza 
nieruchomości. Natomiast kara pieniężna za usunięcie drzew bez 
zezwolenia nakładana na podmiot uprawniony do uzyskania zezwolenia na 
usunięcie drzew jest nakładana zarówno wtedy, gdy podmiot ten sam 
dokonał usunięcia drzew, wówczas, gdy zlecił dokonanie wycięcia osobie 
trzeciej, jak też i wtedy, gdy wiedział o zamiarze wycięcia drzew przez osobę 
trzecią i godził się na takie działanie; 
- w kwestii okoliczności wyłączających możliwość nałożenia przedmiotowej 
administracyjnej kary pieniężnej wypowiedział się sąd w sprawie II SA/Bk 
102/16 oraz także w powoływanej wyżej sprawie II SA/Bk 132/16. 
W sprawie II SA/Bk 102/16 wskazano, że nie może być mowy o stanie 
wyższej konieczności wyłączającym możliwość nałożenia kary (art. 89 ust. 7 
ustawy o ochronie przyrody), gdy zarówno w dacie wystąpienia  
z wnioskiem o wydanie zezwolenia jak i w dacie ogłowienia a następnie 
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wycięcia drzew przed uzyskaniem zezwolenia, linia energetyczna nie była 
jeszcze podłączona do prądu.  
W sprawie II SA/Bk 132/16 sąd wskazał też, że przedsiębiorstwa będące 
właścicielami urządzeń przesyłowych nie mogą korzystać z możliwości 
usuwania drzew bez zezwolenia powołując się na stan wyższej konieczności 
z art. 83f pkt 13 ustawy o ochronie przyrody. Przepis ten dotyczy wyłącznie 
właściwych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom  
w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. 

W pozostałych sprawach zakwalifikowanych do podsymboli 6132 i 6236 
dominowały kwestie procesowe: 
- w sprawie II SA/Bk 300/16 sąd uchylił decyzję umarzającą właścicielom 
nieruchomości część kary administracyjnej za usunięcie drzewa bez 
zezwolenia. Wskazał, że o ewentualnym umorzeniu kary na podstawie art. 
89 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody można orzekać w stosunku do 
podmiotów, które dokonały wycięcia drzew i kara została im wymierzona 
ostateczną decyzją. Jeśli istnieją wątpliwości co do tego, czy pismo strony 
było odwołaniem od decyzji ostatecznej wymierzającej karę, a tym samym 
czy decyzja wymierzająca karę stała się ostateczna – należy te wątpliwości  
w pierwszej kolejności wyjaśnić; 
- w sprawie II SA/Bk 216/16 sąd oddalił skargę na decyzję kasacyjną 
dotyczącą częściowego zezwolenia na wycinkę drzew. Wskazał, że brak 
udziału strony występującej o zezwolenie w oględzinach przeprowadzonych 
przez organ pierwszej instancji uniemożliwił jej udział w postępowaniu,  
a uchybienie to mogło mieć wpływ na wynik sprawy; 
- w sprawie II SA/Bk 432/16 sąd uchylił decyzję wymierzającą karę za 
usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Nakazał, wobec ujawnionego 
znacznego konfliktu stron co do podmiotu, który dokonał usunięcia drzew, 
przeprowadzić dowód z oględzin zakopanych karp; 
- w sprawie II SA/Bk 630/16 wskazano, że dopuszczalna jest zmiana  
w trybie art. 155 k.p.a. decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew nakazującej 
jednocześnie zastąpienie tych drzew innymi (o określonych parametrach) 
pod warunkiem, że w decyzji zmieniającej również zostanie nakazane 
zastąpienie drzew innymi nasadzeniami spełniającymi podobne parametry. 
Sąd wskazał, że organ pierwszej instancji w decyzji o zezwoleniu na 
usunięcie drzew celowo określił nasadzenia zastępcze o określonym 
obwodzie pnia mając na względzie, że po upływie 3 lat od dokonania 
nasadzeń drzewa osiągnęłyby obwód około 25 cm na wysokości 5 cm od 
gruntu, w wyniku czego ich usunięcie byłoby możliwe po uzyskaniu 
stosownego zezwolenia na podstawie ustawy o ochronie przyrody.  
W przypadku zmiany zezwolenia w trybie art. 155 k.p.a. i zobowiązania do 
nasadzeń drzew o mniejszym obwodzie (6-10) nie osiągnęłyby one 
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wymienionych wyżej obwodów i zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3b ustawy  
o ochronie przyrody przepis art. 83 ust. 1 wymagający zezwolenia na 
usunięcie drzew nie musiałby być stosowany. Prowadziłoby to do obejścia 
przepisów. 

W sprawach oznaczonym podsymbolem 6135 (gospodarka odpadami) 
dwukrotnie sąd wypowiadał się w kwestii charakteru zarządzenia 
pokontrolnego wydawanego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy  
o Inspekcji Ochrony Środowiska, tj. po przeprowadzeniu kontroli (II SA/Bk 
105/16, II SA/Bk 417/16).  

W sprawach tych sąd wyjaśnił, że w postępowaniu prowadzącym do 
wydania tego zarządzenia nie stosuje się przepisów k.p.a., zaś sąd 
kontrolujący to postępowanie może jedynie uchylić zarządzenie na 
podstawie art. 146 p.p.s.a., jeśli jego wydanie nie znajdowało oparcia  
w ustaleniach poczynionych w trakcie kontroli, bądź gdy kontrola ta odbyła 
się z naruszeniem obowiązującej procedury. Dodatkowo w sprawie II SA/Bk 
105/16 kwestią sporną było to, komu należy doręczyć do podpisania 
protokół kontroli w sytuacji, gdy pełnomocnik reprezentujący kontrolowany 
podmiot posiada umocowanie szczególne tj. także do odebrania protokołu 
kontroli i jego podpisania. Zdaniem sądu, charakter instytucji zarządzenia 
pokontrolnego, mającego na celu wyegzekwowanie usunięcia stwierdzonych 
naruszeń, wymaga doręczenia protokołu kontroli kierownikowi 
kontrolowanej jednostki, gdyż tylko on jest władny podjąć stosowne 
działania. 

Ciekawa sytuacja miała miejsce w sprawie II SA/Bk 524/16, w której  
na wniosek skarżącej spółki wydano decyzję udzielającą zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów. Decyzja pozostawała przez kilka miesięcy w 
obrocie prawnym, a następnie doszło do jej wygaszenia na wniosek spółki. 
Spór dotyczył dwóch zagadnień: dopuszczalności stwierdzenia nieważności 
decyzji, co do której orzeczono o jej wygaśnięciu na podstawie art. 162 § 1 
pkt 1 k.p.a. oraz podstawy stwierdzenia nieważności (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. 
– rażące naruszenie prawa polegające na tym, że organ zezwolił na 
składowanie odpadów bez uprzedniego rozważenia, czy przedsięwzięcie 
może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 – art. 96 
ust. 1 ustawy środowiskowej). Sąd sformułował stanowisko  
o dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji, która przez jakiś czas 
pozostawała w obrocie prawnym, a później została wygaszona. Wskazał, że 
postępowanie o stwierdzenie nieważności w takiej sytuacji nie jest 
bezprzedmiotowe, bowiem między dniem wydania a dniem wygaszenia 
decyzji mogła ona wywołać skutki prawne. Odnośnie zaś konieczności 
zastosowania art. 96 ust. 1 ustawy środowiskowej sąd wskazał, że z ust. 2 
pkt 1 tego przepisu wynika, iż obowiązek rozważenia czy przedsięwzięcie 
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może potencjalnie oddziaływać na obszar Natura 2000 powinno nastąpić  
w przypadku wydawania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 tej ustawy. 
W punkcie 21 tego przepisu wymieniono zezwolenia na zbieranie odpadów, 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie  
i przetwarzanie odpadów wydawane na podstawie ustawy o odpadach.  
A zatem, zdaniem sądu, obowiązek z art. 96 ust. 1 ma charakter 
obligatoryjny a nie fakultatywny. Skoro wymagana ocena nie nastąpiła to 
SKO było uprawnione do oceny tego pominięcia jako noszącego cechy 
rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. 
Sąd podkreślił, że obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia w zakresie jego wpływu na obszar Natura 2000 nie będzie 
występował tylko w sytuacjach na tyle oczywistych, że nie sposób czynić 
organowi administracji zarzutu braku oceny tego wpływu. Taka sytuacja w 
sprawie II SA/Bk 524/16 zdaniem sądu nie miała miejsca, bowiem z uwagi 
na specyfikę przedsięwzięcia zamierzonego przez spółkę – przetwarzanie 
odpadów co do zasady zawsze może wiązać się z negatywnym 
oddziaływaniem na środowisko, w tym na formę jego ochrony jaką jest 
obszar Natura 2000 i to nawet przy założeniu, że przetwarzanie to 
odbywałoby się z zachowaniem wszelkich norm proceduralnych  
i materialnych.  

W sprawach o podsymbolu 6138 (utrzymanie czystości i porządku na 
terenie gminy) warto zwrócić uwagę na sprawę II SA/Bk 788/15, w której 
sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w przedmiocie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Zarzuty postawione 
uchwale przez skarżącego prokuratora prawie w całości sąd ocenił jako 
uzasadnione, a dotyczyły one: nieuprawnionego powtarzania pojęć 
ustawowych i obowiązków sformułowanych w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie (np. w zakresie zobowiązania mieszkańców 
do selektywnego zbierania wszystkich odpadów komunalnych, podczas gdy 
ustawa o odpadach nie wprowadza obowiązku selekcji wszystkich 
odpadów), wykroczenia poza upoważnienie ustawowe (np. w zakresie 
sposobu zbierania i usuwania przeterminowanych leków, zużytych baterii  
i sprzętu elektronicznego – w tym zakresie, jak wskazano, obowiązują 
ustawy szczegółowe). Sąd podkreślił, że uchylenie kwestionowanej uchwały 
– uchwałą późniejszą, nie wyklucza stwierdzenia nieważności, bowiem 
stwierdzenie to dotyczy okresu obowiązywania i wywoływania skutków 
prawnych.  

Jak wynika z analizy orzecznictwa tutejszego sądu kluczową w sprawach 
stricte środowiskowych jest kwestia należytego, wyczerpującego  
i wszechstronnego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (ocena 
raportu oddziaływania na środowisko, ustosunkowanie się do zgłaszanych 
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przez strony dowodów, niebanalizowanie ujawnionych konfliktów 
społecznych, zapewnienie udziału społeczeństwa). W tych też sprawach 
istotną rolę odgrywa przywiązywanie należytej wagi do właściwego 
rozumienia i zastosowania zasady przezorności, czyli rozstrzygania 
wątpliwości na korzyść środowiska. Stąd też, zdaniem sądu, właściwszym 
zabezpieczeniem środowiska jest dokonane oceny odziaływania na nie niż 
odstąpienie od tej oceny, chyba że zostanie właściwie uargumentowane.  
W pozostałych sprawach spory dotyczą prawidłowego wskazania podmiotu 
zobowiązanego do poniesienia kary za wycięcie drzew bez zezwolenia, 
udokumentowania potrzeby wydania zarządzenia pokontrolnego oraz 
występują też kwestie proceduralne i dotyczące należytego stosowania 
zasad techniki prawodawczej (uchwalanie regulaminów czystości  
i porządku na terenie gminy). 
 

17. 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 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774), chociaż 
nie jest to jedyne źródło prawa regulujące zagadnienie gospodarki mieniem. 

W 2016 r. załatwiono łącznie 46 takich spraw o symbolu 607, w tym na 
rozprawie 36 a 10 na posiedzeniu niejawnym. 

Spośród spraw rozpoznanych merytorycznie 1 sprawa dotyczyła 
podziału i scalania nieruchomości, 3 dotyczyły przekształcenia użytkowania 
wieczystego w prawo własności, 18 to sprawy opłat adiacenckich a 6 to 
sprawy „inne o symbolu 607”. 

Z rozpoznanych merytorycznie spraw na uwagę zasługują następujące: 
- w sprawie II SA/Bk 234/16 sąd podzielił pogląd, że przepis art. 95 pkt 7 
u.g.n. może stanowić samoistną podstawę podziału także nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rolne i leśne w przypadku konieczności 
wydzielenia działki mniejszej niż 0,3 ha. W związku z tym działka 
budowlana może być wydzielona również z nieruchomości położonej na 
działce rolnej. Jeżeli powierzchnia tej działki będzie mniejsza niż 0,3000 ha, 
jej wydzielenie nie może być ograniczane przepisem art. 93 ust. 2 „a” ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, mimo, że wydzielenie działki nie będzie 
miało na celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości, ponieważ podział ten 
oparty jest na innej prawnej podstawie niż przepis art. 93 ust. 2 „a” u.g.n.; 
- w sprawie II SA/Bk 144/16 sąd orzekając w przedmiocie opłaty 
adiacenckiej przyjął, że na gruncie u.g.n., pojęcia nieruchomości nie można 
utożsamiać z pojęciem działki gruntu. Taki sposób wykładania przepisów 
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u.g.n. wykluczył sam ustawodawca formułując legalne definicje 
nieruchomości gruntowej i działki gruntu. Przedmiotem wyceny, zarówno 
przed i po podziale, winna być więc tylko i wyłącznie nieruchomość 
zapisana w księdze wieczystej. Wycenie takiej podlega nie działka czy 
działki a nieruchomość – jako całość. Zatem zarówno przed podziałem 
nieruchomości, jak i po jej podziale, szacunek winien być dokonywany  
w stosunku do całości gruntu, bo tylko on stanowi nieruchomość gruntową; 
- na gruncie spraw II SA/Bk 469/16 i II SA/Bk 470/16 sąd wywiódł, że 
sprzedaż nieruchomości przeznaczonej na inwestycję celu publicznego, 
nawet za symboliczną cenę, nie stanowi nakładu w rozumieniu art. 148  
ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami; 
- w sprawach II SA/Bk 471/16, II SA/Bk 472/16, II SA/Bk 473/16 sąd 
odniósł się do kwestii możliwości potraktowania jako nakładu wysokości 
odszkodowania z tytułu przejścia na rzecz gminy własności nieruchomości 
wchodzącej w skład inwestycji, powstanie której skutkowało naliczeniem 
opłaty adiacenckiej. W sprawie powstało bowiem zagadnienie czy 
przeniesienie własności nieruchomości za symboliczną kwotę może być 
zrekompensowane nienaliczaniem opłaty adiacenckiej. Sąd stwierdził, że 
wprawdzie w doktrynie za dopuszczalną praktykę uznaje się sytuację,  
w której gmina realizuje budowę i rozbudowę infrastruktury komunalnej na 
podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z zainteresowanymi 
mieszkańcami, na podstawie których zainteresowani partycypują w 
kosztach budowy określonego urządzenia a kwoty nakładów przez nich 
poniesionych gmina zalicza na poczet opłaty adiacenckiej, jednakże nakłady 
te muszą być związane z budową konkretnego urządzenia. Ponadto kwestia 
ich rozliczeń musi być szczegółowo uregulowana w takiej umowie. 
Sprzedaży nieruchomości pod budowę drogi nie można więc uznać za 
nakład poniesiony ani na budowę tej drogi ani na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej, zwłaszcza, gdy w umowie sprzedaży nawet nie nawiązano do 
kwestii rozliczania ceny sprzedaży jako nakładów na budowę 
któregokolwiek z tych urządzeń; 
- w sprawie II SA/Bk 674/15 sąd na tle przepisu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 1 
ust. 1a pkt 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności, zgodnie z którym „prawo nieodpłatnego przekształcenia 
przysługuje osobom fizycznym będącym w dniu 13 października 2005 r. 
użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste 
uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości 
gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów przed 
dniem 5 grudnia 1990 r.” zajął stanowisko, że wskazanie, że chodzi o inne 
tytuły oznacza, że dotyczy to także umów cywilnoprawnych; 
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- na podstawie sprawy II SA/Bk 281/16 sąd wywiódł tezę, że decydując się 
na wprowadzenie bonifikat przy sprzedaży określonych nieruchomości 
gminnych, obowiązkiem rady gminy jest wskazanie kryteriów 
warunkujących przyznanie bonifikaty przez organ gospodarujący gminnym 
zasobem nieruchomości. 
Ustawodawca pozostawił organowi uchwałodawczemu swobodę  
w określeniu kryteriów warunkujących przyznanie bonifikaty, ale nałożył 
obowiązek stworzenia przejrzystych zasad stosowania bonifikaty. Taka 
przejrzystość jest konieczna zwłaszcza w sytuacji ustalenia stawek 
procentowych bonifikaty w sposób „widełkowy”. Brak wskazania 
jakichkolwiek kryteriów wyboru konkretnej stawki procentowej upustu 
cenowego, możliwego do przyjęcia przez organ wykonawczy gminy, 
przyzwala mu na dowolność wyboru konkretnej stawki upustu cenowego; 
- na tle sprawy II SA/Bk 36/16, dotyczącej oddania w dzierżawę 
nieruchomości gruntowej sąd wskazał, że występowanie po stronie 
skarżącej interesu faktycznego, z jednoczesnym wykazaniem naruszenia 
interesu prawnego, świadczy o spełnieniu wymogu określonego przepisem 
art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 595) tj. o naruszenia interesu prawnego strony; 
- w sprawie II SA/Bk 629/16 w przedmiocie przeznaczenia do zbycia  
w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy, sąd 
zaprezentował pogląd, że skoro skarżący - jeszcze przed podjęciem przez 
organ gminy działań mających na celu sprzedaż działki w trybie 
bezprzetargowym składał wnioski o zakup tej działki – to posiada interes 
prawny oparty na uprawnieniach właścicielskich (art. 140 Kodeksu 
cywilnego) w związku z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami do poddania kontroli sądu 
administracyjnego – procedury bezprzetargowego zbywania nieruchomości 
pod kątem zgodności z przepisami prawa. Ponadto, na tle tej samej sprawy 
sąd przyjął, że z przepisów art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 u.g.n. wynika, że o ile 
istnieje możliwość realnej poprawy warunków zagospodarowania jednej 
tylko nieruchomości przyległej do nieruchomości podlegającej zbyciu oraz 
jeśli zbywana nieruchomość nie może być zagospodarowana samodzielnie, 
można w stosunku do niej zastosować tryb zbycia bezprzetargowego. 
 

 18. Sprawy z zakresu gospodarki wodnej 
 

W roku 2016 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 
wpłynęło 18 spraw o symbolu 609 co oznacza, iż ilość tych spraw nieco 
wzrosła w stosunku do roku poprzedniego (11 spraw). Z poprzedniego roku 
do rozpoznania została jedna sprawa. Merytorycznie wyrokami orzeczono  
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w 8 sprawach tj. w czterech oddalono skargę, w trzech uchylono zaskarżone 
decyzje, zaś w jednej zobowiązano do dokonania czynności. Przy czym 
sprawa o sygn. akt II SA/Bk 123/16 została połączona do wspólnego 
rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą o sygn. akt II SA/Bk 122/16 z uwagi 
na to, że obie sprawy jako dotyczące tej samej decyzji mogły być objęte 
jedną skargą. Tak samo sprawa o sygn. akt II SA/Bk 734/16 została 
połączona ze sprawą sygn. akt II SA/Bk 733/16. Ponadto w 6 sprawach 
skargi zostały odrzucone, ze względu na braki formalne, przy czym dwie 
sprawy z uwagi na zakres nie należały do kognicji sądów administracyjnych 
(II SAB/Bk 87/16 i II SAB/Bk 79/16). Dodatkowo w sprawie II SA/Bk 
466/16 umorzono postępowanie ze względu na uchylenie zaskarżonego 
orzeczenia w trybie wznowienia postępowania przez organy 
administracyjne, zaś w sprawie II SO/Bk 10/16 przekazano według 
właściwości do NSA, w celu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego między 
organami. 

W sprawie II SA/Bk 341/16, w której sąd oddalił skargę w przedmiocie 
legalności decyzji nakazującej wykonanie urządzeń zapobiegających szkodę 
na gruntach sąsiednich spowodowaną zmianą stanu wody i sporządził 
uzasadnienie, skład orzekający wskazał, iż przesłanką wydania decyzji na 
podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) jest wystąpienie zmiany stanu wody na 
gruncie i szkodliwe oddziaływanie takiej zmiany na nieruchomości 
sąsiednie, przy czym pomiędzy zmianą a oddziaływaniem musi istnieć 
związek przyczynowo – skutkowy (vide wyrok z dnia 7 listopada 2014 r.,  
II OSK 7/14, CBOSA). Wskazano, że co do zasady nie ma sporu pomiędzy 
stronami i organem, iż faktycznie przyczyną podtapiania działek skarżących 
jest związane z intensywną urbanizacją tego terenu ograniczenie chłonności 
podłoża (liczne utwardzenia wykonane dla sklepu) i w konsekwencji 
kierowanie do istniejących rurociągów i kolektorów zwiększonych ilości 
wody. Przyjęto jednak, że przepis art. 29 prawa wodnego jest skierowany do 
dwóch podmiotów: przede wszystkim właściciela gruntu (ust. 1 i 2) oraz  
do wójta, burmistrza i prezydenta miasta jako organu uprawnionego do 
nakazywania usuwania nieprawidłowych sytuacji. Jeżeli zatem przyczyna 
szkodliwej zmiany stanu wody na przedmiotowych działkach została przez 
biegłego wskazana jako m.in. zbyt mała przepustowość rurociągu dn 250, to 
właściciele nieruchomości, na której występuje przyczyna są – zgodnie z art. 
29 ust. 2 prawa wodnego – zobowiązani do jej usunięcia. Zdaniem sądu, nie 
ma znaczenia w sprawie fakt, jakoby zamknięcie rowu otwartego 
rurociągiem dn 250 w końcu lat 90-tych ubiegłego wieku było legalne bądź 
nie oraz kto tego dokonał. Faktem jest, jak wskazał biegły, a której to opinii 
nie podważono w sprawie, że rurociąg ten przebiega przez przedmiotowe 
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działki, a zatem ich właściciele powinni usunąć stan wywołujący szkodliwe 
oddziaływanie na grunty sąsiednie. Podkreślić należy, że przepis art. 29  
ust. 2 prawa wodnego obciąża expressis verbis takim obowiązkiem 
właściciela gruntu także w sytuacji, gdy zmiany spowodował na tym gruncie 
przypadek lub osoba trzecia, a więc bez znaczenia są przyczyny tego stanu 
rzeczy. Nie może być zatem mowy o przerzucaniu wyłącznie na skarżących 
odpowiedzialności za zwiększony zrzut wody z nowo zabudowanych,  
a wyżej położonych nieruchomości w sytuacji powyżej wskazanego, 
jednoznacznego brzmienia przepisu art. 29 ust. 2 prawa wodnego.  

