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WYKAZ WYBRANYCH SKRÓTÓW 

 

CBOSA  – Centralna Baza Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych www.orzeczenia.nsa.gov.pl  

Dz. U.    – Dziennik Ustaw 
ETS, TSUE  – Europejski Trybunał Sprawiedliwości; na mocy 

Traktatu z Lizbony z 2007 r. Trybunał zmienił 
nazwę na Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej www.curia.europa.eu  

Konstytucja RP  – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r.  (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 
ze zm.) 

KAS                      – Krajowa Administracja Skarbowa – ustawa z 
dnia 16 listopada 2016 r. – o  Krajowej 
Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 
508 ze zm.) 

KRS   – Krajowy Rejestr Sądowy 
SENT – ustawa z dnia 9 marca 2017 r. – o systemie 

monitorowania drogowego i kolejowego 
przewozu towarów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2332 
ze zm.) 

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) 

k.k.s. – ustawa z dnia 10 września 1999 r. -  Kodeks 
karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1958 ze 
zm.) 

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 
1360 ze zm.) 

k.p.a.  – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 
2018 r. poz. 2096 ze zm.) 

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 
spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 
1577) 

o.p.  – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) 
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p.o.ś.  – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 
ze zm.) 

p.p.s.a.  – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) 

p.t.  – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 
ze zm.) 

p.u.s.a.  – ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o 
ustroju sądów administracyjnych (t.j.  Dz.U. z 
2018 r. poz. 2107 ze zm.) 

p.w.p.  – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo 
własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 
776) 

u.f.p.  – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) 

ustawa o ARiMR  – ustawa z dnia 9 maja 2008 r. – o Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (t.j. 
Dz.U. z 2017 r., poz. 2137 ze zm.) 

u.d.i.p. – ustawa z dnia 6 września 2001 r. -  o dostępie 
do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 
1330 ze zm.) 

u.d.p.                    – ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  – o drogach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze 
zm.) 

u.e.l. – ustawa z dnia 24 września 2010 r. – o ewidencji 
ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1382 ze zm.) 

u.g.n.  – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 
ze zm.) 

u.g.h.             – ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. – o grach 
hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 165 ze 
zm.) 

u.k.w.h. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. – o księgach 
wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 
1916 ze zm.) 

u.o.i.n.  – ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 
412 ze zm.) 

u.o.s.  – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) 
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u.p.a.  – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1114 ze zm.) 

u.p.b.  – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze 
zm.) 

u.p.c.c.  – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od 
czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1150) 

u.p.d.o.f.  – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 
2018 r. poz. 1509 ze zm.) 

u.p.d.o.p.  – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 
r. poz. 1036 ze zm.) 

u.p.e.a.  – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.  
Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.) 

u.p.o.l.  – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 
ze zm.) 

u.p.r. – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – o podatku 
rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.) 

u.p.s.d.  – ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od 
spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 644 
ze zm.) 

u.p.t.u.  – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze 
zm.) 

u.p.w. – ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.  – Prawo wodne 
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) 

u.p.z.p.  – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 
2018 r., poz. 1945 ze zm.) 

u.s.d.g.  – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 
672 ze zm.; Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.; 
Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm. utracił moc) 

u.s.g. – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) 

u.s.o.  – ustawa z dnia 7 września 1991 r. – o systemie 
oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.) 
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u.s.p.  – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) 

u.s.u.s. – ustawa z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 
2017 r. poz. 1778 ze zm.) 

u.ś.r.  – ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 2220 ze zm.) 

u.t.d.  – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.58 ze zm.) 

u.t.k. – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. -  o transporcie 
kolejowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.) 

u.u.i.s.  – ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i 
izbach skarbowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 
1267 ze zm.; Dz.U. z 2015 r. poz. 578 ze zm. 
utracił moc) 

u.z.p.p.r.  – ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1307 ze zm.) 

u.z.r.p. – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. – o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014 
– 2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1431 ze zm.) 
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I. 

WPROWADZENIE 

 
 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w 2018 
roku, tak jak w latach poprzednich rozpoznawał sprawy w ramach dwóch 
wydziałów orzeczniczych, tj.: Wydziału I – Finansowego i Wydziału II – 
Ogólnoadministracyjnego. Sprawy petentów i osób zainteresowanych  
działalnością Sądu załatwiane były w Wydziale Informacji Sądowej. 

Na koniec roku sprawozdawczego orzekało w Sądzie 11 sędziów 
oraz jeden asesor sądowy, w tym Prezes Sądu orzekał w Naczelnym 
Sądzie Administracyjnym, a jeden z sędziów oddelegowany był na stałą 
delegację do Sądu II instancji. Zatrudnionych zaś było 2 referendarzy 
sądowych, 8 asystentów sędziów oraz 33 urzędników sądowych  
i pracowników obsługi. 

Już na wstępie należy odnotować, że drugą kadencję 
urzędowania na stanowisku Prezesa Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego rozpoczął z dniem 15 marca 2018 roku sędzia WSA  
dr Wojciech Stachurski. 

W tutejszym Sądzie miały też miejsce istotne zmiany personalne. 
Kadra sędziowska została uszczuplona w związku z odejściem w stan 
spoczynku: z dniem 28 lutego 2018 roku Pani sędzi NSA Anny 
Sobolewskiej-Nazarczyk oraz z dniem 4 lipca 2018 roku – Pani sędzi 
NSA Danuty Tryniszewskiej – Bytys Przewodniczącej Wydziału Informacji 
Sądowej i Rzecznika Prasowego Sądu a także Pana sędziego NSA 
Mieczysława Markowskiego, wieloletniego Zastępcy Prezesa Ośrodka 
Zamiejscowego NSA, Wiceprezesa WSA w Białymstoku, ostatnio 
piastującego funkcję Wiceprzewodniczącego Wydziału II 
(Ogólnoadministracyjnego) Sądu. 

Na stanowisku Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej  
i Rzecznika Prasowego Sądu urzędowanie rozpoczął sędzia WSA  
dr Andrzej Melezini, zaś funkcja Wiceprzewodniczącego Wydziału II WSA 
w Białymstoku powierzona została sędzi NSA Grażynie Gryglaszewskiej. 

W dniu 22 marca 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
wręczył Pani dr Elżbiecie Lemańskiej akt powołania do pełnienia urzędu 
na stanowisku asesora w WSA w Białymstoku. 

Należy również odnotować zmianę na stanowisku Dyrektora 
Sądu z uwagi na przejście Pani Hanny Srockiej na emeryturę. Z dniem  
2 października 2018 roku na stanowisko p.o. Dyrektora Sądu Prezes NSA 
powołał Panią dr Małgorzatę Annę Wenclik. Doszło również do zmiany na 
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stanowisku Głównej Księgowej, z uwagi na przejście Pani Lucyny 
Pieńczykowskiej na emeryturę i objęcie tego stanowiska przez Panią 
Iwonę Ostaszewską. 

Powyższe pokazuje, że rok 2018 pod względem personalnym był 
rokiem bardzo dynamicznym i wymagającym dużego zaangażowania  
w przeprowadzenie różnego rodzaju procedur administracyjnych. 

Działalność Sądu w roku sprawozdawczym była realizowana na 
wielu płaszczyznach związanych ze sprawowaniem wymiaru 
sprawiedliwości jak i zadaniami pozaorzeczniczymi, co przedstawiono  
w niniejszym opracowaniu.  

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 linia orzecznicza zgodna, z zasady, z orzecznictwem 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Priorytetem w pracy były, jak 
poprzednio, dbałość o wysoki poziom orzecznictwa i jego jednolitość, 
sprawność postępowania, kultura prowadzenia rozpraw przy zachowaniu 
praw procesowych stron oraz zasad postępowania 
sądowoadministracyjnego, kompetentna i uprzejma obsługa 
interesantów.  
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II. 

WPŁYW, RODZAJE I ZAŁATWIENIE SPRAW 

 

Wpływ spraw (obydwa wydziały orzecznicze, wszystkie 
Repertoria) zamknął się w 2018 roku liczbą 1.752, w 2017 roku wpłynęło 
3.074. Z poprzedniego roku pozostało 600 spraw niezałatwionych. 
Łącznie w roku sprawozdawczym załatwiono 2.007 spraw a w 2017 roku 
– 2.885, w tym na rozprawie 1.327, na posiedzeniu niejawnym 675 oraz  
5 spraw poprzez „zamknięcie”. Na 2019 rok pozostało 345 spraw 
niezałatwionych. Zatem w roku sprawozdawczym wpłynęło o 1.322 spraw 
mniej oraz załatwiono o 878 spraw mniej niż w poprzednim.  

Do Wydziału I (Finansowego) wpłynęło 748 spraw (w 2017 roku 
– 1.910), 316 pozostało z poprzedniego okresu sprawozdawczego,  
a załatwionych zostało 962 sprawy (w 2017 roku – 1.869). Na rozprawie 
załatwiono 616 spraw, na posiedzeniu niejawnym 346 spraw. Dane te 
obejmują wszystkie Repertoria tj.: SA, SAB, SO. Głównie jednak wpływ  
i załatwienie dotyczą Repertorium SA – tu wpłynęło 722 spraw (w 2017 
roku – 1.869) oraz SAB – 15 (w 2017 roku – 30). Załatwiono 917 spraw  
z Repertorium SA (w 2017 roku – 1.851) oraz 36 z Repertorium SAB  
(w 2017 roku – 7). 

 
Wpływ w Wydziale II (Ogólnoadministracyjnym) wyniósł 1.004 

spraw (w 2017 roku – 1.164), zaległych z 2017 roku pozostało 284 spraw. 
Załatwiono 1.045 spraw (w 2017 roku – 1.016), z czego 711 na 
rozprawie, 329 na posiedzeniu niejawnym oraz 5 poprzez „zamknięcie”. 
W stosunku do 2017 roku nastąpił spadek ogólnego wpływu o 160 spraw, 
zaś załatwienie wzrosło o 29 spraw, na rozprawie załatwiono o 58 spraw 
mniej a na posiedzeniu niejawnym zakończono o 82 spraw więcej. 

W rozbiciu na poszczególne Repertoria to w roku 
sprawozdawczym: 
- w Repertorium SA obydwu wydziałów zarejestrowano 1.564 spraw (722 
Wydział I + 842 Wydział II), zaś załatwiono 1.781 spraw (917 + 864). 
Niezałatwionych w Repertoriach SA w obydwu wydziałach zostało 323 
spraw (odpowiednio: 98 i 225). Załatwiono mniej o 888 spraw niż w roku 
2017 (wówczas zakończono 2.669 spraw z Repertorium SA); 
- w Repertorium SAB – łącznie zanotowano wpływ 149 skarg (15 spraw  
w Wydziale I + 134 w Wydziale II), a zakończono 184 sprawy (36 + 148), 
pozostało 18 skarg niezałatwionych (w Wydziale I – 2 + w Wydziale II – 
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16). Łącznie rozpoznano o 14 spraw więcej z tego Repertorium  
w stosunku do 2017 roku, wówczas załatwiono 170 spraw;  
- w Repertorium SO – łącznie zarejestrowano 39 spraw (Wydział I – 11, 
Wydział II – 28). Zakończono 42 spraw (9 + 33), na następny okres 
pozostało 4 sprawy niezakończone. W tym Repertorium w roku 
sprawozdawczym wpływ był niższy niż w 2017 roku, w którym zamknął 
się liczbą 49 spraw. 

Podobnie jak w latach poprzednich główną grupę spraw 
zarejestrowano w Repertorium SA. Stanowiły one 89,27 % całego 
wpływu. 

W roku sprawozdawczym najbardziej licznymi sprawami 
podlegającymi rejestracji w Repertoriach SA oraz SAB (łącznie) były 
sprawy dotyczące:  

1. zobowiązań podatkowych – (symbol 611) – 357 spraw, co stanowi 
20,84 % ogólnego wpływu spraw w Repertoriach SA + SAB, 
2. subwencji unijnych (symbol 655) – 181 spraw, co stanowi 10,57 %, 
3. budownictwa (symbol 601) – 169 spraw, co stanowi 9,87 %, 
4. pomocy społecznej (symbol 632) – 154 sprawy, co stanowi 8,99 % 
5. gospodarki przestrzennej (symbol 615) – 122 sprawy, co stanowi  
7,12 %, 
6. działalności gospodarczej (symbol 604) – 91 spraw, co stanowi 5,31 %, 
7. dróg publicznych (symbol 603) – 80 spraw, co stanowi 4,67 %, 
8. samorządu terytorialnego (symbol 639-642) – 73 sprawy, co stanowi 
4,26 %, 
9. obrotu towarami z zagranicą, spraw celnych (symbol 630) – 64 sprawy, 
co stanowi 3,74 %, 
10. stosunków pracy oraz stosunków służbowych (symbol 619) – 57 
spraw, co stanowi 3,33 %, 
11. ochrony środowiska i przyrody (symbol 613) – 57 spraw, co stanowi 
3,33 %, 
12. wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości (symbol 618) – 54 sprawy, co 
stanowi 3,15 %. 
 

Obrazując wpływ spraw (Repertoria SA+SAB) w każdym  
z wydziałów orzeczniczych należy zauważyć, że: 
- w Wydziale I zarejestrowano 737 spraw, w tym sprawy: o symbolu 611 
stanowiły 48,44 %, o symbolu 655 stanowiły 24,56 %, o symbolu 630 
stanowiły 8,68 %. 
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- w Wydziale II zarejestrowano 976 spraw, spośród których najliczniejsze 
stanowiły sprawy: o symbolu 601 – 16,50 %, o symbolu 632 – 15,78 %,  
o symbolu 615 – 12,50 %. 

Załatwienie spraw w 2018 roku w Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Białymstoku przedstawiało się następująco: 
- wszystkich spraw (łącznie Repertoria SA, SAB, SO) – 2.007, z czego na 
rozprawie rozpoznano 1.327 spraw, co stanowi 66,12 %, w tym: w 411 
sprawach uwzględniono skargę (30,97 %), w 889 – oddalono (67,00 %), 
w 20 – skargę odrzucono (1,51 %), a 7 (0,53%) – załatwiono w inny 
sposób; 
- na posiedzeniach niejawnych ogółem załatwiono – 675 spraw (33,63 
%), w tym: pozytywnie – 51 (7,56 %), oddalono wniosek/skargę w 165 
przypadkach (24,44%), odrzucono w 296 przypadkach (43,85 %). 

Liczby obrazujące sposób załatwienia spraw w poszczególnych 
wydziałach orzeczniczych (wszystkie Repertoria) przedstawiały się 
następująco: 
- Wydział I – ogółem załatwiono 962 spraw, co stanowi 47,93 % 
wszystkich spraw rozpoznanych w tutejszym Sądzie w 2018 roku  
(w poprzednim roku sprawozdawczym liczba ta wyniosła 1.869 spraw). 
Zatem rozpoznano o 907 spraw mniej. Na rozprawie zakończono 616 
spraw (64,03%),w poprzednim roku sprawozdawczym 1.296 spraw co 
stanowi 69,34 %. Na posiedzeniu niejawnym załatwiono ogółem 346 
spraw (35,97 %), podczas gdy w 2017 roku – 573 spraw (30,66 %). 
- Wydział II – ogółem w roku sprawozdawczym rozpoznano w tym 
Wydziale 1.045 spraw (w 2017 roku – 1.016). Na rozprawie zakończono 
711 spraw (68.04 %), w poprzednim roku sprawozdawczym 769 (75,68 
%). Na posiedzeniu niejawnym rozpoznano 329 spraw (31,48 %), 
podczas gdy w 2017 roku – 247 (24,31 %).  

W 2018 roku niezałatwionych pozostało ogółem 345 spraw,  
w tym: w Wydziale I – 102 i 243 w Wydziale II. W Repertorium SA takich 
spraw pozostało 98 (Wydział I) i 225 (Wydział II); w Repertorium SAB 
odpowiednio: 2 i 16 oraz w Repertorium SO: 2 i 2). 

Biorąc pod uwagę czas zawisłości spraw to na koniec roku 
sprawozdawczego pozostało niezałatwionych spraw (dotyczy 
Repertorium SA): 
– powyżej 3 do 6 miesięcy – 54 (w 2017 roku – 88); 
– powyżej 6 do 12 miesięcy – 13 (22); 
– powyżej 12 miesięcy do 2 lat – 7 (8); 
– powyżej 2 do 3 lat – 2 (3); 
– powyżej 3 lat – 5 (0), w tym 2 o wznowienie postępowania. 
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Łącznie w 2018 roku sędziowie i referendarze sporządzili 1.745 
uzasadnień orzeczeń (z uwzględnieniem orzeczeń wydanych na 
posiedzeniach niejawnych), w 2017 roku – 2.386. Przeważająca 
większość została sporządzona w terminie ustawowym. 

 
Roczny wskaźnik sprawności postępowania za 2018 rok 

wyniósł dla WSA w Białymstoku 2,06, w tym: Wydziału I – 1,27, 
Wydziału II – 2,79. 

Od wydanych orzeczeń kończących postępowanie w I instancji 
wpłynęło 672 (w 2017 roku – 583) skarg kasacyjnych. Z tej liczby, w 28 
przypadkach Sąd odrzucił skargi kasacyjne, w 9 przypadkach uchylił 
zaskarżony wyrok lub postanowienie i rozpoznał sprawę w trybie art. 
179a p.p.s.a. Ostatecznie przekazano do NSA 659 skarg. Na dzień 
sporządzenia niniejszego opracowania brak jest danych obrazujących 
skuteczność skarg kasacyjnych. 

W roku sprawozdawczym odnotowano wpływ jednej skargi  
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia WSA 
w Białymstoku.  

W 2018 roku skargi były wnoszone przez następujące podmioty: 

 osoby fizyczne – 1.215 (w roku 2017 – 2.345), 

 osoby prawne – 438 (641), 

 organizacje społeczne – 28 (31), 

 prokuratorzy – 32 (6), 

 Rzecznik Praw Obywatelskich – 0 (1),  

 Rzecznik Praw Dziecka – 0 (1). 
Dokonując analizy pod kątem organów, których orzeczenia były 

przedmiotem kontroli Sądu, to skargi dotyczyły (w nawiasie dane z 2017 
roku): 

 centralnych i naczelnych organów – 70 (71) skarg, w tym: 35 (29) 
– Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 1 (11) – Ministra 
Finansów, 13 (18) – Głównego Inspektora Transportu 
Drogowego, 17 (11) – Prezesa ZUS, 4 (0) – Prezesa KRUS; 

 samorządowych kolegiów odwoławczych – 452 (530) skarg,  
w tym: SKO w Białymstoku – 259 (351), SKO w Łomży 104 (94), 
SKO w Suwałkach 89 (85); 

 terenowych organów administracji rządowej – 320 (320); 

 dyrektorów izb administracji skarbowej – 399 (1.683); 

 innych organów – 248 (158). 
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III. 

WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESOWE 

 
 

1. Funkcjonowanie instytucji postępowania mediacyjnego  
i uproszczonego 

W 2018 roku instytucja postępowania mediacyjnego nie 
znalazła zastosowania w działalności Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Białymstoku.  

Do tutejszego Sądu nie wpłynął żaden wniosek w omawianym 
zakresie, nie załatwiono również żadnej sprawy w trybie postępowania 
mediacyjnego. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy, podobnie jak  
w latach ubiegłych jest szybkość i sprawność postępowania sądowego 
przed tutejszym Sądem, sprawy są bowiem rozpoznawane przeciętnie  
w okresie dwóch – trzech miesięcy od momentu ich wpływu. 

W zakresie postępowania uproszczonego w 2018 roku nastąpił 
wzrost ilości spraw rozpoznanych w tym trybie. W drodze postępowania 
uproszczonego zostało załatwionych 159 spraw (dla porównania w 2017 
roku – 111 spraw, w 2016 roku – 27 spraw). Do tutejszego Sądu wpłynęło 
łącznie 10 wniosków o przeprowadzenie postępowania uproszczonego 
(dla porównania w 2017 roku – 29 wniosków).  

Odnośnie rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu 
uproszczonym to należy stwierdzić, że: w 132 przypadkach oddalono 
skargi; w 21 sprawach uwzględniono skargi; w 5 sprawach umorzono 
postępowanie oraz w 1 sprawie zobowiązano organ do dokonania 
czynności. Powyższe dane liczbowe wskazują na rosnącą popularność 
postępowania uproszonego w zakresie ilości spraw rozpoznanych. Co 
więcej, dane te za lata 2016 – 2018 roku pozwalają na stwierdzenie 
istnienia stałej tendencji wzrostowej ilości spraw rozpoznanych w tym 
trybie. 
 

2. Zagadnienia związane z prawem pomocy 
W 2018 roku wpłynęły 362 wnioski o przyznanie prawa pomocy, 

co oznacza znaczny spadek wysokości wpływu w porównaniu z rokiem 
2017 (1120 wniosków). W 46 przypadkach przyznano stronom prawo 
pomocy w zakresie całkowitym, w 67 sprawach przyznano prawo pomocy 
w zakresie częściowym, w 87 sprawach odmówiono przyznania prawa 
pomocy, 53 wnioski pozostawiono bez rozpoznania, 29 postępowań 
zostało zakończonych w inny sposób tj. w trybie art. 249a p.p.s.a. lub art. 
6 p.p.s.a. Strony wniosły 67 sprzeciwów od postanowień referendarzy 
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sądowych i w 17 sprawach sprzeciwy doprowadziły do zmiany 
zaskarżonych postanowień.  

W 2018 roku w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 404/18 pojawiła się 
kwestia procesowa związana z przywróceniem terminu do złożenia 
wniosku o przyznanie prawa pomocy. Powołując treść art. 86 § 2, art. 88  
i art. 258 § p.p.s.a., referendarz sądowy odrzucił wniosek o przywrócenie 
terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym 
formularzu z argumentacją, że takie rozstrzygniecie przedmiotowego 
wniosku nie powoduje dla skarżącej ujemnych skutków w zakresie 
postępowania sądowego, nie traci ona bowiem możliwości ponownego 
złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Wniosek ten może być 
bowiem składany w sprawie wielokrotnie, a uchybienia zaistniałe w tym 
przedmiocie nie prowadzą w żadnym razie do zamknięcia możliwości 
ponownego żądania przyznania prawa pomocy. Okoliczności te skutkują 
tym, iż wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie 
prawa pomocy jest zbędny. W rezultacie rozstrzygnięcia sprzeciwu 
wzmiankowane postanowienie referendarza sądowego zostało 
utrzymane w mocy postanowieniem WSA w Białymstoku z dnia 26 
września 2018 roku. 

W sprawach o sygn. akt I SA/Bk 436/18 i I SA/Bk 437/18, 
dotyczących podatku od nieruchomości należącej do organizacji pożytku 
publicznego (fundacji), referendarz sądowy umorzył postępowanie  
w sprawie przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów 
sądowych. Podstawę tego rozstrzygnięcia stanowił art. 249a w zw. z art. 
258 § 2 pkt 7 i art. 239 § 2 p.p.s.a. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia 
wskazano, że art. 239 § 2 p.p.s.a. stanowi przepis odrębny w rozumieniu 
art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 239  
i 395), zgodnie z którym organizacji pożytku publicznego przysługuje, na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od opłat 
sądowych w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku 
publicznego. W treści art. 239 § 2 p.p.s.a. ustawodawca posłużył się 
określeniem „sprawa własna" organizacji pożytku publicznego, nie 
definiując tego pojęcia. Pojęcie „sprawy własnej" w rozumieniu art. 239  
§ 2 p.p.s.a. odnosić należy nie do wykonywanej przez organizację 
pożytku publicznego działalności statutowej ukierunkowanej na realizację 
interesu publicznego, lecz do pojęcia sprawy administracyjnej, w której 
skarga została wniesiona w ramach indywidualnego interesu prawnego 
takiej organizacji. Sformułowanie „sprawa własna" dotyczy zatem 
postępowania, w którym w drodze indywidualnego aktu 
administracyjnego organ władzy publicznej przyznaje lub nakłada 
określone prawa lub obowiązki wynikające z norm materialnoprawnych. 
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Jak wskazano wyżej omawiana sprawa dotyczy podatku od 
nieruchomości należącej do fundacji. Nieruchomość ta została sprzedana 
fundacji z przeznaczeniem na cele prowadzonej przez nią działalności 
pożytku publicznego. Nie zmienia to jednak faktu, że organ administracji 
w drodze decyzji nałożył na fundację obowiązek w postaci podatku od 
nieruchomości, to ta właśnie okoliczność stanowi o zaliczeniu 
omawianego przypadku do kategorii „spraw własnych” w rozumieniu art. 
239 § 2 p.p.s.a. W konsekwencji strona skarżąca korzysta z ustawowego 
zwolnienia od kosztów sądowych i nie musi uiszczać tych kosztów  
z mocy samej ustawy. 

Odmiennie w oparciu o wzmiankowane wyżej przepisy orzeczono 
w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 647/17. Referendarz sądowy odmówił 
przyznania prawa pomocy organizacji społecznej (stowarzyszenie)  
w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych stwierdzając, 
że z jej statutu wynika, że posiada ona status organizacji pożytku 
publicznego, której celem jest m.in. działanie na rzecz swobodnego 
dostępu do informacji publicznej. Wobec powyższego nie można zatem 
uznać, że organizacja, która we wszczętym postępowaniu 
sądowoadministracyjnym zaskarża decyzję w przedmiocie informacji 
publicznej, występuje jako strona w "sprawie własnej" w rozumieniu art. 
239 § 2 p.p.s.a. Rozpoznawana sprawa dotyczy bowiem realizacji przez 
stronę skarżącą jej celów statutowych, a zatem sfery działalności 
zewnętrznej stowarzyszenia, co nie wpływa bezpośrednio na jego prawa  
i obowiązki oraz nie zmienia jego sytuacji prawnej.  
 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 o sygn. akt I SA/Bk 1799/17 postanowieniem z dnia  
16 stycznia 2018 roku odmówiono przedsiębiorstwu (spółka z o.o.) 
przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. 
W uzasadnieniu wskazano, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
jest tworem prawnym powołanym przez wspólników do prowadzenia 
działalności gospodarczej i osiągania celu zarobkowego. Oznacza to, że 
w przypadku, gdy nie może ona działać w oparciu o rachunek 
ekonomiczny powinna zostać zlikwidowana, a ewentualne dalsze jej 
funkcjonowanie, jeśli łączy się tylko z kosztami, a nie dochodami, 
powinno obciążać wyłącznie jej wspólników, nie zaś innych obywateli. 
Dlatego też, spółka winna rozważyć możliwość zastosowania instytucji 
prawnej określonej w art. 177 § 1 k.s.h. tj. żądania od wspólników spółki 
dokonania na jej rzecz dopłat. Podjęcie takich działań, oznaczałoby 
wyczerpanie wszelkich możliwości zmierzających do pozyskania 
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niezbędnych środków na pokrycie działalności spółki, a co za tym idzie 
nie pozostawałoby bez wpływu na ocenę możliwości finansowych 
wnioskującej. Instytucja zobowiązania wspólników do dopłat, stanowi 
formę wewnętrznej przymusowej pożyczki wspólników na rzecz spółki, 
która może zostać wykorzystana między innymi na pokrycie kosztów 
sądowych w sprawach prowadzonych przez spółkę. W wyniku 
rozpatrzenia sprzeciwu od wzmiankowanego rozstrzygnięcia 
postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 roku WSA w Białymstoku utrzymał 
je w mocy. 

Postanowieniem zapadłym w sprawie sygn. akt I SA/Bk 165/18, 
referendarz sądowy odmówił wójtowi gminy przyznania prawa pomocy  
w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych  
i ustanowienie radcy prawnego. Ubiegając się o zwolnienie od obowiązku 
partycypowania w kosztach sądowych, osoba prawna obowiązana jest 
wykazać nie tylko, że nie posiada adekwatnych środków na poniesienie 
kosztów postępowania, ale również, że nie ma ich mimo, iż podjęła 
wszelkie niezbędne kroki, aby zdobyć fundusze na pokrycie tych 
wydatków. W tym zakresie wymagać trzeba szczególnej zapobiegliwości  
i przezorności nie tylko od osób toczących spory sądowe w związku  
z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale pogląd ten należy również 
odnieść do wszystkich innych podmiotów, które prowadząc działalność 
publiczną, są stronami postępowań sądowych, w których ponoszenie 
kosztów jest typową konsekwencją ich prowadzenia. Gmina 
przygotowując projekt budżetu na rok 2018 powinna przewidzieć 
odpowiednie środki celem pokrycia kosztów w sprawach sądowych,  
w których jest lub będzie stroną postępowania, w tym także gdy stroną 
postępowania jest organ ją reprezentujący. Podkreślić należy bowiem, że 
w sytuacji kiedy wójt gminy został uprawniony do wniesienia skargi 
kasacyjnej, to należało również przyjąć, że został on uprawniony do 
uiszczenia kosztów sądowych związanych z zainicjowanym sporem 
sądowym. Przypomnieć należy, że zgodnie z treścią art. 31 u.s.g. wójt 
kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. 
Uiszczenie zatem wpisu sądowego i pokrycie kosztów pełnomocnika 
należy zaliczyć właśnie do tej kategorii spraw. Uczestnicząc  
w postępowaniu sądowym, wnioskodawca powinien zabezpieczyć 
właściwe środki na prowadzenie postępowania sądowego lub też zwrócić 
się do odpowiedniego podmiotu o ustanowienie funduszu celowego. Brak 
podjęcia takich działań świadczy o niewystarczającym dbaniu o własne 
interesy. Skarb Państwa, z którego środków pokrywany jest koszt 
udzielonej pomocy prawnej, nie może finansować skarżącej gminy czy 
też wójta z ww. względów.  
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W 2018 roku referendarze sądowi tutejszego Sądu działając na 
podstawie art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. przyznali wynagrodzenie 225 
pełnomocnikom ustanowionym z urzędu w ramach przyznanego prawa 
pomocy, odmawiając przyznania wynagrodzenia w 8 przypadkach.  
 Do ciekawszych rozstrzygnięć w tym zakresie należało 
postanowienie o sygn. akt II SA/Bk 429/16, w którym referendarz sądowy 
przyznał radcy prawnemu wynagrodzenie za zastępstwo prawne 
wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia skargi 
kasacyjnej, udziału w rozprawie przed NSA oraz oddalił wniosek radcy 
prawnego w części zwrotu wydatków z tytułu udzielenia pełnomocnictwa 
substytucyjnego. Koszty pełnomocnictwa substytucyjnego nie podlegają 
odrębnemu zwrotowi są bowiem zawarte w kwocie wynagrodzenia 
obliczonej w stanie faktycznym niniejszej sprawy na podstawie § 21 ust. 1 
pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  
03 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa 
kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego 
z urzędu (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1715 ze zm.). Należy przy tym 
wskazać, że mająca zastosowanie w przedmiotowym przypadku 
dyspozycja § 21 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia wskazuje, że 
przyznanie wynagrodzenia pełnomocnikowi z urzędu przysługuje za 
„udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym”. 
Udzielone pełnomocnictwo substytucyjne jest w istocie realizacją udziału 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowoadministracyjnym, 
dlatego też wysokość wynagrodzenia za podjęte w ramach udzielonego 
pełnomocnictwa substytucyjnego czynności (tu udział w rozprawie przed 
NSA) określona jest w treści wskazanego ostatnio przepisu. W oparciu  
o to właśnie wynagrodzenie pełnomocnik powinien rozliczyć koszty 
zastępstwa substytucyjnego. 
 Postanowieniem o sygn. akt I SO/Bk 3/18 przyznano adwokatowi 
wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia 
skargi do sądu administracyjnego uznając, że jest to czynność, która 
swoim charakterem jest najbardziej zbliżona do sporządzenia opinii  
o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, w rezultacie 
pełnomocnikowi przysługiwać powinna opłata określona w § 21 ust. 1 pkt 
2 lit. b w zw. z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  
03 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa 
kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata  
z urzędu (Dz.U. z 2017 roku, poz.1369 ze zm.). 

Podsumowując należy zauważyć, że analiza orzecznictwa  
z zakresu prawa pomocy za rok 2018 wykazała, że dotychczasowa linia 
orzecznicza jest przez Sąd kontynuowana. Podstawową przesłanką 
przyznania jak i odmowy przyznania prawa pomocy pozostaje sytuacja 
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materialna wnioskodawcy, która jest we wnikliwy sposób każdorazowo 
badana. Podobnie jak w latach ubiegłych działania te mają na celu 
zapewnienie jak najszerszej dostępności drogi sądowej wnioskodawcom 
niebędących w stanie pokryć kosztów postępowania 
sądowoadministracyjnego.  
 

3. Odrzucenie skargi 
W przedmiocie odrzucenia skargi najbardziej istotne zagadnienia 

procesowe związane były z oceną dopuszczalności drogi 
sądowoadministracyjnej. Spośród orzeczeń wydanych na podstawie art. 
58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. ze skargi na działalność organów administracji 
publicznej należy wymienić następujące sprawy o podanych niżej 
sygnaturach akt: 
- I SA/Bk 214/18, w której Sąd odrzucił skargę burmistrza na uchwałę 
rady miejskiej wskazując, że w zbiorze podmiotów legitymowanych do 
wniesienia skargi do sądu administracyjnego w trybie art. 50 § 1 p.p.s.a. 
oraz art. 101 ust. 1 u.s.g. nie mieści się burmistrz, który nie jest 
samodzielnym, odrębnym od gminy podmiotem. Ustawodawca lokuje go 
w strukturze organizacyjnej gminy, przypisując mu rolę organu 
wykonawczego podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, który 
wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone przepisami (art. 30 ust. 
1 u.s.g.). Realizując zadania jednostki samorządu terytorialnego nie ma 
on własnego (jako organ), innego aniżeli gmina "interesu prawnego". 
Również kierowanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz nie 
czyni z tego organu odrębnego od gminy podmiotu, skoro w tych 
działaniach artykułuje on wolę oraz "interes prawny" tej właśnie jednostki 
samorządu terytorialnego; 
- II SA/Bk 94/18, w której odrzucono skargę gminy na uchwałę jej organu 
uchwałodawczego w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego, 
uznając, że nie jest dopuszczalne aby w tej samej sprawie gmina 
występowała w podwójnej roli tj. organu i strony skarżącej. Uchwała rady 
gminy jest w istocie uchwałą tej gminy a gmina nie może poddać własnej 
uchwały kontroli sądowoadministracyjnej. Dodatkowo w sprawie 
występował konflikt pomiędzy organem wykonawczym gminy a jej 
organem uchwałodawczym, w którym to względzie Sąd stwierdził, że  
w myśl art. 30 ust. 1 u.s.g. wójt (burmistrz, prezydenta miasta) wykonuje 
uchwały rady gminy, a zgodnie z art. 30 ust. 3 tej ustawy w realizacji 
zadań własnych burmistrz miasta podlega wyłącznie radzie gminy. Są to 
ustawowe obowiązki i zarazem kompetencje organu wykonawczego 
gminy, z których nie może on wywodzić "interesu prawnego"  
w poszukiwaniu ochrony prawnej przed sądem administracyjnym. Droga 
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sądowa nie jest bowiem przewidziana dla rozstrzygania wewnętrznych 
sporów pomiędzy organem wykonawczym a organem uchwałodawczym 
gminy. Skarga gminy wywiedziona na uchwałę jej rady miejskiej została 
również odrzucona w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 213/18, dotyczącej 
uchwały budżetowej. W sprawie tej skład orzekający sformułował tezę, 
że: nie jest dopuszczalne, aby w tej samej sprawie gmina występowała  
w podwójnej roli tj. organu i strony skarżącej. Uchwała Rady Gminy jest  
w istocie uchwałą tej Gminy i Gmina nie może jej skarżyć do sądu 
administracyjnego (I SA/Bk 213/18); 
- I SA/Bk 558/18 i I SA/Bk 383/18, w których odrzucono skargi na 
upomnienie Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej, 
wystawione względem skarżącego na podstawie art. 15 § 1 u.p.e.a., które 
jest czynnością materialno-techniczną, poprzedzającą wystawienie tytułu 
wykonawczego. Sąd wyjaśnił, że upomnienie to ma jedynie charakter 
informacyjny i w momencie jego wysłania nie dochodzi jeszcze do 
wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jest to etap poprzedzający 
uruchomienie tego postępowania, do którego nie dojdzie w przypadku 
dobrowolnej zapłaty należności. W postępowaniu tym strona będzie miała 
możliwość obrony swoich praw przy pomocy instytucji zarzutów  
w postępowaniu egzekucyjnym w tym. m.in. zarzutu nieistnienia 
obowiązku. Dopiero po skorzystaniu z tego prawa otworzy się dla strony 
możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego; 
- II SA/Bk 417/18, w której odrzucono skargę wywiedzioną na uchwałę 
rady miejskiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, która uprzednio była przedmiotem kontroli  
w analogicznym zakresie, w jakim domagała się tego ta sama skarżąca,  
z uwagi na brzmienie art. 101 ust. 2 u.s.g., który stanowi, że przepisu ust. 
1 (dopuszczającego skargę na uchwałę organu gminy) nie stosuje się, 
jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił, przez co 
należy rozumieć sprawę indywidualnych interesów lub uprawnień, a nie 
sprawę samej uchwały. Sąd skonstatował w konsekwencji, że skarżąca 
dąży do ponownego wywiedzenia tożsamej skargi, opierając ponownie 
swoją legitymację skargową na interesie prawnym mającym swoje źródło 
w uprawnieniach wynikających z przysługującego jej prawa własności 
działki, podczas gdy tutejszy Sąd już prawomocnie orzekł w sprawie 
zainicjowanej tym samym interesem prawnym skarżącej, który – co 
podkreślono - nie uległ modyfikacji wskutek stwierdzenia nieważności 
jednego z postanowień zaskarżonej uchwały, na mocy wyroku tutejszego 
Sądu zapadłego w sprawie II SA/Bk 560/16; 
- II SA/Bk 504/18, w której odrzucono skargę na decyzję kuratora oświaty 
odmawiającą udzielenia zezwolenia na założenie przedszkola 
publicznego i udzielającą tegoż zezwolenia, wywiedzioną przez organ 
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wykonawczy gminy, który orzekał w sprawie administracyjnej jako organ  
I instancji. Sąd wskazał, że w takiej sytuacji pozycja tego organu nie 
uległa zmianie, zarówno bowiem gdy wydawał decyzję, jak i gdy wnosił 
skargę nie był stroną postępowania, gdyż korzysta z uprawnień 
władczych, zaś dopuszczenie do złożenia skargi przez organ I instancji 
doprowadziłoby do sytuacji, w której stronami postępowania sądowego 
byłyby dwa organy administracji publicznej orzekające w sprawie. Sąd 
wskazał, że w jednym postępowaniu nie może mieć miejsca łączenie 
funkcji procesowych organu prowadzącego postępowanie i strony tego 
postępowania. Postępowanie sądowoadministracyjne nie może zostać 
wszczęte z inicjatywy organu administracji publicznej, nie może być też 
zainicjowane z urzędu, lecz jedynie na wniosek podmiotu pozostającego 
poza systemem organów, których działalność ma podlegać kontroli. 

Ponadto w sprawach z tej kategorii odrzucano skargi 
wywiedzione na decyzje wyeliminowane z obrotu prawnego (sygn. akt  
II SA/Bk 674/18), na decyzje organów I instancji (sygn. akt II SA/Bk 
411/18), wniesione bez wyczerpania środków zaskarżenia, w tym  
w sytuacji zaskarżania postanowień wydanych przez organ, nad którym 
nie istnieje organ wyższego stopnia, a skarga nie została poprzedzona 
wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (sygn. akt: II SA/Bk 176/18,  
II SA/Bk 247/18), wywiedzione po uruchomieniu trybu weryfikacji decyzji 
w postępowaniu zainicjowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
sprawy (sygn. akt II SA/Bk 326/18), skargi na pisma niebędące aktami 
podlegającymi zaskarżeniu skargą (sygn. akt II SA/Bk 142/18) lub na 
akty, od których skarga nie przysługuje (sygn. akt: II SA/Bk 145/18,  
II SA/Bk 428/18, II SA/Bk 936/17). W sprawach o sygn. akt.: I SA/Bk 
650/18 i II SA/Bk 312/18 Sąd odrzucił skargę z uwagi na fakt, że skarżący 
uchwałę organu gminy, podjętą przed nowelizacją z 1 czerwca 2017 roku, 
nie dopełnił obowiązku wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa, 
a w sprawie sygn. akt II SA/Bk 141/18 skargę na niewykonanie wyroku 
tutejszego Sądu uwzględniającego skargę na bezczynność organu, 
wywiedzioną na zasadzie art. 154 § 1 p.p.s.a., z tego względu, że została 
ona złożona przedwcześnie, tj. w chwili, w której wyrok nie był jeszcze 
prawomocny i nie podlegał wykonaniu. 

Niedopuszczalność skargi występowała równie często  
w sprawach o bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. 
Przykładowo:  
- w sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 95/18 odrzucono skargę na 
bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
w przedmiocie czynności egzekucyjnych, wskazując, że ze względu na 
szczególny charakter art. 6 § 1a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji (u.p.e.a.), który wyłącza możliwość wniesienia skargi na 
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ogólnych zasadach (art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a.), niedopuszczalna jest skarga 
do sądu administracyjnego na bezczynność wierzyciela, polegającą na 
niepodejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków 
egzekucyjnych wobec niewykonania obowiązku wynikającego z tytułu 
wykonawczego. Sąd podzielił tym samym prezentowany w orzecznictwie 
jednolity pogląd, że podmioty, wymienione w art. 6 § 1a u.p.e.a., nie mają 
legitymacji do uczestniczenia w postępowaniu egzekucyjnym  
i zaskarżania wydawanych w nim postanowień, a ich uprawnienia są 
limitowane treścią tego przepisu, co determinuje również możliwości 
składania skarg do sądu administracyjnego. Tylko w tym wąskim zakresie 
podmioty te uczestniczą w postępowaniu obejmującym bezczynność 
wierzyciela w podejmowaniu czynności nakierowanych na 
wyegzekwowanie od zobowiązanego nałożonego tytułem wykonawczym 
obowiązku. W związku z powyższym Sąd skonstatował, że w myśl  
art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. w związku z art. 6 § 1a u.p.e.a. droga 
sądowoadministracyjna w przedmiocie skargi na bezczynność wierzyciela 
w podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków 
egzekucyjnych jest dopuszczalna wyłącznie w sytuacji, gdy organ 
wyższego stopnia postanowieniem oddalił skargę, a organ drugiej 
instancji nie uwzględnił zażalenia na to postanowienie. Zaskarżeniu 
wówczas podlega postanowienie organu, który rozpatrywał zażalenie. 
Poza tym podmiotom wymienionym w art. 6 § 1a u.p.e.a. służy skarga na 
bezczynność w przypadku nierozpoznania skargi przez organ wyższego 
stopnia bądź nierozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie 
uwzględnienia skargi; 
- w sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 115/18 odrzucono skargę organu 
wykonawczego gminy na bezczynność dyrektora szpitala w przedmiocie 
udostępnienia informacji publicznej dotyczącej stanu zatrudnienia w ww. 
szpitalu, ze względu na fakt, że przepisy u.d.i.p. nie są narzędziem 
prawnym, które ma służyć organom administracji publicznej do 
wzajemnego przekazywania informacji, do czego służą administracyjne 
przepisy ustrojowe. Sąd wskazał, przy tym, że dokonując wykładni 
sformułowanego w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP pojęcia "obywatel" oraz 
zawartego w treści art. 2 ust. 1 u.d.i.p. pojęcia "każdy", należy mieć na 
względzie przede wszystkim cel przepisów dotyczących dostępu do 
informacji publicznej, którym jest zapewnienie pewnego rodzaju 
społecznej kontroli nad działalnością organów władzy publicznej  
i transparentnością tego działania. Prawo do informacji o działalności 
władz jest zatem istotnym elementem kontroli opinii publicznej nad 
działalnością podmiotów, którym powierzono wykonywanie zadań 
publicznych. Dlatego też zasadne jest przyznanie takich uprawnień 
kontrolnych wyłącznie podmiotom prawa prywatnego, tym bardziej, że 
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przepisy u.d.i.p. nie stanowią, aby ww. kontrolę mogły sprawować 
względem siebie organy administracji publicznej. Celem ustawy jest 
bowiem zapewnienie dostępu do informacji o stanie spraw publicznych,  
a nie umożliwienie organom administracji pozyskiwania informacji od 
innych podmiotów publicznych lub podmiotów realizujących zadania 
publiczne, czy też dysponujących majątkiem publicznym;  
- w sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 100/18 odrzucono skargę na 
bezczynność organu wykonawczego gminy, wywiedzioną na podstawie 
art. 101a ust. 1 w zw. z art. 101 ust. 1 u.s.g., w związku z brakiem 
podjęcia przez ten organ czynności mających na celu sporządzenie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z tego względu, 
że dotyczyła ona sytuacji, w której organ uchwałodawczy ma jedynie 
możliwość, a nie obowiązek podjęcia stosownej uchwały; 
- w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 17/18 odrzucono skargę na bezczynność 
organu wykonawczego gminy w przedmiocie wystąpienia do starosty  
z wnioskiem o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, ze względu 
na fakt, że zgodnie z art. 5 ust 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów: uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na 
wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty, co 
oznacza, że organ działa tylko z urzędu, a nie na wniosek strony, zaś 
przepisy ww. ustawy nie przewidują wydania w tej kwestii decyzji. Z tego 
też względu skład orzekający uznał, że wnioski kierowane przez 
skarżącego do organu nie mogły być traktowane jako wnioski  
o wszczęcie postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów 
k.p.a., a w konsekwencji sprawa nie należała do spraw, o których mowa 
w art. 3 § 2 pkt 1 – 4a p.p.s.a.  

Ponadto odrzucano skargi na bezczynność lub przewlekłość 
wywiedzione w sprawach bez uprzedniego ponaglenia wniesionego do 
organu wyższego stopnia (np. sygn. akt: II SAB/Bk 116/18, II SAB/Bk 
35/18), lub bez zażalenia - na gruncie art. 37 k.p.a. w brzmieniu sprzed 
nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku (sygn. akt  
II SAB/Bk 96/18). 

Warto również zwrócić uwagę na sprawy o sygnaturach akt:  
- I SA/Bk 13/18, w której na podstawia art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. odrzucono 
skargę na bezczynność KRUS w przedmiocie wykreślenia hipoteki 
przymusowej z księgi wieczystej w związku z przedawnieniem 
wymagalnych należności z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne rolników na koncie zmarłego płatnika; 
- II SA/Bk 720/18, w której odrzucono m.in. na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 
p.p.s.a. skargę na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uznania za niezasadne zarzutów 
zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym, dotyczącym obowiązku 
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poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym, czy sprawa 
II SAB/Bk 111/18, w której, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., 
odrzucono skargę na bezczynność Rektora Uniwersytetu w przedmiocie 
braku reakcji na zgłoszone nieprawidłowości w zakresie organizacji 
studiów w ramach Programu Mobilności Studentów (MOST), ze względu 
na fakt, że kwestia zgłoszenia nieprawidłowości dotyczyła stosunku 
wewnętrznego pomiędzy zakładem a studentem, które to kwestie 
podlegają weryfikacji tylko w trybie i na zasadach określonych w statucie 
uczelni oraz regulaminie studiów, a zatem nie można ich uznać za akty  
o charakterze zewnętrznym. Nie wymagają one wydania indywidualnej 
decyzji administracyjnej, podlegającej kontroli sądowej, bowiem nie 
wywierają bezpośrednio jakiegokolwiek skutku na zewnątrz, w postaci 
nawiązania, odmowy nawiązania, przekształcenia bądź rozwiązania 
stosunku zakładowego. 

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 
skargi takie, uruchamiają jednoinstancyjne postępowanie administracyjne 
o charakterze uproszczonym, kończącym się czynnością faktyczną  
w postaci zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.  
W postępowaniu tym nie istnieją strony, nie ma instancji, a działania 
podejmowane przez organ nie mają formy aktu lub czynności, o których 
mowa w art. 3 § 2 p.p.s.a. Postępowanie ma na celu ustalenie 
prawidłowości i terminowości działania organów administracyjnych i ich 
pracowników oraz zbadanie potrzeby podjęcia określonych czynności,  
w konsekwencji czego działania administracji publicznej będące 
przedmiotem tego typu skarg, nie mieszczą się w katalogu czynności  
i aktów podlegających kontroli sądowej (np.: sygn. akt: II SA/Bk 262/18,  
II SA/Bk 174/18, II SA/Bk 693/18, czy II SA/Bk 396/18). 

Najczęstszymi przyczynami odrzucenia skarg były natomiast 
kwestie nieuiszczenia wpisu, braku dochowania terminu wniesienia skargi 
lub nie uzupełnienie w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.  

 
4. Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania sądowego 

Zasadniczą przyczyną odrzucenia skargi o wznowienie 
postępowania sądowego było jej wniesienie bez oparcia na ustawowej 
podstawie wznowienia. Sytuacja taka miała miejsce w sprawach o sygn. 
akt: II SA/Bk 862/17 i II SA/Bk 210/18. W drugiej z nich skład orzekający 
wskazał, że subiektywne przekonanie strony o niedochowaniu przez 
pełnomocnika obowiązku należytej reprezentacji, nawet w sytuacji, gdy 
wykonuje on swoje obowiązki w sposób prowadzący do negatywnych dla 



  

26 

 

skarżącego skutków lub w sposób nieakceptowany przez skarżącego, nie 
może stanowić podstawy wznowienia postępowania. Sąd podkreślił, że 
brak należytej reprezentacji występuje, gdy pełnomocnik jest umocowany 
nieprawidłowo, lub gdy osoba będąca pełnomocnikiem tej roli pełnić nie 
może np. z uwagi na brak zdolności procesowej. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 112/18 odrzucono skargę  
o wznowienie postępowania złożoną przedwcześnie, bowiem przed 
upływem terminu do złożenia skargi kasacyjnej (tj. od orzeczenia 
nieprawomocnego), zaś w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 88/18 ze względu 
na brak przytoczenia przez skarżącą jakichkolwiek okoliczności, które 
można by potraktować jako jedną z przesłanek wznowienia postępowania 
sądowoadministracyjnego lub co do których można by kontynuować 
(drogą kolejnego wezwania) wyjaśnianie przez skarżącą w jakich 
okolicznościach dostrzega istnienie przesłanek wznowienia 
postępowania, co mogłoby wskazywać na dopuszczalność wznowienia 
postępowania, tj. oparcie skargi na jednej z przesłanek wznowienia. 

 
5. Odrzucenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia  
W roku sprawozdawczym do Sądu wpłynęła jedna skarga  

o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 
 

6. Wstrzymanie wykonania aktów zaskarżonych do sądu 
administracyjnego 

Podobnie jak w latach poprzednich składy orzekające 
konsekwentnie odmawiały wstrzymania wykonania takich aktów lub 
czynności, które ze swojej istoty nie nadają się do wykonania i nie 
podlegają wykonaniu, np.: 
- uchwała w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego (sygn. akt II SA/Bk 406/18),  
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (sygn. akt  
II SA/Bk 132/18),  
- decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji 
przedsięwzięcia (sygn. akt II SA/Bk 870/17, II SA/Bk 613/18),  
- decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej 
na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (sygn. akt: II SA/Bk 
134/18, II SA/Bk 681/18),  
- decyzja w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 
pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej (sygn. akt  
II SA/Bk 472/18), 
- decyzja wydana w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 
ustalającej warunki zabudowy (sygn. akt II SA/Bk 60/18),  
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- decyzja utrzymująca w mocy decyzję odmawiającą przyznania 
świadczenia wychowawczego (sygn. akt II SA/Bk 79/18),  
- decyzja uchylająca decyzję nakazującą wykonanie określonych robót 
budowlanych i czynności oraz przekazująca sprawę do ponownego 
rozpoznania (sygn. akt II SA/Bk 161/18),  
- decyzja uchylająca decyzję w przedmiocie wyłączenia gruntów rolnych z 
produkcji rolniczej i umarzająca postępowanie przed organem I instancji 
(sygn. akt II SA/Bk 465/18),  
- decyzja Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia oddalająca odwołanie strony skarżącej od rozstrzygnięcia 
postępowania konkursowego w sprawie zawarcia umowy świadczenia  
w zakresie kardiologii (sygn. akt II SA/Bk 735/18), 
- decyzja utrzymująca w mocy decyzję odmawiającą umorzenia 
zaległości podatkowej lub zaległości powstałej z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne (sygn. akt: I SA/Bk 6/18, I SA/Bk 8/18), 
- decyzja uchylająca, w wyniku wznowienia postępowania, decyzję  
o przyznaniu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 
oraz odmawiająca przyznania płatności (np. sygn. akt I SA/Bk 30/18), 
- decyzja odmawiająca umorzenia zaległości podatkowej z tytułu 
łącznego zobowiązania pieniężnego (sygn. akt I SA/Bk 144/18), 
- decyzja odmawiająca stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji 
określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(sygn. akt I SA/Bk 228/18), 
- postanowienie w przedmiocie uznania za bezzasadne zarzutów w 
sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej (sygn. akt I SA/Bk 
390/18), 
- postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie 
rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie czynności egzekucyjnych (sygn. akt 
I SA/Bk 445/18), 
- decyzja w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zapłaty kar 
pieniężnych (sygn. akt I SA/Bk 596/18). 

Wstrzymania wykonania aktu lub czynności odmawiano również 
konsekwentnie w sprawach, w których albo nie uprawdopodobniono 
należycie zaistnienia przesłanek udzielenia ochrony tymczasowej (sygn. 
akt: II SA/Bk 915/17, II SA/Bk 93/18, II SA/Bk 109/18) albo w ogóle nie 
powołano żadnych, przemawiających za tym uprawdopodobnieniem 
okoliczności (np. sygn. akt: II SA/Bk 932/17, II SA/Bk 122/18, II SA/Bk 
131/18, I SA/Bk 301/18), a także w których doszło uprzednio do 
wykonania zaskarżonej decyzji (sygn. akt II SA/Bk 700/18), albo  
w których wnoszono o udzielenie ochrony tymczasowej już po 
zakończeniu postępowania sądowego, ale przed wszczęciem 
postępowania międzyinstancyjnego (sygn. akt I SA/Bk 264/17). 
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W omawianej kategorii spraw na uwagę zasługują sprawy  
o sygnaturach akt:  
- II SA/Bk 26/18, w której odmówiono wstrzymania wykonania decyzji 
nakazującej wykonanie określonych czynności i robót budowlanych,  
z uwagi na ewentualne zagrożenie wynikające ze złego stanu 
technicznego budynku, którego skutki mogą okazać się znacznie 
poważniejsze aniżeli wysokość poniesionych przez skarżącą kosztów 
związanych z wykonaniem decyzji; 
- II SA/Bk 305/18, w której odmówiono wstrzymania wykonania decyzji  
w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
spowodowanego uchwaleniem zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego, uznając, że powołanie się na utratę płynności 
finansowej, spowodowana uiszczeniem ww. opłaty, nie jest 
wystarczającym uprawdopodobnieniem niebezpieczeństwa wyrządzenia 
znacznej szkody czy spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, 
tym bardziej wobec braku wskazania jakie konkretnie skutki wywoła dla 
skarżącego wykonanie zaskarżonej decyzji oraz rzetelnego 
przedstawienia sytuacji materialnej i życiowej skarżącego; 
- II SA/Bk 553/18, w której Sąd wskazał, że konieczność zmiany danych 
zawartych w dowodzie rejestracyjnym odnośnie miejsca zameldowania, 
nie stanowi o wystąpieniu niebezpieczeństwa szkody lub trudnych do 
odwrócenia skutków, przemawiających za wstrzymaniem wykonania 
decyzji w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego; 
- II SA/Bk 657/18, w której odmówiono wstrzymania wykonania decyzji  
w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, przy 
uwzględnieniu celowości wydanej decyzji, tj. wyeliminowania skarżącego 
z ruchu drogowego, ze względu na fakt, że może on stwarzać 
potencjalne zagrożenie innym jego uczestnikom oraz po dokonaniu 
wyważenia powołanej przez skarżącego, czysto potencjalnej okoliczności 
wykonywania zawodu kierowcy, z realnym interesem pozostałych 
uczestników ruchu drogowego; 
- II SA/Bk 244/18, w której odmówiono udzielenia ochrony tymczasowej 
skarżącej spółce jawnej, w przedmiocie kary pieniężnej za zniszczenie 
drzew w wysokości 12.660 zł, z uwagi na brak przedstawienia 
jakichkolwiek dokumentów, z których wynikałaby sytuacja finansowa 
spółki i wiedza czy uiszczenie ww. kwoty groziłoby utratą jej płynności 
finansowej. Sąd wskazał również, że pogorszenie sytuacji finansowej nie 
jest równoznaczne ze spełnieniem przesłanek uzasadniających ochronę 
tymczasową; 
- I SA/Bk 501/17, w której odmówiono ochrony tymczasowej spółce z o.o., 
która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, nie posiadała 
żadnych ruchomości lub nieruchomości oraz nie zachodziło zagrożenie 
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spółki upadłością, bowiem nie posiadała ona majątku, który mógłby 
zostać przeznaczony na zaspokojenie kosztów postępowania 
upadłościowego; 
- I SA/Bk 570/18, w której oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania 
czynności egzekucyjnych, do czego w ocenie Sądu uprawniony jest 
organ sprawujący nadzór nad egzekucją, którego akt mógłby dopiero 
podlegać badaniu przez sąd administracyjny pod kątem spełniania 
przesłanek do wstrzymania jego wykonania. 

W roku sprawozdawczym, podobnie jak w roku ubiegłym, nadal 
Sąd rozpoznawał wnioski o wstrzymanie wykonania decyzji 
nakładających kary pieniężne 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 
u.g.h.). Podobnie jak w roku 2017, stwierdzano brak uprawdopodobnienia 
wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ochrony 
tymczasowej. Wszystkie wydane w 2018 roku postanowienia w tym 
przedmiocie były odmowne (np.: sygn. akt: I SA/Bk 1809/17, I SA/Bk 
1829/17, I SA/Bk 1841/17, I SA/Bk 1852/17, I SA/Bk 1862/17, I SA/Bk 
5/18, I SA/Bk 39/18). 

Pomimo spójnej co do zasady linii orzeczniczej odmawiającej 
wstrzymania wykonania decyzji zobowiązujących stronę do uiszczenia 
kwoty pieniężnej, (nawet w sytuacjach, gdy strona powoływała się na 
niemożliwość dalszego prowadzenia działalności na skutek wykonania 
decyzji, jednakże Sąd nie był w stanie zweryfikować tych informacji  
z braku przedłożenia stosownych dokumentów), zdarzały się również 
orzeczenia, w których ze względu na szczególną sytuację majątkową  
i osobistą strony skarżącej, lub charakter i zakres prowadzonej przez nią 
działalności, udzielono jednak ochrony tymczasowej (np.: II SA/Bk 
526/18, II SA/Bk 928/17). 

 
7. 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 brakiem należytej 
staranności strony lub jej pełnomocnika oraz gdy powody spóźnienia nie 
miały charakteru nagłego, niespodziewanego czy też nie były do 
przezwyciężenia. Za takie uznano następujące sytuacje:  
- brak powiadomienia strony przez pełnomocnika o istotnych dla sprawy 
okolicznościach (sygn. akt II SA/Bk 268/17);  
- wadliwa organizacja przepływu prawidłowo doręczonej korespondencji 
w spółce (sygn. akt II SA/Bk 32/18);  
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- podnoszoną wadliwość w doręczeniu korespondencji przez operatora 
pocztowego, przy jednoczesnym braku uprawdopodobnienia wszczęcia 
procedury reklamacyjnej (sygn. akt I SO/Bk 5/18); 
- brak uiszczenia wpisu sądowego spowodowany niedopatrzeniem 
związanym z prowadzeniem przed sądem ponad stu spraw (sygn. akt  
I SA/Bk 1120/17); 
- brak posiadania środków na uiszczenie wpisu sadowego, spowodowany 
nagłą utratą zatrudnienia (sygn. akt I SA/Bk 272/18). 

Za okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu Sąd 
uznawał natomiast: 
- okoliczność chorowania przez stronę na chorobę przewlekłą  
i nieuleczalną (sygn. akt II SA/Bk 190/17) oraz nowotworową (sygn. akt  
II SA/Bk 516/17); 
- nagłą, udokumentowaną chorobę strony lub jej pełnomocnika (sygn. akt: 
II SA/Bk 319/17, II SA/Bk 21/18, I SA/Bk 153/18);  
- brak możliwości zapoznania się przez pełnomocnika z aktami sprawy, 
wskutek przekazania akt do NSA, który rozpoznawał zażalenie 
skarżącego (sygn. akt II SA/Bk 141/18); 
- wadliwe zarządzenie przewodniczącego Wydziału II tutejszego Sądu  
o zwrocie w trybie art. 66 § 1 p.p.s.a. wniosku o przywrócenie terminu do 
złożenia skargi kasacyjnej, które zostało uchylone na mocy kolejnego 
zarządzenia z powodu stwierdzenia niewłaściwego zastosowania przez 
Sąd ww. przepisu, polegającego na wadliwym uznaniu, że wniosek  
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wymaga 
zawarcia oświadczenia o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo  
o jego nadaniu przesyłką poleconą pod rygorem jego zwrotu bez 
wzywania do usunięcia tego braku (sygn. akt II SA/Bk 251/18); 
- ustalenie przez pełnomocnika, po uzupełnieniu braków skargi, że nie 
zostały one uzupełnione w sposób prawidłowy i następnie złożenie  
w wyznaczonym terminie wniosku o przywrócenie terminu do uzupełninia 
braków skargi, co świadczyło o dopełnieniu przez pełnomocnika należytej 
staranności w uzupełnieniu braków formalnych skargi (sygn. akt II SA/Bk 
386/18); 
- błędne wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego tj. dotyczące innej 
sprawy i innego skarżącego (sygn. akt I SA/Bk 1638/17); 
- brak otrzymania przez stronę awizacji przesyłki pocztowej zawierającej 
wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi, uprawdopodobniony reklamacją 
złożoną w placówce operatora pocztowego (sygn. akt I SA/Bk 638/18) 
oraz niedoręczenie korespondencji skarżącemu spowodowane wadliwym 
działaniem operatora pocztowego (sygn. akt I SO/Bk 1/18); 
- zaniechanie ze strony pełnomocnika zawiadomienia organów 
skarbowych o odwołaniu mu pełnomocnictwa (sygn. akt I SA/Bk 525/18); 



  

31 

 

- wadliwe pouczenie przez Sąd o przysługującym środku odwoławczym 
od wydanego postanowienia (sygn. akt II SA/Bk 133/18); 
- okoliczność bezdomności skarżącego i jego czasowego przebywania  
w schronisku (sygn. akt II SA/Bk 887/17); 
- trudności w nawiązaniu przez nowo ustanowionego pełnomocnika 
kontaktu ze skarżącą, która znajdowała się w złym stanie i poza 
kontaktem korespondencyjnym nie było z nią żadnego innego kontaktu, 
albowiem nie posiadała ona telefonu (sygn. akt II SA/Bk 218/18); 
- wadliwe doręczenie korespondencji przez organ tj. na inny adres, aniżeli 
wskazany do doręczeń w postępowaniu administracyjnym (sygn. akt  
II SA/Bk 514/18); 
- wykonywanie przewozu towarów poza granicami kraju w trakcie biegu 
terminu do wniesienia skargi (sygn. akt II SA/Bk 516/18). 

Na uwagę zasługują również postanowienia o odrzuceniu 
wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej. 
Postanowienia takie zapały w sprawach o sygnaturach akt: 
- I SA/Bk 627/17 wobec braku wskazania we wniosku o przywrócenie 
terminu żadnych okoliczności, które uzasadniałyby uznanie, że skarżący 
nie ponosił winy w niedochowaniu terminu,  
- II SA/Bk 813/17 i II SA/Bk 175/17 w związku z brakiem możliwości 
stwierdzenia, czy wniosek został złożony w terminie 7 dni od ustania 
przyczyny uchybienia terminu; 
- II SO/Bk 1/18 z uwagi na stwierdzenie braku kognicji Sądu do 
rozpoznania skargi na postanowienie rozpoznające ponaglenie  
i związaną z tym niedopuszczalność wniosku o przywrócenie terminu do 
wniesienia skargi na takie postanowienie. 

Ponadto w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 96/18 umorzono 
postępowanie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi 
kasacyjnej z uwagi na jego bezprzedmiotowość, wskutek uznania, że ww. 
czynność procesową dokonano w terminie. 

 
8. Wyłączenie sędziego 

W roku sprawozdawczym wydano niewiele postanowień 
dotyczących kwestii wyłączenia sędziego. W jednej sprawie oddalono 
wniosek o wyłączenie sędziów, w którego uzasadnieniu wnioskodawca 
powołał się na wątpliwość co do bezstronności sędziów. W uzasadnieniu 
wydanego postanowienia Sąd, tytułem lat poprzednich, wyjaśnił, że 
wyłączenie sędziego na podstawie art. 19 p.p.s.a. powinno odwoływać 
się do zobiektywizowanych przesłanek, tak aby wątpliwość co do 
bezstronności sędziego mogła zostać uznana za mającą realne podstawy 
oraz, że nie jest w tym względzie wystarczające występowanie u strony 
podejrzenia co do braku bezstronności sędziego (sygn. akt II SA/Bk 
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863/17). Ponadto w trzech sprawach wyłączono sędziów od orzekania 
(wszystkie postanowienia zapadły w Wydziale I). Postanowienia te nie 
zawierają uzasadnienia, podobnie jak kilkadziesiąt wydanych przez Sąd 
postanowień, odrzucających wnioski o wyłączenie Sądu na podstawie art. 
20 § 4 p.p.s.a. (np.: sygn. akt: I SA/Bk 563/18, II SA/Bk 195/18, II SA/Bk 
300/18, czy II SA/Bk 89/18).  
 

9. Zawieszenie postępowania 
W 2018 roku przeważały (odmiennie względem roku ubiegłego) 

postanowienia o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 
1 p.p.s.a. W tym zakresie zawieszono postępowania ze względu na: 
zapytania skierowanie przez NSA do rozstrzygnięcia składowi siedmiu 
sędziów (np. sygn. akt: I SA/Bk 167/18, I SA/Bk 190/18), zależność 
rozstrzygnięcia od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem 
Konstytucyjnym (np. sygn. akt II SA/Bk 667/18), zależność 
rozstrzygnięcia od wyniku postępowania wszczętego na podstawie art. 
161 § 1 k.p.a. (np. sygn. akt II SA/Bk 1/18), zależność rozstrzygnięcia od 
wyniku innego postępowania sądowoadministracyjnego (sygn. akt:  
II SA/Bk 314/18, II SA/Bk 407/18) lub nadzwyczajnego postępowania 
administracyjnego (sygn. akt II SA/Bk 441/18). W postanowieniach tych 
konsekwentnie wskazywano, że dla sądu administracyjnego kwestią 
wstępną może być wyłącznie takie zagadnienie, którego rozstrzygnięcie 
jest niezbędne, aby sformułować wypowiedź, czy zaskarżony akt jest 
zgodny z prawem.  

Kolejną często stosowaną podstawą zawieszenia postępowania 
były sytuacje, w których odnośnie zaskarżonego rozstrzygnięcia 
administracyjnego przed wniesieniem skargi zainicjowane zostało 
postępowanie nadzwyczajne. W sprawach takich (np. sygn. akt: II SA/Bk 
894/17, II SA/Bk 308/18, II SA/Bk 367/18, II SA/Bk 384/18, II SA/Bk 
480/18, czy II SA/Bk 481/18) postępowanie zawieszano co do zasady na 
podstawie art. 56 p.p.s.a. w zw. z art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a.  

Kontynuując praktykę lat ubiegłych, skład orzekający zawiesił 
również postępowanie w sytuacji śmierci strony, wskazując  
w uzasadnieniu postanowienia na przeprowadzoną ocenę, że przedmiot 
postępowania nie jest ściśle związany z osobą zmarłego (sygn. akt  
II SA/Bk 696/17).  

Nowym zagadnieniem, które pojawiło się w roku 
sprawozdawczym, było zawieszenie postępowania na podstawie art. 124 
§1 pkt 2 p.p.s.a., tj. z uwagi na stwierdzone braki w składzie organów 
jednostki organizacyjnej, będącej stroną, uniemożliwiające jej działanie. 
W przypadku ziszczenia się tej przesłanki Sąd jest zobligowany do 
zawieszenia postępowania, po dokonaniu uprzedniej oceny, czy ustalone 



  

33 

 

okoliczności faktyczne pozwalają uznać, że braki w składzie organów 
jednostki organizacyjnej będącej stroną rzeczywiście zachodzą. 
Postanowienie na omawianej podstawie zapadło w sprawie o sygn. akt  
II SA/Bk 263/18, w której ustalono, że spółka z o.o., będąca uczestnikiem 
postepowania na prawach strony, nie posiada zarządu będącego 
organem uprawnionym do reprezentowania spółki w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym. Taki stan faktyczny wypełnił w ocenie Sądu 
hipotezę art. 124 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 12 p.p.s.a., co obligowało do 
zawieszenia postępowania z urzędu, bowiem uchybienie temu 
obowiązkowi i dalsze prowadzenie postępowania stanowiłoby naruszenie 
prawa procesowego, skutkujące nieważnością postępowania (art. 183 § 2 
pkt 2 p.p.s.a.). 

 
10. Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego 

Zasadniczą przyczyną umorzenia postępowania była jego 
bezprzedmiotowość z uwagi na wystąpienie tzw. instytucji autokontroli 
(art. 54 § 3 p.p.s.a.). Podstawą rozstrzygnięcia Sądu w takim przypadku 
jest art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Ponad sto postanowień wydanych na tej 
podstawie zapadło w Wydziale I w sprawach ze skargi jednego podmiotu 
na decyzję dyrektora izby administracji skarbowej w sprawie odmowy 
zwrotu cła (np. sygn. akt: I SA/Bk 1772/17, I SA/Bk 1786/17).  
W sprawach tych, już w odpowiedzi na skargę organ wnosił o umorzenie 
postępowania wskazując, że zaskarżona decyzja została uchylona  
w trybie autokontroli. Sąd uwzględniał ten wniosek ustalając uprzednio 
wydanie decyzji autokontrolnej po wniesieniu skargi, w której to decyzji 
uchylano decyzję zaskarżoną i decyzję pierwszoinstancyjną oraz 
przekazywano sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej 
instancji, jak też w której to decyzji znajdowało się stwierdzenie, czy 
działanie organu miało miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym 
naruszeniem prawa. Po pozytywnym ustaleniu powyższych okoliczności 
Sąd postanowieniem umarzał postępowania na podstawie art. 161 § 1 
pkt 3 p.p.s.a. i zasądzał od organu na rzecz skarżącego koszty 
postępowania na podstawie art. 200 w związku z art. 205 § 1 w zw. z art. 
201 § 1 p.p.s.a.  

Drugą z kolei najczęstszą przyczyną umorzenia postępowania 
było cofnięcie skargi/sprzeciwu przez skarżącego (art. 161 § 1 pkt 1 
p.p.s.a.). Na tej podstawie umorzono zdecydowaną większość spraw  
w Wydziale II, jedynie nieliczne umarzając w oparciu o art. 161 § 1 pkt 3 
p.p.s.a., przy czym, w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 200/18 podstawą 
umorzenia na tej podstawie było wykreślenie skarżącej spółki z o.o.  
z KRS i związana z tym utrata przez nią bytu prawnego. 
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Konsekwentnie Sąd umarzał również postępowania sądowe  
w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu, w sytuacji, w której po 
wniesieniu skargi na bezczynność postępowania, organ wydał akt lub 
podjął czynność, której domagała się strona. W tym względzie 
wskazywano, że instytucja skargi na bezczynność ma, na celu 
doprowadzenie do wydania rozstrzygnięcia w sprawie, zaś oceniając, czy 
organ pozostaje w bezczynności Sąd bierze pod uwagę sytuację 
istniejącą w dacie orzekania. Wydanie zatem przez organ decyzji lub 
innego aktu, po wniesieniu skargi do Sądu, wyłącza możliwość 
uwzględnienia skargi na bezczynność, przy jednoczesnej konieczności 
orzeczenia o pozostałych elementach z art. 149 § 1 p.p.s.a. i ewentualnie 
(adekwatnie do zgłoszonego wniosku) o tych z art. 149 § 2 p.p.s.a.  
(np.: II SAB/Bk 1/18, II SAB/Bk 25/18, II SAB/Bk 10/18). 
 

11. Stosowanie art. 145a i 179a p.p.s.a.  
W 2018 roku WSA w Białymstoku w żadnym przypadku  

w wydanych orzeczeniach nie orzekał na podstawie art. 145a § 1 p.p.s.a., 
tak samo jak w poprzednim roku.  

Stwierdzono natomiast orzeczenia wydane na podstawie art. 
179a p.p.s.a., co było nowością w stosunku do roku poprzedniego,  
w którym takich spraw nie było w ogóle. 

Ogółem w roku sprawozdawczym załatwiono w tym trybie  
9 spraw, w tym 8 w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym i 1 w Wydziale I 
Finansowym. 

W sprawie o  sygn. akt I SA/Bk 1286/17 skład orzekający, 
dokonując autokontroli zaskarżonego wyroku, uznał, że skarga kasacyjna 
zasługuje na uwzględnienie jako oczywiście uzasadniona, ze względu na 
faktyczną rozbieżność pomiędzy sentencją orzeczenia a jego 
uzasadnieniem. Stało się to podstawą do dokonania przez Sąd ponownej 
analizy zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie i dokonania 
ponownej jego oceny. 

Powodem uwzględnienia skargi kasacyjnej w sprawie sygn. akt  
II SAB/Bk 12/18 na podstawie art. 179a p.p.s.a. było uznanie, że  
w uzasadnieniu wyroku wydanego w tej sprawie co do zasady nie 
kwestionowano niedopuszczalności drogi sądowej w sprawach ze skarg 
na propozycję zatrudnienia i niezłożenie propozycji służby (sygn. akt:  
II SA/Bk 53/18 i II SAB/Bk 11/18), jednakże Sąd sformułował pogląd, iż 
wniesienie odwołania przez stronę powinno skutkować jego 
przekazaniem organowi wyższej instancji na podstawie art. 133 k.p.a. 
Ten pogląd jednakże Sąd zweryfikował w oparciu o treść skargi 
kasacyjnej zarzucającej niekonsekwencję orzeczniczą, który to zarzut 
uznał za trafny. Z uwagi zaś na to, że rozpoznanie skargi w sprawie 
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niepodlegającej kognicji sądów administracyjnych stanowi istotną wadę 
prawną orzeczenia (art. 183 § 2 pkt 1 p.p.s.a.), która stanowi przesłankę 
do zastosowania orzekania autokontrolnego – Sąd zdecydował  
o zastosowaniu art. 179a p.p.s.a. Wspierając powyższą argumentację 
jednocześnie Sąd podkreślił, że również stanowisko Naczelnego Sądu 
Administracyjnego oraz sądów administracyjnych pierwszej instancji  
w znacznej mierze uległo ujednoliceniu, w zakresie kwalifikowania 
propozycji zatrudnienia składanej przez DIAS dotychczasowym 
funkcjonariuszom Służby Celno – Skarbowej oraz w zakresie 
przypisywania bezczynności polegającej na nieprzekazaniu przez DIAS 
odwołania Szefowi KAS. Tożsame orzeczenie zostało wydane w sprawie 
sygn. akt II SAB/Bk 19/18.  

Podobnie w sprawach o sygn. akt II SA/Bk 555/17 i II SA/Bk 
556/17, które również dotyczyły propozycji określającej warunki 
zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej, na skutek wniesionej 
skargi kasacyjnej uchylono zaskarżony wyrok i odrzucono skargę, co było 
konsekwencją przesądzenia w orzecznictwie NSA niedopuszczalności 
drogi sądowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w tego 
rodzaju sprawach (np.: postanowienie NSA z dnia 8 lutego 2018 roku, 
sygn. akt I OSK 3002/17). 

Natomiast w sprawach tego samego skarżącego o sygn. akt:  
II SA/Bk 387/17, II SA/Bk 388/17, II SA/Bk 389/17, II SA/Bk 390/17 
dokonano autokontroli zaskarżonego wyroku, bowiem Sąd uznał, że 
skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie jako oczywiście 
uzasadniona, gdyż umknęło uwadze Sądu, że wniesienie skargi na 
decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie 
odmowy wydania warunków zabudowy, nastąpiło z uchybieniem terminu, 
co musiało skutkować odrzuceniem skargi. 

Podsumowując – stwierdzić należy, że pomimo pojawienia się 
spraw rozpoznawanych w trybie art. 179a p.p.s.a. i dziewięciu 
przypadków ich uwzględnienia, w ogólnej liczbie skarg kasacyjnych, jakie 
wpłynęły w 2018 roku do tutejszego Sądu (300 skarg kasacyjnych tylko  
w Wydziale II), ilość spraw rozpoznanych w tym trybie była minimalna. 
Dodać należy przy tym, że 4 sprawy dotyczyły propozycji określającej 
warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej, co po części było 
konsekwencją przesądzenia w orzecznictwie NSA niedopuszczalności 
drogi sądowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Natomiast cztery pozostałe sprawy z Wydziału II, w których doszło do 
przekroczenia terminu do wniesiona skargi, podkreślić trzeba, że należały 
one do grupy 40 spraw tego samego skarżącego, w których termin był 
zachowany i można było wydać merytoryczne rozstrzygnięcie.  
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12. Inne zagadnienia procesowe 
W zakresie innych zagadnień procesowych warto odnotować, że: 

- oddalono 29 sprzeciwów od decyzji (art. 64b § 1 p.p.s.a.), przy czym 
gros z nich, tj. 28 przez składy orzekające w Wydziale II, zaś tylko  
1 w Wydziale I, przy czym tylko jeden sprzeciw został oddalony na 
rozprawie - sygn. akt II SA/Bk 462/18. W sprawie tej skład orzekający 
sformułował trzy tezy, z których jedna tyczy się zagadnienia 
procesowego: w postępowaniu sądowym toczącym się ze sprzeciwu od 
decyzji kasacyjnej nie ma zastosowania przepis art. 135 p.p.s.a. Oznacza 
to, że Sąd w takim postępowaniu nie może ocenić zasadności 
postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania (teza 3). 
- składy orzekające korzystały z uprawnienia odpowiedniego stosowania 
przepisów o skardze do sprzeciwów od decyzji (art. 64b § 1 p.p.s.a.). 
Przykładowo, w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 447/18 przywrócono termin 
do wniesienia sprzeciwu, stosując tym samym odpowiednio (na 
podstawie art. 64b § 1 p.p.s.a.) art. 86 § 1 p.p.s.a., natomiast w kilku 
sprawach odrzucono sprzeciw ze względu na: nieuzupełnienie jego 
braków formalnych w wyznaczonym terminie (sygn. akt II SA/Bk 44/18), 
brak uiszczenia należnego wpisu (sygn. akt II SA/Bk 470/18), czy brak 
uprzedniego wyczerpania przez skarżącą, środków zaskarżenia (sygn. 
akt II SA/Bk 401/18). W ostatniej z wymienionych spraw sprzeciw 
odrzucono na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. w zw. z art. 52 § 1 
p.p.s.a., bowiem jak wynikało z akt sprawy, skarżąca nie wniosła 
odwołania od decyzji organu I instancji, zaś zaskarżona sprzeciwem 
decyzja organu II instancji, wydana została wskutek rozpoznania 
odwołania innego uczestnika postępowania; 
- w kilku sprawach Sąd orzekł również na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a.  
o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu na prawach jego uczestnika, 
dopuszczając tym samym do udziału m.in. stowarzyszenia przystępujące 
do: sprawy toczącej się w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 
publicznego (sygn. akt II SA/Bk 134/18) oraz do sprawy toczącej się ze 
skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę rady miejskiej w przedmiocie 
ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie  
i sposobu ich pobierania (sygn. akt II SA/Bk 136/18). Ponadto w dwóch 
sprawach (sygn. akt II SA/Bk 273/18 i II SA/Bk 274/18), dotyczących 
skarg na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, Sąd odmówił 
dopuszczenia osób fizycznych do udziału w postępowaniu na prawach 
jego uczestnika, ze względu na art. 98 ustawy o samorządzie gminnym, 
stanowiący lex specialis względem regulacji p.p.s.a., który czyni stronami 
postępowania ze skargi gminy na akt organu nadzoru, wyłącznie 
skarżącą gminę oraz organ nadzoru, a tym samym nie dopuszcza udziału 
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innych podmiotów, nawet jeżeli wynik tego postępowania dotyczy ich 
interesu prawnego. 

Podsumowując, po analizie orzecznictwa tutejszego Sądu  
w minionym roku sprawozdawczym stwierdzić należy, że najliczniejszą 
grupę postanowień stanowiły postanowienia odrzucające skargę, których 
wydano ponad 300. Zwraca uwagę, że w roku 2018 nie wpłynęła do Sądu 
ani jedna skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 
orzeczenia, zaś coraz częściej strony korzystały z nowej instytucji 
prawnej - sprzeciwu od decyzji kasacyjnej wydanej na podstawie art. 138 
§ 2 k.p.a. Podobnie jak w latach poprzednich, w Wydziale II częściej niż  
w Wydziale I występowało zagadnienie dopuszczalności drogi sądowej, 
przy czym często dotyczyło ono spraw, w których drogą interpretacji 
należało ustalić występowanie po stronie skarżącego interesu prawnego 
w rozumieniu art. 50 § 1 p.p.s.a.  

Zauważalne jest korzystanie przez składy orzekające z bogatego 
orzecznictwa sądów administracyjnych dostępnego w Centralnej Bazie 
Orzeczeń i Informacji o Sprawach oraz prezentowanie co do zasady 
jednolitej i spójnej linii orzeczniczej w danym typie spraw, z nielicznymi 
tylko wyjątkami uzasadnionymi szczególnymi okolicznościami 
poszczególnych spraw.  
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IV. 

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PRAKTYKĄ ORZECZNICZĄ 

 
 

1. Sprawy z zakresu gier losowych i zakładów wzajemnych 
Wpływ spraw z zakresu gier losowych i zakładów wzajemnych 

ukształtował się w 2018 roku na poziomie 85 spraw, co świadczy  
o znaczącej tendencji malejącej w porównaniu do roku 2017, kiedy spraw 
tych było 449. W badanym okresie zakończonych zostało 97 spraw tego 
rodzaju, łącznie z tymi, które wpłynęły w poprzednim okresie 
sprawozdawczym. Sąd oddalił skargi w większości tych spraw (78),  
w 4 sprawach skarga została uwzględniona, w 15 sprawach skarga 
została odrzucona. Zdecydowana większość spraw dotyczyła osób 
fizycznych. 

Sąd rozstrzygał w głównej mierze 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. Główną kwestią 
sporną był sposób rozumienia pojęcia „urządzającego gry” zawartego  
w art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h., a także ustalenia w zakresie uznania gier na 
kontrolowanych automatach za gry mające charakter losowy, czy też 
zawierające elementy losowości. Większość z przedmiotowych 
automatów była tzw. „quizomatami”. W niektórych sprawach strony 
kwestionowały także  brak możliwości stosowania art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 
2 pkt 2 u.g.h. w sytuacji gdy przepis ten, wespół z zakazem z art. 14 ust. 
1 u.g.h., stanowi „regulację techniczną” w rozumieniu dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/34/WE z dnia 2 czerwca 1998 
roku, a w konsekwencji, w braku notyfikacji projektu u.g.h. Komisji 
Europejskiej, nie może być stosowany.  

Sąd podtrzymał linię orzeczniczą ukształtowaną w poprzednim 
roku sprawozdawczym. Wyjaśniając kwestię, czy 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 rozstrzygnięć, powoływał wyrok TSUE z dnia 
19 lipca 2012 roku wydany w połączonych sprawach Fortuna i inni C-
213/11; C-214/11 i C-217/11 oraz uchwałę NSA z dnia 16 maja 2016 roku 
o sygn. II GPS 1/16, stwierdzając, że przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h., 
nie jest przepisem technicznym w rozumieniu art. 1 pkt 11 dyrektywy 
98/34/WE, którego projekt powinien być przekazany Komisji Europejskiej 
zgodnie z art. 8 ust. 1 akapit pierwszy tej dyrektywy i może tym samym 
stanowić podstawę wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów 
ustawy o grach hazardowych. Wzmacniając swoją argumentację, Sąd 
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wskazywał, że przewidziana u.g.h. odpowiedzialność finansowa osoby 
fizycznej za urządzanie gier na automatach poza kasynem, potwierdzona 
została wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 
2015 roku w sprawie P 32/12. Wyrokiem tym Trybunał Konstytucyjny 
orzekł bowiem, że przepisy art. 89 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 u.g.h.  
w zakresie, w jakim zezwalają na wymierzenie kary pieniężnej osobie 
fizycznej, skazanej uprzednio prawomocnym wyrokiem na karę grzywny 
za wykroczenie skarbowe z art. 107 § 4 k.k.s., są zgodne z wywodzoną  
z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą proporcjonalności 
reakcji państwa na naruszenie obowiązku wynikającego z przepisu 
prawa. 

Opierając się na ww. uchwale NSA Sąd podnosił, że jedynym 
faktem prawotwórczym wymagającym ustalenia dla zastosowania wyżej 
wymienionej sankcji, jest okoliczność „urządzania gier na automatach 
poza kasynem”. Samo pojęcie „urządzającego gry” powinno być 
rozumiane w oparciu o dyrektywy wykładni językowej, tj. jako podmiot, 
który zapewnia (stwarza, organizuje) komuś warunki umożliwiające udział 
w loterii pieniężnej, loterii fantowej, bingo fantowe, grze hazardowej, 
turnieju pokera, grze liczbowej, grze hazardowej prowadzonej bez 
koncesji lub zezwolenia, czy w grze na automatach prowadzonej poza 
kasynem gry.  

Sąd podkreślał, że uznanie danego podmiotu za „urządzającego 
gry" w rozumieniu art. 89 ust. 1 u.g.h. każdorazowo wymaga 
uwzględnienia okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, w tym 
ustalenia, czy osoba taka lub podmiot podejmował czynności polegające 
między innymi na aktywnych działaniach wskazujących na istotny udział 
w procesie urządzania nielegalnych gier hazardowych lub też w sposób 
bezpośredni odnosi korzyści finansowe w związku z urządzaniem gry na 
automatach w niedozwolonym do tego miejscu. Wśród okoliczności 
przemawiających za uznaniem strony skarżącej za urządzającego gry na 
automatach najczęściej pojawiały się: wydzierżawienie powierzchni lokalu 
w celu wstawienia automatu przez jego właściciela i umożliwienie jego 
wstawienia, umożliwienie funkcjonowania automatów poprzez 
zapewnienie im miejsca i zasilania elektrycznego, sprawowanie opieki 
nad urządzeniami, obowiązek powiadamiania właściciela w przypadku 
włamania lub awarii automatu oraz osiąganie korzyści finansowych  
z działania automatów (najczęściej w wysokości ustalonej procentowo od 
uzyskanego przez dzierżawcę dochodu z konkretnego automatu). 
Zdarzały się sytuacje, w których skarżący zobowiązywał się dodatkowo 
do sprawowania stałego nadzoru nad automatami, usuwania awarii  
i uszkodzeń, dokonywania przeglądów technicznych i estetycznych 
urządzeń (np. w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 403/18). W realiach kilku ze 
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spraw dzierżawca zobowiązywał się również do zapewnienia 
właścicielowi obsługi prawnej (np. sygn. akt: I SA/Bk 366/18, I SA/Bk 
150/18), a także decydował się na jeszcze bardziej zaangażowaną 
współpracę, tj. do sprawdzania tożsamości podejrzanych klientów  
i raportowania ich tożsamości oraz transakcji przez nich dokonywanych 
na specjalnych formularzach dostarczonych przez dzierżawcę, 
identyfikowania klientów realizujących transakcje powiązane o łącznej 
kwocie przewyższającej 1000 euro, sprawdzania tożsamości klientów 
realizujących takie transakcje i raportowania ich tożsamości oraz 
charakteru transakcji na specjalnych formularzach dostarczonych przez 
dzierżawcę czy weryfikowania wieku osób korzystających z automatu, 
aby korzystały z niego wyłącznie osoby pełnoletnie (np. sygn. akt I SA/Bk 
265/18).  

W dwóch sprawach tego typu Sąd uchylił decyzje organów obu 
instancji, nie zgadzając się z uznaniem przez organ stron za podmioty 
urządzające gry na automatach.  

W sprawie o sygn. akt I SA/Bk 1809/17 Sąd potwierdził 
stanowisko organu, że gry na przedmiotowych automatach wypełniały 
definicję gier na automatach w rozumieniu u.g.h., nie zgodził się jednak 
ze zdaniem organu, że o uznaniu skarżącej za podmiot urządzający gry 
na automatach świadczyło zawarcie umowy dzierżawy części 
powierzchni lokalu w celu ustawienia automatów do gier oraz czerpanie 
korzyści z faktu ich zainstalowania i użytkowania. W ocenie Sądu, 
okoliczność ta nie przesądzała bowiem, że skarżąca urządzała gry na 
automatach. Wydzierżawiający (skarżąca) miał bowiem jedynie 
obowiązek udostępnić dzierżawcy przedmiot dzierżawy w postaci części 
powierzchni lokalu w celu zainstalowania urządzeń do gier. Z zawartej 
umowy nie wynikały natomiast jakiekolwiek inne obowiązki po stronie 
skarżącej związane z eksploatacją automatów do gier. Samo 
zobowiązanie do powiadomienia dzierżawcy o włamaniu lub jakimkolwiek 
istotnym uszkodzeniu jego urządzeń, nie wykracza poza granice umowy 
dzierżawy i nie świadczy o zaangażowaniu skarżącej w proces 
urządzania gier na automatach. Z kolei czerpanie korzyści w tym 
przypadku wiązało się z uzyskiwaniem przez skarżącą czynszu 
dzierżawnego w wysokości 100 zł miesięcznie. Sąd podkreślił, że 
dzierżawa ze swojej istoty ma charakter odpłatny, zatem wskazane 
wynagrodzenie wydzierżawiająca uzyskiwała tytułem dzierżawy, a nie  
w związku z urządzaniem gier. Z kolei w sprawie I SA/Bk 1829/17 Sąd 
stwierdził, że brak było podstaw do twierdzenia, że skarżący jest osobą 
urządzającą gry na automacie. Poprzez sam fakt, że skarżący był 
dzierżawcą lokalu, w którym zainstalowano urządzenie do gier 
hazardowych i z tego tytułu pobierał czynsz, nie można było 
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automatycznie dojść do wniosku, że jest to równoznaczne z czerpaniem 
przez skarżącego korzyści z urządzania gier na automatach, jak wadliwie 
przyjęły organy w postępowaniu. 

Spośród spraw, w których skargę oddalono, na uwagę zasługuje 
sprawa dotycząca wymierzenia kar pieniężnych z tytułu urządzania gier 
na automatach typu Csani Money Transfers (sygn. akt I SA/Bk 1438/17) 
Sąd podobnie jak w analogicznych sprawach rozpoznawanych  
w poprzednim okresie sprawozdawczym, stanął na stanowisku, że 
nadanie urządzeniu określonej nazwy, sugerującej inne przeznaczenie 
urządzenia, nie zmienia jego charakteru. Także fakt, że urządzenie ma 
czy może mieć połączenie z Internetem, umożliwiające uruchamianie 
przeglądarek internetowych oraz może pełnić dodatkowo inne funkcje nie 
ma znaczenia w sprawie niniejszej, skoro urządzenie to zostało tak 
skonstruowane, że umożliwia przeprowadzanie gier losowych  
w rozumieniu ustawy i gry te są rzeczywiście na nim przeprowadzane. 
Sposób funkcjonowania urządzenia i przebieg gier możliwych do 
rozegrania wyklucza uznanie tego automatu za urządzenie służące do 
wykonywania operacji na rynku finansowym w postaci krótkoterminowych 
opcji inwestycyjnych, których wynik zależy od faktycznej zmienności 
kursów walut. 

Podsumowując należy stwierdzić, że WSA w Białymstoku w roku 
2018 podtrzymał swoją linię orzeczniczą wypracowaną w okresie 
ubiegłym. Także podobieństwo stanów faktycznych zaistniałych  
w sprawach dotyczących gier losowych umożliwił wydawanie wyroków  
w oparciu o dotychczasową praktykę w tym zakresie. 
 

2. Sprawy z zakresu podatku od towarów i usług 
W 2018 roku wpływ spraw z zakresu podatku od towarów i usług 

ukształtował się na nieco niższym poziomie w porównaniu do roku 
poprzedniego (149) i wyniósł 134. Wśród tej kategorii spraw, 
najliczniejszą stanowiły sprawy, w których podatnik pozbawiony został 
prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Spora grupa 
spraw dotyczyła również skarg na interpretacje indywidualne wydane 
przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W siedmiu przypadkach 
Sąd kontrolował bezczynność bądź przewlekłe prowadzenie 
postępowania w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad 
należnym. W analizowanym obecnie okresie sprawozdawczym 
załatwionych zostało łącznie 141 spraw, wliczając te, które 
zarejestrowane zostały jeszcze w 2017 roku. 

W 2018 roku, podobnie do lat poprzednich, liczną grupę spraw 
stanowiły sprawy dotyczące prawa podatnika do obniżenia podatku 
należnego o podatek naliczony, w których zakwestionowano powyższe 
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prawo z uwagi na ujawnienie faktur niedokumentujących rzeczywistych 
zdarzeń gospodarczych, wystawionych w ramach tzw. transakcji 
karuzelowych (zob. np. sprawy o sygn.: I SA/Bk 601/17, I SA/Bk 3/18,  
I SA/Bk 16/18, I SA/Bk 169/18, I SA/Bk 223/18, I SA/Bk 412/18). 
Analizując regulacje art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy  
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (u.p.t.u.) Sąd za 
utrwalony uznawał pogląd, że uprawnienie do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego nie istnieje, gdy wystawiona 
faktura w rzeczywistości nie odpowiada faktycznemu zdarzeniu 
gospodarczemu. W szczególności zaś, gdy zdarzenie gospodarcze  
w ogóle nie zaistniało, zaistniało w innej niż wskazano dacie lub  
w rozmiarach innych niż wynika to z faktury bądź zaistniało między 
innymi, niż to stwierdza faktura podmiotami gospodarczymi, podatnik traci 
prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający  
z takiego dokumentu (zob. np. sprawa o sygn. akt I SA/Bk 3/18). Sąd 
stwierdzał, kontynuując ugruntowane już poglądy, że sam fakt posiadania 
faktury nie gwarantuje jej odbiorcy prawa do odliczenia. Musi być to 
bowiem faktura prawidłowa pod względem podmiotowym  
i przedmiotowym, tj. dokumentująca faktyczną transakcję między 
wymienionymi w niej stronami. W przeciwnym wypadku, gdy choć jeden  
z elementów udokumentowanego nią stosunku prawnego nie odpowiada 
stanowi rzeczywistemu, organy podatkowe mają prawo by taką fakturę 
kwestionować, a w konsekwencji pozbawić podatnika prawa do 
odliczenia z takiej faktury (zob. przykładowo sprawa o sygn. akt I SA/Bk 
16/18). 

W tej grupie spraw Sąd zwracał ponadto uwagę na obowiązek 
badania tzw. dobrej wiary podatnika uczestniczącego w karuzeli 
podatkowej. Odwołując się do ugruntowanego stanowiska Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (np. wyrok z dnia 6 grudnia 2012 roku 
C-285/11) wskazywał, że niezgodna z Dyrektywą Rady/2006/112/WE jest 
praktyka, w ramach której organ podatkowy odmawia podatnikowi prawa 
do odliczenia od kwoty należnego podatku od wartości dodanej kwoty 
tego podatku należnego lub zapłaconego z tytułu świadczonych mu usług 
z tego powodu, iż wystawca faktur dotyczących owych usług lub jeden  
z jego usługodawców dopuścił się nieprawidłowości, bez udowodnienia 
przez organ podatkowy na podstawie obiektywnych przesłanek, iż 
podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja mająca 
stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem 
popełnionym przez wystawcę faktury lub inny podmiot działający na 
wcześniejszym etapie obrotu (zob. wyroki w sprawach o sygn. akt:  
I SA/Bk 610/17, I SA/Bk 16/18, I SA/Bk 169/18). 
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W grupie spraw dotyczących sporu o prawo podatnika do 
obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na uwagę zasługuje 
sprawa o sygn. akt I SA/Bk 1844/17. Z ustaleń organów wynikało, że 
Skarżący odliczał podatek naliczony z faktur wystawionych przez osobę, 
która nie prowadziła działalności gospodarczej, pomimo że stwarzała 
pozory jej prowadzenia. Działania tej osoby miały wymiar wyłącznie 
kryminalny, stwierdzony prawomocnymi orzeczeniami sądów karnych.  

W konsekwencji wystawione przez niego faktury nie 
dokumentowały faktycznych zdarzeń gospodarczych. Skarżący miał 
pełną wiedzę co do tego faktu, dlatego też organy uznały, że w sprawie 
znajduje zastosowanie art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a u.p.t.u., na podstawie 
którego zakwestionowano prawo Skarżącego do pomniejszenia podatku 
należnego o podatek naliczony z zakwestionowanych faktur. W wyroku z 
dnia 30 maja 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 
stwierdził, że sprzedaż udokumentowana fakturami wystawionymi przez 
podmiot, który jedynie stwarza pozory prowadzenia działalności jest 
sprzedażą udokumentowaną fakturami wystawionymi przez podmiot 
nieistniejący w rozumieniu art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a u.p.t.u. 

Interesującym przypadkiem Sąd zajął się w sprawie I SA/Bk 
70/18. Spór dotyczył tego, czy w sytuacji zaistniałych na skutek kradzieży 
niedoborów Spółka jest zobowiązana złożyć korektę podatku 
naliczonego. Sąd stwierdził, że w przypadku niedoborów zawinionych 
przez podatnika, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku 
naliczonego, a jeśli podatnik z tego prawa skorzystał, zobowiązany jest 
dokonać korekty podatku naliczonego. Sąd odwołał się m.in. do 
orzeczenia TSUE w sprawie C-37/95, gdzie wskazano, że w sytuacji, 
kiedy nabycie towarów i usług zostało poczynione z zamiarem 
wykorzystania ich do działalności opodatkowanej, ale z powodów 
pozostających poza kontrolą podatnika, nie wykorzystał on nabytych 
towarów i usług w prowadzeniu tej działalności, prawo podatnika do 
odliczenia podatku VAT zostaje zachowane. Sąd wskazał następnie, że 
jeżeli dochodzi do kradzieży, które mają charakter losowy, a podmiot 
poszkodowany nie ma wpływu na to zdarzenie, to prawo do odliczenia 
podatku VAT zostaje zachowane. Jeśli utrata towaru nastąpiła jednak  
z przyczyn od podatnika zależnych, to prawo do odliczenia w związku z 
nabyciem nie zostaje zachowane. Gdyby przyjąć, że w przypadku każdej 
kradzieży podatnik zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, 
otwierałoby to drogę do nadużyć i wykorzystywania podatku VAT do 
działań nieuczciwych. 

Liczną grupę spraw w omawianej kategorii stanowiły skargi na 
interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji 
Sądowej. Problematyka sporów była różnorodna. Interesujące problemy 



  

44 

 

wśród tych sporów dotyczyły zwłaszcza stosowania przez Gminy, 
zaproponowanego we wniosku o wydanie interpretacji, indywidualnego 
sposobu określania proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a u.p.t.u. 
oraz możliwości zaliczenia do podstawy opodatkowania środków 
otrzymanych przez Gminy w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Ciekawy przypadek dotyczył też zasadności 
opodatkowania rekompensaty z tytułu świadczenia usług transportu 
publicznego w zakresie komunikacji miejskiej. 

W zakresie sporu dotyczącego możliwości zastosowania przez 
Gminy, zaproponowanego we wniosku o wydanie interpretacji, 
indywidualnego sposobu określania proporcji, o którym mowa w art. 86 
ust. 2a u.p.t.u., w odniesieniu do faktycznie wyodrębnionej części, 
kategorii jej działalności, zasadniczo dotyczącej wykonywania czynności 
podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekał w sprawach o 
sygn. akt: I SA/Bk 203/18, I SA/Bk 251/18, I SA/Bk 590/18). W sprawach 
o sygn. akt I SA/Bk 251/18, I SA/Bk 590/18, Gminy w celu dokładnego 
przyporządkowania podatku naliczonego do czynności dających prawo 
do odliczenia opracowały sposób określenia proporcji w oparciu o udział, 
w jakim pozostają przychody z tytułu świadczonych usług dostawy wody 
oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, wykonywanych na rzecz 
podmiotów trzecich (świadczenia komercyjne) w ogóle przychodów  
z tytułu usług dostawy wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków 
wykonywanych na rzecz podmiotów trzecich oraz Urzędu Gminy  
i jednostek organizacyjnych Gminy. Uchylając zaskarżone interpretacje 
Sąd stwierdził błędną wykładnię art. 86 ust. 2a, 2b, 2h i ust. 22 u.p.t.u.,  
w zakresie w jakim organ interpretacyjny uznał za nieprawidłowe 
stanowisko Gminy, że może ona zastosować inny, niż wymieniony  
w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 roku w sprawie 
sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów  
i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych 
podatników, sposób obliczania prewspółczynnika, odpowiadający 
specyfice wykonywanych przez Gminę czynności i dokonywanych nabyć. 
Uwzględniając zasadę neutralności podatku VAT oraz wykładnię 
językową i celowościową, Sąd nie podzielił stanowiska organu, zgodnie  
z którym zasadą jest stosowanie, w przypadku jednostek samorządu 
terytorialnego, metod ustalania prewspółczynnika określonych  
w rozporządzeniu Ministra Finansów, a stosowanie innej metody ma 
charakter wyjątkowy. Zdaniem Sądu, wręcz przeciwnie, podstawową 
zasadą wynikającą wprost z treści art. 86 ust. 2a i 2b u.p.t.u. jest 
stosowanie takiego prewspółczynnika, który najbardziej odpowiada 
specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych 
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przez niego nabyć. Przedmiotowa zasada znajduje zastosowanie do 
wszelkich podmiotów podatku VAT, w tym jednostek samorządu 
terytorialnego, w stosunku do których ustawodawca poczynił jednak 
pewnego rodzaju „ułatwienie”, uwzględniające ich specyfikę  
i pozwalające na stosowanie współczynnika obrotowego określonego  
w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji ustawowej. 
Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza oczywiście domniemanie 
stosowania określonej w nim proporcji w przypadku objętych nim 
podmiotów, a stosowanie prewspółczynnika innego niż określony  
w rozporządzeniu zostało przez ustawodawcę pozostawione uznaniu  
(a w zasadzie woli podatnika, który uważa, że zastosowanie powinien 
znaleźć inny prewspółczynnik niż obrotowy), ale zasady określone w tym 
akcie wykonawczym nie mogą być interpretowane w oderwaniu od 
nadrzędnych norm ustawowych. Wydanie rozporządzenia i określenie  
w nim sposobu określania prewspółczynnika nie wpływa więc na 
stosowanie zasad określonych w art. 86 ust. 2a i 2b, w szczególności  
w świetle uprawnienia podatnika wynikającego z treści art. 86 ust.  
2h u.p.t.u. Dokonując takiej interpretacji przepisów Sąd uwzględnił 
stanowisko TSUE, który w wyroku z 13 marca 2008 roku w sprawie  
C-437/06 podkreślił, że kompetencje do ustalania metod i kryteriów 
podziału kwot podatku naliczonego pomiędzy działalność gospodarczą  
i działalność niemającą charakteru gospodarczego, w przypadku gdy 
podatnik wykonuje równocześnie działalność gospodarczą, 
opodatkowaną lub zwolnioną z podatku i działalność niemającą 
charakteru gospodarczego, nienależącą do zakresu stosowania 
przepisów dotyczących podatku, należą do swobodnego uznania państw 
członkowskich. Zastrzegł jednak, że państwa członkowskie, które 
korzystają z tego uprawnienia, powinny uwzględniać cel i strukturę 
dyrektywy 2006/112/WE i na tej podstawie określić sposób obliczania 
obiektywnie odzwierciedlający część wydatków faktycznie 
przypadających odpowiednio na każdy z tych rodzajów działalności.  
W tym kontekście nie sposób pominąć więc treści art. 173 ust. 2 
Dyrektywy, która dopuszcza możliwość stosowania kilku 
prewspółczynników dla każdego sektora działalności. 

Rozpatrując skargi na pisemne interpretacje przepisów prawa 
podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, Sąd rozstrzygał też 
spory, czy do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług,  
w opisanych we wnioskach stanach faktycznych, Gminy powinny zaliczyć 
środki otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Sąd 
odwołał się do orzecznictwa TSUE, z którego wynika, że określenie 
związku pomiędzy dotacją a świadczeniem usług czy dostawą towaru 
jako „bezpośredniego” ma istotne znaczenie dla opodatkowania (wyroki  
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w sprawach C-184/00, C-353/00, C-144/02) i wyraził pogląd, że kryterium 
uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania jest 
stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania 
konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi 
czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów  
i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 
29a ust. 1 u.p.t.u. Nie ma przy tym znaczenia od kogo dostawca towaru 
lub świadczący usługę otrzymuje zapłatę - czy od nabywcy czy od osoby 
trzeciej; ważne jest aby było to wynagrodzenie za daną konkretną usługę 
lub za daną konkretną dostawę (sygn. akt: I SA/Bk 203/18, I SA/Bk 
204/18, I SA/Bk 340/18). Również w wyroku w sprawie o sygn. akt  
I SA/Bk 278/18 Sąd stwierdził, że do podstawy opodatkowania podatkiem 
od towarów i usług wlicza się tyko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty 
o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę 
transakcji podlegającej opodatkowaniu. Przez „bezpośredniość” należy 
rozumieć możliwość zidentyfikowania ekonomicznej i wyraźnej zależności 
pomiędzy dotacją a ostateczną wartością - ceną wykonanej usługi. 

Interesującym przypadkiem Sąd zajmował się w sprawie o sygn. 
akt I SA/Bk 1754/17. Wniosek o interpretację złożyła Spółka z o.o., której 
właścicielem jest Gmina. Spółce – jako podmiotowi wewnętrznemu – 
Gmina powierzyła świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego i wypłaciła rekompensatę, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 15 
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zdaniem Wnioskodawcy, 
rekompensata, którą otrzymuje od Gminy w związku z wykonywaniem 
powierzonego zadania własnego Gminy w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego, nie stanowi wynagrodzenia z tytułu usług 
wykonywanych na rzecz Gminy i tym samym nie podlega opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług. W wyroku z dnia 7 marca 2018 roku Sąd 
podzielił stanowisko organu interpretacyjnego, że rekompensata z tytułu 
świadczenia usług transportu publicznego w zakresie komunikacji 
miejskiej stanowi dopłatę w rozumieniu art. 29a ust. 1 u.p.t.u., mającą 
bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez Spółkę  
i w konsekwencji podlega opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie 
art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. Sąd uznał, że rekompensata jest związana  
z konkretną usługą, tj. usługą świadczenia usług zbiorowego transportu. 
Wpływ na cenę świadczonych usług jest oczywisty, bowiem ostateczny 
odbiorca (pasażer) płaci za usługę częściowo, ze względu na pokrycie jej 
pozostałej części przedmiotową rekompensatą. Gdyby nieuzyskiwana 
rekompensata Spółka nie byłaby w stanie świadczyć usług publicznego 
transportu zbiorowego w cenach maksymalnych narzucanych przez Radę 
Miasta. Zapłatą za świadczone usługi jest zapłata za bilety oraz owa 
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rekompensata, stanowiącą w istocie dopłatę do ceny świadczonych przez 
Spółkę usług publicznego transportu zbiorowego. Dlatego też otrzymana 
przez Spółkę rekompensata na pokrycie kosztów związanych  
z wykonywaniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
stanowi wynagrodzenie za wykonanie konkretnych usług zleconych przez 
Gminę i stanowi element podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a 
ust. 1 u.p.t.u. Przedstawiając powyższe stanowisko Sąd odwołał się m.in. 
do orzecznictwa TSUE dotyczącego problematyki dotacji dla potrzeb 
ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT (wyroki w sprawach 
C-184/00 i C-353/00). 

Interesującym przypadkiem Sąd zajmował się również w sprawie 
o sygn. akt I SA/Bk 569/18. W wyroku z dnia z dnia 24 października 2018 
roku Sąd stwierdził, że usługa wybudowania garażu wolnostojącego 
realizowana z usługą budowy budynku objętego społecznym programem 
mieszkaniowym, na tej samej nieruchomości i w wykonaniu jednej 
umowy, ma charakter samoistny i nie znajduje uzasadnienia stosowanie 
do niej obniżonej stawki podatku VAT. W sprawie tej nie budziło 
wątpliwości, że usługa budowy budynku mieszkalnego w zakresie 
powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m

2
 będzie opodatkowana 

preferencyjną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% (vide 
art. 41 ust. 1, art. 41 ust. 12, art. 41 ust. 12a i art. 41 ust. 12b u.p.t.u.), 
ponieważ będzie to budowa budynku zaliczonego do budownictwa 
objętego społecznym programem mieszkaniowym.  

W ocenie Sądu inaczej sprawa przedstawia się jednak, gdy 
chodzi o wybudowanie garażu wolnostojącego i wiaty garażowej na 
nieruchomościach, na których budowane są takie budynki. Budowa 
garażu wolnostojącego czy też wiaty garażowej nie jest to budowa 
obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa 
objętego społecznym programem mieszkaniowym, a zatem samoistnie 
nie spełniają one przesłanki z art. 41 ust. 12 u.p.t.u. Sąd podzielił 
stanowisko organu interpretacyjnego, że chociaż, zgodnie z informacjami 
zawartymi we wniosku o wydanie interpretacji, Spółka zamierza 
umożliwić inwestorom nabycie kompleksowo budynku mieszkalnego wraz 
z garażem wolnostojącym lub wiatą garażową, obiekty mają zostać 
wzniesione na jednej nieruchomości gruntowej, wybudowanie budynków 
mieszkalnych oraz garaży lub wiat garażowych odbywać się będzie  
w wykonaniu jednej umowy, to nie można powiedzieć, że cel świadczenia 
usługi budowy garażu czy wiaty garażowej jest zdeterminowany przez 
usługę budowy domu, czy że budowa garażu/wiaty garażowej jest 
środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi budowy 
budynków mieszkalnych. Chociaż bez wątpienia budowa budynku 
mieszkalnego i garażu/wiaty garażowej na jednej nieruchomości,  
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w wykonaniu jednej umowy są ze sobą powiązane, to jednak nie tak 
ściśle, żeby bez większej trudności nie można było tych usług oddzielić. 
W szczególności są to dwa oddzielne obiekty, nie mają wspólnych 
elementów budowlanych, nie jest problemem oddzielna ich wycena, 
chociaż garaż/wiata garażowa jest obiektem związanym  
z zamieszkiwaniem, to jednak funkcjonalnie istnieje łatwa do 
wychwycenia różnica pomiędzy obiektem jakim jest budynek mieszkalny 
a obiektem, którego głównym celem jest przechowywanie pojazdu i nie 
można tu mówić o nierozerwalności świadczeń. W zakresie koncepcji 
opodatkowania świadczeń kompleksowych Sąd odwołał się do poglądów 
wyrażonych w orzecznictwie TSUE w wyrokach C-2/95, C-349/96,  
C-41/04, C-392/11. W ocenie Sądu, uznanie kompleksowości 
świadczenia skutkowałoby zastosowaniem do usług opodatkowanych 
podstawową stawką, stawki obniżonej, a proponowane w analizowanej 
sprawie przez Spółkę szerokie postrzeganie związku pomiędzy 
świadczeniami, kwalifikujące je do jednolitego świadczenia złożonego 
mogłoby skutkować naruszeniem zasady konkurencji, przez stosowanie 
zwolnień podatkowych lub preferencyjnych stawek VAT do dostaw czy 
usług objętych, co do zasady stawką podstawową. 

W jednej ze spraw Spółdzielnia zwróciła się o wydanie 
indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej 
podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku  
w pełnej wysokości z faktur VAT RR. Z wniosku wynikało, że Spółdzielnia 
zamierza realizować płatności dla rolników ryczałtowych za dostarczony 
surowiec według faktur VAT RR pomniejszony o kompensatę z tytułu 
zakupu przez Spółdzielnię wierzytelności od podmiotu trzeciego.  
W wyroku z dnia 28 lutego 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt  
I SA/Bk 1865/17, Sąd podzielił stanowisko organu interpretacyjnego, że 
dokonane w takich okolicznościach potrącenie nie będzie uprawniało 
Spółdzielni do odliczenia całego podatku VAT naliczonego zawartego  
w fakturach VAT – RR. Zdaniem Sądu, przez należności za towary  
i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w art. 116 
ust. 8 i ust. 9a u.p.t.u. nie należy rozumieć potrącenia wierzytelności 
nabytych przez nabywcę produktów rolnych na podstawie art. 509 k.c. od 
innego podmiotu, niezależnie od tego, jakie towary i usługi były 
dostarczone przez ten podmiot rolnikowi ryczałtowemu. 

W analizowanym okresie sprawozdawczym Sąd rozstrzygał 
również spory dotyczące zakwestionowania podatnikowi prawa do 
zastosowania 0% stawki podatku VAT w odniesieniu do sprzedaży 
towarów na rzecz obywateli Białorusi w ramach sytemu TAX FREE. W 
sprawach o sygn. akt: I SA/Bk 1738/17 i I SA/Bk 573/18 Sąd wyraził m.in. 
pogląd, że system TAX FREE adresowany jest jedynie do podmiotów, 
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które nabywają towary okazjonalnie z przeznaczeniem do użytku 
własnego lub członków swojej rodziny lub towarów przeznaczonych na 
prezenty, przy czym rodzaj i ilość tych towarów powinna być taka, aby nie 
wskazywała na wywóz w celu handlowym. O tym, że dana osoba nie 
może być uznana za podróżnego, lecz za osobę, która w istocie prowadzi 
działalność gospodarczą i w tym celu się przemieszcza świadczy 
częstotliwość nabywania towarów. Szczególna procedura przewidziana w 
rozdziale 6 ustawy o VAT (art. 126-130) dotyczy jedynie podmiotów, które 
nabywają towary w ilościach wskazujących na ich konsumpcyjne 
przeznaczenie. 
 

3. Sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych 
W 2018 roku wpływ spraw dotyczących podatku dochodowego od 

osób fizycznych ukształtował się na poziomie 40 spraw, w tym 13 z nich 
dotyczyło indywidulanych interpretacji przepisów prawa podatkowego. 
Oznacza to, że wpływ w porównaniu z rokiem ubiegłym był nieznacznie 
niższy, który to kształtował się odpowiednio na poziomie 51 spraw, w tym 
18 dotyczących interpretacji. W 2018 roku załatwiono 44 sprawy 
dotyczące tej tematyki, z tego w 34 sprawach skargi zostały oddalone,  
w 7 sprawach uwzględniono skargi uchylając zaskarżone decyzje lub 
indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego zaś  
w 3 sprawach skargi zostały odrzucone. 

Spośród spraw dotyczących podatku dochodowego od osób 
fizycznych na uwagę zasługuje wyrok z dnia 6 czerwca 2018 roku, 
wydany w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 225/18, w którym Sąd uchylając 
indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego wypowiedział 
się w kwestii ustalenia kosztów uzyskania przychodów w zakresie 
działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży kryptowalut.  
W ocenie składu orzekającego do kosztów uzyskania przychodów  
w działalności gospodarczej polegającej na obrocie kryptowalutami – 
zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. – zaliczyć należy wszelkie 
koszty (faktycznie poniesione i prawidłowo udokumentowane) poniesione 
w celu nabycia kryptowaluty (np. koszt jej nabycia, koszt nabycia czy 
eksploatacji odpowiednich urządzeń- komputerów). Sąd podkreślił też, że 
z treści art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. nie wynika, aby dla zaliczenia danego 
wydatku do kosztów uzyskania przychodów koniecznym było wykazanie 
dokumentem przesłanek tego zaliczenia, w szczególności dokumentem 
określonego rodzaju, czy też ujawnieniem tego w księdze podatkowej 
(NSA w wyroku z dnia 31 maja 2016 roku, sygn. akt II FSK 198/16). 
Obowiązek właściwego udokumentowania wydatków nie ma charakteru 
normatywnego, gdyż nie wynika z treści art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Należy go 
postrzegać w kategoriach dowodowych, jako procesowo skuteczny 
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sposób udowodnienia poniesionych wydatków. Fakt 
nieudokumentowania wydatku w sposób przewidziany przez odrębne 
przepisy, nie oznacza jeszcze, że dany wydatek do kosztów uzyskania 
przychodów nie może być zaliczony. Dlatego też dokumentowanie 
kosztów uzyskania przychodu możliwe jest w każdy sposób dopuszczalny 
w postępowaniu podatkowym. Należy zatem dopuścić możliwości 
dowodzenia faktu poniesienia wydatku za pomocą innych środków 
dowodowych aniżeli tylko te, które zostały wymienione w przepisach 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w 
sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Skoro 
w niniejszej sprawie podatnik, na skutek braku obiektywnej możliwości 
dokumentowania zdarzeń gospodarczych w sposób przewidziany  
w przepisach rozporządzenia, w inny sposób rzetelnie udokumentuje 
poniesienie kosztów uzyskania przychodów, powinien mieć możliwość 
uwzględnienia tych wydatków w swym rozliczeniu podatkowym. 

Z kolei w wyroku z dnia 31 października 2018 roku, sygn. akt  
I SA/Bk 505/18, Sąd uchylając zaskarżoną decyzję nie podzielił 
stanowiska organów w zakresie rozliczenia działalności gospodarczej, 
prowadzonej przez obojga małżonków, w sytuacji gdy łączy ich 
wspólność ustawowa małżeńska. Sąd zaznaczył, że zarówno skarżący, 
jak i jego żona, prowadzili odrębne działalności gospodarcze, byli wpisani 
do rejestru ewidencji działalności gospodarczej oraz zarejestrowani jako 
podatnicy, składali deklaracje i osobno się z tej działalności rozliczali. 
Tym samym oboje małżonkowie byli odrębnymi i autonomicznymi 
podmiotami gospodarczymi, zatem nie można odmówić im prawa do 
nawiązania współpracy. Zawarcie spornej umowy w świetle przepisów 
prawa cywilnego było dopuszczalne. Świadczenie usług pomiędzy 
firmami małżonków odbywało się odpłatnie, natomiast wystawione faktury 
odzwierciedlały rzeczywisty przebieg procesów gospodarczych, wobec 
czego w pełni winny podlegać prawie do uwzględnienia kosztów.  
W ocenie Sądu nie można uznać, że doszło tu do czynności pozornych, 
gdyż nie wynika to z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, 
a organ powyższego nie udowodnił. Sąd podkreślił, że zdaje sobie 
sprawę, że kwestia powyższa nie jest w orzecznictwie oceniana 
jednolicie, jednak przychyla się do tych wyroków i poglądów sądów, które 
uznają, że skoro są to dwa oddzielne podmioty gospodarcze z różnym 
zakresem usług i świadczonej działalności, odrębnie zarejestrowane  
i takoż odrębnie się rozliczające w zakresie podatków, to ograniczenie ich 
możliwości prowadzenia takiej działalności nie jest zgodne z prawem  
i z żadnego przepisu nie wynika. 

Na uwagę zasługują również dwa wyroki z dnia 17 października 
2018 roku, o sygn. akt I SA/Bk 537-538/18, w których Sąd oddalając 
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skargi na indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, 
wypowiedział się w kwestii opodatkowania odsetek od nieterminowo 
wypłaconego odszkodowania. Sąd podzielił w tym zakresie stanowisko 
organu, że żadne ze zwolnień obowiązujących w u.p.d.o.f. (w zakresie 
odszkodowań) nie obejmuje odsetek za zwłokę związanych  
z nieterminową wypłatą odszkodowania. Odwołując się do uzasadnienia 
uchwały NSA z dnia 6 czerwca 2016 roku, sygn. akt II FPS 2/16, Sąd 
przypomniał, że wprawdzie odsetki stanowią dług uboczny (akcesoryjny), 
bowiem nie mogą powstać bez istnienia długu głównego, to jednak skoro 
już raz powstaną, uzyskują byt niezależny od długu głównego i mogą 
istnieć nawet po jego wygaśnięciu. Cały okres opóźnienia znany jest 
wierzycielowi dopiero po spełnieniu świadczenia głównego. Odsetki 
ulegają przedawnieniu według własnych reguł (jako świadczenia 
okresowe), odrębnie za każdy dzień opóźnienia, mogą więc istnieć po 
przedawnieniu długu głównego. W konsekwencji odsetki za opóźnienie  
w zapłacie powstają z mocy ustawy, a nie czynności prawnej, a czynność 
prawna, zobowiązująca do spełnienia świadczenia w określonym terminie 
jest zdarzeniem jedynie pośrednio mającym wpływ na ich powstanie. Po 
powstaniu odsetki stają się długiem samodzielnym, niezależnym od długu 
głównego. 

Ustawodawca posługując się pojęciami „odszkodowanie"  
i „zadośćuczynienie" we wskazanych w wyroku przepisach nie nadał im 
ponadnormatywnego, szerokiego znaczenia (por. wyrok NSA z dnia  
16 stycznia 2018 roku, sygn. akt II FSK 1122/16). Skoro odsetki za 
opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego nie są ani właściwym 
odszkodowaniem, ani zadośćuczynieniem, to nie mieszczą się w zakresie 
zwolnienia podatkowego. Sąd podkreślił, że w orzecznictwie wskazuje 
się, że jeśli ustawodawca nie wymienił odsetek od odszkodowania, jako 
podlegających zwolnieniu to przyjęcie odmiennego poglądu, byłoby 
przejawem niedopuszczalnego zastosowania wykładni rozszerzającej 
(por. wyrok NSA z dnia 8 listopada 2017 roku, sygn. akt II FSK 2780/15  
i powołane w nim orzecznictwo).  

Warty uwagi jest również wyrok z dnia 4 kwietnia 2018 roku, 
sygn. akt I SA/Bk 80/18, w którym Sąd dokonał oceny uznania wydatków 
poniesionych na outsourcing pracowniczy do kosztów uzyskania 
przychodów podatnika. Sąd podzielił stanowisko organów, że  
w konkretnym przypadku usługi outsourcingu pracowniczego, 
udokumentowane spornymi fakturami, wystawionymi przez dwie Spółki 
nie miały w rzeczywistości miejsca, w związku z czym podatnik nie jest 
uprawniony do zaliczenia kwot wynikających z tych faktur do kosztów 
uzyskania przychodu. Nie miało bowiem miejsca przejście zakładu pracy 
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lub jego części, należącego do Skarżącej, na innych pracodawców,  
o którym mowa w art. 23

1
 k.p.  

Z kolei zwolnienia z podatku dochodowego wydatków 
mieszkaniowych dotyczył wyrok z dnia 21 listopada 2018 roku, sygn. akt I 
SA/Bk 591/18. Sąd analizując zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. 
stwierdził, że podstawową okolicznością decydującą o stosowaniu 
powyższego zwolnienia jest przeznaczenie, w określonym czasie, 
przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw 
majątkowych na cele mieszkaniowe. Sąd analizując obowiązujące 
regulacje oraz poglądy orzecznictwa podzielił stanowisko Skarżącego, że 
zawarcie przedwstępnej umowy deweloperskiej oraz uiszczenie 
przewidzianej w niej należności mieści się w granicach wydatków 
poniesionych na własne cele mieszkaniowe.  

Warty zaznaczenia jest również wyrok z dnia 28 listopada 2018 
roku, sygn. akt I SA/Bk 599/18, w którym Sąd dokonał oceny, czy 
poczynione w sprawie ustalenia pozwalają na przyjęcie, że Skarżący 
prowadził niezaewidencjonowaną działalność gospodarczą polegającą na 
handlu nieruchomościami i budową domów mieszkalnych. Sąd podkreślił, 
że prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, 
niezależną od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot 
i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków  
z działalnością tą związanych. W tym sensie nie ma i nie może mieć 
znaczenia, że określony podmiot prowadzący konkretną działalność 
gospodarczą nie ocenia jej (subiektywnie) jako działalności gospodarczej, 
nie nazywa jej tak, oświadcza, że jej nie prowadzi bądź nie zgłasza 
obowiązku podatkowego itp. Działalność gospodarcza powinna być 
oceniana na podstawie konkretnych okoliczności faktycznych 
wypełniających lub nie znamiona tej działalności. Przyjąć należy, że 
wszelkie działania cechujące się fachowością (stałym, nieokazjonalnym, 
nieamatorskim charakterem), podporządkowaniem regułom opłacalności  
i zysku lub zasadzie racjonalnego gospodarowania, działaniem na własny 
rachunek, powtarzalnością działań (np. seryjnością produkcji, 
stypizowaniem działań, ciągłością współpracy) i uczestnictwem w obrocie 
gospodarczym, są pozarolniczą działalnością gospodarczą, a uzyskiwane 
w ich wyniku przychody są przychodami ze źródła wymienionego w art. 
10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. 

 
4. Sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych 

W 2018 roku wpływ spraw dotyczących podatku dochodowego od 
osób prawnych ukształtował się na poziomie 12 spraw, w tym 3 z nich 
dotyczyło indywidulanych interpretacji przepisów prawa podatkowego.  
W okresie tym załatwiono 16 spraw dotyczących tej tematyki, z tego  
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w 14 sprawach skargi zostały oddalone, zaś w 2 uchylono zaskarżone 
rozstrzygnięcia.  

Pośród spraw dotyczących podatku dochodowego od osób 
prawnych na uwagę zasługuje wyrok z 28 marca 2018 roku, sygn. akt  
I SA/Bk 1812/17, w którym Sąd, w sprawie dotyczącej indywidualnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego, wypowiedział się w kwestii 
opodatkowania odszkodowania. Spór w sprawie dotyczył tego, czy 
odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątku Spółki podlega 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji, 
gdy środki z tytułu ubezpieczenia zostały wypłacone nie Spółce, lecz 
Bankowi, na rzecz którego przeniesiono w drodze cesji wierzytelność z 
tytułu polisy. Wskazując na brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 u.p.d.o.p. 
Sąd stwierdził, że przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku 
podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, 
którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona  
z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 u.p.d.o.p. Za przychód 
uznaje się jednak również pomniejszenie pasywów. W wyroku z 3 lutego 
2015 roku, II FSK 1780/13 Naczelny Sąd Administracyjny dokonując 
analizy poszczególnych jednostek redakcyjnych art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. 
wyjaśnił, że przychodem podatkowym są uzyskane (a w przypadku 
wymienionym w art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. również należne) wartości 
materialne, w sposób definitywny zwiększające aktywa podatnika lub 
zmniejszające jego pasywa. W ocenie Sądu, w przedmiotowej sprawie, 
przychód podatkowy (przysporzenie) Spółki nastąpił poprzez 
zmniejszenie jej pasywów. Wskutek bowiem wypłaty Bankowi 
odszkodowania, Spółka pomniejszyła swoje zobowiązanie kredytowe 
wobec Banku. Bez znaczenia jest to, że należne od ubezpieczyciela 
kwoty wpłynęły na rachunek Banku.  

Ciekawej kwestii dotyczył również wyrok z dnia 7 marca 2018 
roku, sygn. akt I SA/Bk 1864/17, w którym Sąd, w sprawie dotyczącej 
indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wypowiedział 
się w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki 
wartości zapłaconych przez pracodawcę za pracowników składek na 
ubezpieczenie społeczne pracowników. Sąd podkreślił, że aby uznać 
dany wydatek za koszt uzyskania przychodu konieczne jest spełnienie 
przez niego trzech warunków przewidzianych przez przepis,  
a mianowicie: (1) muszą być poniesione przez podatnika, (2) ich 
poniesienie musi być w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo 
zabezpieczenia źródła, (3) koszty te nie mieszczą się w kategorii 
wymienionych w art. 16 ust. 1 (wyeliminowanych). Dodatkowo Sąd 
zauważył, że pozbawione podstaw jest twierdzenie o racjonalności 
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wydatków i ich celowości gospodarczej w sytuacji, gdy podmiot ten 
spełnia cudze zobowiązanie..  

Warte uwagi są również dwa wyroki ze skargi tego samego 
podmiotu z dnia 24 stycznia 2018 roku sygn. akt I SA/Bk 1832-1833/17, 
w których Sąd wypowiedział się między innymi w kwestii obowiązku 
prowadzenia dokumentacji podatkowej na podstawie art. 9a u.p.d.o.p. 
przez podatnika, w związku z umową poręczenia zawartą z podmiotem 
powiązanym. Sąd oddalając skargę podatnika podkreślił, że art. 9a 
u.p.d.o.p. pełni funkcję gwarancyjną, zapewniając podmiotom 
powiązanym, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 u.p.d.o.p., że 
sporządzenie poprawnej merytorycznie dokumentacji pozwoli ocenić 
transakcje między nimi, jako spełniające warunki transakcji rynkowych. 
Podmioty powiązane celowo wskazywałyby w zawieranych umowach 
niższą wartość niż wynikająca z art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p., celem uniknięcia 
obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej. Wartość 
oszacowanego przychodu za 2014 rok wyniosła 985.422,00 zł, co 
oznacza, że przekroczyła ustawowy próg nakładający obowiązek 
sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotem 
powiązanym (równowartość 30.000 Euro). 
 