W innej ze spraw (II SA/Bk 387/16), która dotyczyła immisji polegającej 
na podtapianiu nieruchomości sąsiednich, skład orzekając opierając się na 
art. 29 ust. 3 Prawa wodnego wskazał, iż organ powinien przede wszystkim 
dokonać ustaleń, czy istotnie bezprawne działanie właściciela działki 
dokonało zmiany stanu wody na gruncie skarżącego oraz czy działanie to 
szkodliwie wpłynęło na grunt sąsiedni. Organ prowadzący w tej sprawie 
postępowanie, ma zatem obowiązek ustalić oraz wykazać istnienie związku 
przyczynowo - skutkowego między dokonaną zmianą, a wynikłą z powodu 
tej zmiany szkodą na nieruchomości.  
W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalone jest natomiast 
stanowisko, że wydanie decyzji o nałożeniu albo o odmowie nałożenia 
sankcji określonej w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne wymaga 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Postępowanie takie 
wymaga jednak wiedzy specjalistycznej i nie może ograniczyć się do 
stwierdzenia wykonania prac powodujących podwyższenie bądź obniżenie 
gruntu. Stąd też w orzecznictwie przyjmuje się, co do zasady jednolicie, że w 
sprawach o przywrócenie stosunków wodnych na gruncie i wydanie decyzji 
na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne opinia biegłego (biegłych) 
jest w zasadzie niezbędna. Wydane zaś rozstrzygnięcie wyłącznie w oparciu 
o notatki z oględzin i dokumenty dotyczące projektu utwardzenia placów 
manewrowych przedmiotowej nieruchomości bez poddania ich wnikliwej 
analizie pod kątem przydatności do ustaleń w ramach przepisu z art. 29 
ustawy – Prawo wodne, jest wadliwe, albowiem zostało wydane z rażącym 
naruszeniem wymagań określonych przepisami art. 7, 77 i 80 k.p.a. Sąd 
uznał również, iż organ prowadzący postępowanie w niniejszej sprawie 
naruszył w stopniu rażącym również przepis art. 29 ust.3 prawa wodnego  
w zakresie wyboru jednej z sankcji przewidzianych w tym przepisie. Ustawa 
nie zawiera żadnego dodatkowego unormowania, z którego wynikałoby, iż 
jako podstawowe preferowane jest któreś wskazane w przepisie 
rozwiązanie, czyli w celu usunięcia szkodliwego wpływu zmiany stanu wody 
na nieruchomości sąsiedniej to organ winien nakazać w decyzji taki sposób 
zapobieżenia szkodom, jaki w okolicznościach danej sprawy będzie 
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najskuteczniejszy i najprostszy do wykonania, przy czym musi dokonać 
wyboru czy jest to przywrócenie do stanu poprzedniego, czy też wykonanie 
urządzeń zapobiegających szkodom. Zatem zobowiązanie do przywrócenia 
stanu poprzedniego stosunków wodnych na działce poprzez wykonanie 
urządzeń odprowadzających wodę opadową nie miało podstawy w 
obowiązującym przepisie prawa, a zatem nastąpiło z rażącym naruszeniem 
normy art. 29 ust. 3 prawa wodnego. Ponadto, przewidziany w wyżej 
wymienionym przepisie obowiązek wykonania urządzenia zapobiegającego 
szkodom nakłada na organ obowiązek precyzyjnego określenia sposobu 
jego wykonania, umiejscowienia, określenia jego wymiarów. W ocenie sądu 
wadliwość decyzji organu I instancji polegała również na wskazaniu terminu 
dla wykonania przez skarżącego nałożonych decyzją – obowiązków. 
Przepisy prawa wodnego nie przewidują bowiem możliwości określenia 
terminu wykonania obowiązków nałożonych na podstawie art. 29 ust. 3 tej 
ustawy. 
Ponadto w sprawie II SA/Bk 215/16 również dokonywano ustaleń czy 
doszło do naruszenia stosunków wodnych na tle art. 29 ust. 3 – Prawa 
wodnego. 

Do ciekawszych spraw w tej kategorii należy sprawa II SA/Bk 586/16  
w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie określenia 
zasad i trybu korzystania z zalewu wodnego, w której oddalono skargę na 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, który stwierdził nieważność uchwały 
jako podjętej bez podstawy prawnej. W ocenie sądu organ nadzoru trafnie 
zakwalifikował przedmiotowy zalew wodny jako śródlądową wodę płynącą, 
wskazując, że został on urządzony jako zbiornik retencyjny na rzece. Jak 
podniesiono zaś w zaskarżonym rozstrzygnięciu nadzorczym, została ona 
ujęta pod poz. nr 35 w części dotyczącej województwa podlaskiego,  
w załączniku nr 2 – Śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, 
stanowiące własność publiczną, istotne dla regulacji stosunków wodnych 
dla potrzeby rolnictwa, do rozporządzenia Rady Ministrów z 17 grudnia 
2001 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części 
stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149). 
Uwzględniając powyższe sąd uznał, że przedmiotowy zbiornik jest 
sztucznym zbiornikiem wodnym usytuowanym na wodach płynących, który 
zgodnie z powołanym przepisem art. 5 ust. 3 pkt 1 lit.c ustawy – Prawo 
wodne należy zaliczyć do śródlądowych wód powierzchniowych płynących. 
Taka kwalifikacja zbiornika spowodowała, iż stanowi on własność Skarbu 
Państwa (art. 10 ust. 1a ustawy – Prawo wodne).  

Kolejnym problem, który pojawił się w tej sprawie było rozdzielenie 
własności wód od własności znajdujących się pod nimi gruntami. Rada 
miasta podnosiła bowiem, iż zbiornik obejmuje obszar działki, która jak 
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wynika z księgi wieczystej, stanowi własność gminy i z tego względu rada 
jako organ stanowiący miasta wywiódł swoje kompetencje do 
reglamentowania sposobu korzystania z przedmiotowego zbiornika. 
Analizując powyższą kwestię sąd przypomniał stwierdzenia zawarte  
w uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów, której nadano moc zasady 
prawnej, z dnia 18 listopada 1971 r., III CZP 28/71, OSNC 1972/3/43, iż 
Prawo wodne rozróżnia własność wód oraz własność gruntów, które są 
pokryte wodami powierzchniowymi. Własność wody jest kategorią prawną 
prawa wodnego, odmienną od własności w rozumieniu art. 140 k.c. 
Cywilistyczne określenie prawa własności w pełni odnosi się do gruntów 
pokrytych wodami, nie obejmuje natomiast własności wody jako nie będącej 
rzeczą w rozumieniu art. 45 k.c. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia  
19 listopada 2004 r., sygn. akt II CK 146/04, Lex Nr 271677). Skład 
orzekający podzielił powyższe stanowisko, iż dla potrzeb niniejszej sprawy 
rozważenia wymaga prawo własności w rozumieniu przepisów Prawa 
wodnego. Wody zbiornika zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 5 ust. 3 
pkt 1 lit. c i art. 10 ust. 1a, ust. 2 Prawa wodnego do śródlądowych wód 
powierzchniowych płynących, wód publicznych stanowiących własność 
Skarbu Państwa. Taka kwalifikacja decyduje o wyłączeniu płynących wód 
publicznych z obrotu cywilnoprawnego, w myśl art. 10 ust. 3 w/w ustawy,  
z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Wyłącza także z takiego 
obrotu grunty znajdujące się pod takimi wodami. Dokonując powyższej 
oceny na kanwie obowiązujących przepisów prawa sąd zatem stwierdził, iż 
rada miasta nie miała kompetencji uchwalenia Regulaminu korzystania ze 
zbiornika wodnego, którego nie jest właścicielem.  

W grupie zaś spraw, w których uchylono zaskarżone decyzje  
w przedmiocie naruszenia stosunku wodnych (II SA/Bk 122/16, II SA/Bk 
655/16 i II SA/Bk 733/16) przyczyny uchybień leżały w naruszeniu 
przepisów postępowania, które to miały wpływ na wynik postępowania,  
w tym również w niewyjaśnieniu wszystkich okoliczności istotnych dla 
prawidłowego rozstrzygnięcia. 

W ogólnej ocenie należy stwierdzić, iż w 2016 roku problematyka spraw 
dotyczących gospodarki wodnej nie odbiegała od tej, która była 
przedmiotem działalności orzeczniczej WSA w Białymstoku w roku 
poprzednim. Nietypową sprawą było jedynie rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie 
określenia zasad trybu i korzystania z zalewu wodnego, omówione wyżej.  
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 19. Sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa 
 

Sprawy omawianej kategorii  stanowią niewielki procent 
spraw rozpoznawanych w sądzie. W 2016 r. rozpoznano 18, natomiast  
w 2015 r. rozpoznano łącznie 21 spraw. Na 16 spraw rozpoznanych na 
rozprawie w 14 – skargę oddalono, w 1 uwzględniono a w 1 odrzucono. 
Nie we wszystkich sprawach, w których skarga została oddalona, 
sporządzone były uzasadnienia. W ujęciu przedmiotowym 8 spraw 
dotyczyło ochrony gruntów rolnych i leśnych (podsymbol 6160),  
4 sprawy scalania i wymiany gruntów (podsymbol 6162), 2 sprawy 
weterynarii i ochrony zwierząt (podsymbol 6168), a 1 sprawa to „inne  
o symbolu podstawowym 616". 

W sprawach II SA/Bk 323/16 oraz II SA/Bk 552/16 o podsymbolu 6160 
ze skarg na decyzje odmawiające zezwolenia zmiany lasu na użytek rolny 
ujawniło się podobne zagadnienie prawne dotyczące interpretacji terminu 
„obiekt”. Skarżący w tych sprawach wystąpili o wydanie zezwolenia na 
zmianę lasu na użytek rolny i zapadły decyzje odmowne ze wskazaniem  
na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej, której wnioskodawcy nie 
przedłożyli. Organy wskazywały, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 87 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.  
z 2016 r., poz. 71) zmiana lasu na użytek rolny o powierzchni nie mniejszej 
niż 1 ha wymaga uzyskania decyzji środowiskowej (art. 72 ust. 1 pkt 9 
ustawy środowiskowej). W omawianych sprawach wnioskodawcy 
zamierzali co prawda uzyskać decyzję o zmianie dla powierzchni mniejszej 
niż 1 ha, ale organ ustalił, że zsumowanie powierzchni leśnej wyłączanej  
z kompleksu leśnego na podstawie różnych wniosków, różnych podmiotów, 
ale dotyczących tego samego kompleksu leśnego daje wynik wyższy niż 
jeden ha. Skarżący kwestionowali sumowanie powierzchni leśnych, dla 
których zgłoszono wnioski o zmianę lasu na użytek rolny. Twierdzili, że 
każdą sprawę zmiany lasu na użytek rolny należy traktować odrębnie. 
Składy orzekające sądu w dwóch wyżej wymienionych sprawach nie 
podzieliły stanowiska skarżących oceniając jako zgodne z prawem 
stanowisko organów odwołujące się do § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia  
i terminu „obiekt”. Zgodnie z tym przepisem przedsięwzięciem mogącym 
potencjalnie oddziaływać na środowisko jest też przedsięwzięcie 
nieosiągające progów określonych w ust. 1 (czyli w przypadku lasu – 
nieosiągające 1 ha), jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących 
przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub 
zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na 
terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1. Sądy 
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wyjaśniły, że „obiektem” w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia może 
być kompleks leśny geodezyjnie wydzielony. Może on występować jako 
jedna działka lub kilka geodezyjnie wydzielonych nieruchomości 
stanowiących las w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. 
Sąd przyznał rację organom administracji, które kompleks leśny geodezyjnie 
wydzielony potraktowały jak „obiekt”. Wskazał, że przyjęcie, iż zbycie jednej 
lub kilku działek wchodzących w skład kompleksu leśnego tj. działek 
powstałych po uzyskaniu decyzji o zmianie lasu na użytek rolny wyklucza 
uwzględnienie tych nieruchomości w sumowaniu powierzchni, o której 
mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w przypadku wystąpienia o taką 
zmianę dla innych, kolejnych działek - niweczyłoby cel regulacji prawnych 
skierowanych na ochronę lasów. Otwierałoby prostą drogę do obchodzenia 
wymogu uzyskiwania decyzji środowiskowych. Sąd odwołał się również do 
definicji przedsięwzięcia zawartej w art. 3 pkt 13 ustawy środowiskowej,  
w której wskazuje się m. in., że przedsięwzięcia powiązane technologicznie 
kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane 
przez różne podmioty. Wskazał, że różnorodność podmiotów 
właścicielskich występujących o zmianę lasu na użytek rolny nie wyklucza 
sumowania powierzchni leśnych wskazywanych w różnych wnioskach  
i traktowania ich jako jeden „obiekt” w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia. 

Na uwagę zasługują także dwie inne sprawy dotyczące zmiany lasu na 
użytek rolny (II SA/Bk 463/16 oraz II SA/Bk 372/16). Sąd wyjaśnił w nich 
jak należy rozumieć przesłankę „szczególnie uzasadnionej potrzeby 
właściciela lasu”. Wskazał, że szczególnie uzasadniona potrzeba właściciela 
lasu, mająca uzasadniać przekształcenie lasu w użytek rolny, musi być 
aktualna (realna) w dacie występowania z wnioskiem, a nie tylko 
potencjalna. Dążenie do poprawienia sytuacji materialnej w przyszłości na 
wypadek powrotu do kraju z emigracji, przy braku skonkretyzowanej daty 
powrotu do ojczyzny, nie stanowi szczególnie uzasadnionej potrzeby 
właściciela lasu przemawiającej za udzieleniem zezwolenia na zmianę lasu 
na użytek rolny. Sąd także wskazał, że „szczególna" potrzeba w sposób 
wyraźny winna odbiegać od potrzeb typowych. Zmiana przekształcenia lasu 
w użytek rolny musi być dla właściciela lasu czymś absolutnie niezbędnym 
w danej sytuacji. Zdaniem sądu, wyjątkowość sytuacji podmiotu 
ubiegającego się o zezwolenie na zmianę gruntu leśnego na użytek rolny, 
postrzegana poprzez pryzmat obowiązków ciążących na tym podmiocie jako 
właścicielu lasu, określonych przepisami ustawy o lasach oraz celem tej 
ustawy, powinna mieć wagę przewyższającą wartości chronione tą ustawą, 
jeśli ma dojść do udzielenia zgody na zmianę lasu na użytek rolny. 
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Z kolei wśród spraw o podsymbolu 6162 (scalanie i wymiana gruntów) 
warto zwrócić uwagę na dwa stanowiska sformułowane przez sąd: 
- w sprawie II SA/Bk 150/15 wyjaśniono, że ustawa o scalaniu i wymianie 
gruntów z dnia 26 marca 1982 r. nie przewiduje wymogu zgody wszystkich 
właścicieli gruntów objętych scalaniem na wszczęcie postępowania i jego 
przeprowadzenie (stąd stanowisko w toku tej procedury ustala się 
większością głosów). Ustawa ta reguluje scalenie jako akcję zmierzającą do 
globalnego uporządkowania stanu gruntów na danym terenie, inicjowaną  
i akceptowaną generalnie przez większość a niekoniecznie przez wszystkie 
osoby zainteresowane. Interesy tych, którzy akcji takiej nie akceptują co do 
zasady, chronione są odpowiednią procedurą, w ramach której 
projektowane rozwiązania mają być ujawniane, uprawnienie do udziału  
w podejmowaniu najbardziej istotnych decyzji należy do wszystkich 
zainteresowanych, zgłaszane zastrzeżenia mają być rozpatrywane 
komisyjnie, wreszcie uczestnicy reprezentowani są przez wybieraną przez 
siebie radę; 
- w sprawie II SA/Bk 694/15 sąd wskazał, że scalanie gruntów stanowi 
zabieg zbiorowy, podejmowany w ramach uznania administracyjnego  
i nawet naruszenie indywidualnego interesu uczestnika postępowania nie 
może podważać legalności decyzji scaleniowej, jeżeli została zachowana 
podstawowa zasada wydzielenia gruntów określona w art. 8 ust. 1 ustawy. 
Nadto sam fakt posiadania dużego udziału we wspólnocie gruntowej nie 
upoważnia do traktowania takiej osoby w szczególny sposób, w tym nie 
uprawnia jej do otrzymania gruntów najwartościowszych.  

Spośród spraw dotyczących weterynarii i ochrony zwierząt wskazać 
należy na sprawę II SA/Bk 607/16, w której sąd oddalił skargę od odmowy 
wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na 
prowadzenie działalności w formie schroniska. Ocenił, że stowarzyszenie 
wnioskujące o wszczęcie postępowania nie wykazało ani związku tego 
wniosku z celami statutowymi stowarzyszenia (organizacja powołała się na 
to, że schronisko przyjmuje zwierzęta spoza obszaru swojej działalności), 
ani tego, aby za wszczęciem postępowania przemawiał interes społeczny.  
W ocenie sądu, w sprawie wystąpiła wręcz wyraźna sprzeczność pomiędzy 
złożonym żądaniem a interesem społecznym, gdyż to właśnie w interesie 
społecznym (interesie mieszkańców, interesie bezdomnych zwierząt) leży 
zapewnienie ochrony i opieki bezdomnym zwierzętom, które realizowane 
jest przez wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich  
w schronisku.  

Sprawy o symbolu podstawowym 616 w roku sprawozdawczym 
zdominowane zostały przez zagadnienia związane z udzielaniem zezwolenia 
na zmianę lasu na użytek rolny. Sąd kontynuował dotychczasową linię 
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orzeczniczą, zgodnie z którą uzyskanie zgody na taką zmianę musi zostać 
poprzedzone wystąpieniem szczególnych okoliczności, zaś interpretacja 
przepisów powinna uwzględniać cel ustawy o lasach tj. ich ochronę.  

W pozostałych kategoriach (scalanie i wymiana gruntów, weterynaria  
i ochrona zwierząt) sąd podkreślał znaczenie interesu lokalnego (wspólnoty 
gruntowej) i społecznego (prowadzenie schroniska).  
 

20. Sprawy samorządowe  
 

Spośród skarg na uchwały organów samorządu terytorialnego 
rozpoznanych w 2016 r. można wyróżnić: 
- skargi na uchwały organów jednostek samorządowych, w tym 37 skarg na 
uchwały rady gminy, 3 skargi na uchwały rady powiatu, 4 skargi na uchwały 
sejmiku wojewódzkiego; 
- skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych 
(1 skarga); 
- skargi organów jednostek samorządowych na rozstrzygnięcia nadzorcze,  
w tym 8 skarg organów gminy na czynności nadzorcze wojewody, 1 skarga 
organu powiatu na czynności nadzorcze wojewody oraz 2 skargi organów 
samorządu województwa na czynności nadzorcze, 
- skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji 
niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych 
prawem, wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy  
o administracji rządowej w województwie (1 skarga). 

Z rozpoznanych merytorycznie spraw na uwagę zasługują następujące: 
- w sprawie II SA/Bk 788/15, dotyczącej regulaminu utrzymania czystości  
i porządku, sąd przyjął, że nałożenie na właścicieli nieruchomości 
obowiązków utrzymania czystości porządku oraz należytego stanu 
sanitarno-higienicznego nieruchomości oraz znajdujących się przy nich 
urządzeń, do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, chwastów i innych 
zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, niezwłocznie 
po ich pojawieniu się, do gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu i lodu 
przy krawędzi chodnika z jezdnią w sposób umożliwiający swobodne  
i bezpieczne poruszanie się pieszych, do usunięcia śliskości na chodniku 
położonym wzdłuż nieruchomości, niezwłocznie po pojawieniu się 
wykracza poza upoważnienie rady gminy wynikające z art. 4 ust. 2 ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). W ocenie sądu również zobowiązanie 
właścicieli nieruchomości do bieżącego likwidowania nawisów śnieżnych 
oraz sopli stanowi nieuprawioną ingerencję w prawo własności właścicieli 
tychże nieruchomości. Wprawdzie ustawa uprawnia radę gminy do 
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określania zasad utrzymania czystości i porządku przez uprzątanie błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 
użytku publicznego, jednakże dachy i gzymsy budynków, na których 
powstają nawisy śnieżne i sople nie sposób uznać za części nieruchomości 
służące do użytku publicznego nawet wówczas, gdy są usytuowane nad 
terenami powszechnie dostępnymi; 
- w sprawach II SA/Bk 134/16 i II SA/Bk 170/16 sąd analizował uchwały  
w przedmiocie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 
oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za 
osiągnięte wyniki sportowe. Sąd zauważył, że katalog podmiotów, które 
będą mogły otrzymać nagrody sportowe, został określony przez 
ustawodawcę. Z przepisu art. 31 ust. 1 ustawy o sporcie wynika 
jednoznacznie, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać  
i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla 
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego nie jest władny doprecyzowywać tego katalogu 
ani go też zmieniać. Zdaniem sądu, działanie polegające na zmianie 
podmiotów uprawnionych poprzez wskazanie, że muszą to być zawodnicy 
klubów sportowych, narusza w sposób istotny normy art. 31 ust. 1 i 2 
ustawy o sporcie. Ponadto na gruncie obydwu spraw sąd stwierdził, że 
zarówno przyznanie stypendium sportowego, jak i odmowa jego przyznania 
następować winno w drodze decyzji administracyjnej. Sąd uznał też za 
nieprawidłowe zapisy uchwały dotyczące warunków wstrzymywania, 
zmiany wysokości lub cofnięcia stypendium sportowego, gdyż nie mieszczą 
się one w granicach ustawowego upoważnienia do określenia trybu i zasad 
przyznawania i pozbawiania stypendium. Dodatkowo w sprawie II SA/Bk 
170/16 sąd przyjął, że wprowadzenie zasady składania wniosku  
o przyznanie stypendium przez określone podmioty, np. kluby sportowe, 
okręgowe związki sportowe oraz P. Federację Sportu, jak też organizacje 
pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej narusza zasadę 
równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP), bowiem de facto 
uprzywilejowuje osoby zrzeszone, a także zawęża krąg podmiotów, które 
mogą wnioskować o stypendium do tych wskazanych przez klub lub inną 
organizację. Tym samym treść tego przepisu wypacza cel regulacji art. 31 
ust. 1 i 3 ustawy o sporcie określającego uprawnionych jako osoby fizyczne 
bez przypisania im dodatkowych cech i bez wskazania, że organ jednostki 
samorządu terytorialnego może we własnej regulacji uzależnić przyznanie 
stypendium od spełnienia cech dodatkowych (tzw. zrzeszenia). Ponadto sąd 
przyjął, że zapis wprowadzający możliwość cofnięcia stypendium  
w przypadku, gdy stypendysta zmienia barwy klubowe i zostaje członkiem 
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klubu działającego i zarejestrowanego poza województwem podlaskim 
stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady równości; 
- w sprawie II SA/Bk 182/16 sąd zauważył, że przyjęcie w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego rozwiązania polegającego na 
przeznaczeniu określonego terenu pod drogę wewnętrzną oznacza, że teren 
ten nadal pozostaje własnością jego dotychczasowego właściciela. 
Jednocześnie takie przeznaczenie skutkuje tym, że na tym terenie będzie 
mogła być zrealizowana tylko droga wewnętrzna. Stanowi to niewątpliwie 
ograniczenie prawa własności. Sąd uznał, że wprawdzie przeznaczenie 
określonego terenu pod drogi wewnętrzne nie pozbawia właściciela prawa 
własności, tak jak ma to miejsce w przypadku przeznaczenia terenu pod 
drogi publiczne, to nie oznacza to jeszcze, że konsekwencje takiego 
przeznaczenia pozostaną w zgodzie z zasadą proporcjonalności; 
- na gruncie sprawy II SA/Bk 205/16 dotyczącej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego poprzez wprowadzenie zakazu 
lokalizacji spopielarni zwłok sąd wyprowadził następujące tezy: 1) Istotne 
naruszenie zasad sporządzania planu będzie miało miejsce wówczas, gdy 
przyjęte w planie ustalenia nie dadzą się w żaden sposób pogodzić  
z normami prawnymi wyinterpretowanymi z zasad konstytucyjnych  
i regulacji ustawowych oraz gdy dokumentacja planistyczna zostanie 
przygotowana w sposób znacząco naruszający standardy normatywne,  
2) Skoro spopielarnia zwłok nie została w aktualnym porządku prawnym 
zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
to nie znaczy, że organ planistyczny – dysponując opracowaniami 
naukowymi i powołując się na unijny i międzynarodowy porządek prawny – 
nie może uznać, że konkretna inwestycja jest przedsięwzięciem negatywnie 
oddziałującym na społeczność lokalną. Wpisująca się we władztwo 
planistyczne możliwość kształtowania ładu przestrzennego, w tym 
możliwość ograniczenia realizacji pewnych inwestycji nie musi 
bezpośrednio korespondować z treścią rozporządzenia wskazującego, które 
inwestycje są inwestycjami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko. 
Innymi słowy, skorzystanie z władztwa planistycznego oznacza, że można 
zakazać realizacji także takich inwestycji, które nie zostały formalnie uznane 
za negatywnie znacząco oddziałujące na środowisko; 
- w sprawie II SA/Bk 222/16 sąd umarzając postępowanie sądowe w 
sprawie zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego 
zagospodarowania przestrzennego przyjął, że w sytuacji, gdy w obrocie 
prawnym nie funkcjonuje formalnie przedmiot zaskarżenia ani akt 
normatywny stanowiący podstawę wydania przedmiotu zaskarżenia, 
postępowanie sądowe uruchomione w celu przeprowadzenia kontroli 
legalności przedmiotu zaskarżenia jest oczywiście bezprzedmiotowe.  
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W sprawie został bowiem zaskarżony akt normatywny, który utracił moc 
obowiązującą z mocy samego prawa. Z kolei w sprawie tej samej skarżącej – 
II SA/Bk 223/16 sąd stwierdzając niezgodność z prawem zaskarżonego aktu 
uznał, że bezwzględna utrata z mocy prawa, mocy obowiązującej 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przed 
dniem 1 stycznia 1995 r. jest równoznaczna z oczywistą bezprawnością 
uchwały stwierdzającej aktualność takich planów. Skoro zaś naruszeniem 
interesu prawnego w rozumieniu art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 446 ze zm.) jest takie 
naruszenie subiektywnie pojmowanego przez skarżącego jego interesu, 
które obiektywnie polega na nieprzestrzeganiu przez organ norm prawnych 
powszechnie obowiązujących, to stwierdzenie obowiązywania aktu 
bezwzględnie wyeliminowanego z obrotu prawnego, którego to aktu treść 
dotyka uprawnień właścicielskich skarżących, musi być uznana za 
naruszenie ich interesu prawnego; 
- na gruncie sprawy II SA/Bk 421/16 sąd rozważał, czy skarga wniesiona 
później (po oddaleniu pierwszej skargi) na ten sam miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przez innego współwłaściciela tej samej 
działki jest dopuszczalna. Doszedł do wniosku, że bezzasadne jest założenie, 
że interes prawny dwóch współwłaścicieli jest zawsze identyczny. Sprawa 
ze skargi złożonej w trybie art. 101 ust. 1 u.s.g. jest sprawą „indywidualnych 
interesów lub uprawnień” a nie sprawą „uchwały”. Nawet gdy zarzuty 
dwóch następujących po sobie skarg współwłaścicieli tej samej działki są 
identyczne, sąd może o ich podobieństwie, zasadności i skuteczności 
przesądzić dopiero w merytorycznym postępowaniu, natomiast nie 
powinien drugiej skargi traktować jako niedopuszczalnej. Jednocześnie –  
w zakresie elementów zaskarżonej uchwały wspólnych dla wszystkich 
podmiotów, których interesu prawnego ona dotyczy tj. w zakresie 
przeprowadzenia procedury planistycznej – ocena prawna składu 
orzekającego w sprawie wcześniejszej jest w sprawie kolejnej wiążąca; 
- w sprawie II SA/Bk 560/16, dotyczącej miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sąd wyprowadził tezę, zgodnie z którą 
samodzielność gminy i możliwość ingerencji w prawa prywatne powinna 
odbywać się w granicach określonych prawem. Choć nie zawsze musi być 
zgodna z oczekiwaniami indywidualnych podmiotów, to nie powinna 
prowadzić do arbitralnego zarządzania prawem tych podmiotów. 
Korzystanie z władztwa planistycznego nie może następować  
z przekroczeniem granic porządku prawnego. Za takie przekroczenie sąd 
uznał działanie organu, który w planie na działce skarżącej, na której  
i w Studium, i w planie dopuszczono zabudowę usługową lub mieszkaniową, 
zamiast możliwości tej zabudowy przewidziano jako dominantę pas zieleni. 
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekał też  
w sprawach określania górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 
ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy (I SA/Bk 
759/15, I SA/Bk 1235/15, I SA/Bk 1243/15). Podstawą stwierdzenia ich 
nieważności było to, że rada gminy ustalając górne stawki opłat w kwocie 
netto przekroczyła w sposób istotny granice ustawowego umocowania 
wynikające z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach. Nie można bowiem podawać cen za usługi bez podania wartości 
podatku od towarów i usług, a tylko określając należność plus VAT. Za 
nieprawidłowe uznano też wskazanie stawek opłaty bez podatku VAT  
z jednoczesnym zaznaczeniem, że podatek ten będzie doliczany do "stawki". 