5. Sprawy z zakresu podatku akcyzowego 
W 2018 roku spadł nieznacznie wpływ spraw o symbolu 6111  

i wyniósł 28 spraw. Łącznie ze sprawami pozostałymi z poprzedniego 
okresu sprawozdawczego Sąd w roku sprawozdawczym zakończył  
33 sprawy, w których w zdecydowanej większości skargi oddalił. Tylko w 
dwóch przypadkach zaskarżone do Sądu decyzje zostały wyeliminowane 
z obrotu prawnego. 

W 2018 roku w kategorii spraw oznaczonych symbolem 6111 
dominowały sprawy, w których organy określiły jednej ze Spółek kwoty 
podatku akcyzowego oraz podatku VAT z tytułu importu towaru w postaci 
10/40/60/120 kg mieszaniny gazów, wprowadzonych na obszar celny Unii 
wraz z towarami zgłoszonymi do procedury dopuszczenia do obrotu  
z wprowadzeniem na skład podatkowy. Sprawy te były konsekwencją 
postępowań i decyzji wydanych przez organ celny, a ustalających dług 
celny w przywozie, w odniesieniu do towaru wprowadzonego na obszar 
UE wraz z towarem zgłoszonym do procedury dopuszczenia do obrotu na 
podstawie zgłoszenia celnego. 

Spór dotyczący zobowiązania do zapłaty podatku akcyzowego w 
odniesieniu do towaru, stanowiącego nadwyżkę, niezgłoszonego  
w ewidencji składu podatkowego, a kwestionowanego przez skarżącą 
Spółkę jako towaru mieszczącego się w granicach błędów wagi, Sąd 
rozstrzygał np. w sprawach o sygn. akt: I SA/Bk 455/18, I SA/Bk 456/18,  
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I SA/Bk 459/18, I SA/Bk 460/18, I SA/Bk 464/18, I SA/Bk 465/18. 
Oddalając skargi Sąd zauważył, że zarzuty dotyczące sposobu ustalenia 
wielkości i wagi nadwyżki będącego przedmiotem postępowania nie 
dotyczą w istocie przedmiotu niniejszej skargi, a wydanie decyzji 
podatkowej było konsekwencją wydania decyzji ustalającej dług celny  
w stosunku do przedmiotowej nadwyżki towaru. Towar ten nie został 
objęty przez Spółkę zgłoszeniem celnym, a także wnioskiem o objęcie 
procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Z tego względu organ prawidłowo 
określił Spółce wysokość zobowiązania w podatku akcyzowym. Zgodnie 
bowiem z przepisami art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym 
(u.p.a.), obowiązek podatkowy z tytułu importu wyrobów akcyzowych 
powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów 
prawa celnego, z kolei art. 19a ust. 9 u.p.t.u. stanowi, że obowiązek 
podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu 
celnego, z zastrzeżeniem ust. 10a i 11.  

W kilku sprawach Sąd kontrolował zgodność z prawem decyzji 
określających wysokość podatku akcyzowego z tytułu 
wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego bądź z tytułu 
importu tego wyrobu energetycznego. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Bk 1823/17 ustalono, że należącym 
do Skarżącego pojazdem z cysterną przewożony był olej napędowy, 
podczas gdy w okazanej przez kierowcę pojazdu dokumentacji CMR, 
zadeklarowano przewóz oleju smarowego LB8.  

W wyroku z dnia 21 lutego 2018 roku Sąd zaakceptował ustalenia 
organów, że podatnikiem podatku akcyzowego jest Skarżący. W 
stanowiącej jego własność cysternie, ujawniono bowiem olej napędowy, 
przemieszczany na podstawie dokumentów nieodzwierciedlających stanu 
faktycznego i jednocześnie nie ustalono, że podatek akcyzowy został 
zapłacony. Sąd zauważył, że zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 4 u.p.a., 
przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również nabycie lub posiadanie 
wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia 
poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza  
w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania 
kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek 
został zapłacony. Z regulacją tą koresponduje art. 13 ust. 1 pkt 1 u.p.a.,  
w myśl którego podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna 
oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która 
dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec 
której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym 
podmiot nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się 
poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie 
została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli 
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podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego 
nie ustalono, że podatek został zapłacony. Sąd wskazał ponadto, że art. 
8 ust. 2 pkt 4 u.p.a. obejmuje zarówno posiadanie samoistne, jak  
i zależne, a także posiadanie w dobrej oraz w złej wierze, a także 
posiadanie prawne (zgodne z prawem) i bezprawne (wykonywanie przez 
osobę, której nie przysługuje prawo, w zakresie którego włada rzeczą). 
Przy czym dla powstania obowiązku podatkowego wobec nabywcy, 
posiadacza wyrobów akcyzowych bez zapłaconej akcyzy, nie mają 
znaczenia takie okoliczności jak ewentualny stan świadomości nabywcy 
co do faktu nieuiszczenia akcyzy na wcześniejszym etapie obrotu; 
dochowanie należytej staranności w celu ustalenia tej okoliczności przed 
transakcją czy pokrzywdzenia przez nieuczciwego kontrahenta. 
Następstwem określenia zobowiązania w podatku akcyzowym tego 
podatnika było też wydanie odrębnej decyzji określającej wysokość 
zobowiązania w opłacie paliwowej. Kontrolując jej zgodność z prawem  
w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 1824/17 Sąd wskazał, że z regulacji art. 
37h ust. 1, art. 37h ust. 2, art. 37j ust. 1 pkt 4, art. 37l ust. 1, art. 37k ust. 
1 ustawy z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych  
i Krajowym Funduszu Drogowym wynika, że obowiązek zapłaty opłaty 
paliwowej jest konsekwencją istnienia obowiązku podatkowego w 
zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Ustalenia dokonane 
w postępowaniu określającym wysokość podatku akcyzowego były zatem 
podstawą stwierdzenia obowiązku podatkowego w opłacie paliwowej. 

Podobnym problemem Sąd zajął się w wyroku wydanym  
w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 69/18, która również dotyczyła określenia 
podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju 
napędowego, przewożonego samochodem należącym do Skarżącego,  
w którym według dokumentów, miał być przewożony olej smarowy. Sąd 
stwierdził, że na gruncie art. 13 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 i 2 u.p.a., 
dla uznania danego podmiotu za podatnika podatku akcyzowego 
przesądzające jest faktyczne dokonanie przez niego konkretnych 
czynności, bądź zaistnienie względem niego konkretnych stanów 
faktycznych określonych w ustawie, niezależnie od tego czyją własnością 
jest wyrób akcyzowy będący ich przedmiotem. Każde przemieszczenie 
wyrobów akcyzowych z jednego państw, członkowskiego do innego 
państwa członkowskiego przez podatnika w ramach prowadzonej 
działalności będzie stanowić czynność opodatkowaną podatkiem 
akcyzowym - odpowiednio jak dostawa lub nabycie 
wewnątrzwspólnotowe. 

W analizowanym okresie sprawozdawczym Sąd rozstrzygał także 
spór dotyczący opodatkowania należnościami publicznoprawnymi, w tym 
akcyzą, importu oleju napędowego z Białorusi na obszar Polski,  
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w kontekście możliwości zwolnienia od należności publicznoprawnych 
tego importu. Zdaniem Sądu, analiza systemowa aktów prawnych jasno 
wskazuje, że istnieje korelacja pomiędzy uregulowaniami zawartymi  
w art. 41, art. 107 i art. 110 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009,  
a przepisami art. 56 ust. 5 (z zastrzeżeniem art. 77) i ust. 6 u.p.t.u.  
i przepisami art. 35 ust. 1 i ust. 2 u.p.a. Przepisy te ustalają zasady  
i warunki zwolnienia od należności publicznoprawnych paliw 
importowanych w standardowych zbiornikach pojazdów silnikowych, przy 
ich rozróżnieniu, jako używanych do celów transportu (działalności) oraz 
prywatnych. W sprawie ustalono, że Skarżący systematycznie 
podróżował z Białorusi do Polski i z powrotem. W jednym miesiącu 
siedem razy przywoził paliwo z Białorusi do Polski. Przywożone paliwo, 
każdorazowo w ilości 100 litrów, było zgłaszane funkcjonariuszom celnym 
i uzyskiwało na granicy status zwolnionego z opłat publicznoprawnych. 
Ustalono, że w jednym miesiącu pojazd przejechał 1.919 km, a Skarżący 
w tym okresie wprowadził na obszar celny UE w zbiorniku 
przedmiotowego pojazdu i przenośnym kanistrze 700 litrów oleju 
napędowego. Tym samym ilość wprowadzonego na obszar celny Unii 
oleju napędowego (700 litrów) jest niewspółmiernie wysoka,  
w porównaniu z ilością przejechanych przez pojazd kilometrów. Organ 
miał więc podstawy do przyjęcia, uwzględniając ilość i charakter 
przywozu dokonywanego paliwa oraz jego częstotliwość, że przywóz ten 
miał charakter handlowy a nie okazjonalny, czy też prywatny (zob. 
sprawa o sygn. akt I SA/Bk 454/18). 

W porównaniu do poprzednich okresów sprawozdawczych 
znacząco zmalała ilość spraw dotyczących określenia podatku 
akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu 
osobowego. W 2018 roku Sąd kontrolował jedynie trzy decyzje wydane  
w tym przedmiocie.  

W jednej ze spraw spór dotyczył prawidłowości zaklasyfikowania 
przez organy pojazdu Chrysler Voyager zgodnie z zasadami interpretacji 
nomenklatury scalonej – jako samochodu osobowego. W wyroku z dnia 
26 lipca 2018 roku Sąd uchylił decyzję organu uznając, że w materiale 
dowodowym są braki uniemożliwiające jednoznaczne stwierdzenie, czy 
zmiany dokonane w pojeździe mają cechy zmian konstrukcyjnych (sygn. 
akt I SA/Bk 229/18).  

W innej ze spraw tej kategorii, gdzie kwestię sporną stanowiła 
weryfikacja zadeklarowanego przez podatnika podatku akcyzowego  
z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego i 
ustalenia, że cena zakupu pojazdu będącego przedmiotem postępowania 
bez uzasadnionej przyczyny odbiega od cen występujących na rynku 
nabycia, Sąd w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 528/18, dokonując wykładni 
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art. 104 ust. 8 i 9 u.p.a., stwierdził – wzorem orzecznictwa 
wypracowanego już w latach poprzednich – że jedną z przyczyn, która 
może uzasadniać znaczne odstępstwo ceny nabycia samochodu 
osobowego od średniej wartości rynkowej tego typu pojazdów w kraju, są 
uwarunkowania rynku, na którym samochód został nabyty. 

Spośród innych ciekawych zagadnień, które Sąd rozpatrywał  
w 2018 roku wymienić można spór dotyczący wysokości zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do 
produkcji rolnej. W sprawie o sygn. akt I SA/Bk 191/18 organy przyznały 
Skarżącemu zwrot części wydatków na zakup oleju napędowego oraz 
ustaliły roczny limit zwrotu podatku akcyzowego, wskazując przy tym 
kwotę już wykorzystaną przez Skarżącego w poprzednim okresie.  
W wyroku z dnia 13 czerwca 2018 roku Sąd omówił zasady oraz tryb 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej zawarte w ustawie z dnia 10 marca 
2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 roku 
poz. 1340 ze zm.) i stwierdził, że kwotę zwrotu należy ustalić  
z uwzględnieniem rocznego limitu, który stosownie do art. 4 ust. 2 tej 
ustawy stanowi iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, 
liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub 
współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów  
i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Zdaniem Sądu 
w okolicznościach faktycznych sprawy organ w pełni zasadnie uznał, że 
Skarżący nie może uzyskać żądanego przez siebie zwrotu, gdyż 
spowodowałoby to przekroczenie rocznego limitu, o którym mowa w art.  
4 ust. 2 ww. ustawy.  

Interesujący przypadek wystąpił też w sprawie o sygn. akt  
I SA/Bk 1372/17, która dotyczyła opodatkowania posiadania paliw 
opałowych w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw według 
sankcyjnej stawki akcyzy określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 u.p.a. Sąd 
wyraził pogląd, że w obowiązującym stanie prawnym nie ma znaczenia 
ilość oleju opałowego w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw, 
gdyż art. 88 ust. 3 u.p.a. wyraźnie stanowi, że podstawą opodatkowania 
jest wyrażona w litrach ilość olejów, która może być przechowywana  
w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw, czyli nominalna 
pojemność zbiornika. 
 

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

W zakresie spraw o symbolu 6551, związanych z rentą 
strukturalną, w 2018 roku w WSA w Białymstoku została rozpoznana 
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merytorycznie 1 sprawa. Przedmiotem tej sprawy o sygn. akt I SA/Bk 
661/18 było stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie 
o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie przyznania renty 
strukturalnej. Skarga została oddalona. Strona nie wniosła  
o uzasadnienie wyroku. 

Podobnie w zakresie spraw o symbolu 6552 – Zalesianie gruntów 
rolnych - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w 2018 roku 
rozpoznał 1 sprawę (sygn. akt I SA/Bk 232/18). Przedmiotem sprawy było 
przyznanie pomocy na zalesianie gruntów. Skarga została oddalona a,  
z uwagi na brak wniosku, uzasadnienie nie było przez Sąd sporządzane.  

Z kolei w sprawach z zakresu dopłat do produkcji rolnej (symbol 
6550) Sąd w 2018 roku rozpoznał łącznie 132 sprawy, w tym na 
rozprawie - 121 spraw, a na posiedzeniu niejawnym - 11. 

Wśród nich w grupie jednorodnych 58 spraw (sygn. akt: I SA/Bk 
86/18 – 127/18 i I SA/Bk 130/18 – 143/18, I SA/Bk 472/18 - 473/18) Sąd 
rozważał, czy zgromadzony przez organy materiał dowodowy stanowił 
podstawę do przyjęcia, że doszło do stworzenia przez stronę skarżącą 
sztucznych warunków wyłącznie w celu uzyskania nienależnych, 
zwłaszcza w kontekście rozwiązań wspólnotowych, płatności. Na tle tych 
spraw WSA w Białymstoku dokonał analizy prawodawstwa unijnego, 
wskazał na wykładnię pojęcia „sztucznych warunków” dokonaną przez 
TSUE i podkreślił, że biorąc pod uwagę sankcyjny charakter art. 60 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013  
z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 
2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. 
Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, ze zm.), na podstawie którego 
prowadzone było postępowanie, organ prowadzący tego typu 
postępowanie, pozbawiając możliwości uzyskiwania powszechnie 
obowiązujących dopłat, które ma charakter wielopłaszczyznowy  
i wielowątkowy, powinien wykazać się nadzwyczajną starannością,  
a dowody zebrane w tym postępowaniu w sposób bezsprzeczny powinny 
udowadniać postawioną przez organy tezę. 

Na tle tych spraw Sąd rozważał również, na kim spoczywa ciężar 
udowodnienia, że doszło do stworzenia sztucznych warunków. WSA 
przyjął, wskazując na treść art. 3 ust. 3 in fine ustawy o płatnościach  
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz art. 21 ust. 3 in fine 
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, że to organ wywodzi 
skutki prawne (odmawiając płatności) z zarzutu tworzenia sztucznych 
warunków do otrzymania wsparcia i to na nim ciąży obowiązek wykazania 
tych sztucznych warunków.  
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WSA w Białymstoku rozpoznawał też 10 jednorodnych spraw 
(sygn. akt I SA/Bk 495/18 – I SA/Bk 504/18), które dotyczyły ustalenia 
kwot nienależnie pobranych płatności rolnośrodowiskowych przez 
podmiot niebędący stroną postępowania w sprawie przyznania płatności 
lub pomocy finansowej. Na tle tych spraw dokonano analizy przepisu art. 
29 ust. 1 i 1a ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
pod kątem tego, czy przepis art. 29 ust. 1a ustawy o ARiMR znajduje 
zastosowanie do stanów faktycznych, które zaistniały przed jego 
wejściem w życie, tj. do sytuacji, gdy płatności zostały pobrane, zanim 
przepis ten zaczął obowiązywać. Sąd wywiódł, że przepis art. 29 ust. 1a 
ustawy o ARiMR może znaleźć zastosowanie tylko do stanów 
faktycznych, jakie miały miejsce po 2 kwietnia 2014 roku, nie znajduje on 
zaś zastosowania w odniesieniu do stanów faktycznych zaistniałych 
wcześniej. 

W wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 178/18 WSA 
w Białymstoku dokonał analizy przepisów § 38 i 39 rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  
w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 („Rozporządzenie 
rolnośrodowiskowe”), i stwierdził, że przepis § 38 tego Rozporządzenia  
w żadnym wypadku, niezależnie od charakteru - dotkliwości, zasięgu, 
trwałości i powtarzalności stwierdzonej niezgodności, nie może stanowić 
podstawy sankcjonowania za okresy inne, niż w nim wskazane,  
w szczególności nie może stanowić podstawy obniżenia wysokości 
przyznanej płatności za cały okres uczestnictwa w programie. Zdaniem 
Sądu, w tym zakresie podstawą jest § 39 Rozporządzenia 
rolnośrodowiskowego. Treść § 39 ust. 2 pkt 4 Sąd uznał za jednoznaczną 
i niebudzącą wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu zwrotu 
(określenia części płatności, która podlega zwrotowi). Norma prawna 
zawarta w tej regulacji wyraźnie wskazuje bowiem, iż zwrotowi podlega 
jedynie część płatności, przyznana do gruntów, których nie wskazano we 
wniosku o przyznanie kolejnej płatności.  

Z kolei w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 401/18 
Sąd podzielił prezentowane w orzecznictwie stanowisko, że sankcja,  
o której mowa w § 38 ust. 8 Rozporządzenia rolnośrodowiskowego, 
możliwa jest do zastosowania jedynie w odniesieniu do tego roku,  
w którym działanie skarżącego wyczerpało znamiona deliktu 
administracyjnego, to jest, w którym stwierdzono uchybienie polegające 
na niezachowaniu wymogów dotyczących danego pakietu. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Bk 289/18 i I SA/Bk 290/18 WSA 
analizował zagadnienie posiadania w rozumieniu § 2 rozporządzenia 
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Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  
w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Sąd przyjął, że określony  
w przepisach warunek posiadania gruntów rolnych dla celów przyznania 
płatności należy rozumieć jako ich rolnicze użytkowanie. Oznacza to 
konieczność dysponowania przez producenta rolnego gruntami oraz 
efektywnego korzystania z tych gruntów. Sąd potwierdził więc wyrażany 
w orzecznictwie pogląd, że sama możność władania gruntami rolnymi nie 
wystarczy, liczy się bowiem efektywne (rzeczywiste) w sensie 
gospodarczym korzystanie z gruntów, czyli faktyczne ich użytkowanie. 

 
7. Sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, 

podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty 
skarbowej oraz innych podatków i opłat  

W 2018 roku wpływ spraw dotyczących podatków i opłat 
lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz innych podatków i opłat 
ukształtował się na poziomie 88 spraw, z czego większość stanowiły 
sprawy dotyczące podatku od nieruchomości – 47 sprawy. Oznacza to, 
że wpływ w porównaniu z rokiem ubiegłym był istotnie wyższy, bowiem  
w 2017 roku kształtował się on odpowiednio na poziomie 63 spraw, w tym 
37 dotyczyło podatku od nieruchomości. 

W 2018 roku załatwiono łącznie 100 spraw dotyczących tej 
tematyki, z tego w 52 sprawach skargi zostały oddalone, w 19 sprawach 
uchylono zaskarżone decyzje lub akty, zaś w 29 odrzucono skargi. 

Wśród spraw dotyczących tematyki podatku od nieruchomości na 
szczególną uwagę zasługują te, związane ze zwolnieniem infrastruktury 
kolejowej, w związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2017 roku treści art.  
7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. W wyroku z dnia 6 czerwca 2018 roku, sygn. akt  
I SA/Bk 222/18 dotyczącym oceny zgodności z prawem indywidualnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego, Sąd wskazując na nowe 
brzmienie art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. stwierdził, że zwolnieniu podlegają 
elementy infrastruktury kolejowej, które muszą spełniać co najmniej jeden 
z trzech warunków wymienionych w tymże przepisie – jest udostępniana 
przewoźnikom kolejowym lub jest wykorzystywana do przewozu osób, lub 
tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm. Z kolei 
infrastrukturę kolejową stosownie do art. 4 pkt 1 u.t.k. tworzą elementy 
określone w załączniku nr 1 do ustawy. Literalna wykładnia załącznika nr 
1 do u.t.k. prowadzi do wniosku, że aby dany składnik majątku mógł 
zostać uznany za element infrastruktury kolejowej, musi być wymieniony 
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w pkt 1-12 tego załącznika oraz spełniać jedno z wymienionych  
w przepisie kryteriów, w tym być częścią linii kolejowej w rozumieniu art. 
4 pkt 2 u.t.k., lub być częścią bocznicy kolejowej zdefiniowanej w art.  
4 pkt 10 u.t.k. Dlatego wykładnia art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. prowadzi 
do wniosku, że zwolnieniu będą podlegać wszystkie elementy 
infrastruktury kolejowej (pkt 1-12 załącznika nr 1 do u.t.k.) tworzące część 
linii kolejowej, bocznicy kolejowej lub innej drogi kolejowej, lub są 
przeznaczone do zarządzania nimi, obsługi przewozu osób lub rzeczy, 
lub ich utrzymania, które będą udostępnione przewoźnikowi kolejowemu. 
Dlatego też, w obecnym stanie prawnym, tj. od 1 stycznia 2017 roku 
bocznice kolejowe niewątpliwie wchodzą w skład infrastruktury kolejowej 
w rozumieniu przepisów u.t.k., a skoro tak, mogą one korzystać ze 
zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Sąd zaznaczył 
także, że zwrot „udostępnienie infrastruktury kolejowej" należy 
rozpatrywać zgodnie z dosłownym brzmieniem, tj. chodzi o faktyczny 
sposób wykorzystania infrastruktury kolejowej. Oznacza to, że skoro ze 
stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji 
wynika, iż infrastruktura kolejowa jest wykorzystywana przez 
licencjonowanego przewoźnika kolejowego, na podstawie umowy 
świadczenia usług w zakresie obsługi bocznicy kolejowej Spółki, to należy 
przyjąć, że dana infrastruktura jest udostępniana. Dlatego też Sąd uchylił 
zaskarżoną interpretację, uznając że organ dokonał błędnej wykładni art. 
7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Podobne stanowisko Sąd zaprezentował w wyroku  
z dnia 19 czerwca 2018 roku, w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 245/18, 
podkreślając że w zakresie zwolnienia bocznic kolejowych z podatku od 
nieruchomości, bez znaczenia pozostaje kwestia własności tej 
infrastruktury.  

Z kolei w wyroku z dnia 12 września 2018 roku, sygn. akt I SA/Bk 
402/18, Sąd wypowiedział się w kwestii zwolnienia z opodatkowania 
gruntów zajętych przez infrastrukturę kolejową. Sąd uchylając zaskarżoną 
indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, wskazał, że 
zwolnieniu podlegać będą grunty rozumiane jako całe działki 
ewidencyjne, na których znajdują się budynki i budowle infrastruktury 
kolejowej wchodzące w skład tej infrastruktury w rozumieniu przepisów  
o transporcie kolejowym, która jest udostępniania przewoźnikom 
kolejowym. Wątpliwości w tym zakresie nie pozostawia treść załącznika 
nr 1 do u.t.k., który w pkt 12 wprost zalicza do elementów infrastruktury 
kolejowej grunty oznaczone jako działki ewidencyjne, na których znajdują 
się inne elementy infrastruktury kolejowej. Ponadto Sąd wskazał, że 
bezpodstawne jest stanowisko organu, uzależniające objęcie omawianym 
zwolnieniem podatkowym jedynie te części działki, które są oznaczone  
w ewidencji gruntów symbolem Tr – tereny kolejowe.  W treści załącznika 
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nr 1 do u.t.k. brak jest sformułowań nakazujących identyfikowanie 
gruntów jako oznaczonych w odpowiedni sposób w ewidencji gruntów  
i budynków. To w jaki sposób działka jest oznaczona w ewidencji 
gruntów, nie ma znaczenie dla zakresu zwolnienia. 

Pośród pozostałych spraw dotyczących podatku od 
nieruchomości na uwagę zasługuje 6 spraw ze skargi tego samego 
podmiotu, a dotyczących opodatkowania szeregu obiektów  
(np. mobilnych stacji transformatorowych, stacji trafo, zbiorników, 
instalacji odciągu trocin), w szczególności ustalenia, czy mamy do 
czynienia z budynkami czy też budowlami w rozumieniu u.p.o.l. Organy 
obu instancji nie uwzględniły korekt deklaracji złożonych przez Spółkę, 
uznając że pierwotne deklaracje wskazujące, że powyższe obiekty są 
budowlami były prawidłowe.  

W wyrokach z dnia 7 marca 2018 roku, sygn. akt I SA/Bk 20-
25/18 Sąd uchylając decyzje organów I i II instancji, uznał, że organy 
oceniając stan faktyczny oparły się na wykładni przepisów prawa, które 
zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Wskazał, że TK 
wyroku z dnia 13 grudnia 2017 roku, sygn. akt SK 48/15 orzekł, że „art. 
1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę 
obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, 
przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, jest niezgodny z zasadą 
szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 w 
związku z art. 217, w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej". Wyrok zapadł wprawdzie na tle opodatkowania kontenerów 
telekomunikacyjnych jako budynków związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, lecz jego argumentacja odnosi się wprost do 
stosowanej rozszerzającej wykładni definicji budowli, powodując zarazem 
zawężającą wykładnię definicji budynku. Przytaczając obszerne 
fragmentu uzasadnienia wyroku TK, Sąd przyjął, że pojęcia „budynek”  
i „budowla” wzajemnie się wykluczają. Ponadto, skoro budowla nie może 
być budynkiem (obiektem małej architektury), to budynek (obiekt małej 
architektury) nie może być budowlą. Zarówno na gruncie u.p.b., jak i na 
gruncie u.p.o.l., żaden budynek nie może być jednocześnie budowlą,  
a żadna budowla nie może być jednocześnie budynkiem, przy czym co 
wymaga podkreślenia, pierwszeństwo ma zawsze kwalifikacja danego 
obiektu jako budynku. Zaznaczył, że orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 roku na niniejszą sprawę ma ten 
wpływ, iż została dokonana odmienna interpretacja przepisów prawa 
będących podstawą kontrolowanych przez Sąd rozstrzygnięć, a co za tym 
idzie, także możliwa jest inna klasyfikacja niektórych obiektów. Skoro 
zatem mogą być one zakwalifikowane w odmienny sposób, to mogą 
zostać również objęte inną stawką podatku. Dlatego też, przy ponownym 
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rozpatrzeniu sprawy, organy dokonując klasyfikacji spornych obiektów, 
powinny uwzględnić wykładnię przepisów u.p.o.l. zgodną z tą wskazaną 
przez TK.  

Ciekawej kwestii dotyczył również wyrok z dnia 17 października 
2018 roku (sygn. akt I SA/Bk 416/18), w którym Sąd rozważał prawidłową 
wykładnię art. 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 u.p.o.l., w zakresie rozumienia 
pojęcia powierzchni użytkowej kondygnacji, w szczególności właściwego 
sposobu wyliczenia jej powierzchni w sytuacji, gdy w pomieszczeniu 
znajdują się belki konstrukcyjne, pod którymi „wysokość w świetle” jest 
niższa niż 2,20 m. Sąd wskazał, że w myśl art. 4 ust. 2 u.p.o.l., 
powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji  
o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni 
użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, 
powierzchnię tę pomija się. Istotne znaczenie ma zatem rozumienie 
pojęcia „części pomieszczenia lub kondygnacji w świetle”, od którego jest 
uzależnione czy uwzględniamy daną powierzchnię pomieszczenia lub 
kondygnacji w 100%, w 50% czy też w ogóle ją pomijamy. Zaznaczył, że 
w orzecznictwie sądowoadministracyjnym w zakresie rozumienia pojęcia 
„części pomieszczenia lub kondygnacji w świetle” i sposobu jej liczenia 
zarysowały się dwa zasadnicze poglądy. Zgodnie z pierwszym z nich, 
prezentowanym również przez skarżącą Spółkę, zarówno na etapie 
postępowania podatkowego jak i sądowoadministracyjnego, wysokość 
„kondygnacji w świetle” to prześwit pomiędzy podłożem a najniższym 
trwałym elementem stropu (zob. wyrok WSA w Warszawie z 3 sierpnia 
2016 roku, sygn. akt III SA/Wa 2085/15 nieprawomocny, wyrok WSA  
w Bydgoszczy z 6 maja 2014 roku, sygn. akt I SA/Bk 63/14, wyrok WSA 
w Warszawie z 28 czerwca 2016 roku, sygn. akt III SA/Wa 1643/15). W 
powyższych wyrokach, Sądy podkreślały, że takie rozumienie art. 4 ust.  
2 u.p.o.l., w oparciu o reguły wykładni gramatycznej jest zbieżna z treścią 
ustaloną w oparciu o reguły wykładni funkcjonalnej, albowiem co do 
zasady podstawą opodatkowania dla budynków stanowi ich powierzchnia 
użytkowa, co w przypadku garaży wykorzystywanych zgodnie z 
przeznaczeniem oznacza, że mogą tam wjechać samochody o wysokości 
nie większej niż najniższy trwały element konstrukcyjny stropu. Z kolei 
zgodnie z drugim stanowiskiem, zaprezentowanym m.in. w wyroku WSA 
w Olsztynie z dnia 24 lutego 2016 roku, sygn. akt I SA/Ol 804/15  
i z 7 lipca 2017 roku, sygn. akt I SA/Ol 214/16, do powierzchni użytkowej 
należy zaliczyć powierzchnię poszczególnych części kondygnacji  
z uwzględnieniem wysokości tychże części. W powyższych wyrokach 
podkreślono, że przepisów ustanawiających wszelkiego rodzaju 
przywileje, zwolnienia - czyli określających pewne zasady 
odpowiedzialności, czy wymiaru w sposób bardziej korzystny niż 
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powszechnie obowiązujący – nie należy interpretować rozszerzająco. 
Skoro ustawodawca wprowadził preferencyjny sposób ostatecznego 
określenia powierzchni użytkowej budynków (podstawy opodatkowania), 
w których znajduje się sporny element konstrukcyjny, zaliczając do 
powierzchni użytkowej danego pomieszczenia 50% tej powierzchni – dla 
celów opodatkowania, jedynie bezpośrednio pod elementem 
pozostającym na wysokości w świetle pomiędzy 1,40 m a 2,20 m, należy 
zastosować tę preferencję. Sąd opowiedział się za drugim z wyrażanych 
poglądów. Podkreślił, że stanowisko prezentowane przez skarżącą 
Spółkę, oparte na wyrokach sądów administracyjnych dotyczących 
opodatkowania garaży podziemnych, zupełnie pomija literalne brzmienie 
art. 4 ust. 2 u.p.o.l., gdzie owszem mowa jest o wysokości kondygnacji  
w świetle, ale nie całej kondygnacji ale jej części. Ustawodawca w ww. 
art. 4 ust. 2 u.p.o.l. wyraźnie zapisał, że preferencyjny sposób liczenia 
powierzchni użytkowej odnosi się do części pomieszczenia i części 
kondygnacji, a zatem dopuścił możliwość odrębnego liczenia powierzchni 
użytkowej pomieszczenia lub kondygnacji, w zależności od wysokości  
w świetle tejże części pomieszczenia lub kondygnacji. Oznacza to, że 
literalne brzmienie art. 4 ust. 2 u.p.o.l. dopuszcza możliwość osobnego 
wyliczenia części powierzchni ograniczonej płaszczyzną stropu oraz 
części powierzchni ograniczoną belkami konstrukcyjnymi. Z literalnego 
brzmienia art. 4 ust. 2 u.p.o.l. wynika zatem, że wysokość w świetle 
należy ustalać dla poszczególnych „części" kondygnacji, a nie dla całej 
kondygnacji. Chodzi tu o „części" o wysokości do 1,40 m, następnie od 
1,40 do 2,20 m i powyżej 2,20 m. „Części" powierzchni kondygnacji 
mieszczące się w tych przedziałach, po zsumowaniu dają podstawę 
opodatkowania podatkiem od nieruchomości, czyli powierzchnię 
użytkową. Przyjąć zatem należało, że ustalając powierzchnię użytkową 
kondygnacji mierzoną po wewnętrznej długości ścian, z wyjątkiem 
powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, organ 
powinien mieć na względzie wysokość w świetle poszczególnych części 
tejże kondygnacji a nie wysokość w świetle całego pomieszczenia.  

Z kolei w wyrokach z dnia 18 kwietnia 2018 roku, sygn. akt  
I SA/Bk 72/18 i z dnia 9 maja 2018 roku, sygn. akt I SA/Bk 85/18 Sąd 
oddalając skargi podatnika przypomniał, że ze zwolnienia z art. 7 ust.  
1 pkt 4 lit. b u.p.o.l., korzystają wyłącznie budynki gospodarcze położone 
na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności 
rolniczej. Tym samym budynki położone na gruncie sklasyfikowanym jako 
Bi, nie wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 
ust. 1 u.p.r., nie mogą korzystać ze zwolnienia.  

Warty uwagi jest również wyrok z dnia 28 listopada 2018 roku, 
sygn. akt I SA/Bk 620/18, w którym Sąd wypowiedział się w kwestii 
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opodatkowania gruntów znajdujących się pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi, będących w zarządzie Nadleśnictwa objęte 
służebnością przesyłu na rzecz firmy energetycznej. Podzielając 
dominujące w orzecznictwie sądowoadministracyjnym poglądy, Sąd 
stwierdził, że grunty leśne, nad którymi przebiegają linie 
elektroenergetyczne, są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie przesyłu energii przez przedsiębiorstwo energetyczne, co 
skutkuje ich opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości, a konstatacji 
takiej nie stoi na przeszkodzie możliwość prowadzenia na tych gruntach, 
w ograniczonym zakresie, określonych czynności w ramach działalności 
leśnej. Zdaniem Sądu, bez wpływu na przedstawione stanowisko 
pozostaje argumentacja organu dotycząca zmian wprowadzanych ustawą 
z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. 
Powyższa ustawa wchodzi w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2019 roku 
i pozostaje bez wpływu na wykładnię przepisów obowiązujących w latach 
2014-2017. W tym okresie nie było regulacji wyłączających z pojęcia 
lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż 
działalność leśna - lasów, przez które przebiegają napowietrzne linie 
elektroenergetyczne. 

Wśród spraw dotyczących podatku od czynności 
cywilnoprawnych na uwagę zasługują dwa orzeczenia – wyrok z dnia  
21 listopada 2018 roku, sygn. akt I SA/Bk 548/18 oraz z dnia 8 sierpnia 
2018 roku, sygn. akt I SA/Bk 288/18. 

W pierwszym z powyższych orzeczeń Sąd oceniał przesłanki 
powstania nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w aspekcie 
ważności umowy pożyczki. W sporze Sąd przyznał racje organom, 
wskazując iż z uwagi na konsensualny, zobowiązujący charakter umowa 
pożyczki dochodzi do skutku (jest zawarta) z chwilą zgodnego 
oświadczenia stron, a nie z chwilą wydania przedmiotu pożyczki. Umowa 
pożyczki dochodzi do skutku przez zgodne porozumienie stron, więc ani 
wydanie przedmiotu pożyczki, ani roszczenie jego wydania nie zmienia 
konsensualnego charakteru czynności. Umowa pożyczki, jak słusznie 
przyjęły organ podatkowe, jest zatem ważna i podlega p.c.c. niezależnie 
od wydania kwoty pieniężnej. Sąd zaznaczył, że owszem - podatek od 
czynności cywilnoprawnych zapłacony od bezwzględnie nieważnej 
czynności cywilnoprawnej – jako nienależnie zapłacony – stanowi 
nadpłatę w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 o.p., a podatnik może domagać 
się jej zwrotu w trybie przepisów o.p. o stwierdzeniu nadpłaty. Tym 
niemniej w postępowaniu podatkowym będącym przedmiotem kontroli  
w niniejszej sprawie Skarżący nie wykazał, ażeby zawarcie w umowie 
pożyczki zapisu uzależniającego skuteczność umowy pożyczki od 
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ustanowienia hipoteki na nieruchomości pożyczkobiorcy było warunkiem 
niemożliwym lub zabronionym (tj. sprzecznym z ustawą), a tym samym 
skutkującym bezwzględną nieważnością czynności w oparciu o art. 94 
k.c.  

Z kolei w drugim wyroku z dnia 8 sierpnia 2018 roku, sygn. akt  
I SA/Bk 288/18 Sąd, na podstawie okoliczności konkretnej sprawy, 
oceniał czy dokonana pomiędzy matką i córką czynność prawna jest 
umową pożyczki, opodatkowaną podatkiem od czynności 
cywilnoprawnych czy też umową powiernictwa, która temuż obowiązku 
nie podlega. Sąd przypomniał, że organ nie jest związany nazwą umowy, 
lecz w ramach przysługujących kompetencji może - uwzględniając 
zgodny zamiar stron i cel czynności - ocenić istotę i charakter danego 
stosunku prawnego z punktu widzenia powstania obowiązku 
podatkowego. Sąd wskazał, że stosunek powiernictwa można 
scharakteryzować przez pryzmat trzech istotnych elementów:  
1) przeniesienie jakiegoś prawa majątkowego na powiernika,  
2) zobowiązanie powiernika do odpłatnego lub nieodpłatnego 
wykonywania zarządu tym prawem, 3) zobowiązanie powiernika do 
powrotnego przeniesienia prawa i ewentualnych pożytków w określonych 
okolicznościach. Z istoty umowy powiernictwa wynika, że obejmuje ona 
przysporzenie dokonane przez powierzającego na rzecz powiernika oraz 
zobowiązanie powiernika do określonego postępowania z otrzymanym 
prawem. Tak więc umowa powiernictwa, chociaż z punktu widzenia 
kodeksu cywilnego stanowi umowę nienazwaną, musi mieć określony 
swój przedmiot.  

W zakresie spraw dotyczących innych należności i opłat, do 
których zastosowanie mają przepisy o.p. na uwagę zasługują dwa wyroki 
o zbliżonej treści, a dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – wyroki z 21 lutego 2018 roku, sygn. akt I SA/Bk 1821/17  
i z dnia 5 lipca 2018 roku, sygn. akt I SA/Bk 228/18. W obu powyższych 
sprawach spór dotyczył kwestii, czy Spółki był organem właściwym do 
wydania decyzji w 2017 roku określającej wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z brzmieniem 
uchwały NSA z dnia 19 grudnia 2016 roku, sygn. akt II FPS 3/16. Sąd 
przypomniał, że uchwała ta dotyczyła kwestii możliwości powierzenia 
przez radę gminy czynności związanych z wydawaniem decyzji 
określających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi innym 
podmiotom niż wójt, burmistrz (prezydent miasta). Cytując obszerne 
fragmenty tejże uchwały, Sąd uznał, że rada gminy nie może przekazać 
kompetencji przysługującej z mocy u.c.p.g. wójtowi, burmistrzowi, 
prezydentowi miasta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi innym podmiotom, w oparciu  
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o art. 39 ust. 4 u.s.g. Sąd wskazał przy tym, że w pkt 2 uchwały NSA 
stwierdził, że wykładnia dokonana w uchwale wiąże od dnia jej podjęcia. 
Oddziaływanie wykładni na przyszłość rodzi po stronie rad gmin 
obowiązek zmiany w rozsądnym terminie podjętych uchwał w celu 
uwzględnienia w nich stanowiska zajętego przez Naczelny Sąd 
Administracyjny. Skarżona decyzja została wydana w maju 2017 roku,  
a zatem w sytuacji, gdy od kilku miesięcy obowiązywała wykładnia 
przedstawiona w uchwale NSA z dnia 19 grudnia 2016 roku. Dlatego też, 
zdaniem Sądu fakt, że w dniu wydania ww. decyzji uchwała Rady Miasta 
Białystok z dnia 20 stycznia 2015 roku w dalszym ciągu pozostawała  
w obrocie prawnym nie stanowi przeszkody do stwierdzenia, że decyzja  
z maja 2017 roku została wydana z naruszeniem przepisów 
kompetencyjnych przez Zarząd Spółki, który był organem niewłaściwym 
do załatwienia sprawy.  

W zakresie spraw dotyczących opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi warty uwagi jest również wyrok z dnia  
11 kwietnia 2018 roku, sygn. akt I SA/Bk 84/18, w którym Sąd dopuścił 
możliwość różnicowania sposobu gromadzenia odpadów komunalnych  
w ramach nieruchomości wielolokalowej. Wskazał, że żaden z przepisów 
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz.U. z 2016 roku, poz. 250 ze zm.) nie zabrania możliwości 
deklarowania w ramach jednej nieruchomości wielolokalowej (w której 
znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe) różnicowania sposobu 
zbierania odpadów komunalnych na selektywny i nieselektywny. Dlatego 
też nie narusza prawa deklarowanie przez wspólnotę mieszkaniową 
selektywnego sposobu zbierania odpadów dla gospodarstw domowych 
(lokali mieszkalnych) oraz nieselektywnego dla lokali niemieszkalnych 
(użytkowych).  

 
8. Sprawy z zakresu prawa celnego 

Rok 2018 przyniósł znaczny spadek wpływu spraw oznaczonych 
symbolem 6300. W poprzednim okresie sprawozdawczym wpływ ten 
osiągnął rekordowy poziom wynoszący 623 sprawy. W analizowanym 
okresie wpływ ten ukształtował się zaś na poziomie 64 spraw 
(Repertorium SA). W 2018 roku Sąd zakończył 144 sprawy, 
uwzględniając również te, które zarejestrowane zostały w 2017 roku  
i których nie zdołano załatwić w ubiegłym roku. 

W 2018 r. kontynuowano linię orzeczniczą rozpoczętą w roku 
poprzednim w zakresie spraw dotyczących tego samego podmiotu  
w przedmiocie odmowy sprostowania zgłoszenia celnego w zakresie 
klasyfikacji taryfowej towaru oraz w przedmiocie odmowy zwrotu cła. 
Uwzględniając skargi Sąd uznawał zatem, że wyrok TSUE z dnia 26 maja 
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2016 roku sygn. C-286/15 powinien mieć zastosowanie również do 
zgłoszeń celnych z okresu poprzedzającego jego opublikowanie. Sąd 
uznawał ponadto za błędne stanowisko, że wyrok TSUE nie może 
stanowić podstawy zwrotu cła, jako że nie przewidują tego przepisy art. 
116 –120 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
952/2013 z dnia 9 października 2013 roku ustanawiającego Unijny 
Kodeks Celny (Dz. Urz. L 269/2013). Zastosowanie niewłaściwej stawki 
celnej bądź dokonanie nieprawidłowej klasyfikacji towaru może być 
wynikiem nie tylko oczywistego błędu subsumpcji przepisów prawa 
celnego, ale także wynikiem błędnej wykładni tych przepisów, 
prowadzącej w rezultacie do niewłaściwego ich zastosowania. Jeżeli 
skutkiem błędnej wykładni i niewłaściwego zastosowania przepisów 
prawa celnego jest zawyżenie należności celnych, to taka sytuacja mieści 
się w hipotezie normy prawnej wynikającej z art. 116 ust. 1 lit. a UKC. 
Zdaniem Sądu, błędna klasyfikacja taryfowa towaru może być zatem 
przesłanką powstania nadpłaty należności celnych, a w konsekwencji 
zwrotu cła (zob. np. sprawy o sygn. akt I SA/Bk 1144/17, I SA/Bk 
1254/17, I SA/Bk 1345/17). 

Ciekawym przypadkiem wśród wymienionych jednorodnych 
spraw Sąd zajął się w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 1630/17. Organy celne 
odmowę zwrotu cła uzasadniły brakiem uprzedniego złożenia przez 
stronę odrębnego wniosku o sprostowanie zgłoszenia celnego. W wyroku 
z dnia 31 stycznia 2018 r. Sąd stwierdził, że rozpatrzenie wniosku o zwrot 
cła w trybie art. 116 UKC nie jest uzależnione od złożenia przez stronę 
odrębnego wniosku o sprostowanie zgłoszenia celnego w trybie art. 173 
UKC. Sąd zwrócił uwagę, że w przepisach wskazanych w podstawie 
prawnej wydanych w tej sprawie decyzji, jak też w przepisach 
wymienionych w uzasadnieniach tych decyzji, próżno doszukiwać się 
regulacji uzależniających rozstrzyganie kwestii zwrotu należności celnych 
w ramach wniosku strony o zwrot cła, od złożenia przez stronę 
odrębnego wniosku o sprostowanie zgłoszenia celnego. Takiego 
sprzężenia nie przewidują przepisy UKC, jak też wydane doń przepisy 
rozporządzenia delegowanego i wykonawczego. 

Grupa jednorodnych spraw dotyczyła również odmowy 
sprostowania zgłoszenia celnego oraz stwierdzenia powstania długu 
celnego w odniesieniu do nadwyżki towaru (mieszaniny węglowodorów 
gazowych) wprowadzonego na obszar celny Unii Europejskiej wraz  
z towarem zgłoszonym do procedury dopuszczenia do obrotu. W tej 
grupie spraw Sąd wyrażał pogląd, że ustalenia stanu faktycznego  
w zakresie ilości sprowadzonego na teren Unii Europejskiej towaru, które 
oparte zostały na nominalnych wskazaniach wagi spełniającej wymogi 
legalizacyjne, nie mogą być korygowane o tzw. błędy graniczne wagi 
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(zob. np. sprawy o sygn. akt: I SA/Bk 308/18, I SA/Bk 313/18, I SA/Bk 
352/18, I SA/Bk 359/18, I SA/Bk 364/18, I SA/Bk 405/18, I SA/Bk 406/16, 
I SA/Bk 407/18, I SA/Bk 409/18). W sprawach tych procedurą 
dopuszczenia do obrotu z wprowadzeniem na skład podatkowy objęte 
były określone ilości towaru w postaci mieszaniny skroplonych 
węglowodorów gazowych. Towar ten był przewożony w autocysternie  
z miejsca importu do składu podatkowego, z zastosowaniem Systemu 
Przemieszczenia Wyrobów Akcyzowych przy użyciu dokumentu e-AD,  
w którym wskazywano masę towaru w ilości zgodnej z zadeklarowaną w 
zgłoszeniu celnym. Podczas wprowadzenia towaru na skład podatkowy, 
w trakcie ważenia cysterny stwierdzano jednak w poszczególnych 
przypadkach nadwyżkę pomiędzy ilością towaru podaną w zgłoszeniu 
celnym oraz dokumencie e-AD, a wprowadzoną na skład podatkowy.  
W związku z tym, organy stwierdzały powstanie z mocy prawa długu 
celnego w przywozie w odniesieniu do stwierdzonych w ten sposób 
nadwyżek towaru. 

Sąd podzielał wyrażony już w orzecznictwie tutejszego Sądu 
pogląd, że graniczne błędy dopuszczalne wagi są błędami 
dopuszczalnymi przy ponownej legalizacji oraz w trakcie użytkowania 
wagi (są to tzw. błędy obiegowe graniczne). Granice błędów obiegowych 
zostały ustalone wyłącznie w celu określenia kryteriów (wskaźników) 
liczbowych, za pomocą których ocenia się dokładność przyrządu 
pomiarowego, np. wagi stosowanej w obrocie publicznym do rozliczeń. 
Stanowią one dla pracowników administracji miar i innych organów 
kontroli oraz dla użytkowników przyrządów pomiarowych podstawę do 
oceny podczas ekspertyzy, czy dana waga jest przyrządem dokładnym. 
Wartość dozwolonych przepisami granicznych błędów obiegowych nie 
może być wykorzystywana do żadnych innych celów, a w szczególności 
nie może być stosowana do określenia jakichkolwiek poprawek do 
nominalnych wskazań wag lub innych przyrządów pomiarowych. Do 
rozliczeń miarodajne są zawsze nominalne wskazania wag. Błędy 
graniczne wagi służą jedynie do oceny, czy dana waga odpowiada 
stawianym jej wymogom dokładności. 

Zdaniem Sądu, przewiezienie nadwyżki towaru w tej samej 
cysternie, co towar objęty zgłoszeniem, nie może być traktowane jako 
objęcie tej nadwyżki zgłoszeniem celnym i tym samym przedstawieniem 
jej organowi celnemu. Zgodnie z art. 79 ust. 1 lit. a UKC, jeśli towary 
podlegają należnościom celnym przywozowym, to dług celny w przywozie 
powstaje w przypadku niewypełnienia jednego z obowiązków 
przewidzianych przepisami prawa celnego. Z art. 139 ust. 1 lit b UKC 
wynika zaś obowiązek przedstawienia organom celnym towarów 
wprowadzonych na obszar celny Unii. Sąd stwierdził, że Spółka nie 
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dopełniła obowiązku przedstawienia organom celnym towarów 
wprowadzonych na obszar celny Unii w ilości zgodnej ze stanem 
rzeczywistym i nie ma w tym zakresie znaczenia fakt, że działając  
w zaufaniu do swojego zagranicznego kontrahenta, zadeklarowała ilość 
wwożonego towaru w oparciu o dane wynikające z faktury jego zakupu. 
To na importerze spoczywa bowiem obowiązek prawidłowego wykazania 
ilości towaru w zgłoszeniu celnym. 

W sprawach o sygn. akt: I SA/BK 231/18, I SA/Bk 270/18, I SA/Bk 
377/18, I SA/Bk 378/18 Sąd - kontrolując zgodność z prawem decyzji 
stwierdzających powstanie z mocy prawa długu celnego w przywozie, czy 
też decyzji odmawiających określenia nowej masy brutto i netto, wartości 
celnej i statystycznej oraz podstawy do obliczenia kwoty cła towaru 
wprowadzonego na obszar celny Unii - wskazał, że nie ma znaczenia 
stopień przyczynienia się, bądź nie, zgłaszającego do sytuacji 
nieprawidłowego zgłoszenia towaru (tj. zgłoszenia w dokumencie SAD 
mniejszej ilości towaru, niż zostało to stwierdzone podczas jego ważenia 
na składzie podatkowym). Fakt braku ingerencji kogokolwiek w towar 
przewożony w oplombowanej cysternie nie zmienia faktu 
nieprzedstawienia przedmiotowej nadwyżki towaru organowi. 

Spora grupa spraw dotyczyła stwierdzenia przez organy celne, że 
towar objęty procedurą wywozu w/g zgłoszenia celnego nie opuścił 
obszaru celnego Unii Europejskiej (sygn. akt: I SA/Bk 1814/17, I SA/Bk 
1815/17, I SA/Bk 250/18, I SA/Bk 391/18, I SA/Bk 392/18, I SA/Bk 
393/18, I SA/Bk 394/18 I SA/Bk 395/18, I SA/BK 396/18, I SA/Bk 397/18). 
W stanach faktycznych spraw jednego podmiotu okazało się, że pomimo 
wcześniejszego potwierdzenia wywozu przez zagraniczne administracje 
celne, towary zgłoszone do procedury wywozu za pomocą systemu ECS 
nie opuściły obszaru Unii Europejskiej. W związku z powyższym 
zagraniczna administracja celna nie potwierdziła końcowego wywozu 
towaru według procedury wywozu otwartej w Polsce. Sąd przyznał, że 
otrzymanie przez podatnika komunikatu IE-599, który zawiera informację 
o potwierdzeniu wywozu, stanowi dowód dokonania eksportu.  
W przypadku jednak, gdy urząd celny omyłkowo potwierdził 
wyprowadzenie towaru objętego procedurą wywozu w pełni zasadne jest 
przeprowadzenie postępowania dowodowego w celu zebrania dowodów 
alternatywnych (art. 796 da rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93  
z dnia 2 lipca 1993 roku ustanawiającego przepisy w celu wykonania 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy 
Kodeks Celny, Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993 rok z późn. zm.), 
potwierdzających fakt wyprowadzenia danego towaru. Przy czym, nie ma 
podstaw do weryfikowania w toku tego postępowania co stało się 
przyczyną owego urzędowego omyłkowego potwierdzenia, gdyż w żaden 
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sposób ta informacja nie może wpływać na rozstrzygnięcie istoty sporu  
w sprawie.  

Sąd zgodził się przy tym ze stanowiskiem organu, że przedłożone 
dokumenty takie jak: potwierdzenie transakcji w formie wydruku 
komputerowego z systemu bankowego o dokonanej płatności, kopia 
faktury, kopia dokumentu będącego potwierdzeniem odbioru towaru  
i specyfikacją oraz wydruk komunikatu IE599 - nie mogły być uznane za 
wystarczający dowód wywozu. Sąd zwrócił uwagę, że strona nie 
przedłożyła żadnych dokumentów przewozowych, ani urzędowych, 
świadczących o wywiezieniu towaru z obszaru celnego Unii Europejskiej, 
albo poświadczających ich wprowadzenie do obrotu na obszarze celnym 
importera (np. sygn. akt: I SA/Bk 391/18, I SA/Bk 392/18, czy też I SA/Bk 
397/18). W innej z analizowanych spraw za wystarczający alternatywny 
dowód wywozu nie uznano oświadczenia magazyniera firmy oraz 
oświadczenia importera o odbiorze przesyłki w magazynie poza 
granicami UE (sygn. akt I SA/Bk 250/18). 
 

9. Sprawy z zakresu stosowania ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014–2020 

W 2018 roku wpływ spraw rejestrowanych pod symbolem 6559 
ukształtował się na wyższym poziomie w porównaniu do 2017 roku (26)  
i wyniósł 44 sprawy, z czego zdecydowana większość – 36 – zostało 
zakończonych. W 2 przypadkach Sąd uwzględnił skargę,  
w 9 przypadkach rozstrzygnięcia kończyły postępowanie z powodów 
formalnych, w pozostałych zaś Sąd skargę oddalił. 

W omawianej kategorii spraw Sąd rozpoznawał w głównej mierze 
skargi na rozstrzygnięcia właściwych instytucji zarządzających, które 
dyskwalifikowały wnioski o dofinansowanie określonych projektów  
z procedury ich wyboru do wsparcia finansowego w ramach RPOWP na 
lata 2014-2020. 

Sąd – kontynuując dotychczasowe orzecznictwo i odwołując się 
do ugruntowanych już poglądów – wskazywał, że zasady postępowania 
obowiązujące podczas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 
projektów, określone zostały w ustawie wdrożeniowej, normującej zasady 
realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020). W związku z tym, 
że wedle art. 6 ust. 2 tej ustawy podstawę systemu realizacji programu 
operacyjnego mogą stanowić w szczególności: przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, wytyczne horyzontalne, wytyczne,  
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o których mowa w art. 7 (tj. wytyczne dotyczące kwestii szczegółowych 
dla danego programu operacyjnego zgodne z wytycznymi 
horyzontalnymi), szczegółowy opis osi priorytetowych programu 
operacyjnego, opis systemu zarządzania i kontroli oraz instrukcje 
wykonawcze zawierające procedury działania właściwych instytucji, 
podstawę przeprowadzanej przez Sąd kontroli zgodności z prawem, 
dokonanej oceny projektu, stanowią odpowiednie przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego oraz akty i dokumenty, należące do tzw. 
systemu realizacji programu. Pomimo, że te ostatnie nie są źródłami 
prawa powszechnie obowiązującego, bez nich nie jest możliwe 
dokonanie oceny i wyboru projektów, a zatem stanowią one 
bezpośrednią podstawę praw i obowiązków wnioskodawców oraz 
beneficjentów. Dokumenty składające się na system realizacji programu 
operacyjnego są źródłami prawa administracyjnego w szerokim 
znaczeniu, bowiem zawierają określone regulacje (normy) obowiązujące 
zarówno instytucje (na które ustawodawca nałożył określone obowiązki 
oraz uprawnienia), jak i podmioty decydujące się na wystąpienie ze 
stosownym wnioskiem (zob. np. wyroki w sprawach o sygn. akt: I SA/Bk 
202/18, I SA/Bk 330/18, I SA/Bk 343/18, I SA/Bk 509/18). 

W orzecznictwie Sądu dominowały w 2018 roku sprawy 
dotyczące dofinansowania projektów budowy zagrodowych elektrowni na 
biogaz z gnojowicy krów mlecznych. Projekty składane były w ramach Osi 
Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka 
oparta na odnawialnych źródłach energii. Podstawą negatywnej oceny 
wniosków złożonych przez kilkunastu potencjalnych beneficjentów było 
m.in. stwierdzenie przez dwie osoby oceniające, że zaproponowane 
wydatki kwalifikowane nie były zgodne z zasadami finansowania projektu 
w ramach działania/konkursu, naruszały bowiem zasady unikania 
konfliktu interesów. Osoby oceniające zauważyły w poszczególnych 
przypadkach, że wnioskodawcy wystosowali w drodze elektronicznej 
zapytania ofertowe do potencjalnych dostawców do udziału  
w prowadzonym przetargu, na dostawę, montaż i uruchomienie 
mikrobiogazowni, a w przewidzianym terminie wpłynęła tylko jedna oferta 
firmy, która została wybrana, a której wiceprezesem Zarządu była osoba 
reprezentująca wnioskodawców w przedmiotowych postępowaniach,  
i która to osoba sporządziła Biznes Plany, Karty Informacyjne 
Przedsięwzięć oraz Programy Funkcjonalno-Użytkowe. 

Sąd w wyrokach z dnia 18 lipca 2018 roku zgodził się, że w takiej 
sytuacji mamy do czynienia z powiązaniami osobowymi pomiędzy osobą 
zamawiającą a przyszłym dostawcą, co stanowiło w oczywistej 
sprzeczności z oświadczeniami Skarżących w poszczególnych sprawach, 
o braku powiązań osobowych bądź kapitałowych. Takie powiązania 
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osobowe mogą stanowić naruszenie zasady konkurencyjności, bowiem ta 
sama osoba przygotowuje w imieniu Skarżącego dokumentację 
konkursową, reprezentuje Skarżącego w toczącym się postępowaniu  
i jednocześnie pełni funkcję wiceprezesa Spółki, która z założenia ma 
realizować projekt, o dofinansowanie którego ubiega się Skarżący. 
Obowiązkiem Skarżącego jest takie przeprowadzenie procedury wyboru 
Wykonawcy, aby bezwzględnie zapewnić zachowanie zasady 
przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych 
wykonawców. Tymczasem Skarżący, już na etapie wstępnym, 
dotyczącym sondowania rynku podmiotów, mogących ewentualnie 
wykonać zamierzoną inwestycję, naruszył powyższą zasadę, faworyzując 
jedną z firm, której przedstawicielem była ta sama osoba, która 
przygotowywała dokumentację techniczną i konkursową dla Skarżącego. 
W ocenie Sądu, organ oceniający widząc naruszenie zasady 
konkurencyjności stanowiącej element uznania bądź też nie określonych 
wydatków za kwalifikowane może i powinien zakwestionować taki projekt, 
już na etapie oceny formalno-merytorycznej. Ocena kwalifikowalności 
wydatku, polegająca m.in. na analizie zgodności jego poniesienia  
z obowiązującymi przepisami prawa (w tym również dokumentami 
dotyczącymi danego programu pomocowego) następuje nie tylko  
w trakcie realizacji projektu i w trakcie kontroli projektów, ale również na 
etapie oceny wniosku o dofinansowanie na podstawie przedłożonej 
dokumentacji aplikacyjnej. Ocena kwalifikowalności nie odnosi się do 
przedłożonego projektu jako całości, którzy może odpowiadać celowi 
konkursu, lecz dotyczy kwalifikowalności konkretnych wydatków, m.in.  
w aspekcie adekwatności, racjonalności i rzetelności (zob. np. sprawy  
o sygn. akt: I SA/Bk 296/18, I SA/Bk 320/18, I SA/Bk 321/18, I SA/BK 
349/18, I SA/Bk 348/18). 

W sprawach o sygn. akt: I SA/Bk 330/18, I SA/Bk 331/18  
i I SA/Bk 332/18 wnioski o dofinansowanie dotyczyły projektów budowy 
elektrowni słonecznych (fotowoltaicznych). Zasadniczy spór zaś dotyczył 
ustalenia, czy wnioski spełniały wymogi formalne określone  
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020 
(SZOOP) oraz Regulaminie Konkursu, tj. czy strona jest dużym 
przedsiębiorcą, której podstawą działalnością nie jest produkcja energii. 

W świetle oceny członków Komisji, podtrzymanej następnie przez 
Instytucję Zrządzającą uznano, że podmioty wnioskujące  
o dofinansowanie w ww. sprawach, z uwagi na powiązania kapitałowe są 
dużymi przedsiębiorcami, jednak podstawową ich działalnością było 
wytwarzanie energii elektrycznej. Jak ustalono, w każdej z analizowanych 
spraw strona Skarżąca dokonała modyfikacji wpisu do KRS w zakresie jej 
podstawowej działalności i zmieniła główny przedmiot działalności 
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„wytwarzanie, energii elektrycznej” na „pozostała działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna gdzieindziej niesklasyfikowana” po 
złożeniu wniosku o dofinansowanie. W ocenie Sądu słuszne jest 
stanowisko, że działania te były pozorne i miały na celu dostosowanie 
zapisu do wymogów spełnienia warunku uzyskania dofinansowania 
zgodnego z SZOOP na lata 2014-2020 i zapisów Regulaminu konkursu, 
zmierzając do wykazania spełnienia danego kryterium konkursu mimo, że 
w rzeczywistości Spółka była podmiotem wykluczonym z aplikowania  
o dofinansowanie. Sąd zwrócił ponadto uwagę, że Skarżąca deklarowała 
w Biznes Planie, że jest spółką celową założoną w celu budowy 
elektrowni słonecznych (fotowoltaicznych), a załączone dokumenty 
finansowe wskazują na wydatki poniesione na przygotowanie projektów 
fotowoltaicznych. Sąd nie zaakceptował przy tym poglądu, że analiza 
przedmiotu głównej działalności Spółki powinna odnosić się do całej 
grupy kapitałowej, bowiem to ona będzie ponosić odpowiedzialność za 
realizację, wykonanie i rozliczenie projektu. Prawidłowo zatem była 
badana podstawowa działalność Spółki, tj. produkcja energii. 

W analizowanej kategorii Sąd kontrolował również sprawy  
w zakresie odmowy dofinansowania jednej z Gmin w przedmiocie 
zadania dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz 
z budową odcinka sieci wodociągowej oraz przebudowy ujęć wody -  
w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie: 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 
energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Po dokonaniu weryfikacji wniosku, zgodnie z zapisami § 11 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 
roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-
ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych  
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 (Dz. U. z 2016 roku poz. 1182 ze zm.) - Samorząd Województwa 
odmówił przyznania pomocy na ten projekt uznając, że operacja nie 
spełnia kryterium - budowa lub przebudowa stacji uzdatniania wody - 
gdyż inwestycja nie dotyczy budowy lub przebudowy stacji uzdatniania 
wody lub ujęcia wody, lecz w zakresie objętym wnioskiem będzie 
stanowiła remont urządzeń stacji. Sąd w wyroku w sprawie o sygn. akt  
I SA/Bk 42/18 podzielił ocenę Samorządu Województwa, że w spornym 
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zakresie odwołać się należy do definicji pojęć przebudowy i remontu 
zawartych w u.p.b.  

Wśród ciekawych problemów, którymi Sąd zajmował się 
rozpoznając skargi w omawianej kategorii spraw, znalazł się przypadek 
kontroli legalność decyzji orzekającej o solidarnej odpowiedzialności 
spółki A., jako nabywcy przedsiębiorstwa, za zaległości spółki B. z tytułu 
dofinansowania podlegającego zwrotowi, wypłaconego w związku  
z realizacją projektu. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję z powodu 
naruszenia art. 112 § 4 pkt 2 o.p., który wyraźnie wskazuje, że w zakresie 
odpowiedzialności za odsetki za zwłokę nabywca przedsiębiorstwa 
ponosi odpowiedzialność wyłącznie do dnia nabycia przedsiębiorstwa 
zbywcy. Zdaniem Sądu, brak było podstaw do pociągnięcia skarżącej 
Spółki do odpowiedzialności za odsetki za zwłokę powstałe po dacie 
nabycia przedsiębiorstwa (wyrok z dnia 9 maja 2018 roku sygn. akt  
I SA/Bk 170/18). 

W jednej ze spraw strona wystąpiła ze skargą zarzucającą 
bezczynność organu w sprawie rozpatrzenia i dopuszczenia do etapu 
oceny formalno- merytorycznej złożonego projektu. 

Odrzucając skargę Sąd uznał, że sprawa nie należy do 
właściwości sądu administracyjnego. Zdaniem Sądu przedmiot skargi nie 
podlega kontroli sądu administracyjnego, nie mieści się w granicach 
kognicji wyznaczanej ustawami, w tym przez przepisy art. 53, 58 i 59 oraz 
art. 61 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020, do którego nie można stosować przepisów art. 3 § 2 pkt  
8 i 9 p.p.s.a. Rozstrzygnięcia wymienione w art. 61 ustawy wdrożeniowej 
nie są podejmowane w formie decyzji administracyjnej lub postanowienia. 
Nie stanowią także aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej 
dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa 
w rozumieniu przyjmowanym na gruncie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.  
Ani w p.p.s.a., ani w ustawie wdrożeniowej, nie przewidziano możliwości 
poddania kontroli sądu administracyjnego tego, czy właściwa instytucja 
nie prowadzi naboru wniosków w trybie konkursowym w sposób 
przewlekły, albo pozostaje bezczynna. Konkurs taki nie jest prowadzony 
w trybie postępowania administracyjnego lub podatkowego, ani takiego, 
do którego przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego lub 
Ordynacji podatkowej znajdowałyby zastosowanie, jak tego wymaga art. 
3 § 2 pkt 9 p.p.s.a. (postanowienie z dnia 19 września 2018 roku sygn. 
akt I SAB/Bk 10/18). 
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10. Sprawy z zakresu prawa budowlanego 
W roku 2018 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Białymstoku wpłynęły 163 skargi w sprawach budowlanych, 
wywiedzione na działania organów administracji publicznej  
tj. rejestrowane w Repertorium SA. Z tego zakresu pozostało do 
rozpoznania z poprzedniego okresu 49 spraw. W 2018 roku załatwiono 
173 sprawy z zakresu budownictwa. W porównaniu z ubiegłym rokiem 
wpływ skarg z tego zakresu kształtuje się na podobnym poziomie. 

Największy odsetek w analizowanej kategorii stanowiły w tym 
roku sprawozdawczym sprawy o symbolu 6014 dotyczące rozbiórki 
obiektów budowlanych, oceny stanu technicznego i doprowadzenia 
obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem (60 spraw) oraz 
sprawy w przedmiocie pozwoleń na budowę objęte symbolem 6010 (56 
spraw). W dalszej zaś kolejności uplasowały się sprawy o symbolu 6019 
dotyczące ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej oraz wniesienia 
sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych (36 spraw). W sumie  
w sprawach z zakresu prawa budowlanego w 2018 roku wydano 114 
wyroki, w 33 przypadkach skargi/sprzeciw uwzględniono, a w 78 
skargi/sprzeciw zostały oddalone. Pozostałe sprawy zostały zakończone 
procesowo przez odrzucenie skargi lub umorzenie postępowania.  

Istotne zagadnienia, jakie pojawiły się w kategorii oznaczonej 
podsymbolem 6014, obrazują poniższe sprawy o sygnaturach akt: 
- II SA/Bk 100/16 oraz II SA/Bk 101/16, w których Sąd uchylając 
postanowienia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do 
wykonania obowiązku doprowadzenia budynku gospodarczego do 
zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 
wyprowadził tezę, że właściciel nieruchomości nabytej poprzez 
zasiedzenie nie jest następcą prawnym w rozumieniu art. 30 § 4 k.p.a. 
poprzedniego właściciela tej nieruchomości. Stwierdził, że skoro 
zasiedzenie jest pierwotnym sposobem nabycia prawa własności to 
oznacza, że następuje niezależnie od prawa poprzedniego właściciela. 
Powyższe wykluczało z kolei zastosowanie w kontrolowanej sprawie 
instytucji następstwa procesowego w stosunku do skarżącej, która nabyła 
prawo własności w sposób pierwotny przez zasiedzenie, a nie na wskutek 
zbycia tego prawa; 
- II SA/Bk 111/18, w której WSA w Białymstoku uwzględniając skargę 
wyeliminował z obrotu prawnego poza bezpośrednio zaskarżonymi 
decyzjami organów obu instancji, kończącymi procedurę naprawczą na 
podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 u.p.b. (tj. stwierdzeniem wykonania przez 
inwestora czynności naprawczych), również wydane - na podstawie art. 
51 ust. 1 pkt 2 u.p.b. – decyzje organów obu instancji początkujące 
procedurę naprawczą tj. nakładające na inwestora obowiązek wykonania 
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określonych czynności i robót budowlanych. Na płaszczyźnie 
kontrolowanej sprawie Sąd w pierwszej kolejności przypomniał, że 
przepisy prawa budowlanego przewidują trzy odrębne tryby likwidacji 
skutków samowoli budowlanej: tryb określony w art. 48, tryb określony  
w art. 49b oraz tryb przewidziany przepisami art. 50 – 51, zwany trybem 
procedury naprawczej, podkreślając następnie, że są to tryby rozłączne, 
stosowane w odmiennych stanach faktycznych. Nieprawidłowo zaś 
wszczęta w sprawie procedura naprawcza, zamiast procedury 
legalizacyjnej, komplikuje sytuację stron postępowania, w tym również 
inwestora. Zdaniem składu orzekającego w sytuacji, gdy zmieniony 
samowolnie sposób użytkowania obiektu budowlanego jest związany  
z przystosowaniem obiektu budowlanego samowolnymi robotami 
budowlanymi do wypełniana nowej (innej niż dotychczas) funkcji,  
w pierwszej kolejności należy ocenić samowolę budowlaną, a dopiero 
potem rozpocząć procedurę legalizacji zmienionego sposobu 
użytkowania obiektu. Końcowo Sąd podkreślił, że nie jest realnym 
obniżeniem wysokości budynku podwyższenie poziomu terenu przed 
wejściem do budynku, pozorujące dostosowanie wysokości obiektu do 
wymaganej; 
- II SA/BK 254/18, w której WSA w Białymstoku zaprezentował z kolei 
stanowisko, że nie istnieje przepis prawa, który nakazywałby organom 
nadzoru budowlanego działanie wyłącznie z urzędu na podstawie 
przepisów Rozdziału 6 „Utrzymanie obiektów budowlanych” ustawy 
Prawo budowlane. Podkreślił, że utrwalona praktyka nie może 
przysłaniać organom zasad ogólnych inicjowania postępowania 
administracyjnego (art. 61 § 1 k.p.a.) oraz indywidualnego rozważenia 
okoliczności konkretnej sprawy. Ilekroć zatem wystąpi sytuacja, w której – 
przy nieokreśleniu wprost w przepisach trybu wszczęcia postępowania – 
wniosek strony postępowania wyprzedzi podjęcie działań z urzędu, organ 
powinien rozważyć prowadzenie postępowania na wniosek, gdy jest to 
uzasadnione okolicznościami sprawy; 

Jako istotne w tym zakresie spraw należy odnotować również 
orzeczenie w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 456/18, w którym Sąd 
uchylając postanowienia inspektora nadzoru budowlanego w przedmiocie 
nałożenia obowiązku przedłożenia ekspertyzy technicznej stwierdził, że 
przepis art. 81 c ust. 2 u.p.b. ma charakter dowodowy, a zbieranie i ocena 
dowodów jest proceduralnym obowiązkiem organów prowadzących 
postępowanie. Stąd też "przerzucenie" w tym trybie obowiązku 
dowodowego na stronę postepowania, wymaga wyjątkowości sytuacji  
i rzetelnego uzasadnienia okolicznościami sprawy. Skład orzekający 
podkreślił, że przepis ten nie może być nadużywany i dla jego 
zastosowania nie jest wystarczające proste stwierdzenie organu, iż są 
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wątpliwości co do jakości wyrobów robót budowlanych lub robót 
budowlanych, czy stanu technicznego obiektu budowlanego, ale 
konieczne jest też wykazanie, że wątpliwości są uzasadnione, a więc 
mają charakter kwalifikowany. Wątpliwości takie organ powinien oprzeć 
na szczegółowej analizie stanu faktycznego sprawy i wyczerpująco ich 
wystąpienie uzasadnić, a skorzystanie z pomocy rzeczoznawcy winno 
odnosić się do sytuacji, gdy wiedza pracowników organu nie jest 
wystarczająca. Jak zasygnalizowano bowiem organy architektoniczno - 
budowlane i organy nadzoru budowlanego, stosujące ww. przepis są 
fachowymi pionami administracji publicznej, zatem co do zasady 
ewentualne wątpliwości powinny rozstrzygać we własnym zakresie,  
w ramach swoich kompetencji. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 798/17 WSA w Białymstoku 
zwrócił natomiast uwagę, że przepis art. 66 u.p.b. jest konkretyzacją 
przepisu art. 61 tejże ustawy, który stanowi, że obowiązki związane  
z utrzymaniem należytego stanu technicznego obiektu budowlanego 
spoczywają na jego właścicielu (odpowiednio: na współwłaścicielach).  
W sytuacji zatem, gdy obiekt budowlany stanowi współwłasność  
w częściach ułamkowych, to nakazy i zakazy sformułowane w decyzji, 
wydanej na podstawie art. 66 ustawy Prawo budowlane, powinny być 
skierowane do wszystkich współwłaścicieli. Nie ma przy tym znaczenia, 
jaki jest faktyczny podział budynku do użytkowania (quo ad usum), a 
także czy wykonanie obowiązków leży w interesie innych współwłaścicieli 
i czy jest zgodne z ich wolą. Organ nadzoru budowlanego nie rozstrzyga 
o sposobach finansowania wykonania robót, ale o obowiązku usunięcia 
niewłaściwego stanu technicznego obiektu. Z kolei spory dotyczące 
rozliczenia kosztów poniesionych w związku z wykonaniem robót, jak 
podkreślił skład orzekający, mogą być rozstrzygane na drodze 
postępowania cywilnego; 

Rozpatrując z kolei skargę wniesioną w sprawie sygn. akt  
II SA/Bk 377/18 skład orzekający przypomniał obowiązującą  
w orzecznictwie sądów administracyjnych zasadę, że jeżeli inwestor 
prowadzi roboty budowlane niezgodnie z dokonanym zgłoszeniem,  
a zakres odstępstw od zgłoszenia wskazuje, iż wykonanie robót 
budowlanych wymagało uzyskania pozwolenia na budowę, to organ 
nadzoru budowlanego powinien przeprowadzić postępowanie 
legalizacyjne na podstawie art. 48 u.p.b. Ustawa ta wprost przewiduje 
bowiem procedurę naprawczą dla przypadku prowadzenia robót 
budowlanych z istotnym odstępstwem od ustaleń i warunków określonych 
w pozwoleniu na budowę i zatwierdzonym projekcie budowlanym, 
natomiast dla prowadzenia robót budowlanych niezgodnie z zakresem 
zgłoszenia, takiej procedury nie zastrzega, co oznacza, że prawidłowość 
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zastosowania właściwej procedury dla takiego przypadku jest 
uzależniona od tego, jaki był zakres odstępstw od zgłoszenia. Jeżeli 
zatem wykonane roboty budowlane wymagały uzyskania pozwolenia na 
budowę i były robotami budowlanymi zaliczonymi do budowy, 
definiowanej jako budowa od podstaw, a także odbudowa, rozbudowa  
i nadbudowa obiektu budowlanego, to poprzestanie na procedurze 
naprawczej – zdaniem Sądu - jest niedopuszczalne. 

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 173/18, w której Sąd oddalając sprzeciw od decyzji uchylającej 
decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na 
budowę postawił tezę, że kategoria interesu prawnego w postępowaniu  
o pozwolenie na budowę zawiera element potencjalności. Stroną tego 
postępowania powinny być zatem nie tylko osoby, których interes prawny 
zostaje naruszony określonym rozwiązaniem projektowym, ale też takie, 
na których nieruchomości obiekt projektowany może oddziaływać - nawet 
jeśli z projektu budowlanego wynika, że spełniono wszystkie wymagania 
wynikające z przepisów prawa budowlanego i przepisów odrębnych. 
Podkreślono bowiem, że status strony postępowania daje danemu 
podmiotowi gwarancję udziału w tym postępowaniu, dla ochrony jego 
praw. Między innymi w toku postępowania podmiot ten winien mieć 
zapewnioną możliwość procesowego wykazania, że planowana 
inwestycja będzie ograniczać sposób wykonywania przez niego prawa 
własności, a zatem że jego nieruchomość znajduje się w obszarze 
oddziaływania inwestycji. Podawane przez niego argumenty winny zostać 
ocenione, co może zostać dokonane, gdy zapewniona mu zostanie 
możliwość uczestniczenia w postępowaniu; 
- II SA/Bk 160/18, w której WSA w Białymstoku uchylając decyzję 
organów nadzoru budowlanego obu instancji w przedmiocie 
zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego oraz zobowiązania do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie wyraził pogląd, że konstrukcja art. 
51 ust. 1 pkt 3 u.p.b., daje organowi nadzoru budowlanego dwa 
uprawnienia: pierwsze – do nałożenia obowiązku sporządzenia  
i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego 
zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych i drugie 
– do nałożenia wykonania określonych czynności lub robót budowlanych. 
Dokonana zaś przez inwestora zmiana rzędnych terenu jest istotnym 
odstępstwem od projektu budowlanego, co wynika z art. 36a ust. 5 pkt 1 
w zw. z art. 34 ust. 3 pkt 1 u.p.b. 
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Do zasad obowiązujących w postępowaniu naprawczym tutejszy 
Sąd nawiązał również w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 520/17, 
przypominając, że to na organie nadzoru budowlanego ciąży obowiązek 
zbadania zgodności wykonanych robót budowalnych z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zbadanie to  ma 
być konsekwencją własnej oceny organu nadzoru budowlanego opartej 
na konfrontacji naniesionego na aktualną mapę, położenia zrealizowanej 
zabudowy, z w ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego. W przypadku robót budowlanych, niewątpliwie 
zrealizowanych z  istotnymi odstępstwami od pozwolenia na budowę, dla 
których procedura naprawcza przewiduje obowiązek przedłożenia 
projektu budowlanego zamiennego, zbadanie zgodności zrealizowanych 
robót z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jeszcze przed nałożeniem obowiązku sporządzenia 
projektu zamiennego, zapobiega niepotrzebnemu narażeniu inwestora na 
poniesienie kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej zamiennej 
obiektu budowlanego, w sytuacji, gdy projekt zamienny z powodu 
oczywistej sprzeczności z miejscowym planem zagospodarowania nie 
mógłby zostać zaakceptowany. Skład orzekający w przedmiotowej 
sprawie podkreślił bowiem, że przedłożony przez inwestora projekt 
zamienny podlega takiej ocenie, jak projekt budowlany pierwotny złożony 
do zatwierdzenia przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę, a więc 
również w aspekcie zgodności z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (art. 35 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 
51 ust.1 pkt 3 u.p.b.). 

W omawianej podkategorii liczną grupę stanowiły sprawy 
zainicjowane sprzeciwem od decyzji kasacyjnych, o których mowa w art. 
138 § 2 k.p.a., wydanych przez organy administracji architektoniczno – 
budowlanej. Rozpatrując powyższe sprawy składy orzekające zgodnie 
podkreślały, że zakres kontroli legalności sprawowany przez sąd 
administracyjny w sprawie zainicjowanej sprzeciwem od decyzji 
kasacyjnej został określony w sposób zawężający, tzn. rola sądu 
administracyjnego kontrolującego decyzję o charakterze kasacyjnym 
sprowadza się do analizy przyczyn, dla których organ odwoławczy uznał 
za konieczne skorzystanie z możliwości przewidzianej przepisem art. 138 
§ 2 k.p.a. W konsekwencji, Sąd jest władny uwzględnić sprzeciw 
wyłącznie, gdy uchylenie decyzji organu I instancji i przekazanie sprawy 
temu organowi do ponownego rozpoznania nie wynikało z przesłanek 
wynikających z art. 138 § 2 k.p.a. (sygn. akt: II SA/Bk 84/18, II SA/Bk 
173/18, II SA/Bk 256/18, II SA/Bk 320/18).  

Na tle tychże spraw wyróżnić należy wyrok oddalający sprzeciw  
o sygn. akt II SA/Bk 462/18, w którym Sąd wyprowadził wniosek, że na 
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każdym z etapów realizacji przedsięwzięcia inwestor zobowiązany jest do 
przedłożenia aktualnej decyzji środowiskowej. Określenie w art. 72 ust.  
3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, czasowych 
granic obowiązywania decyzji środowiskowej ma bowiem na celu 
zagwarantowanie realizacji inwestycji w aktualnych uwarunkowaniach 
środowiskowych z wykorzystaniem adekwatnych rozwiązań technicznych. 
Związanie zaś organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę 
decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie ma charakteru 
bezwzględnego i dotyczy przede wszystkim parametrów technicznych 
inwestycji. Związanie to nie dotyczy takich kwestii jak ocena 
oddziaływania inwestycji na środowisko, albowiem na etapie 
postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę należy przedłożyć 
aktualną decyzję środowiskową – art. 55 u.p.z.p. Końcowo Sąd 
przypomniał również, że w postępowaniu sądowym toczącym się ze 
sprzeciwu od decyzji kasacyjnej nie ma zastosowania przepis art. 135 
p.p.s.a., co oznacza, że w takim postępowaniu Sąd nie może ocenić 
zasadności postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 43/18 WSA w Białymstoku 
nawiązując do treści art. 39 ust. 1 u.p.b. zwrócił z kolei uwagę, że 
prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do 
rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków 
wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania 
pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Powyższa zasada, w ocenie 
Sądu, ma również zastosowanie w postępowaniu naprawczym w zakresie 
istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego.  

Istotny z punktu widzenia omawianej materii wydaje się też wyrok 
w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 30/18, w którym Sąd uchylając decyzję  
o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na 
budowę, stwierdził, że co prawda zgodnie z art. 37 ust. 1 u.p.b. 
pozwolenie na budowę wygasa z mocy prawa z dniem ziszczenia się 
jednej z przesłanek określonych w art. 37 ust. 1 u.p.b., a wydanie decyzji 
stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na budowę ma charakter 
deklaratoryjny, tym niemniej deklaratoryjność tej decyzji (stwierdzającej 
wygaśnięcie pozwolenia na budowę), nie oznacza jednak, że przesłanki 
stanowiące podstawę jej wydania mogą być ustalane jako element stanu 
faktycznego w sprawie o zmianę pozwolenia na budowę, a zatem że bez 
uzyskania odrębnej decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na 
budowę można rozstrzygać (w postępowaniu o zmianę pozwolenia na 
budowę), czy to pozwolenie wygasło czy też nie. 



  

83 

 

W analizowanej grupie spraw o podsymbolu 6012 na 
uwzględnienie zasługuje wyrok o sygn. akt II SA/Bk 154/17, w którym Sąd 
oddalając skargę na postanowienie organu nadzoru budowlanego  
w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych wyraził pogląd, że 
zbiornik ziemny służący do przechowywania nawozu płynnego, wyłożony 
materiałem izolacyjnym, jest obiektem budowlanym w rozumieniu art.  
3 pkt 1 i 3 u.p.b. Budowa takiego obiektu wymagała zaś uprzedniego 
uzyskania pozwolenia na budowę, w myśl art. 28 ust. 1 u.p.b. Skoro 
inwestor takim pozwoleniem nie dysponował to zastosowany tryb 
legalizacji z art. 48 u.p.b. skład orzekający uznał za prawidłowy. 

Rozpatrując z kolei skargi na decyzje organów nadzoru 
budowlanego w przedmiocie nakazania przywrócenia poprzedniego 
gospodarczego sposobu użytkowania budynku użytkowanego obecnie 
jako mieszkalny, Sąd przypomniał, że badanie zmiany sposobu 
użytkowania może dotyczyć jedynie obiektów legalnie wzniesionych (lub 
zalegalizowanych). Aby ocenić, czy doszło do samowolnej zmiany 
sposobu użytkowania musi nastąpić wcześniej ustalenie pierwotnego 
przeznaczenia danego obiektu. Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub 
jego części sprowadza się głównie do potrzeby ustalenia, czy i w jakim 
stopniu podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części 
działalności związanej z jego użytkowaniem wpływa na zmianę wymagań 
stawianych obiektowi, związanych głównie z bezpieczeństwem jego 
dalszego, zmienionego sposobu użytkowania. Zmianę tę – jak podkreślił 
skład orzekający - trzeba oceniać w porównaniu ze sposobem 
użytkowania tego obiektu określonego w pozwoleniu na budowę lub 
zgłoszeniu, ewentualnie w porównaniu ze sposobem użytkowania 
wskazanego w późniejszych zezwoleniach na zmianę sposobu 
użytkowania. Ustawodawca otworzył bowiem drogę do zalegalizowania 
samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu (sygn. akt II SA/Bk 
756/17 i 757/17). 

Wśród spraw o symbolu 6019 należy zwrócić uwagę na 
orzeczenia o sygn. akt II SA/Bk 519/18 i II SA/Bk 520/18, w których Sąd 
stanął przed koniecznością oceny, czy maszt antenowy stanowi 
tymczasowy obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem i czy z tego 
względu zwolniony jest z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę, a wystarczające jest dokonanie zgłoszenia zamiaru jego 
posadowienia. Opierając się na zebranym w sprawie - materiale 
dowodowym, w tym opisie inwestycji zawartym w zgłoszeniu oraz 
załączonych do zgłoszenia - dokumentach, obrazujących zarówno 
wielkość planowanego obiektu (wysokość całej konstrukcji - 29 m), jak  
i sposobie osadzenia obiektu na gruncie (w postaci podpory i czterech 
naziemnych stóp obciążonych balastem w postaci bloczków betonowych 
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M6 oraz za pomocą czterech odciągów), skład orzekający stwierdził, że 
jest to obiekt trwale związany z gruntem. W tym zakresie Sąd odwołał się 
także do zasad doświadczenia życiowego i podstawowych zasad logiki 
wnioskując, że obiekt tak wysoki i o znacznej masie, dla zachowania 
bezpieczeństwa musi być stabilny, aby opierać się siłom fizycznym, jakie 
mogą na niego oddziaływać. Sporny maszt, dla swojego prawidłowego  
i bezpiecznego użytkowania, musi być zatem połączony trwale z gruntem 
i ma być na tyle "mocno dociśnięty" do gruntu, aby opierał się czynnikom 
zewnętrznym. Konkludując skład orzekający doszedł do wniosku, że 
przedmiotowy tymczasowy maszt antenowy wymagający stabilizacji na 
gruncie przy pomocy balastu jest obiektem trwale związanym z gruntem, 
a zatem jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (art. 28 
ustawy Prawo budowlane), co w konsekwencji uzasadniało wniesienie 
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu od 
dokonanego zgłoszenia.  

W pozostałych sprawach przedmiotowej kategorii nie 
odnotowano rozstrzygnięć, które w sposób zasadniczy wniosłyby nowe 
stanowiska do orzecznictwa sądów administracyjnych. 

 
11. Sprawy z zakresu pomocy społecznej 

W 2018 roku WSA w Białymstoku rozpoznał łącznie 148 spraw  
z zakresu pomocy społecznej wpisanych do Repertorium SA (w ubiegłym 
roku rozpoznano ich 129). W 105 sprawach skargę (sprzeciw) oddalono, 
a w 24 skargę (sprzeciw) uwzględniono.  

W przedmiocie zasiłków celowych i okresowych (podsymbol 
6320) rozpoznano 33 sprawy na posiedzeniu jawnym, a 6 na posiedzeniu 
niejawnym. W 34 sprawach skargę (sprzeciw) oddalono,  
w 2 uwzględniono, a w 3 odrzucono. Powodem uchylenia zaskarżonego 
postanowienia w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 554/18 nie były 
podniesione zarzuty, lecz przyczyny, które Sąd wziął pod uwagę  
z urzędu. Organ stanął bowiem na stanowisku, że odwołanie od decyzji 
odmawiającej przyznania zasiłku celowego zostało wniesione nie przez 
stronę, tylko przez osobę nieuprawnioną – jej córkę, która nie dołączyła 
pełnomocnictwa lub zgody na piśmie udzielonej przez skarżącą zgodnie  
z art. 106 ust. 6 u.p.s. Sąd wskazał jednak, że w sytuacji wniesienia 
niepodpisanego przez stronę odwołania, organ odwoławczy prawidłowo 
wezwał stronę do osobistego jego podpisania lub do podpisania przez 
pełnomocnika, który winien dołączyć pełnomocnictwo. Wezwanie zostało 
skierowane do strony, jednak wykonując powyższe wezwanie, to nie 
skarżąca złożyła podpisane odwołanie, tylko jej córka. W dołączonym 
oświadczeniu wskazała zaś, że to ona załatwia wszelkie sprawy swojej 
matki ze względu na jej stan zdrowia. Zdaniem Sądu, nastąpiła zmiana 
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sytuacji polegająca na tym, że pojawiło się odwołanie podpisane przez 
córkę skarżącej dotknięte brakiem formalnym w postaci czy to braku 
pełnomocnictwa, czy też zgody na piśmie udzielonej przez skarżącą.  
Z oświadczenia złożonego przez nią wynikało, że chciała ona zostać 
pełnomocnikiem matki, jednak nie stać jej było na ponoszenie kosztów 
uzyskania pełnomocnictwa. W zaistniałej sytuacji obowiązkiem organu 
było wezwanie córki skarżącej, na podstawie art. 50 k.p.a. do złożenia 
stosownego pełnomocnictwa lub zgody w rozumieniu art. 106 ust.  
6 u.p.s., w zakreślonym terminie, pod rygorem stwierdzenia 
niedopuszczalności odwołania. Organ jednak takiej czynności nie 
dokonał, stwierdzając, że odwołanie zostało złożone przez osobę 
nieuprawnioną. 

Spośród spraw, w których skargę oddalono, na szczególną 
uwagę zasługuje wyrok w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 844/17. W sprawie 
tej Sąd sformułował następującą tezę: „Uznaniowa decyzja nie oznacza 
dowolności w rozstrzygnięciu organu, ale i nie oznacza, że organ ma 
obowiązek spełnienia wszystkich żądań zawartych we wniosku strony. 
Organ ma obowiązek ustalenia i rozważenia indywidualnych okoliczności 
sprawy zgodnie z zasadą określoną w art. 7 k.p.a. oraz obowiązek 
uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia zgodnie z normą art. 107 § 3 
k.p.a., co pozwoli na kontrolę legalności podjętego rozstrzygnięcia  
i ocenę, czy nie zostały przekroczone granice uznania 
administracyjnego.” Orzeczenie jest prawomocne. 
 W sprawach dotyczących zasiłków stałych (podsymbol 6321) 
rozpoznano łącznie 3 sprawy, w każdej z nich skargę oddalono na 
rozprawie, przy czym do żadnego z orzeczeń nie zostało sporządzone 
uzasadnienie. Rozpoznano również tylko jedną sprawę o symbolu 6324 
(„rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka 
rodziny zastępczej”) o sygn. akt II SA/Bk 671/18, w której Sąd oddalił 
skargę. 
 Sąd rozpoznał łącznie 9 spraw w przedmiocie „usługi opiekuńcze, 
w tym skierowanie do domu pomocy społecznej” (podsymbol 6322).  
7 spraw zostało rozpoznanych na rozprawie, a 2 na posiedzeniu 
niejawnym (z czego 1 w trybie uproszczonym). W 4 sprawach skargę 
oddalono, w 3 uwzględniono, a w 2 skarga została odrzucona. W sprawie 
II SA/Bk 269/18, w której skargę oddalono, Sąd podkreślił, że decyzja 
przyznająca usługi opiekuńcze, w zakresie dotyczącym określenia ich 
rozmiaru, jest decyzją uznaniową, co oznacza że organ nie jest 
zobligowany do przyznania tej pomocy w wymiarze, który strona uznaje 
za wystarczający, ale może ją przyznać w rozmiarze, który uzna za 
niezbędny i w takim, który może być przyznany z uwagi na możliwości 
organu. Sąd dodał, że mimo niekwestionowanej konieczności 
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uzyskiwania przez skarżącego zwiększonej pomocy, powinien mieć on 
świadomość, że na organie ciąży obowiązek rozdzielania tej pomocy  
w sposób możliwie proporcjonalny, z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb i że nie można mówić o pokrzywdzeniu skarżącego, który 
uzyskuje pomoc w wysokości dwukrotnie wyższej od średniej. 

W sprawach o sygn. akt II SA/Bk 903/17 i II SA/Bk 904/17 Sąd 
uchylił decyzje organów obu instancji ze względu na uchybienia 
procesowe. Sąd podkreślił, że organ ustalający opłatę za pobyt 
pensjonariusza w DPS, ma powinność zarówno określenia kręgu osób 
zobowiązanych do pokrycia pozostałej części opłaty za pobyt w DPS, jak 
i ustalenia warunków finansowo-majątkowych tychże osób, 
pozwalających na wyprowadzenie wniosków co do tego, czy pozwalają 
one, w świetle ww. wymogów, na obciążenie tych osób stosownymi 
opłatami. W niniejszych sprawach organ dokonał ustalenia sytuacji 
majątkowej córek pensjonariuszki, jednak zaniechał tej czynności  
w stosunku do jej syna, poprzestając na uzyskaniu drogą elektroniczną 
jego deklaracji co do wysokości kwoty, w jakiej zamierza partycypować  
w kosztach pobytu matki w DPS (tj. 100 zł) oraz ogólnej i niczym nie 
uprawdopodobnionej informacji o jego trudnej sytuacji finansowej, oraz 
na zawarciu z zobowiązanym umowy, na mocy której zobowiązał się on 
do wnoszenia przedmiotowej opłaty w wysokości 100 zł miesięcznie. 
Mimo dysproporcji między zadeklarowaną przez zobowiązanego kwotą 
partycypowania, a pozostałymi do uregulowania miesięcznymi kosztami 
pobytu jego matki w DPS, organ nie podjął żadnych kroków w celu 
wyjaśnienia jego rzeczywistych możliwości finansowych. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 196/18 powodem 
uwzględnienia skargi był fakt, że organ nie ustalił w sposób niebudzący 
wątpliwości, czy sytuacja dochodowa skarżącego w porównaniu  
z okresem, w którym była wydawana decyzja ustalająca zasady 
odpłatności za pobyt w DPS istotnie uległa zmianie.  

Najliczniejszą grupę stanowiły sprawy o podsymbolu 6329,  
tj. „inne o symbolu podstawowym 632” – spraw takich rozpoznano 96 (74 
na rozprawie, 22 na posiedzeniach niejawnych). W 63 sprawach skargę 
(sprzeciw) oddalono, a w 19 uwzględniono.  

Podobnie jak w roku ubiegłym, duża ilość spraw dotyczyła 
świadczeń wychowawczych. W uzasadnieniu wyroku uwzględniającego 
skargę w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 79/18 Sąd sformułował 
następującą tezę: „Nieuprawnione jest automatyczne wyłączanie  
z zakresu przedmiotowego pojęcia „utraty dochodu” w rozumieniu art. 2 
pkt 19 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa  
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1851 ze zm.) sytuacji 
skorzystania przez pracownika z urlopu bezpłatnego. Każdy przypadek 
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przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym należy oceniać 
indywidualnie. Długotrwałe nieuzyskiwanie dochodu z powodu 
przebywania na urlopie bezpłatnym, spełniające przesłanki z art. 7 ust. 3 
ww. ustawy, może być powodem utraty dochodu w rozumieniu art. 7 ust. 
1 tej ustawy” (orzeczenie jest prawomocne). Na uwagę zasługuje również 
inne prawomocne orzeczenie – sygn. akt II SA/Bk 258/18, oddalające 
skargę w przedmiocie świadczenia wychowawczego przyznanego 
obywatelowi Rosji, narodowości czeczeńskiej, zamieszkującemu  
w Polsce jako osoba, której Polska udzieliła ochrony uzupełniającej  
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
W uzasadnieniu Sąd zawarł tezę, że: „Przepisy ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci wskazują na dwa nierozłączne elementy 
prawa cudzoziemców do otrzymywania świadczeń wychowawczych na 
dzieci: element formalny związany z zezwoleniem władz państwa 
polskiego na pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz na element faktyczny w postaci zamieszkiwania cudzoziemca na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykluczenie zatem któregokolwiek 
z elementów uprawnienia cudzoziemca do otrzymywania świadczenia 
wychowawczego, jest równoznaczne z koniecznością zweryfikowania 
decyzji w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia 
wychowawczego”. 

Odnotowania wymaga również teza postawiona w wyroku o sygn. 
akt II SA/Bk 364/18. Uwzględniając skargę w przedmiocie przyznania 
dodatku energetycznego, Sąd podniósł, że „Obwieszczenia Ministra 
Energii w zakresie wysokości dodatków energetycznych oraz okresów ich 
obowiązywania nie mogą stanowić podstawy do wydania odmownego 
rozstrzygnięcia, z uwagi na upływ okresów w nim wskazanych, a brakiem 
nowego obwieszczenia w tej kwestii, przy jednoczesnym spełnieniu 
wszystkich kryteriów przyznania dodatku energetycznego wynikających  
z ustawy Prawo energetyczne”. Sąd stwierdził, że uzależnianie przez 
organy obu instancji przyznania uprawnienia skarżącej do dodatku 
energetycznego za okres od maja do lipca 2018 roku dopiero po wydaniu 
kolejnego obwieszczenia Ministra Energii (w tym wypadku z dnia  
23 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości dodatku energetycznego 
obowiązującego od dnia 1 maja 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku) 
było nieuzasadnione. Mimo bowiem spełnienia przesłanek skarżąca 
takiego uprawnienia nie uzyskała, choć decyzja organu w tym zakresie 
nie była uznaniowa. Organ I instancji powinien przyznać jej dodatek 
energetyczny za cały uprawiony okres, z jednoczesnym 
poinformowaniem, że po dacie ogłoszenia nowego obwieszczenia będzie 
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on zobowiązany zmienić decyzję w tym zakresie w oparciu o art. 155 (za 
zgodą strony) czy też art. 163 k.p.a.  

Należy również zwrócić uwagę na tezę zawartą w wyroku 
uchylającym decyzje organów obu instancji w sprawie ze skargi na 
decyzję odmawiającą przyznania świadczenia pielęgnacyjnego (sygn. akt 
II SA/Bk  547/18). Sąd stwierdził, że „Zróżnicowanie sposobu orzekania  
o niepełnosprawności w zależności od wieku niepełnosprawnego 
wprowadzone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie stanowi podstawy do 
wprowadzenia ograniczenia (wyłączenia) uprawnienia do świadczenia 
pielęgnacyjnego należnego z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną, 
przewidzianego ustawą o świadczeniach rodzinnych. Przepis art. 17 ust. 
1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie ma bowiem charakteru 
dyskryminującego niepełnosprawnych ze względu na wiek”. 

Podkreślić należy, że Sąd w kategorii spraw o symbolu ogólnym 
632 rozpoznał łącznie 3 sprawy, w których został wniesiony sprzeciw od 
decyzji kasacyjnej wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. Od dnia  
1 czerwca 2017 roku decyzja taka podlega zaskarżeniu wyłącznie 
sprzeciwem, a nie skargą, a zasady rozpoznawania sprzeciwów od 
decyzji kasacyjnych zostały uregulowane w rozdziale 3a p.p.s.a. We 
wszystkich sprawach sprzeciwy zostały oddalone. W sprawie o sygn. akt 
II SA/Bk 171/18 Sąd wskazał, że okoliczności jakimi kierował się organ 
odwoławczy uzasadniały uchylenie decyzji organu pierwszej instancji  
i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. W ocenie Sądu 
złożenie sprzeciwu w sprawie niniejszej świadczyło o niezrozumieniu 
instytucji decyzji kasacyjnej. Decyzja ta była bowiem "korzystnym" 
rozstrzygnięciem dla strony. Sąd podkreślił, że zaskarżone 
rozstrzygnięcie miało charakter wyłączenie formalny, i w żaden sposób 
nie odnosiło się do zasadności żądań skierowanych przez skarżącą. 
Uchylona decyzja organu pierwszej instancji była dla strony niekorzystna, 
albowiem odmawiała zmiany decyzji poprzez przywrócenie świadczenia 
pielęgnacyjnego na stałe. Uchylenie tej decyzji przez organ odwoławczy 
oznaczało, że organ pierwszoinstancyjny jeszcze raz będzie musiał 
rozpoznać wniosek skarżącej o przyznanie zasiłku, po uprzednim 
jednoznacznym określeniu przez nią przedmiotu tego wniosku. 

Podsumowując należy stwierdzić, że liczba rozpoznanych spraw 
dotyczących pomocy społecznej w 2018 roku ukształtowała się na 
podobnym poziomie, co w roku ubiegłym. Także problematyka tych spraw 
nie odbiegała znacząco od będącej przedmiotem orzekania w roku 2017. 
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12. Sprawy z zakresu wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości 
W 2018 roku Sąd rozpoznał łącznie 57 spraw z zakresu 

wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości o symbolu ogólnym 618, spośród 
których rozpoznano merytorycznie 54 sprawy (1 skargę odrzucono, zaś  
w 2 sprawach umorzono postępowanie). W 42 sprawach skargi/sprzeciwy 
oddalono, zaś w 12 sprawach uwzględniono. Jeden wyrok został wydany 
na posiedzeniu niejawnym, zaś pozostałe zapadły na rozprawie. W 2018 
roku wpłynęło łącznie 49 skarg na działania organów w sprawach 
omawianej kategorii (rejestrowanych w Repertorium SA), co stanowi 
istotny spadek względem 2017 roku, kiedy to wpłynęło 77 takich spraw. 

W ujęciu przedmiotowym, wśród spraw rozpoznanych 
merytorycznie 3 dotyczyły wywłaszczenia nieruchomości  
i odszkodowania (podsymbol 6180), 7 spraw zajęcia nieruchomości  
i wejścia na nieruchomość (podsymbol 6181), 27 spraw zwrotu 
wywłaszczonej nieruchomości i rozliczeń z tym związanych (podsymbol 
6182), zaś 17 spraw to sprawy inne o symbolu podstawowym 618 
(podsymbol 6189). 

Wszystkie skargi w sprawach o podsymbolu 6180 zostały 
oddalone. Sprawy te dotyczyły: odmowy wszczęcia postępowania  
w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za 
wywłaszczoną nieruchomość, ze względu na uprzednie rozstrzygnięcie 
sprawy, której dotyczyło żądanie strony, ostatecznymi decyzjami 
administracyjnymi (II SA/Bk 666/17), wywłaszczenia prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości i ustalenia odszkodowania za nieruchomość 
(sygn. akt II SA/Bk 450/18) oraz umorzenia wznowionego postępowania 
zakończonego orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej  
z 1964 roku o wywłaszczeniu i odszkodowaniu, w części dotyczącej 
wywłaszczenia za odszkodowaniem nieruchomości, ze względu na brak 
dochowania przez wnioskodawców terminu z art. 148 § 1 k.p.a. (sygn. akt 
II SA/Bk 474/18). 

Spośród spraw o podsymbolu 6181, w dwóch uwzględniono 
skargi, zaś w pozostałych orzeczono o ich oddaleniu. W sprawie o sygn. 
akt II SA/Bk 843/17, dotyczącej ustalenia odszkodowania za ograniczenie 
sposobu korzystania z nieruchomości powstałego w związku  
z udzieleniem zezwolenia na przeprowadzenie prac budowlanych 
polegających na przeciągnięciu przewodów nad nieruchomością,  
u podłoża uchylenia decyzji organów obu instancji legł brak dokonania 
przez organy wnikliwej oceny zasadniczego dowodu w sprawie, jakim był 
operat szacunkowy. Główne wątpliwości dotyczyły zaś prawidłowości 
ustalenia odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości, czyli 
ustalenia elementu odszkodowania za szkodę trwałą. W ocenie Sądu  
w sporządzonym w sprawie operacie szacunkowym pominięto przesłanki 
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z § 43 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, które to 
uchybienie Sąd polecił uzupełnić w ponownie przeprowadzonym 
postępowaniu. Druga sprawa, w której uwzględniono skargę (sygn. akt  
II SA/Bk 255/18), dotyczyła kwestii uchylenia decyzji w sprawie 
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, w związku z budową 
napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i przekazania 
sprawy do ponownego rozpatrzenia, z powodu nieprawidłowego 
przeprowadzenia przez inwestora rokowań z właścicielem nieruchomości 
oraz braku należytego rozpatrzenia przez organ I instancji, wszystkich 
zgromadzonych dowodów. Do uchylenia zaskarżonej decyzji doszło na 
gruncie procesowym, bowiem w ocenie Sądu stan sprawy nie uzasadniał 
skorzystania przez organ odwoławczy z dyspozycji art. 138 § 2 k.p.a. 
Pozostałe sprawy o ww. podsymbolu dotyczyły zobowiązania do 
udostępnienia nieruchomości w celu wykonania prac remontowych na linii 
elektroenergetycznej oraz ograniczeń sposobu korzystania  
z nieruchomości, w związku z budową lub przebudową sieci 
elektroenergetycznej. 

W najliczniejszej kategorii spraw o podsymbolu 6182 
uwzględniono jedynie dwie skargi. W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 923/17 
uchylono decyzje organów obu instancji wydane w przedmiocie zwrotu 
nieruchomości wywłaszczonej z przeznaczeniem pod budowę zbiornika 
wodnego, po pierwsze z uwagi na naruszenia proceduralne polegające 
na braku ustalenia, czy zwracana nieruchomość znajduje się w obrębie 
czaszy tego zbiornika oraz braku analizy zapisów planu miejscowego, na 
którego obszarze znajduje się owa nieruchomość, po drugie, z uwagi na 
brak przeanalizowania w tym zakresie przez organy przepisów Prawa 
wodnego, a po trzecie, ze względu na naruszenie art. 137 ust. 1 i 2 u.g.n. 
Powołując się w tym względzie na orzecznictwo Sąd wskazał, że 
ustalenie, czy cel określony w decyzji o wywłaszczeniu został 
zrealizowany, może być dokonane nie tylko w przypadku powstania na 
wywłaszczonych nieruchomościach inwestycji wymagającej wykonania 
robót budowlanych, ale również wtedy, gdy organ stwierdzi, że na 
nieruchomościach tych doszło do wykonywania określonych czynności 
faktycznych w związku z celem wywłaszczenia określonym w orzeczeniu 
o wywłaszczeniu. W stanie faktycznym niniejszej sprawy sam fakt 
porastania krzaków i trawy na ewentualnym obszarze czaszy zbiornika 
nie musiał zaś świadczyć o niezrealizowanym celu wywłaszczenia, 
bowiem teren ten mógł stanowić strefę ochronną tego zbiornika przed 
zanieczyszczeniami, a taka forma jego zagospodarowania może być 
wystarczająca do pełnienia tej funkcji. Z kolei w sprawie o sygn. akt  
II SA/Bk 310/18 do uchylenia decyzji wydanych w przedmiocie zwrotu 
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udziałów w nieruchomości wywłaszczonej w 1969 roku pod drogę 
publiczną, doszło wskutek niewyjaśnienia przez organy okoliczności 
faktycznych sprawy, w szczególności zaś zaniechania pozyskania  
z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zdjęć 
lotniczych przedmiotowej nieruchomości, które w ocenie Sądu 
pozwoliłyby na dokonanie ustaleń, czy doszło do realizacji celu 
wywłaszczenia. 
 W pozostałych sprawach zdecydowanie przeważały skargi na 
decyzje orzekające zwrot części lub udziałów wywłaszczonych 
nieruchomości, aniżeli na decyzje odmawiające takiego zwrotu.  
W sprawach tych podstawową osią sporów była ocena przesłanek 
zasadności zwrotu, a więc ustalenie zbędności wywłaszczonej 
nieruchomości na cel wywłaszczenia, a przy tym i kwestia zrealizowania 
celu dokonanego wywłaszczenia. W wielu sprawach Sąd odwoływał się 
do linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, wynikającej z orzeczeń 
wydanych w sprawach P 38/11 i P 12/11, wskazując, że jeśli cel 
wywłaszczenia został zrealizowany przed wejściem w życie art. 137 
u.g.n. (przepisu definiującego normatywnie przesłankę zbędności 
nieruchomości na cel wywłaszczenia), to brak jest podstaw do zwrotu 
wywłaszczonej nieruchomości. Ponadto na uwagę w tym zakresie 
zasługują następujące sprawy o podanych niżej sygnaturach akt: 
- II SA/Bk 743/17, w której odmówiono zwrotu części wywłaszczonej pod 
budowę parkingu nieruchomości, pomimo stwierdzenia spełnienia 
przesłanek zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, a to z uwagi na ich 
nabycie w drodze zasiedzenia przez osoby fizyczne, co uzasadniało 
zastosowanie w spawie uchwały NSA z 13 kwietnia 2015 roku I OPS 3/14 
zgodnie z którą jeżeli są spełnione przesłanki zwrotu wywłaszczonej 
nieruchomości wskazane w art. 136 ust. 3 w zw. z art. 137 u.g.n., 
podstawą odmowy jej zwrotu może być zbycie na rzecz osób trzecich. 
Jakkolwiek w niniejszej sprawie przejście własności działek nie nastąpiło 
na skutek ich zbycia w drodze czynności cywilnoprawnej, to jednak,  
w ocenie Sądu, nie zmienia to faktu, że nie stanowią one już własności 
Skarbu Państwa, ani jednostki samorządu terytorialnego, co wyklucza 
możliwość ich zwrotu; 
- II SA/Bk 833/17, dotycząca zwrotu udziałów w wywłaszczonej 
nieruchomości, w której Sąd, odnosząc się do, podniesionego przez 
skarżącą gminę, zarzutu braku legitymacji do wystąpienia z wnioskiem  
o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, powołał się na wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 roku, SK 26/14, stwierdzający, że art. 
136 ust. 3 zd. 1 u.g.n. w zakresie, w jakim uzależnia przewidziane w nim 
żądanie byłego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego 
spadkobierców od zgody pozostałych byłych współwłaścicieli 
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nieruchomości lub ich spadkobierców, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2  
w zw. z art. 21 ust. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Wyprowadzając  
z powyższego konkluzję, że co do zasady, wszystkie udziały 
wywłaszczonej nieruchomości powinny być zwrócone w jednym 
postępowaniu, jednakże samodzielna legitymacja procesowa  
w postępowaniu zwrotnym, każdemu z byłych współwłaścicieli 
nieruchomości (spadkobiercy), powinna być zapewniona w takim stanie 
faktycznym w którym nie jest możliwe albo nadmiernie utrudnione 
ustalenie wszystkich współwłaścicieli (spadkobierców) wywłaszczonej 
nieruchomości. W związku zaś z tym, że w sprawie niniejszej, z racji tego 
że wywłaszczona nieruchomość stanowiła wspólnotę gruntową, 
nadmiernie utrudnionym a wręcz niemożliwym byłoby zwrócenie 
wszystkich udziałów w jednym postepowaniu. W sprawie tej Sąd podzielił 
także wypracowany w orzecznictwie pogląd, że wskazane w art. 140 ust. 
4 ww. ustawy, zwiększenie wartości nieruchomości na skutek działań 
podjętych bezpośrednio na nieruchomości, powiększające wysokość 
odszkodowania zwracanego Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu 
terytorialnego przez byłego właściciela lub jego spadkobierców, 
określonego według zasad wskazanych w art. 140 ust. 2 tej ustawy, może 
obejmować tylko te nakłady, które zostały poczynione dla realizacji celu, 
na rzecz którego nastąpiło wywłaszczenie; 
- II SA/Bk 208/18, w której Sąd sformułował następującą tezę: przesłanki 
zbędności nieruchomości na cel wywłaszczenia nie można oceniać 
poprzez pryzmat przydatności dla beneficjenta wywłaszczenia, terenu 
zagospodarowanego zgodnie z celem wywłaszczenia. Sprawa ta 
dotyczyła odmowy zwrotu nieruchomości wywłaszczonej w 1977 roku pod 
budowę Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Spór zaś dotyczył 
tej części wywłaszczonego obszaru, na którym od początku zaplanowano 
lokalizację parkingu i miejsc postojowych w ramach realizacji kompleksu 
budynków komendy. W ocenie Sądu kwestia przydatności 
wywłaszczonego terenu, na którym cel wywłaszczenia zrealizowano, 
pozostaje bez wpływu na ocenę przesłanek zwrotu wywłaszczonej 
nieruchomości. Nie jest dopuszczalna taka wykładnia przepisu art. 136 
ust. 3 u.g.n., która wyprowadza zbędność nieruchomości ze zdarzeń 
przyszłych, które nastąpiły po zrealizowaniu celu wywłaszczenia. 

W przypadku spraw o podsymbolu 6189 zdecydowanie 
przeważały w tym względzie skargi w sprawie ustalenia wysokości  
i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację 
inwestycji drogowej, w trybie uregulowanym przepisami tzw. specustawy 
drogowej. W sprawach tych najistotniejszą kwestią sporną była 
prawidłowość sporządzenia operatu szacunkowego, a przy tym związane 
z nią zagadnienie dotyczące zakresu jego oceny, w odniesieniu do 
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którego Sąd wskazywał, że stwierdzenie, że ocena ta nie może wkraczać 
w merytoryczną zasadność opinii rzeczoznawcy majątkowego należy 
rozumieć w ten sposób, że nie można w jej wyniku przyjąć, że wartość 
nieruchomości jest inna niż przyjął to rzeczoznawca majątkowy. Organ 
administracji jest natomiast obowiązany domagać się od rzeczoznawcy 
majątkowego wyjaśnień w przypadku, gdy operat zawiera niejasności, 
błędy lub stwierdzenia nieodpowiadające rzeczywistemu stanowi rzeczy. 
Konieczność oceny operatu nie zwalnia natomiast organu administracji 
publicznej od zweryfikowania podejścia rzeczoznawcy majątkowego do 
wyceny oraz metody i techniki szacowania. Choć ich wybór należy do 
rzeczoznawcy, nie oznacza to, że może on działać dowolnie (sygn. akt:  
II SA/Bk 68/18, II SA/Bk 156/18, II SA/Bk 235/18, II SA/Bk 293/18,  
II SA/Bk 491/18, II SA/Bk 492, II SA/Bk 583/18).  

W tym przedmiocie warto zwrócić uwagę na tezę sformułowaną 
w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 236/18, stanowiącą, że: podobieństwo 
nieruchomości przyjętych do wyceny, zdefiniowane w art. 4 pkt 16 u.g.n. 
powinno wynikać z zawartego w operacie opisu nieruchomości 
wycenianej i nieruchomości porównywanych. Ocena wystąpienia bądź 
niewystąpienia podobieństwa opiera się na weryfikacji cech, którą organ 
może przeprowadzić także we własnym zakresie (oceniając ustalenia 
biegłego) nie narażając się na zarzut wkraczania w wiedzę 
specjalistyczną zastrzeżoną dla biegłego. Ponadto w sprawie o sygn. akt 
II SA/Bk 68/18, Sąd wskazał, że interpretacja sformułowania „wydanie 
nieruchomości” w kontekście art. 18 ust. 1e pkt 1 specustawy drogowej – 
sprowadza się do przyjęcia, że opisane w ww. przepisie zachowanie 
byłego właściciela, musi przybrać postać zachowania aktywnego 
wyrażającego się w działaniu, bowiem w przepisie tym wyraźnie stanowi 
się o wydaniu wywłaszczonej nieruchomości, a nie o gotowości do jej 
wydania, to zaś jednoznacznie przesądza o postawie aktywnej, od której 
zależy podwyższenie kwoty odszkodowania. 

W omawianej kategorii rozpoznano również kilka skarg na 
decyzje w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe 
wskutek ograniczenia prawa własności nieruchomości wynikającego  
z założenia i przeprowadzenia linii elektroenergetycznej (art. 128 ust. 4 
u.g.n., jednakże spraw tych było zdecydowanie mniej aniżeli w ubiegłym 
roku sprawozdawczym. Oprócz występującej w nich ww. kwestii zakresu 
oceny operatu szacunkowego, poruszano w nich te same, co w ubiegłym 
roku zagadnienia sporne, które dotyczyły: zakresu odszkodowania – 
składy orzekające wskazywały, że odszkodowanie, o którym mowa w art. 
128 ust. 4 u.g.n. obejmuje wyłącznie uszczerbek wywołany realizacją 
inwestycji i utratę wartości nieruchomości ze względu na realizację 
inwestycji i nie obejmuje szkód powstałych na skutek objęcia 
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nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
w którym przewidziano przebieg linii energetycznej (sygn. akt:  
II SA/467/18/, II SA/Bk 475/18, II SA/Bk 561/18); obszaru nieruchomości 
objętego szacowaniem dla ustalenia zmniejszenia wartości – w tym 
przedmiocie Sąd wyjaśniał, że decyzje ograniczające sposób korzystania 
z nieruchomości pod wykonanie linii elektroenergetycznych wyraźnie 
wskazują, że ograniczenia polegają w szczególności na uprawnieniu do 
wstępu na nieruchomość w celu wykonania w obszarze pasa 
technologicznego prac budowlano – montażowych oraz innych prac,  
a także wykonania czynności związanych z konserwacją, usuwaniem 
awarii i eksploatacją linii elektroenergetycznej. Odszkodowanie należy 
zatem ustalać dla części nieruchomości, na której doszło do ograniczenia 
na skutek zamiaru zrealizowania inwestycji liniowej (sygn. akt II SA/Bk 
475/18); a także różnicy między decyzją ograniczającą sposób 
korzystania z nieruchomości, a ustanowieniem służebności przesyłu 
(sygn. akt II SA/Bk 475/18).  

Jak wynika z powyższego, największy odsetek spraw o symbolu 
podstawowym 616 stanowiły sprawy o zwrot wywłaszczonych 
nieruchomości, wśród których uwzględniono jedynie nieliczne skargi, zaś 
gros zaskarżonych w tych sprawach decyzji dotyczył zwrotu 
wywłaszczonych nieruchomości, ich części lub udziałów. Liczba skarg 
wywiedzionych w tym przedmiocie spadła zaś względem roku ubiegłego. 
Zdecydowanie zmniejszyła się również liczba spraw dotyczących 
ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia 
prawa własności nieruchomości wynikającego z założenia  
i przeprowadzenia linii elektroenergetycznej. W podsymbolu 6182 
przeważały sprawy dotyczące ustalenia wysokości i wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji 
drogowej, w trybie uregulowanym przepisami tzw. specustawy drogowej, 
w których to sprawach Sąd konsekwentnie zwracał uwagę na 
konieczność dokonania rzetelnej oceny operatów szacunkowych oraz 
wyjaśniania przez organy zaistniałych na tym gruncie niejasności. 
Wyraźnie spadła również liczba pozostałych spraw w tej kategorii, w tym 
dotyczących innych niż wywłaszczenie sensu stricte ograniczeń prawa 
własności nieruchomości w szczególności zezwoleń na przeprowadzenie 
linii elektroenergetycznych oraz odszkodowań związanych z tymi 
ograniczeniami. Nadal jednak występują podobne zagadnienia 
problemowe dotyczące szacowania szkód na nieruchomości, w tym 
dotyczące obszaru nieruchomości podlegającego szacowaniu i zakresu 
odszkodowania. Ważną i aktualną kwestią nadal pozostaje prawidłowa 
ocena operatu szacunkowego, istotna w każdej sprawie niezależnie od 
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podstawy prawnej, w oparciu o którą dochodzi do ingerencji w prawo 
własności nieruchomości. 
 

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

W 2018 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Białymstoku wpłynęło 78 spraw z zakresu dróg publicznych i transportu 
ze skarg na działanie organów administracji (Repertorium SA),  
a z poprzedniego okresu pozostało 18 spraw. Załatwiono 77 spraw, w 
tym 58 spraw na rozprawie a 19 na posiedzeniu niejawnym. Na następny 
okres pozostało 19 spraw. W sprawach rozpoznanych na rozprawie w 11 
uwzględniono skargi, w 45 oddalono skargi a w 2 skargi odrzucono.  

W bieżącym roku sprawozdawczym podobnie jak w poprzednim 
roku najliczniejsze były podgrupy spraw o podsymbolu 6031,  
tj. uprawnienia do kierowania pojazdami oraz 6037, tj. transport drogowy i 
przewozy.  

W sprawach o podsymbolu 6031 rozpoznano 21 spraw w tym  
18 spraw na rozprawie – 4 skargi uwzględniono a 14 skarg oddalono.  
W sprawach, w których skargi zostały uwzględnione – 3 sprawy dotyczyły 
cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami a 1 odmowy wydania 
prawa jazdy. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 866/17, w której uchylono decyzje 
organów obu instancji w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do 
kierowania pojazdami spór sprowadzał się do zagadnienia 
dopuszczalności zastosowania art. 140 ust. 1 pkt 3a lit. a u.p.r.d.  
w stosunku do kierowcy, który uzyskał uprawnienia do kierowania 
pojazdami przed dniem wejścia w życie tego przepisu, tj. przed dniem  
18 maja 2015 roku, jednakże pozostałe przesłanki jego zastosowania 
ziściły się po tej dacie, zaś ustawodawca wprowadzając w życie ww. 
przepis nie ustanowił regulacji intertemporalnych. W sprawie niniejszej 
strona uzyskała po raz pierwszy prawo jazdy kat. B w dniu 6 marca 2015 
roku (przed wejściem w życie art. 140 ust. 1 pkt 3a lit. a u.p.r.d., tj. przed 
dniem 18 maja 2015 roku). W okresie dwóch lat od uzyskania prawa 
jazdy i jednocześnie po wejściu w życie ww. regulacji strona popełniła 
przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Zdarzenie to 
miało miejsce w dniu 23 grudnia 2016 roku i polegało na nieumyślnym 
naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Zdaniem Sądu, 
pomimo spełnienia warunku popełnienia przestępstwa w okresie 2 lat od 
uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami, przepis art. 140 ust. 1 pkt 
3a lit. a) u.p.r.d., w zaistniałym stanie faktycznym nie mógł mieć 
zastosowania. Sąd nie podzielił stanowiska Kolegium, zgodnie z którym 
jeśli zamiarem ustawodawcy nie jest objęcie nowymi przepisami 



  

96 

 

następstw zdarzeń powstałych przed wejściem w życie nowego prawa,  
to musi to znaleźć wyraźne odzwierciedlenie w treści przepisów 
przejściowych, co nie nastąpiło przy wprowadzaniu do porządku 
prawnego ww. przepisu. Sąd stwierdził, że skutek braku regulacji 
intertemporalnych nie może być rozstrzygnięty za pomocą tak 
jednoznacznej zasady, zwłaszcza że nie ma ona cech zasady 
normatywnej. W konkluzji Sąd wyraził stanowisko, że w sprawie niniejszej 
w sposób niedopuszczalny retroaktywnie zastosowano przepis art. 140 
ust. 1 pkt 3a lit. a) u.p.r.d.Podano, że strona uzyskała prawo jazdy kat. B 
po raz pierwszy przed wejściem w życie ww. przepisu, natomiast moment 
popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji  
i wydanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne 
nastąpiły już po wejściu w życie ustawy wprowadzającej tę regulację. Nie 
wszystkie zatem przesłanki wymienione w art. 140 ust. 1 pkt 3a lit. a) 
u.p.r.d. ziściły się po dniu 18 maja 2015 roku, a zatem zastosowanie ww. 
przepisu nastąpiło do zdarzenia (składającego się z kilku elementów), 
które nie w całości wystąpiło w czasie jego obowiązywania. Skutkiem 
tego jest zdecydowane pogorszenie sytuacji strony przez ograniczenie 
uprawnienia do kierowania pojazdami uzyskanego przed dniem 18 maja 
2015 roku na skutek zdarzeń mających miejsce już po uzyskaniu tego 
uprawnienia i po zmianie stanu prawnego na jej niekorzyść. Z takim 
samym uzasadnieniem uchylono decyzje w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 
49/18. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 199/18 uchylono decyzję  
I i II instancji ze względów procesowych. Sąd w sprawie niniejszej za 
trafne uznał zarzuty zmierzające do podważenia skutecznego doręczenia 
decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji czyli 
zmierzające do podważenia prawidłowości ustalenia jednej z przesłanek 
decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, tj. przesłanki 
istnienia w obrocie prawnym ostatecznej decyzji o skierowaniu na 
kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. Przyjęto, że decyzje obydwu instancji, 
którymi orzeczono o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami – 
zostały wydane z wadą materialnoprawną, tj. cofnięto uprawnienia mimo 
niezaistnienia ku temu wszystkich przesłanek z art. 140 ust. 1 pkt 4 lit. a) 
u.p.r.d.. (brak w obrocie prawnym ostatecznej decyzji kierującej na 
kontrolne sprawdzenie kwalifikacji). Na kanwie tej sprawy Sąd 
sformułował następującą tezę: „1. Istnieje różnica między doręczeniem 
decyzji (art. 109 § 1 k.p.a.) a doręczeniem zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania z urzędu (art. 61 § 4 k.p.a.). Doręczenie decyzji oznacza 
doręczenie dokumentu decyzji, tj. dokumentu posiadającego cechy 
oryginału, a doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania jest 
doręczeniem informacji o wszczęciu postępowania. Dlatego informacja ta 
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może posiadać cechy poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kserokopii, co jest wykluczone w przypadku doręczenia decyzji”. 

Ostatnia ze spraw, w której uchylono decyzje organów obydwu 
instancji (sygn. akt II SA/Bk 313/18), dotyczyła odmowy wydania prawa 
jazdy. Uchylenie nastąpiło z uwagi na naruszenie przepisów prawa 
materialnego. Zdaniem Sądu, zastosowana przez organy podstawa 
prawna rozstrzygnięcia nie odzwierciedlała stanu faktycznego jaki 
wystąpił w sprawie. Sąd wywiódł, że istnieją odrębne podstawy orzekania 
w przedmiocie wydania prawa jazdy (art. 12 u.k.p.) oraz w przedmiocie 
wydania wtórnika dokumentu prawa jazdy (art. 18 u.k.p.). Decyzja  
w przedmiocie odmowy wydania prawa jazdy nie zastępuje i nie może 
być zamiennie traktowana z decyzją o odmowie wydania wtórnika prawa 
jazdy. W sytuacji złożenia przez stronę postępowania zarówno wniosku  
o wydanie prawa jazdy w warunkach art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 i 3 
u.k.p. (orzeczenia przez sąd powszechny środka karnego w postaci 
zakazu prowadzenia pojazdów określonej kategorii), jak i wniosku  
o wydanie wtórnika prawa jazdy (gdy dokument prawa jazdy został 
zagubiony, co wynika z oświadczenia strony złożonego pod rygorem 
odpowiedzialności karnej) – istnieje odrębny przedmiot postępowania do 
orzekania w przedmiocie wydania wtórnika a nie wydania prawa jazdy. 
Rozstrzygnięciem odzwierciedlającym cel regulacji art. 12 ust. 1 pkt 2 i 
ust. 2 pkt 2 i 3 u.k.p., ale też odzwierciedlającym stan faktyczny sprawy, 
tj. okoliczność zagubienia dokumentu prawa jazdy, zdaniem Sądu, będzie 
więc decyzja w przedmiocie wtórnika prawa jazdy.  

Jak wskazano we wstępie, zauważalną grupę spraw, podobnie 
zresztą jak w latach poprzednich, stanowiły skargi na decyzje organów w 
przedmiocie kar pieniężnych z tytułu wykonywania transportu drogowego. 
W sprawach o podsymbolu 6037 rozpoznano 33 spraw w tym 24 sprawy 
na rozprawie – 3 skargi uwzględniono a 21 skarg oddalono.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 825/17 uchylono decyzje organów 
obydwu instancji nakładające na stronę karę pieniężną w wysokości 
10.000 zł z tytułu naruszenia przepisów o transporcie drogowym  
z powodów procesowych. W sprawie tej organy uznały, że przewóz 
drogowy był wykonywany na rzecz właściciela pojazdu. Strona zaś przez 
cały czas postępowania (od momentu zawiadomienia o jego wszczęciu) 
twierdziła, że jest jedynie właścicielem pojazdu, natomiast na jej potrzeby 
w dniu zdarzenia nie był wykonywany żaden przewóz drogowy. Pojazd 
został udostępniony kierowcy, na jego potrzeby w ramach wzajemnych 
rozliczeń. Kierowca który wykonywał przewóz nie jest pracownikiem 
spółki i wykonuje przewozy drogowe w ramach prowadzonego przez 
siebie przedsiębiorstwa. Sąd w sprawie tej stwierdził, że nie wyjaśniono 
jaki podmiot wykonywał przewóz i sformułował tezę zgodnie z którą: „Do 
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obowiązku organu nakładającego karę za naruszenie warunków lub 
obowiązków przewozu drogowego należy ustalenie: czy wykonywano 
przewóz drogowy oraz jaki podmiot ten przewóz wykonywał (kto był 
podmiotem wykonawczym) oraz czy nastąpiło naruszenie obowiązków 
lub warunków przewozu drogowego określonych w art. 4 pkt 22 u.t.d.  
W sytuacji odpowiedzi twierdzących, obowiązkiem organu jest ustalenie 
jaka kara (w jakiej wysokości) może być nałożona i wymierzenie takiej 
kary lub sumy kar w sytuacji stwierdzenia podczas jednej kontroli 
drogowej więcej niż jednego naruszenia obowiązków”. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 932/17 Sąd uchylając 
decyzję organu odwoławczego stwierdził zastosowanie zbyt 
rygorystycznej, formalistycznej wykładni przepisu art. 34 ust. 6 lit. a 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014  
z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie tachografów stosowanych  
w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 
3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie 
drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych 
przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. U. 
UE nr L 60/1 z dnia 28 lutego 2014 roku). W sprawie tej, zdaniem 
organów, wskazanie w wykresówce niepełnych danych w zakresie 
imienia kierowcy uzasadniało nałożenie kary pieniężnej. Sąd nie 
podzielając tego stanowiska stwierdził, że przedmiotowa regulacja ma na 
celu zapewnienie skutecznej kontroli stosowania obowiązujących 
rozwiązań prawnych, poprzez niebudzącą wątpliwości możliwość 
przyporządkowania wykresówki do konkretnego kierowcy. Cel tego 
przepisu jest osiągnięty w sytuacji, gdy kierowca w wykresówce wskazuje 
wyłącznie swoje nazwisko lub nazwisko z inicjałem imienia, zaś nie ma 
wątpliwości, że jest to wykresówka tego konkretnego kierowcy. 