Na gruncie sprawy II SA/Bk 248/16 dotyczącej uchwały Zarządu 
Województwa w przedmiocie złożenia oświadczenia woli w przedmiocie 
zawarcia umowy, sąd sfomułował następujące tezy: 1) Redakcja przepisu 
art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 ze zm.) nie zawiera wymogu 
wyczerpania środków zaskarżenia przed wniesieniem skargi.  
Jest to zatem sytuacja, gdy ustawa szczególna „stanowi inaczej" (art. 52 § 4 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). 2) Legitymacja 
skargowa na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym jest złożona. Przysługuje podmiotowi, który nie tylko jest 
zainteresowany zawarciem umowy, ale na którego sytuację faktyczną lub 
prawną naruszenie prawa może wpłynąć w ten sposób, że grozi mu szkoda. 
3) Szkoda w rozumieniu art. 59 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym nie musi odpowiadać pojęciu szkody cywilnej rozumianej jako 
uszczerbek majątkowy. Nie chodzi w tym przepisie wyłącznie o wystąpienie 
konkretnej straty czy utratę konkretnych korzyści. Zagrożenie szkodą,  
o którym mowa w art. 59 ust. 1, to możliwość prawdopodobnego 
wystąpienia takiego negatywnego oddziaływania na sytuację prawną  
i faktyczną podmiotu skarżącego, które może mieć (potencjalnie) wymiar 
ekonomiczny, dotkliwy dla tego podmiotu. 

W sprawie II SA/Bk 640/16 sąd rozpoznawał skargę, której 
przedmiotem było stwierdzenie przez organ nadzorczy nieważności 
uchwały zarządu województwa w sprawie ponownego przeprowadzenia  
i ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora teatru. Sąd 
wywiódł następujące tezy: 1. Unieważnienie postępowania konkursowego 
dotyczącego wyboru kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury 
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku  
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o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 406 ze zm.) może nastąpić wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, 
szczególnych, niedających się zaakceptować w demokratycznym państwie 
prawa, z przyczyn widocznych na pierwszy rzut oka w postaci istotnych wad 
prawnych naruszających przepisy prawa oraz ustalone wcześniej normy 
postępowania konkursowego, nie zaś z powodów ocennych, uznaniowych. 
2) Procedura konkursowa nie może podlegać zmianie po zakończeniu 
postępowania konkursowego. Zmiana stanowiska organizatora dotycząca 
tej procedury nie może stanowić podstawy do podjęcia uchwały o 
ponownym przeprowadzeniu i ogłoszeniu konkursu na dyrektora instytucji 
kultury. 3) Ustawodawca, nie precyzując zasad ustalania kryteriów 
przydatności na stanowisko dyrektora jednostki organizacyjnej kultury, 
przyznał komisjom konkursowym swobodę kształtowania kryteriów oceny. 
O ile ustalone przez komisję kryteria nie pozostają w sprzeczności  
z prawem, są wiążące zarówno dla komisji jak i kandydatów a także dla 
organizatora. 

W sprawie I SA/Bk 500/16 sąd kontrolował rozstrzygnięcie nadzorcze 
wojewody w przedmiocie zatwierdzenia/odmowy zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Sąd 
podzielił stanowisko NSA wyrażone w wyroku II OSK 4/11, że zatwierdzenie 
bądź odmowa zatwierdzenia, dotyczy przedłożonych taryf, a więc zarówno 
taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. Norma kompetencyjna zawarta w art. 24 ust. 5 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków nie daje radzie gminy prawa do zatwierdzenia tylko niektórych 
taryf i odmowy zatwierdzenia pozostałych. Przy czym odmowa 
zatwierdzenia taryf nastąpić może jedynie wówczas, gdy taryfy sporządzone 
zostały niezgodnie z przepisami prawa. 

W sprawie II SA/Bk 129/16 dotyczącej uchwały w sprawie opłat za 
zajęcie pasa drogowego sąd podzielił stanowisko organu nadzoru, że 
ustalenie w uchwale zróżnicowania stawki za zajęcie pasa drogowego  
w zależności od tego, czy pas drogowy znajduje się w terenie zabudowanym, 
czy poza obszarem zabudowania narusza art. 40 ust. 9 ustawy o drogach 
publicznych, ponieważ przepis ten wymienia w sposób enumeratywny 
czynniki, które powinny być uwzględnione przy ustaleniu stawek za zajęcie 
pasa drogowego. Zróżnicowanie stawek w zależności od tego, czy zajęcie 
pasa nastąpiło w terenie zabudowanym, czy poza nim, narusza wskazany 
powyżej przepis, co jest istotnym naruszeniem art. 40 ust. 8 w zw. z ust. 9 
ustawy o drogach publicznych. 
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21. Sprawy z zakresu ustroju i organizacji samorządu terytorialnego 
 

Tak jak w latach ubiegłych, sprawy z tej kategorii stanowiły znikomy 
procent spraw rozpoznawanych w tutejszym sądzie. W roku 2016 wpłynęły 
tylko 2 sprawy z tej kategorii, a rozpoznana została jedna z nich. Sprawa  
II SA/Bk 708/16 dotyczyła kwestii wygaśnięcia mandatu radnego na 
podstawie art. 383 § 1 pkt. 5 ustawy Kodeks Wyborczy w związku  
z naruszeniem ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z 
prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, 
w której radny uzyskał mandat. Na tle tej sprawy sąd rozważał zagadnienie 
dopuszczalności wydania zarządzenia zastępczego w sytuacji odmownej 
uchwały rady gminy co do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
Przyjmując dopuszczalność wydania takiego zarządzenia sąd stwierdził, że 
jeżeli rada nie wyda w trybie art. 383 § 2 ustawy Kodeks wyborczy z dnia  
5 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011.21.112 ze zm.) aktu potwierdzającego 
wygaśnięcie mandatu radnego to aktualizuje się procedura zawarta  
w art. 98 a ust. 1 i 2 u.s.g.: Wojewoda wzywa organ gminy do podjęcia 
odpowiedniego aktu w terminie 30 dni a w razie bezskutecznego upływu 
terminu, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze. Podjęcie przez radę uchwały  
o odmowie wygaśnięcia mandatu radnego nie stoi na przeszkodzie do 
wydania przez organ nadzoru zarządzenia zastępczego o wygaśnięciu 
mandatu radnego. 

 
22. Sprawy z zakresu ewidencji ludności  

 
W 2016 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 

wpłynęło 20 spraw z zakresu ewidencji ludności, zaś z 2015 r. pozostało do 
rozstrzygnięcia 3 sprawy. Załatwiono 21 spraw, w których 14 skarg 
oddalono, w 1 sprawie uchylono decyzję, 6 spraw odrzucono, a 2 sprawy są 
jeszcze nierozpoznane. 

W wielu sprawach należących do tej kategorii podnoszono, że sprawy 
meldunkowe reguluje obecnie ustawa z dnia 24 września 2010 r.  
o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 722 ze zm.). Zgodnie z jej art. 69 
ust. 1 pkt 1 postępowania administracyjne wszczęte na podstawie ustawy  
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.) i niezakończone 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (01.03.2015 r.) w sprawach  
o wymeldowanie prowadzi się na podstawie nowych przepisów. Organy 
administracji w większości spraw zobowiązane były do stosowania przepisy 



 

128 

 

ustawy ewidencyjnej z 2010 r. (np. w sprawach: II SA/Bk 164/16, II SA/Bk 
172/16, II SA/Bk 233/16). 

Zdecydowaną większość spraw, jak w latach poprzednich, stanowiły 
skargi na ostateczne decyzje organów w przedmiocie wymeldowania czy też 
odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego. Co do wymeldowania – 
utrzymała się nadal linia orzecznicza, gdzie sądy administracyjne 
wskazywały, że zasadniczym elementem decydującym o możliwości 
wymeldowania jest opuszczenie miejsca pobytu stałego mające charakter 
trwały i dobrowolny tzn. takie, które wynika z nieskrępowanej woli 
przeniesienia swoich interesów życiowych w inne miejsce. W celu ustalenia 
tych przesłanek organy przeprowadzały postępowanie dowodowe. Między 
innymi w sprawach sygn. akt II SA/Bk 164/16 oraz II SA/Bk 246/16 
podniesiono także, że w/w utrwalony od lat kierunek orzecznictwa sądów 
administracyjnych został uznany za aktualny po zmianie przepisów 
meldunkowych, która miała miejsce wraz z wejściem w życie ustawy 
ewidencyjnej z 2010 roku.  

Na uwagę zasługuje sprawa II SA/Bk 172/16, w której sąd podniósł, iż 
w formularzu zgłoszenia pobytu stałego złożonym przez skarżącą 
zabrakło potwierdzenia podmiotu dysponującego tytułem prawnym do 
lokalu, że wnioskodawczyni w tym lokalu przebywa. W tym celu należało 
wszcząć postępowanie administracyjne celem wyjaśnienia przesłanek 
zameldowania, w szczególności przesłanki stałego pobytu skarżącej pod 
wskazanym w formularzu adresem. W trakcie tegoż postępowania 
ustalono, że doszło do eksmisji skarżącej na podstawie zaocznego wyroku 
Sądu Rejonowego oraz utrzymującego go w mocy wyroku Sądu 
Okręgowego. Nadto sprawa z powództwa skarżącej o pozbawienie 
wykonalności tytułu wykonawczego w/w wyroków zakończyła się 
oddaleniem sprawy. Wykonanie eksmisji, które nastąpiło na skutek stanu 
prawnego ukształtowanego powyższymi wyrokami oznaczało, że skarżąca, 
nawet mimo deklarowanego zamiaru przebywania w lokalu, fizycznie nie 
mogła w nim przebywać i faktycznie nie przebywała. Nie była zatem 
spełniona przesłanka zameldowania w postaci stałego, fizycznego 
przebywania w lokalu. Ta przesłanka istniała przez pewien czas po 
pierwszym wykonaniu wyroku eksmisyjnego zaocznego, kiedy w wyniku 
częściowej zmiany tego wyroku orzeczono o prawie skarżącej do lokalu 
socjalnego i wyrok ten wykonano dokonując wprowadzenia strony do 
pomieszczenia w przedmiotowym mieszkaniu. Jak ustalono, skarżąca mogła 
przebywać tam tymczasowo, do czasu przyznania lokalu socjalnego, co 
wynikało z wyroku Sądu Rejonowego. Skarżąca nie ustosunkowała się 
jednak do przedstawionej oferty lokalu socjalnego, w związku z czym 
wdrożono eksmisję do pomieszczenia tymczasowego, skutecznie 
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przeprowadzoną. Na tej podstawie sąd przyjął, że jeśli pozbawiono skarżącą 
prawomocnym wyrokiem sądu wykonanym poprzez eksmisję prawa do 
przebywania w lokalu, a pozbawieniu temu nie można zarzucić 
bezprawności (oddalono apelację od wyroku eksmisyjnego), nie ma 
możliwości przyjęcia, że przebywa ona w tym lokalu lub że deklarując 
zamiar przebywania w nim ma możliwość realizacji tego zamiaru, a tym 
samym przesłanki warunkujące zameldowanie nie zostały spełnione.  

Podobne zagadnienie wystąpiło w sprawie II SA/Bk 164/16  
o wymeldowanie, gdzie uznano, że ważnym dowodem w sprawie 
przemawiającym za tym, że sporny lokal nie został opuszczony przez 
uczestników dobrowolnie, jest treść wyroku Sądu Okręgowego, w którym 
sąd nakazał uczestnikom postępowania wydanie lokalu skarżącym, a także 
nakazał dopuszczenie ich do użytkowania części nieruchomości  
i pomieszczeń gospodarczych. Natomiast powództwo o eksmisję, zostało 
oddalone wyrokiem Sądu Rejonowego, co stanowi niepodważalny dowód na 
brak przesłanki dobrowolności i trwałości opuszczenia spornego lokalu 
przez uczestników i nie uprawniało do orzeczenia ich wymeldowania na 
podstawie art. 35 ustawy ewidencyjnej. 

Ponadto w sprawie II SA/Bk 233/16 podniesiono, że nie może być 
wątpliwości co do uprawnienia jednego ze współwłaścicieli lokalu do 
złożenia wniosku o wymeldowanie innej osoby tj. innego współwłaściciela 
lub osoby nieposiadającej tytułu prawnego do lokalu. Istota problemu  
w sprawach meldunkowych (o zameldowanie, o wymeldowanie) dotyczy 
bowiem nie kwestii tytułu prawnego do lokalu a faktycznego przebywania w 
nim. Tak zameldowanie jak i wymeldowanie z miejsca stałego pobytu mają 
charakter wyłącznie ewidencyjny i rejestrowy. W żaden sposób nie dotyczą 
ani nie niweczą praw rzeczowych bądź obligacyjnych do określonego lokalu. 
Tych ostatnich należy dochodzić w postępowaniu przed sądem 
powszechnym. Tym samym nie budziło wątpliwości sądu w przedmiotowej 
sprawie, że organy ewidencyjne prowadziły postępowanie na wniosek 
współwłaścicielki nieruchomości, jak też, że swoje działania skoncentrowały 
przede wszystkim na ustaleniu okoliczności opuszczenia lokalu przez 
skarżącego i tego, czy w tym lokalu nadal przebywa, czy ma do tego prawo  
i czy koncentruje tam swoje interesy życiowe. Ustalono, że skarżący nie 
przebywał w lokalu, jego nieprzebywanie było spowodowane pierwotnie 
opuszczeniem go w wyniku wykonania orzeczeń wydanych przez właściwe 
organy państwa, a następnie orzeczeniem sądowym potwierdzono brak 
możliwości odzyskania utraconego posiadania. A zatem skarżący  
w przedmiotowym lokalu od dawna nie koncentrował swoich interesów 
życiowych i zamieszkiwał w innym lokalu, który jest również przedmiotem 
współwłasności jego i byłej żony. W takiej sytuacji deklarowany przez 
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skarżącego zamiar powrotu do lokalu był jego subiektywnym 
oświadczeniem nieznajdującym pokrycia w obiektywnych okolicznościach 
stanu faktycznego sprawy. Tym samym nie mógł wywołać skutku w postaci 
uchylenia zaskarżonej decyzji o wymeldowaniu.  

Podobnie w sprawie II SA/Bk 246/16 uznano, iż dobrowolne 
opuszczenie miejsce stałego zamieszkania (zabranie swoich rzeczy i oddanie 
kluczy) oraz zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej stanowi spełnienie 
przesłanek uzasadniających wymeldowanie. Kwestia natomiast wzajemnego 
rozliczenia majątkowego czy finansowego pomiędzy skarżącym o osobą, 
która zamieszkuje nadal przedmiotową nieruchomość nie może stanowić 
podstawy do odmowy wymeldowania, gdyż może być regulowana jedynie 
na drodze postępowania cywilnego. 

W omawianej kategorii spraw wystąpił również interesujący problem 
proceduralny. Na uwagę zasługuje sprawa II SA/Bk 277/16 w przedmiocie 
stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji  
o wymeldowaniu z pobytu stałego, w której sąd – w swoim rozstrzygnięciu 
wskazał, iż z uwagi na to, że odwołanie nadano za pośrednictwem 
doręczyciela InPost, datą wniesienia odwołania była data jego wpływu do 
organu pierwszej instancji, co skutkuje ustaleniem wniesienia odwołania  
z jednodniowym uchybieniem terminu i koniecznością wydania 
postanowienia na podstawie art. 134 k.p.a. Powołując się na art. 57 § 2 pkt 5 
k.p.a. Sąd podniósł, iż termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego 
upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe. Skutki zaś nadania pisma u operatora innego niż wyznaczony 
wypracowało orzecznictwo. Wskazuje się w nim, że w przypadku nadania 
przesyłki u operatora pocztowego niebędącego operatorem wyznaczonym, 
czynność złożenia odwołania uważa się za dokonaną w dacie wpływu pisma 
do organu, nie zaś w dacie nadania przesyłki. Dodatkowo cytując art. 178 
ust. 1 ustawy – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 ze zm.) 
wskazano, że Poczta Polska S.A. pełniła obowiązki operatora 
wyznaczonego w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 
31 grudnia 2015 r. Zgodnie jednak z decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r. nr DRP.WKP.710.2.2015.26,27, 
wydaną na podstawie art. 71 ust. 1 w związku z ust. 3 i 4 Prawa pocztowego, 
Poczta Polska S.A. została wybrana operatorem wyznaczonym do 
świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, z dniem rozpoczęcia 
wykonywania tego obowiązku od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 
2025 r. Tym samym odwołanie zostało wniesione po terminie. 

Do nietypowych spraw w tej kategorii należy zaliczyć sprawę II SA/Bk 
774/15, w której odmówiono sprostowania aktu urodzenia poprzez 
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wpisanie innego imienia i nazwiska ojca. Podstawę materialnoprawną tej 
decyzji stanowił przepis art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – 
Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).  
W uzasadnieniu swego wyroku sąd podniósł, iż z uwagi na fakt, że dziecko 
urodziła kobieta niezamężna, jak również nie nastąpiło uznanie dziecka 
przez ojca, ani sądowe ustalenie, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
zastosował w akcie tzw. dane kryte tj. wpisał jako nazwisko ojca nazwisko 
matki z chwili urodzenia dziecka i imię wskazane przez matkę, o czym 
uczynił w akcie adnotację w rubryce „Uwagi". Postępowanie Kierownika 
USC było zgodne z art. 34 obowiązującego wówczas dekretu z dnia  
8 czerwca 1955 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1955 r. nr 25, 
poz. 151 ze zm.). W ocenie sądu organy prawidłowo ustaliły, że akt 
urodzenia skarżącego został sporządzony zgodnie z danymi zawartymi  
w dokumentach znajdujących się w aktach zbiorowych rejestracji stanu 
cywilnego, a także, że nie ma innych aktów stanu cywilnego, które 
stwierdzałyby zdarzenie wcześniejsze i dotyczyłyby skarżącego lub jego 
wstępnych. Z samej istoty aktu urodzenia wynika, że jest on pierwotnym 
dokumentem osoby, której dotyczy. Dane w nim zawarte mogą zatem zostać 
sprostowane – o ile byłyby niezgodne z aktami stanu cywilnego 
stwierdzające zdarzenie wcześniejsze dotyczącymi wstępnych dziecka. Gdy 
ustalenie prawidłowej treści aktu stanu cywilnego wymaga dokonania 
ustaleń faktycznych oraz przeprowadzenia postępowania dowodowego, 
sprawa powinna zostać rozstrzygnięta w postępowaniu sądowym przed 
sądem powszechnym. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy akty stanu cywilnego 
stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych; ich niezgodność  
z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym. 
Skarżący z tego prawa skorzystał i wniósł do sądu powszechnego wniosek  
o sprostowanie aktu stanu cywilnego.  

W okresie objętym sprawozdaniem w tej kategorii spraw tylko w jednej 
sprawie II SA/Bk 531/15 uchylono zaskarżoną decyzję w przedmiocie 
zmiany nazwiska. Wskazano w niej, że ze zgromadzonego w sprawie 
materiału dowodowego tj. dokumentów związanych ze zmianą nazwiska 
skarżącego na przestrzeni lat 1983 – 2010 wynika, że istniała podstawa do 
zmiany nazwiska noszonego z dotychczasowego na wskazane przez 
skarżącego z ważnego powodu jakim w ocenie organu było używanie tego 
nazwiska przez skarżącego tj. z podstawy określonej w art. 4 ust. 1 pkt 2 
ustawy z 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska. Taka 
zmiana w ocenie organu wykluczała z kolei zmianę nazwiska rodowego 
wpisanego do aktu urodzenia. Sąd orzekający wskazał, iż skoro w świetle 
art. 7 ust. 1 ustawy dopuszczalna jest także zmiana nazwiska rodowego to 
należało ustalić czy zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy istnieją ku temu ważne 
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powody. Skarżący wprawdzie nie wskazywał jakie ważne powody w jego 
ocenie dają ku temu podstawy, nie zwalniało to jednak organu od 
wyjaśnienia tej kwestii, zwłaszcza że w przeszłości na wniosek skarżącego 
kilkakrotnie zmian takich już dokonywano co wynika z załączonych do akt 
administracyjnych dokumentów i ta okoliczność winna być także 
przedmiotem oceny. 

Konkludując należy stwierdzić, że wpływ w 2016 roku spraw z zakresu 
ewidencji ludności zarówno co do ich rodzaju jak i liczby utrzymuje się na 
poziomie z poprzedniego roku. 
 

23. Sprawy z zakresu stosunków pracy, stosunków służbowych  
oraz Inspekcji Pracy 

 
W 2016 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 

wpłynęło 14 spraw z zakresu stosunków pracy, stosunków służbowych oraz 
Inspekcji Pracy zaś z 2015 r. pozostała do rozstrzygnięcia jedna sprawa. 
Załatwiono 13 spraw, w których 9 skarg oddalono, w 3 sprawach uchylono 
decyzje, w jednej sprawie odrzucono skargę, a 2 sprawy oczekują na 
wyznaczenie terminu. 

W sprawie II SA/Bk 75/16 – sąd oddalając skargę na orzeczenie 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie kary dyscyplinarnej 
powołał w uzasadnieniu treść art. 132 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 06 kwietnia 
1990 r. o Policji (Dz.U z 2015 r., poz. 335 ze zm.) oraz § 4 pkt 3 i § 6 
zarządzenia nr 1204 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2007 
roku w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji 
wskazując, iż funkcjonariusz policji dopuścił się naruszenia dyscypliny 
służbowej polegającej na przekroczeniu uprawnień określonych w 
przepisach prawa poprzez danie wyrazu za pośrednictwem mediów swemu 
niezadowoleniu w zakresie m.in. polityki nagradzania i awansowania 
funkcjonariuszy narażając wizerunek Policji na negatywne postrzeganie 
przez tzw. opinię publiczną. Jest to zachowanie w świetle zasad 
obowiązujących funkcjonariuszy Policji wobec których z racji pełnionej 
funkcji i nałożonych zadań obowiązują szczególnie rygorystyczne 
wymagania niedopuszczalne i powinno spotkać się ze stanowczą reakcją 
organów. Dlatego też wymierzoną karę ostrzeżenia o niepełnej przydatności 
do służby na zajmowanym stanowisku należało uznać za adekwatną do 
rodzaju przewinień, okoliczności ich popełnienia i stopnia zawinienia. 
Ponadto, organ przy wymierzaniu kary uwzględnił okoliczności łagodzące 
m.in., takie jak pozytywna opinia służbowa obwinionego, fakt, iż nie był on 
karany dyscyplinarnie w toku dotychczasowej służby. W tej sytuacji 
wymierzona kara dyscyplinarna ostrzeżenia o niepełnej przydatności do 
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służby na zajmowanym stanowisku spełni swój cel wychowawczy, jak 
również prewencyjny zapobiegając następnym naruszeniom, jakich mógłby 
dopuścić się skarżący. 

Wśród spraw zasługujących na uwagę znajduje się sprawa II SA/Bk 
740/15 w przedmiocie zawieszenia funkcjonariusza celnego w pełnieniu 
obowiązków służbowych, w której tutejszy sąd uchylił zaskarżoną decyzję 
oraz poprzedzające ją rozstrzygnięcie stwierdzając, iż zawieszenie 
funkcjonariusza celnego w czynnościach służbowych w oparciu o art. 103 
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 990) jest możliwe w razie wszczęcia przeciwko funkcjonariuszowi 
postępowania karnego, czyli tej fazy postępowania, która toczy się 
przeciwko osobie. Faza ta zaczyna się z chwilą wydania postanowienia  
o przedstawieniu zarzutów, przy czym "wydanie" postanowienia to 
sporządzenie i ogłoszenie postanowienia oraz przesłuchanie podejrzanego. 
Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie potwierdza 
zaistnienia wyżej wymienionej przesłanki obligatoryjnego zawieszenia.  
W ocenie sądu organ celny błędnie przyjął (pomimo uznania, że możliwość 
wydania decyzji w oparciu o ww. przepis następuje dopiero w fazie 
postępowania "in personam"), że mimo braku przedstawienia skarżącemu 
zarzutów, postępowanie karne weszło już w taką fazę. Organ odwoławczy 
wadliwie utożsamił treść przesłanego zawiadomienia z wszczęciem 
przeciwko skarżącemu postępowania karnego. Naruszenie przez organ 
odwoławczy prawa materialnego doprowadziło w konsekwencji do 
wadliwego utrzymania w mocy decyzji organu pierwszej instancji.  
W konkluzji tutejszy sąd uznał, że organy obu instancji nie ustaliły 
rzeczywistego stanu faktycznego istniejącego w dniu wydawania przez nie 
decyzji w przedmiocie zawieszenia, w szczególności nie ustaliły na jakim 
etapie znajduje się postępowanie przygotowawcze i czy doszło do 
spełnienia wszystkich przesłanek pozwalających na przyjęcie, że wobec 
skarżącego "wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów". Powyższe 
ustalenia są o tyle istotne, że decydują o poprawności wydanego 
rozstrzygnięcia. Przepis art. 103 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej ma 
niewątpliwie charakter sankcyjny, aby zatem nastąpiło jego prawidłowe 
zastosowanie, ustalony w sprawie stan faktyczny musi być niewątpliwy. To 
organ a nie skarżący ma ustalić zaistnienie przesłanki warunkującej 
zawieszenie postępowania w czynnościach służbowych. Przerzucanie zaś 
tego obowiązku na stronę nie znajduje potwierdzenia w obowiązującym 
porządku prawnym.  

Z kolei w sprawie II SA/Bk 181/16 ze skargi na decyzję Dyrektora 
Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie umorzenia postepowania  
w sprawie wniosku wystąpienia ze służby, tutejszy sąd w uzasadnieniu 
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wyroku oddalającego skargę stwierdził, iż w analizowanym przypadku 
doszło do swoistej konkurencji dwóch podstaw ustania stosunku 
służbowego funkcjonariusza służby więziennej. Organ wygasił stosunek 
służbowy na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. 
o Służbie Więziennej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w sytuacji, 
gdy funkcjonariusz wystąpił z wnioskiem o zwolnienie go ze służby na 
podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 3 ustawy o Służbie Więziennej. Sąd 
uznał, że wobec bezspornej nieobecności skarżącego w służbie powyżej  
3 miesięcy z powodu tymczasowego aresztowania jego stosunek służbowy 
wygasł z mocy prawa. Wobec tego, że stosunek służbowy wygasł z mocy 
prawa wyłączona została wola skarżącego w zakresie jego trwania. Tym 
samym postępowanie w sprawie pisemnego zgłoszenia wystąpienia ze 
służby stało się bezprzedmiotowe. Wygaszenie stosunku służbowego  
z uwagi na nieobecność w służbie przez okres powyżej 3 miesięcy z powodu 
tymczasowego aresztowania ma na celu usunięcie ze służby osób, których 
zachowanie godzi w autorytet wykonywanej służby. Natomiast celem 
przepisu art. 96 ust. 3 ustawy o Służbie Więziennej jest ochrona 
funkcjonariuszy przed niepodejmowaniem przez przełożonego decyzji  
o zwolnieniu ze służby lub określaniem przez nich dowolnych, dłuższych niż 
ustawowy terminów zwolnienia. Norma ta nie chroni zatem funkcjonariuszy 
przed wygaszeniem stosunku służbowego na mocy art. 97 ust. 1 pkt 6 
ustawy. Oznacza to, że właściwy organ po otrzymaniu wniosku o zwolnienie 
ze służby złożonego w trybie art. 96 ust. 3 ustawy powinien zwolnić go  
w terminie do 3 miesięcy, ale tylko wówczas, gdy w tym terminie nie 
nastąpiło wygaszenie stosunku służbowego z mocy prawa. Z wyżej 
wskazanych względów, umorzenie postępowania z wniosku skarżącego  
o wystąpienie ze służby jako bezprzedmiotowego z uwagi na stwierdzenie 
wygaśnięcia stosunku służbowego, w związku z nieobecnością w służbie 
przez okres powyżej 3 miesięcy z powodu tymczasowego aresztowania, 
należało ocenić jako zgodne z prawem.  

W konkluzji należy stwierdzić, że w bieżącym roku sprawozdawczym 
nieznacznie zmniejszył się wpływ spraw dotyczących stosunków pracy, 
stosunków służbowych oraz Inspekcji Pracy w porównaniu z rokiem 2015 
(o 5 spraw). Podobnie jak w poprzednich latach rozstrzygnięcia tutejszego 
sądu w tym zakresie stanowią kontynuację dotychczasowej linii 
orzecznictwa sądów administracyjnych. 

 
 24. Sprawy z zakresu ochrony zdrowia 

 
W 2016 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 

wpłynęło 13 spraw dotyczących ochrony zdrowia, zaś z 2015 r. pozostało do 
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rozstrzygnięcia 5 spraw. Załatwiono 17 spraw, w których 5 skarg oddalono, 
w 3 sprawach uchylono decyzje, w 9 sprawach odrzucono skargi, a jedna 
sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu. 

Wśród ciekawszych rozstrzygnięć w tym zakresie na uwagę zasługuje 
sprawa II SA/Bk 393/16 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania  
w sprawie przeprowadzenia kontroli w celach mieszkalnych w areszcie 
śledczym, w której sąd w swoim rozstrzygnięciu uchylił zaskarżone 
postanowienie P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
(dalej jako: PPWIS) oraz poprzedzające je rozstrzygnięcie organu I instancji 
stwierdzając, iż organy obydwu instancji w trakcie prowadzonego 
postępowania naruszyły art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 Kodeksu 
postępowania administracyjnego poprzez niewyjaśnienie stanu faktycznego 
i brak rozstrzygnięcia w zakresie pełnego żądania, które to naruszenie  
w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 lit.c p.p.s.a. mogło mieć istotny wpływ na 
wynik sprawy. Organy nadzoru sanitarnego rozstrzygnęły sprawę  
w zakresie węższym niż wynikał z żądania wnioskodawcy, przyjęły bowiem 
za przedmiot postępowania przeprowadzenie kontroli w wskazanych przez 
skarżącego celach mieszkalnych, natomiast wniosek dotyczył także wielu 
innych kwestii, tj.: łaźni znajdujących się w poszczególnych oddziałach, 
materacy znajdujących się w pomieszczeniach łaźni, a także tego, czy 
zabudowa okien pleksją mleczną jest zgodna z prawem i czy wyraził na to 
zgodę inspektor budowlany i konserwator zabytków. Dodatkowo, organy 
swoim działaniem naruszyły art. 61a § 1 k.p.a. poprzez uznanie, że 
skarżącemu nie przysługuje przymiot strony, gdyż nie przebywał on  
w żadnej z cel, o kontrolę których wniósł. Sąd odnosząc się do wskazanej 
ostatnio okoliczności wskazał, iż w ramach ustalania stanu faktycznego oba 
organy nie wyjaśniły, w jakich celach przebywał skarżący, podczas gdy 
mogło to mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Dodatkowo, 
odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego z przyczyn formalnych 
o charakterze podmiotowym na mocy art. 61a § 1 k.p.a. może mieć miejsce 
jedynie na wstępnym etapie badania wniosku, tj. gdy nie trzeba w sprawie 
przeprowadzić postępowania wyjaśniającego. W każdym innym przypadku, 
kiedy brak interesu prawnego wnoszącego żądanie wszczęcia postępowania 
nie jest tak oczywisty, budzi wątpliwości bądź wymaga przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego, organ nie powinien odmawiać wszczęcia 
postępowania, ale kontynuować je i w jego trakcie ustalić status prawny 
żądającego wszczęcia postępowania. 

W sprawie II SA/Bk 198/14 w przedmiocie choroby zawodowej – 
tutejszy sąd oddalając skargę powołał w uzasadnieniu treść § 5 i § 8 ust. 1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób 
zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367) stwierdzając, że PPWIS trafnie 
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przypisał istotne znaczenie w sprawie orzeczeniom medycznym jako 
wydanym przez podmioty posiadające wiadomości specjalne w zakresie 
orzekania o chorobach zawodowych. Orzeczenie lekarskie ma znaczenie 
kwalifikowanej opinii biegłego, stanowi zasadniczy dowód w sprawie 
dotyczącej stwierdzenia choroby zawodowej i – co istotne – merytorycznej 
treści tego orzeczenia organ inspekcji sanitarnej nie ma możliwości 
zakwestionować. Oznacza to, że wskazany organ nie może sam dokonać 
rozpoznania choroby, bowiem nie posiada wiadomości specjalnych 
umożliwiających samodzielną ocenę dokumentacji medycznej. PPWIS, 
bazując wyłącznie na swojej wiedzy, nie może również zakwestionować 
nierozpoznania choroby zawodowej przez jednostki medyczne tj. bez 
uzyskania weryfikujących orzeczeń innych uprawnionych jednostek 
medycznych. Niedopuszczalne jest zatem, aby organ ten przeciwstawiał 
własną wiedzę wiadomościom specjalnym posiadanym przez lekarzy  
i uzewnętrznionym w treści ich orzeczeń. Ocena organu dotycząca orzeczeń 
medycznych sprowadza się zatem wyłącznie do warunków formalnych tzn. 
ustalenia, czy zostały one wydane we właściwej formie, czy zawierają 
uzasadnienie, czy wydał je uprawniony lekarz, a jeśli uprawniony, to czy 
dodatkowo zatrudniony w odpowiedniej jednostce organizacyjnej. Ocena 
może również dotyczyć: sposobu argumentacji, jasności przekazu, 
kompletności, rzetelności, wszechstronnego wyjaśnienia istotnych dla 
rozstrzygnięcia sprawy kwestii, a także braku sprzeczności orzeczenia  
z definicją choroby zawodowej określoną przepisami prawa. 

Z kolei w sprawie II SA/Bk 690/15 dotyczącej nakazania przedstawienia 
do wglądu dowodów potwierdzających fakt powiadomienia Głównego 
Inspektora Sanitarnego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu 
suplementów diety, sąd w uzasadnieniu wyroku oddalającego skargę 
powołał regulacje unijne tj. art. 18 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia nr 
178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 
powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności  
i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE 
L z 01 lutego 2002 r.) i w art. 18-21 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności  
z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami  dotyczącymi zdrowia 
zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.). oraz 
przepisy prawa krajowego tj. art. 29 ust. 1 pkt 2, art. 79 ust. 1, art. 80 i art. 
82 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(Dz.U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., nr 212, 
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poz. 1263 ze zm.). WSA w Białymstoku stwierdził, iż nieprzedstawienie 
przez skarżącą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie 
internetowej sprzedaży suplementów diety, które zostały zakupione 
bezpośrednio od producenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
dokumentacji świadczącej o powiadomieniu GIS o zamiarze wprowadzenia 
do obrotu suplementów diety (w powiadomieniu takim podaje się miedzy 
innymi skład jakościowy produktu), świadectw spełnienia wymagań 
zdrowotnych przez suplementy diety oraz dokumentacji pozwalającej na 
określenie bezpośredniego dostawcy poszczególnych suplementów diety, 
uzasadnia domniemanie, że skarżąca sprzedaje produkty o niewiadomym 
pochodzeniu, niewiadomym składzie, prawdopodobnie niespełniającym 
wymagań zdrowotnych. W takiej sytuacji organy nadzoru sanitarnego, 
realizującego zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego, były 
zobligowane do nakazania skarżącej przedstawienia dokumentacji  
w przedmiotowym zakresie. W ocenie sądu kwestionowana decyzja, w 
okolicznościach faktycznych sprawy niniejszej (sprzedaż suplementów diety 
niewiadomego składu i pochodzenia), jest środkiem najmniej dolegliwym 
dla skarżącej. Organ już po raz kolejny zobowiązuje ją do przedłożenia 
dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań zdrowotnych. 
Tymczasem wątpliwości w tym zakresie mogły uzasadniać zastosowanie 
środków z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej.  

Konkludując, należy stwierdzić, że wpływ spraw dotyczących ochrony 
zdrowia w 2016 r. uległ znacznemu zmniejszeniu w porównaniu  
z poprzednim rokiem sprawozdawczym tj. o 15 spraw. Rozstrzygnięcia 
tutejszego sądu w tym zakresie stanowią kontynuację dotychczasowej linii 
orzecznictwa sądów administracyjnych. 

 
25. Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej  

i prawa prasowego 
 

W roku 2016, tak jak w latach poprzednich, większą cześć spraw  
z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego zarejestrowano  
w repertorium SAB (wpłynęło ich 68) jako skargi na bezczynność, zaś w 
repertorium SA zarejestrowano łącznie 14 spraw oraz niezałatwione  
z poprzedniego roku pozostały 2 sprawy.  
Spośród zarejestrowanych w repertorium SA zakończono 12 spraw, w tym: 
w 6 skargi zostały uwzględnione, w 2 oddalone, a w 4 sprawach skargę 
odrzucono. W 2016 roku nie wpłynęła natomiast żadna sprawa z zakresu 
ponownego wykorzystania informacji publicznej.  
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W roku sprawozdawczym w sprawach dotyczących informacji publicznej 
dominowało szerokie ujęcie informacji publicznej, co jest zgodne nie tylko  
z dotychczasową linią orzeczniczą sądu, ale i Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Składy orzekające konsekwentnie powoływały się na 
treść art. 1 ust. 1 i art. 6 u.d.i.p. oraz art. 61 Konstytucji RP. Jednolicie 
intepretowano pojęcie informacji publicznej wskazując, że jest nią 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 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.  
Taki charakter ma również wiadomość niewytworzona przez podmioty 
publiczne, lecz odnosząca się do tych podmiotów (np. sprawy: II SAB/Bk 
21/16, II SAB/Bk 88/16, II SAB/ Bk 93/16, II SAB/Bk 113/16). 

Nadal z zakresu pojęcia informacji publicznej sąd wyłączał co do zasady 
dokumenty wewnętrzne i informacje techniczne. I tak w wyroku II SAB/Bk 
3/16 podkreślono, że informacji publicznej nie stanowią wszelkiego rodzaju 
dokumenty prywatne, które podmiot prywatny kieruje do organu 
administracji publicznej. Nie jest przy tym istotne, jakiego rodzaju 
postępowanie wszczyna dokument prywatny (administracyjne, skargowo- 
wnioskowe czy inne) i czy w ogóle wszczyna, bądź też, jakiej czynności 
organu oczekuje podmiot, składając dokument prywatny. Dokument 
skierowany do organu administracji publicznej przez podmiot prywatny 
nigdy nie stanie się dokumentem urzędowym tylko dlatego, że został doń 
zaadresowany i znajduje się w jego posiadaniu. Nie nabierze zatem cech 
dokumentu urzędowego, w rozumieniu przedmiotowej ustawy (nawet, gdy 
jego forma miałaby postać oficjalnego wzoru). Konkludując sąd uznał, że 
żądanie udostępnienia kserokopii dokumentów, na podstawie których 
zainicjowano postępowanie kontrolne nie dotyczy informacji publicznej. 

Z zakresu informacji publicznej wyłączono też oświadczenia 
pracowników organu (nie mające charakteru aktów administracyjnych), 
będące elementem wyjaśnień dokonywanych w ramach postępowania 
skargowego regulowanego w Dziale VIII k.p.a. sąd w sprawie II SAB/Bk 
19/16 uznał bowiem, że tego typu wyjaśnienia nie są informacją publiczną 
podlegającą upublicznieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji 
publicznej, ale tzw. dokumentami wewnętrznymi.  
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Za informację publiczną uznano natomiast ocenę okresową 
pracowników samorządowych, zawierającą ocenę wywiązywania się przez 
pracowników z obowiązków wynikających z zakresu czynności na 
zajmowanym stanowisku oraz obowiązków określonych w art. 24 i art. 25 
ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych – II SAB/Bk 39/16. Sąd 
stanął bowiem na stanowisku, że takie oceny są dokumentami 
wytworzonymi przez jednostkę samorządową w związku z jej działalnością 
związaną z wykonywaniem zadań publicznych i skoro znajdują się w jej 
posiadaniu, to stanowią informację publiczną zgodnie z art. 6 ust. 4 lit. „a" 
ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlegają udostępnieniu  
w trybie określonym w tej ustawie o ile nie zachodzą podstawy do 
ograniczenia dostępu do tych informacji na podstawie art. 5 ustawy. 
Analogiczną kwalifikację przypisano ofertom składanym w toku 
postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 
II SAB/Bk 72/16. We wskazanej sprawie sąd przyjął również, że jeżeli 
określone informacje zostały dołączone do akt organu administracji 
publicznej, nawet przez inne podmioty (osoby wnioskujące o zawarcie 
kontraktu), to stanowią one także informację publiczną. 

Za informację publiczną WSA w Białymstoku uznał również 
sprawozdania i notatki służbowe relacjonujące przebieg spotkań 
przedstawicieli organu z przedstawicielami innych organizacji a dotyczące 
określonego zamierzenia inwestycyjnego (II SAB/Bk 26/16). W ocenie sądu 
każda informacja przedstawiciela władzy publicznej utrwalona  
w jakiejkolwiek formie ma walor informacji publicznej a wyjątek stanowią 
jedynie notatki nieoficjalne, tj. projekty notatek lub zapisy w brudnopisie 
albo notatki włączone do akt postępowania przygotowawczego w sprawie 
karnej lub akt sądowych. Przymiot informacji publicznej posiadają zatem 
dokumenty powstałe w związku z prowadzeniem zadań w ramach realizacji 
zadań publicznych czy też konkretnych spraw.  

Za ugruntowaną należy też uznać linię orzeczniczą WSA w Białymstoku 
w zakresie uznawania za informację publiczną wynagrodzeń, jak  
i składników wynagrodzeń oraz nagród osób zajmujących kierownicze 
stanowiska na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej, niezależnie 
od tego, czy są to stałe elementy wynagrodzenia, czy fakultatywne lub 
uznaniowe. Składy orzekające konsekwentnie przyjmowały bowiem, że 
informacja o wysokości wynagrodzenia przysługującego osobie pełniącej 
funkcje publiczne jest informacją publiczną, ale informacja ta należy 
jednocześnie do sfery prywatnej osoby i w takim kontekście powinna być 
rozważana w zależności od różnych składników. Ingerencja w prywatność 
polegająca na ujawnieniu wysokości wynagrodzenia zasadniczego oraz 
dodatkowego w postaci nagród i premii osoby pełniącej funkcje publiczną 
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nie przekracza jednak w ocenie sądu granicy intymności wyznaczonej 
przepisami art. 47 i art. 61 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 8 i art. 10 
Europejskiej Konwencji. Mieści się w ramach wyjątku sformułowanego  
w art. 5 ust. 2 zdanie drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej, 
odczytywanego w kontekście równoważnych norm konstytucyjnych 
ustanawiających prawo do dostępu do informacji publicznej oraz ochronę 
prywatności – II SAB/Bk 58/16, II SA/Bk 73/16, II SAB/Bk 93/16. 