Ciekawą przedmiotowo grupę spraw stanowiły sprawy dotyczące 
wymierzenia kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy z dnia  
9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 
przewozu towarów (Dz. U. z 2017 roku, poz. 708 ze zm., dalej 
powoływana jako SENT), która nakłada na przewoźników szczególne 
obowiązki rejestracyjne i zgłoszeniowe w przypadku przewozu 
dotyczącego tzw. towarów wrażliwych, w tym oleju napędowego. 
Nieprawidłowe zrealizowanie tego obowiązku jest objęte sankcją. 
Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o SENT, w przypadku gdy 
podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik zgłoszą dane 
niezgodne ze stanem faktycznym, inne niż dotyczące towaru, 
odpowiednio na podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub 
przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 10.000 zł. Sąd 



  

99 

 

generalnie w sprawach tych skargi oddalał (sygn. akt: II SA/Bk 569/18;  
II SA/Bk 591/18, II SA/Bk 607/18; II SA/Bk 649/18), uznając argumentację 
przewoźników wskazującą na oczywistość omyłki i brak winy w jej 
popełnieniu za niemającą znaczenia dla wymierzenia kary. Zdaniem 
Sądu przepisy ustawy o SENT mają charakter bezwzględnie 
obowiązujący i nie przewidują wartościowania przyczyn naruszenia przez 
odpowiedzialne podmioty zasad systemu monitorowania drogowego 
przewozu tzw. wrażliwych towarów. Zostały przy tym ukształtowane tak, 
że przewidują sankcje pieniężne za obiektywnie stwierdzony fakt 
naruszenia przepisów. Kary pieniężne nakładane w trybie 
administracyjnym są niezależne od winy odpowiedzialnego podmiotu. 
Nałożenie kary jest obligatoryjne. Organy decyzyjne nie mogą uznaniowo 
oceniać okoliczności każdego przypadku naruszenia przepisów, wśród 
których zdarzać się mogą przypadki naruszeń ustawy niezamierzone, 
będące skutkiem błędu, omyłki, czy działania przyczyn zewnętrznych.  
 

14. Sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania 
przestrzennego 

W roku 2018 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Białymstoku wpłynęły 84 skargi na działania organów administracji  
w sprawach o symbolu 615. Z poprzedniego okresu pozostało 25 spraw. 
Na rozprawie załatwiono 61 spraw, w których 40 skarg oddalono,  
w 21 sprawach uchylono decyzje. 

Na posiedzeniu niejawnym rozpoznano 18 spraw. W sumie 
rozpoznano 79 spraw. Na następny okres pozostało 30 spraw. W tej 
kategorii spraw najliczniejszą grupę stanowiły jak zawsze skargi na 
decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.  
W roku sprawozdawczym wpłynęło 36 spraw z tego zakresu,  
z poprzedniego okresu pozostało zaś 11 spraw. Mniejsza ilość spraw 
obejmowała skargi dotyczące lokalizacji innej inwestycji celu publicznego, 
w tym zakresie wpłynęło 18 spraw a z pozostałego okresu pozostało  
5 spraw, a także skarg dotyczących opłat związanych ze wzrostem 
wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – wpłynęło 11 spraw.  
 

Ustalenie warunków zabudowy 
W tej kategorii łącznie rozpoznano 39 spraw. Na rozprawie 

rozpoznano 28 spraw, w tym 8 skarg uwzględniono, 20 skarg oddalono. 
Na posiedzeniu niejawnym rozpoznano 11 spraw. Na następny okres 
pozostało 8 spraw. 

Generalnie istota problemów w tych sprawach dotyczyła, 
podobnie jak w poprzednich latach, interpretacji tzw. „dobrego 
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sąsiedztwa, o którym stanowi art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. oraz 
prawidłowego ustalenia „granic obszaru analizowanego”. Przykładowo  
w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 268/18 oddalono skargę na decyzję 
odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na 
budowie czterech budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej 
wraz z infrastrukturą techniczną. Sąd stwierdził, że przeprowadzona w 
sprawie analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, 
mająca na celu ustalenie, czy planowana inwestycja spełnia warunek 
dobrego sąsiedztwa, została wykonana rzetelnie, kompleksowo i zgodnie 
z przepisami. Doprowadziła do słusznego wniosku, że planowana 
inwestycja nie spełnia tego warunku, albowiem zabudowa istniejąca na 
poddanym analizie obszarze posiada cechy typowej zabudowy 
zagrodowej, przeznaczonej prowadzeniu działalności rolniczej. Działki na 
których planowana jest przedmiotowa inwestycja położone są zatem na 
terenie rolniczym z podstawowym rodzajem zabudowy zagrodowej i nie 
sąsiadują z jakąkolwiek nieruchomością, na której występowałaby 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, mogąca stanowić punkt 
odniesienia do ustalenia parametrów dla planowanej inwestycji. 

Także w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 189/18 Sąd oddając skargę 
na decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy podzielił 
stanowisko organów, że nie został spełniony warunek określony w art. 61 
ust 1 pkt 1 u.p.z.p. Zdaniem Sądu słusznie organy stwierdziły, że ze 
względu na formę architektoniczną planowanej inwestycji w której brak 
jest górnej krawędzie elewacji frontowej, gzymsu lub attyki, wyznaczenie 
tych parametrów jest niemożliwe. Zasadnie także stwierdzono, że 
niemożliwe jest ustalenie parametrów dotyczycących geometrii dachu, 
albowiem planowana inwestycja ma mieć dach łupinowy o planie 
owalnym i przekroju łuku. Nie posiada kalenicy i połaci dachu. Na terenie 
analizowanym nie występuje zabudowa posiadająca tego typu formę  
i konstrukcję dachu. Budynki mieszkalne na analizowanym terenie mają 
regularny kształt na planie prostokąta i przykryte są dachami 
dwuspadowymi lub wielospadowymi. Planowana inwestycja ma zaś 
formę o nieregularnym kształcie oraz dach o kształcie łupinowym. Nie 
można więc mówić o kontynuacji tego typu zabudowy. Na kanwie tej 
sprawy wywiedziono tezę, że „ustalenie wymagań nowej zabudowy  
w decyzji o warunkach zabudowy ma stanowić w istocie odwzorowanie 
zagospodarowania i zabudowy istniejących na danym terenie. Jedynie 
plan miejscowy może zezwolić na zagospodarowanie danego terenu  
w sposób odmienny niż dotychczasowy”. 

Ciekawym zagadnieniem Sąd zajął się w sprawie o sygn. akt  
II SA/Bk 746/17, w której wypowiedział się na temat legitymacji skargowej 
parku krajobrazowego na terenie którego ustalono inwestorowi warunki 
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zabudowy dla inwestycji polegającej na utworzeniu nowej zabudowy 
zagrodowej obejmującej budowę: budynku mieszkalnego, budynku 
gospodarczego do przechowywania maszyn i urządzeń rolniczych, 
płodów rolnych i ogrodniczych oraz zbiornika na ścieki bytowe (szambo) 
o pojemności do 20 m

3
. Sąd w sprawie uchylił decyzję organu drugiej 

instancji umarzającą postępowanie odwoławcze z uwagi na brak 
przymiotu strony po stronie parku krajobrazowego. Zdaniem Sądu interes 
prawny do bycia stroną postępowania powinien być badany indywidualnie 
w każdej sprawie, z uwzględnieniem specyfiki jej stanu faktycznego. 
Wskazano, że planowania inwestycja znajduje się w samym centrum 
parku, na obszarze leśnym, zaś jej charakter, tj. budowa budynku 
mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz szamba mogą mieć wpływ 
na walory przyrodniczo-krajobrazowe otoczenia. Do ochrony tych właśnie 
wartości zobowiązany został park krajobrazowy reprezentowany przez 
dyrektora (art. 16 i art. 105 i 107 ustawy o ochronie przyrody). Uznanie, 
że organ ten nie jest stroną postępowania faktycznie uniemożliwia 
wykonywanie nałożonych na niego obowiązków. Powyższe uzasadnia 
twierdzenie, że parkowi krajobrazowemu przysługuje przymiot strony  
w postępowaniu w sprawie warunków zabudowy, a w konsekwencji 
możliwość wniesienia odwołania od tego rozstrzygnięcia. W ponownie 
prowadzonym postępowaniu nakazano uznać, że środek zaskarżenia 
wniosła strona postępowania. 

W ogólnej ocenie należy stwierdzić, że w 2018 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 2017 roku. Natomiast w przedmiocie innej 
inwestycji celu publicznego załatwiono 14 spraw, w tym: 10 spraw na 
rozprawie - 1 skargę uwzględniono i 9 oddalono oraz 4 sprawy na 
posiedzeniu niejawnym. Na następny okres pozostało do rozpoznania  
9 spraw.  

Sprawa, w której uchylono kwestionowane decyzje (sygn. akt  
II SA/Bk 134/18), dotyczyła ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii 
komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną 
linią zasilającą - dziewięć anten sektorowych zainstalowanych na wieży 
na wysokości 59 m n.p.t. Sąd stwierdził, że nie dokonano jednoznacznej 
kwalifikacji czy przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii 
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mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących 
potencjalnie oddziaływać na środowisko. W sprawie tej podzielono 
dominujące w orzecznictwie stanowisko, że dla dokonania prawidłowej 
oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, niezbędne jest dokładne 
określenie parametrów, zarówno poszczególnych anten jak i całego 
przedsięwzięcia. Istotne znaczenie ma wyjaśnienie kwestii czy moc anten 
planowanych do zainstalowania w ramach zamierzonego przedsięwzięcia 
nie kumuluje się wzajemnie lub z innymi urządzeniami wytwarzającymi 
pole elektromagnetyczne. Tymczasem w przedmiotowej sprawie organy 
obu instancji oparły się na wnioskach zawartych w opracowaniu, które nie 
zawiera jakichkolwiek rozważań lub obliczeń, dotyczących ewentualnego 
nakładania się (nachodzenia) wiązek promieniowania emitowanych przez 
poszczególne anteny. W sprawie zaś mając na uwadze zbieżne azymuty 
planowanych anten, nie można wykluczyć, że ewentualne nakładanie się 
lub nachodzenie poszczególnych wiązek spowoduje, że moc 
promieniowania przekroczy dopuszczalne wartości.  
 

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

W roku 2018 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Białymstoku wpłynęło 11 spraw o symbolu 6157. Rozpoznano  
2 sprawy, obie na rozprawie i w obu skargę oddalono. Na następny okres 
pozostało 9 spraw.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 212/18 w której sporządzono 
uzasadnienie oddalono skargę na postanowienie o odmowie 
przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Nie jest to zatem sprawa 
merytoryczna. Natomiast w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 344/18 w której 
oddalono skargę na decyzję w przedmiocie potrącenia opłaty 
planistycznej z kwoty odszkodowania nie sporządzono uzasadnienia. 
 

15. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii 
W roku 2018 zanotować należy wzrost wpływu skarg na działania 

organów administracji publicznej w sprawach przypisanych symbolowi 
612, który wyniósł 36. W badanej kategorii przeważały sprawy dotyczące 
wpisów do ewidencji gruntów i budynków – 16 skarg, ale znaczną część 
załatwień stanowiły też sprawy rozgraniczeniowe (12 skarg). 
Zdecydowanie mniejsza była natomiast liczba spraw związanych  
z klasyfikacją gruntów (3 sprawy).  
 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 
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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. 
Potwierdzeniem tej linii jest między innymi sprawa o sygn. akt II SA/Bk 
610/17, w której Sąd stwierdził, że ewidencja gruntów i budynków ma 
charakter wyłącznie rejestrowy, inaczej techniczno – deklaratoryjny.  
W postępowaniu ewidencyjnym nie tworzy się zmian, ale rejestruje 
zmiany wywołane zdarzeniami zewnętrznymi. Organy ewidencji gruntów  
i budynków rejestrują w ewidencji stany prawne ustalone w innym trybie 
lub przez inne organy orzekające. Organy ewidencji nie mogą 
samodzielnie rozstrzygać kwestii uprawnień do gruntu, budynku czy 
lokalu. Przez żądanie wprowadzenia zmiany w ewidencji, nie można 
dochodzić ani udowadniać swoich praw właścicielskich, czy uprawnień do 
władania nieruchomością. WSA w Białymstoku przypomniał 
jednocześnie, że aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów na 
wniosek uprawnionych może nastąpić wyłącznie po przedłożeniu przez 
nich dokumentów uzasadniających potrzebę aktualizacji, przy czym  
w trybie aktualizacji nie można uwidaczniać zmian nie objętych nowym 
zdarzeniem prawnym rozumianym jako zdarzenie powstałe po 
wprowadzeniu do ewidencji danych kwestionowanych. W wyniku 
postępowania aktualizacyjnego nie można merytorycznie korygować 
wpisów w ewidencji na podstawie powtórnej oceny archiwalnych 
dokumentów. 

Do powyższej zasady nawiązał również skład orzekający  
w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 257/18 podkreślając, że prostowanie 
błędnych wpisów w ewidencji jest możliwe, ale zawsze musi mieć to 
oparcie w stosownej dokumentacji. Nie może natomiast sprowadzać się 
do merytorycznego ustalania przez organ prowadzący ewidencję 
przebiegu granic pomiędzy poszczególnymi sąsiadującymi działkami.  
W ocenie Sądu w razie powstania sporu, co do tego czyją własnością jest 
nieruchomość ujawniona w operacie gruntów, powinno najpierw dojść do 
rozstrzygnięcia takiego sporu w drodze odpowiedniego procesu 
cywilnego, a dopiero potem do ujawnienia zapadłego w takim procesie 
orzeczenia w operacie ewidencyjnym. Postępowanie ewidencyjne nie 
rozstrzyga i nie może rozstrzygać sporów o prawa do gruntów, lokali, 
budynków, a więc własności. Organy ewidencyjne są tylko rejestratorem 
tych zmian prawnych, które zostały ustalone w innym trybie lub przez 
inne organy, a mogą tego dokonać wyłącznie w oparciu o decyzje 
administracyjne, orzeczenia sądowe, akty notarialne, w których zawarte 
są dane objęte ewidencją gruntów.  
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W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 237/18 WSA w Białymstoku 
stwierdził z kolei, że wnioskując o dokonanie przywrócenia (zmiany) 
przebiegu linii rozgraniczającej działki na mapie ewidencyjnej strona 
wnioskującą powinna powołać się na jedno ze źródeł wymienionych  
w § 36 rozporządzenia, jako podstawę żądanej zmiany i doręczyć 
organowi stosowny dokument. Rozstrzygnięcie powstałego zaś sporu  
o granice nieruchomości wymagać będzie przeprowadzenia bądź 
postępowania rozgraniczeniowego, bądź zainicjowania cywilnego 
postępowania o wydanie przygranicznych pasów gruntu spornej 
nieruchomości, w ramach których to postępowań sporządzana jest 
stosowna dokumentacja geodezyjno - kartograficzna z wykazem zmian 
danych ewidencyjnych oraz mapą do uregulowania stanu prawnego 
nieruchomości, które po przyjęciu do zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego mogłyby prowadzić do wprowadzenia w ewidencji 
zmiany danych przedmiotowych nieruchomości. 

W wyroku wydanym w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 449/18 
skład orzekający przypominając zasady rządzące postępowaniem 
aktualizacyjnym, wyprowadził z kolei wniosek, że nie można oczekiwać 
od organu rejestrowego, aby rozstrzygał spór dotyczący posiadania 
samoistnego nieruchomości, jako stanu faktycznego podlegającego 
reglamentacji prawnej przepisów prawa cywilnego. W ocenie Sądu, 
mylne jest przekonanie skarżącego, że dokonywane przez niego 
faktyczne czynności na gruncie, zobowiązują organ do tego, by wpisał  
w ewidencji gruntów osobę skarżącego, jako “posiadacza samoistnego" 
bez uprzedniego przedłożenia na tę okoliczność, stosownego dokumentu 
urzędowego (np. orzeczenia sądowego). Byłoby to jawnym 
przekroczeniem kompetencji organu rejestrowego, który nie posiada 
uprawnień do przypisywania określonym podmiotom własności ani innych 
kategorii władczych nad gruntem. W ocenie Sądu tylko ustalenie przez 
kompetentny organ, w urzędowym dokumencie (np. w orzeczeniu 
sądowym), iż zaistniało władanie gruntem w postaci posiadania 
samoistnego, mogłoby stanowić podstawę do dokonania przedmiotowej 
zmiany w ewidencji gruntów. 

Skład orzekający w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 625/18, 
uchylając decyzje organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
odmawiające wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów 
polegającej na wykreśleniu samoistnego posiadania, zajął z kolei 
odmienne stanowisko przyjmując, że przepis art. 24 ust. 2a pkt 2 u.p.g.k. 
tworzy nową jakość, nową autonomiczną podstawę, dającą szczególne 
uprawnienie podmiotom, które twierdzą, że są samoistnymi posiadaczami 
i nie są wpisane do rejestru – do złożenia wniosku o aktualizację 
ewidencji. W takiej sytuacji organ administracji zobowiązany jest ustalić, 
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czy ten podmiot rzeczywiście włada gruntem na zasadach samoistnego 
posiadania stosując się w szczególności do wymogów art. 7, 77 § 1 i 107 
§ 3 k.p.a. Takie działanie, będące de facto wyjściem poza ramy idei 
rejestru publicznego nastawionego wyłącznie na rejestrację stanów 
prawnych na podstawie orzeczeń sądów, aktów notarialnych, decyzji 
administracyjnych lub decyzji wydanych w wyniku przeprowadzenia 
modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, ma – zdaniem Sądu 
orzekającego w przedmiotowej sprawie - umocowanie w stanie prawnym 
obowiązującym od 12 lipca 2014 roku.  

W omawianej kategorii należy też wspomnieć o wyroku w sprawie 
o sygn. akt II SA/Bk 630/18, w którym skład orzekający uchylając decyzje 
organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, wyprowadził 
konkluzję, że skoro dane figurujące w ewidencji mają charakter pochodny 
względem dokumentów źródłowych, to oczywistym jest, że wszelkie 
zmiany tych danych muszą mieć charakter bezsporny. Organy 
prowadzące ewidencję nie są bowiem uprawnione do rozstrzygania stanu 
prawnego nieruchomości (a tym bardziej do rozstrzygania sporów 
dotyczących ich własności), lecz jedynie do zbadania, czy na podstawie 
dostępnych dokumentów zasadne jest dokonanie zmian wpisów 
istniejących w ewidencji. W przypadku powzięcia przez organ 
uzasadnionych wątpliwości w zakresie stanu prawnego nieruchomości, 
nie jest zatem możliwe prowadzenie postępowania administracyjnego, 
mającego na celu aktualizację zapisów widniejących w ewidencji,  
a konieczne staje się wszczęcie odpowiedniego postępowania przed 
sądem powszechnym, które doprowadzi do rozstrzygnięcia zaistniałego 
sporu. Z drugiej zaś strony, co wyraźnie zaakcentował skład orzekający, 
w przypadku gdy organ dysponuje dokumentacją, na podstawie której  
w sposób nie budzący wątpliwości wynika stan prawny nieruchomości lub 
zmiany tego stanu, ma on obowiązek ujawnienia tych danych  
w ewidencji. Zasadnicze znaczenie odgrywa tu bowiem podstawowa 
zasada prowadzenia ewidencji, którą jest zasada aktualności,  
tj. utrzymywania operatu w zgodności z aktualnymi, dostępnymi dla 
organu dokumentami i materiałami źródłowym. 

W kategorii spraw o symbolu 6121 należy wskazać na wyrok  
w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 805/17, w którym Sąd stwierdził, że 
aktualna regulacja w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
przewiduje także - poza zaliczaniem gruntów do odpowiedniego typu, 
rodzaju i gatunku gleby oraz klasy bonitacyjnej - ustalanie rodzaju użytku 
gruntowego, przy czym ustalanie rodzaju użytku gruntowego w ramach 
czynności klasyfikacyjnych dotyczy gruntów rolnych i leśnych, ponieważ 
tylko grunty rolne i leśne poddane są klasyfikacji gleboznawczej. 
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Wśród spraw rozgraniczeniowych o symbolu 6122 przeważały 
skargi na postanowienia dotyczące kosztów postępowania 
rozgraniczeniowego (m.in. sygn. akt II SA/Bk 115/18). W powołanych 
wyrokach składy orzekające konsekwentnie nawiązywały do uchwały 
NSA z 11 grudnia 2006 roku I OPS 5/06, wyrażającej stanowisko o 
możliwości obciążenia kosztami rozgraniczenia nieruchomości wszystkich 
stron będących właścicielami rozgraniczanych nieruchomości, a nie tylko 
strony żądającej wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego, jak też 
odnosiły tezę powyższej uchwały do stanu faktycznego badanej sprawy  
i oceniały, czy u podstaw żądania rozgraniczenia legł spór graniczny, 
uzasadniający potrzebę rozgraniczenia w interesie wszystkich właścicieli 
sąsiadujących nieruchomości, a w konsekwencji i obciążenie wszystkich 
właścicieli kosztami rozgraniczenia.  

Posiłkując się powyższą uchwałą Sąd w sprawie o sygn. akt  
II SA/Bk 95/18 przypomniał z kolei, że pomimo iż postępowanie 
rozgraniczeniowe może przebiegać w dwóch stadiach: administracyjnym i 
sądowym, to sama instytucja prawna "rozgraniczenia nieruchomości" – 
choć uregulowano ją w dwóch aktach prawnych (u.p.g.k. oraz k.c.) 
stanowi jedną całość. Skoro zatem, jak wynika z art. 152 – 153 k.c., 
postępowanie rozgraniczeniowe toczy się w istocie w interesie wszystkich 
podmiotów uczestniczących w rozgraniczeniu (wszystkich właścicieli 
sąsiednich i rozgraniczanych nieruchomości), to też wszyscy oni są 
zobowiązani do udziału w tych kosztach, bez względu na to, którzy z nich 
żądali wszczęcia tego postępowania. Rozważania w tym zakresie skład 
orzekający uszczegółowił tezą, że przy ustaleniu zasad rozliczania 
kosztów postępowania administracyjnego każdorazowo organ winien 
dokonać oceny, czy w ustaleniu granicy istnieje spór i czy rozgraniczenie 
leży w interesie obydwu stron postępowania, czy tylko jednej z nich. Jeśli 
w sprawie nie ma sporu, bo przykładowo w nieodległym czasie dokonano 
rozgraniczenia w jeden z możliwych sposobów określonych w ustawie – 
Prawo geodezyjne i kartograficzne, wówczas możliwe jest obciążenie 
kosztami postępowania rozgraniczeniowego w całości właściciela 
nieruchomości, który ponownie wszczyna postępowanie 
rozgraniczeniowe. Tylko bowiem w jego interesie prowadzone będzie to 
ponowne postępowanie, bowiem nie może być mowy o istnieniu sporu 
granicznego. 

W pozostałych sprawach przedmiotowej kategorii nie 
odnotowano natomiast 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  
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i niezmienny. Dominującą grupą w rozpatrywanych sprawach były 
natomiast w większości postanowienia ustalające koszty postępowania 
rozgraniczeniowego.  

 
16. Sprawy z zakresu ochrony środowiska 

W 2018 roku wpłynęło 55 skarg na działanie organów  
w sprawach oznaczonych symbolem ogólnym 613 (Ochrona środowiska  
i ochrona przyrody), czyli o 6 spraw mniej, aniżeli w roku poprzednim 
(61). Łącznie natomiast rozpoznano 65 spraw, z czego rozstrzygnięcia 
merytoryczne zapadły w 51 sprawach - w 14 z nich skargę/sprzeciw 
uwzględniono (w tym w 2 sprawach na posiedzeniu niejawnym), zaś  
w 37 skargę/sprzeciw oddalono (w tym w 2 sprawach na posiedzeniu 
niejawnym). W pozostałych sprawach skargi/sprzeciwy odrzucono  
z przyczyn formalnych, postępowanie umorzono lub połączono sprawy do 
wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.  

W ujęciu przedmiotowym, wśród spraw rozpoznanych 
merytorycznie, 1 sprawa dotyczyła pozwolenia na wprowadzanie do 
środowiska substancji lub energii (podsymbol 6130), 4 sprawy dotyczyły 
opłaty za korzystanie ze środowiska (podsymbol 6131), 1 sprawa kary 
pieniężnej za naruszenie wymagań ochrony środowiska (podsymbol 
6132), 5 spraw odpadów (podsymbol 6135), 6 spraw ochrony przyrody 
(podsymbol 6136), 6 spraw utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy (podsymbol 6138, w tym 2 sprawy o podsymbolu połączonym 
6391/6138) oraz 28 spraw innych o symbolu podstawowym 613 
(podsymbol 6139, w tym 2 sprawy o podsymbolu połączonym 6413/6139 
i 1 o podsymbolu połączonym 642/6139).  
 Jedyna rozpoznana sprawa o podsymbolu 6130 (sygn. akt  
II SA/Bk 360/18), dotyczyła skargi na zarządzenie pokontrolne 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, nakazujące skarżącej, 
w określonym w nim terminie, podjęcie działań w celu uregulowania stanu 
formalnoprawnego w zakresie pozwolenia wodnoprawnego na 
wprowadzanie do urządzeń kanalizacji substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska. Sąd uchylając zaskarżony akt, nie podzielił 
stanowiska organu, że zarządzenie pokontrolne, o którym mowa w art. 12 
ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska stanowi jedynie 
"przypomnienie o podstawowych obowiązkach wynikających z przepisów 
o ochronie środowiska", wskazując, że jest ono aktem o charakterze 
władczym organu administracji publicznej, nakładającym na adresata 
określone obowiązki. Z tej przyczyny, do zarządzenia pokontrolnego,  
w zakresie jego rozstrzygnięcia i uzasadnienia, należy przykładać taką 
samą miarę jak do innych władczych aktów organów administracji 
publicznej wydawanych w indywidualnych sprawach z zakresu 
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administracji publicznej, zaś przede wszystkim należy oczekiwać nadania 
mu takiej treści, która pozwoli adresatowi jasno odczytać, jakie 
naruszenie jest mu zarzucane oraz z jakiego powodu, tzn. w oparciu  
o które konkretne ustalenia i które konkretne przepisy prawa doszło do 
ustalenia występowania naruszenia. Zdaniem Sądu, te dwa wymogi 
powinny być spełnione w zarządzeniu pokontrolnym jednocześnie,  
a zatem nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której nakładany jest 
obowiązek bez wyjaśnienia na jakiej podstawie faktycznej i prawnej  
w danym konkretnym przypadku aktualność tego obowiązku organ ustalił, 
co miało miejsce w rozpoznawanej sprawie, w której w ocenie Sądu  
z treści zarządzenia pokontrolnego nie wynikało, jakie substancje 
szczególnie szkodliwe dla środowiska skarżąca wprowadzała do 
środowiska i w jakich ilościach, na podstawie jakich dokumentów to 
ustalono, ani też które ewentualnie normy skarżąca przekraczała bądź 
naruszała. 
 Wśród spraw o podsymbolu 6131 na uwagę zasługują orzeczenia 
wydane w sprawach o sygn. akt: II SA/Bk 69/18 i II SA/Bk 70/18,  
w których skarżącymi byli dwaj członkowie zarządu spółki kapitałowej, 
względem których organy orzekły o ich solidarnej odpowiedzialności za 
zaległości tej spółki z tytułu opłaty podwyższonej za składowanie 
odpadów w obrębie składowiska odpadów, prowadzonego przez spółkę. 
Przyczyną uchylenia decyzji organów obu instancji było m.in. 
stwierdzenie przez Sąd naruszenia przez przepisów prawa materialnego, 
które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 116 § 1 o.p., który 
stosuje się odpowiednio w sprawach ponoszenia opłat za korzystanie ze 
środowiska (w tym opłat podwyższonych). W świetle ww. przepisu organy 
prowadzące postępowanie zobligowane były wykazać dwie przesłanki 
pozytywne, tj. fakt pełnienia przez skarżących funkcji członków zarządu  
w chwili powstania zobowiązania z tytułu opłaty podwyższonej za 
korzystanie ze środowiska, które przerodziło się w zaległość podatkową 
oraz bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce. W niniejszej sprawie 
Sąd wskazał, że organy nie wykazały drugiej z ww. przesłanek, bowiem 
materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, nie 
pozostawiał w ocenie Sądu wątpliwości, że w stosunku do spółki 
postępowanie egzekucyjne nie zostało skuteczne wszczęte, co w świetle 
powołanej uchwały NSA z dnia 8 grudnia 2008 roku sygn. akt II FPS 
6/08, było dla powyższego stwierdzenia okolicznością wystarczającą. 
Tym samym, przychylając się do poglądu wyrażonego w ww. uchwale, 
Sąd stwierdził, że bezskuteczność egzekucji można stwierdzić tylko po 
przeprowadzeniu stosownego postępowania egzekucyjnego 
zakończonego formalnym aktem organu egzekucyjnego, który daje 
pewność, że nie zachodzi żadna możliwość zaspokojenia egzekwowanej 
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należności, a więc odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania 
spółki uzależniona była od uprzedniego skutecznego wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego wobec tejże spółki, co w stanie faktycznym 
sprawy, nie miało miejsca. 
 Jedyna rozpoznana sprawa o podsymbolu 6132 dotyczyła 
nałożenia kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia 
wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  
i odzysku innymi metodami (sygn. akt II SA/Bk 849/17), jednakże  
w sprawie tej nie sporządzono uzasadnienia (skargę oddalono).  
 We wszystkich rozpoznanych sprawach o podsymbolu 6135 
skargi oddalono. W tej kategorii warto wspomnieć, że w sprawie o sygn. 
akt II SA/Bk 842/17 (dotyczącej obowiązków wynikających z przepisów  
o ochronie środowiska), Sąd sformułował następującą tezę: użyte w art. 
12 ust. 1 ww. ustawy sformułowanie dotyczące możliwości wydania 
zarządzenia pokontrolnego „na podstawie ustaleń kontroli", powoduje, że 
szczególne podstawowe dowodowe znaczenie, tak dla samej 
dopuszczalności wydania takiego zarządzenia w określonej sprawie, jak  
i dla oceny prawidłowości tego rodzaju aktu ma protokół kontroli.  

Na uwagę zasługuje także sprawa o sygn. akt II SA/Bk 391/18  
w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu (na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy  
o odpadach w brzmieniu obowiązującym przed dniem 29 sierpnia 2018 
roku) do uznania za produkt uboczny wiórów, trocin i ścinek drewna 
powstających podczas procesu produkcyjnego kantówek okiennych  
i drzwiowych, polegającego na przerobie tarcicy wyprodukowanych  
z odpowiednich klas grubościowo – jakościowych surowca drzewnego, na 
etapie tej produkcji polegającym na precyzyjnym frezowaniu oraz 
dokładnym nałożeniu kleju i utworzeniu "połączenia bez odsadzeń",  
a następnie poddaniu struganiu. Sąd podzielił w tej sprawie stanowisko 
organów, że w wyniku ww. procesu produkcyjnego powstaje produkt 
zawierający nie tylko substancje czyste, ale też substancje 
zanieczyszczone klejami, który nie odpowiada definicji biomasy zawartej 
w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz 
urządzeń spalania lub współspalania oraz w § 2 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków 
uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, 
uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła 
wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku 
potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej 
w odnawialnym źródle energii. W ocenie Sądu, organy słusznie ustaliły  
w niniejszej sprawie, że produkt ten stanowi rodzaj odpadów drewna 
przetworzonych chemicznie i mechanicznie, zanieczyszczonych klejami  
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i nie spełnia warunków z art. 10 ust. 4 ustawy o odpadach, a więc nie jest 
produktem ubocznym. Sąd wskazał, że przedmiotowego produktu nie 
można utożsamiać z biomasą w rozumieniu ww. przepisów aktów 
wykonawczych, bowiem pojęcie produktu ubocznego oba te pojęcia nie 
są tożsame. Warunkiem uznania za produkt uboczny nie jest spełnienie 
bądź niespełnienie kwalifikacji do uznania za biomasę, choć można to 
kryterium uznać za pomocnicze. Sąd podzielił w stanowisko organów, że 
skoro sporny przedmiot może zawierać związki chemiczne (klej), to nie 
jest czystym drewnem, a zatem jego spalanie może wywołać ogólne 
negatywne oddziaływanie na środowisko, zdrowie lub życie ludzi. Nie ma 
przy tym znaczenia fakt, że dany przedmiot spełnia określone normy, 
bowiem okoliczność że dana substancja lub produkt może podlegać 
odzyskowi jako paliwo w sposób odpowiedzialny z punktu widzenia 
środowiska oraz spełnia normy jakości nie oznacza, że nie jest ona 
odpadem i stanowi produkt uboczny. W sprawie tej Sąd zwrócił również 
uwagę na specyficzne rozłożenie ciężaru dowodowego w zakresie 
uznania przedmiotu za produkt uboczny, wskazując, że spełnienie tej 
kwalifikacji odbywa się poprzez niezgłoszenie sprzeciwu przez właściwy 
organ, a zatem ten, kto żąda uznania przedmiotu za produktu uboczny 
(niebędący odpadem) powinien wykazać spełnienie ku temu przesłanek, 
co de facto, w rozpoznawanej sprawie nie nastąpiło. 

W sprawach o podsymbolu 6136 (ochrona przyrody) rozpoznano 
dwie skargi na decyzje wymierzające kary pieniężne za usunięcie drzew 
bez zezwolenia, w których to sprawach Sąd podzielił wypracowane  
w orzecznictwie poglądy, że: dla obarczenia odpowiedzialnością z art. 88 
ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody należy wykazać istnienie związku 
przyczynowego pomiędzy działaniem podmiotu trzeciego  
(tj. nieuprawnionego do ubiegania się o zezwolenie na usunięcie drzew), 
a zniszczeniem drzew lub krzewów (sygn. akt II SA/Bk 86/18) oraz, że 
usunięcie drzew stanowi delikt administracyjny, w którym nie bada się 
stopnia zawinienia strony, ani nieokreślonych ustawowo okoliczności, 
które mogłyby wyłączyć odpowiedzialność w tym zakresie, bowiem ani 
przepisy ustawy o ochronie przyrody, ani ogólne normy prawa 
administracyjnego nie pozwalają wyprowadzić innych przesłanek 
nałożenia kary za usunięcie drzew niż bezprawność, a zatem jedynie 
wykazanie, że wycinka drzew odbyła się poza jakąkolwiek kontrolą  
i wiedzą właściciela nieruchomości, może być rozważane jako 
okoliczność egzoneracyjna (sygn. akt II SA/Bk 412/18).  

W pozostałych sprawach w tej kategorii, głównymi aspektami były 
zagadnienia procesowe. W sprawach tych Sąd: 
- stwierdził niezasadne umorzenie postepowania w przedmiocie zmiany 
decyzji ustalającej dopuszczalne poziomy hałasu powodowanego przez 
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przedsiębiorcę, w tym ze względu na błędne zawężenie możliwości 
posiadania interesu prawnego, jedynie do właścicieli nieruchomości, na 
których doszło do przekroczenia wskaźników hałasu, z pominięciem 
potencjalności naruszenia praw osoby, której ten interes przysługuje –  
w tym zakresie Sąd przychylił się do poglądu orzeczniczego, 
stanowiącego że przymiot strony nie jest zależny od tego, czy 
oddziaływanie zamierzonej inwestycji na nieruchomości sąsiednie 
przekracza ustalone w tym względzie normy, lecz wynika z samego faktu 
oddziaływania na przestrzeń objętą prawem do nieruchomości sąsiednich 
(sygn. akt II SA/Bk 472/17), 
- stwierdził przedwczesne wydanie decyzji odmawiającej wydania 
zezwolenia na wycięcie drzewa (sygn. akt II SA/Bk 170/18), 
- sformułował tezę, że oceniając wniosek o przywrócenie terminu do 
dokonania czynności procesowej organ nie może uchylić się od oceny 
prawdopodobieństwa wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej 
dotrzymanie terminu, tj. uprawdopodobnienie powinno przekonywać, być 
wiarygodne co do wystąpienia faktu niemożliwej do pokonania 
przeszkody, w tym niemożności posłużenia się inną osobą w dokonaniu 
czynności procesowej (sygn. akt II SA/Bk 239/18),  
- uchylił skargę na decyzję wymierzającą karę pieniężną za zniszczenie 
drzew z powodu braku ustalenia w sposób niewątpliwy podmiotów 
odpowiedzialnych za powstałe zniszczenia, przy jednoczesnym 
przedwczesnym przypisaniu tej odpowiedzialności  skarżącej (sygn. akt  
II SA/Bk 244/18). 

Sprawy o podsymbolu 6138 dotyczyły następujących kwestii: 
wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w szczególności zaś 
obowiązku wykazania faktu dysponowania sprzętem do prowadzenia 
działalności objętej zezwoleniem (sygn. akt II SA/Bk 864/17), nakazania 
współwłaścicielom nieruchomości przyłączenia nieruchomości do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej (sprzeciw od decyzji kasatoryjnej, sygn. akt 
II SA/Bk 704/18), braku posiadania interesu prawnego, we wszczęciu 
postępowania w sprawie wydania decyzji o zakazie wykonywania 
działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, przez przedsiębiorcę konkurencyjnego 
(sygn. akt II SA/Bk 194/18) oraz kwestii przymiotu strony w postępowaniu 
prowadzonym w sprawie odprowadzania do środowiska ścieków 
bytowych z posesji (sygn. akt II SA/Bk 316/18).  

Podobnie jak w roku ubiegłym największy odsetek skarg 
stanowiły sprawy przypisane do podsymbolu 6139 (inne z zakresu 
ochrony środowiska), pod którym rejestrowane są między innymi skargi 
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na decyzje dotyczące środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację 
przedsięwzięcia oraz skargi na decyzje dotyczące stwierdzenia braku 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
stanowiące w tej kategorii zdecydowaną większość. Znaczna cześć 
zaskarżonych decyzji, wydanych w tym przedmiocie, nie budziła istotnych 
zastrzeżeń z punktu widzenia ich zgodności z przepisami prawa, zaś  
w tych sprawach, w których decyzje uchylono, stwierdzono naruszenia 
procesowe, polegające po pierwsze na wydaniu przez organ 
odwoławczy, w wyniku rozpoznaniu odwołań kilku podmiotów, zamiast 
jednej decyzji, kilku decyzji, przy powołaniu się na pogląd wyrażony przez 
NSA w wyroku z dnia 5 stycznia 2016 roku (sygn. akt II OSK 1065/14), że 
w sytuacji, w której decyzja ostateczna utrzymująca w mocy decyzję 
organu I instancji jest przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej,  
a w sprawie ujawniono okoliczność nierozpoznania jednego z odwołań, 
wystarczające jest uchylenie decyzji organu odwoławczego, bowiem 
prawo do zaskarżania rozstrzygnięć pierwszoinstancyjnych jest jednym  
z filarów demokratycznego państwa prawa, a takie uprawnienie strony 
postępowania jest zagwarantowane nie tylko przez przepisy procedury 
administracyjnej, ale przede wszystkich wynika z przyznanych 
konstytucyjnie praw jednostki, w szczególności zaś z art. 78 Konstytucji 
RP (sygn. akt II SA/Bk 802/17); a po drugie polegające na wadliwie 
przeprowadzonym postępowaniu dowodowym i braku uwzględnienia 
nowelizacji przepisów ustawy środowiskowej  (sygn. akt II SA/Bk 921/17). 

W kategorii tych spraw zwrócić uwagę należy na sprawy  
o podanych niżej sygnaturach akt: 
- II SA/Bk 760/17 i II SA/Bk 761/17, w których oddalając skargi na decyzje 
uchylające w całości decyzje odmawiające ustalenia środowiskowych 
uwarunkowań dla przedsięwzięć, polegających na budowie budynków 
inwentarskich chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz tuczarni 
trzody chlewnej i ustalające środowiskowe uwarunkowania zgody na 
realizację tych przedsięwzięć, Sąd ocenił jako niezasadny zarzut 
naruszenia art. 5 Konstytucji RP w zw. z art. 3 pkt 50 Prawa ochrony 
środowiska, wskazując, że w obu z nich jest mowa o zasadzie 
zrównoważonego rozwoju, który odnosi się do zachowania równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.  
W ocenie Sądu zasadę tą stosuje się ją gdy pojawiają się wątpliwości co 
do zakresu obowiązków, rodzaju obowiązków i sposobu ich realizacji, 
zazwyczaj w sytuacji konfliktu różnych wartości, przy czym jedną z nich 
jest ochrona środowiska. Zasada ta służy ochronie nieodnawialnych 
zasobów przyrody, które należy chronić dla współczesnego i przyszłych 
pokoleń, przy czym w zaistniałym stanie faktycznym Sąd nie dopatrzył się 
podstaw do uznania, że planowana inwestycja spowoduje nieodwracalne 
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i nieodnawialne skutki w zasobach przyrody. Podobnie Sąd ocenił zarzut 
dotyczący naruszenia art. 3 Dyrektywy Rady (EWG) z dnia 27 czerwca 
1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. 
- II SA/Bk 177/18, w której Sąd sformułował tezę: „Nie stanowi naruszenia 
procesowego doręczanie korespondencji w trybie art. 39-48 K.p.a. 
wnioskodawcom występującym o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, a innym stronom, w sytuacji gdy stwierdzono, że 
liczba stron przekroczyła 20 - w trybie art. 49 § 1 k.p.a. w zw. z art. 74 
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2009 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”; 
- II SA/Bk 315/18, dotyczącą skargi na zarządzenie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000, w której skarżący podniósł 
naruszenie jego interesu prawnego i uprawnienie do zagospodarowania i 
wykorzystania jego nieruchomości, zarzucając w tym zakresie naruszenie 
art. 21 w zw. z art. 64 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 
Odnosząc się do tego zarzutu Sąd stwierdził, że prawo własności 
wywodzone z ustawy zasadniczej oraz z uregulowania art. 140 k.c. nie 
podlega bezwzględnej i bezwarunkowej ochronie. W określonych 
ustawami przypadkach, prawo takie może doznawać ograniczeń, o ile 
jednak nie godzi w istotę tego prawa. Zgodnie bowiem z treścią art. 64 
ust. 3 Konstytucji RP, prawo własności nie oznacza całkowitej swobody  
w dowolnym zagospodarowaniu nieruchomości. Rozpoznając 
przedmiotową sprawę Sąd wsadzał również, że zapewnienie ochrony 
środowiska jest jednym z podstawowych celów państwa (art. 5 
Konstytucji RP), ochrona środowiska jest jednym z dóbr prawnych 
pozwalających na ograniczenie w drodze ustawy konstytucyjnych 
wolności i praw (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP), a władze publiczne  
w związku z zadaniami w dziedzinie ochrony zdrowia zobowiązane są do 
zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska 
(art. 68 ust. 4 Konstytucji RP), uznając, tym samym, wprowadzony 
zaskarżonym zarządzeniem plan zadań ochronnych za zgodny  
z prawem; 
- II SA/Bk 380/18, w której Sąd wskazał, że samo powoływanie się na: 
prawo do integralności cielesnej oraz poszanowania mienia oraz z praw 
konstytucyjnych: prawa do życia (art. 2, 38, 63 ust. 1 Konstytucji RP), 
prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Konwencji 
i art. 47 Konstytucji RP), prawa do ochrony własności (art. 1 do Konwencji 
oraz 64 Konstytucji RP), wbrew przekonaniu skarżących, nie daje 
podstawy do przyjęcia, że mają oni interes prawny w postępowaniu  
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w sprawie o zobowiązanie określonej osoby do wykonania przeglądu 
ekologicznego, dotyczącego wpływu nagromadzonych mas ziemnych  
i zmiany naturalnego ukształtowania powierzchni terenu. Wskazane 
uprawnienia i obowiązki wynikające z powołanych przepisów nie są 
bowiem uprawnieniami własnymi skarżących, skonkretyzowanymi dla 
danego rodzaju postępowania, danej indywidualnej sprawy, a sporne 
postępowanie nie dotyczyło ogólnej kwestii ochrony środowiska lecz 
sprawdzenia ewentualnego negatywnego odziaływania na środowisko, 
konkretnego podmiotu, na konkretnym terenie. Stroną zaś postępowania 
administracyjnego w konkretnej sprawie mogą być podmioty mające swój 
osobisty i skonkretyzowany interes prawny w danej, indywidualnej 
sprawie, którego skarżący nie wykazali.  

Dodatkowo w tej kategorii spraw Sąd rozpoznał sprawę  
w przedmiocie dopuszczenia do udziału w postępowaniu w sprawie 
wydania pozwolenia zintegrowanego (sygn. akt II SA/Bk 422/18), która to 
sprawa dotyczyła legalności postanowienia umarzającego postępowanie 
zażaleniowe wydane na skutek zażalenia od postanowienia organu  
I instancji o odmowie dopuszczenia organizacji ekologicznej do udziału  
w postępowaniu o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Zasadniczym 
powodem umorzenia postępowania zażaleniowego było ustalenie organu 
odwoławczego, że decyzja kończąca postępowanie główne (o wydanie 
pozwolenia zintegrowanego) stała się ostateczna i prawomocna w trybie 
art. 127a k.p.a. po zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez 
jedyną stronę tego postępowania, co nie budziło w zasadzie zastrzeżeń 
Sądu. 

Podsumowując tą część opracowania, stwierdzić należy, że  
w zapadłych orzeczeniach Sąd podzielał ugruntowany w orzecznictwie 
pogląd o szczególnym charakterze zarządzenia pokontrolnego, o którym 
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, 
podkreślając, że jest ono aktem o charakterze władczym organu 
administracji publicznej, nakładającym na adresata określone obowiązki. 
W zakresie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska Sąd 
również podzielił ugruntowane w orzecznictwie stanowisko, że wykazanie 
bezskuteczności egzekucji prowadzonej przeciwko spółce, stanowiącej 
przesłankę pozytywną orzeczenia o odpowiedzialności członków zarządu 
spółki kapitałowej za zaległości tej spółki, powstałej z tytułu opłat za 
korzystanie ze środowiska, uzależnione jest od uprzedniego skutecznego 
wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec spółki. Sąd 
konsekwentnie oddalał skargi w sprawach dotyczących odpadów,  
w których główne zarzuty skarżących sprowadzały się do kwestionowania 
ustaleń faktycznych oraz odmiennej oceny materiału dowodowego, 
aniżeli ta przedstawiona przez organy, w szczególności zaś negowały 
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ustalenia wynikające z protokołów kontroli przeprowadzonych przez 
właściwe organy. W jednej ze spraw Sąd dokonał również szczegółowej 
analizy pojęcia produktu ubocznego, odpadu oraz biomasy, 
odpowiadającej analizie przedstawionej przez organy. W sprawach 
dotyczących ochrony przyrody, Sąd głównie podzielił wypracowane 
poglądy orzecznicze, w tym dotyczące charakteru odpowiedzialności 
deliktowej za usunięcie drzew bez zezwolenia oraz zasad ponoszenia tej 
odpowiedzialności. Jeżeli zaś chodzi o rozstrzygnięcia zapadłe  
w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację 
przedsięwzięcia oraz skarg na decyzje dotyczące stwierdzenia braku 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
stanowiące, w kategorii spraw innych o symboli podstawowym 613, 
zdecydowaną większość, to zasadniczo sprawy te zakończyły się 
oddaleniem skarg, zaś w tych z nich, które zostały uwzględnione, 
stwierdzono naruszenia procesowe, nie dokonując ich merytorycznej 
zasadności.  

 
17. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem  

Na wstępie należy wskazać, że do przedmiotowej kategorii spraw 
zalicza się szeroki wachlarz różnych rodzajów postępowań regulowanych 
przepisami u.g.n., chociaż nie jest to jedyne źródło prawa regulujące 
zagadnienie gospodarki mieniem. 

W 2018 roku w WSA w Białymstoku załatwiono łącznie 26 takich 
spraw, w tym na rozprawie 17, a 9 na posiedzeniu niejawnym (w tym 
dwie poprzez rozpoznanie sprzeciwu).  

Z rozpoznanych merytorycznie spraw na uwagę zasługują 
następujące sprawy o podanych niżej sygnaturach akt: 
- II SA/Bk 792/17 i II SA/Bk 277/18, które dotyczyły odmowy wygaszenia 
trwałego zarządu nieruchomości, WSA wywiódł, że jednostka 
organizacyjna sprawująca trwały zarząd nieruchomością, wnioskując  
o wygaszenie tego zarządu w stosunku do nieruchomości lub jej części, 
winna wykazać jej zbędność dla realizacji zadań jednostki organizacyjnej. 
Jedyną bowiem ustawową przesłanką materialnoprawną decyzji 
wygaszającej trwały zarząd nieruchomością (lub jej częścią) na wniosek 
trwałego zarządcy, jest zbędność nieruchomości dla trwałego zarządcy; 
- II SA/Bk 793/17, Sąd uchylając decyzję SKO w przedmiocie ustalenia 
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek 
dokonanego podziału zauważył, że art. 98 a u.g.n., określający warunki 
ustalenia opłaty adiacenckiej, mówi o podziale nieruchomości. Pojęcie 
nieruchomości zostało zdefiniowane w art. 4 pkt 1 u.g.n. i nie ulega 
wątpliwości, że nie można go utożsamiać z pojęciem działki, 
zdefiniowanym w art. 4 pkt 3 tej ustawy. W sprawie Sąd przyjął, że 
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przedmiotem wyceny przed jak i po podziale winna być cała 
nieruchomość zapisana w księdze wieczystej, a nie jej część w postaci 
jednej działki. Sporządzony operat wyceniający tą działkę przed 
podziałem oraz powstałych z podziału tej działki działek nie mógł więc 
stanowić podstawy do ustalenia opłaty adiacenckiej.; 
- również w wyroku wydanym w sprawie sygn. akt II SA/Bk 276/18 WSA 
w Białymstoku wypowiedział się na temat wykładni art. 98a u.g.n. 
stwierdzając, że przepis ten nie pozostawia biegłemu pełnej swobody co 
do sposobu wyceny dokonywanej dla potrzeb ustalenia opłaty 
adiacenckiej. 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. 
Jednocześnie brak jest podstaw do zsumowania nieruchomości 
gruntowych i ustalania jednej wartości. Każda nieruchomość gruntowa 
powinna mieć oddzielnie określoną wartość przed podziałem. Ponadto na 
tle tej sprawy Sąd stwierdził, że zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzania operatu szacunkowego, w podejściu porównawczym 
stosuje się metodę porównywania parami, metodę korygowania ceny 
średniej albo metodę analizy statystycznej rynku. Rozporządzenie nie 
zakłada zatem możliwości łączenia w ramach jednej wyceny metody 
porównywania parami oraz metody korygowania ceny średniej; 
- II SA/Bk 781/17, w których przedmiotem oceny Sądu było zarządzenie 
Prezydenta Miasta w przedmiocie zakazu zawierania umów dzierżawy 
gruntów komunalnych Miasta oraz gruntów pozostających w zarządzie 
Miasta na cele związane z organizowaniem przedstawień cyrkowych  
z udziałem zwierząt. Sąd, oddalając skargę Wojewody stwierdził, że 
zarządzenie takie jest zgodne z prawem. Sąd przyjął, że korzystanie  
z nieruchomości gminnych przez podmioty spoza gminnych jednostek 
organizacyjnych jest możliwe w ramach umów o charakterze 
cywilnoprawnym. Zawieranie takich umów dotyczących mienia 
komunalnego, jako jeden z przejawów gospodarowania mieniem 
komunalnym należy do właściwości i zadań wójta (burmistrza, 
prezydenta). Korzystanie z mienia komunalnego reguluje art. 45 ust. 1 
u.s.g., według którego, podmioty mienia komunalnego samodzielnie 
decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników 
majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych 
przepisach prawa. Zakres samodzielności podmiotów mienia 
komunalnego w podejmowaniu decyzji o przeznaczeniu i sposobie 
wykorzystania składników mienia komunalnego wyznaczają wymagania 
wynikające z przepisów prawa, tj. z ustawy zasadniczej, ustaw zwykłych, 
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umów międzynarodowych zawartych i ratyfikowanych przez Polskę, 
rozporządzeń wykonawczych oraz aktów prawa miejscowego (art. 87 
Konstytucji RP). Sąd przyjął, że skoro gmina ma osobowość prawną i jest 
samodzielnym uczestnikiem obrotu cywilnoprawnego, to kwestia 
korzystania i udostępniania innym podmiotom uczestniczącym w tym 
obrocie składników swojego mienia, w tym przypadku nieruchomości, jest 
normowana w pierwszym rzędzie przepisami Kodeksu cywilnego. 
Zdaniem Sądu, zaskarżone przez Wojewodę zarządzenie nie rozstrzyga 
w żaden sposób o prawach podmiotów zamierzających zawrzeć umowę  
z organem gminy lub organem gospodarującym mieniem Skarbu 
Państwa. Stanowi ono bowiem wyłącznie deklarację organu co do tego, 
jakie stanowisko organ zajmie w razie ewentualnej oferty, ale deklaracja 
nie wiąże nie tylko przyszłej strony stosunku cywilnoprawnego, ale także 
samego organu. Taka deklaracja nie ma charakteru wiążącego 
rozstrzygnięcia, który to element jest nieodzowny dla przyjęcia, że 
stanowi zarządzenie w rozumieniu art. 101 ust. 1 u.s.g. Nie można też 
przyjąć, ażeby zaskarżone zarządzenie negatywnie wpływało na sferę 
materialnoprawną pewnej grupy podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą, pozbawiając ich pewnych uprawnień albo uniemożliwiając 
ich prawną realizację. Sąd ocenił, że zaskarżone zarządzenie nie 
pozbawia żadnej grupy podmiotów uprawnienia do korzystania  
z nieruchomości gminnej, ani nie uniemożliwia uzyskania takiego 
uprawnienia. Nie ma także normy prawa administracyjnego, której 
zastosowanie poprzez wydanie zaskarżonego zarządzenia wykluczyłoby 
rzeczoną grupę podmiotów z grona dzierżawców lub najemców. Skoro 
zaś zarządzenie stanowi niewiążącą organu deklarację co do tego, jak 
zachowa się w przyszłości, to nie doszło, na skutek wydania zarządzenia, 
do uniemożliwienia zawarcia z organem umowy cywilnej, na której 
podstawie osoby takie mogą uzyskać prawo do korzystania  
z nieruchomości; 
- II SA/Bk 94/18, Sąd odrzucił jako niedopuszczalną skargę Gminy, która 
reprezentowana przez swój organ wykonawczy – Burmistrza, skarżyła 
uchwałę swojej Rady. Sąd argumentował, że z przepisów ustawy z dnia  
8 marca 1990 o samorządzie gminnym można wyodrębnić następujące 
kategorie spraw objętych właściwością sądów administracyjnych  
w sprawach samorządowych: skargi organów sprawujących nadzór nad 
działalnością gmin na uchwały i zarządzenia organów gmin, organów 
związków i porozumień międzygminnych (art. 93 ust. 1 i art. 99 ust. 1a 
u.s.g.); skargi w trybie art. 101 ust. 1 u.s.g. na uchwały lub zarządzenia 
organów gminy podjęte w sprawach z zakresu administracji publicznej; 
skargi w trybie art. 101a ust. 1 u.s.g., gdy organ gminy nie wykonuje 
czynności nakazanych lub przez podejmowane czynności prawne lub 
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faktyczne narusza prawa osób trzecich oraz- skargi gmin na 
rozstrzygnięcia nadzorcze wobec organów gmin (art. 98 ust. 3 u.s.g.). 
Sąd przyjął, że gmina może być skarżącym jedynie w sprawach 
dotyczących skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze. W pozostałych 
postępowaniach gmina jest stroną przeciwną wobec skarżącego, czyli 
występuje jako organ. Sąd wyjaśnił, że gminy są osobami prawnymi  
o korporacyjnym charakterze. Gmina, jako jednostka samorządu 
terytorialnego, jest adresatem norm prawnych i zgodnie z art. 2 u.s.g. 
wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność oraz posiada osobowość prawną. Wykonuje swoje 
zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.  
Z tego faktu nie można jednak wyprowadzać tezy o przyznaniu zdolności 
sądowej w postępowaniu sądowym osobno każdemu z organów 
samorządu terytorialnego, a nie samym gminom. Podmiotem, który 
realizuje zadania z zakresu administracji publicznej jest gmina, którą 
reprezentuje wójt, ale to minie przysługuje zdolność sądowa. Sąd przyjął 
więc, że nie jest dopuszczalne, aby w tej samej sprawie gmina 
występowała w podwójnej roli tj. organu i strony skarżącej. Uchwała rady 
gminy jest w istocie uchwałą tej gminy a gmina nie może poddać własnej 
uchwały kontroli sądowoadministracyjnej. 
 

18. Sprawy z zakresu gospodarki wodnej 
 W 2018 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Białymstoku wpłynęło 40 spraw o symbolu 609, wpisanych do 
Repertorium SA tj. skarg na działanie organów administracji publicznej w 
sprawach z zakresu gospodarki wodnej co oznacza znaczny wzrost ich 
ilości w porównaniu do roku 2017, w którym do Sądu wpłynęło jedynie 13 
spraw. Z roku poprzedniego do rozpoznania pozostało 5 spraw. 
Merytorycznie wyrokami orzeczono w 35 sprawach.  
 W sprawach ze skarg prokuratora rejonowego sygn. akt: II SA/Bk 
879/17, II SA/Bk 184/18, II SA/Bk 339/18 wywiedzionych na uchwalone 
regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz sygn. akt  
II SA/Bk 23/18 na uchwałę dotyczącą zasad partycypacji mieszkańców 
gminy i miasta w kosztach budowy infrastruktury technicznej, Sąd 
stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał w całości. Stwierdził, że 
regulacje zawarte w akcie prawa miejscowego mają na celu jedynie 
„uzupełnienie” powszechnie obowiązujących przepisów rangi 
ustawowej. W szczególności ustawodawca nie upoważnił rady gminy 
do tworzenia własnych definicji legalnych w zakresie gospodarki 
wodno - ściekowej, a zwłaszcza tworzenia definicji pojęć już raz 
zdefiniowanych przez ustawodawcę. Treść regulaminu zaopatrzenia  
w wodę i odprowadzania ścieków powinna bezwzględnie odpowiadać 
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zakresowi delegacji ustawowej, zatem niespójności w nazewnictwie 
nie powinny występować. Wszelkie odstępstwa od zakresu delegacji 
stanowią naruszenie przepisu upoważniającego oraz naruszenie 
konstytucyjnej zasady praworządności i legalności (art. 7 Konstytucji 
RP), a to już stanowi istotne naruszenie prawa skutkujące 
koniecznością stwierdzenia nieważności aktu. Takimi samymi wadami 
o charakterze istotnym są te regulacje prawa miejscowego, które 
wprawdzie odnoszą się do zakresu upoważnienia, ale stanowią 
powtórzenie regulacji ustawowych, w tym niedokładne lub nadające 
regulacjom ustawowym odmienne brzmienie. Te zabiegi nie czynią 
regulaminu bardziej czytelnym dla jego odbiorców. Sądy 
administracyjne szczegółowo kontrolują regulacje aktów prawa 
miejscowego, jakimi są regulaminy np. dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków i analizują wpływ stwierdzonych niezgodności 
z prawem na możliwość funkcjonowania w obrocie prawnym uchwały 
w tym przedmiocie jako całości. Podkreślenia wymaga, że w 
omawianych sprawach Sąd stwierdził również naruszenie art. 84 
Konstytucji poprzez jednostronne nałożenie zaskarżoną uchwałą na 
obywateli opłaty nieprzewidzianej w przepisach prawa (przyłączenie do 
sieci wodociągowej). Odpłatność ta została wprowadzona przy 
wykorzystaniu władztwa publicznego gminy i jest warunkiem przyłączenia 
nieruchomości do urządzenia komunalnego, którą to regulację należy 
ocenić negatywnie. Nie można bowiem tej należności traktować jako 
opłaty o charakterze cywilnoprawnym towarzyszącej świadczeniu usług 
na podstawie umowy zawieranej miedzy dwiema równymi stronami 
korzystającymi z wolności kontraktowej. Podobnie, Sąd stwierdził 
naruszenie art. 94 Konstytucji wywodząc, że organy samorządu 
terytorialnego mogą ustanawiać akty prawa miejscowego wyłącznie na 
podstawie i w granicach upoważnień ustawowych. Materia prawa 
miejscowego nie może wykraczać poza zakres upoważnienia. Prawo 
miejscowe może wyłącznie uzupełniać przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego w sposób zależny od aktów wyższego rzędu.  
W konsekwencji, skoro akty prawa miejscowego mają charakter źródeł 
prawa zależnych od źródeł wyższego rzędu, to nie mogą również 
regulować materii już uregulowanej aktami wyższego rzędu. Z taką zaś 
sytuacją regulacji podwójnej, powtarzającej zwroty i normy ustawowe, 
nieprecyzyjnej i w nieuprawniony sposób uzupełniającej lub 
przeinterpretowującej regulacje ustawowe mamy do czynienia  
w zaskarżonych uchwałach. W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 184/18, Sąd 
stwierdził jaskrawe naruszenie art. 87 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, poprzez 
wprowadzenie przez regulamin dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków reguły, wedle której w sprawach nieuregulowanych regulaminem 
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mają zastosowanie wskazane w nim ustawy oraz rozporządzenia. 
Prowadzi to bowiem do sytuacji, w której przepisy regulaminu mają 
prymat nad ustawą, co w przypadku niegodności między tymi aktami 
nakazuje rozstrzygać na korzyść uchwały. 
 W 2018 roku 20 spraw objętych symbolem 6099 dotyczyło kwestii 
określenia opłaty stałej za pobór wód podziemnych i wprowadzanie 
ścieków do wód lub do ziemi. 
 Do ciekawszych rozstrzygnięć w tym zakresie należą sprawy  
o sygn. akt: II SA/Bk 329/18; II SA/Bk 331/18; II SA/Bk 333/18; II SA/Bk 
357/18; II SA/Bk 358/18, w których Sąd uchylił zaskarżone decyzje. 
Powołując treść art. 271 ust. 1 pkt 4 i ust. 5 u.p.w., stwierdzono, że opłatę 
stałą za wprowadzanie ścieków do wód ustala się tylko w przypadku 
faktycznego wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, a nie za samą 
możliwość ich wprowadzania stosownie do zapisów pozwolenia 
wodnoprawnego. Świadczy o tym użycie w jego treści zwrotu "za 
wprowadzanie". Taki zapis powinien być odczytywany w ten sposób, że tylko 
faktyczne wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi rodzi obowiązek 
ponoszenia stosownych opłat. Sam fakt posiadania pozwolenia 
wodnoprawnego nie świadczy o tym, że ścieki „zostały wprowadzone do 
wód lub do ziemi”, a taką właśnie przesłankę zawarł ustawodawca  
w wyżej wymienionym przepisie art. 271 ust. 1 pkt 4 i ust. 5 u.p.w. Na 
problem ten należy spojrzeć również w aspekcie wykładni celowościowej. 
Opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi mieści się w pojęciu 
opłat za usługi wodne (art. 268 ust. 1 pkt 2 u.p.w.) i służy niewątpliwie 
ochronie środowiska. Jest instrumentem ekonomicznym mającym na celu 
racjonalne gospodarowanie wodami (art. 267 u.p.w.). Zatem usługa 
wodna zostanie zrealizowana wówczas, gdy dany podmiot posiada 
urządzenie przeznaczone do odprowadzania m.in. ścieków, bo wówczas 
można mówić o zanieczyszczeniu środowiska za co należą się opłaty 
(zwrot kosztów usług wodnych). Stąd też wcześniejsze pobieranie opłat 
(także stałych) zanim dojdzie do faktycznego wykonania urządzenia 
służącego do odprowadzania ścieków byłoby nieracjonalne  
i nieuprawnione. W tym kontekście doszło również do naruszenia art. 298 
ust 1 u.p.w., który nakłada obowiązek ponoszenia opłat wodnych na 
podmioty korzystające z usług wodnych. Skoro podmiot nie korzysta  
z usług wodnych, to nieuzasadnionym byłoby obciążanie go opłatami.  