Za informację publiczną uznano również uchwałę w sprawie wpisu na 
listę adwokatów – II SAB/Bk 113/16, oraz wyrok sądu wraz z 
uzasadnieniem – II SAB/Bk 5/16. W tej ostatniej ze spraw sąd wyprowadził 
tezę, że skoro wyrok sądu wraz z uzasadnieniem jest dokumentem 
sporządzonym przez sędziego jako funkcjonariusza publicznego (art. 115  
§ 13 pkt 3 Kodeksu karnego), nadto wyrok wraz z uzasadnieniem jest 
skutkiem działalności orzeczniczej sądu opartej na przepisach prawa 
powszechnie obowiązującego, to stanowi w konsekwencji dokument 
urzędowy zawierający dane publiczne tj. informację o sposobie 
rozstrzygnięcia sprawy przez funkcjonariusza publicznego (art. 6 ust. 1 pkt 
4a i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej). Podlega zatem udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do 
informacji publicznej z zachowaniem zasady ochrony informacji ustawowo 
chronionej tj. po zanonimizowaniu (art. 5 ust. 1 tej ustawy). 

W wyroku II SAB/Bk 21/16 sąd dokonał z kolei interpretacji pojęcia 
informacji przetworzonej przypominając, że informacja przetworzona 
wymaga podjęcia przez podmiot zobowiązany określonego działania 
intelektualnego w odniesieniu do odpowiedniego zbioru znajdujących się  
w jego posiadaniu informacji i nadania skutkom tego działania cech 
informacji publicznej. W efekcie "przetworzenia" dochodzi do powstania 
nowego jakościowo dokumentu, nowej informacji, którą można określić 
mianem informacji źródłowej. Sąd zasygnalizował jednocześnie, że podmiot 
zobowiązany do jej udostępnienia powinien poinformować wnioskodawcę, 
że dana informacja jest w jego ocenie informacją przetworzoną, wobec 
czego jej udostępnienie jest możliwe w zakresie, w jakim jest to szczególnie 
istotne dla interesu publicznego. Jednocześnie, aby uniknąć zarzutu 
pozostawania w bezczynności, podmiot zobowiązany, informując 
wnioskodawcę o takim charakterze informacji winien ponadto wezwać go 
do wykazania istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego  
i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. W sytuacji zaś, gdy organ nie 
wezwał do wykazania takiego interesu, nie wyznaczył stronie terminu do 
dokonania tej czynności, a następnie ani nie udzielił informacji, ani nie 
wydał decyzji odmownej – to takie działanie należy zakwalifikować jako 
bezczynność organu. 
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W grupie omawianych spraw zauważyć też można kontynuację 
szerokiego rozumienia pojęcia podmiotów zobowiązanych do udzielenia 
informacji publicznej. Podkreślano, że zgodnie z definicją zawartą w art.  
4 ust. 1 u.d.i.p. podmiotami zobowiązanymi do udostępniania informacji 
publicznej są oprócz władz publicznych, również inne podmioty wykonujące 
zadania publiczne – w szczególności podmioty, które wykonują zadania 
publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. Do kategorii podmiotów 
zobowiązanych zaliczono: prezesa sądu powszechnego jako organ wymiaru 
sprawiedliwości – II SAB/Bk 5/16; okręgową radę adwokacką – jako organ 
samorządu adwokackiego – II SAB/Bk 113/16; dyrektora oddziału IPN – 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – II SAB/Bk 
84/16; dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej –  
II SAB/Bk 72/16; wojewódzkiego konserwatora zabytków – II SAB/Bk 
83/16; przedsiębiorstwa energetyczne (II SA/Bk 244/16, II SA/Bk 343/16, 
II SA/Bk 422/16, II SA/Bk 613/16); podmiot prowadzący schronisko dla 
zwierząt, który zawarł z gminą umowę dotyczącą realizacji zadań w zakresie 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, właściwego traktowania i odżywiania, 
zapewnienia nadzoru weterynaryjnego, podejmowania działań 
zmierzających do adopcji, szczepienia, identyfikacji – II SAB/Bk 87/15.  

Nie uległo też zasadniczej zmianie stanowisko tutejszego sądu w zakresie 
trybu i sposobu załatwiania wniosków o udzielenie informacji publicznej.  
W sprawie II SAB/Bk 26/16 sąd przypomniał, że zasadnicze sposoby (tryby) 
udzielania informacji publicznej, a także ograniczenia w jej udostępnianiu, 
normują przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. I tak 
przyjmuje się, że udostępnienie informacji publicznej następuje w formie 
czynności materialno-technicznej, natomiast powiadomienie o tym, że 
żądana informacja nie jest informacją publiczną – "zwykłym" pismem.  

Warte odnotowania w tej materii są natomiast sprawy:  
- II SAB/Bk 81/16, w której sąd wywiódł, że skoro wniosek skarżącego był 
ustny (a jednocześnie skarżący nie zaznaczył, iż odpowiedź na jego wniosek 
powinna być mu udzielona w formie pisemnej) to ustne poinformowanie 
skarżącego, że wnioskowana przez niego informacja jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej, należy uznać za wystarczające. WSA przypomniał 
bowiem, że bezczynność organu w przedmiocie udzielenia informacji 
publicznej zachodzi jedynie wówczas, gdy organ nie wydał decyzji lub nie 
podjął czynności w sytuacji, gdy miał obowiązek podjąć działanie w danej 
formie i w określonym przez prawo terminie. Ustalenie czy organ nie 
dochował terminu wskazanego w art. 13 u.d.i.p. zależy więc od uprzedniego 
wyjaśnienia, czy wniosek w ogóle został skutecznie złożony. Możliwość 
udostępnienia informacji publicznej na wniosek jest związana  
z koniecznością wszczęcia i prowadzenia określonego postępowania  
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w sprawie jej udostępnienia. Jest to co prawda postępowanie o charakterze 
tylko częściowo sformalizowanym, które co do zasady nie powinno toczyć 
się w trybie unormowanym w k.p.a., to jednak minimalne wymogi odnośnie 
wniosku o udostepnienie informacji muszą obejmować jasne 
sformułowanie, z którego wynika, co jest przedmiotem żądania 
udostępnienia informacji publicznej, niezbędne jest bowiem wykazanie, że 
żądana informacja ma charakter informacji publicznej; 
- II SAB/Bk 84/16, w której sąd zwarł tezę, że nie można skutecznie 
zarzucać organowi administracji publicznej przewlekłości postępowania 
przy rozpatrywaniu wniosku o udostępnienie dokumentu w trybie ustawy  
o dostępie do informacji publicznej w sytuacji, gdy udostępnienie żądanej 
informacji publicznej podlega szczególnemu trybowi, wyłączającemu 
stosowanie zasad dostępu wskazanych w ustawie o dostępie do informacji 
publicznej. Niedochowanie 14-dniowego terminu (przewidzianego do 
udzielenia informacji publicznej) do pouczenia o odrębnym trybie dostępu 
do dokumentu zawierającego informację publiczną, nie może skutkować 
uwzględnieniem skargi na przewlekłość postępowania organu. Wniosek  
o udzielenie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji 
publicznej, w sytuacji, gdy wskazany przez stronę tryb dostępu do 
informacji jest wyłączony, nie wszczyna bowiem skutecznie postępowania  
o udzielenie informacji publicznej a w konsekwencji nie mają do niego 
zastosowania terminy załatwienia sprawy, przewidziane ustawą z dnia  
6 września 2001 r. Na tle rozpatrywanej sprawy sąd wyjaśnił jednocześnie, 
że dostęp do informacji publicznej o charakterze archiwalnym, będącej  
w posiadaniu Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu odbywa się wyłącznie na podstawie ustawy 
szczególnej tj. ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 152 ze zm.). W konsekwencji, skoro wymieniona 
ustawa, dostęp do dokumentów archiwalnych, będących w zasobach IPN, 
reguluje w sposób całkowicie odmienny od ogólnych zasad dostępu do 
informacji publicznej, wskazanych ustawą o dostępie do informacji 
publicznej, to znajduje wyłączne zastosowanie – na zasadzie pierwszeństwa 
– przy rozpatrywaniu wniosków o udostępnienie materiałów archiwalnych 
z zasobów IPN; 
- II SAB/Bk 87/15, w której WSA zaprezentował stanowisko, że w sytuacji, 
gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji 
Publicznej, a zatem nie jest publicznie dostępna, to podmiot zobowiązany do 
jej udostępnienia i będący w jej posiadaniu ma obowiązek udostępnić tę 
informację wnioskodawcy niezależnie od swojej wiedzy co do tego, że 
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wnioskodawca nią dysponuje na skutek jej uzyskania od innego podmiotu 
niż adresat wniosku; 
- II SA/Bk 738/15, w której tutejszy sąd stwierdził nieważność decyzji  
o odmowie udzielenia informacji publicznej wskazując, że przepisy ustawy o 
dostępie do informacji publicznej nie znajdują zastosowania w sytuacji, 
kiedy wspólnik (udziałowiec) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością żąda 
od jej zarządu udzielenia informacji. Zaistniałą sytuację reguluje bowiem 
przepis art. 212 ustawy – Kodeks spółek handlowych, który wprost normuje 
tok postępowania w zakresie udzielenia informacji wspólnikowi przez 
władze spółki, a zatem wyłączone jest stosowanie przepisów u.d.i.p. Na 
kanwie tej sprawy WSA w Białymstoku przypomniał jednocześnie, że 
przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie mogą stanowić 
podstawy do uzyskania informacji dla realizacji prywatnych, jednostkowych 
interesów, nie służących ogółowi, bowiem nie mają charakteru informacji 
publicznej. 

Podsumowując omawianą kategorię należy stwierdzić, że orzecznictwo 
w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej stanowi 
kontynuację wypracowanej w poprzednich latach linii orzeczniczej. Analiza 
sporządzonych w okresie sprawozdawczym uzasadnień wskazuje 
natomiast, że prezentowana linia orzecznicza pozostaje w zgodzie  
z orzecznictwem innych sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu 
Administracyjnego.    
 

26. Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej  
 

W 2016 roku sąd rozpoznał łącznie 53 sprawy, z tego 32 w Wydziale I  
z zakresu egzekucji świadczeń pieniężnych i 21 w Wydziale II z zakresu 
egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.  W obu wydziałach 
sądu rozpoznano na rozprawie 23 sprawy. Zwraca uwagę przede wszystkim 
fakt, że tylko w 2 sprawach skargi zostały uwzględnione, zaś w 21 sprawach 
zostały oddalone. Na posiedzeniu niejawnym rozpoznano zaś 30 spraw,  
z tego w 29 sprawach skargi zostały odrzucone. 

Należy podkreślić, że w związku z nowelizacją przepisu art. 3 § 2 p.p.s.a. 
ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2015 r., poz. 658), która weszła w 
życie z dniem 15 sierpnia 2015 r., spod właściwości sądów 
administracyjnych wyłączono możliwość kontroli postanowień wierzyciela 
o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem 
których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzut.  
W związku z powyższym sąd odrzucił jako niedopuszczalne skargi, które 
zostały wniesione po dniu 15 sierpnia 2015 r. w przedmiocie stanowiska 
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wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów (np. sprawy: II SA/Bk 135/16, 
II SA/Bk 136/16, II SA/Bk 150/16, II SA/Bk 151/16, I SA/Bk 1008/16,  
I SA/Bk 1009/16). Na kanwie spraw II SA/Bk 135/16 i II SA/Bk 136/16 sąd 
sformułował tezę: „Wniesiona po dniu 15 sierpnia 2015 r. skarga na 
postanowienie wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz 
postanowienie, przedmiotem którego jest stanowisko wierzyciela w sprawie 
zgłoszonego zarzutu, jest niedopuszczalna (art. 3 § 2 pkt 3 ustawy z dnia  
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).” 

Podobnie jak w latach poprzednich przedmiotem skarg z tej kategorii 
były głównie postanowienia organów egzekucyjnych o nieuwzględnieniu 
zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne (np.: II SA/Bk 604/15, 
II SA/Bk 81/16, II SA/Bk 168/16, II SA/Bk 169/), postanowienia  
w przedmiocie nałożenia grzywny w celu wykonania obowiązków  
o charakterze niepieniężnym (II SA/Bk 338/16, II SA/Bk 517/16) oraz 
postanowienia dotyczące odmowy zawieszenia postępowania 
egzekucyjnego (II SA/Bk 728/15, I SA/Bk 29/16). 

Analiza rozpoznanych spraw wskazuje, że 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 
sprawę II SA/Bk 81/16, w której skarżąca wskazała, że po wydaniu 
zaskarżonego postanowienia dokonano całkowitej rozbiórki spornego 
ogrodzenia a organ nadzoru budowlanego wszczął postępowanie w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ostatecznej stanowiącej podstawę tytułów 
wykonawczych. W przedmiotowej sprawie sąd oddalając skargę na 
postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutów do postępowania egzekucyjnego 
stwierdził, że skarżąca nie wykazała, iż przed upływem wynikającego  
z ostatecznej decyzji organu nadzoru budowlanego terminu do wykonania 
obowiązku naprawy ogrodzenia ujawniła się nieusuwalna przeszkoda do 
wykonania, wykonalnego w dacie wydawania tej decyzji obowiązku 
naprawy ogrodzenia. Na kanwie tej sprawy sąd sformułował następującą 
tezę: „Przy zarzucie niewykonalności obowiązku o charakterze 
niepieniężnym, niewykonalność powinna się ujawnić już po ostatecznym 
powstaniu obowiązku i przed upływem terminu do jego wykonania. 
Wykonalność decyzji jest bowiem merytoryczną cechą ważności decyzji,  
a zakaz wkraczania organu egzekucyjnego w ocenę słuszności 
merytorycznej decyzji oznacza, że brak wykonalności jako podstawa zarzutu 
musi być oparty o stan niewykonalności powstały po dacie wydania decyzji 
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ostatecznej. Decyzja ostateczna, której nieważności - z powodu obarczenia 
wadą niewykonalności istniejącą w momencie podejmowania decyzji - nie 
stwierdzono, powinna być uznawana za wykonalną. Niewykonalnej decyzji 
organ administracji publicznej nie mógłby ważnie wydać”. 

Na uwagę zasługują też sprawy II SA/Bk 168/16, II SA/Bk 169/16,  
w których sąd uchylił zaskarżone postanowienia organów obu instancji w 
przedmiocie nieuwzględnienia zarzutów w sprawie prowadzenia 
postępowania egzekucyjnego z powodu nieuznania przez organy wykonania 
obowiązku nałożonego decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego nakazującą skarżącej wykonanie czynności celem 
doprowadzenia ściany budynku mieszkalnego do zgodności z prawem.  
W przedmiotowych sprawach spór między wierzycielem a skarżącą powstał 
w związku z rozbieżnością w rozumieniu treści decyzji Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, będącej podstawą wystawienia tytułu 
wykonawczego. W związku z powyższym sąd stwierdził, że przy braku 
precyzyjności decyzji będącej podstawą wystawienia tytułu wykonawczego, 
nakładającej obowiązki z zakresu prawa budowlanego, ocena jej 
wykonalności powinna być dokonana przez organ budowlany (jednocześnie 
egzekucyjny) na zasadzie logiki i wiedzy z zakresu prawa budowlanego. 

 
27. Skargi na bezczynność oraz na przewlekłość postępowania  
 

W 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku miał do 
załatwienia łącznie ze sprawami pozostałymi z tego zakresu z 2015 roku – 
137 spraw, z tego 132 sprawy pozostawały we właściwości Wydziału II 
Ogólnoadministracyjnego, a tylko 5 spraw do Wydziału I rozpoznającego 
sprawy podatkowe i gospodarcze. Oznacza to tendencję wzrostową tych 
spraw w porównaniu do lat ubiegłych.  

Nadal wiele spraw, bo aż 66 spraw rozpoznanych w roku 
sprawozdawczym z tego zakresu, dotyczyło bezczynności organu w zakresie 
udostępnienia informacji publicznych.  

Łącznie w 2016 roku sąd rozpoznał 137 spraw, z tego 92 na rozprawie  
i 45 na posiedzeniu niejawnym.  

Sposób załatwienia spraw na rozprawie przedstawia się następująco:  
w 22 sprawach skargi zostały uwzględnione, w 32 sprawach skargi zostały 
oddalone, w 38 sprawach skargi zostały według statystyki załatwione  
w inny sposób, co w praktyce z reguły oznaczało umorzenie postępowania w 
zakresie zobowiązania organu do załatwienia wniosku strony skarżącej oraz 
stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności. W tych sprawach sąd 
umarzając postępowanie rozstrzygał jednocześnie, zgodnie z art. 149 
ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o 
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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, podobnie jak w latach ubiegłych,  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 sprawy: II SAB/Bk 10/16, II SAB/Bk 16/16, II SAB/Bk 
34/16, II SAB/Bk 46/16. 

W sprawie II SAB/Bk 16/16 dotyczącej skargi na przewlekłość 
postępowania organu nadzoru budowalnego w przedmiocie udzielenia 
pozwolenia na użytkowanie budynku inwentarskiego sąd stwierdził, że 
zaistniała sytuacja rażącej przewlekłości postępowania, albowiem od ponad 
dwóch lat sprawa nie została ostatecznie rozstrzygnięta na skutek działania 
organu, który nie tylko tolerował bezczynność wnioskodawcy, ale  
i podejmował za niego czynności w celu pozytywnego rozstrzygnięcia 
wniosku.  

Podobnie w sprawie II SAB/Bk 34/16 na bezczynność organu nadzoru 
budowlanego w przedmiocie budynków usytuowanych na działce sąd 
stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem 
prawa. Wskazał, że całe postępowanie wyjaśniające, trwające prawie 6 lat, 
zostało ograniczone do zwracania się do urzędu miasta z zapytaniem na 
jakim etapie jest postępowanie dotyczące wyegzekwowania udrożnienia 
rowu. Organ przy tym tylko jednokrotnie poinformował strony, że sprawa 
nie może być załatwiona w terminie.  

Również w sprawie II SAB/Bk 10/16 sąd stwierdził bezczynność  
z rażącym naruszeniem prawa, gdyż organ dopiero po pół roku od dnia 
złożenia wniosku wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, 
nie dopełniając przy tym obowiązku zawiadomienia stron o niezałatwieniu 



 

147 

 

sprawy w terminie. Jednocześnie w tej sprawie sąd sformułował tezę:  
„W sytuacji, w której organ nie posiada dokumentacji, na podstawie której 
może potwierdzić żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, należy 
wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Prowadzenie 
szerokiego postępowania wyjaśniającego, mającego na celu uzyskanie 
dokumentacji od wnioskodawcy nie znajduje uzasadnienia.” 

W powyższych sprawach sąd uznając, że doszło do przewlekłości  
z rażącym naruszeniem prawa orzekał o wymierzeniu organom grzywny. 

Wskazane powyżej zasady rozstrzygania o istnieniu bezczynności lub 
przewlekłości postępowania i wymierzania grzywny sąd stosował także  
w pozostałych sprawach, w których skargi uwzględniał.  

W 27 sprawach ze skarg na bezczynność sąd skargi oddalił. Najczęstszą 
przyczyną oddalenia było stwierdzenie przez sąd, że informacja publiczna 
została udzielona zgodnie z wnioskiem strony skarżącej (II SAB/Bk 53/16,  
II SAB/Bk 44/16), że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej  
i dlatego organ prawidłowo udzielił odpowiedzi na wniosek w formie 
pisemnej (II SAB/Bk 19/20) lub też ustaleniu, że poprzez skargę na 
bezczynność skarżący w istocie zmierza do podważenia wydanych  
w sprawie rozstrzygnięć (II SAB/Bk 20/16). 

W sprawie II SAB/Bk 20/16 sąd oddalając skargę stwierdził, że  
w sytuacji, gdy przepisy postępowania regulują tryb sprostowania błędnego 
pouczenia o możliwości zaskarżenia wydanego postanowienia i skarżący ten 
tryb wykorzystał, to fakt, iż nie uzyskał on w tym trybie pozytywnego 
rozstrzygnięcia nie daje podstaw do przyjęcia, iż w takim przypadku 
przysługuje skarga na bezczynność organu. 

Warta odnotowania jest też sprawa II SAB/Bk 40/16, w której sąd 
oddalając skargę stwierdził, że skoro postępowania określone w Tytule VI 
Działu III ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 672) mogą być tylko wszczęte z urzędu, gdyż norma 
prawa materialnego expressis verbis wprowadza zasadę oficjalności, 
wyłączając zasadę skargowości, to wniosek skarżącego nie wszczął żadnego 
postępowania administracyjnego. To z kolei oznacza, że nie można zarzucić 
bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania przez organ 
administracji publicznej.  

Z kolei najczęstszą przyczyną uwzględnienia skarg, podobnie jak w roku 
ubiegłym, było stwierdzenie przez sąd, że organ, do którego zwróciła się 
strona z wnioskiem, nie zajął żadnego stanowiska w sprawie (np.: II SAB/Bk 
29/16, II SAB/Bk 37/16, II SAB/Bk 46/16). W wielu też przypadkach organ 
rozpoznawał wniosek w niewłaściwej formie, np. zamiast wydania decyzji 
poprzestawał na wystosowaniu do strony skarżącej pisma (m.in. w 
sprawach: II SAB/Bk 26/16, II SAB/Bk 58/16, II SAB/Bk 72/16, II SAB/Bk 
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73/16, II SAB/Bk 93/16). Część uwzględnionych skarg z tego zakresu 
dotyczyła z kolei ustalenia, że udzielona informacja była niepełna (II SAB/Bk 
23/16). 

W tej kategorii warta odnotowania jest sprawa II SAB/Bk 46/16, w 
której sąd stwierdził, że organ I instancji dopuścił się bezczynności oraz, że 
bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w tym niczym 
nieusprawiedliwionym i racjonalnie nieuzasadnionym pogwałceniem zasad 
procedury administracyjnej wyrażonych w art. 12 k.p.a. (zasada szybkości 
postępowania) oraz art. 8 k.p.a. (zasada budzenia zaufania obywateli do 
działania organów administracyjnych).  Wskazał, że organ przez okres kilku 
lat od złożenia wyraźnie skonkretyzowanego wniosku nie podjął żadnych 
czynności procesowych do dnia wyrokowania w sprawie niniejszej,  
a jedynie powielał swoje wcześniejsze stanowisko kolejnymi pismami, nie 
wykonywał obowiązku zawartego w art. 36 k.p.a. (poinformowania stron  
o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., przyczynie 
zwłoki i wyznaczeniu nowego terminu). Na kanwie tej sprawy sąd 
sformułował tezę: „Strona może wnieść skargę na bezczynność niezależnie 
od wyniku postępowania zażaleniowego w trybie art. 37 § 1 k.p.a. Warunek 
formalny do wniesienia skargi na bezczynność stanowi bowiem wyłącznie 
wniesienie zażalenia a nie wynik tego postępowania zażaleniowego. Nie 
usprawiedliwia bezczynności organu pierwszej instancji stanowisko organu 
wyższego szczebla zawarte w postanowieniu wydanym po rozpoznaniu 
zażalenia w trybie art. 37 k.p.a., w którym odmówiono wyznaczenia terminu 
na załatwienie spraw.” 

Na posiedzeniu niejawnym w roku 2016 załatwiono 45 spraw z tej 
kategorii, przy czym w 40 sprawach skargi zostały odrzucone. Najczęstszą 
przyczyną odrzucenia skargi było stwierdzenie przez sąd, że skarga nie 
należy do właściwości sądu administracyjnego (np. w sprawach: II SAB/Bk 
31/16, II SAB/Bk 54/16, II SAB/Bk 82/16, II SAB/Bk 97/16, II SAB/Bk 
98/16, II SAB/Bk 99/16, II SAB/Bk 100/16, II SAB/Bk 101/16). W wielu 
sprawach skargi zostały też odrzucone z powodu nieuzupełnienia braków 
formalnych oraz nieuiszczenia wpisu od skargi (II SAB/Bk 7/16, II SAB/Bk 
8/16, II SAB/Bk 14/16). 

Dodać trzeba, że w działalności orzeczniczej WSA w Białymstoku za 2016 
rok pozostaje kontynuowana i niezmienna praktyka definiowania 
podstawowych pojęć, a więc bezczynności i przewlekłości postępowania 
oraz praktyka rozważania z urzędu zasadności wymierzania organom 
grzywny na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. Składy orzekające pamiętały także 
o obowiązku oceny charakteru naruszenia prawa przy stwierdzonej 
bezczynności lub przewlekłości, niezależnie od tego czy stosowne żądanie 
zostało złożone przez stronę.  
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Ciągle rosnąca liczba spraw podlegających rejestracji w repertorium SAB 
świadczy o wzroście świadomości prawnej społeczeństwa, w szczególności 
prawa do sprawnego postępowania administracyjnego. 

 
 

28. Podsumowanie działalności orzeczniczej  
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 

z wyszczególnieniem problemów istotnych dla orzecznictwa 
 

W roku sprawozdawczym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Białymstoku wpłynęło łącznie 2241 spraw (repertoria SA, SAB, SO) – o 90 
więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym. Zbliżył się do siebie 
poziom wpływu obydwu wydziałów orzeczniczych, albowiem do Wydziału I 
(Finansowego) wpłynęło obecnie 1.239 spraw a do Wydziału II 
(Ogólnoadministracyjnego) – 1002 spraw podczas gdy poprzednio (w 2015 
roku) liczby te wynosiły odpowiednio: 1423 i 908. Powyższe wynikało  
z dużego, bo wynoszącego 587 wpływu spraw z zakresu gier losowych  
i zakładów wzajemnych od 2015 r. podlegających rejestracji w Wydziale I. 

Wliczając zaległość z poprzedniego okresu sprawozdawczego obydwa 
Wydziały miały do rozpoznania 2884 spraw a załatwiono 2074 spraw, stąd 
pozostało 770 spraw do rozpoznania w roku bieżącym. Z analizy 
załatwionych spraw wynika podobna, jak w roku ubiegłym problematyka 
orzecznicza.   

W Wydziale I załatwiono 1587 spraw (1.286 ma rozprawie, 301 na 
posiedzeniu niejawnym). Pomimo, że w porównaniu do roku 2015 nastąpił 
spadek wpływu o 184 sprawy, to biorąc pod uwagę dane z poprzednich lat, 
wpływ ten utrzymał się na bardzo wysokim poziomie (dla porównania  
w 2014 r. wpływ wyniósł 678 spraw, w 2013 r. – 478 spraw). Wpływ został 
zdominowany przez sprawy z zakresu działalności gospodarczej – 593 
skargi, z czego (jak wyżej wskazano) 587 stanowiły sprawy z grupy gier 
losowych i zakładów wzajemnych. Wprawdzie wpływ spraw z tej grupy był 
niższy, niż w 2015 r. (789 spraw), to na początku 2016 r. pozostały do 
rozpatrzenia z poprzedniego okresu sprawozdawczego 374 sprawy z tego 
zakresu. 

W 2016 r. w Wydziale I rozpoznano ponad dwukrotnie więcej spraw, niż 
w roku poprzednim (w 2015 r. rozpoznano 733 sprawy). Był to efekt 
działań mających na celu opanowanie bardzo dużego wpływu spraw z grupy 
gier losowych i zakładów wzajemnych i zmniejszenie istniejących w tym 
zakresie zaległości, poprzez zwiększenie obciążenia sędziów orzekających  
w Wydziale I oraz przekazanie części spraw do rozpoznania sędziom 
przydzielonym do orzekania w Wydziale II. W konsekwencji na koniec 2016 
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roku pozostało do rozpoznania na następny okres 275 spraw (na początku 
2016 r. pozostawały do rozpoznania 623 sprawy z poprzedniego okresu). 

Wskazywany już duży wpływ spraw z zakresu gier losowych i zakładów 
wzajemnych spowodował, że w 2016 r. stanowiły one najliczniejszą 
kategorię spraw, które wpłynęły do Wydziału I. To kolejny rok, w którym 
wpływ tych spraw przewyższył wpływ spraw dotyczących zobowiązań 
podatkowych (symbol 611) wynoszący 509 spraw. W porównaniu do roku 
poprzedniego grupa ta odnotowała wzrost o 35 spraw. Wśród spraw 
dotyczących zobowiązań podatkowych, podobnie jak w roku poprzednim, 
dominowały sprawy dotyczące podatku od towarów i usług (114 spraw). Na 
drugim miejscu, pod względem ilości rozpoznanych spraw, znalazły się 
sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym 
zryczałtowanych form opodatkowania (110 spraw). Ponownie wzrósł 
wpływ spraw z zakresu podatku od nieruchomości (83 sprawy). W dalszej 
kolejności znalazły się sprawy z zakresu: egzekucji świadczeń pieniężnych 
(56 spraw), podatku akcyzowego (42 sprawy), podatku od czynności 
cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz innych podatków i opłat (39 
spraw), podatku od osób prawnych (27 spraw), ulg płatniczych w podatkach 
(18 spraw), podatku od spadków darowizn (5 spraw). Pozostałych 
zagadnień podatkowych dotyczyło 15 spraw. Trzecia pod względem 
liczebności grupa spraw, którymi zajmował się w 2016 r. Wydział I, to 
sprawy dotyczące pomocy finansowej i innych regulacji związanych  
z członkostwem w Unii Europejskiej (symbol 655). Wpływ tych spraw był 
niższy, niż w roku poprzednim o 31 spraw (wyniósł 100 spraw). Wśród nich 
zdecydowanie dominowały sprawy dotyczące płatności obszarowych  
(79 spraw), a w dalszej kolejności były sprawy związane z zalesianiem 
gruntów rolnych (6 spraw) i inne (15 spraw). Kolejną grupę stanowiły 
sprawy z zakresu pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego 
wydawanych w indywidualnych sprawach (symbol 656). W tym zakresie 
wpłynęły 63 sprawy. W grupie spraw z zakresu środków publicznych 
(symbol 653) wpłynęło 21 spraw, z czego w szczególności łącznie 12 spraw 
dotyczyło ulg w spłacaniu należności pieniężnych (innych niż zobowiązania 
podatkowe). Tylko 3 nowe sprawy wpłynęły w zakresie obrotu towarowego 
z zagranicą, należności celnych i ochrony przed nadmiernym przywozem 
towaru na polski obszar celny (symbol 630). Spraw tych z roku na rok jest 
coraz mniej, w roku 2015 wpłynęło tylko 7 takich spraw. Z pozostałych 
spraw, 3 należały do grupy ceny (symbol 602), 4 do grupy skarg na uchwały 
organów jednostek samorządowych (symbol 639). 

W najliczniejszej grupie spraw dotyczących gier i zakładów wzajemnych 
sąd zajmował się przede wszystkim problemem wymierzania kar 
pieniężnych z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry. 
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Zasadnicze wątpliwości w tym zakresie rodziła kwestia, czy stosowane 
przez organy celne przepisy art. 14 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 
2 u.g.h. mają charakter tzw. przepisów technicznych i jakie skutki może 
rodzić fakt ich nienotyfikowania przez Polskę do Komisji Europejskiej. Już 
przed podjęciem przez NSA uchwały z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie II GPS 
1/16 tutejszy sąd jednolicie uznawał, że przepis art. 14 ust. 1 u.g.h. należy 
uznać za „przepis techniczny” w rozumieniu art. 1 pkt 11 dyrektywy 98/34, 
którego projekt powinien być poddany procedurze notyfikacyjnej. 
Jednocześnie sąd podzielał pogląd o braku podstaw do przyjęcia, iż 
„przepisami technicznymi” są art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 u.g.h. Przepisy 
te mogły stanowić samodzielną podstawę do nakładania kary pieniężnej na 
podmiot eksploatujący automaty do gier poza kasynem, tj. bez 
powiązywania z zakazem wyprowadzonym z technicznej normy art. 14 ust. 
1 u.g.h. (np. sprawy: I SA/Bk 860/15, I SA/Bk 967/15, I SA/Bk 1026/15,  
I SA/Bk 1092/15, I SA/Bk 1116/15). Składy orzekające nie podzieliły 
stanowiska o wzajemnym wykluczaniu się sankcji z tytułu urządzania gier 
hazardowych bez koncesji lub zezwolenia, bez dokonywania zgłoszenia, lub 
bez wymaganej rejestracji automatu lub urządzenia do gry (art. 89 ust. 1 pkt 
1 u.g.h.) oraz urządzania gier na automatach poza kasynem gry (art. 89 ust. 1 
pkt 2 u.g.h.) (np.: I SA/Bk 780/15, I SA/Bk 1054/15). Po podjęciu przez NSA 
uchwały z dnia 16 maja 2016 r., tutejszy sąd kontynuował dotychczasową 
linię orzeczniczą powołując dodatkowo argumentację przedstawioną w 
uchwale (np. sprawy: I SA/Bk 1251/15, I SA/Bk 183/16, I SA/Bk 1044/16).  
W analizowanej kategorii spraw jednolicie uznawano, że nie ma podstaw do 
przyjęcia, że kara określona w art. 89 ust. 1 u.g.h. może zostać wymierzona 
jedynie podmiotom zbiorowym określonym w art. 6 ust. 4 tej ustawy (m.in. 
sprawy: I SA/Bk 954/15, I SA/Bk 1390/15, I SA/Bk 286/16, I SA/Bk 
391/16, I SA/Bk 401/16). W wydawanych orzeczeniach sąd opowiadał się 
za językową definicją „urządzającego grę” (np. sprawy: I SA/Bk 1198/15,  
I SA/Bk 1100/16, I SA/Bk 286/16, I SA/Bk 650/16). 

W grupie spraw podatkowych dominowały skargi na decyzje w 
przedmiocie wymiaru zobowiązania podatkowego. W porównaniu z rokiem 
poprzednim znacząco wzrosła liczba spraw dotyczących indywidualnych 
interpretacji podatkowych – 63 sprawy (w 2015 r. – 38 spraw). 

Wśród spraw dotyczących podatku od towarów i usług znaczną część 
stanowiły sprawy z zakresu prawa podatnika do obniżenia podatku 
należnego o podatek naliczony wynikający z faktur niedokumentujących 
rzeczywistych zdarzeń gospodarczych (np. sprawy: I SA/Bk 824/15, I SA/Bk 
27/16, I SA/Bk 376/16, I SA/Bk 1382/15, I SA/BK 341/16, I SA/Bk 600/16, 
I SA/Bk 1398/15) oraz sprawy związane z opodatkowaniem VAT sprzedaży 
pozaewidencyjnej (np.: I SA/Bk 138/16, I SA/Bk 441/16, I SA/Bk 683/16,  
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I SA/Bk 970/15, I SA/Bk 1071/15, I SA/Bk 1252/15). Sąd zajmował się 
również kwestiami: prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego  
z tytułu nakładów poniesionych na budowę oczyszczalni ścieków i systemu 
kanalizacji, przekazanych następnie nieodpłatnie w trwały zarząd zakładowi 
budżetowemu, który świadczy w oparciu o przedmiotową infrastrukturę 
usługi oczyszczania ścieków (np. sprawy: I SA/Bk 821/15, I SA/Bk 822/15,  
I SA/Bk 165/16); prawa do odliczenia podatku naliczonego w razie zmiany 
przeznaczenia towarów lub usług, które początkowo przeznaczono do 
wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu a następnie 
wykorzystywano do wykonywania czynności opodatkowanych (I SA/Bk 
991/15); zastosowania regulacji art. 86 ust. 2a u.p.t.u. przewidującej 
obliczanie kwoty podatku naliczonego zgodnie ze „sposobem określania 
proporcji” w rozliczeniu podmiotu będącego rozgłośnią radiową 
prowadzącą działalność w ramach misji publicznej oraz wykonującego 
opodatkowaną działalność gospodarczą (I SA/Bk 570/16). Odnośnie 
zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług sąd wypowiedział 
się m.in. w kwestii: uznania za dostawę towarów zamiany nieruchomości 
dokonywanej miedzy gminą będącą miastem na prawach powiatu,  
a Skarbem Państwa reprezentowanym przez prezydenta miasta, który  
w transakcji działa jako starosta wykonujący zadania z zakresu 
administracji rządowej (I SA/Bk 1199/15); potraktowania jako odpłatnej 
usługi podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zakupu 
wierzytelności w celu jej windykacji po cenie niższej od nominalnej (I SA/Bk 
937/15). Sąd podtrzymywał wyrażane w latach poprzednich stanowisko  
w zakresie wliczania do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów  
i usług kwot podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, w sytuacji gdy kwoty 
te uiszczane są w imieniu spółki działającej jako zarejestrowany odbiorca w 
rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, ale na rzecz jej usługobiorców 
(I SA/Bk 306/16). 

Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych sąd wypowiedział 
się w grupie spraw (I SA/Bk 1418/15, I SA/Bk 1412/15, I SA/Bk 1400/15,  
I SA/Bk 1419/15, I SA/Bk 1/16, I SA/Bk 2/16 i I SA/Bk 3/16) odnośnie 
kwestii skutków podatkowych odpłatnego zbycia aktywów otrzymanych  
z tytułu likwidacji spółek nieposiadających osobowości prawnej. Kilka 
orzeczeń dotyczyło prowadzenia niezarejestrowanej działalności 
gospodarczej polegającej na sprzedaży towarów za pośrednictwem portali 
internetowych (I SA/Bk 806/15, I SA/Bk 112/15 oraz I SA/Bk 169-170/16). 
Wśród pozostałych spraw trzeba wymienić orzeczenia dotyczące: momentu 
powstania przychodów w związku z wykonywaniem usług biegłego 
sądowego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej  
(I SA/Bk 838/15); skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału  
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w nieruchomości nabytej przez jednego z małżonków w drodze 
dziedziczenia (I SA/Bk 818/15); możliwości zastosowania zwolnienia z art. 
21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. do przychodu z tytułu rekompensaty wypłaconej 
pracownikowi w związku z przystąpieniem do programu dobrowolnych 
odejść z zakładu pracy (I SA/Bk 1324/15); uprawnienia do skorzystania  
z odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne oraz 
zdrowotne uregulowanych na podstawie wyroku sądu powszechnego  
(I SA/Bk 359/16). 

W sprawach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych na 
uwagę zasługują sprawy dotyczące stosowania zwolnień podatkowych. Sąd 
rozstrzygał między innymi kwestie: zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 
u.p.d.o.p. w aspekcie działalności prowadzonej przez okręgowe izby 
lekarskie (I SA/Bk 760/15 oraz I SA/Bk 761/15) a także dochodów 
uzyskiwanych przez stowarzyszenie prowadzące zarówno działalność 
statutową, jak i działalność gospodarczą (I SA/Bk 86/16); zwolnienia 
przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. nadwyżki opłat pobieranych 
od właścicieli lokali przez wspólnotę lokalową nad wydatkami na 
utrzymanie, eksploatację i remonty części wspólnych (I SA/Bk 47/16); 
zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. dochodów z dodatnich różnic 
kursowych uzyskanych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą na 
terenie specjalnej strefy ekonomicznej (I SA/Bk 542/16). 

W sprawach dotyczących podatku akcyzowego sąd podtrzymał 
dotychczasowe stanowisko w sprawach związanych z weryfikacją podstawy 
opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia 
samochodów osobowych (np.: I SA/Bk 826/15, I SA/Bk 1069/15, I SA/Bk 
119/16, I SA/Bk 119/16). sąd zajmował się również klasyfikacją 
samochodów zgodnie z zasadami interpretacji nomenklatury scalonej  
(I SA/Bk 952/15 i I SA/Bk 1216/15). W kilku przypadkach sąd orzekał  
w kwestii konsekwencji niespełnienia przez sprzedawcę oleju opałowego 
warunków określonych w art. 89 ust. 6 i 8 u.p.a. (np.: I SA/Bk 729/16,  
I SA/Bk 850/16, I SA/Bk 1132/16). 

Większość załatwionych spraw z zakresu podatku od nieruchomości 
(łącznie 67 spraw) dotyczyła skarg jednej ze spółek telekomunikacyjnych,  
w których kwestionowała ona opodatkowanie linii telekomunikacyjnych 
kablowych jako budowli. W sprawach I SA/Bk 264-267/16 sąd 
wypowiedział się odnośnie skutków podatkowych unieważnienia przez sąd 
umowy zamiany nieruchomości, sprawa I SA/Bk 1130/15 dotyczyła kwestii 
opodatkowania budynków i budowli wzniesionych przez podatnika na 
gruntach dzierżawionych od gminy, z kolei w sprawie I SA/Bk 729/15 sąd 
odniósł się do zagadnienia zastosowania właściwej stawki w podatku od 
nieruchomości do lokali niemieszkalnych spółdzielni mieszkaniowej. 
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W innych sprawach podatkowych sąd rozstrzygał m.in. kwestie: zliczenia 
w podatku od spadków i darowizn do długów i ciężarów spadku roszczenia 
o zachowek (I SA/Bk 919/15); ustalenia podstawy opodatkowania 
podatkiem od spadku i darowizn otrzymanych w drodze darowizny 
udziałów w spółce z o.o. (I SA/Bk 844/16); zwolnienia z opodatkowania 
podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży gruntów stanowiących 
gospodarstwo rolne (I SA/Bk 461/16, I SA/Bk 1086/15). 

W sprawach z zakresu stosowania ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności sąd rozpoznawał głównie skargi 
na rozstrzygnięcia dyskwalifikujące z udziału w procedurze konkursowej 
wnioski o dofinasowanie projektów (I SA/Bk 74/16, I SA/Bk 437/16,  
I SA/Bk 505/16, I SA/Bk 793/16, I SA/Bk 979/16, I SA/Bk 1074/16). 
Przedmiotem skarg były też decyzje określające kwoty dofinansowania 
przypadające do zwrotu (I SA/Bk 828/15, I SA/Bk 1374/15, I SA/Bk 
506/16). 

W sprawach dotyczących dopłat do produkcji rolnej sąd rozważał m.in. 
kwestie: uprawnienia wspólnoty gruntowej do ubiegania się o uzyskanie 
płatności rolnośrodowiskowych (I SA/Bk 1133/15, I SA/Bk 1134/15,  
I SA/Bk 1287/15), sposobu zastosowania przez organy art. 18 ust. 1 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. (I SA/Bk 
1339/15), „posiadania” jako przesłanki przyznania płatności rolnych  
(np. sprawy: I SA/Bk 692/15, I SA/Bk 693/15, I SA/Bk 694/15, I SA/Bk 
719/15, I SA/Bk 720/15), rozumienia § 38 ust. 8 rozporządzenia 
rolnośrodowiskowego i użytego w nim terminu „niezachowanie" trwałych 
użytków zielonych (np.: I SA/Bk 771/15, I SA/Bk 776/15). 

W nielicznych sprawach z zakresu obrotu towarowego z zagranicą sąd 
rozstrzygał m.in. w przedmiocie powstania długu celnego z tytułu 
nielegalnego wprowadzenia oleju napędowego na obszar celny Wspólnoty  
(I SA/Bk 339/16) oraz usunięcia spod dozoru celnego towaru (oleju 
napędowego) podlegającego należnościom przywozowym (I SA/Bk 
1209/15). 

Wśród pozostałych grup na uwagę zasługuje sprawa I SA/Bk 1203/16,  
w której sąd odrzucił skargę prezydenta miasta na uchwałę Kolegium RIO w 
przedmiocie niestwierdzenia nieważności uchwały rady miasta w sprawie 
nieudzielenia absolutorium uznając, że uchwała ta nie stanowi aktu nadzoru 
w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 7 p.p.s.a. 

W rozpoznawanych w Wydziale I sprawach 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 
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sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

W ogólnym wpływie 1002 spraw w Wydziale Ogólnoadministracyjnym 
wpływ skarg zarejestrowanych w Repertorium SA i SAB wyniósł łącznie 
968, z czego 830 skarg na działanie organów administracji publicznej i 138 
skarg na bezczynność i przewlekłość w postępowaniu organów 
administracji publicznej. Załatwiono 851 skarg na działanie organów 
administracji publicznej i 132 skargi na bezczynność i przewlekłość 
postępowania tych organów, łącznie 983 skargi zarejestrowane  
w Repertoriach SA i SAB. Liczba wszystkich załatwionych w Wydziale II 
spraw, tj. z uwzględnieniem Repertorium SO wyniosła 1013. 

Największy wpływ skarg odnotowano w kategorii spraw budowlanych 
(symbol ogólny 601). Zamknął się on liczbą 187 skarg. Drugi liczebnie 
wpływ skarg odnotowano w kategorii spraw z zakresu pomocy społecznej 
(symbol ogólny 632), który wyniósł 138 skarg. Liczbą wyższą niż 100 
zamknął się również wpływ skarg na bezczynność i przewlekłość 
postępowania organów administracji publicznej, który wyniósł 138. Dość 
duże wpływy skarg w pozostałych kategoriach spraw odnotowano również: 
w grupie spraw objętych symbolem ogólnym 603 (transport, drogi 
publiczne, ruch drogowy) gdzie wpłynęło 85 skarg, w grupie spraw objętych 
symbolem 615 (zagospodarowanie przestrzenne) gdzie wpłynęło 71 spraw, 
w grupie spraw objętych symbolem 613 (ochrona środowiska i ochrona 
przyrody) gdzie wpłynęło 56 spraw,  w grupie spraw objętych symbolem 
607 (gospodarka mieniem państwowym i komunalnym) gdzie wpłynęło 47 
spraw, w grupie spraw objętych symbolem 618 (wywłaszczenie i zwrot 
nieruchomości) gdzie wpłynęły 42 sprawy oraz w grupie spraw objętych 
symbolem 612 (geodezja i kartografia) gdzie wpłynęło 37 spraw. W 2016 r. 
w Wydziale II odnotowano też istotny wpływ spraw z zakresu informacji 
publicznej i prawa prasowego (łącznie 82 sprawy), przy czym 68 
zarejestrowano w Repertorium SAB jako skargi na bezczynność czy 
przewlekłość postępowania organów w sprawie udzielenia informacji 
publicznej a 14 w Repertorium SA jako skargi na decyzje odmawiające 
udzielenia informacji publicznej. 

W większości spraw rozpatrzonych w 2016 r. problematyka prawna była 
tożsama z problematyką z lat poprzednich. W grupie spraw  
z zagospodarowania przestrzennego dominowały, jak wcześniej, sprawy  
o ustalenie warunków zabudowy, w których istotną kwestią była ocena 
prawidłowości określenia granic obszaru analizowanego oraz zachowania 
zasady dobrego sąsiedztwa. W kategorii spraw budowlanych, 
zdominowanych przez sprawy prowadzone przez organy nadzoru 
budowlanego, nadal kontrola sądu obejmowała prawidłowość ustaleń co do 
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kwalifikacji robót budowlanych a w konsekwencji zastosowania właściwej 
sankcji wobec sprawcy samowoli. W sprawach z zakresu ochrony 
środowiska dominowały postępowania środowiskowe, w których sądowa 
kontrola dotyczyła prawidłowości procedury środowiskowej, w tym 
właściwej oceny raportu. W kategorii spraw z pomocy społecznej 
największą grupę stanowiły sprawy o świadczenia z pomocy społecznej 
(zasiłki celowe i stałe) oraz sprawy alimentacyjne, związane  
z odpowiedzialnością dłużników alimentacyjnych. W kategorii spraw 
dotyczących transportu przeważały skargi przewoźników na kary pieniężne 
za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym a w kategorii 
spraw odszkodowawczych przeważały skargi na ustalenie kwot 
odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, gdzie przedmiotem kontroli 
sądu była prawidłowość oceny operatu szacunkowego. 