 Z kolei w sprawach o sygn. akt: II SA/Bk 330/18; II SA/Bk 332/18; 
II SA/Bk 354/18; II SA/Bk 355/18 Sąd uchylił zaskarżone decyzje 
wskazując, że organ administracji w oparciu o treść art. 271 ust.  
2 i 5 u.p.w. przy określaniu opłaty stałej za pobór wód podziemnych  
i wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi przyjął parametr m

3
/s według 

wskaźnika maksymalnego (roczny dla poboru wód, godzinowy dla 
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odprowadzania ścieków), nie odniósł się jednak do faktycznej i prawnej 
możliwości skorzystania przez uprawnionego z parametrów wskazanych 
w pozwoleniu wodnoprawnym (w omawianych sprawach wydanym pod 
rządami u.p.w. 2001 roku), jak też do różnic między stanem prawnym 
obowiązującym w dacie wydawania ww. pozwolenia wodnoprawnego  
a stanem prawnym aktualnym, stanowiącym podstawę prawną do 
określenia opłaty stałej. W każdej indywidualnej sprawie należy badać 
parametry określone w pozwoleniach wodnoprawnych i odnosić te 
parametry do aktualnie obowiązujących podstaw prawnych określania 
opłaty stałej za usługi wodne. Rzeczą więc organu pozostaje wyjaśnienie, 
w oparciu o przepisy obu ustaw u.p.w. z 2001 roku i 2017 roku, w jaki 
sposób przepisy nowej ustawy w zakresie opłat stałych dotyczących 
poboru wód i odprowadzania ścieków należy stosować do pozwoleń 
wodnoprawnych uzyskanych pod rządami ustawy poprzednio 
obowiązującej, w kontekście również możliwości zrealizowania 
maksymalnych wskaźników z tych pozwoleń wynikających w odniesieniu 
do obecnie obowiązujących regulacji. Organ winien się przy tym kierować 
interpretacją wszystkich przepisów obu ustaw, a nie tylko wykładnią art. 
271 ust. 2 i ust. 5 ustawy z 2017 roku.  

Konkludując, należy stwierdzić, że wpływ spraw dotyczących 
stosunków wodnych w 2018 roku uległ znacznemu zwiększeniu  
w porównaniu z poprzednim rokiem sprawozdawczym. Szczególną 
uwagę zwraca duża ilość spraw, w których uchylono sporne decyzje lub 
stwierdzono nieważność: skarżonego aktu bądź decyzji (łącznie  
w 27 przypadkach). Wzrost liczby spraw oraz duża ilość uwzględnionych 
skarg niewątpliwie spowodowane są wejściem w życie z dniem  
01 stycznia 2018 roku nowej ustawy – Prawo wodne i związanymi z tym 
trudnościami z interpretowaniem nowych regulacji prawnych.  
 

19. Sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa 
 Sprawy omawianej kategorii stanowią niewielki procent spraw 
rozpoznawanych w tutejszym sądzie. W 2018 roku wpłynęło do Sądu 19 
spraw w tej kategorii, natomiast łącznie rozpoznano 16 spraw, w tym  
8 merytorycznie – w 7 sprawach skargę oddalono, w 1 zaś skargę 
uwzględniono. Wszystkie sprawy merytoryczne rozpoznano na rozprawie. 

W ujęciu przedmiotowym 3 sprawy dotyczyły ochrony gruntów 
rolnych i leśnych (podsymbol 6160), 1 sprawa scalania i wymiany 
gruntów (podsymbol 6162), 9 spraw dotyczyło łowiectwa (podsymbol 
6166, w tym jedna sprawa o symbolu łączonym 6393/6166, która została 
ujęta przy omówieniu spraw ze skarg na uchwały organów samorządu 
terytorialnego), 1 weterynarii i ochrony zwierząt (podsymbol 6168) oraz  
2 to sprawy „inne o symbolu podstawowym 616" (podsymbol 6169).  
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 Dwie spośród spraw o podsymbolu 6160 dotyczyły skarg na 
decyzje w przedmiocie odmowy dokonania zmiany lasu na użytek rolny 
(w sprawach tych nie sporządzono uzasadnień), natomiast trzecia 
dotyczyła kwestii zasadności decyzji organu II instancji uchylającej 
decyzję organu I instancji i umarzającej postępowanie 
pierwszoinstancyjne w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji 
rolniczej (sygn. akt II SA/Bk 465/18). W sprawie tej przedsiębiorstwo 
energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, wystąpiło  
w 2011 roku o wyłączenie części działek rolnych, stanowiących 
współwłasność skarżących, z produkcji rolnej, w trybie art. 11 ust.  
1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w związku z uzyskaniem 
decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych polegających na 
założeniu i przeprowadzeniu dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 
kV, w tym na usytuowanie łącznie 7 słupów na ww. działkach, a także na 
przeprowadzenie przewodów nad działkami z wyznaczeniem pasa 
technologicznego. Wedle dokonanych ustaleń, do nierolniczego 
wykorzystania spornych gruntów doszło 1 lipca 2011 roku, podczas gdy 
uprzednia ostateczna decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntów z 
produkcji rolniczej, wydana została przez organ I instancji w październiku 
2011 roku, natomiast utrzymana w mocy przez organ odwoławczy  
w grudniu 2011 roku (decyzja ta miała walor ostateczności pomimo 
zaskarżenia jej do Sądu). W ocenie Sądu, który podzielił wypracowany w 
tym zakresie pogląd orzeczniczy, wyłączenie z produkcji jest czynnością 
faktyczną, która w świetle przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy może 
nastąpić jedynie po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie  
i w jej następstwie, a zatem faktyczne wyłączenie gruntów z użytkowania 
rolniczego, wcześniejsze niż ostateczna decyzja zezwalająca na takie 
działanie, nie jest dopuszczalne. Oznacza to, że do innego niż rolnicze 
wykorzystanie nieruchomości można było przystąpić legalnie nie 
wcześniej niż w grudniu 2011 roku, a ponieważ przedsiębiorstwo 
energetyczne uczyniło to w lipcu 2011 roku, to postępowanie, post 
factum, nie mogło się toczyć i podlegało umorzeniu. Sąd wskazał 
również, że legalizacja faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 
następuje według rozdziału 7 ww. ustawy („Kontrola wykonywania 
przepisów ustawy”), zaś umorzenie postępowania będzie stanowiło 
przesłankę do podjęcia przez organ z urzędu, opisanych tam z czynności. 
Dodać  przy tym należy, że sprawa niniejsza stanowiła przedmiot 
rozpoznania przed Sądem po raz trzeci, po uprzednim wydaniu w tej 
sprawie dwóch wyroków (sygn. akt: II SA/Bk 603/11 i II SA/Bk 254/12). 

Skarga w jedynej sprawie o podsymbolu 6162 została odrzucona, 
podobnie jak po jednej skardze w sprawach o podsymbolach 6166 i 
6169. Pozostałe dwie sprawy o podsymbolu 6166 dotyczyły: stwierdzenia 
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przez organ II instancji nieważności decyzji o przeprowadzeniu odstrzału 
redukcyjnego dzików (sygn. akt II SA/Bk 821/17) oraz wstrzymania 
wykonania decyzji o przeprowadzeniu odstrzału redukcyjnego dzików 
(sygn. akt II SA/Bk 822/17). Uzasadnienie sporządzono jedynie  
w pierwszej z ww. spraw, w której zaskarżona decyzja wydana została w 
trybie nieważności postępowania, ze względu na wystąpienie przesłanki 
rażącego naruszenia prawa (tj. art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.), która w ocenie 
organu odwoławczego polegała na wydaniu decyzji o odstrzale dzików 
bez uzyskania porozumienia (uzgodnienia) z Polskim Związkiem 
Łowieckim, o którym mowa w art. 45 ust. 3 Prawa łowieckiego, 
stanowiącym, że w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym 
funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez 
zwierzynę, starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, 
może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny. W 
ocenie Sądu, zawarte w tym przepisie sformułowanie „w porozumieniu”, 
należy odczytywać jako najsilniejszą formę współdziałania, o którym 
mowa w art. 106 § 1 k.p.a., która zakłada dojścia do takiego samego 
stanowiska i uzyskania pozytywnego efektu w postaci zgodnych 
stanowisk organów, które do owego współdziałania są zobligowane. 
Wobec zaś negatywnej odpowiedzi uzyskanej przez organ od Polskiego 
Związku Łowieckiego w przedmiotowej kwestii (tj. stwierdzającej brak 
przesłanek o których mowa w art. 45 ust. 3 ww. ustawy) owe 
porozumienie nie wystąpiło, co wykluczało wydanie przez Starostę 
decyzji o odstrzale redukcyjnym zwierzyny na podstawie powyższej 
regulacji. W ocenie Sądu, wydanie ww. decyzji, przy braku porozumienia 
wymaganego przepisem prawa, stanowi rażące naruszenie prawa,  
o którym mowa w art. 156 § 1 pkt  k.p.a. 

Jedyna zaś rozpoznana merytorycznie sprawa o podsymbolu 
6169 dotyczyła odmowy sprostowania decyzji wydanej w 1977 roku, 
wskutek wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie 
uregulowania stanu prawnego gospodarstwa rolnego, poprzez dopisanie 
w punkcie 2 tej decyzji, trzech odrębnych aktów własności ziemi (sygn. 
akt II SA/Bk 282/18). W sprawie tej Sąd stwierdził, że zasadnie 
odmówiono dokonania wnioskowanego sprostowania, bowiem jego 
zakres nie odpowiada treści art. 113 § 1 k.p.a., z tego względu, że 
wskazanie w decyzji administracyjnej konkretnych aktów własności ziemi, 
stanowi merytoryczny element tej decyzji, a zatem w zaistniałych 
okolicznościach nie można mówić ani o błędzie pisarskim, ani  
o oczywistej omyłce. 

Sprawa o podsymbolu 6168 dotyczyła nałożenia nakazów  
z zakresu nadzoru weterynaryjnego, w związku ze stwierdzonym brakiem 
dochowania przez skarżącego, obowiązków w zakresie zgłoszenia oraz 
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oznakowania zwierząt, ciążących na posiadaczu zwierząt gospodarskich, 
stosownie do art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 17 ust. 2, art. 19 ust. 1, art. 
23 ust. 2 i art. 25 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 
(sygn. akt II SA/Bk 27/18). Skarżący nie kwestionował dokonanych przez 
organy ustaleń faktycznych, w zakresie braku dopełnienia przez niego 
wskazanych w ww. przepisach obowiązków, powołując się w skardze 
jedynie na naruszenie przez organy art. 21 i 31 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawowych zasad procesowych 
zawartych w art. 8, 9 i 11 k.p.a. Odnosząc się do zarzutów naruszenia 
przepisów rangi konstytucyjnej, Sąd wskazał, że art. 64 ust. 3 Konstytucji 
RP pozwala na ograniczenie prawa własności tylko w drodze ustawy  
i tylko w zakresie w jakim nie narusza istoty tego prawa, które to warunki 
zostały w niniejszej sprawie spełnione. Wyjaśnił przy tym, że prawo 
krajowe, w razie zawarcia w prawie unijnym stosownych wymogów, 
podlega dostosowaniu do tego prawa, a także, że w sprawie spełnione 
zostały przesłanki ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych wolności 
i praw, bowiem nałożone na skarżącego obowiązki mają m.in. na celu 
uzyskanie potwierdzenia autentyczności identyfikacji i identyfikowalności 
zwierząt, co jest konsekwencją uregulowania zawartego w art. 9 ust. 1 
ww. ustawy, służącego np. ograniczeniu do minimum wystąpienia ryzyka 
chorób zakaźnych u zwierząt, czy też ryzyka dla bezpieczeństwa 
żywności. Sam zaś fakt, że kozy nie były oznakowane za pomocą 
kolczyków oraz zgłoszone do właściwego rejestru, uprawniało w ocenie 
Sądu organy do nałożenia w drodze decyzji, na podstawie art. 31 ust. 10 
ww. ustawy, stosownych obowiązków na posiadacza zwierząt 
gospodarskich. 
 Podsumowując tą część rozważań stwierdzić należy, że Sąd co 
do zasady konsekwentnie oddalał skargi wywiedzione w omawianej 
kategorii, aprobując tym samym stanowiska wyrażone przez organy 
administracji publicznej oraz wypracowane w określonych kategoriach 
spraw poglądy orzecznicze. Jedyna sprawa, w której skarga została 
uwzględniona dotyczyła zaś kwestii samorządowej tj. uchwały Sejmiku 
Województwa w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie, 
która to sprawa zostanie omówiona w innej części opracowania.  
 

20. Sprawy samorządowe  
Spośród skarg na uchwały organów samorządu terytorialnego 

rozpoznanych w 2018 roku należy wymienić 44 skargi na uchwały rady 
gminy, 2 skargi na uchwałę rady powiatu i 6 skarg na uchwałę sejmiku 
wojewódzkiego. Z rozpoznanych merytorycznie spraw poniżej zostaną 
przedstawione te z nich, które zasługują na szczególną uwagę. 
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W wyrokach, które zapadły w sprawach o sygn. akt: II SA/Bk 
23/18, II SA/Bk 246/18, II SA/Bk 339/18, II SA/Bk 879/17 i II SA/Bk 
935/17 Sąd stwierdził nieważność uchwał w zakresie dającym radzie 
gminy uprawnienia do wprowadzenia opłat za podłączenie się do 
urządzeń wodociągowych i kanalizacji. Dokonując analizy art. 19 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków Sąd stwierdził, że przepis ten nie daje 
radzie gminy podstawy prawnej do wprowadzenia opłaty za podłączenie 
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To, że w powołanym przepisie 
ustawodawca przyjął, iż w regulaminie dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków określa się m.in. warunki przyłączania do sieci 
nie oznacza jeszcze, że regulamin może ustanawiać opłaty za 
podłączenie do sieci wodociągowej. Sąd podzielił prezentowany  
w orzecznictwie pogląd, iż jednostronne nakładanie na obywateli 
jakichkolwiek obowiązków, w tym opłat, nie jest dopuszczalne bez 
wyraźnego upoważnienia ustawowego. 

Przedmiotem kontroli WSA w Białymstoku była również uchwała 
Rady Miejskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz 
wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania. Podstawę 
materialnoprawną zaskarżonych uchwał stanowiły przepisy ustawy z dnia 
21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Stwierdzając nieważność 
tego aktu w części Sąd stwierdził w wyroku wydanym w sprawie o sygn. 
akt II SA/Bk 136/18 m.in., że ograniczenie możliwości zakupu 
abonamentu parkingowego tylko przez osoby zameldowane na 
określonym terenie narusza wynikającą z art. 32 Konstytucji RP zasadę 
równości. Sąd podzielił stanowisko NSA, że  instytucja zameldowania nie 
może być podstawą warunkującą nabycie praw. Jest to bowiem 
materialnoprawna czynność mająca na celu dopełnienie obowiązków 
związanych z ewidencją ludności, potwierdzającą fakt zamieszkiwania 
pod danym adresem. Za niedopuszczalny przejaw naruszenia zakazu 
dyskryminacji z powodu, który nie stanowi istotnej przesłanki, Sąd uznał 
również ograniczenie możliwości zakupu abonamentu tylko tym osobom 
niepełnosprawnym, które posiadają pojazdy z dokonanymi w nich jakimiś 
bliżej nieokreślonymi zmianami "konstrukcyjnymi". Zdaniem Sądu, takie 
określenie pozwala na dowolną i subiektywną interpretację operatorowi 
strefy, jakie zmiany w pojeździe są wystarczające, aby osobę 
legitymującą się kartą parkingową dla osoby niepełnosprawnej uznać za 
"godną" dostąpienia przywileju zakupu abonamentu postojowego. 
Tymczasem, zdaniem Sądu, operator strefy nie jest uprawniony do 
badania, jakie zmiany konstrukcyjne w pojeździe są wystarczające, aby 
osobę legitymującą się kartą parkingową dla osoby niepełnosprawnej 
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uznać za uprawnioną do zakupu abonamentu postojowego. Przyczyną 
stwierdzenia nieważności tej uchwały było również uznanie, że organ 
samorządowy nie może dokonywać ustalenia własnych czasookresów, 
powstałych po ustaniu opłaconego czasu postoju, w którym parkujący 
byliby zwolnieni od obowiązku wniesienia opłaty postojowej, jak też nie 
powinien zawierać regulacji informujących o konieczności wnoszenia 
opłaty przez osoby parkujące określony rodzaj pojazdów, które na 
podstawie ustawy o drogach publicznych nie są z obowiązku płacenia 
zwolnione. Ponadto na kanwie tej sprawy Sąd wyraził pogląd, że 
wprowadzenie ograniczeń do możliwości parkowania pojazdów możliwe 
jest tylko poprzez wprowadzenie zatwierdzonej przez odpowiednie 
organy organizacji ruchu, a takiej możliwości nie przewiduje ustawowa 
delegacja do tworzenia stref płatnego parkowania. 

Przyczyną stwierdzenia nieważności aktu – uchwały w sprawie 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 150/18 było uznanie, że 
doszło do przekroczenia władztwa planistycznego. Sąd zauważył, że  
w sytuacji, w której z jednej strony sporu występuje skarżący, który jest 
rolnikiem zamieszkującym na terenie gminy o charakterze rolnym, 
planującym rozbudowę gospodarstwa, z drugiej zaś mieszkańcy, którzy 
nie prowadzą gospodarstw rolnych i dążą do przekształcenia działek 
rolnych w budowlane, organ winien wyważyć interesy właścicieli działek. 
Zdaniem Sądu, ostatecznie przyjęte w studium rozwiązania winny,  
w miarę możliwości, godzić te interesy i dążyć do takiego przeznaczenia  
i zagospodarowania działek, by było to zgodne ze standardami ładu 
przestrzennego i nie prowadziło do sytuacji, w której z naruszeniem 
zasady równego traktowania, zostały uwzględnione interesy jednych 
właścicieli działek ze szkodą dla innych podmiotów.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 304/18 WSA w Białymstoku 
oceniał uchwałę w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 
wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, wydaną na podstawie 
delegacji z art. 146 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sąd 
zauważył, że zawarte w treści tego przepisu upoważnienie obejmuje 
jedynie ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Nie 
zawiera ono natomiast ani możliwości zróżnicowania tej stawki ze 
względu na jakiekolwiek kryteria, ani uprawnienia do ustalenia 
szczegółowych zasad jej naliczania, czy też preferencyjnych warunków 
jej ponoszenia. Ponadto, zdaniem Sądu, w zakresie uprawnień rady 
gminy nie mieści się umożliwienie zaliczania na poczet opłaty 
adiacenckiej wartości nakładów poczynionych dobrowolnie przez podmiot 
zobowiązany na budowę infrastruktury technicznej. Zasady jej ustalania, 
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w tym konieczność zaliczenia na jej poczet wartości tych nakładów, 
wynikają bowiem wprost z przepisu art. 148 ust. 4 u.g.n., wobec czego 
rada gminy nie posiada kompetencji, aby decydować o tej materii  
w uchwale. Sąd podzielił stanowisko NSA, że rada gminy może inicjować 
dokonywanie takich świadczeń, nie może jednak w tej kwestii 
podejmować aktu normatywnego, a jedynie akt o charakterze 
nienormatywnym, posiadający charakter postulatu, zwracającego uwagę 
na treść art. 148 ust. 4 u.g.n. - tj. informującego, że ewentualne 
świadczenia poniesione w gotówce lub naturze na budowę urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych zaliczone zostaną na poczet opłat adiacenckich. 

W wyrokach wydanych w sprawach o sygn. akt: I SA/Bk 483/18  
i I SA/Bk 484/18 WSA w Białymstoku uznał, że ustalenie, iż punkty 
sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkty sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej 
niż 20 m od: (a) szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-
wychowawczych, (b) obiektów sakralnych (z wyjątkiem wolnostojących 
kapliczek, krzyży, figur i innych obiektów tej kategorii), (c) obiektów 
sportowych, publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych nie jest 
wystarczające do realizacji celów ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Przedmiotem uchwały, którą WSA w Białymstoku kontrolował  
w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 586/18 było zobowiązanie Burmistrza do 
realizacji postanowień uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi. Uchwałę podjęto na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 
2 ustawy o samorządzie gminnym. Stwierdzając nieważność tego aktu 
Sąd uznał, że stanowienie o kierunkach działalności wójta obejmuje 
decydowanie przez radę gminy w formie uchwały o jego zadaniach  
i celach, które powinien poprzez swoją działalność osiągnąć, jak również 
o sposobach osiągania owych celów. Stanowienie o kierunkach 
działalności wójta nie obejmuje natomiast podejmowania przez radę 
gminy uchwał, w których to wydaje się polecenie dotyczące konkretnego 
sposobu załatwienia danej sprawy przez wójta, ogranicza się 
samodzielność realizowania przez wójta ustawowo przyznanej mu 
kompetencji do wydawania decyzji administracyjnych, jak również określa 
się „sposób załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej w drodze decyzji administracyjnych (...), gdyż byłoby to 
sprzeczne z zasadami ogólnymi kodeksu postępowania 
administracyjnego i prowadziło do rozstrzygnięć podejmowanych bez 
udziału strony". Sąd podzielił stanowisko NSA, że przepis art. 18 ust. 2 
pkt 2 u.s.g. stanowi upoważnienie do wydawania aktów kierunkowych, 
wskazujących jedynie cele, priorytety działania wójta/burmistrza, ale nie 



  

128 

 

przesądzających w jaki sposób i w jakich formach ma to działanie być 
przez burmistrza podejmowane.  

Sprawa o sygn. akt II SA/Bk 616/18 dotyczyła uchwały Rady 
Powiatu w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
powiatowych dróg publicznych. Uchwałę podjęto m.in. na podstawie art. 
40 ust. 8 u.d.p. Rada Powiatu ustaliła, że "za niepełny rok kalendarzowy 
wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby 
miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie 
drogowym". Sąd uznał uchwalenie przez Radę Powiatu innego, niż 
przewidziany wyraźnie w ustawie, sposobu obliczania opłaty za zajęcie 
pasa drogowego za istotne naruszenie prawa, gdyż organ samorządu 
terytorialnego regulując odmiennie w prawie miejscowym to, co należy 
wyłącznie do materii ustawowej, wykroczył poza przyznane mu 
kompetencje.  

Przedmiotem rozpoznania WSA w Białymstoku w sprawie o sygn. 
akt II SA/Bk 941/17 była uchwała Sejmiku Województwa w przedmiocie 
dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie, 
wydana na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 
1995 roku Prawo łowieckie. Dokonując jej oceny Sąd odwołał się do 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 roku (sygn. akt  
P 19/13) a ponadto, stwierdzając nieważność uchwały, podzielił wyrażone 
już w orzecznictwie stanowisko, że brak jakichkolwiek mechanizmów 
prawnych umożliwiających właścicielom nieruchomości wyrażenie woli  
w przedmiocie włączenia ich gruntów do obwodów łowieckich  
i w konsekwencji nałożenia na nich określonych obowiązków, stanowi 
nieproporcjonalne naruszenie gwarantowanego konstytucyjnie  
i konwencyjnie prawa własności.  

 
21. Sprawy z zakresu ewidencji ludności  

W 2018 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Białymstoku wpłynęło 16 spraw z zakresu ewidencji ludności, zaś  
z 2017 roku pozostało do rozpoznania 6 spraw. Załatwiono 15 spraw,  
w 8 sprawach skargi rozpoznano na rozprawie w tym w 6 sprawach 
skargi oddalono a w 2 uwzględniono. Na następny okres pozostało  
7 spraw. Właściwie wszystkie sprawy bo aż 13 dotyczyły obowiązku 
meldunkowego.  

W sprawach, w których skargę oddalono (8 spraw) wniosek  
o uzasadnienie wpłynął tylko w 1 sprawie (sygn. akt II SA/Bk 270/17).  
W sprawie tej oddalono skargę w przedmiocie wymeldowania z pobytu 
stałego. Sąd stwierdził, że organy obu instancji prawidłowo 
zinterpretowały i zastosowały przepis art. 35 u.e.l. i na tej podstawie 
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właściwie przyjęły, że skarżący opuścił miejsce pobytu stałego w sposób 
trwały i dobrowolny. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 318/18 w której uchylono 
decyzję o wymeldowaniu z pobytu stałego Sąd stwierdził, że organ 
dokonał błędnej interpretacji art. 25 ust. 1u.e.l. W ocenie Sądu w sprawie 
brak było podstaw do stwierdzenia definitywnego zerwania przez stronę 
więzi z miejscem stałego pobytu. Czynności podejmowane przez stronę 
takie jak łożenie na czynsz, pozostawienie rzeczy w lokalu i powrót do 
lokalu po zakończeniu pobytu za granicą, zdaniem Sądu, świadczą  
o zamiarze utrzymania związku skarżącego z lokalem.  

W drugiej ze spraw o sygn. akt II SA/Bk 446/18 Sąd uchylając 
decyzję organu odwoławczego, który uchylił decyzję organu pierwszej 
instancji i rozstrzygnął merytorycznie o wymeldowaniu z pobytu stałego, 
stwierdził, że wbrew temu co przyjął organ, nie zaistniały przesłanki 
dobrowolnego i trwałego opuszczenia przez stronę miejsca stałego 
zameldowania. 
 

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

W 2018 roku do WSA w Białymstoku wpłynęło 37 skarg na 
działanie organów administracji w sprawach z zakresu stosunków pracy, 
stosunków służbowych oraz inspekcji pracy, zaś z 2017 roku pozostało 
do rozstrzygnięcia 8 tej kategorii spraw. Załatwiono 31 spraw, w tym  
28 spraw na rozprawie i 3 na posiedzeniu niejawnym. W sprawach, które 
rozpoznano na rozprawie 21 skarg oddalono a 6 skarg uwzględniono. Na 
następny okres pozostało 14 spraw. 

W roku sprawozdawczym największą grupę spraw z tego zakresu 
stanowiły skargi funkcjonariuszy Policji na orzeczenia dyscyplinarne.  
W tym zakresie rozpoznano 20 skarg, w tym 18 spraw na rozprawie:  
w 12 sprawach skargę oddalono a w 6 sprawach skargę uwzględniono.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 741/17, Sąd uchylając orzeczenie 
dyscyplinarne w części odnośnie 2 zarzutów z 4 stwierdził, że 
niedopuszczalna jest w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy 
Policji sytuacja, w której w odniesieniu do dwóch funkcjonariuszy 
uczestniczących w tym samym zdarzeniu zapadają odmienne procesowo 
orzeczenia dyscyplinarne, tj. w jednym z postępowań sprawę uznaje się 
za dostatecznie wyjaśnioną do rozstrzygnięcia, przypisania sprawstwa  
i ukarania, zaś w drugiej ocenia się materiał dowodowy jako 
niewystarczający i wymagający uzupełnienia w całości lub w znacznej 
części. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 146/18, Sąd uchylił 
orzeczenie organu odwoławczego, który utrzymał w mocy orzeczenie 
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organu pierwszej instancji o uznaniu funkcjonariusza za winnego  
i wymierzeniu kary dyscyplinarnej wyznaczenia na niższe stanowisko 
służbowe z tego względu, że zdaniem Sądu, organ odwoławczy niezbyt 
wnikliwie uwzględnił dyrektywy ustawowe wymiaru kary. Wyeksponował 
bowiem okoliczności mające wpływ na jej zaostrzenie, jednocześnie nie 
pochylił się dość wnikliwie nad okolicznościami mającymi wpływ na jej 
złagodzenie.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 24/18, Sąd umarzając 
postępowanie w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej 
wypowiedział się w kwestii ustalenia początku biegu przedawnienia 
karalności przewinienia dyscyplinarnego polegającego na zaniechaniu i 
stwierdził, że początek biegu tego terminu rozpoczyna się wraz z ostatnią 
chwilą, w której obwiniony był zobowiązany oraz mógł i powinien był 
wykonać polecenie przełożonego. 

W innej ze spraw (sygn. akt II SA/Bk 779/17), już nie dotyczącej 
postępowania dyscyplinarnego, stwierdzono na podstawie art. 156 § pkt 
2 w zw. z art. 63 § 3 k.p.a. nieważność postanowienia odmawiającego 
wszczęcia postępowania dotyczącego podwyższenia uposażenia.  
W sprawie tej Sąd działając z urzędu dostrzegł, że wniosek strony na 
podstawie którego było prowadzone postępowanie nie został przez nią 
podpisany.  

Ciekawą sprawą była sprawa o sygn. akt II SA/Bk 476/18, 
dotycząca nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
kontraktowego. W sprawie tej oddalono skargę na decyzję stwierdzającą 
nieważność tego aktu. Sąd oddając skargę podzielił stanowisko kuratora 
oświaty, że decyzja dyrektora szkoły spełnia przesłankę nieważności 
wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., ponieważ pozostaje w 
sprzeczności z brzmieniem art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela. W przypadku 
strony nie został bowiem spełniony warunek „z dniem nawiązania 
stosunku pracy w szkole”, gdyż strona w momencie nadania stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego była zatrudniona na 
umowę zlecenia, a nie na umowę o pracę. 

 
23. Sprawy z zakresu ochrony zdrowia 

 W 2018 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Białymstoku wpłynęło 18 spraw z zakresu ochrony zdrowia (o symbolu 
ogólnym 620) zarejestrowanych w Repertorium SA oraz 1 sprawa z tego 
zakresu zarejestrowana w Repertorium SAB. Załatwiono 15 spraw  
z Repertorium SA oraz sprawę wpisaną do Repertorium SAB.  
 Wśród spraw dotyczących chorób zawodowych o podsymbolu 
6200, składy orzekające nadal w swoich orzeczeniach opierały się przede 
wszystkim na ugruntowanym stanowisku, że orzeczenie lekarskie 
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jednostki właściwej do rozpoznania chorób zawodowych ma charakter 
opinii biegłego, a organ prowadzący postępowanie jest nim związany. 
Związanie to wynikało z tego, że orzeczenia lekarskie stanowią jedyny 
wiarygodny środek dowodowy służący stwierdzeniu choroby zawodowej, 
jeśli nie budzą wątpliwości w świetle pozostałych dowodów. 

Opierając się na tym stanowisku w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 
105/18 przyjęto ponadto, że szczegółowe dane dotyczące wykonywania 
pracy montera, w kontekście wykonywania tej pracy w okresie 17 lat, 
pozostają bez znaczenia dla ustalenia związku przyczynowego pomiędzy 
pracą w Spółce a stwierdzoną chorobą zawodową. Wystąpienie 
czynników szkodliwych lub uciążliwych w środowisku pracy nie musi być 
zawinione przez pracodawcę, wystarczy wystąpienie w środowisku pracy 
czynnika, który jest szkodliwy dla jednego pracownika ze względu na jego 
osobniczą wrażliwość. Stwierdzenie z wysokim prawdopodobieństwem 
wystąpienia czynnika szkodliwego w miejscu pracy, skutkującego 
powstaniem choroby zawodowej, nie oznacza że okoliczność ta musi być 
potwierdzona jednoznacznym dowodem. W odniesieniu do chorób 
zawodowych ustawodawca przyjął domniemanie związku z pracą i aby to 
domniemanie obalić należy udowodnić, że zachorowanie jest skutkiem 
innej przyczyny niż warunki pracy. W sprawie niniejszej nie zdołano 
obalić tego domniemania, co skutkowało oddaleniem skargi.  

Podobne stanowisko zajęto również w sprawie o sygn. akt  
II SA/Bk 278/18, opierając się na domniemaniu związku z pracą  
i podzielając pogląd orzeczniczy, że wystąpienie szkodliwych czynników 
nie musi być zawinione przez pracodawcę i nie musi wynikać  
z przekroczenia dopuszczalnych norm. Wystarczające jest wystąpienie  
w środowisku pracy czynnika, który jest szkodliwy choćby dla jednego 
pracownika ze względu na jego osobniczą wrażliwość. Tym bardziej, że 
zgromadzony materiał dowodowy nie dawał żadnych podstaw do 
jednoznacznego wykluczenia istnienia związku pomiędzy zaistniałym  
u niego ubytkiem słuchu, a wykonywaną przez skarżącego pracą. 

Ostatnia ze spraw z kategorii chorób zawodowych dotyczyła 
skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w kwestii rozpatrzenia wniosku dowodowego skarżącego 
złożonego w trybie art. 78 § 1 k.p.a., o uzupełnienie materiału 
dowodowego w zakresie czynników szkodliwych (uczulających) w postaci 
środków chemicznych i barwników stosowanych w procesie barwienia 
włókien naturalnych: wełny oraz włókien sztucznych: akrylu i poliestru 
(sygn. II SAB/Bk 15/18). Sąd w tym zakresie przeanalizował tok 
postępowania organów i uznał, że w sprawie nie doszło do żadnych 
nieprawidłowości. W tej kategorii spraw ponadto w jednej sprawie 
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odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego, a w drugiej 
sprawie odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. 

Nietypową sprawą w tej kategorii była sprawa o sygn. akt  
II SA/Bk 179/18, dotycząca decyzji Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego utrzymującej w mocy decyzję Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na mocy której nakazano 
skarżącej, zaprzestanie wprowadzania do obrotu suplementu diety  
o nazwie (…), zawierającego oświadczenie zdrowotne o treści: „cholina 
wspiera prawidłowe funkcjonowanie wątroby" wprowadzające 
konsumenta w błąd. Przyjęto, że wykaz dopuszczonych oświadczeń 
zdrowotnych stanowi załącznik do Rozporządzenia 432/2012. Zgodnie  
z tym Wykazem w odniesieniu do substancji, którą jest cholina, 
oświadczenie o treści: „cholina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
wątroby” może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności 
zawierającej przynajmniej 82,5 mg choliny na 100 g lub 100 ml, lub na 
pojedynczą porcję żywności. W tym zakresie wskazano ponadto na 
dowody naukowe stanowiące podstawę sformułowania ww. 
oświadczenia. Na tej podstawie stwierdzono, że skoro produkt 
stanowiący przedmiot niniejszego postepowania, nie spełnia ww. 
warunku, dotyczącego wymaganej ilości choliny na 100 g lub 100 ml, lub 
na pojedynczą jego porcję, od którego uzależniono możliwość 
zamieszczenia na etykiecie spornego oświadczenia, organ inspekcji 
sanitarnej prawidłowo nałożył na stronę skarżącą stosowany nakaz, 
przewidziany art. 54 ust. 2 pkt b Rozporządzenia 882/2004. Jak wynikało 
bowiem bezspornie z protokołu kontroli sanitarnej, stwierdzona zawartość 
choliny w dziennej dawce produktu przewidzianej przez producenta (tj. 14 
mg), nie wyczerpywała powyżej opisanego warunku. Ponadto wskazano, 
że art. 10 ust. 1 Rozporządzenia 1924/2002, który konstytuuje 
fundamentalną zasadę, zgodnie z którą do stosowania oświadczeń 
zdrowotnych konieczne jest jednoczesne spełnienie trzech następujących 
warunków: zgodność z wymaganiami zawartymi w Rozdziale II tego 
Rozporządzenia (1), uzyskanie zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem 
(2) oraz wpis do odpowiedniego wykazu (3). Zasada ta oznacza, że 
zabronione jest posługiwanie się oświadczeniami, które pomimo 
spełniania wymogów z Rozdziału II, nie uzyskały zezwolenia i nie zostały 
wpisane do rejestru (pomimo takiego obowiązku), a z drugiej strony, że 
nawet te oświadczenia, które uzyskały zezwolenie i zostały wpisane do 
odpowiedniego rejestru, muszą spełniać wymogi z Rozdziału II. Mając 
zaś na uwadze powyższe rozważania, nie ulegało wątpliwości, że 
przedmiotowe oświadczenie nie spełniało wymogów zawartych w art. 3 lit. 
a., art. 5 ust. 1 lit. b. ppkt i. oraz lit. d. Rozporządzenia 1924/2002,  
a zatem nie spełnia ono wszystkich warunków koniecznych do jego 
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stosowania. Ponadto dodatkowo zwrócono uwagę na zasadę rzetelnego 
informowania o żywności, skonkretyzowaną w art. 7 ust. Rozporządzenia 
1196/2011. Ust. 1 lit. a. tego przepisu stanowi, że informacje na temat 
żywności nie mogą wprowadzać w błąd, w szczególności co do 
właściwości środka spożywczego, a w szczególności m.in. co do jego 
właściwości, składu i ilości. Ponadto wedle jego ust. 2 informacje na 
temat żywności muszą być rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla 
konsumenta. Powyższe skutkowało oddaleniem skargi. 

W sprawach o symbolu 6205 dotyczących nadzoru sanitarnego  
w dwóch sprawach uchylono zaskarżone decyzje (sygn. akt II SA/Bk 
302/18 i 590/18), a w dwóch innych sprawach odrzucono skargi (sygn. 
akt II SA/Bk 469/18 i 527/18), z uwagi na nieusunięcie braków formalnych 
skargi).  

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 302/18, gdzie wymierzono karę 
pieniężną za wprowadzenie do obrotu środków zastępczych 
zawierających substancje psychoaktywne na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej Sąd ustalił, iż kwestią sporną w sprawie jest to, czy skarżący 
wprowadził do obrotu środki zastępcze. Skład orzekający wyjaśnił, iż 
„wprowadzenie do obrotu", o jakim mowa w art. 52a ust. 1 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 roku, 
poz. 783), należy rozumieć udostępnienie środka zastępczego  
w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek celu osobie trzeciej odpłatnie lub 
nieodpłatnie. W konsekwencji prowadząc postępowanie w celu 
wymierzenia kary pieniężnej, organ inspekcji sanitarnej ustala i ocenia, 
czy doszło do „wprowadzenia do obrotu", czyli do udostępnienia  
w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek celu, osobie trzeciej odpłatnie lub 
nieodpłatnie, środka zastępczego. Na tej podstawie przyjął, iż w sprawie 
niniejszej organy utożsamiły samo posiadanie przez skarżącego 
znacznej ilości środków zastępczych oraz narzędzi do ich porcjowania  
z wprowadzaniem ich do obrotu. Uczyniły to bez jakiegokolwiek dowodu 
dającego podstawę do przyjęcia, że rzeczywiście uzasadnionym jest 
przyjęcie faktu, iż doszło do wprowadzenia tych środków do obrotu. 
Organy nie podjęły nawet próby wykazania, aby to skarżący przekazał 
komukolwiek posiadane substancje. Tymczasem oparcie się przez 
organy wyłącznie na przypuszczeniu, że środki zastępcze mogły być 
wprowadzane do obrotu, choćby nawet przypuszczenie to znajdowało 
pewne uzasadnienie w logicznym rozumowaniu z uwagi na ilość 
posiadanych środków, jest niedopuszczalne wobec konieczności 
jednoznacznego stwierdzenia, że rzeczywiście środki te wprowadzano do 
obrotu. Powyższe skutkowało uchyleniem zaskarżonych rozstrzygnięć. 
Podobne stanowisko zajęto w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 590/18. 
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W sprawach o symbolu 6209 tylko dwie sprawy zostały 
rozpoznane merytorycznie (sygn. akt II SA/Bk 576/17 oraz II SA/Bk 
893/17). Pozostałe 5 skarg zostało odrzuconych. Pierwsza z nich 
dotyczyła rozstrzygnięcie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i w tym zakresie skarga została 
oddalona, podtrzymując dotychczasową linię orzeczniczą w tym zakresie. 
Natomiast w drugiej ze spraw tej samej kategorii uchylając zaskarżone 
orzeczenie przyjęto, że Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia naruszył analizowany przepis art. 149 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1793 ze 
zm.). Ustalono, że Szpital Ogólny w ofertach złożonych w ramach 
postępowania konkursowego, podał nieprawdziwe informacje co do 
spełniania warunków dotyczących kryteriów jakości, wymienionych  
w przepisach rozporządzenia Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 roku w 
sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie 
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ustalenia 
komisji konkursowej co do złożenia nieprawdziwych danych w ofercie 
powinno było skutkować jej odrzuceniem, na wstępnym etapie 
rozpoznania oferty, a nie jak uczyniono w przedmiotowym postępowaniu - 
przyznaniem punktów ujemnych. Ustawodawca bowiem, bardzo 
rygorystycznie podchodzi do podania przez oferenta nieprawdziwych 
informacji. Organy prowadzące postępowanie konkursowe opierają się 
bowiem w znacznej mierze na oświadczeniach oferentów. Złożenie zatem 
oferty zawierającej nieprawdziwe informacje, zgodnie z art. 149 ust. 1 pkt 
2 ustawy, powoduje konieczność (przymus) odrzucenia oferty, bez 
możliwości podjęcia przez organ innej decyzji (por. wyrok WSA  
w Białymstoku z dnia 9 listopada 2017 roku, II SA/Bk 646/17. CBOSA). 
Zaznaczenie zatem w ofercie nieprawdziwej informacji, która nie 
znajdywała odzwierciedlenia w rzeczywistości było ewidentnie 
nastawione na uzyskanie pozytywnego dla siebie rozstrzygnięcia.  
W konsekwencji komisja nie miał podstawy prawnej do skorygowania 
złożonego w tym zakresie oświadczenia Szpitala, a jej działanie 
polegające na zmianie udzielonej odpowiedzi w pkt 2.1.3. i 2.4.3. z „TAK” 
na „NIE” stanowiło ewidentne naruszenie przepisów postępowania,  
w szczególności § 18 ust 4 zarządzenia nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ  
z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie warunków postępowania 
dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnej, 
zgodnie z którym po upływie terminu składania ofert, oferent jest 
związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania, zatem oferta nie 
może ulec żadnej zmianie. Takie stanowisko wyraził też tutejszy Sąd  
w wyroku z dnia 27 października 2017 roku (II SA/BK 568/17, CBOSA) 
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stwierdzając, że komisja konkursowa nie ma żadnego uprawnienia do 
korygowania/zmiany złożonej oferty. Wobec powyższego Sąd przyjął że, 
skoro organ uznał, że w postępowaniu konkursowym nie doszło do 
naruszenia zasad, o których mowa w art. 134 ustawy, a więc zasady 
równego traktowania oferentów i prowadzenia postępowania w sposób 
gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji, to takie stanowisko 
organu, było błędne. Wydając sporne decyzje organ zatem dopuścił się - 
mogącego mieć wpływ na wynik sprawy - naruszenia przepisów 
postępowania administracyjnego, a w szczególności art. 7, art. 77 i art. 80 
k.p.a., a także art. 107 § 3 k.p.a. - polegającego na dokonaniu dowolnej 
oceny dowodów, bez wyraźnego wskazania przyczyn nieuwzględnienia 
zarzutów Skarżącego. 

Pozostałe sprawy z symbolu 6209 w zakresie prowadzenia 
egzekucji administracyjnej w celu poddania małoletniej obowiązkowym 
szczepieniom ochronnym odrzucono, z uwagi na brak właściwości sądu 
administracyjnego (sygn. akt: II SA/Bk 705/18, II SA/Bk 720/18, II SA/Bk 
737/18, II SA/Bk 738/18). W uzasadnieniu rozstrzygnięć wskazano, że  
z mocy art. 2 ustawy nowelizującej z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie 
ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 
poz. 658) przepis art. 3 § 2 pkt 3 p.p.s.a. w brzmieniu nadanym tą ustawą 
znajduje zastosowanie do postępowań wszczętych po dniu jej wejścia  
w życie, tj. po 15 sierpnia 2015 roku, przy czym chodzi tu o wszczęcie 
postępowania sądowoadministracyjnego, a nie postępowania 
administracyjnego. Moment wszczęcia postępowania 
sądowoadministracyjnego określa data wniesienia skargi. Celem ustawy 
nowelizującej było zmodyfikowanie reguł postępowania sądowego, zatem 
użyte w treści art. 2 ustawy nowelizującej pojęcie "postępowania" 
oznacza postępowania sądowoadministracyjne. W tych sprawach 
postępowania sądowoadministracyjne zostało wszczęte po 15 sierpnia 
2015 roku. Wobec tego w sprawach, zastosowanie miały przepisy p.p.s.a. 
w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z dnia 9 kwietnia 2015 roku, 
która wyłączyła spod kognicji sądów administracyjnych kontrolę 
legalności postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego 
zarzutu oraz postanowień, których przedmiotem było stanowisko 
wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu. Składy orzekające 
podkreśliły jednocześnie, iż wykluczenie możliwości sądowej kontroli 
postanowień, przedmiotem których było stanowisko wierzyciela w sprawie 
zgłoszonego zarzutu, nie pozbawiło strony skutecznej ochrony swoich 
praw, lecz możliwość uzyskania tej ochrony przeniosły na późniejszy etap 
postępowania. Incydentalny charakter postanowienia w sprawie 
stanowiska wierzyciela zadecydował bowiem o uznaniu zasadności 
kontroli tego rodzaju aktu w drodze zaskarżenia do sądu 
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administracyjnego postanowień organu egzekucyjnego w sprawie 
zgłoszonych zarzutów. 

Konkludując należy stwierdzić, że wpływ spraw w 2018 roku  
z zakresu ochrony zdrowia utrzymuje się na poziomie z poprzedniego 
roku, przy czym najwięcej spraw dotyczy chorób zawodowych oraz 
postępowań w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie 
zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.  

 
24. Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej i prawa 

prasowego 
W 2018 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, zmniejszył się 

wpływ spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej i prawa 
prasowego. W Repertorium SA i SAB zarejestrowano 46 skarg. Łącznie 
ze sprawami z poprzedniego okresu w 2018 roku rozpoznano 64 sprawy 
oznaczone symbolem 648, w tym 45 spraw zarejestrowanych  
w Repertorium SAB i 19 w Repertorium SA.  

Podmiotami, do których najczęściej zgłaszano wnioski  
o udostępnienie informacji publicznej były organy wykonawcze jednostek 
samorządu terytorialnego oraz dyrektorzy ich jednostek organizacyjnych. 
Odnotowano także skargi na bezczynność w udostępnieniu informacji 
publicznej przez inne organy wykonujące zadania publiczne np. Prezesa 
Sądu Rejonowego i Okręgowego, nadleśniczego nadleśnictwa, fundację 
pomocy zwierzętom, proboszcza parafii rzymskokatolickiej, Prokuratora 
Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Instytutu Pamięci Narodowej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej.  

Jeśli chodzi o przedmiot żądanych informacji, to podobnie jak  
w latach poprzednich, stosunkowo dużo skarg zostało wniesionych na 
bezczynność w udostępnieniu umów cywilnoprawnych zawieranych przez 
podmioty publiczne. W szczególności dużo skarg dotyczyło bezczynności 
w udostępnieniu umów w przedmiocie obsługi prawnej urzędów. 
Podobnie jak w roku ubiegłym, skargi dotyczące informacji publicznej  
o obsłudze prawnej były wielokrotnie wnoszone przez tą samą osobę,  
a jak wynika z bazy CBOIS, ta sama osoba wnosiła tożsame skargi 
również do innych sądów administracyjnych (m.in. sygn. akt: II SAB/Bk 
119/17, II SAB/Bk 13017, II SAB/Bk 137/17). 

W roku sprawozdawczym w sprawach dotyczących informacji 
publicznej kontynuowana była praktyka szerokiego ujęcia 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 
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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. Przedmiotem wniosku 
może być też pytanie o określone fakty, o stan określonych zjawisk na 
dzień udzielenia odpowiedzi. Informacje publiczne odnoszą się bowiem 
do pewnych danych, ale nie są środkami do ich kwestionowania (sygn. 
akt: II SAB/Bk 89/18, II SA/Bk 197/18).  

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 889/17, w której przedmiotem 
kontroli była decyzja nadleśniczego nadleśnictwa odmawiająca 
udostępnienia informacji publicznej w zakresie skanów umów związanych 
z gospodarowaniem drewnem uzyskanym z wycinki, Sąd stwierdził, że  
w sprawach o dostęp do informacji publicznej, mającej związek  
z działalnością państwowych wewnętrznych jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych, powołanych na podstawie odrębnej ustawy  
o lasach, wszystkie wewnętrzne jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych, wymienione w art. 32 ustawy o lasach jako należące do 
stationes fisci Skarbu Państwa, należą też do podmiotów zobowiązanych 
do udostępniania informacji publicznej. Zatem, jak przyjął skład 
orzekający, na nadleśniczym ciążył obowiązek udostępnienia informacji 
publicznej, której treść bezpośrednio wiązała  się z funkcjonowaniem 
kierowanego przez niego nadleśnictwa, a która to informacja znajdowała 
się w posiadaniu nadleśnictwa. Sąd nie miał też wątpliwości, że umowy 
zawierane przez nadleśnictwo w zakresie gospodarowania drewnem 
uzyskanym z wycinki, wchodzą w zakres informacji publicznej.  

Analogiczny pogląd został zaprezentowany w wyroku  
o sygnaturze akt II SA/Bk 363/18, w którym Sąd uchylając ponownie 
decyzję nadleśniczego o odmowie udostępnienia informacji w postaci 
skanów umów związanych z gospodarowaniem przez nadleśnictwo 
uzyskanym drewnem ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy, podkreślił 
dodatkowo, że do objęcia danej informacji tajemnicą przedsiębiorstwa 
konieczne jest stwierdzenie, że dane informacje mają charakter 
techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny 
przedsiębiorstwa, nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,  
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a także podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu 
zachowania poufności. Stwierdził, że nie wystarczy ogólnikowe 
wskazanie w decyzji odmawiającej udostępnienia wnioskowanej 
informacji, że żądane informacje objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa.  
Z tego względu zawarte w zaskarżonej decyzji uzasadnienie, iż 
wnioskowane informacje stanowią wartość gospodarczą, ponieważ dane 
o ilości sprzedanego drewna, umówionych cenach, czy całkowitej 
wartości umowy, mogą zostać wykorzystane przez innych 
przedsiębiorców, skład orzekający uznał za dalece niewystarczające. 
Przyjął, że takie informacje stanowią element generalnej oceny 
wystąpienia tajemnicy przedsiębiorcy, a organ nie wykazał w jaki sposób 
ujawnienie umów spowodować może – po jego stronie – ujemne 
konsekwencje gospodarcze. Bez wykazania tego rodzaju potencjalnego 
związku przyczynowego pomiędzy treścią informacji, a sytuacją 
gospodarczą podmiotu nie sposób stwierdzić, że wystąpił tu czynnik 
materialny pozwalający uznać informacje za tajemnicę przedsiębiorcy. 

Z kolei w wyroku o sygnaturze akt II SAB/Bk 113/18 tutejszy Sąd 
oddalając skargę na bezczynność w przedmiocie udostepnienia operatu 
szacunkowego dotyczącego wyceny lokalu mieszkaniowego 
przeznaczonego do zbycia na podstawie zarządzenia tego wójta 
stwierdził, że co do zasady informacja dotycząca udostępnienia operatów 
szacunkowych, pozostaje w związku z gospodarowaniem 
nieruchomościami samorządu terytorialnego i odpowiada zakresowi 
przedmiotowemu informacji publicznej wskazanemu w art. 61 Konstytucji 
oraz w art. 1 ust. 1 u.d.i.p. Rację jednocześnie przyznał organowi, że 
dostęp do operatów szacunkowych, wykonywanych na zlecenie organu 
administracji publicznej nie podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach 
przepisów u.d.i.p., albowiem zasady i tryb dostępu do takich informacji 
zostały uregulowane odrębnie w art. 156 ust. 1a u.g.n. W konkluzji 
powyższego orzeczenia WSA w Białymstoku wyprowadził wniosek, że 
uprawnienia dostępu do danych zawartych w operacie szacunkowym nie 
można dochodzić powołując się na przepisy u.d.i.p., gdyż jej 
zastosowanie jest wyłączone na zasadzie art. 1 ust. 2 tej ustawy.  

W sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 90/18 przedmiotem rozpoznania 
była natomiast skarga na bezczynność proboszcza parafii 
rzymskokatolickiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej o 
liczbie osób pochowanych na cmentarzu, o rodzajach pobieranych opłat 
cmentarnych i istnieniu dokumentu/cennika ustalającego wysokość ww. 
opłat. Sąd w sprawie tej stwierdził, że proboszcz parafii 
rzymskokatolickiej jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia 
informacji publicznej, jeśli wykonuje zadania publiczne lub dysponuje 
majątkiem publicznym. Uznał też, zarówno cmentarz komunalny jak  
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i wyznaniowy są urządzeniami użytku publicznego, bowiem ich 
podstawowym przeznaczeniem jest chowanie zwłok. Podkreślił 
jednocześnie, że o ile cmentarz komunalny jest miejscem użyteczności 
publicznej w każdym przypadku, o tyle cmentarz wyznaniowy pełni taką 
funkcję wyłącznie w ograniczonym zakresie, tj. w przypadku braku 
cmentarza komunalnego.  

W analizowanym roku sprawozdawczym kontynuowano linię 
orzeczniczą wyłączającą z zakresu informacji publicznej akta sprawy 
administracyjnej jako całość. Skład orzekający w sprawach o sygnaturze 
akt: II SAB/Bk 31/18 i II SAB/Bk 32/18, powołując się na uchwałę NSA  
z dnia 9 grudnia 2013 roku o sygn. akt I OPS 7/13, przypomniał, że akta 
spraw jako całość są zbiorem różnorodnych materiałów, 
usystematyzowanych przez organ, który się nimi posługuje i podlegają 
przepisom szczególnym, dotyczącym ich tworzenia, rejestrowania, 
przechowywania, jak i udostępniania. Zatem żądanie udostępnienia akt 
sprawy jako całości nie jest wnioskiem o udostępnienie informacji 
publicznej, ale żądaniem udostępnienia określonego zbioru materiałów. 
Tak sformułowany wniosek nie wskazuje na informacje publiczne, których 
udostępnienia domaga się wnioskodawca. Nie wyklucza to, zdaniem 
Sądu, możliwości żądania na podstawie ustawy o dostępie do informacji 
publicznej udostępnienia konkretnej informacji publicznej znajdującej się 
w aktach sprawy, tym niemniej w takim przypadku wnioskodawca 
powinien sprecyzować, o jaką informację występuje. W sprawie będącej 
przedmiotem oceny skarżący zażądał udostępnienia mu kompletnych akt 
postępowania stąd też skład orzekający za prawidłowe uznał udzielenie 
przez organ odpowiedzi w formie zwykłego pisma.  

W sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 87/18 WSA w Białymstoku 
nie podzielił z kolei stanowiska prokuratora twierdzącego, ze akta 
postępowań karnych nie podlegają udostępnieniu według przepisów 
ustawy o dostępie do informacji publicznej, wskazując, że przepis art. 156 
k.p.k. nie jest normą absolutnie wyłączającą stosowanie u.d.i.p. Zależy to 
od stanu faktycznego konkretnej sprawy oraz do zakresu żądanej 
informacji publicznej. W ocenie Sądu oprócz "wglądu do akt"  
(np. przejrzenie akt w sekretariacie, czytelni), o którym stanowi art. 156  
§ 5 zdanie 2 k.p.k. podmiot niebędący stroną postępowania 
przygotowawczego ma prawo żądać udostępnienia informacji publicznej 
również poprzez uzyskanie kserokopii czy odpisu dokumentu z akt, jak 
również informacji stanowiącej "wycinek" akt, "wyprowadzonej" z treści 
akt postępowania, informacji "na podstawie" akt sprawy, ale 
niezmaterializowanej fizycznie w jednym konkretnym dokumencie  
w aktach. Wykładnia gramatyczna przepisu art. 156 § 5 zdanie 2 k.p.k. 
uprawnia bowiem do wniosku, że nie reguluje on dostępu do informacji 
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publicznej z akt postępowania przygotowawczego w podanych wyżej 
formach innych niż fizyczny "wgląd do akt sprawy", co uzasadnia 
zastosowanie w tych nieuregulowanych przypadkach trybu z ustawy  
o dostępie do informacji publicznej  
 Za ugruntowaną i spójną 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. Wskazanie zaś, czy mamy do 
czynienia z funkcją publiczną, powinno zatem odnosić się do badania, 
czy określona osoba w ramach instytucji publicznej realizuje w pewnym 
zakresie nałożone na tę instytucję zadanie publiczne. Chodzi zatem  
o podmioty, którym przysługuje co najmniej wąski zakres kompetencji 
decyzyjnej w ramach instytucji publicznej. Ograniczenie dostępu do 
informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej nie ma 
bowiem zastosowania wyłącznie w przypadku osób będących 
funkcjonariuszami publicznymi (sygn. akt: II SA/Bk 647/17, II SA/Bk 
169/17).  

W sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 818/16 Sąd oddalając 
skargę od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej  
w zakresie wysokości dodatkowego wynagrodzenia w formie premii lub 
nagród oraz źródła pozyskania środków na te wynagrodzenia, w części 
dotyczącej pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej nie 
wydających decyzji administracyjnych stwierdził, że nie wszyscy 
pracownicy tego ośrodka są osobami pełniącymi funkcje publiczne, tzn. 
osobami decyzyjnymi. Podkreślił, że wnioskowana informacja mogła być 
udzielona tylko odnośnie osób, którym można było przypisać pełnienie 
funkcji publicznej w ośrodku. Pozostałe zaś osoby zatrudnione  
w ośrodku, nie pełniące funkcji publicznej objęte są ochroną prywatności  
i w stosunku do nich nie można było udzielić informacji publicznej we 
wnioskowanym zakresie. 

W orzecznictwie WSA w Białymstoku analizowana była też inna 
podstawa do wydania decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej, 
a mianowicie tajemnica przedsiębiorstwa. W tym zakresie kontynuowano 
dotychczasowy kierunek orzecznictwa przypominając, że tajemnicą 
przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
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techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności. Przy czym, jak konsekwentnie podkreślano, utrzymanie 
danych informacji jako tajemnicy wymaga zawsze podjęcia przez 
przedsiębiorcę działań zmierzających do wyeliminowania możliwości 
dotarcia do nich przez osoby trzecie, bez konieczności szczególnych 
starań. W orzeczeniach odnoszących się do powyższej materii 
wskazywano też na konieczność spełnienia obu przesłanek: materialnej  
i formalnej, oraz wymóg precyzyjnego i szczegółowego uzasadnienia 
(wyroki w sprawach o sygn. akt: II SA/Bk 899/17, II SA/Bk 135/18,  
II SA/Bk 123/18, II SA/Bk 363/18).  

Sąd w omawianej kategorii wskazywał też na rozróżnienie 
informacji publicznej na informację prostą i przetworzoną. Warunki 
stawiane informacjom przetworzonym zostały przedstawione między 
innymi w wyrokach o sygnaturze akt: II SA/BK 647/17, II SAB/Bk 98/18,  
II SA/Bk 291/18, w których podkreślono, że informacja publiczna 
przetworzona to taka, która co do zasady w chwili złożenia wniosku nie 
istnieje w kształcie objętym wnioskiem, a jest wynikiem działań 
wykraczających poza zakres czynności mieszczących się w ramach 
podstawowych kompetencji organu. Obejmuje ona dane publiczne 
wymagające dokonania stosownych analiz, obliczeń, zestawień 
statystycznych, ekspertyz, połączonych z zaangażowaniem w ich 
pozyskanie określonych środków osobowych i finansowych organu, 
innych niż wykorzystywane w bieżącej działalności, gdy jej przygotowanie 
jest zdeterminowane szerokim zakresem (przedmiotowym, podmiotowym, 
czasowym) wniosku. W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 277/17 skład 
orzekający przypomniał z kolei, że jeżeli wnioskowana przez stronę 
informacja ma charakter informacji przetworzonej, to organ winien 
wezwać wnioskodawcę do wykazania w jakim zakresie żądana przez 
niego informacja, ma szczególnie istotne znaczenie interesu prawnego. 
Wnioskodawca żądający informacji publicznej przetworzonej dla jej 
uzyskania powinien zatem wykazać nie tylko, że jest ona ważna dla 
dużego kręgu potencjalnych odbiorców, ale również, że jej uzyskanie 
stwarza realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych dla poprawy 
funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu 
publicznego.  

Nie uległo też zasadniczej zmianie stanowisko WSA  
w Białymstoku w zakresie trybu i sposobu załatwiania wniosków  
o udzielenie informacji publicznej. W sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 81/18 
Sąd przyjął, że bezczynność organu w zakresie dostępu do informacji 
publicznej ma miejsce nie tylko wtedy, gdy organ lub podmiot będący  



  

142 

 

w posiadaniu informacji o takim charakterze, nie udziela informacji, ani 
nie wydaje decyzji o odmowie jej udzielenia, gdy udziela informacji innej 
niż żąda wnioskodawca lub też udziela informacji niejasnej albo udziela 
informacji niepełnej, ale i wówczas, gdy odmawia udzielenia informacji  
w formie nieprzewidzianej dla takiej czynności. Udzielenie zatem 
częściowej odpowiedzi na wniosek powoduje, że zobowiązany nadal 
pozostaje w bezczynności w pozostałym zakresie wniosku. Skład 
orzekający podzielił jednocześnie pogląd, iż nieskonkretyzowany wniosek 
o udzielenie informacji publicznej poprzez przesłanie kopii dokumentów 
urzędowych z akt administracyjnych, nakłada na organ obowiązek 
poinformowania wnioskodawcy jakiego rodzaju dokumentami urzędowymi 
dysponuje i zobowiązania strony do sprecyzowania wniosku na 
podstawie tak udzielonej informacji. Podmiotowi trzeciemu w stosunku do 
prowadzonych przez organ postępowań nie jest bowiem do końca 
wiadome, czy i jakiego rodzaju dokumenty urzędowe zawierają akta 
konkretnego postępowania. Właściwe załatwienie wniosku wymagało 
zatem aktywności podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji 
w celu kompletnego wyselekcjonowania urzędowej dokumentacji 
zewnętrznej podmiotu, odnoszącej się do realizowanego zadania  
o charakterze publicznym, a dostępem do której był zainteresowany 
wnioskodawca. Na kanwie omawianej sprawy skład orzekający 
wyprowadził też tezę, że zewnętrzna korespondencja zarządcy drogi 
wojewódzkiej z różnymi podmiotami, rzeczowo powiązanymi  
z realizowaną przez tego zarządcę inwestycją drogową, której treść 
dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, finansowanej ze środków 
publicznych, mieści się, co do zasady, w pojęciu „informacji publicznej. 

Ciekawy z punktu widzenia omawianej kategorii spraw jest 
również wyrok wydany w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 863/17, w której 
Sąd stwierdził nieważność postanowienia komornika sądowego przy 
Sądzie Rejonowym, wydanego na podstawie art. 17 ust. 1 w związku z 
art. 16 ust. 1, art. 5 ust. 1 u.d.i.p. oraz art. 20 ust. 1 ustawy o komornikach 
sądowych i egzekucji, o odmowie udostępnienia akt postępowania 
egzekucyjnego, udostępnienia listy wierzycieli wraz z danymi 
adresowymi. Zdaniem składu orzekającego kodeks postępowania 
cywilnego reguluje w całości sposób udostępniania akt postępowania 
egzekucyjnego. Jeżeli zatem komornik sądowy stał się podmiotem 
wnioskowanym o udostępnienie akt, to zakres tego udostępnienia mógł 
zostać oceniony wyłącznie w postępowaniu egzekucyjnym, tzn. odmowa, 
częściowa odmowa lub udostępnienie mogło być kwestionowane 
wyłącznie skargą na czynności komornika. Procedura ta nie mogła z kolei 
zostać pominięta i potraktowana alternatywnie w stosunku do trybu 
u.d.i.p. Rozwijając powyższą tezę Sąd stwierdził, że to skoro kodeks 
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postępowania administracyjnego stanowi lex specialis w zakresie 
udostępnienia akt postępowania egzekucyjnego wobec u.d.i.p., to 
informacje zawarte w tych aktach nie mogły zostać potraktowane jak 
informacje publiczne podlegające udostępnieniu w trybie u.d.i.p. 
Stosowanie przepisów u.d.i.p. jest niedopuszczalne wówczas, gdy 
żądane informacje, w tym mające lub niemające charakteru informacji 
publicznych, mogą być udostępnione w innym trybie. Przy czym, jak 
podkreślono, o trybie załatwienia określonego wniosku decydują przepisy 
prawa, a nie wola wnioskodawcy. W takiej sytuacji organ będący 
adresatem wniosku powinien poinformować wnioskodawcę  
o niemożności załatwienia spawy w trybie u.d.i.p. i wydać stosowne 
rozstrzygnięcie lub dokonać stosownej czynności – ale na podstawie 
regulacji specjalnych dotyczących udostępnienia konkretnej, zażądanej 
informacji (w tym przypadku k.p.c.). 