Niewielki wpływ skarg odnotowano w nowej kategorii spraw 
związanych z realizacją programu rządowego „500 plus” tj. stosowaniem 
ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 195).  Wszystkie skargi a było ich 12, zostały wniesione na 
decyzje odmawiające przyznania świadczenia wychowawczego i wszystkie 
zostały oddalone. Nie były też sporządzane uzasadnienia wyroków w tych 
sprawach. Z końcem roku 2016 r. sędziowie powzięli wiadomość  
o skierowanym w dniu 21 grudnia 2016 r. do Trybunału Konstytucyjnego 
przez WSA w Gdańsku pytaniu prawnym o zgodność z art. 32 § 1 i art. 2 
Konstytucji RP przepisu art. 5 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy z dnia  
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w zakresie,  
w jakim uniemożliwiają nabycie prawa do świadczenia wychowawczego na 
pierwsze dziecko w każdym przypadku przekroczenia kryterium 
dochodowego w rodzinie osoby ubiegającej się o to świadczenie. 

Merytorycznie orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Białymstoku w 2016 roku w sprawach ogólnoadministracyjnych o 
problematyce występującej w latach poprzednich, stanowiło kontynuację 
wypracowanych i utrwalonych kierunków orzecznictwa sądów 
administracyjnych. Uzasadnienia wyroków świadczą o tym, że składy 
orzekające prawie zawsze sięgały do stanowisk innych sądów 
administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, odnoszących 
się do problematyki prawnej stanowiącej podstawę orzekania  
w prowadzonych sprawach. Kontynuację wypracowanych linii orzecznictwa 
wyrażają między innymi następujące stwierdzenia: 
- interes prawny do uczestnictwa w sprawach środowiskowych należy 
oceniać na podstawie art. 28 k.p.a. poprzez pryzmat zasięgu rzeczywistego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na nieruchomości sąsiednie  
a skoro wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko jest oceniany  
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w oparciu o określone przepisami prawa administracyjnego dopuszczalne 
normy substancji i energii, to w konsekwencji również w oparciu o te same 
normy prawne oceniany jest interes prawny podmiotów do 
materialnoprawego uczestnictwa w postępowaniu środowiskowym; 
- szczególnie uzasadniona potrzeba właściciela lasu mająca uzasadniać 
przekształcenie lasu w użytek rolny musi mieć charakter wyjątkowy i być 
rozumiana jako przymus (konieczność). Winna to przy tym być potrzeba 
realna a nie tylko potencjalna;  
- scalenie gruntów stanowi zabieg zbiorowy, podejmowany w ramach 
uznania administracyjnego i nawet naruszenie indywidualnego interesu 
uczestnika postepowania scaleniowego nie może podważać legalności 
decyzji scaleniowej, jeżeli zachowana została podstawowa zasada 
wydzielenia gruntów określona w art. 8 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie 
gruntów; 
- decyzja o warunkach zabudowy ma charakter deklaratoryjny i związany. 
Zachowanie zasady dobrego sąsiedztwa i zachowanie przyporządkowanego 
tej zasadzie pojęcia kontynuacji funkcji zabudowy, należy rozumieć zgodnie 
z wykładnią systemową, która każe rozstrzygać wątpliwości na rzecz 
uprawnień właściciela czy inwestora, po to, by mogła być zachowana zasada 
wolności zagospodarowania terenu; 
- przepisy odrębne, o których mowa w art. 56 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym to przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, zawarte w innych ustawach, w zakresie odnoszącym się do 
warunków i zasad zagospodarowania terenu. Nie są to zatem przepisy 
aktów prawnych, w ogóle niezwiązanych z zagospodarowaniem terenu  
a regulujących odmienne kwestie, oderwane od problematyki określającej 
zasady lokalizowania inwestycji; 
- zasadniczym elementem decydującym o możliwości wymeldowania jest 
opuszczenie miejsca pobytu stałego mające charakter trwały i dobrowolny; 
- przy ocenie naruszenia stosunków wodnych, obowiązkiem organu jest 
ustalenie, czy istotnie bezprawne działanie właściciela działki doprowadziło 
do zmiany stanu wody na gruncie oraz czy szkodliwie wpłynęło na grunt 
sąsiedni tj. czy istnieje związek przyczynowo – skutkowy między dokonaną 
zmianą a wynikłą z tej zmiany szkodą dla nieruchomości sąsiednich; 
- o przyznanie celowej pomocy społecznej nie może skuteczne ubiegać się 
osoba, która nie wykorzystuje własnych uprawnień, zasobów i możliwości  
w celu pokonania trudnej sytuacji życiowej, tj. nie aktywizuje się w kierunku 
pozyskiwania środków do życia we własnym zakresie a usiłuje ze świadczeń 
pomocy społecznej uczynić stałe źródło utrzymania; 
- wpisy w ewidencji gruntów i budynków mają charakter techniczno-
deklaratoryjny a każda żądana zmiana wpisu winna być udokumentowana, 
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przy czym poprzez wpis nie można dochodzić uprawnień właścicielskich do 
gruntów; 
- przy ocenie postanowień dotyczących obciążenia kosztami postępowania 
rozgraniczeniowego należy się kierować uchwałą NSA z 11 grudnia 2011 r. 
(I OPS 5/06) wyrażającą stanowisko o możliwości obciążenia takimi 
kosztami wszystkich stron będących właścicielami rozgraniczanych 
nieruchomości a nie tylko strony żądającej wszczęcia postępowania 
rozgraniczeniowego. Koszty postępowania rozgraniczeniowego ponoszone 
są w interesie wszystkich stron tego postępowania, o ile istnieje spór co do 
przebiegu granicy rozgraniczanych działek; 
- przy ocenie spraw dotyczących udzielania informacji publicznej należy się 
kierować szerokim ujęciem „informacji publicznej” w świetle art. 1 ust. 1 i 6 
ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61 Konstytucji RP oraz 
szeroko rozumieć pojęcie podmiotów zobowiązanych do udzielenia 
informacji publicznej w świetle art. 4 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej; 
- w postępowaniu kontrolującym legalność robót budowlanych 
obowiązkiem organu jest poczynienie ustaleń, kiedy i jakie roboty 
budowlane wykonano, zakwalifikowanie ich pod definicje prawa 
budowlanego w brzmieniu tego  prawa w dacie wykonywania robót, 
sprawdzenie, jakich formalności prawnych wykonanie robót budowlanych 
wymagało w świetle brzmienia prawa budowlanego z daty przystępowania 
do wykonania robót a następnie przyporządkowanie tych ustaleń pod 
konsekwencje prawne przewidziane art. 48 – 51 prawa budowlanego w jego 
brzmieniu aktualnym w dacie dokonywanej przez organ oceny samowoli 
budowlanej; 
- zawężająca definicja strony postępowania zamieszczona w art. 28 prawa 
budowlanego odnosi się wyłącznie do prowadzonego przez organ 
architektoniczno- budowlany postępowania o udzielenie pozwolenia na 
budowę a nie ma zastosowania w prowadzonym przez organ nadzoru 
budowlanego postępowaniu w sprawie samowoli budowlanej; 
- naruszeniem interesu prawnego w rozumieniu art. 101 ustawy  
o samorządzie gminnym jest takie naruszenie subiektywnie pojmowanego 
przez skarżącego interesu prawnego, które obiektywnie polega na 
nieprzestrzeganiu przez organ norm prawnych powszechnie 
obowiązujących; 
- strona może wnieść skargę na bezczynność organu niezależnie od wyniku 
postępowania zażaleniowego uruchomionego w trybie art. 37 § 1 k.p.a. 
Warunek formalny do wniesienia skargi na bezczynność stanowi bowiem 
wyłącznie wniesienie zażalenia a nie wynik postępowania zażaleniowego; 
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- status strony postępowania o warunki zabudowy co do istoty przysługuje 
właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości graniczących  
z terenem inwestycji. 

Indywidualizowanie w 2016 r. w poszczególnych sprawach ogólnych 
ocen nawiązujących do utrwalonych kierunków orzecznictwa następowało z 
uwzględnieniem obowiązującej wykładni tych samych pojęć normatywnych. 
Wnioski składy orzekające wyprowadzały po skonfrontowaniu stanu 
faktycznego konkretnej sprawy ze stanem prawnym i jego rozumieniem 
wynikającym z dokonanej wykładni przepisów oraz utrwalonej linii 
orzecznictwa. W 74 sprawach sędziowie sprawozdawcy wyprowadzili tezy 
do uzasadnień swoich orzeczeń (chodzi o liczbę tez niepowtórzonych w 
innych wyrokach czy postanowieniach sądu z 2016 r.). Zindywidualizowane 
oceny w sprawach już bogatych w utrwalone orzecznictwo z reguły 
nawiązywały bezpośrednio do ogólnych kierunków orzecznictwa. 

Przykładowo wymienić należałoby następujące zindywidualizowane 
stwierdzenia: 
- w postępowaniu środowiskowym nie może rodzić skutków prawnych 
powoływanie się na negatywny wpływ takich substancji odorowych, co do 
których nie ma dotychczas obowiązujących przepisów ustalających 
dopuszczalne normy tych substancji (II SA/Bk 570/16); 
- dążenie do poprawienia sytuacji materialnej w przyszłości na wypadek 
powrotu do kraju z emigracji, przy braku skonkretyzowanej daty powrotu 
do ojczyzny, nie stanowi szczególnie uzasadnionej potrzeby właściciela lasu 
przemawiającej za udzieleniem zezwolenia na zmianę lasu na użytek rolny 
(II SA/Bk 463/16); 
- normy Kodeksu Prawa Kanonicznego są normami niemającymi w ogóle 
zastosowania w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez 
organy administracji publicznej w oparciu o powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa publicznego, w tym w postępowaniu o lokalizację inwestycji 
celu publicznego (II SA/Bk 112/16); 
- wydane w postępowaniu przed sądem powszechnym orzeczenie w kwestii 
prawa do lokalu mieszkalnego, nie stanowi zagadnienia wstępnego  
w postępowaniu meldunkowym (II SA/Bk 172/16); 
- uchwała rady gminy stwierdzająca aktualność miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, który utracił moc prawną z mocy prawa, 
a którego to planu treść dotyczy uprawnień właścicielskich skarżącego, musi 
być uznana za naruszającą interes prawny skarżącego w rozumieniu art. 101 
ustawy o samorządzie gminnym (II SA/Bk 223/16);  
- interes prawny w skarżeniu zarządzenia prezydenta miasta  
o przeznaczeniu do bezprzetargowego zbycia nieruchomości, ma właściciel 
nieruchomości sąsiadującej z przeznaczoną do zbycia, który jeszcze przed 
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podjęciem przez organ gminy działań mających na celu sprzedaż 
nieruchomości składał wnioski o jej zakup (II SA/Bk 629/16); 
- jeżeli po wydaniu wyroku sądowego, ustalającego kategorię gruntu, 
nastąpi ustawowa zmiana stanu prawnego (stanowiąca uprzednio podstawę 
wydania wyroku), to zmiany w ewidencji gruntów w zakresie kwalifikacji 
gruntu, mające na celu doprowadzenie zapisu w ewidencji do stanu 
aktualności, należy dokonywać na podstawie obowiązującego aktu 
normatywnego, zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 2 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (II SA/Bk 76/16); 
- żądanie udostępnienia kserokopii dokumentów, na podstawie których 
zainicjowano postępowanie kontrolne (w sprawie przez organ ochrony 
środowiska) nie dotyczy informacji publicznej (II SAB/Bk 3/16); 
- przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie znajdują 
zastosowania w sytuacji, kiedy wspólnik (udziałowiec) spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością żąda od jej zarządu udzielenia informacji. Tok 
postępowania w sprawie udzielenia informacji wspólnikowi spółki przez 
władze spółki reguluje Kodeks spółek handlowych (II SA/Bk 738/15); 
- dostęp do dokumentów archiwalnych, będących w zasobach IPN odbywa 
sięwyłącznie na podstawie ustawy szczególnej – ustawy z dnia 18 grudnia 
1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu. Skoro wyłączony jest tryb dostępu do 
takich informacji z ustawy o dostępie do informacji publicznej, to wniosek  
o udzielenie takiej informacji nie wszczyna skutecznie postępowania o 
udzielenie informacji publicznej a w konsekwencji nie mają do niego 
zastosowania terminy załatwienia sprawy przewidziane ustawą o dostępie 
do informacji publicznej (II SAB/Bk 84/16); 
- elektrownie wiatrowe są urządzeniami infrastruktury technicznej a zatem 
wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla realizacji takiej inwestycji nie 
jest uzależnione od spełnienia warunku dobrego sąsiedztwa oraz dostępu 
do drogi publicznej (II SA/Bk 225/16); 
- w postępowaniu o warunki zabudowy status strony postępowania 
przysługuje też dożywotnikowi zamieszkującemu na nieruchomości 
sąsiadującej z terenem inwestycji na którego rzecz ustanowiono służebność 
osobistą mieszkania (II SA/Bk 779/15). 

Sędziowie Wydziału II w pracy orzeczniczej w 2016 roku 
niejednokrotnie musieli też zajmować stanowisko w kwestiach, które do tej 
pory nie są jednolicie postrzegane w orzecznictwie. I tak w sprawach o sygn. 
II SAB/Bk 21/16 i II SAB/Bk 22/16 sąd zdefiniował informację publiczną 
przetworzoną jako taką, która wymaga podjęcia przez podmiot 
zobowiązany określonego wysiłku intelektualnego w odniesieniu do 
pewnego zbioru znajdujących się w jego posiadaniu informacji i nadania 
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skutkom tego wysiłku intelektualnego, cech informacji publicznej. W efekcie 
„przetworzenia” dochodzi do powstania nowego jakościowo dokumentu, 
nowej informacji, którą można określić mianem źródłowej. Natomiast część 
składów orzekających za informację przetworzoną uznaje również 
informacje proste, których zebranie wymaga dużego nakładu pracy  
i wysiłku intelektualnego.  

W sprawie zaś o sygn. II SA/Bk 454/16 sąd jednoznacznie opowiedział 
się za dopuszczalnością wydania decyzji o ustaleniu opłaty za pobyt 
mieszkańca w domu pomocy społecznej również w stosunku do osoby,  
z którą gmina wcześniej zawarła umowę o ponoszeniu kosztów pobytu 
osoby bliskiej w placówce, o ile kwota partycypacji w tych kosztach zawarta 
w umowie odbiega od rzeczywistych kosztów utrzymania w domu pomocy 
społecznej. 

W orzecznictwie wyważono natomiast stanowisko o niedopuszczalności 
wydawania decyzji o ustaleniu opłat za pobyt w dps w stosunku do osób, 
które na mocy dobrowolności umowy uczestniczą w ponoszeniu kosztów 
utrzymania osoby bliskiej w domu pomocy społecznej.  

Sędziowie Wydziału II w 2016 r. musieli zmierzyć się także z nową 
problematyką prawną, dotychczas niewystępującą na obszarze właściwości 
WSA w Białymstoku. Dotyczy to skargi na bezczynność organu pomocy 
społecznej w sprawie zawarcia kontraktu socjalnego (sygn. II SAB/Bk 
105/16), skargi na uchwałę zarządu województwa w sprawie złożenia 
oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia umowy na realizację przewozów 
w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (II SA/Bk 248/16), 
skargi na czynność wójta odmawiającą zawarcia umowy na refundację 
kosztów dowożenia dziecka do specjalnego ośrodka szkolno– 
wychowawczego (II SA/Bk 188/16), skargi na odmowę przyznania pomocy 
pieniężnej rodzinie zastępczej (II SA/Bk 213/16). 

Najbardziej nośną społecznie, o szerokim zainteresowaniu medialnym, 
sprawą rozpatrzoną w 2016 r. w Wydziale II była sprawa ze skargi zarządu 
województwa na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające 
nieważność uchwały skarżącego zarządu województwa w sprawie 
ponownego przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora teatru. Sąd oddalając skargę stwierdził, iż procedura konkursowa 
nie może podlegać zmianie po zakończeniu postępowania konkursowego. 
Zmiana stanowiska organizatora konkursu, dotycząca procedury 
konkursowej, nie może stanowić podstawy do podjęcia uchwały  
o ponownym przeprowadzeniu konkursu na dyrektora instytucji kultury. 
Stwierdził również, iż ustawodawca, nie precyzując w ustawie  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zasad ustalania 
kryteriów przydatności na stanowisko dyrektora jednostki organizacyjnej 
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kultury, przyznał komisjom konkursowym swobodę kształtowania 
kryteriów oceny. O ile ustalone przez komisję kryteria nie pozostają  
w sprzeczności z prawem, są wiążące zarówno dla komisji jaki i kandydatów 
a także dla organizatora (II SA/Bk 640/16). Od wyroku sądu nie została 
wniesiona skarga kasacyjna.  

W kilku sprawach rozpoznanych w 2016 r. w Wydziale II nastąpiło 
wyraźne nawiązanie do przepisów prawa wspólnotowego, konkretnie do 
pierwotnych źródeł prawa wspólnotowego. Na potrzebę stosowania tych 
przepisów zwrócił uwagę skład orzekający w sprawie dotyczącej decyzji 
środowiskowej dla inwestycji w postaci 11 elektrowni wiatrowych (II SA/Bk 
399/15) oraz w sprawie stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania 
oceny na środowisko dla inwestycji w postaci budowy i rozbudowy drogi 
wojewódzkiej (II SA/BK 96/16). W obu przypadkach sąd nawiązał do 
zasady przezorności wynikającej z art. 191 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, implementowanej do polskiego porządku prawnego w art. 
6 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którą zezwolenia na 
przedsięwzięcia mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko lub obszar 
Natura 2000 muszą uzyskać gwarancję braku ryzyka ich znaczącego 
negatywnego oddziaływania na środowisko. Wszelkie nierozwiane 
racjonalne wątpliwości w tym zakresie winny być interpretowane na 
korzyść środowiska. Z kolei w sprawie o sygn. II SA/Bk 690/15 ze skargi na 
ostateczny nakaz organu inspekcji sanitarnej przedstawienia do wglądu 
dowodów potwierdzających powiadomienie Głównego Inspektora 
Sanitarnego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu suplementów diety 
niewiadomego pochodzenia i niewiadomego składu, sąd nawiązał do art. 18 
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania 
prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 
oraz do art. 18-21 Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem 
paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt  
i dobrostanu zwierząt. Natomiast w jednej ze spraw z zakresu transportu 
drogowego, w której przedmiotem skargi była kara pieniężna nałożona na 
przewoźnika (sygn. II SA/Bk 446/16) sąd stwierdził, że ocena braku 
naruszenia art. 3 lit. aa Rozporządzenia (WE) Nr 561/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów 
socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, wymaga 
niewątpliwych ustaleń co do tego w jakiej odległości od bazy przewóz był 
dokonywany. W sprawie zaś o sygn. II SA/Bk 248/16 sąd oceniał zasadność 
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skargi również poprzez pryzmat powołanych przez skarżącego przepisów 
Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady  
z 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie 
kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.   

W 2016 r. przy orzekaniu w sprawach ogólnoadministracyjnych nie 
ustrzeżono się w pewnych kwestiach wewnętrznej rozbieżności stanowisk.  
Różnice poglądów były na bieżąco omawiane podczas comiesięcznych narad 
sędziów. Różnice stanowisk dotyczyły: 
- kwestii legitymacji dłużnika alimentacyjnego do posiadania statusu strony 
w postępowaniu o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  
W sprawie II SA/Bk 33/16 skład orzekający stwierdził, że dłużnik 
alimentacyjny nie jest stroną takiego postępowania, gdyż organ właściwy 
wierzyciela alimentacyjnego (władny do wydania decyzji o zastępczym 
przyznaniu uprawnionym do alimentów świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego) jedynie powiadamia dłużnika alimentacyjnego o treści 
wydanej decyzji a dłużnik alimentacyjny nie może w takim postępowaniu 
kwestionować wiarygodności zaświadczenia komornika o bezskuteczności 
egzekucji (służy do tego skarga na czynności komornika rozpatrywana przez 
sąd powszechny). Natomiast w sprawie II SA/Bk 107/16 skład orzekający 
postawił tezę, że dłużnik alimentacyjny jest stroną postępowania  
o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianę decyzji 
przyznającej świadczenie alimentacyjne oraz postępowania w sprawie 
zwrotu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej. W ocenie sądu inna 
interpretacja interesu prawnego dłużnika alimentacyjnego byłaby sprzeczna 
z zasadą państwa prawa urzeczywistniającego zasadę sprawiedliwości 
społecznej. Ocena sądu w sprawie II SA/Bk 33/16 została podzielona przez 
NSA, który oddalił skargę kasacyjną dłużnika alimentacyjnego. W sprawie  
II SA/Bk 107/16 skarga kasacyjna wniesiona przez samorządowe kolegium 
odwoławcze od wyroku WSA w Białymstoku czeka na rozpatrzenie przez 
NSA; 
- kwestii oceny relacji art. 134 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami do § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. W sprawie  
II SA/Bk 616/15 sąd stwierdził, że zasada korzyści nie obowiązuje, gdy cel 
nabycia nieruchomości (pod drogi) jest tożsamy z przeznaczeniem 
nieruchomości (również pod drogi). Wycena takiej nieruchomości (na 
potrzeby ustalenia odszkodowania) odbywa się na podstawie § 36 ust. 4 
wyżej wymienionego rozporządzenia tj. przy uwzględnieniu cen 
transakcyjnych nieruchomości drogowych, o ile istnieje wystarczający rynek 
porównawczy transakcji takimi nieruchomościami. Odmiennie orzekł sąd  
w sprawie II SA/Bk 412/16, w której stwierdził, że w świetle zasady 
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korzyści brak jest podstaw do automatycznego przyjęcia cen nieruchomości 
drogowych jako mających pierwszeństwo przed cenami nieruchomości 
uwzględniających dotychczasowy sposób użytkowania, albowiem należy się 
kierować wartością nieruchomości według dotychczasowego sposobu 
użytkowania o ile przeznaczenie nieruchomości zgodne z celem 
wywłaszczenia nie powoduje zwiększenia jej wartości; 
- kwestii dopuszczalności zwrotu dokumentu prawa jazdy w zakresie 
uprawnień do kierowania pojazdami nieobjętych karnym zakazem 
prowadzenia pojazdów. W sprawie II SA/Bk 109/16 sąd odmiennie niż  
w wyroku z 2015 roku o sygn. II SA/Bk 369/15, przyjął, że skoro sąd karny 
orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych z wyłączeniem 
uprawnień kategorii B, to tym samym organ winien zwrócić kierującemu 
prawo jazdy w zakresie kategorii B. W przeciwnym wypadku doszłoby do 
niedopuszczalnej zmiany przez organ administracji publicznej 
prawomocnego wyroku sądowego w sprawie karnej. Zauważyć należy, że  
w wyroku z 2015 r. o sygn. II SA/Bk 369/15 sąd stwierdził, że odmowa 
zwrotu zatrzymanego prawa jazdy także w kategorii uprawnień nieobjętych 
orzeczonym przez sąd karny zakazem prowadzenia pojazdów, nie jest karą 
administracyjną ale dopuszczonym przez ustawodawcę dookreśleniem 
administracyjnych skutków środka karnego. 