W 2018 roku nie odnotowano w tutejszym Sądzie wpływu spraw 
z zakresu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.  

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.    

 
25. Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej 

 W 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 
rozpoznał łącznie 51 spraw z zakresu egzekucji administracyjnej.  
40 z nich zostało rozpoznanych w Wydziale I (w 26 skargi oddalono,  
w 8 uwzględniono, w 5 odrzucono, a w 1 umorzono), a 11 w Wydziale II 
(w 5 sprawach skargi oddalono, w 2 uwzględniono, a w 4 odrzucono). 
 Wśród 37 spraw rozpoznanych w Wydziale I, dotyczących 
egzekucji ze świadczeń pieniężnych (symbol 6118), skargi koncentrowały 
się głównie wokół odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego, 
kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zarzutów na prowadzone 
postępowanie egzekucyjne. W 25 sprawach skargę oddalono,  
w 8 uwzględniono, w 3 odrzucono, a w 1 postępowanie umorzono. 

Wśród spraw dotyczących obciążenia wierzyciela kosztami 
egzekucyjnymi na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt I SA/Bk 471/18, w 
której Sąd uchylił postanowienia organów obu instancji. W uzasadnieniu 
wyroku Sąd stanął na stanowisku, że zajęciu podlega wierzytelność 
pieniężna posiadacza rachunku wobec banku, nie zaś sam rachunek 
bankowy jako narzędzie oszczędnościowo – rozliczeniowe, więc dopiero 
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w momencie wpływu należności na rachunek bankowy, kwota ta staje się 
wierzytelnością przysługującą właścicielowi rachunku od banku.  
W związku z tym, w realiach tej sprawy nie można było uznać, że w toku 
egzekucji doszło do zajęcia wierzytelności, ponieważ od momentu 
wszczęcia egzekucji do jej zakończenia poprzez umorzenie 
postępowania egzekucyjnego na zajętym rachunku bankowym nie było 
żadnych środków pieniężnych. Podkreślić również należy, że rozpoznając 
inne skargi w sprawach w tym przedmiocie, WSA w Białymstoku 
powoływał się na wyrok zakresowy Trybunału Konstytucyjnego z dnia  
28 czerwca 2016 roku, SK 31/14, wskazując na konieczność badania czy 
koszty ustalone przez organ nie pozostają w rażącej dysproporcji do 
rzeczywistych kosztów poniesionych w drodze egzekucji, a to ze względu 
na brak określenia górnej granicy opłaty, o której mowa w art. 64 § 1 pkt 4 
u.p.e.a. (tak np. wyroki w sprawach o sygn. akt: I SA/Bk 173/18 i I SA/Bk 
280/18). 

Na uwagę zasługują również wyroki w grupie spraw tego samego 
skarżącego ze skarg na postanowienia w przedmiocie uchylenia 
postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela w postępowaniu 
egzekucyjnym. Rozpoznając te skargi ponownie, Sąd stwierdził, że w art. 
33 § 1 pkt 1 u.p.e.a. obok przesłanek mogących stanowić podstawę 
zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej takich jak 
wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, 
przedawnienie, wygaśnięcie – wskazano nieistnienie obowiązku, a każda 
z przesłanek wymienionych przed przesłanką nieistnienia obowiązku jest 
w rzeczy samej tożsama z nieistnieniem obowiązku. Z uwagi na to należy 
przyjąć, iż w omawianym zarzucie chodzi o nieistnienie obowiązku  
z każdej przyczyny, która czyni egzekucję bezzasadną. Przyczyna 
bezzasadności egzekucji może zaś istnieć w dniu jej wszczęcia, może też 
wystąpić po jej wszczęciu. Ochrona zobowiązanego zostałaby 
zniweczona gdyby uznać, że niedopuszczalne jest sprawdzenie, czy 
obowiązek istniał lub był wymagalny w dacie wszczęcia egzekucji.  
W opinii Sądu przyjąć należy, że istota egzekucji nie stoi na przeszkodzie 
zbadaniu zasadności zarzutu nieistnienia obowiązku w dacie wszczęcia 
egzekucji, a przepisy prawa nie tylko pozwalają ale wręcz nakazują 
rozpatrzenie tego zarzutu (wyroki w sprawach o sygn. akt: I SA/Bk 
475/18, I SA/Bk 482/17, I SA/Bk 531/18, I SA/Bk 552/18, I SA/Bk 553/18; 
w każdej ze spraw uchylono zaskarżone rozstrzygnięcie). 

Wydział I rozpoznał również 7 spraw dotyczących egzekucji 
należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji 
podatkowej (art. 34 ust. 3 u.f.p.) (symbol 6537). W 4 sprawach skargę 
oddalono, a w 3 odrzucono. Spośród spraw rozpoznanych merytorycznie, 
tylko w jednej z nich sporządzono uzasadnienie. W sprawie o sygn. akt  
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I SA/Bk 474/18 skarga dotyczyła umorzenia postępowania na podstawie 
art. 59 § 2 u.p.e.a. Sąd w uzasadnieniu podkreślił, że organ egzekucyjny, 
który dokonuje oceny istnienia przesłanek z art. 59 § 2 u.p.e.a. nie może 
opierać się na hipotetycznym założeniu, że w przyszłości zobowiązany 
może osiągnąć dochód lub dysponować innym majątkiem. Istnienie 
podstaw do umorzenia postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny 
ocenia bowiem na podstawie dokonanych ustaleń w zakresie sytuacji 
majątkowej zobowiązanego na dzień podjęcia rozstrzygnięcia  
w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego. 

Najliczniejszą grupę spraw dotyczących egzekucji ze świadczeń 
niepieniężnych w Wydziale II stanowiły sprawy o symbolu 638/6014. Było 
ich łącznie 9, przy czym w 5 sprawach skargę oddalono,  
w 2 uwzględniono, a w 2 skarga została odrzucona.  

Na szczególną uwagę zasługują sprawy o sygn. akt: II SA/Bk 
100/16 oraz II SA/Bk 101/16, dotyczące nałożenia grzywny w celu 
przymuszenia wykonania obowiązku (w celu doprowadzenia budynku do 
zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi).  
W realiach omawianych spraw skarżąca nabyła przez zasiedzenie prawo 
własności przedmiotowej nieruchomości i to wobec niej organ skierował 
wezwanie o wykonanie obowiązku, a później nałożył grzywnę. W związku 
jednak z tym, że skarżąca nabyła prawo własności w sposób pierwotny 
przez zasiedzenie, a nie na skutek zbycia tego prawa, wykluczało to 
zastosowanie instytucji następstwa procesowego. Nie mogło bowiem być 
prowadzone postępowanie egzekucyjne w stosunku do skarżącej na 
podstawie tytułu egzekucyjnego dotyczącego podmiotów, których nie była 
ona następcą prawnym. Na kanwie omawianych spraw Sąd sformułował 
następującą tezę: „Właściciel nieruchomości nabytej poprzez zasiedzenie 
nie jest następcą prawną w rozumieniu art. 30 § 4 k.p.a. poprzedniego 
właściciela tej nieruchomości. Zasiedzenie jest bowiem pierwotnym 
sposobem nabycia prawa własności co oznacza, że następuje 
niezależnie od prawa poprzedniego właściciela”. Oba orzeczenia są 
prawomocne. 

W Wydziale II rozpoznano również 2 sprawy o symbolu 638/6019 
i 4 o symbolu 638/6209. W każdej z nich skargi zostały odrzucone. 

Poza tezami i stanowiskami Sądu przedstawionymi  
w omówionych orzeczeniach, nie dopatrzono się innych szczególnych 
przypadków orzeczniczych wymagających szerszego komentarza. Sąd 
kontynuował bowiem swoją dotychczasową praktykę orzeczniczą, nie 
formułując orzeczeń mogących świadczyć o zerwaniu z postulowanymi 
dotychczas poglądami. 
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26. Skargi na bezczynność oraz na przewlekłość postępowania  
 W 2018 roku w obu wydziałach orzeczniczych rozpoznano 
łącznie 184 sprawy ze skarg na bezczynność lub na przewlekłość 
postępowania, z czego 36 w Wydziale I i 148 w Wydziale II, co stanowi 
liczbę podobną do tej w poprzednim okresie sprawozdawczym. Łącznie 
oddalono skargi w 40 sprawach, a w 54 skargi zostały uwzględnione. 
Najwięcej spraw – 45, dotyczyło bezczynności organu w zakresie 
informacji publicznej. Drugą największą grupę stanowiły sprawy wiążące 
się z bezczynnością i przewlekłością organu w zakresie ustalenia 
warunków zabudowy – spraw tych było 38. Z kolei w Wydziale I 
najliczniejsza grupa skarg dotyczyła przewlekłego prowadzenia 
postępowania w sprawie przyznania płatności – było ich 21. 
 Spośród grupy spraw dotyczących bezczynności organu  
w zakresie informacji publicznej, linia orzecznicza Sądu stanowiła 
kontynuację dotychczasowego orzecznictwa. Skargę oddalono  
w 6 sprawach, w 15 stwierdzono bezczynność, w 10 sprawach 
postępowanie umorzono, w 13 skargę odrzucono, a w 1 sprawie 
odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego.  

W tej grupie należy zwrócić uwagę na sprawę o sygn. akt  
II SAB/Bk 81/18. Sąd, stwierdzając bezczynność organu, sformułował 
tezę, że udzielenie częściowej odpowiedzi na wniosek o udostępnienie 
informacji publicznej powoduje, że zobowiązany nadal pozostaje  
w bezczynności w pozostałym zakresie wniosku.  

Na uwagę zasługuje fakt, że w licznej grupie spraw dotyczących 
bezczynności i przewlekłości postępowania w przedmiocie ustalenia 
warunków zabudowy, aż w 36 sprawach skargę odrzucono ze względu 
na braki formalne (były to skargi tego samego skarżącego o sygn. akt  
II SAB/Bk 36-71/18). Tylko w jednej sprawie (sygn. akt II SAB/Bk 33/18) 
skargę oddalono. Z kolei w licznej grupie spraw (21) dotyczących 
przewlekłego prowadzenia postępowania w przedmiocie przyznania 
płatności (rolno-środowiskowo-klimatycznej, w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego, rolno-środowiskowej, ONW) wszystkie skargi 
oddalono. Wyroki zapadły na posiedzeniach niejawnych w trybie 
uproszczonym, do żadnego z nich nie zostało sporządzone uzasadnienie. 

Warte odnotowania są sprawy związane z ubiegłorocznym 
wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej 
Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 roku poz. 508 ze zm.) oraz ustawy 
z dnia 16 listopada 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę  
o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 roku poz. 1948 ze. 
zm.). W poprzednim okresie sprawozdawczym spraw takich rozpoznano 
42, zaś w tym było ich 14. Skargi dotyczyły głównie niewydania decyzji  
o zwolnieniu ze służby, braku złożenia propozycji służby oraz 
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nieprzekazania odwołania od zawartej w decyzji o zwolnieniu ze służby 
propozycji zatrudnienia.  
 W powyższej grupie spraw Sąd orzekał w zbliżonych stanach 
faktycznych, podtrzymując wypracowaną linię orzeczniczą, jak  
w poprzednim roku sprawozdawczym. Warty odnotowania jest jednak 
wyrok oddalające skargę zapadły w sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 
158/17, dotyczącej bezczynności w przedmiocie braku złożenia 
propozycji służby w służbie celno-skarbowej. Sąd w uzasadnieniu wyroku 
podniósł, że skoro przepis art. 165 ust. 7 ustawy Przepisy wprowadzające 
ustawę o KAS, stanowi, że organy w nim wymienione, w terminie do dnia 
31 maja 2017 roku, składają funkcjonariuszom propozycję określającą 
nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby, która uwzględnia 
posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej służby, a także 
dotychczasowe miejsce zamieszkania, to złożenie funkcjonariuszowi 
jednej z tych propozycji powoduje wykonanie obowiązku nałożonego na 
te organy. Wybór rodzaju propozycji ustawodawca pozostawił organowi 
chociaż obwarował kryteriami wyboru. Przedstawienie skarżącej jednej  
z propozycji w terminie wynikającym z ustawy, wskazuje, iż organ nie 
pozostawał w bezczynności. O bezczynności w załatwieniu sprawy 
można bowiem mówić, gdy organ jest zobowiązany do określonego 
działania i tego działania w ogóle nie podejmuje. Gdy ustawodawca 
pozostawia organowi wybór sposobu działania i organ działania 
podejmuje, kwestionowanie wyboru może nastąpić wyłącznie w drodze 
skargi na akt wyboru a nie w drodze skargi na bezczynność organu. 

Wśród tezowanych wyroków zasługuje na uwagę orzeczenie  
w przedmiocie skargi dotyczącej bezczynności Dyrektora Oddziału 
Regionalnego Agencji Rynku Rolnego. W sprawie o sygn. akt I SAB/Bk 
5/18 skarżący złożył do Agencji Rynku Rolnego wniosek o udzielenie 
pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka. Skarżący został 
poinformowany, że ze względu na niepodpisanie wniosku, został on 
pozostawiony bez rozpatrzenia. Skierował on wobec tego ponaglenie do 
Prezesa ARR za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Regionalnego ARR, 
w związku z niezałatwieniem jego sprawy w terminie, jednocześnie 
składając podpisany przedmiotowy wniosek. W odpowiedzi Prezes 
ARiMR poinformował skarżącego, że złożony przez niego w dniu 18 lipca 
2017 roku wniosek nie spowodował wszczęcia postępowania 
administracyjnego. Zauważył, że przepis § 21 i ust. 5 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie realizacji przez 
Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem 
nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka  
i rolników w innych sektorach hodowlanych w brzmieniu na dzień  
31 sierpnia 2017 roku wyklucza stosowanie przepisów ustawy Kodeks 
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postępowania administracyjnego, a jednocześnie nie przewiduje żadnego 
środka zaskarżenia. Wniosek o udzielenie pomocy zawierał braki 
formalne, polegające na braku podpisu wnioskodawcy. Rozpoznając 
skargę na bezczynność w przedmiocie udzielenia pomocy z tytułu 
zmniejszenia sprzedaży mleka, Sąd zauważył, że w dacie złożenia 
wniosku przez skarżącego i aż do 31 sierpnia 2017 roku zastosowanie 
znajdowały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o organizacji 
niektórych rynków rolnych, która to ustawa regulowała organizację  
i zadania Agencji Rynku Rolnego. W art. 7 ust. 1 tej ustawy wskazano, że 
"Jeżeli przepisy ustawy albo przepisy odrębne nie stanowią inaczej, do 
postępowań w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze 
decyzji przez dyrektorów oddziałów terenowych oraz Prezesa Agencji, 
stosuje się przepisy k.p.a., z wyłączeniem art. 7, art. 9, art. 10, art. 75 § 1, 
art. 77 § 1 oraz art. 81”. Wobec tego, że sporną kwestią było to, czy 
organ był zobowiązany wzywać skarżącego do usunięcia braków 
formalnych, Sąd wskazał, że w sprawie znajdowały zastosowanie 
przepisy k.p.a. W związku z tym sformułował tezę, że wskazany przepis  
§ 21i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 roku nie 
wyłącza stosowania przepisów k.p.a., w tym przepisu, który zobowiązuje 
organ do wzywania strony do usunięcia braków formalnych podania. 
Przepis ten reguluje jedynie sposób rozstrzygnięcia w sytuacji, gdy 
określone informacje czy dokumenty nie znajdą się we wniosku. Mając 
więc na uwadze, że w niniejszej sprawie k.p.a. znajduje zastosowanie, 
przepis § 21i Rozporządzenia należy, zdaniem Sądu, interpretować w ten 
sposób, że brak wskazanych we wniosku elementów może skutkować 
pozostawieniem go bez rozpatrzenia po uprzednim wezwaniu do 
usunięcia braków formalnych. Orzeczenie jest prawomocne. 
 W wyroku w sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 100/17 Sąd 
sformułował następującą tezę: „Skoro do organu nadzoru budowlanego 
wpływa wniosek o zbadanie samowoli budowlanej, oznacza to, że 
stanowi on wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego. Zatem 
załatwienie go zwykłym pismem informującym o braku podstaw do 
wszczęcia postępowania nie może być uznane za odpowiadające prawu”. 
W sprawie tej złożono skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Białymstoku w przedmiocie 
załatwienia wniosku w sprawie przebudowy parkingu. W sprawie 
niniejszej skarżący zwrócił się bowiem do PINB o interwencję w sprawie 
samowolnego, w jego ocenie, parkingu między blokami. Pismo to, mimo, 
że zatytułowane było "skarga", faktycznie stanowiło wniosek o wszczęcie 
postępowania w przedmiocie samowoli budowalnej. Bezsprzecznie 
bowiem o charakterze pisma decyduje nie jego tytuł, a treść i tą treścią 
(żądaniem) organ był związany. Nota bene, skoro przeprowadzono 
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czynności wyjaśniające, poczyniono ustalenia, że parking został 
wykonany zgodnie z decyzjami administracyjnymi, to, należy 
domniemywać, że prawidłowo organ odczytał intencję pisma do niego 
adresowanego, jak i cel przekazania mu do załatwienia pism skarżącego 
adresowanych do innych organów, które organy te przesyłały do PINB – 
jako żądanie wszczęcia postępowania. Jednakże zupełnie błędnie 
uznawał organ, że skoro, w jego ocenie skarżący nie ma statusu strony  
i parking nie został samowolnie wykonany – to dane pismo podlega 
załatwieniu jako skarga poprzez udzielenie informacji. Orzeczenie jest 
prawomocne.  
 Należy zwrócić uwagę na wyroki, w których Sąd stwierdzał 
bezczynność lub przewlekłość z rażącym naruszeniem prawa.  
W sprawach o sygn. akt II SAB/Bk 153/17 i II SAB/Bk 154/17 podstawą 
uznania, że bezczynność nosiła charakter rażącego naruszenia prawa, 
było naruszenie prawa w sposób oczywisty, wynikający z nierzetelnego 
podejścia organu do treści wniosku, odwoływania się do okoliczności 
spoza jego treści, niewyjaśnienia stronie szerszych motywów 
nieudzielenia informacji publicznej. Z kolei stwierdzając w sprawie  
o sygn. akt II SAB/Bk 84/18, że przewlekłe prowadzenie postępowania 
miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, Sąd wskazał na 
długotrwałość okresu między złożeniem wniosku o skontro lowanie 
zawilgocenia ścian zewnętrznych w domu jednorodzinnym (lipiec 2017 
rok), a wydaniem decyzji (czerwiec 2018 rok). Podobnie, pozostawanie 
przez organ w długotrwałej zwłoce (bezczynności) czy jawne 
nierespektowanie zasad postępowania było podstawą do stwierdzenia 
rażącego naruszenia prawa także w sprawach o sygn. akt m.in.  
II SAB/Bk 25/18, II SAB/Bk 30/18, I SAB/Bk 6/18, II SAB/Bl 922/17. 
 Stwierdzając bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 
postępowania przez organ Sąd oceniał potrzebę orzeczenia grzywny. 
W sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 97/18, stwierdzając rażący charakter 
bezczynności organu wynikający z faktu jego niedziałania przez okres 
1 roku i 9 miesięcy, Sąd wymierzył grzywnę w kwocie 1000 zł. 
Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie podkreślił, że jest ona dodatkowym 
środkiem dyscyplinująco-represyjnym, który powinien być stosowany w 
szczególnie nagannych przypadkach zwłoki organu w załatwieniu sprawy, 
gdy oceniając całokształt działań organu można dojść do przekonania, że 
noszą one znamiona zamierzonego lub nieuzasadnionego racjonalnie lub 
prawnie unikania podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie, a przy tym istnieje 
uzasadniona obawa, że bez tych dodatkowych sankcji organ nadal nie 
będzie respektować obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
Składy orzekające w sprawach o sygn. akt I SAB/Bk 25/18 i I SAB/Bk 
26/18, wymierzając organom grzywny w wysokości 1500 zł, podniosły, że 
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grzywna ma charakter represyjny i powinna jednocześnie spełniać rolę 
prewencyjną, stanowiąc przestrogę na przyszłość. 
 W większości przypadków, wymierzenie kary grzywny wiązało 
się ze stwierdzeniem bezczynności lub przewlekłego prowadzenia 
postępowania z rażącym naruszeniem prawa. Jednak w sprawie  
o sygn. akt II SAB/Bk 81/18 skład orzekający nie stwierdził rażącego 
naruszenia prawa (bezczynność organu dotyczyła bowiem jedynie 
częściowe zakresu żądań wnioskodawcy, znikomego zważywszy na 
zakres informacji przekazanych w terminie), a mimo to wymierzył 
organowi zawnioskowaną przez stronę skarżącą kwotę 1.000 zł, 
uznając ją za adekwatną w realiach tej sprawy i w pełni wypełniającą 
funkcję prewencyjną.  
 Sąd, oceniając czy w sprawach organy dopuściły się 
bezczynności lub prowadziły postępowanie w sposób przewlekły, 
powoływał się na ugruntowane w praktyce orzeczniczej definicje tych 
pojęć. Stwierdzając rażące naruszenie prawa, argumentował swoje 
stanowisko, rozważając jednocześnie zasadność wymierzenia grzywny. 
 

 
27. Sprawy o wymierzenie organom grzywien oraz w zakresie 

stosowania instytucji sygnalizacji  
 

27.1 Sprawy o ukaranie organu grzywną w trybie art. 55 § 1 
p.p.s.a. za nieterminowe przekazanie sądowi skargi wraz z aktami 
sprawy i odpowiedzią na skargę. 

W 2018 roku wpłynęło 5 wniosków o ukaranie organu grzywną  
(z poprzedniego roku pozostały 4 nierozpoznane), zatem nastąpił 
dwukrotnie mniejszy wpływ w porównaniu do 2017 roku, wówczas 
wpłynęło bowiem 11 wniosków. 

Ogółem w roku sprawozdawczym załatwiono 9 wniosków, w tym 
8 poprzez wymierzenie grzywny w łącznej kwocie 3.800 zł, w 1 sprawie 
oddalono wniosek. 

Powodem oddalenia wniosku w sprawie o sygn. akt II SO/Bk 6/17 
była ocena Sądu, że organ wypełnił obowiązki przewidziane w art. 54  
§ 2 p.p.s.a. i nie było podstaw do ukarania organu grzywną, który skargę 
wraz z odpowiedzią na nią i aktami sprawy przekazał w terminie, bowiem 
termin upływał w niedzielę, zatem kompletna skarga została przekazana 
następnego dnia roboczego tj. w poniedziałek. Skład orzekający 
podkreślił także, że ocena kompletności materiału dowodowego stanowiła 
przedmiot merytorycznego badania Sądu i nie rzutowała na wypełnienie 
przez organ obowiązku przekazania w terminie 30 dni skargi do Sądu 
wraz z aktami i odpowiedzią na skargę. 
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W 8 sprawach (sygn. akt: II SO/Bk 29/17, II SO/Bk 32/17,  
II SO/Bk 35/17, II SO/Bk 4/18, II SO/Bk 9/18, II SO/Bk 11/18, II SO/Bk 
15/18, II SO/Bk 17/18) wymierzono grzywnę na podstawie art. 55 § 1 
p.p.s.a. 

W sprawach o sygn. akt: II SO/Bk 29/17 oraz II SO/Bk 4/18 
wymierzono grzywny po 100 zł, z powodu stwierdzenia uchybienie 
terminu z art. 54 § 2 p.p.s.a., jednakże podkreślając, że czas 
„przeterminowania” w pierwszej z nich wynosił zaledwie 2 dni, co miało 
wypływ na wysokość grzywny, zaś w drugiej 2 tygodnie (podobnie jak 
kolejnej ze spraw o sygn. akt II SO/Bk 11/18). W sprawie o sygn. akt  
II SO/Bk 32/17 termin określony w art. 54 § 2 p.p.s.a. został przekroczony 
o prawie dwa miesiące, stąd wysokość grzywny została określona na 
pułapie 600 zł, tym bardziej, że stan opóźnienia w realizacji obowiązku 
przekazania skargi nie został usunięty z inicjatywy samego organu, lecz 
ostatecznie w związku z udzieleniem odpowiedzi na wniosek  
o wymierzenie grzywny, w którym skarga na bezczynność stanowiła 
załączniki do tej odpowiedzi, podobnie jak akta tej sprawy. Podobna 
sytuacja miała miejsce w sprawie o sygn. akt II SO/Bk 9/18. Również  
w sprawie o sygn. akt II SO/Bk 15/18 została wymierzona grzywna na 
poziomie 600 zł, gdyż opóźnienie w przekazaniu skargi wynosiło prawie 
pięć miesięcy, a organ nie wykazał przy tym, aby zaistniały jakiekolwiek 
nadzwyczajne sytuacje, które usprawiedliwiałyby niemożność 
przekazania skargi i akt w terminie określonym w art. 54 § 2 p.p.s.a. 

W kolejnej ze spraw o sygn. akt II SO/Bk 35/17 termin 
przekazania skargi do Sądu został przekroczony o ponad pół roku, co 
skutkowało wymierzeniem jeszcze wyższej kary tj. 1.000 zł. Sąd 
podkreślił dyscyplinujący oraz sankcyjny charakter tego środka 
procesowego. 

W sprawie o sygn. akt II SO/Bk 17/18 również wymierzono 
grzywnę w wysokości 1.000 zł, a Sąd jakkolwiek stwierdził uchybienie 
terminu z art. 54 § 2 p.p.s.a., jednakże podkreślając fakultatywność 
zastosowania sankcji z art. 55 § 2 ustawy, poddał ocenie wszystkie 
okoliczności sprawy, w tym przyczyny niewypełnienia na czas obowiązku, 
okres opóźnienia oraz zachowanie organu między wniesieniem przez 
stronę wniosku o wymierzenie grzywny a jego rozpoznaniem. W sprawie 
ustalono, że do naruszenia art. 54 § 2 p.p.s.a. doszło nie z powodu złej 
woli organu a problemu skompletowania pełnych akt dotyczących 
żądanej informacji publicznej. 

Podsumowując – stwierdzić należy, że pomimo dwukrotnie 
mniejszej liczby wniosków o wymierzenie organom grzywny w trybie art. 
55 § 1 p.p.s.a. i ośmiu przypadków ich uwzględnienia, w ogólnej liczbie 
skarg, jakie wpłynęły w 2017 i 2018 roku do tutejszego Sądu, ilość 
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stwierdzonych naruszeń art. 54 § 2 p.p.s.a. była minimalna. Dodać 
należy, że zaledwie w jednym przypadku – w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 
53/18 – Sąd z urzędu stwierdził istotne przekroczenie przez organ 
terminu na przekazanie Sądowi skargi i wydał postanowienie 
sygnalizacyjne. Strona w tej sprawie wniosku o wymierzenie grzywny nie 
złożyła. 

Generalnie organy przestrzegają terminu 30 dni na przekazanie 
sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami postępowania. 

 
27.2 Nałożenie przez Sąd grzywny na podstawie art. 112, art. 145a  

§ 2, art. 145a § 3 p.p.s.a. 
 W roku 2018 – tak, jak w latach poprzednich – nie wystąpiły  
w WSA w Białymstoku przypadki nałożenia grzywny na podstawie art. 
112 p.p.s.a., za uchylanie się organu od zastosowania się do 
postanowienia Sądu lub zarządzenia przewodniczącego, podjętych  
w toku postępowania i w związku z rozpoznaniem sprawy. Podobnie nie 
wystąpiły przypadki wymierzenia grzywny na podstawie art. 145a § 2 oraz 
art. 145a § 3 p.p.s.a. w sytuacji niewydania decyzji lub postanowienia 
przez organ w terminie określonym przez Sąd w orzeczeniu 
uwzględniającym skargę na podstawie art. 145 § 1 p.p.s.a.  
 

27.3 Orzeczenia w przedmiocie grzywny na podstawie art. 149 § 2 
p.p.s.a. przy rozpoznawaniu skarg na bezczynność lub przewlekłe 
prowadzenie postępowania. 

Łącznie w 2018 roku zostały złożone w skargach na bezczynność 
lub przewlekłe prowadzenie sprawy 41 wnioski o wymierzanie organowi 
grzywny. Niezałatwionych z poprzedniego okresu pozostało 27 wniosków, 
w 3 sprawach Sąd z urzędu wymierzył grzywnę. Ogółem załatwiono  
63 wniosków, w tym w 9 przypadkach wymierzono grzywnę w łącznej 
kwocie 16.400 zł (w roku poprzednim była to kwota 11.700 zł).  
40 wniosków o wymierzenie grzywny oddalono, 14 załatwiono w inny 
sposób (poprzez umorzenie – 3 sprawy, 11 przez odrzucenie skargi 
zawierającej wniosek), pozostało 8 wniosków nierozpoznanych.   

W roku sprawozdawczym utrzymał się niski stosunek spraw,  
w których grzywnę wymierzono (9) do spraw zakończonych orzeczeniem 
oddalającym żądanie wymierzenia organowi grzywny (40). Nadal 
utrzymał się stosunkowo niski wpływ skarg na bezczynność w I Wydziale 
(Finansowym) tutejszego Sądu zawierających wnioski o wymierzenie 
grzywny (tylko w 2017 roku ten wpływ był większy). Wpłynęło ich  
3 podczas, gdy z roku poprzedniego w I Wydziale takich skarg zostało 
nierozpoznanych 21. 1 skarga wpłynęła pod koniec roku i ta nie została 
zakończona (sygn. akt I SAB/Bk 13/18), natomiast w 2 pozostałych (sygn. 
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akt: I SAB/Bk 6/18 i I SAB/Bk 7/18, które wróciły po uchyleniu z NSA) 
wymierzono grzywny po 5.000 zł w każdej.  

Wysokość grzywny w dwóch wyżej wskazanych sprawach 
wymierzona dla tego samego urzędu skarbowego ze skarg tej samej 
osoby dotyczyła bezczynności organu w rozpoznaniu wniosku o zwrot 
podatku VAT naliczonego nad należnym za dwa różne miesiące 2015 
roku. Sąd nie podzielił oceny organu, że ten (mimo zakończenia kontroli 
skarbowej i doręczenia protokołu podatnikowi) nie pozostawał  
w bezczynności, bowiem nie upłynął termin do wszczęcia postępowania, 
o którym mowa w art. 165b § 1 o.p. Podkreślił przy tym upływ terminu do 
zwrotu podatku wyznaczonego przez sam organ w postanowieniu, co 
przesądzało o obowiązku zwrotu podatku i pozostawaniu organu  
w bezczynności. Uznając rażący charakter bezczynności Sąd wymierzył 
grzywnę, na której wysokość rzutował w głównej mierze okres 
bezczynności oraz stwierdzenie jej rażącego charakteru.  

Pozostałe siedem grzywien orzeczonych w Wydziale II Sądu 
(Ogólnoadministracyjnym), co prawda o dużo niższej wysokości, bo 
odpowiednio 300 zł (sygn. akt: II SAB/Bk 23/18), 500 zł (sygn. akt  
II SAB/Bk 30/18), 600 zł (sygn. akt II SAB/Bk 84/18), 1.000 zł (sygn. akt:  
II SA/Bk 81/18 i II SAB/Bk 97/18) i 1.500 zł (sygn. akt: II SA/Bk 25/18  
i II SAB/Bk 26/18) także zostały wymierzone w sprawach, w których 
składy orzekające uznały rażący charakter bezczynności organu lub 
przewlekłość postępowania. Dotyczyły organów samorządowych lub 
administracji rządowej, których kondycja finansowa nie była obojętna dla 
ustalenia wysokości grzywny, przy tym każdorazowo Sąd podkreślał 
dyscyplinująco-represyjny charakter grzywien a stopień „zawinienia”  
i rozmiar tegoż były głównymi wyznacznikami wysokości grzywny. 

Wymierzając grzywnę w wysokości 300 zł w sprawie  
o wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów (sygn. akt II SAB/Bk 23/18) 
Sąd wskazał, iż postępowanie toczyło się ponad rok, po 15 grudnia 2017 
r. organy ani razu nie zawiadomiły strony na podstawie art. 36 k.p.a., zaś 
przedłużyły rozpoznanie sprawy dokonując czynności wezwania do 
sprecyzowania żądania, której powodów nie wyjaśniły, a nadto dokonały 
jej po roku od wszczęcia postępowania. Wątpliwości powzięte przez 
organ jak i wezwanie nie doprowadziły jednak do żadnych konsekwencji 
prawnych dla przedmiotu postępowania, co – w ocenie Sądu - 
wskazywało na pozorność tych czynności i skutkowało stwierdzeniem 
bezczynności oraz przewlekłości z rażącym naruszeniem prawa. Nadto 
dokonywanie czynności pozornych i przedłużanie postępowania ponad 
prawną i realną potrzebę skutkowało wymierzeniem grzywny. Podobnie 
było w sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 84/18, gdzie również wskazano na 
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długotrwałość w rozpoznawaniu wniosku, niekonsekwencje organu oraz 
pozorność podejmowanych czynności.  

Grzywna w wysokości 500 zł orzeczona przez Sąd na wniosek  
w sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 30/18 dotyczyła udzielenia informacji 
publicznej, w której mimo wymierzenia grzywny w wysokości 500 zł  
w sprawie o sygn. akt II SO/Bk 8/17 oryginał skargi do dnia 
rozpoznawania skargi w niniejszej sprawie nie został przekazany,  
a wniosek skarżących nie został rozpoznany. Taka sytuacja skutkowała 
koniecznością wymierzenia ponownej grzywny. 
 W sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 81/18 dotyczącej udzielenia 
informacji publicznej wymierzono grzywnę w wysokości 1.000 zł 
podnosząc, że udzielenie częściowej odpowiedzi na wniosek  
o udostępnienie informacji publicznej powoduje, że zobowiązany nadal 
pozostaje w bezczynności w pozostałym zakresie wniosku. Wskazano 
także, że zewnętrzna korespondencja zarządcy drogi wojewódzkiej  
z różnymi podmiotami, rzeczowo powiązanymi z realizowaną przez tego 
zarządcę inwestycją drogową, której treść dotyczy realizacji inwestycji 
celu publicznego, finansowanej ze środków publicznych, mieści się, co do 
zasady, w pojęciu „informacji publicznej”. Uznano jednak, że 
bezczynność nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa, gdyż 
dotyczyła jedynie częściowego zakresu żądań wnioskodawcy, znikomego 
zważywszy na zakres informacji dotychczas przekazanej w terminie 
wynikającym z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie ulegało też 
wątpliwości, że wniosek strony skarżącej był bardzo obszerny i wymagał 
podjęcia działań selekcyjnych oraz intelektualnego zaangażowania 
pracowników organu. W drugiej natomiast ze spraw (sygn. akt II SAB/Bk 
97/18), w której wymierzono grzywnę w kwocie 1.000 zł z urzędu  
w załatwieniu sprawy dotyczącej określenia wysokości kary pieniężnej za 
zniszczenie drzew, po wniesieniu skargi, a przed wydaniem orzeczenia 
przez Sąd, organ podjął w tym zakresie rozstrzygnięcie. Niemniej jednak 
z uwagi na to, że orzeczenie to zostało wydane po prawie 2 latach, 
uznano że bezczynności była rażąca i wymierzono grzywnę. 
 Grzywnę w wysokości po 1.500 zł wymierzono z urzędu również 
w sprawach o sygn. akt: II SAB/Bk 25/18 i II SAB/Bk 26/18, gdzie 
przedmiotem sprawy był zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Uznano, że 
niewydanie orzeczenia przez okres 5 lat spowodowało rażące naruszenie 
zasady szybkości postępowania wyrażonej w art. 12 § 1 k.p.a., a także 
art. 35 § 1 k.p.a. Jednocześnie odmówiono przyznania od organu sumy 
pieniężnej w kwocie 21.315 zł, uznając, że nie doszło do powstania 
szkody, a zasądzona grzywna wobec organu będzie współmierna do 
stwierdzonych naruszeń. 
 Natomiast w sprawach, w których wnioski o wymierzenie grzywny 
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zawarte w skargach na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 
postępowania zostały oddalone, składy orzekające każdorazowo uznając 
wystąpienie bezczynności oceniły, że nie miała ona miejsca z rażącym 
naruszeniem prawa. Zaniedbania zaś po stronie organów nie wynikały  
z ich złej woli, celowości czy uporczywości a często ze skomplikowanego 
charakteru sprawy i błędnej interpretacji treści pism strony, zagubienia się 
w ilości i treści pism sporządzonych przez nieprofesjonalnych autorów 
czy błędnej interpretacji przepisów prawa. Zaś Sąd pozytywnie oceniał 
prawidłową reakcję organów w postaci szybkiego podjęcia czynności po 
wniesieniu skargi na bezczynność lub przewlekłość co następowało przed 
rozpoznaniem skarg skutkując umorzeniem postępowania (w zakresie 
zobowiązania organu do zachowania przewidzianego w art.149 § 1 pkt 1 
p.p.s.a.), stwierdzeniem bezczynności bez rażącego jej charakteru (art. 
149 § 1a) oraz oddaleniem wniosku o wymierzenie grzywny (art. 149 § 2 
p.p.s.a.). Orzekając pozytywnie lub negatywnie w przedmiocie 
wymierzenia grzywny na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. składy 
orzekające czyniły to przy podstawie prawnej rozstrzygnięcia na 
podstawie art. 149 § 1 pkt 1 i 2 ustawy przy uwzględnieniu skargi  
i zobowiązaniu organu do dokonania czynności, jak i po umorzeniu 
postępowania w tym przedmiocie (zobowiązania organu) ale przy 
stwierdzeniu, iż bezczynność przed wniesieniem skargi zaistniała (art. 
149 § 1 pkt 3 ustawy) i miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.  
 Przedmiotowo, podobnie jak w latach poprzednich, skargi na 
bezczynność/ /przewlekłość zawierające wnioski o wymierzenie grzywny 
najczęściej dotyczyły udzielania informacji publicznej lub były wnoszone 
przeciwko organom nadzoru budowlanego, także ich przedmiotem były 
inne postępowania np. zwrot wywłaszczonej nieruchomości, wydanie 
zaświadczenia, stosunki służbowe czy też zmiany w ewidencji gruntów. 
Podobnie jak w 2017 r. pojawiły się skargi odnotowane w I Wydziale 
Sądu, wyżej opisane, skierowane przeciwko organom podatkowym  
w sprawach o zwrot podatku VAT naliczonego nad należnym. 
 Przedstawiając problematykę wymierzania grzywien na 
podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. dodać należy, że w 2018 roku do 
tutejszego Sądu wpłynęło 17 wniosków o przyznanie od organu na rzecz 
skarżącego sumy pieniężnej (art. 149 § 2 in fine), w poprzednim roku 
2017 takich wniosków było 24. 8 wniosków zostało oddalonych, 4 sprawy 
zakończono w inny sposób (odrzucenie skargi – 3 sprawy), a 2 wnioski 
zostały nierozpoznane. W każdej sprawie Sąd nie skorzystał z możliwości 
przyznania stronie sumy pieniężnej. Wynikało to z faktu, że najczęściej te 
wnioski zgłoszone były obok (lub alternatywnie), do wniosku  
o wymierzenie grzywny i składy orzekające korzystały z tej ostatniej 
instytucji uznając, że wystarczające będzie, spełniające funkcję 
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represyjno-dyscyplinującą, użycie wobec organu tego środka 
procesowego, zaś strona nie wykazała, by doznała szkody na skutek 
bezczynności organu. 

Instytucja przyznawania od organu na rzecz skarżącego sumy 
pieniężnej zawarta w art. 149 § 2 in fine p.p.s.a. w tutejszym Sądzie nie 
przyjęła się.  

 
27.4 Grzywny orzeczone w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a. 

 W 2018 roku do WSA w Białymstoku wpłynęła 1 skarga na 
niewykonanie wyroku w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a., a z poprzedniego roku 
pozostały 2 sprawy niezakończone. Rozstrzygnięto 3 sprawy, w tym  
w 1 (sygn. akt II SA/Bk 922/17) wymierzono grzywnę w kwocie 1.500 zł, 
w 1 (sygn. akt II SA/Bk 753/17) oddalono skargę, i 1 (sygn. akt II SA/Bk 
141/18) zakończono przez odrzucenie skargi, jako wniesioną 
przedwcześnie. 

W stosunku do roku 2017, w którym wpłynęło 6 spraw w tym 
trybie, nastąpił spadek liczby skarg i wniosków o wymierzenie grzywny za 
niewykonanie wyroku. Niemniej jednak w stosunku do ogólnej liczby 
skarg, odsetek tych spraw cały czas pozostaje niewielki. 
 W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 922/17, w której wymierzono 
grzywnę, przedmiotem skargi było niewykonanie wyroku tutejszego Sądu, 
w którym zobowiązano organ do przeprowadzenia postępowania 
egzekucyjnego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji, w terminie 2 miesięcy od daty zwrotu organowi akt 
administracyjnych, w sprawie zakończonej decyzją nakazującą. 
Określony wyrokiem Sądu 2–miesięczny termin do załatwienia sprawy 
minął w dniu 15 marca 2016 r. Z akt administracyjnych sprawy wynikało, 
że organ w dalszym ciągu nie wszczął formalnie postępowania 
egzekucyjnego do czego był zobowiązany tym wyrokiem i w dalszym 
ciągu podejmowal nieefektywne czynności. W ocenie Sądu postępowanie 
organu było identyczne do tego sprzed wyroku wydanego w sprawie  
o sygn. akt II SAB/Bk 68/14. Organ w dalszym ciągu nie wszczął 
formalnie postępowania egzekucyjnego. W dalszym ciągu, co prawda 
podejmował czynności w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych 
decyzją z dnia 6 grudnia 2016 r., ale w ocenie Sądu, były one 
nieefektywne. Do chwili wyrokowania przez Sąd w sprawie obowiązki 
nałożone tą decyzja nie zostały ostatecznie wyegzekwowane i nie zostało 
formalnie wszczęte postepowanie egzekucyjne. Uwzględniając jej 
represyjny oraz prewencyjny charakter, jak też biorąc pod uwagę cel  
w postaci dyscyplinowania podmiotu zobowiązanego do wykonania 
wyroku – wymierzono grzywnę w kwocie 1.500 zł. 
 Natomiast oddalono skargę na niewykonanie wyroku w sprawie  
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o sygn. akt II SA/Bk 753/17, w której organ był zobowiązany do 
załatwienia wniosku w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
Tej udzielono w terminie nakazanym przez Sąd, jednakże była to 
informacja niesatysfakcjonująca stronę. Sąd oddalając skargę na 
niewykonanie wyroku i wymierzenie grzywny podkreślił, iż skoro  
w wyznaczonym terminie organ udzielił informacji to nie można zarzucić 
mu niewykonania wyroku. Sposób załatwienia w tej sprawie 
(rozpoznawanej w trybie art. 154 p.p.s.a.) w ocenie Sądu uzasadniało 
stanowisko, że informacja publiczna, udzielona przez organ na żądanie 
skarżącej, wypełniała treść jej żądania. 
 Analiza spraw rozpoznawanych w trybie art. 154 p.p.s.a. 
wskazuje na utrzymujący się niski poziom ich wpływu, zaś nieliczne 
rozstrzygnięcia merytoryczne nie dają podstaw do ogólnej oceny trendów 
orzecznictwa Sądu w tych sprawach. 
 

27.5 Postanowienia sygnalizacyjne wydane w trybie art. 155 § 1 
p.p.s.a. 
 W 2018 roku, z możliwości sygnalizacji w trybie art. 155 § 1 
p.p.s.a. skorzystano zaledwie w jednym przypadku. W sprawie o sygn. 
akt I SA/Bk 53/18 Sąd poinformował Burmistrza o istotnym naruszeniu 
obowiązków polegającym na przekazaniu Sądowi skargi wraz  
z odpowiedzią na nią i aktami ze znacznym przekroczeniem terminu 
określonego w art. 54 § 2 p.p.s.a. W przedmiotowej sprawie skarga 
wpłynęła do organu 30 stycznia 2017 roku i powinna zostać przesłana do 
Sądu najpóźniej do 1 marca 2017 roku. Tymczasem została wysłana 
dopiero 23 stycznia 2018 roku. Wytknięto brak dbałości Burmistrza  
o zachowanie terminu na dokonanie czynności. 
 W odpowiedzi na postanowienie sygnalizacyjne Burmistrz 
poinformował o przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających i podał 
przyczynę uchybienia (przejście pracownika zajmującego się tą sprawą 
na emeryturę i omyłkowe nieprzekazanie jej nowemu pracownikowi). 
Poinformowano także o podjętych formach zapobieżenia powtórzenia się 
tego problemu. 
 Jak wynika z wyżej przedstawionej informacji praktyka 
orzecznicza tutejszego Sądu w zakresie wymierzania grzywien w 2018 
roku nie odbiegała od lat poprzednich a stanowiła kontynuację. 
Jakkolwiek wpływ spraw związanych z możliwością wymierzenia grzywny 
był nieco wyższy w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, 
to nadal stanowił bardzo niewielki odsetek spraw rozpoznanych w 2018 
roku. Wysokość orzekanych grzywien oraz zasady ich miarkowania 
pozostały niezmienione.  

Ogólna kwota grzywien była prawie dwukrotnie wyższa (21.700 zł 
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w 2018 r.) w stosunku do roku 2017 (tam: 13.200 zł, rok 2016 – 5.900 zł), 
jednakże i liczba spraw, w których grzywny wymierzano także zwiększyła 
się, w tym utrzymały się dwie wysokie grzywny wymierzone w I Wydziale 
(Finansowym), które były również w roku poprzednim. 
 Powyższe świadczy o należytym przestrzeganiu obowiązków 
przez organy administracyjne, których rozstrzygnięcia lub ich brak zostały 
poddane kontroli Sądu, niemniej jednak strony skarżące coraz chętniej 
występują z wnioskami o wymierzenia grzywny organowi. 
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V. 
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORZECZNICZEJ  

WSA W BIAŁYMSTOKU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PROBLEMÓW 

ISTOTNYCH DLA ORZECZNICTWA  

 
W roku sprawozdawczy przy wpływie 1752 spraw podlegających 

rejestracji we wszystkich rodzajach Repertoriów tj.: SA, SAB i SO  
i z uwzględnieniem pozostałości z 2017 roku w liczbie 600 spraw, 
sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 
rozpoznali łącznie 1960 spraw (SA i SAB), w tym na rozprawie 1318 i 642 
na posiedzeniu niejawnym.  

W 2018 roku do Wydziału I (Finansowego) wpłynęło 748 spraw 
(316 pozostało z poprzedniego okresu sprawozdawczego). Załatwiono 
953 sprawy (616 na rozprawie, 337 na posiedzeniu niejawnym). 

W porównaniu do roku 2017 nastąpił spadek wpływu o 1.162 
sprawy. Trzeba zauważyć, że w 2017 roku zanotowano najwyższy wpływ 
spraw do Wydziału I w historii tutejszego Sądu (1.899 spraw), na który 
złożyły się w głównej mierze sprawy z zakresu „Obrotu towarowego  
z zagranicą, należności celnych i ochrony przed nadmiernym przywozem 
towaru na obszar celny Unii Europejskiej” – łącznie 875 skarg. Dla 
porównania we wcześniejszych latach wpływ ten był niższy – w 2016 roku 
wyniósł 1234 sprawy, w 2015 roku – 1423 sprawy, w 2014 roku - 678 
spraw. W 2018 roku wpłynęły jedynie 64 sprawy „celne”. Nastąpił również 
znaczny spadek wpływu spraw z zakresu działalności gospodarczej. 
Największą grupę spraw w 2018 roku stanowiły skargi z zakresu 
podatków i innych świadczeń pieniężnych oraz dotyczące subwencji 
unijnych, funduszy strukturalnych i regulacji rynków branżowych. 

W 2018 roku w Wydziale I rozpoznano 953 sprawy. Dla 
porównania w 2017 roku załatwiono 1858 spraw, w 2016 roku - 1582 
sprawy, w 2015 roku - 733 sprawy. W konsekwencji na koniec 2018 roku 
pozostało do rozpoznania na następny okres 100 spraw. Łącznie 336 
spraw rozpoznano na posiedzeniu niejawnym, co wynika m.in.  
z rozpoznawania w trybie uproszczonym skarg na postanowienia oraz 
skarg na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania (119 
spraw). 

W analizowanym okresie nastąpiły istotne zmiany w strukturze 
spraw wpływających do Wydziału I. Najliczniejszą kategorię spraw 
stanowiły sprawy dotyczące zobowiązań podatkowych (symbol 611) - 349 
skarg. W 2017 roku znalazły się one dopiero na trzecim miejscu (425 
spraw). Wśród spraw dotyczących zobowiązań podatkowych, podobnie 
jak w roku poprzednim, dominowały sprawy dotyczące podatku od 
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towarów i usług (127 spraw). Na drugim miejscu znalazły się sprawy  
z zakresu podatku od nieruchomości (47 spraw), a na trzecim sprawy  
z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz 
innych podatków i opłat (41 spraw). Podobną wielkość osiągnął wpływ 
spraw dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym 
zryczałtowanych form opodatkowania oraz egzekucji świadczeń 
pieniężnych (odpowiednio po 39 spraw). W dalszej kolejności należy 
odnotować sprawy z zakresu: podatku akcyzowego (28 spraw), podatku 
dochodowego od osób prawnych (12 spraw), ulg płatniczych w podatkach 
(11 spraw), podatku od spadków darowizn (2 sprawy). Pozostałych 
zagadnień podatkowych dotyczyły 3 sprawy. 

W 2018 roku drugie miejsce pod względem wielkości wpływu 
zajęły sprawy dotyczące subwencji unijnych, funduszy strukturalnych  
i regulacji rynków branżowych (symbol 655) - 179 skarg. Wpływ tych 
spraw był ponad dwukrotnie wyższy, niż w roku poprzednim (83 sprawy). 
Wśród nich zdecydowanie dominowały sprawy dotyczące płatności 
obszarowych (133 sprawy), wpłynęła też 1 skarga dotycząca renty 
strukturalnej, 1 skarga dotycząca zalesiania gruntów rolnych oraz 44 
skargi dotyczące innych spraw z tego symbolu. 

Następna pod względem liczebności grupa spraw, którymi 
zajmował się w 2018 roku Wydział I, to sprawy dotyczące działalności 
gospodarczej, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych (symbol 604) 
– 89 skarg, na które złożyły się przede wszystkim sprawy z zakresu gier 
losowych i zakładów wzajemnych (81 skarg). 

Dopiero na czwartym miejscu (64 skargi) znalazły się sprawy  
z zakresu weryfikacji zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, 
pochodzenia, klasyfikacji taryfowej i wymiaru należności celnych (symbol 
6300), które łącznie z pozostałymi sprawami z zakresu obrotu 
towarowego z zagranicą zdominowały wpływ w roku poprzednim. Kolejną 
grupę stanowiły sprawy z zakresu interpretacji podatkowych i opinii 
zabezpieczających (symbol 656). W tym zakresie wpłynęło 41 spraw.  
W grupie spraw z zakresu środków publicznych (symbol 653) wpłynęło 37 
spraw, z czego w szczególności 19 spraw dotyczyło ulg w spłacaniu 
należności pieniężnych (innych niż zobowiązania podatkowe).  
Z pozostałych spraw 10 należało do grupy skarg na uchwały organów 
jednostek samorządowych (symbol 639), 4 do grupy ceny (symbol 602). 
Do Wydziału I w 2018 roku wpłynęło też 15 skarg na bezczynność 
organów, 3 skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania oraz 12 
skarg na niewykonanie w określonym terminie czynności wynikających  
z przepisów odrębnych. 

W grupie spraw podatkowych dominowały skargi na decyzje  
w przedmiocie wymiaru zobowiązania podatkowego. Na podobnym 
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poziomie utrzymała się liczba spraw dotyczących interpretacji 
podatkowych – 41 spraw (w 2017 roku – 45 spraw). 

Wśród spraw dotyczących podatku od towarów i usług, tak jak 
w latach poprzednich, liczną grupę stanowiły sprawy dotyczące prawa 
podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony,  
w których zakwestionowano powyższe prawo z uwagi na ujawnienie 
faktur niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, 
wystawionych w ramach tzw. transakcji karuzelowych (np. sygn. akt:  
I SA/Bk 601/17, I SA/Bk 3/18, I SA/Bk 16/18, I SA/Bk 169/18). Analizując 
regulacje art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) u.p.t.u. Sąd za 
utrwalony uznawał pogląd, że uprawnienie do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego nie istnieje, gdy wystawiona 
faktura w rzeczywistości nie odpowiada faktycznemu zdarzeniu 
gospodarczemu. W tej grupie spraw Sąd, odwołując się do 
ugruntowanego stanowiska TSUE, zwracał ponadto uwagę na obowiązek 
badania tzw. dobrej wiary podatnika uczestniczącego w karuzeli 
podatkowej. Interesujące problemy dotyczyły stosowania przez Gminy, 
zaproponowanego we wniosku o wydanie interpretacji, indywidualnego 
sposobu określania proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a u.p.t.u. 
(np. sygn. akt: I SA/Bk 203/18, I SA/Bk 251/18, I SA/Bk 590/18). Zdaniem 
Sądu, podstawową zasadą wynikającą wprost z treści art. 86 ust. 2a i 2b 
u.p.t.u. jest stosowanie takiego prewspółczynnika, który najbardziej 
odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i 
dokonywanych przez niego nabyć. Zauważyć należy również orzeczenia, 
w których Sąd wskazywał, że do podstawy opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług wlicza się tyko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o 
podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę transakcji 
podlegającej opodatkowaniu (np. sygn. akt: I SA/Bk 203/18, I SA/Bk 
340/18, I SA/Bk 278/18). W sprawie o sygn. akt I SA/Bk 1754/17 Sąd 
podzielił stanowisko organu interpretacyjnego, że rekompensata z tytułu 
świadczenia usług transportu publicznego w zakresie komunikacji 
miejskiej stanowi dopłatę w rozumieniu art. 29a ust. 1 u.p.t.u., mającą 
bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez Spółkę  
i w konsekwencji podlega opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie 
art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. Na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt I SA/Bk 
70/18, w której Sąd zajął stanowisko, że w przypadku niedoborów 
zawinionych przez podatnika, nie przysługuje mu prawo do odliczenia 
podatku naliczonego, a jeśli podatnik z tego prawa skorzystał, 
zobowiązany jest dokonać korekty podatku naliczonego. W sprawie  
o sygn. I SA/Bk 569/18. Sąd stwierdził, że usługa wybudowania garażu 
wolnostojącego realizowana z usługą budowy budynku objętego 
społecznym programem mieszkaniowym, na tej samej nieruchomości  
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i w wykonaniu jednej umowy, ma charakter samoistny i nie znajduje 
uzasadnienia stosowanie do niej obniżonej stawki podatku VAT. Z kolei  
w sprawach o sygn. akt: I SA/Bk 1738/17 i I SA/Bk 573/18 Sąd 
podtrzymał pogląd, że system TAX FREE adresowany jest jedynie do 
podmiotów, które nabywają towary okazjonalnie z przeznaczeniem do 
użytku własnego lub członków swojej rodziny lub towary przeznaczone na 
prezenty.  

Spośród spraw dotyczących podatku dochodowego od osób 
fizycznych na uwagę zasługuje wyrok w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 
225/18, w którym Sąd stwierdził, że do kosztów uzyskania przychodów  
w działalności gospodarczej polegającej na obrocie kryptowalutami 
zaliczyć należy wszelkie koszty (faktycznie poniesione i prawidłowo 
udokumentowane) poniesione w celu nabycia kryptowaluty (np. koszt jej 
nabycia, koszt nabycia czy eksploatacji odpowiednich urządzeń - 
komputerów). W sprawie o sygn. akt I SA/Bk 80/18 Sąd dokonał oceny 
uznania wydatków poniesionych na outsourcing pracowniczy do kosztów 
uzyskania przychodów podatnika. Warto zauważyć sprawę o sygn. akt  
I SA/Bk 505/18, która dotyczyła rozliczenia działalności gospodarczej, 
prowadzonej odrębnie przez małżonków, w sytuacji gdy łączy ich 
wspólność ustawowa małżeńska i dochodzi do świadczenia usług 
pomiędzy firmami małżonków. Na uwagę zasługują również dwa wyroki 
zapadłe w sprawach o sygn. akt I SA/Bk 537-538/18, w których Sąd 
podzielił stanowisko organu, że żadne ze zwolnień obowiązujących  
w u.p.d.o.f. (w zakresie odszkodowań) nie obejmuje odsetek za zwłokę 
związanych z nieterminową wypłatą odszkodowania. Z kolei w sprawie  
o sygn. akt I SA/Bk 591/18 Sąd stwierdził, że zawarcie przedwstępnej 
umowy deweloperskiej oraz uiszczenie przewidzianej w niej należności 
mieści się w granicach wydatków poniesionych na własne cele 
mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. W sprawie  
o sygn. akt I SA/Bk 599/18 Sąd odniósł się do pojęcia pozarolniczej 
działalności gospodarczej, wskazując elementy jakie należy brać pod 
uwagę przy ocenie charakteru działań podejmowanych przez skarżącego 
w związku ze sprzedażą działek oraz budową i sprzedażą domów 
mieszkalnych. 

Pośród spraw dotyczących podatku dochodowego od osób 
prawnych na uwagę zasługuje wyrok w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 
1812/17, w którym Sąd potwierdził zasadność opodatkowania 
odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Spółki w sytuacji, gdy 
środki z tytułu ubezpieczenia zostały wypłacone nie Spółce, lecz 
Bankowi, na rzecz którego przeniesiono w drodze cesji wierzytelność  
z tytułu polisy. Z wyroku zapadłego w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 
1864/17 wynika, że nie ma podstaw do zaliczenia do kosztów uzyskania 
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przychodów Spółki wartości zapłaconych przez pracodawcę składek na 
ubezpieczenie społeczne w części przypadającej na pracowników,  
z jednoczesną rezygnacją dochodzenia ich zwrotu. Warte uwagi są 
również dwa wyroki w sprawach o sygn. akt I SA/Bk 1832-1833/17,  
w których Sąd wypowiedział się w kwestii obowiązku prowadzenia 
dokumentacji podatkowej na podstawie art. 9a u.p.d.o.p. przez podatnika, 
w związku z umową poręczenia zawartą z podmiotem powiązanym.  

W kategorii spraw akcyzowych dominowały sprawy, w których 
organy określiły jednej ze Spółek kwoty podatku akcyzowego oraz 
podatku VAT z tytułu importu towaru w postaci mieszaniny gazów 
wprowadzonych na obszar celny Unii wraz z towarami zgłoszonymi do 
procedury dopuszczenia do obrotu z wprowadzeniem na skład 
podatkowy, które były konsekwencją decyzji ustalających dług celny  
w przywozie (np. sygn. akt: I SA/Bk 455/18, I SA/Bk 459/18, I SA/Bk 
465/18). Sąd odnosił się również do kwestii rozumienia pojęcia 
posiadania wyrobów akcyzowych oraz znaczenia stanu świadomości 
nabywcy co do faktu nieuiszczenia akcyzy w kontekście określenia 
wysokości podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego 
nabycia oleju napędowego (np. sygn. akt: I SA/Bk 1823/17, I SA/Bk 
69/18), bądź możliwości zwolnienia importu tego wyrobu energetycznego 
od należności publicznoprawnych, jako używanego do celów prywatnych 
(np. sygn. akt I SA/Bk 454/18). Spośród innych ciekawych zagadnień, 
wymienić można sprawę o sygn. akt I SA/Bk 191/18, w której Sąd omówił 
zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Odnośnie spraw dotyczących tematyki podatku od 
nieruchomości na szczególną uwagę zasługują te, związane ze 
zwolnieniem infrastruktury kolejowej, w związku ze zmianą treści art. 7 
ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. W sprawach o sygn. akt I SA/Bk 222/18 i I SA/Bk 
245/18 Sąd uznał, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 
2017 roku bocznice kolejowe wchodzą w skład infrastruktury kolejowej  
w rozumieniu przepisów u.t.k. mogą korzystać ze zwolnienia  
z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Sąd zaznaczył także, że 
zwrot „udostępnienie infrastruktury kolejowej" należy rozumieć, jako 
faktyczny sposób wykorzystania infrastruktury kolejowej. Z kolei  
w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 402/18 Sąd wypowiedział się w kwestii 
zwolnienia z opodatkowania gruntów zajętych przez infrastrukturę 
kolejową. W sprawach I SA/Bk 20-25/18 wskazano na konieczność 
uwzględniania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 
roku, SK 48/15 przy ustaleniu, czy mamy do czynienia z budynkami, czy 
też budowlami w rozumieniu u.p.o.l. Ciekawej kwestii dotyczył również 
wyrok w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 416/18, w którym Sąd dokonał 
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wykładni art. 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 u.p.o.l. w zakresie rozumienia 
pojęcia „części pomieszczenia lub kondygnacji w świetle” i sposobu jej 
liczenia. Warty uwagi jest również wyrok w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 
620/18, w którym Sąd wypowiedział się w kwestii opodatkowania gruntów 
znajdujących się pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, 
będących w zarządzie Nadleśnictwa objętych służebnością przesyłu na 
rzecz firmy energetycznej. 

Wśród spraw dotyczących podatku od czynności 
cywilnoprawnych trzeba zauważyć orzeczenie zapadłe w sprawie sygn. 
akt I SA/Bk 548/18, w którym Sąd oceniał przesłanki powstania nadpłaty 
w podatku od czynności cywilnoprawnych w aspekcie ważności umowy 
pożyczki oraz w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 288/18, w którym spór 
dotyczył spór dotyczył tego, czy dokonana pomiędzy matką i córką 
czynność prawna jest umową pożyczki, opodatkowaną podatkiem od 
czynności cywilnoprawnych, czy też umową powiernictwa, która temuż 
obowiązku nie podlega. 

W zakresie spraw dotyczących innych należności i opłat, do 
których zastosowanie mają przepisy o.p. wskazać należy dwa wyroki  
– o sygn. akt: I SA/Bk 1821/17 i I SA/Bk 228/18, w których Sąd odwołując 
się do uchwały NSA z 19 grudnia 2016 roku, II FPS 3/16 uznał, że Zarząd 
Spółki był organem niewłaściwym do wydania w 2017 roku decyzji 
określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Z kolei w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 84/18, Sąd dopuścił 
możliwość różnicowania sposobu gromadzenia odpadów komunalnych  
(w sposób selektywny i nieselektywny) w ramach nieruchomości 
wielolokalowej. 

W sprawach z zakresu stosowania ustawy o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014- 2020 Sąd rozpoznawał głównie 
skargi na rozstrzygnięcia dyskwalifikujące wnioski o dofinasowanie 
projektów z udziału w procedurze konkursowej (np. sygn. akt: I SA/Bk 
202/18, I SA/Bk 330/18, I SA/Bk 509/18). W orzecznictwie Sądu 
dominowały sprawy dotyczące dofinansowania projektów budowy 
zagrodowych elektrowni na biogaz z gnojowicy krów mlecznych,  
w których podstawą negatywnej oceny wniosków było m.in. stwierdzenie, 
że zaproponowane wydatki kwalifikowane nie były zgodne z zasadami 
finansowania projektu w ramach działania/konkursu, naruszały bowiem 
zasady unikania konfliktu interesów (np. sygn. akt: I SA/Bk 296/18,  
I SA/Bk 320/18, I SA/BK 349/18). Z kolei w sprawach o sygn. akt: I SA/Bk 
330/18, I SA/Bk 331/18 i I SA/Bk 332/18, w których wnioski dotyczyły 
projektów budowy elektrowni słonecznych (fotowoltaicznych) Sąd odniósł 
się do zagadnienia, czy strona jest dużym przedsiębiorcą, którego 
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podstawą działalnością nie jest produkcja energii. Wśród ciekawych 
problemów znalazł się przypadek kontroli legalność decyzji orzekającej  
o solidarnej odpowiedzialności spółki A., jako nabywcy przedsiębiorstwa, 
za zaległości spółki B. z tytułu dofinansowania podlegającego zwrotowi, 
wypłaconego w związku z realizacją projektu (sygn. akt I SA/Bk 170/18). 
Trzeba też zwrócić uwagę na sprawę, w której Sąd odrzucił skargę na 
bezczynność organu w sprawie rozpatrzenia i dopuszczenia do etapu 
oceny formalno-merytorycznej złożonego projektu uznając, że nie należy 
ona do właściwości sądu administracyjnego (sygn. akt I SAB/Bk 10/18). 