Uzasadnienia wyroków wydanych w 2016 r. w sprawach rozpatrzonych 
w Wydziale II wskazują na stosowanie przez sędziów różnorodnych 
rodzajów wykładni prawa i reguł interpretacyjnych oraz odwoływanie się 
do przepisów Konstytucji RP. 

W roku 2016 sędziowie Wydziału II kontynuowali wdrażanie w życie 
zmienionej w 2015 roku procedury sądowoadministracyjnej, czego 
potwierdzeniem są przede wszystkim zgodne z nowym brzmieniem art. 149 
§ 1 i 2 p.p.s.a. sformułowania sentencji wyroków w sprawach ze skarg na 
bezczynność czy przewlekłość postępowania organów administracji 
publicznej. Korzystano nadal z rozszerzonej możliwości rozpoznawania 
spraw w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym aczkolwiek  
w ograniczonym zakresie z uwagi na to, iż szybkość załatwiania spraw  
w tym wydziale i konieczność zapewnienia pensum spraw wyznaczanych 
sędziom na rozprawy, niejednokrotnie wymuszała kierowanie na rozprawy 
również spraw nadających się do zastosowania trybu uproszczonego.  

Sędziowie Wydziału II z zaangażowaniem wspomagali pracę orzeczniczą 
Wydziału I orzekając na dodatkowych posiedzeniach jawnych w sprawach 
gier hazardowych w celu likwidacji zaległości w rozpoznawaniu tej kategorii 
spraw. 

Generalnie w praktyce orzeczniczej obydwu wydziałów orzeczniczych 
WSA w Białymstoku starano się, wzorem lat ubiegłych, dbać o jednolitość 
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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.  
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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. 

Ogółem do Wydziału Informacji Sądowej WSA w Białymstoku w 2016 r. 
wpłynęło 61 wniosków, w tym 33 o udzielenie informacji publicznej,  
2 o udzielenie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 
(łącznie 35 wniosków) oraz 26 o udzielenie informacji w ramach 
współpracy z krajowymi jednostkami organizacyjnymi. Dodać należy  
3 ponowne pisma, które nie były odrębnie rejestrowane. Liczba żądanych 
informacji w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (2015 
rok) znacznie się zwiększyła bowiem wówczas ogółem wpłynęło ich 37 (21 
typowych wniosków o udzielenie informacji publicznej plus  
16 o udzielenie informacji publicznej w ramach współpracy z krajowymi 
jednostkami organizacyjnymi). 

Głównie żądano informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
także w 4 przypadkach wykorzystano platformę e-PUAP.  

W 2016 r. wniosków o wydanie kopii orzeczenia ogółem wpłynęło 9,  
w tym 8 zawartych było we wnioskach w ramach współpracy z krajowymi 
jednostkami organizacyjnymi. 

W roku sprawozdawczym wszystkie wnioski zostały załatwione  
w drodze czynności materialno-technicznej – poprzez udzielenie 
odpowiedzi (udzielenie informacji) oraz przekazanie kopii żądanych 
dokumentów. 

W żadnej sprawie nie wydano decyzji odmowych. 
Nie wydano decyzji o wysokości opłat, albowiem żądane informacje nie 

wiązały się z ponoszeniem istotnych kosztów przez sąd. Nie znajdowano 
potrzeby stosowania art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej.  

Autorzy wniosków o udzielenie informacji publicznej zainteresowani 
byli przede wszystkim informacjami wynikającymi z działalności 
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orzeczniczej sądu, ale także związanymi z jego strukturą, organizacją a także 
gospodarką finansową. 
Przykładowo żądano informacji dotyczących: 
- kwestii związanych z wykonywaniem czynności sędziów, referendarzy 
oraz asystentów, w tym przedstawienia pytań testowych oraz tematów prac  
w konkursie na stanowisko referendarza czy asystenta sędziego oraz 
korzystania przez sędziów z określonych systemów komputerowych; 
- udostępnienia kopii dokumentów z akt administracyjnych dołączonych do 
akt sądowych bądź wypożyczenia konkretnych akt administracyjnych,  
a także wglądu do dokumentacji w związku z zapytaniem ofertowym na 
ochronę budynku sądu;  
- indywidualnie wskazanych spraw lub grupy spraw;  
- stanu konkretnych spraw poprzez przedstawienie podejmowanych 
czynności procesowych i terminów ich wymagalności. 

Analiza złożonych do sądu wniosków o udzielenie informacji publicznej 
pozwala uznać, że dominowały w nich kwestie związane głównie  
z działalnością orzeczniczą tutejszego sądu oraz czynnościami procesowymi 
sądu. 

W roku sprawozdawczym odnotowano aktywność organizacji 
społecznych w zakresie żądania informacji publicznej. Zarejestrowano 
wnioski: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów, 
Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Prezesa Zarządu 
Fundacji „Przysiółek”. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów w formie 
elektronicznej przesłało dwa wnioski o udzielenie informacji publicznej  
w celu ponownego ich wykorzystania. Jeden wniosek w postaci pytań 
sformułowanych w tabeli dotyczył zatrudnienia asystentów sędziów (liczby 
asystentów, rodzaju zawartych z nimi umów, wysokości wynagrodzenia, 
kategorii zaszeregowania, przyznanych dodatków specjalnych, nagród), 
drugi wypłaty nagród oraz dodatków specjalnych dyrektorowi sądu. 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnioskowało  
o udostępnienie za lata 2014-2015 treści informacji w przedmiocie 
dodatkowego zatrudnienia sędziów tutejszego sądu; Prezes Zarządu 
Fundacji „Przysiółek” wnioskował o udzielenie informacji za 2015 rok  
o sprawach, w których „stroną skarżoną były organy samorządowe gmin  
i powiatu sejneńskiego”. 

W grupie 26 wniosków o udzielenie informacji w ramach współpracy  
z krajowymi jednostkami organizacyjnymi, ich autorami były następujące 
podmioty: sądy – 5 wniosków; prokuratorzy – 9 wniosków; organy Policji – 
3 wnioski; organy kontroli skarbowej oraz celnej – 7 wniosków; organy 
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centralne: (Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Prokuratoria Generalna 
Skarbu Państwa) – 2 wnioski. 

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 1291 spraw, w których 
udzielono informacji w sekretariacie Wydziału, w tym udostępniono akta 
994 osobom. Telefonicznych informacji udzielono 3092. Zatem łączna liczba 
udzielonych osobiście (ustnych i telefonicznych) informacji wyniosła – 
4383. 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 
obsługiwani.  

 
W 2016 roku do WIS WSA w Białymstoku wpłynęło ogółem 53 skarg  

i wniosków – 21 skarg i 31 wniosków oraz 1 petycja. W porównaniu do roku 
2015, w którym zarejestrowano łącznie 30 spraw (odpowiednio:  
8 skarg i 22 wnioski) – nastąpił wzrost o 23 sprawy, w tym o: 13 skarg,  
9 wniosków oraz 1 petycję (w 2015 roku petycji 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: 13 skarg oraz 16 wniosków dotyczyło 
działalności tutejszego sądu; 2 skargi i 1 wniosek załatwionych przez sąd 
dotyczyło działalności innych podmiotów; 6 skarg i 14 wniosków zostało 
przekazanych według właściwości innym organom. 

Spośród skarg dotyczących działalności WSA w Białymstoku: 
- żadna skarga nie zarzucała: przewlekłości postępowania, opóźnienia w 
doręczaniu odpisów orzeczeń oraz niewłaściwego dokonania anonimizacji 
orzeczeń wydanych przez sąd; 
- zarzuty wadliwości rozstrzygnięć sądu zawierało 5 skarg; 
- wadliwości postępowania sądowego podnoszono w 7 skargach; 
- w jednym przypadku wskazano na przewinienie dyscyplinarne sędziego 
(w ocenie skarżącego); 



 

169 

 

- 2 skargi dotyczyły pracowników administracyjnych sądu; 
- 1 skarga podnosiła problem nagrywania rozpraw toczących się przed 
sądami administracyjnymi. Została przesłana przez NSA celem 
ustosunkowania się do podniesionych zarzutów. Udzielono informacji 
zarówno NSA jak i stronie. 
Niektóre skargi kierowane były zarówno w stosunku do podjętego przez sąd 
rozstrzygnięcia jak i postępowania sądowego. 

Skargi skierowane przeciwko rozstrzygnięciom sądu były załatwiane 
poprzez udzielanie informacji o treści art. 41a § 2 ustawy – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych. Wyjaśniano, że nie podlegają rozpatrzeniu w trybie 
skargowym oraz wskazywano na procesowe możliwości zaskarżenia. 

Skargi dotyczące wadliwości postępowania sądowego zawierały zarzuty: 
stronniczości sędziego wobec niepodzielenia stanowiska strony  
i nieuwzględnienia wniosków przez stronę złożonych, pozostawienia bez 
rozpoznania pisma strony, wezwania do uiszczenia wpisu sądowego przy 
złożonym wniosku o przyznanie prawa pomocy, braku powiadomienia  
o zdjęciu sprawy z wokandy, niezasadności zarządzenia Przewodniczącego 
Wydziału, niedoręczenia pisma procesowego stronie przeciwnej.  

Jedna zaledwie skarga została uznana za uzasadnioną. Po wniesieniu 
skargi Przewodniczący Wydziału wydał zarządzenie o wezwaniu do 
uiszczenia wpisu sądowego. Tymczasem we wcześniejszym postępowaniu 
(podlegającym rejestracji w repertorium SO) skarżący uzyskał prawo 
pomocy w pełnym zakresie, co umknęło uwadze pracowników sądu. Po 
zasygnalizowaniu problemu, zarządzenie w przedmiocie zobowiązania do 
uiszczenia wpisu zostało uchylone a stronie udzielono odpowiedzi na 
złożoną skargę z podaniem przyczyn zaistniałej sytuacji. Pozostałe skargi 
załatwiono odmownie.  
Po kilka skarg składały te same osoby, z reguły podnoszono w nich takie 
same zarzuty. Często skargi zawierały jednocześnie wnioski o wyłączenie 
sędziów w nich wskazanych. Te ostatnie były przekazywane do wydziału 
orzeczniczego celem ich procesowego załatwienia.  

Na pracowników administracyjnych sądu wniesiono 2 skargi – uznane za 
nieuzasadnione.  

W 2016 roku wpłynęła do tutejszego sądu jedna petycja. Jej autorem 
było Stowarzyszenie „Prawo na drodze”. Zawierała wniosek o uruchomienie 
na stronie internetowej sądu e-wokandy w formie umożliwiającej 
wyszukiwanie terminów planowanych posiedzeń sądu – takiej (w takim 
formacie) jak w NSA i innych wojewódzkich sądach administracyjnych. Jak 
wskazano w petycji, chodziło o to, by w wyszukiwarce planowanych 
rozpraw znalazły się rubryki „data posiedzenia od…” oraz „data posiedzenia 
do…”. W dotychczasowej e-wokandzie tutejszego sądu takich rubryk nie 
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było. Petycji nadano bieg z zastosowaniem procedur przewidzianych  
w ustawie z 11 lipca 2014 r. o petycjach. Została ona uwzględniona, 
zainstalowano wyszukiwarkę spełniającą warunki zawarte w petycji o czym 
wnioskodawcę poinformowano. 

Skargi i wnioski niedotyczące działalności tutejszego sądu zostały 
załatwione przez udzielenie odpowiedzi, bądź przez przekazanie do 
załatwienia zewnętrznemu podmiotowi właściwemu (gdy była możliwość 
jego ustalenia) oraz do wydziału orzeczniczego sądu, jeśli podlegały 
procesowej formie załatwienia. 

Jak podano powyżej, w 2016 roku wpłynęło 53 skarg i wniosków 
zarejestrowanych w Wydziale Informacji Sądowej. Liczbę tę zwiększyła 
liczba pism ponownie wnoszonych przez tych samych petentów i w tym 
samym przedmiocie. Tych było 25 (9 odnoszących się do skarg i 16 do 
wniosków). Na te pisma udzielano odpowiedzi nawiązującej do wcześniej 
zajętego stanowiska lub pozostawiano bez zawiadomienia skarżącego  
w trybie art. 239 § 1 k.p.a. ze względu na powtarzalność korespondencji.  

Poza wymienionymi formami działalności w 2016 roku wymienić należy 
nadto wszystkie pozostałe zadania określone w § 5 Regulaminu 
wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych. WIS 
WSA w Białymstoku pełnił funkcję administratora sytemu informatycznego, 
w tym prowadził obsługę Biuletynu Informacji Publicznej oraz odpowiadał 
za merytoryczną treść strony internetowej sądu. Wprowadzona zakładka 
„Komunikaty rzecznika prasowego” zawiera informacje o terminach 
rozpoznawanych spraw mogących budzić zainteresowanie społeczne 
(głównie w skali lokalnej) a po ich zakończeniu podawany jest niezwłocznie 
sposób rozstrzygnięcia oraz główne jego motywy. Usprawnia to współpracę 
rzecznika prasowego sądu z mediami.  

Przewodniczący Wydziału pełniąc jednocześnie funkcję rzecznika 
prasowego sądu także udzielał telefonicznie informacji mediom o stanie 
spraw, treści wydanego orzeczenia i motywach, 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. 
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VI.  
POZAORZECZNICZA DZIAŁALNOŚĆ SĄDU 

 

 
 

W 2016 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, 
jak poprzednio, 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 wybrane regulacje ustawy – Prawo  
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi a także dyskutowano nad 
wykładnią przepisów prawa materialnego, które miały zastosowanie  
w sprawach rozpoznawanych przez sąd. Omawiano wybrane orzeczenia 
Naczelnego Sądu Administracyjnego istotne dla praktyki orzeczniczej.  

W roku sprawozdawczym sędziowie, referendarze oraz asystenci 
tutejszego sądu brali udział w wielu naradach, konferencjach oraz 
warsztatach szkoleniowych organizowanych przede wszystkim przez 
Naczelny Sąd Administracyjny ale także przez wojewódzkie sądy 
administracyjne i instytucje pozasądowe (np. Wydziały Prawa). 

W szkoleniach i konferencjach uczestniczyli także pracownicy 
administracyjni. W związku z przyszłą zmianą procedury 
sądowoadministsracyjnej, która będzie dopuszczała wnoszenie pism 
sądowych w formie dokumentu elektronicznego, zorganizowane zostało 
informacyjne szkolenie sędziów, referendarzy, asystentów i pracowników 
administracyjnych przybliżające zasady funkcjonowania programu 
komputerowego – Obsługa Postępowania Sądowoadministracyjnego 
(OPSAD). 

W roku sprawozdawczym orzeczenia WSA w Białymstoku były 
publikowane w „Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego”:  
- w numerze 1 – wyrok w sprawie II SAB/Bk 55/14 w przedmiocie 
informacji publicznej oraz wyrok w sprawie I SA/Bk 242/15 dotyczący ulgi 
prorodzinnej w podatku dochodowym od osób fizycznych; 
- w numerze 2 – wyrok w sprawie II SA/Bk 19/15 dotyczący postępowania 
w sprawie ustalenia choroby zawodowej; 
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- w numerze 3 – wyrok w sprawie I SA/Bk 323/13 dotyczący zwolnienia 
wierzyciela od kosztów egzekucyjnych przysługującego mu na podstawie 
art. 771 k.p.c.; 
- w numerze 5 – wyrok w sprawie II SA/Bk 643/15 w przedmiocie 
udostępnienia danych osobowych zapisanych w książce meldunkowej oraz 
postanowienie w sprawie II SA/Bk 752/15 w przedmiocie 
niedopuszczalności skargi na uchwałę organu samorządowego odmawiającą 
uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa; 
- w numerze 6 – wyrok w sprawie II SA/Bk 640/15 w przedmiocie odmowy 
wszczęcia postępowania w sprawie podjęcia działań prawnych w celu 
wydania uchwały ustalającej składki członkowskie na rzecz spółki wodnej 
oraz wyrok w sprawie II SA/Bk 76/16 w przedmiocie zasad wprowadzania 
zmian w ewidencji gruntów i budynków.  

Największą ilość informacji prezentujących orzeczenia Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Białymstoku zawarto w ogólnopolskich 
wydaniach dzienników takich jak: „Rzeczpospolita” – 24 oraz „Dziennik 
Gazeta Prawna” – 2.  

Lokalne wydania prasy codziennej oraz media elektroniczne (portale 
społecznościowe)  także opisywały sprawy budzące zainteresowanie 
społeczności lokalnej zamieszczając artykuły poświęcone przebiegowi  
i wyrokowaniu w postępowaniach dotyczących między innymi: skargi 
prezydenta miasta na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w przedmiocie absolutorium; konkursu na dyrektora miejscowego teatru, 
uchwały sejmiku województwa w sprawie przeprowadzenia referendum 
lokalnego dotyczącego budowy regionalnego portu lotniczego, skargi osoby 
fizycznej dotyczącej uchylenia decyzji organu I instancji odmawiającej 
uwzględnienia żądania wypłaty świadczenia za konia pobranego przez 
Wojskową Komisję Poborową w dniu 3 września 1939 r. i umorzenia 
postępowania w sprawie. 

Wszystkie orzeczenia WSA w Białymstoku wydane w omawianym 
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.  
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VII.  
TABELE 

 
 

Tabela 1 – Wpływ i załatwienie spraw oraz stan zaległości w 2016 r.  
w Wydziale I 

 
 

Miesiąc 

 

Pozostało z 
poprzedniego 

okresu 
Wpłynęło 

ZAŁATWIONO 

Pozostało  
na okres 
następny Łącznie 

w tym: 

na  

rozprawie 

na 
posiedzeniu 
niejawnym 

Styczeń 623 86 91 73 18 618 

Luty 618 146 99 89 10 665 

Marzec 665 131 101 81 20 695 

Kwiecień 695 72 99 68 31 668 

Maj 668 110 115 104 11 663 

Czerwiec 663 124 115 102 13 672 

Lipiec 672 101 117 107 10 656 

Sierpień 656 103 218 206 12 541 

Wrzesień 541 118 190 158 32 469 

Październik 469 105 204 132 72 370 

Listopad 370 83 138 81 57 315 

Grudzień 315 60 100 85 15 275 

RAZEM x 1239 1587 1286 301 x 
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Tabela 2 – Wpływ i załatwienie spraw oraz stan zaległości w 2016 r.  
w Wydziale II 

 
 

Miesiąc 
Pozostało z 

poprzedniego 
okresu 

Wpłynęło 

ZAŁATWIONO 

Pozostało  
na okres 
następny Łącznie 

w tym: 

na 
rozprawie 

na 
posiedzeniu 
niejawnym 

Styczeń 147 96 39 26 13 204 

Luty 204 83 69 49 20 218 

Marzec 218 76 72 50 22 222 

Kwiecień 222 88 96 76 20 214 

Maj 214 73 84 65 19 203 

Czerwiec 203 93 109 75 34 187 

Lipiec 187 100 30 22 8 257 

Sierpień 257 74 66 45 21 265 

Wrzesień 265 89 99 74 25 255 

Październik 255 97 112 87 25 240 

Listopad 240 61 120 92 28 181 

Grudzień 181 72 117 90 27 136 

RAZEM x 1002 1013 751 262 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). 

 
 
 



 

175 

 

Tabela 3 – Załatwienie na rozprawach skarg w latach 2004-2016 
 

 
 

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 

2016 2034 251 1734 49 

 
Tabela obejmuje załatwienie w dwóch wydziałach orzeczniczych sądu  

(sprawy z repertorium SA i SAB) 
 
 

Tabela 4 – Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Białymstoku w 2016 roku 
 
 

Lp. Rodzaj sprawy Wpłynęło Odrzucono skargę 
kasacyjną 

Przekazano 
do NSA 

1 SA 762 55 694 
2 SAB 18 1 18 
3 SO - - - 

Razem (SA+SAB+SO) 780 56 712 
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Tabela 5 – Sprawy niezałatwione pozostające od daty pierwszego wpływu skargi do sądu 

                    (w tym sprawy, w których nastąpiło wznowienie postępowania sądowego) 

 
 

Lp. 

 

 

Rodzaj 

sprawy 

Liczba spraw niezałatwionych: 
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 116 30* 7* 3 2* 

2. SAB 1 6* - - - 

 
*Dane obejmują sprawy, w których nastąpiło wznowienie postępowania sądowego 

 

Tabela 6 – Terminowość załatwiania spraw w WSA w Białymstoku w 2016 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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. SA 2428 650 397 273 460 626 21 1 

2. SAB 137 78 38 9 7 4 1 - 
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Tabela 7 - Sprawozdanie statystyczne z ruchu i załatwienia spraw za 2016 rok w WSA w Białymstoku 
 

 

Wydz 
Typ 

reper. 

Pozostało 

z 2015 r. 

Wpłynęło 

w 2016 r. 

ZAŁATWIONO 

Pozostało 

na  

2017 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 623 1229 1577 1284 67 1211 3 3 293 3 23 243 - 275 

SAB - 5 5 2 1 1 - - 3 - - 3 - - 

SO - 5 5 - - - - - 5 3 2 - 0 - 

  623 1239 1587 1286 68 1212 3 3 301 6 25 246 0 275 

II 

SA 136 830 851 658 136 491 12 19 193 - - 150 - 115 

SAB 11 138 132 90 47 31 11 1 42 1 - 37 - 17 

SO - 34 30 3 - 2 - 1 27 11 7 - 9 4 

 147 1002 1013 751 183 524 23 21 262 12 7 187 9 136 

WSA 

SA 759 2059 2428 1942 203 1702 15 22 486 3 23 393 - 390 

SAB 11 143 137 92 48 32 11 1 45 1 - 40 - 17 

SO - 39 35 3 - 2 - 1 32 14 9 - 9 4 

 770 2241 2600 2037 251 1736 26 24 563 18 32 433 9 411 
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Dane adresowe 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 
ul. H. Sienkiewicza 84 

15-950 Białystok 
www.bip.bialystok.wsa.gov.pl 

www.bialystok.wsa.gov.pl 
Prezes WSA 

 dr Wojciech Stachurski 
Sekretariat: 

Jadwiga Maciejewska 
tel. (85) 678 40 00   fax (85) 678 40 01 

 
I Wydział Orzeczniczy 

Przewodniczący Wydziału: 
 dr Wojciech Stachurski 
Kierownik Sekretariatu: 

Maria Sienkiewicz-Stachjuk 
tel. (85) 678 40 16    fax (85) 678 40 77 

e-mail: wydzial.pierwszy@bialystok.wsa.gov.pl  
 

II Wydział Orzeczniczy 
Przewodniczący Wydziału: 

Wiceprezes 
Elżbieta Trykoszko 

Kierownik Sekretariatu: 
Magdalena Huszcza 

tel. (85) 678 40 13    fax (85) 678 40 75 
e-mail: wydzial.drugi@bialystok.wsa.gov.pl  

 
Wydział Informacji Sądowej 

Przewodniczący Wydziału – Rzecznik Prasowy Sądu: 
Danuta Tryniszewska-Bytys 

tel. (85) 678 40 52    fax (85) 678 40 38 
e-mail: dtryniszewska@bialystok.wsa.gov.pl  

Kierownik Sekretariatu: 
Elżbieta Trzeciak 

tel. (85) 678 40 69    fax (85) 678 40 38 
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl 
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Dyrektor Sądu 
Hanna Srocka 

tel. (85) 678 40 66    fax (85) 678 40 01 
e-mail: hsrocka@bialystok.wsa.gov.pl  

 
Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych 

oraz Administracyjno-Gospodarczy 
Kierownik Oddziału: 

Małgorzata Jakóbczak 
tel. (85) 678 40 30  fax (85) 678 40 32 

e-mail: mjakobczak@bialystok.wsa.gov.pl  
 

Oddział Finansowo-Budżetowy 
Kierownik Oddziału: 

Lucyna Pieńczykowska 
tel. (85) 678 40 42    fax (85) 678 40 44 

e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl 
 

 

 

 