W przypadku spraw dotyczących dopłat do produkcji rolnej  
w grupie jednorodnych 58 spraw (sygn. akt: I SA/Bk 86/18-127/18,  
I SA/Bk 130/18-143/18, I SA/Bk 472/18-473/18) Sąd podkreślił, że organ 
prowadzący postępowanie na podstawie art. 60 rozporządzenia nr 
1306/2013 (dotyczące stworzenia sztucznych warunków wyłącznie w celu 
uzyskania nienależnych płatności), które ma charakter 
wielopłaszczyznowy i wielowątkowy, powinien wykazać się nadzwyczajną 
starannością, a dowody zebrane w tym postępowaniu w sposób 
bezsprzeczny powinny udowadniać postawioną przez organy tezę. Na 
uwagę zasługuje również grupa spraw (sygn. akt: I SA/Bk 495/18 -  
I SA/Bk 504/18), w których Sąd stwierdził, że przepis art. 29 ust. 1a 
ustawy o ARiMR (dotyczący ustalenia kwot nienależnie pobranych 
płatności) nie znajduje zastosowania do stanów faktycznych, które 
zaistniały przed jego wejściem w życie, tj. do sytuacji, gdy płatności 
zostały pobrane, zanim przepis ten zaczął obowiązywać. 

W zakresie spraw dotyczących gier losowych i zakładów 
wzajemnych Sąd zajmował się przede wszystkim problemem 
wymierzania kar pieniężnych z tytułu urządzania gier na automatach poza 
kasynem gry. Podobnie, jak w roku poprzednim spory koncentrowały się 
głównie na wykładni pojęcia „urządzającego gry” zawartego w art. 89 ust. 
1 pkt 2 u.g.h. Sąd wskazywał, jakie okoliczności stanu faktycznego mogą 
przesądzać o uznaniu danego podmiotu za urządzającego gry na 
automatach (np. sygn. akt: I SA/Bk 403/18, I SA/Bk 366/18, I SA/Bk 
265/18). 

Na gruncie spraw celnych w 2018 roku kontynuowano linię 
orzeczniczą w zakresie spraw dotyczących odmowy sprostowania 
zgłoszenia celnego w zakresie klasyfikacji taryfowej towaru oraz  
w przedmiocie odmowy zwrotu cła. Uwzględniając skargi Sąd uznawał 
zatem, że wyrok TSUE z 26 maja 2016 roku sygn. C-286/15 powinien 
mieć zastosowanie również do zgłoszeń celnych z okresu 
poprzedzającego jego opublikowanie. Sąd uznawał ponadto za błędne 
stanowisko, że wyrok TSUE nie może stanowić podstawy zwrotu cła, jako 
że nie przewidują tego przepisy art. 116 –120 UKC (np. sygn. akt: I SA/Bk 
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1144/17, I SA/Bk 1254/17, I SA/Bk 1345/17). Wśród wymienionych spraw 
na uwagę zasługuje orzeczenie o sygn. I SA/Bk 1630/17, w którym Sąd 
stwierdził, że rozpatrzenie wniosku o zwrot cła w trybie art. 116 UKC nie 
jest uzależnione od złożenia przez stronę odrębnego wniosku  
o sprostowanie zgłoszenia celnego w trybie art. 173 UKC. Inna grupa 
jednorodnych spraw dotyczyła odmowy sprostowania zgłoszenia celnego 
oraz stwierdzenia powstania długu celnego w odniesieniu do nadwyżki 
towaru (mieszaniny węglowodorów gazowych) wprowadzonego na 
obszar celny Unii Europejskiej wraz z towarem zgłoszonym do procedury 
dopuszczenia do obrotu. W tej grupie spraw Sąd wyrażał pogląd, że 
ustalenia stanu faktycznego w zakresie ilości sprowadzonego na teren 
Unii Europejskiej towaru, które oparte zostały na nominalnych 
wskazaniach wagi spełniającej wymogi legalizacyjne, nie mogą być 
korygowane o tzw. błędy graniczne wagi (np. sygn. akt: I SA/Bk 308/18,  
I SA/Bk 352/18, I SA/Bk 359/18). 

W sprawach z zakresu egzekucji administracyjnej Sąd odniósł 
się m.in. do kwestii zasad obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi 
(sygn. akt I SA/Bk 471/18), konieczności badania, czy koszty ustalone 
przez organ nie pozostają w rażącej dysproporcji do rzeczywistych 
kosztów poniesionych w drodze egzekucji, ze względu na brak określenia 
górnej granicy opłaty, o której mowa w art. 64 § 1 pkt 4 u.p.e.a. (np. sygn. 
akt: I SA/Bk 173/18, I SA/Bk 280/18), przesłanek mogących stanowić 
podstawę zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej 
(np. sygn. akt: I SA/Bk 475/18, I SA/Bk 482/17, I SA/Bk 531/18) oraz 
przesłanek do umorzenia postępowania na podstawie art. 59 § 2 u.p.e.a. 
(sygn. akt I SA/Bk 474/18). 

Trzeba też zauważyć, że postanowieniem sygnalizacyjnym  
z dnia 28 lutego 2018 roku, sygn. akt I SA/Bk 53/18 Sąd w trybie art. 155 
§ 1 p.p.s.a. poinformował właściwy organ o istotnym naruszeniu prawa 
polegającym na przekazaniu skargi ze znacznym uchybieniem terminu 
(prawie 11 miesięcy).  

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 sądów administracyjnych oraz Trybunału 
Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Dla Wydziału II (Ogólnoadministracyjnego) WSA w Białymstoku, 
rok 2018 był rokiem trudnym. Z uwagi na odejście w stan spoczynku 
trzech sędziów, w tym jednego z końcem lutego 2018 roku a dwóch  
z dniem 3 lipca 2018 roku, ubyło doświadczonej kadry sędziowskiej. Ze 
względu na konieczność wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez 
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sędziów odchodzących w stan spoczynku, praktycznie od drugiego 
kwartału 2018 roku obowiązki orzecznicze w wydziale pełniło, łącznie z 
przewodniczącym wydziału, czterech sędziów oraz jeden asesor sądowy. 
Mimo jednak trudnej sytuacji kadrowej, udało się nie tylko utrzymać ilość 
załatwionych spraw w wydziale na dotychczasowym poziomie, ale nawet 
poprawić wyniki. Było to następstwem wytężonej i wydajnej pracy 
wszystkich orzekających sędziów i asesora oraz zmniejszonego –  
w porównaniu do roku 2017 - wpływu spraw do wydziału. W 2017 roku 
wpłynęło do wydziału spraw 1126 a w 2018 roku wpłynęło spraw 976. 
 Na koniec 2017 roku w Wydziale II pozostawało niezałatwionych 
277 spraw (247 zarejestrowanych w Repertorium SA i 30 w Repertorium 
SAB), a na koniec 2018 roku pozostało niezałatwionych spraw 241 (225 
zarejestrowanych w Repertorium SA i 16 w Repertorium SAB).  
 W roku 2018 łącznie do Wydziału II wpłynęło 976 spraw, w tym 
842 sprawy zarejestrowane w Repertorium SA i 134 sprawy 
zarejestrowane w Repertorium SAB. Załatwionych w Wydziale II zostało 
1012 spraw, 864 zarejestrowane w Repertorium SA i 148 spraw 
zarejestrowanych w Repertorium SAB. Załatwiono zatem o 31 spraw 
więcej niż w roku 2017.  
 Zdecydowanie wzrosła w Wydziale II liczba spraw załatwionych 
merytorycznie na posiedzeniu niejawnym tj. spraw rozpoznanych 
merytorycznie w składzie trzech sędziów w trybie uproszczonym oraz 
rozpoznanych merytorycznie w składzie jednego sędziego sprzeciwów od 
decyzji kasacyjnych organów odwoławczych. Łącznie merytorycznie na 
posiedzeniach niejawnych załatwionych zostało 71 spraw, 62 
zarejestrowane w Repertorium SA i 9 zarejestrowanych w Repertorium 
SAB. Na posiedzeniach niejawnych wydano 30 wyroków po rozpoznaniu 
sprzeciwów od decyzji kasacyjnych oraz 41 wyroków w trybie 
uproszczonym (32 w sprawach zarejestrowanych w Repertorium SA oraz 
9 w sprawach zarejestrowanych w Repertorium SAB). W jednym 
przypadku sprzeciw od decyzji kasacyjnej został skierowany do 
rozpoznania na rozprawie (sygn. akt II SA/Bk 462/18) 
 Największy wpływ, według liczby zarejestrowanych w 2018 roku 
w Wydziale II skarg w Repertorium SA i Repertorium SAB, odnotowano: 
1. w grupie spraw budowlanych, objętych symbolem ogólnym 601. 
Wpłynęło ich 169, w tym 163 zarejestrowane w Repertorium SA  
i 6 zarejestrowanych w Repertorium SAB,  
2. w grupie spraw z zakresu pomocy społecznej, objętych symbolem 632, 
których wpłynęło łącznie 154, w tym 151 zarejestrowane w Repertorium 
SA i 3 zarejestrowane w Repertorium SAB, 
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3. w grupie z zakresu zagospodarowania przestrzennego o symbolu 615, 
których zarejestrowano łącznie 121, w tym 84 wpisane do Repertorium 
SA i 37 wpisane do Repertorium SAB, 
4. w grupie spraw o symbolu 603, obejmujących ruch drogowy oraz 
transport drogowy i przewozy. Wpłynęło ich łącznie 80, z czego 78 
zostało zarejestrowanych zostało w Repertorium SA a 2 zarejestrowane 
zostały w Repertorium SAB.  
 W pierwszej dziesiątce wpływu spraw do Wydziału II znalazły się 
także: 
- na pozycji 5: sprawy o symbolu 613 (ochrona środowiska i ochrona 
przyrody), których zarejestrowano łącznie 57 (55 w Repertorium SA i 2 w 
Repertorium SAB) oraz ex aequo sprawy o symbolu 619 (stosunki pracy i 
stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy), których łącznie 
zarejestrowano 57 (37 w Repertorium SA i 20 w Repertorium SAB) 
- na pozycji 6: sprawy o symbolu 618 (wywłaszczenia i zwrot 
nieruchomości), których zarejestrowano łącznie 54 (49 w Repertorium SA 
i 5 w Repertorium SAB); 
- na pozycji 7 sprawy o symbolu 648 (informacja publiczna, prawo 
prasowe, ponowne wykorzystanie informacji publicznej), których 
zarejestrowano 46 (10 w Repertorium SA i 36 w Repertorium SAB); 
- na pozycji 8 sprawy o symbolu 609 (gospodarka wodna, w tym ochrona 
wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę), których 
łącznie zarejestrowano 44 (40 w Repertorium SA i 4 w Repertorium SAB); 
- na pozycji 9 sprawy o symbolu 612 (sprawy geodezji i kartografii), 
których łącznie zarejestrowano 40 (36 w Repertorium SA  
i 4 w Repertorium SAB); 
- na pozycji 10 sprawy o symbolu 607 (gospodarka mieniem państwowym 
i komunalnym), których zarejestrowano 21, wszystkie w Repertorium SA; 
 W pracy orzeczniczej Wydziału II w roku 2018 pojawiła się nowa 
problematyka, dotychczas nie występująca, związana ze stosowaniem 
przez organy administracji publicznej nowych regulacji prawnych.   

Pojawiły się mianowicie sprawy dotyczące wymierzenia kary 
pieniężnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 roku 
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 
towarów (Dz. U. z 2017 roku, poz. 708 ze zm., dalej powoływana jako 
SENT), która nakłada, między innymi na przewoźników szczególne 
obowiązki rejestracyjne i zgłoszeniowe w przypadku przewozu 
dotyczącego tzw. towarów wrażliwych, w tym oleju napędowego. 
Nieprawidłowe zrealizowanie tego obowiązku jest objęte sankcją. 
Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o SENT, w przypadku gdy podmiot 
wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik zgłoszą dane 
niezgodne ze stanem faktycznym, inne niż dotyczące towaru, 
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odpowiednio na podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub 
przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 10 000 zł. Sąd  
w takich sprawach, co do zasady skargi oddalał (sygn. akt: II SA/Bk 
569/18; II SA/Bk 591/18, II SA/Bk 607/18; II SA/Bk 649/18), uznając za 
niemającą znaczenia dla wymierzenia kary argumentację przewoźników, 
wskazującą na oczywistość omyłki przy zgłaszaniu przewozu do systemu 
SENT i brak winy w jej popełnieniu. Zdaniem Sądu, przepisy ustawy  
o SENT mają charakter bezwzględnie obowiązujący i nie przewidują 
wartościowania przyczyn naruszenia przez odpowiedzialne podmioty 
zasad systemu monitorowania drogowego przewozu tzw. wrażliwych 
towarów. Zostały przy tym ukształtowane tak, że przewidują sankcje 
pieniężne za obiektywnie stwierdzony fakt naruszenia przepisów. Kary 
pieniężne nakładane w trybie administracyjnym są niezależne od winy 
odpowiedzialnego podmiotu. Nałożenie kary jest obligatoryjne. Organy 
decyzyjne nie mogą uznaniowo oceniać okoliczności każdego przypadku 
naruszenia przepisów, wśród których zdarzać się mogą przypadki 
naruszeń ustawy niezamierzone, będące skutkiem błędu, omyłki, czy 
działania przyczyn zewnętrznych.  

Pojawiły się także sprawy ze skarg na decyzje wydane na tle 
stosowania przepisów nowego prawa wodnego, tj. ustawy – Prawo 
wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1566), która 
zastąpiła ustawę – Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U. z 2017 
roku, poz. 1121). Składy orzekające musiały się zmierzyć z oceną 
legalności określania opłat stałych za pobór wód podziemnych i za 
wprowadzanie ścieków do wód i ziemi wobec podmiotów, którym 
udzielono pozwoleń wodnoprawnych, udzielonych zarówno pod rządami 
nowego prawa wodnego, jak też starego prawa wodnego (co jeszcze 
bardziej komplikowało prawidłowe określenie opłat stałych ze względu na 
zastosowanie w starych pozwoleniach wodnoprawnych innych 
parametrów przepływu, niż przewidziane nową ustawą Prawo wodne). 
Trudność kontroli sądowej potęgował fakt nie ukształtowanej jeszcze linii 
orzecznictwa sądów administracyjnych w tego rodzaju sprawach (w bazie 
orzeczeń odnajdywano jednostkowe nieprawomocne wyroki sądów 
administracyjnych I instancji). 

WSA w Białymstoku jednolicie przyjmował, że sam fakt wydania 
pozwolenia wodnoprawnego nie stwarza możliwości szczególnego 
korzystania z wód, a w konsekwencji nie jest możliwe określenie opłaty 
stałej podmiotowi, który nie wybudował urządzenia, na którego realizację 
udzielono pozwolenia wodnoprawnego. Sąd podkreślał, że opłatę stałą 
można określić za usługę wykonywaną, na co wskazują zwroty w decyzji 
„za odprowadzanie” wód. Stwierdzał, że opłata za odprowadzanie wód 
(opadowych i roztopowych) mieści się w pojęciu opłat za usługi wodne 
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(art. 268 ust. 1 pkt 3 lit. „a” Prawa wodnego), służących ochronie 
środowiska. Usługa wodna jest zaś realizowana wtedy, gdy dany podmiot 
posiada urządzenie przeznaczone do odprowadzania wód, bo wówczas 
można mówić o korzystaniu ze środowiska, za co należą się opłaty  
(tj. zwrot kosztów usług wodnych). Zwracał uwagę, że gospodarowanie 
wodami opiera się na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych, 
uwzględniających koszty środowiskowe i koszty zasobowe oraz analizę 
ekonomiczną. Stąd wcześniejsze pobieranie opłat (także stałych) zanim 
dojdzie do faktycznego wykonania urządzenia służącego do realizowania 
usługi wodnej, jest nieuprawnione (tak, między innymi w sprawach  
o sygn. akt: II SA/Bk 358/18, II SA/Bk 357/18, II SA/Bk 329/18). 

W sprawach, w których określenie opłaty stałej nastąpiło wobec 
podmiotu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne pod rządami starego 
prawa wodnego, Sąd uchylając decyzje (między innymi w sprawach  
o sygn. akt: II SA/Bk 330/18 i II SA/Bk 332/18) nakazywał wyjaśnienie  
w oparciu o analizę przepisów obu ustaw (starego prawa wodnego  
i nowego prawa wodnego), w jaki sposób przepisy nowej ustawy  
w zakresie opłat stałych, dotyczących poboru wód i odprowadzania 
ścieków, należy stosować do pozwoleń wodnoprawnych, uzyskanych pod 
rządami ustawy poprzednio obowiązującej. Sąd zwracał uwagę, że pod 
rządami starego prawa wodnego, nie ustalano opłat stałych 
uzależnionych od parametrów maksymalnych, wyrażanych w m3/s, 
zatem parametry ustalane na podstawie poprzednio obowiązującego 
stanu pranego, mogą nie przystawać do rzeczywistości prawnej obecnej. 
Dla organów oznacza to – zdaniem Sądu - obowiązek dokonania nie 
tylko literalnej wykładni przepisów nowego prawa wodnego, ale wykładni 
funkcjonalnej i systemowej przepisów obu ustaw. Sąd wskazywał przy 
tym (sygn. akt II SA/Bk 330/18) na zasadę przyjaznej interpretacji prawa, 
wynikającą z art. 7a § 1 K.p.a. i potrzebę wyjaśnienia okoliczności sprawy 
w kontekście tej zasady, za czym przemawia charakter opłaty stałej, którą 
należy zaliczyć do danin publicznych, podobnie, jak opłaty za korzystanie 
ze środowiska. Dlatego stosowanie przepisów dotyczących opłat stałych 
za usługi wodne, podobnie jak obciążanie obowiązkiem ponoszenia danin 
publicznych, musi pozostawać w zgodzie z normami i wartościami 
konstytucyjnymi. 

W tej grupie spraw doszło też do wyrażenia przez WSA  
w Białymstoku stanowiska, że reklamacja przysługująca adresatowi 
informacji rocznej o wysokości opłaty stałej za usługę wodną, jest 
środkiem zaskarżenia odpowiadającym odwołaniu przewidzianemu  
w K.p.a. (tak między innymi w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 372/18). Sąd 
zwracał uwagę na przepis art. 14 ust. 2 ustawy Prawo wodne z 2017 roku 
odsyłający do stosowania przepisów K.p.a. w postępowaniu przed 
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organami takimi, jak dyrektorzy zarządu zlewni Wód Polskich. Uchylając 
decyzję merytoryczną takiego organu, wydaną po rozpoznaniu 
spóźnionej reklamacji (tj. złożonej po upływie 14 dni od doręczenia 
informacji rocznej), Sąd stwierdził, że niedopuszczalne było załatwienie 
reklamacji spóźnionej decyzją merytoryczną, gdyż organ powinien był 
stosując art. 134 K.p.a. stwierdzić wniesienie reklamacji z uchybieniem 
terminu. 

W pozostałych kategoriach spraw, orzecznictwo Wydziału II 
WSA w Białymstoku, było kontynuacją ukształtowanej linii 
orzeczniczej.  

Kontynuacja wypracowanej linii orzecznictwa widoczna była, 
między innymi, w sprawach budowlanych. Sąd przypominał, że przepisy 
prawa budowlanego przewidują trzy odrębne tryby likwidacji skutków 
samowoli budowlanej: tryb określony w art. 48, tryb określony w art. 49b 
oraz tryb przewidziany przepisami art. 50 – 51, zwany trybem procedury 
naprawczej, podkreślając następnie, że są to tryby rozłączne, stosowane 
w odmiennych stanach faktycznych (sygn. akt II SA/Bk 111/18). 
Przypominał również (sygn. akt II SA/Bk 377/18) obowiązującą  
w orzecznictwie sądów administracyjnych zasadę, że jeżeli inwestor 
prowadzi roboty budowlane niezgodnie z dokonanym zgłoszeniem,  
a zakres odstępstw od zgłoszenia wskazuje, iż wykonanie robót 
budowlanych wymagało uzyskania pozwolenia na budowę, to organ 
nadzoru budowlanego powinien przeprowadzić postępowanie 
legalizacyjne na podstawie art. 48 ustawy Prawo budowlane. Przypominał 
także (sygn. akt: II SA/Bk 756/17 i II SA/Bk 757/17), że badanie zmiany 
sposobu użytkowania może dotyczyć jedynie obiektów legalnie 
wzniesionych lub zalegalizowanych. 

Nawiązanie do utrwalonej linii orzecznictwa było także widoczne 
w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej. 
Kontynuowana była praktyka szerokiego ujęcia informacji publicznej 
(sygn. akt: II SAB/Bk 89/18, II SA/Bk 889/17, II SA/Bk 197/18, II SAB/Bk 
113/18), wyłączenia z zakresu tego pojęcia akt administracyjnych jako 
całości (sygn. akt: II SAB/Bk 31/18 i II SAB/Bk 32/18), traktowania jako 
informacji publicznej wysokości wynagrodzeń osób pełniących funkcję 
publiczną (sygn. akt: II SA/Bk 818/16, II SA/Bk 647/17 i  II SA/Bk 169/17), 
rozróżniania informacji prostej od przetworzonej i warunków stawianych 
informacjom przetworzonym według kryteriów wypracowanych  
w orzecznictwie sądów administracyjnych (sygn. akt: II SA/Bk 647/17,  
II SAB/Bk 98/18, II SA/Bk 291/18), jednolitego pojmowania trybu  
i sposobu załatwiania wniosków o udzielenie informacji publicznej (sygn. 
akt II SAB/Bk 81/18), niedopuszczalności stosowania trybu dostępu do 
informacji publicznej z ustawy o dostępie do informacji publicznej  
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w przypadku istnienia szczególnej odrębnej regulacji zasad dostępu do 
danej informacji (sygn. akt II SA/Bk 863/17). 

W sprawach z zakresu wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości, 
w której to kategorii (symbol ogólny 618) znaczną ilość stanowiły w 2018 
roku sprawy o odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizacje 
inwestycji drogowych, Sąd konsekwentnie zwracał uwagę na konieczność 
rzetelnej oceny operatów szacunkowych oraz wyjaśniania przez organy 
zaistniałych na tym gruncie niejasności (sygn. akt: II SA/Bk 68/18,  
II SA/Bk 156/18, II SA/Bk 235/18, II SA/Bk 236/18). W sprawach ze skarg 
na zwroty wywłaszczonych nieruchomości Sąd odwoływał się do 
wyroków Trybunału Konstytucyjnego (P 38/11 i P 12/11) i nawiązywał do 
wypracowanej linii orzecznictwa sądów administracyjnych co do oceny 
pojęcia zbędności nieruchomości dla celu wywłaszczenia. 

Wykorzystanie dorobku orzecznictwa było zauważalne także w 
sprawach z zakresu ochrony środowiska (symbol ogólny 613), gdzie 
Sąd podzielał ugruntowany w orzecznictwie pogląd o szczególnym 
charakterze zarządzenia pokontrolnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 
pkt 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, podkreślając, że jest ono 
aktem o charakterze władczym organu administracji publicznej, 
nakładającym na adresata określone obowiązki (sygn. akt II SA/Bk 
360/18). Również w tej kategorii spraw, na tle przeniesienia na członków 
zarządu spółki kapitałowej odpowiedzialności finansowej spółki z tytułu 
opłat za korzystanie ze środowiska, Sąd nawiązał do uchwały NSA  
w sprawie II FPS 6/08 i stwierdził, że przeniesienie takiej 
odpowiedzialności na podstawie art. 116 o.p. wymaga stwierdzenia 
bezskuteczności egzekucji wobec spółki po przeprowadzeniu wobec 
spółki postępowania egzekucyjnego (w sprawie nie doszło do doręczenia 
spółce tytułu wykonawczego). 

W sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, Sąd, jak w latach poprzednich, powoływał się na 
wypracowane w orzecznictwie rozumienie zasady dobrego sąsiedztwa, 
której spełnienie warunkowało uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy 
(sygn. akt: II SA/Bk 268/18, II SA/Bk 189/18) oraz wskazywał na 
konieczność jednoznacznej kwalifikacji przedsięwzięcia ze względu na 
oddziaływanie na środowisko (II SA/Bk 134/18). 

Przy rozpatrywaniu skarg na decyzje dotyczące realizacji 
obowiązku meldunkowego, Sąd nawiązywał do utrwalonej linii 
orzecznictwa w zakresie interpretacji pojęcia „opuszczenia miejsca 
pobytu” (sygn. akt: II SA/Bk 318/18 i II SA/Bk 446/18). 

Kontrolując działalność uchwałodawczą organów samorządu 
terytorialnego, Sąd podzielał prezentowany w orzecznictwie pogląd  
o niedopuszczalności nakładania obowiązków na obywateli bez 
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wyraźnego upoważnienia ustawowego i konsekwentnie stwierdzał 
nieważność uchwał rad gminy wprowadzających opłaty za podłączenie 
się do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, przyjmując, iż przepis 
art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, nie daje radzie gminy podstawy prawnej do 
wprowadzenia opłaty za podłączenie do sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej (sygn. akt: II SA/Bk 23/18, II SA/Bk 246/18, II SA/Bk 
339/18, II SA/Bk 879/17, II SA/Bk 935/17). Wyraźne nawiązanie do linii 
orzecznictwa NSA miało miejsce przy kontroli legalności: uchwały  
o ustaleniu strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie  
i sposobu ich pobierania (sygn. akt II SA/Bk 136/18), uchwały w 
przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń 
infrastruktury technicznej (sygn. akt II SA/Bk 304/18) a nawiązanie do 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego (P 19/13) nastąpiło przy kontroli 
legalności uchwały sejmiku województwa w przedmiocie dokonania 
podziału województwa na obwody łowieckie (sygn. akt II SA/Bk 941/17). 

W sprawach dotyczących chorób zawodowych (należących do 
spraw z zakresu ochrony zdrowia o symbolu ogólnym 620) składy 
orzekające nadal powoływały się na ugruntowane w orzecznictwie 
stanowisko, że orzeczenie lekarskie jednostki właściwej do rozpoznania 
chorób zawodowych ma charakter opinii biegłego, a organ prowadzący 
postępowanie jest nim związany (sygn. akt II SA/Bk 105/18 i II SA/Bk 
278/18). W sprawach zaś dotyczących wymierzenia kar pieniężnych za 
wprowadzenie do obrotu środków zastępczych zawierających substancje 
psychoaktywne, Sąd nawiązując do wyroku WSA w Krakowie (sygn. akt 
III SA/Kr 7/18) stwierdził, że samo posiadanie środków zastępczych nie 
jest wystraczające do uznania, że miało miejsce wprowadzenie tych 
środków do obrotu (sygn. akt: II SA/Bk 302/18 i II SA/Bk 590/18). 
Dokonując natomiast kontroli legalności rozstrzygnięć dyrektora oddziału 
wojewódzkiego NFZ postępowań konkursowych na zawarcie umów  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Sąd nadal nawiązywał do 
wypracowanego w orzecznictwie stanowiska o konieczności oceny 
wyników postępowań konkursowych poprzez pryzmat zasady równego 
traktowania wszystkich świadczeniodawców oraz obowiązku prowadzenia 
konkursów w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji 
(sygn. akt: II SA/Bk 576/17 i II SA/Bk 893/17).  

Przy kontroli legalności decyzji uznaniowych wydawanych w 
sprawach z zakresu pomocy społecznej, Sąd podtrzymywał dotychczas 
prezentowane stanowisko sądów administracyjnych, że uznaniowa 
decyzja nie oznacza dowolności w rozstrzygnięciu organu, ale i nie 
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oznacza, że organ ma obowiązek spełnienia wszystkich żądań zawartych 
we wniosku strony. Organ ma obowiązek ustalenia i rozważenia sprawy 
zgodnie z zasadą określoną w art. 7 K.p.a. (sygn. akt II SA/Bk 844/17). 
Na tle uznaniowej decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych (sygn. akt  
II SA/Bk 269/18) Sąd podkreślił, że określenie rozmiaru usług 
opiekuńczych jest uznaniowe, co oznacza, że organ nie jest zobligowany 
do przyznania usług w takim wymiarze, który strona uznaje za konieczny, 
ale w rozmiarze, który organ uznaje za niezbędny i jednocześnie możliwy 
do przyznania, zważywszy na obowiązek proporcjonalnego rozdzielania 
pomocy na wszystkich potrzebujących i możliwości organu.  

W sprawach ze skarg na bezczynność organu i przewlekłość 
postępowania organu, których do Wydziału II w 2018 roku wpłynęło 134 
a załatwiono 148, kontynuowana była praktyka zbieżnego  
z wypracowanym orzecznictwem definiowania podstawowych pojęć 
bezczynności i przewlekłości postępowania. Składy orzekające rozważały 
z urzędu zasadność wymierzenia organom grzywny na podstawie art. 
149 § 2 p.p.s.a. a sentencje wyroków obejmowały ocenę charakteru 
naruszenia prawa przy stwierdzonej bezczynności lub przewlekłości, 
niezależnie od tego, czy stosowne żądanie zostało sprecyzowane przez 
stronę skarżącą. Sąd w sentencji wyroków ustosunkowywał się do żądań 
skarżących o przyznanie od organu na ich rzecz sumy pieniężnej (tak, 
między innymi, w sprawach o sygn. akt: II SAB/Bk 83/18, II SAB/Bk 
89/18, II SAB/Bk 98/18). W dwóch przypadkach doszło do przyznania 
skarżącemu sumy pieniężnej (sygn. akt: II SAB/Bk 104/18 i II SAB/Bk 
114/18) na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. Sąd wskazywał, że suma 
pieniężna ma charakter swoistego rodzaju zadośćuczynienia za 
dolegliwości i niedogodności, jakich strona doznała na skutek 
opieszałego i przewlekłego sposobu rozpoznawania sprawy przez Sąd. 
Podkreślał, że wysokość przyznawanej kwoty podlega dyskrecjonalnej 
ocenie Sądu, przy której Sąd analizuje wpływ bezczynności 
(przewlekłości) organu na prawa strony.  

W porównaniu z rokiem 2017, w 2018 roku znacznie wzrósł 
wpływ sprzeciwów od decyzji kasacyjnych, wydanych w trybie 
odwoławczym postępowania administracyjnego, co wskazuje, że 
sprzeciw stał się często wykorzystywanym przez skarżących środkiem 
zaskarżenia. W 28 przypadkach sprzeciw został oddalony wyrokami 
wydanymi na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym Sądu,  
a w 1 przypadku wyrok oddalający sprzeciw został wydany na rozprawie 
(sygn. akt II SA/Bk 462/18), na którą rozpoznanie sprzeciwu zostało 
skierowane z uwagi na skomplikowany charakter sprawy. W sprawie 
niniejszej Sąd stwierdził, że w postępowaniu toczącym się ze sprzeciwu 
od decyzji kasacyjnej, nie ma zastosowania przepis art. 135 p.p.s.a., co 
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oznacza, że Sąd nie może w takim postępowaniu ocenić wydanego przez 
organ administracji postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania. 
Przy rozpatrywaniu sprzeciwów, Sąd konsekwentnie stwierdzał, że rola 
sądu administracyjnego kontrolującego decyzję o charakterze 
kasacyjnym sprowadza się do analizy przyczyn, dla których organ 
odwoławczy uznał za konieczne skorzystanie z możliwości przewidzianej 
przepisem art. 138 § 2 K.p.a. W konsekwencji Sąd władny jest 
uwzględnić sprzeciw wyłącznie wtedy, gdy uchylenie decyzji organu  
I instancji i przekazanie sprawy temu organowi do ponownego 
rozpoznania nie wynikało z przesłanek określonych art. 138 § 2 K.p.a. 
(sygn. akt: II SA/Bk 84/18, II SA/Bk 173/18, II SA/Bk 256/18, II SA/Bk 
320/18). 

Mimo, iż sędziowie Wydziału II w 2018 roku dbali o zgodność 
własnego orzecznictwa z ogólną linią orzeczniczą i o jednolitość 
wewnętrzną orzecznictwa, nie ustrzegli się w pełni zróżnicowania 
stanowisk w pewnych kwestiach. Do wyrażenia przeciwstawnych 
stanowisk doszło w dwóch kategoriach spraw: na tle kontroli legalności 
wpisywania w ewidencji gruntów samoistnych posiadaczy gruntów oraz 
na tle kontroli zgodności miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 449/18 Sąd kontrolując odmowę 
ujawnienia w ewidencji gruntów samoistnego posiadania nieruchomości 
przez skarżącego, oddalił skargę i stwierdził, że nie można oczekiwać od 
organu rejestrowego, aby rozstrzygał spór dotyczący samoistnego 
posiadania nieruchomości, jako stanu faktycznego, podlegającego 
reglamentacji prawa cywilnego. W ocenie Sądu, mylne jest przekonanie 
strony, że dokonywane przez nią czynności faktyczne na gruncie, 
zobowiązują organ ewidencji gruntów do tego, by ujawnił w ewidencji 
samoistne posiadanie bez uprzedniego przedłożenia mu stosownego 
dokumentu urzędowego np. orzeczenia sądu powszechnego, 
potwierdzającego samoistne posiadanie nieruchomości. Tylko 
zewnętrzny dokument urzędowy ustalający władanie nieruchomością na 
zasadzie samoistnego posiadania, mógłby stanowić podstawę dokonania 
wpisu ewidencji.  

W sprawie natomiast o sygn. akt II SA/Bk 625/18 Sąd kontrolując 
odmowę wykreślenia samoistnego posiadania nieruchomości przez 
skarżącego, stwierdził, że przepis art. 20 ust. 2 pkt 1 i ust. 2 „b” ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne w brzmieniu wynikającym  
z nowelizacji ustawy dokonanej ustawą zmieniającą z dnia 5 czerwca 
2014 roku (z mocą obowiązującą od 12 lipca 2014 roku), nakazuje 
ujawnianie w ewidencji w odniesieniu do gruntów, dla których ze względu 
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na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów 
nie można ustalić ich właścicieli, osoby lub inne podmioty, które władają 
tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania. Wykazanie przy tym 
w ewidencji gruntów i budynków podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 
1 lit. „b” art. 20 ustawy, może nastąpić w wyniku przeprowadzenia 
modernizacji ewidencji lub w ramach bieżącej aktualizacji. Oznacza to, że 
istnienie samoistnego posiadania, jako okoliczność faktyczna dotycząca 
określonej nieruchomości, musi być ustalana przez organ ewidencyjny  
w toku prowadzonego postepowania dotyczącego aktualizacji ewidencji. 
Nie jest zatem konieczne wcześniejsze przeprowadzenie odrębnego 
postępowania przed innym organem, w celu ujawnienia samoistnego 
posiadania w ewidencji. Sąd nawiązał do wyroku NSA w sprawie I OSK 
3069/15.  

Przy kontroli natomiast miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w pięciu sprawach (sygn. akt od II SA/Bk 857 do II SA/Bk 
861/17) Sąd stwierdził nieważność uchwał z uwagi brak w gminie 
kompletnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy a w konsekwencji braku kompletnego studium, 
niemożności kontroli zgodności planów ze studium (spójność planu ze 
studium jest warunkiem ważności planu, gdyż naruszenie planem ustaleń 
studium jest naruszeniem zasad sporządzania planu). Niekompletność 
studium polegała na istnieniu w obrocie prawnym tekstów jednolitych 
„kierunków zagospodarowania” z 2011 roku i „uwarunkowań 
zagospodarowania” z 2005 roku oraz części graficznej „kierunków 
zagospodarowania” z 2011 roku, natomiast brakowało jednolitej części 
graficznej dokumentu „uwarunkowania zagospodarowania”.  
W wymienionych sprawach Sąd stwierdził nieważność całości pięciu 
zaskarżonych planów. 

 Z kolei przy kontroli legalności dwóch innych planów tej samej 
gminy, również uchwalonych w oparciu o to same studium (sygn. akt:  
II SA/Bk 414/18 i II SA/Bk 415/18), Sąd uznał, że wprawdzie 
funkcjonująca w obrocie część studium budzi wątpliwości co do istnienia 
jednolitej części graficznej, to jednak Sąd w sprawach nie kontrolował 
zgodności z prawem studium lecz planów. Ponadto warunkiem 
stwierdzenia nieważności planu miejscowego z uwagi na niezgodność ze 
studium, jest niemożność dokonania oceny zgodności planu  
z ustaleniami studium. Studium jest aktem prawa wewnętrznego a nie 
aktem normatywnym i ma służyć jedynie do odczytania kierunków polityki 
planistycznej. Jeśli odczytanie kierunków polityki planistycznej na 
podstawie istniejącego tekstu i części graficznej studium jest możliwe, to 
niekompletność studium nie może stanowić podstawy do stwierdzenia 
nieważności całości planu. W jednej z tych spraw, Sąd stwierdził 
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nieważność dwóch paragrafów planu (II SA/Bk 414/18), w drugiej 
stwierdził zaś nieważność całości planu, lecz z innych przyczyn niż 
niemożność kontroli zgodności planu z ustaleniami niekompletnego 
studium, bo z powodu stwierdzenia nieczytelności i niejednoznaczności 
uchwalonego planu, prowadzącej do naruszenia „zasad techniki 
prawodawczej”. 

Wszystkie wymienione wyżej wyroki są nieprawomocne.  
Również w 2018 roku, wzorem lat poprzednich, sędziowie 

Wydziału II wielokrotnie na podstawie sporządzonych uzasadnień 
wyroków, wyprowadzali tezy swoich orzeczeń, odnoszące się do 
problematyki prawej rozpoznanych spraw. W 2018 roku sporządzono  
w Wydziale II 42 tezy orzeczeń. W większości zostały przytoczone w 
sprawozdaniu w części omawiającej tematycznie problematykę 
orzecznictwa Wydziału za rok 2018.  

Za istotne dla praktyki stosowania przepisów prawa przez 
organy administracji publicznej należy uznać następujące tezy: 

1. „Nie istnieje przepis prawa, który nakazywałby organom nadzoru 
budowlanego działanie wyłącznie z urzędu na podstawie 
przepisów Rozdziału 6 „Utrzymanie obiektów budowlanych” 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U.  
z 2008 roku, poz. 1202 ze zm.). Utrwalona praktyka nie może 
przesłaniać organom zasad ogólnych inicjowania postępowania 
administracyjnego (art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku – Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2017 
roku, poz. 1257 ze zm.) oraz indywidualnego rozważenia 
okoliczności konkretnej sprawy.” – sygn. akt II SA/Bk 254/18.  

2. „Na każdym z etapów realizacji przedsięwzięcia inwestor 
zobowiązany jest do przedłożenia aktualnej decyzji 
środowiskowej. Określenie w art. 72 ust. 3 ustawy z dnia  
3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.), czasowych granic 
obowiązywania decyzji środowiskowej ma bowiem na celu 
zagwarantowanie realizacji inwestycji w aktualnych 
uwarunkowaniach środowiskowych z wykorzystaniem 
adekwatnych rozwiązań technicznych”. – sygn. akt II SA/Bk 
462/18  

3.  „Jedyną ustawową przesłanką materialnoprawną decyzji 
wygaszającej trwały zarząd nieruchomością (lub jej częścią) na 
wniosek trwałego zarządcy, jest zbędność nieruchomości dla 
trwałego zarządcy” - sygn. akt II SA/Bk 792/17. 
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Uzasadnienia wyroków wydanych w 2018 roku przez sędziów  
i asesora Wydziału II wskazują na stosowanie różnorodnych rodzajów 
wykładni prawa i reguł interpretacyjnych, na odwoływanie się do 
przepisów Konstytucji RP, na aktywne korzystanie z dorobku 
orzeczniczego. Wzorem lat ubiegłych, również w 2018 roku 
systematycznie odbywały się narady, na których omawiano nowe 
regulacje prawne, starając się wypracować jednolite stanowisko  
w zasadniczych kwestiach prawnych wynikających z nowej problematyki. 
Na bieżąco omawiano też orzecznictwo sądów administracyjnych.  
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VI. 

DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU INFORMACJI SĄDOWEJ 

 
 
Należy podkreślić, że w 2018 roku nastąpiła zmiana na 

stanowisku Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej w WSA  
w Białymstoku.  

Z dniem 4 lipca 2018 roku przeszła w stan spoczynku sędzia 
NSA Danuta Tryniszewska – Bytys, która kierowała Wydziałem od 
momentu jego utworzenia – w kwietniu 2004 roku.  

W tym samym dniu do pełnienia funkcji Przewodniczącego 
Wydziału Informacji Sądowej i jednocześnie Rzecznika Prasowego 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku został powołany 
sędzia WSA dr Andrzej Melezini.  

Pozostała obsada stanowisk w Wydziale nie uległa zmianie. 
Podobnie jak w latach ubiegłych – główne działania WIS 

koncentrowały się na udzielaniu informacji publicznej poprzez załatwianie 
wniosków, które kierowane były do tutejszego Sądu: pocztą tradycyjną  
(6 wniosków), w formie elektronicznej na skrzynkę e-mail – 27 pism oraz 
z wykorzystaniem platformy e-PUAP – 5 pism, a także udzielaniu 
informacji ustnie: telefonicznie lub bezpośrednio w sekretariacie Wydziału 
w zakresie wniosków dotyczących działalności Sądu oraz o sprawach 
będących w toku postępowania. 

Ogółem do Wydziału Informacji Sądowej WSA w Białymstoku w 
2018 roku wpłynęły 54 wnioski (w roku 2017 – 62), w tym 38 (o 5 więcej 
w porównaniu do poprzedniego roku sprawozdawczego) o udzielenie 
informacji publicznej oraz 16 (o 10 mniej niż w 2017 roku) o udzielenie 
informacji w ramach współpracy z krajowymi jednostkami 
organizacyjnymi. Nie zarejestrowano wniosków o udzielenie informacji 
publicznej w celu ponownego wykorzystania (w 2017 roku – 1). 
Uwzględnić należy wpływ 4 ponownych pism, które nie były odrębnie 
rejestrowane i zostały dołączone do wcześniej korespondencji. Ogólna 
liczba żądanych informacji w stosunku do 2017 roku była niższa, głównie 
w odniesieniu do ilości wniosków o udzielenie informacji publicznej  
w ramach współpracy z krajowymi jednostkami organizacyjnymi; tych 
bowiem poprzednio było 28, zaś w 2018 roku – 16. 

W 2018 roku wniosków o wydanie kopii orzeczenia ogółem 
wpłynęło 5 w tym 2 zawarte były we wnioskach w ramach współpracy  
z krajowymi jednostkami organizacyjnymi. Liczba tych żądań była  
o 4 mniejsza w stosunku do roku 2017. 
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 W roku sprawozdawczym wnioski zostały załatwione w drodze 
czynności materialno–technicznej, poprzez udzielenie odpowiedzi 
zawierającej żądaną informację bądź udostępnienie kopii dokumentów. 
W jednej sprawie poinformowano wnioskodawcę, że pismo nie podlega 
załatwieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej bowiem 
nie stanowi takiej informacji. Przekazano wniosek, zgodnie  
z właściwością do wydziału orzeczniczego, w celu podjęcia dalszych 
decyzji w sprawie, o czym poinformowano nadawcę pisma.  
 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 też potrzeby stosowania art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie 
do informacji publicznej.  

W 2018 roku wnioski o udzielenie informacji publicznej pochodziły 
głównie od osób fizycznych – było ich 17 w tym w dwóch przypadkach we 
wnioskach nie wskazano danych osobowych wnioskodawcy. Ponadto do 
Sądu wpłynęło 7 wniosków nadesłanych przez adwokatów  
i 2 pochodzące od radców prawnych, występujących z zapytaniem  
o wpływ i przedmiot spraw, w których stroną bądź uczestnikiem 
postępowania był wskazany organ administracji. Jeden wniosek radcy 
prawnego (niebędącego pełnomocnikiem w sprawie toczącej się przed 
tutejszym Sądem), dotyczył zapytania o udostępnienie treści konkretnego 
orzeczenia. Pozostałe wnioski pochodziły od: organizacji społecznych  
(w tym: stowarzyszeń i fundacji) – 1; instytucji państwowych – 6 w tym  
3 dotyczyły firm; 5 - wniosków złożyli dziennikarze. 

Autorzy wniosków, tak, jak w latach poprzednich, zainteresowani 
byli przede wszystkim informacjami wynikającymi z działalności 
orzeczniczej Sądu, ale także związanymi z jego strukturą, organizacją a 
także gospodarką finansową. 

Aktywność organizacji społecznych, podobnie jak w latach 
poprzednich, nie była duża. Jeden wniosek złożyła Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka (w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy  
e-PUAP), który dotyczył udostępnienia informacji o wpływie i sposobie 
rozstrzygnięcia przez WSA w Białymstoku, spraw ze skarg na decyzje 
SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, w 
związku z art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 
rodzinnych.  

W grupie 16 wniosków o udzielenie informacji w ramach 
współpracy z krajowymi jednostkami organizacyjnymi, ich autorami były 
następujące podmioty: 
– organy administracji rządowej i samorządowej oraz organy wymiaru 
sprawiedliwości – 12 wniosków dotyczących udostępnienia informacji  
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o wpływie i stanie spraw ze skarg konkretnie wskazanych osób, ilości 
postępowań sądowych od 1990 roku dotyczących zwrotów nieruchomości 
skonfiskowanych na podstawie dekretu PKWN i innych dekretów, ilości 
zarejestrowanych spraw w przedmiocie transkrypcji zagranicznych aktów 
urodzenia, w których jako rodziców dziecka podano dwie osoby tej samej 
płci lub pomijając matkę ujawniono jedynie dane ojca oraz aktów 
małżeństwa związków jednopłciowych, 
– sądy administracyjne – 2 wnioski związane z żądaniem nadesłania 
informacji zawierającej dane statystyczne za lata 2016-2017 dotyczące 
udziału doradców podatkowych oraz rzeczników patentowych  
w sprawach zapadłych przed WSA w Białymstoku oraz informacji  
w zakresie wzrostu wynagrodzenia i awansów pracowników tutejszego 
Sądu,  
– jednostki naukowe oraz korporacje – 2 wnioski – o udzielenie informacji 
o wpływie skarg konkretnie wskazanej osoby oraz wypełnienie ankiety 
związanej z realizacją projektu badawczego. 

Zakres żądań zawartych we wnioskach realizowanych w ramach 
współpracy z krajowymi jednostkami organizacyjnymi nie odbiegał od 
praktyki lat poprzednich. 

Drugą zasadniczą formą udzielania informacji dotyczącej 
działalności tutejszego Sądu przez Wydział Informacji Sądowej było 
załatwianie interesantów w siedzibie Sądu. W 1141 sprawach udzielono 
informacji w sekretariacie Wydziału. W tym udostępniono akta 432 
osobom. Telefonicznych informacji udzielono 2406. Zatem łączna liczba 
udzielonych osobiście (ustnych i telefonicznych) informacji wyniosła – 
3547. Najczęściej informacje te dotyczyły: interpretacji pisma Sądu, 
terminu i zasad uiszczenia wpisu sądowego, charakteru 
wezwania/zawiadomienia Sądu, wyznaczenia terminu rozprawy, sposobu 
zaskarżenia orzeczenia. Duża część informacji obejmowała ogólne 
kwestie związane z działalnością Sądu, zwłaszcza z dopuszczalnością 
drogi sądowej, z zasadami postępowania sądowoadministracyjnego, 
wysokością opłat sądowych i sposobem ich uiszczania, uzyskiwaniem 
przez orzeczenia Sądu przymiotu prawomocności. Każdorazowo petenci 
byli sprawnie i kompetentnie załatwieni.  

W 2018 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Białymstoku wpłynęło 61 skarg, wniosków oraz pism stanowiących 
zapytanie o stan sprawy lub pism niezwiązanych z działalnością sądu. 

Ogólna liczba skarg wynosiła 19, wniosków – 27, a pism – 15. 
Były to podobne wielkości w porównaniu do lat poprzednich. Nadto 
zarejestrowano 50 pism ponownych.  

Nie wpłynęła żadna petycja, także nie odnotowano interwencji 
posłów i senatorów. 
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 Skarg dotyczących działalności WSA w Białymstoku złożonych 
do Prezesa Sądu wpłynęło 10, spośród nich 4 złożyła jedna osoba. Ich 
adresatem był Prezes NSA, a złożone zostały za pośrednictwem 
tutejszego sądu, który przekazał pisma wraz z informacjami  
o czynnościach podejmowanych w sprawach, których dotyczyły skargi.  

Żadna z 10 skarg rozpatrzonych w ramach nadzoru Prezesa 
WSA w Białymstoku nie została uwzględniona. Autorzy skarg, nie będąc 
zadowolonymi z orzeczeń zapadłych w ich sprawach albo z postanowień 
referendarza sądowego, wyrażali negatywne oceny wydanego 
rozstrzygnięcia, zarzucali stronnicze i nieuprawnione postępowanie oraz 
niepodejmowanie właściwych (ich zdaniem) czynności procesowych  
w sprawach.  

Spośród 10 skarg na działanie WSA w Białymstoku żadna nie 
dotyczyła kultury i sposobu prowadzenia rozpraw, nie zawierała wniosku 
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób orzekających  
w sprawach, nie było skarg na opóźnienia w doręczaniu odpisów 
orzeczeń, ani też skarg dotyczących niewłaściwej anonimizacji orzeczeń 
dostępnych w  Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych. 

Część skarg obejmowała zarówno zarzuty wadliwości 
rozstrzygnięcia jak i nieprawidłowych, zdaniem skarżących, czynności 
procesowych. 

Skargi skierowane przeciwko rozstrzygnięciu sądu były załatwiane 
poprzez udzielanie informacji o treści art. 41a § 2 ustawy z 27 lipca 2001 
r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. 
poz. 23 ze zm. – dalej: p.u.s.p.). Informowano skarżących o braku 
dopuszczalności kontroli administracyjnej prezesa sądu w stosunku do 
orzeczeń wydanych w ramach niezawisłości sądowej.  
 Skargi zarzucające wadliwe postępowania sądowe najczęściej 
zawierały zarzut niewyjaśnienia sprawy, pozostawienia bez rozpoznania 
pism strony, oddalenia wniosków dowodowych, niezawiadomienia strony 
postępowania o terminie odroczenia publikacji orzeczenia – jako 
naruszenie prawa strony do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania 
sprawy.  
 Również w 2018 roku wpłynęły, powtarzalne od lat skargi 
petenta, którego sprawa została prawomocnie zakończona w 2004 roku. 
W dalszym ciągu ich autor oczekuje od Prezesa sądu wzruszenia wyroku, 
z którym się nie godzi. Udzielano skarżącemu odpowiedzi o treści art. 41 
a § 2 p.u.s.p.  

W jednej skardze jej autor zarzucił „przetrzymanie akt 36 spraw 
skarżącego”. Odpowiadając na zarzut udzielono stosowych wyjaśnień  
w przedmiocie braku zwrotu akt administracyjnych (akta wspólne dla 40 
spraw). Poinformowano, że nie wszystkie orzeczenia były prawomocne  
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w tym samym czasie – w 4 przypadkach wpłynęły skargi kasacyjne  
i w drodze autokontroli orzeczenia zostały uchylone a skargi odrzucone – 
w wyniku uprawomocnienia się orzeczeń wszystkie akta zostały 
zwrócone zgodnie z właściwym trybem –  nie doszło do przetrzymania 
akt.  

Ponieważ skarga zawierała wniosek procesowy, została 
przekazana do wydziału orzeczniczego w celu podjęcia dalszych decyzji 
w sprawie.  

Jedna skarga została złożona ustnie do protokołu – dotyczyła 
„nieprawidłowego” działania referendarzy sądowych, „kłamania”  
w orzeczeniach sądowych oraz zachowania pracownika sądu w trakcie 
sporządzania protokołu z ustnego zgłoszenia skargi. 

W okresie sprawozdawczym do tutejszego sądu wpłynęły  
2 skargi na działanie podmiotów niezwiązanych z działalnością WSA  
w Białymstoku. Dotyczyły one skarg na działanie sędziów sądu 
powszechnego oraz niezadowolenia skarżącego z orzeczeń o odmowie 
przyznania pełnomocnika z urzędu. Poinformowano, że skarga nie 
dotyczy osób związanych z działalnością tutejszego sądu 
administracyjnego. Przywołano art. 3 i 4 ustawy – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. 2018 r., poz. 1302 ze 
zm. – dalej:  p.p.s.a.) oraz poinformowano, że do skarg dotyczących 
działalności sądu powszechnego zastosowanie ma ustawa – Prawo  
o ustroju sądów powszechnych. Zwrócono nadesłaną skargę. 

Wśród wniosków dotyczących działalności sądu dominowały 
zapytania o informacje odnoszące się do wskazywanych w nich regulacji 
prawnych, wpływu określonego typu skarg, sposobu obliczania terminów 
przez sąd. Jeden z wniosków dotyczył zamieszczenia na stronie 
internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej sądu godła 
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 
do ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r, o godle, barwach i hymnie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2018 r. poz. 441 ze zm.). Zarejestrowano również wniosek  
o odsprzedanie archiwalnych akt postępowań sądowych zainicjowanych 
skargami wnioskodawcy. 

Pisma zawierające zapytanie o informacje o sprawie dotyczy 
głównie: zapadłego rozstrzygnięcia sądu, treści orzeczenia, wskazania 
daty uprawomocnienia się wyroku, podania terminu rozprawy, bądź 
wpływu skargi w konkretnej sprawie. 

Natomiast 22 pisma zostały przekazane według właściwości do 
załatwienia do organu, którego postępowania dotyczyły (np.: stanowiły 
odwołanie od wydanej decyzji bądź skargę w trybie Działu VIII K.p.a.) lub 
wydziałowi orzeczniczemu z uwagi na zawisłe postępowanie, których 
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dotyczyły. W przypadku zawarcia w pismach, nadesłanych drogą poczty 
elektronicznej na adres WSA w Białymstoku, skarg bądź wniosków 
procesowych, były one niezwłocznie przekazywane wydziałowi 
orzeczniczemu. 
 Obok 61 zarejestrowanych skarg, wniosków i pism o informację  
o stanie sprawy, w okresie sprawozdawczym wpłynęło 50 pism 
ponownych. Odnosiły się one zarówno do skarg, jak i pozostałych pism. 
Dołączano je do sprawy pierwotnie zarejestrowanej, udzielając petentowi 
informacji o takim sposobie załatwienia pisma. 
 W przeważającej części korespondencję kierowano do tutejszego 
sądu drogą poczty elektronicznej, jedynie skargi zostały złożone w formie 
papierowej, zaś w jednym przypadku wykorzystano platformę e-PUAP. 
 Poza wymienionymi formami działalności w 2018 roku WIS WSA 
w Białymstoku realizował wszystkie pozostałe zadania określone w § 5 
Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów 
administracyjnych. Pełnił funkcję administratora sytemu informatycznego, 
w tym prowadził obsługę Biuletynu Informacji Publicznej oraz odpowiadał 
za merytoryczną treść strony internetowej Sądu.  

W celu usprawnienia współpracy rzecznika prasowego Sądu  
z mediami kontynuowano praktykę zamieszczania w zakładce 
„Komunikaty rzecznika prasowego” informacji o terminach 
rozpoznawanych spraw mogących budzić zainteresowanie społeczne 
(głównie w skali lokalnej) a po ich zakończeniu zamieszczania 
niezwłocznie wyniku rozstrzygnięcia oraz głównych jego motywów.  

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 oraz 
informacji dotyczących określonych rodzajów spraw. 

W roku sprawozdawczym nie pojawiły się w mediach negatywne 
informacje odnoszące się do działalności Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Białymstoku.  
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VII.  

POZAORZECZNICZA DZIAŁALNOŚĆ SĄDU 

 
 

W 2018 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 co roku, 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. Omawiano 
opracowania problemowe przekazywane przez Biuro Orzecznictwa 
Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz istotne dla praktyki sądowej 
orzeczenia NSA.  

W roku sprawozdawczym sędziowie, referendarze oraz asystenci 
tutejszego Sądu brali udział w wielu naradach, konferencjach oraz 
warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Naczelny Sąd 
Administracyjny, a także przez wojewódzkie sądy administracyjne i 
instytucje pozasądowe (np. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku).  

Także pracownicy administracyjni Sądu uczestniczyli  
w szkoleniach i konferencjach.  

W roku sprawozdawczym wiele orzeczeń WSA w Białymstoku 
zostało opublikowanych zarówno w periodykach prawniczych jak  
i codziennej prasie ogólnopolskiej. 

„Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 

- w numerze 1 z lutego 2018 roku zamieszczono informację o sprawie:  
II SA/Bk 255/17 dotyczącej odmowy wyrażenia zgody na udzielenie 
zwolnienia z opłat za korzystanie z domu studenta; 
- w numerze 2 z kwietnia 2018 roku ukazała się informacja o orzeczeniu 
w sprawie II SAB/Bk 1/17 dotyczącej udzielenia informacji publicznej  
w przedmiocie danych będących w posiadaniu ZUS, a dotyczące 
indywidualnego konta ubezpieczonego podmiotu; 
- w numerze 3 z czerwca 2018 roku zwrócono uwagę na orzeczenie  
w sprawie I SA/Bk 359/16 w przedmiocie podatku dochodowego od osób 
fizycznych;  
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- w numerze 4 z sierpnia 2018 roku omówiono orzeczenie w sprawie  
I SA/Bk 409/17 dotyczącej podatku akcyzowego, opłaty paliwowej  
i podatku od towarów i usług.  
 
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” nr 11  
z listopada 2018 roku opublikowano informację o orzeczeniu w sprawie  
I SA/Bk 402/18 dotyczącej podatku od nieruchomości. 
 
„Monitor Prawniczy” numer 23 z 1 grudnia 2018 roku zaprezentowano 
informacje o orzeczeniu w sprawie I SA/Bk 569/18 w przedmiocie 
interpretacji indywidualnej dot. podatku od towarów i usług. 
 
„Monitor Podatkowy” numer 9 z września 2018 roku ukazała się 
informacja dot. orzeczenia tutejszego sądu w sprawie: I SA/Bk 225/18  
w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych sposobu 
ustalenia kosztów uzyskania przychodów oraz dokumentowania 
transakcji nabycia i sprzedaży kryptowalut. 
 

Największą ilość informacji prezentujących orzeczenia 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku zawarto  
w ogólnopolskich wydaniach dzienników takich jak: „Rzeczpospolita” – 15 
oraz „Dziennik Gazeta Prawna” – 3.  

Komunikaty o publikowanych wyrokach i ich przedmiocie były 
zamieszczane na stronie internetowej sądu pod adresem: 
www.bialystok.wsa.gov.pl w zakładce „Aktualności”.  

Także lokalne wydania prasy codziennej oraz media 
elektroniczne (portale społecznościowe)  opisywały sprawy budzące 
zainteresowanie społeczności lokalnej, zamieszczając artykuły i notatki 
poświęcone przebiegowi postępowania i wyrokowaniu w tych sprawach. 

 
Należy podkreślić, że 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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VIII.  

TABELE 

 
 

Tabela 1 – Wpływ i załatwienie spraw oraz stan zaległości w 2018 roku  
w Wydziale I 

 
 

Miesiąc 

 

Pozostało z 
poprzedniego 

okresu 
Wpłynęło 

ZAŁATWIONO 

Pozostało  
na okres 
następny Łącznie 

w tym: 

na  

rozprawie 

na 
posiedzeniu 
niejawnym 

Styczeń 316 70 165 44 121 221 

Luty 221 104 100 63 37 225 

Marzec 225 50 69 63 6 206 

Kwiecień 206 42 96 73 23 152 

Maj 152 72 82 62 20 142 

Czerwiec 142 88 64 52 12 166 

Lipiec 166 98 47 36 11 217 

Sierpień 217 50 42 32 10 225 

Wrzesień 225 33 85 65 20 173 

Październik 173 41 86 46 40 128 

Listopad 128 50 65 47 18 113 

Grudzień 113 50 61 33 28 102 

RAZEM x 748 962 616 346 x 
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Tabela 2 – Wpływ i załatwienie spraw oraz stan zaległości w 2018 roku  
w Wydziale II 

 

Miesiąc 
Pozostało z 

poprzedniego 
okresu 

Wpłynęło 

ZAŁATWIONO 

Pozostało  
na okres 
następny Łącznie 

w tym: 

na 
rozprawie 

na 
posiedzeniu 
niejawnym 

Styczeń 284 91 88 69 19 287 

Luty 287 73 97 68 29 263 

Marzec 263 78 94 69 25 247 

Kwiecień 247 120 114 81 33 253 

Maj 253 94 92 63 29 255 

Czerwiec 255 72 83 59 24 244 

Lipiec 244 83 84 37 47 243 

Sierpień 243 84 50 28 22 277 

Wrzesień 277 79 78 54 22 278 

Październik 278 71 92 63 28 257 

Listopad 257 79 101 63 36 235 

Grudzień 235 80 72 257 15 243 

RAZEM x 1004 1045
* 

711 329 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). 

* 
Liczba obejmuje 5 spraw załatwionych poprzez ich zamknięcie 

(Zarządzenia Prezesa NSA nr 23 z dnia 18 czerwca 2018 roku oraz nr 28 
z dnia 16 lipca 2018 roku zmieniających zarządzenie w sprawie ustalenia 
zasad biurowości w sądach administracyjnych.  
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Tabela 3 – Załatwienie na rozprawach skarg w latach 2004-2018 

 
Tabela obejmuje załatwienie w dwóch wydziałach orzeczniczych Sądu  
(sprawy z Repertorium SA i SAB) 

 
Tabela 4 – Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Białymstoku  

w 2018 roku 

 
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 

2017 2057 805 1206 46 

2018 1318 403 888 27 

Lp. Rodzaj sprawy Razem 

w tym od 
orzeczeń 
wydanych  
w trybie art. 
179a p.p.s.a. 

Odrzucono 
skargę 

kasacyjną 

Przekazano 
do NSA 

1 SA 594 4 27 584 

2 SAB 78 1 1 75 

3 SO - - - - 

Razem (SA+SAB+SO) 672 5 28 659 
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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 54
 

13
 

7
 

2
 

5
* 

2 SAB 1 - 1 -
 

-
 

 
*
Dane obejmują 2 sprawy, w których nastąpiło wznowienie postępowania sądowego 

 
 

Tabela 6 – Terminowość załatwiania spraw w WSA w Białymstoku w 2018 roku 
 

 
Lp. 

 

 
Rodzaj 
sprawy 

Od daty wpływu sprawy w danym lub poprzednim okresie sprawozdawczym  
do jej załatwienia upłynął okres: 

Ogółem 
 

do 2 
miesięcy 

powyżej 2 
miesięcy 

do 3 
miesięcy 

powyżej 3 
miesięcy 

do 4 
miesięcy 

powyżej 4 
miesięcy 

do 6 
miesięcy 

powyżej 6 
miesięcy 

do 12 
miesięcy 

powyżej 12 
miesięcy 

do 24 
miesięcy 

powyżej 
24 
miesięcy 

1 SA 1781 425 661 371 235 78 8 3 

2 SAB 184 47 45 71 16 5 - - 
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Tabela 7 – Wskaźniki sprawności postępowania w WSA w Białymstoku w poszczególnych miesiącach 2018 roku 
 

Dane zawarte w tabeli obejmują Repertoria SA, SAB, SO (łącznie) 

Miesiąc 

Wydział I Wydział II WSA 

Wpływ Załatwienie 

Pozostało 
na okres 
następny 

Wskaźnik 
sprawności 

postępowania Wpływ Załatwienie 

Pozostało 
na okres 
następny 

Wskaźnik 
sprawności 

postępowania Wpływ Załatwienie 

Pozostało 
na okres 
następny 

Wskaźnik 
sprawności 

postępowania 

I 70 165 221 1,3394 91 88 287 3,2614 161 253 508 2,0080 

II 104 100 225 2,2500 73 97 263 2,7113 177 197 488 2,4772 

III 50 69 206 2,9855 78 94 247 2,6277 128 163 453 2,7791 

IV 42 96 152 1,5833 120 114 253 2,2193 162 210 405 1,9286 

V 72 82 142 1,7317 94 92 255 2,7717 166 174 397 2,2816 

VI 88 64 166 2,5938 72 83 244 2,9398 160 147 410 2,7891 

VII 98 47 217 4,6170 83 84 243 2,8929 181 131 460 3,5115 

VIII 50 42 225 5,3571 84 50 277 5,5400 134 92 502 5,4565 

IX 33 85 173 2,0353 79 78 278 3,5641 112 163 451 2,7669 

X 41 86 128 1,4884 71 92 257 2,7935 112 178 385 2,1630 

XI 50 65 113 1,7385 79 101 235 2,3267 129 166 348 2,0964 

XII 50 61 102 1,6721 80 72 243 3,3750 130 133 345 2,5940 

Razem 
I-XII 

748 962 102 1,2723 1004 1045 243 2,7904 1752 2007 345 2,0628 
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Tabela 8 - Sprawozdanie statystyczne z ruchu i załatwienia spraw za 2018 rok w WSA w Białymstoku 

 

 

Wydz. 
Typ 

repert. 
Pozostało  
z 2017 r. 

Wpłynęło  
w 2018 

roku 

 
ZAŁATWIONO 

 

Zamknięto 
Pozostało 

na 2019 rok 

 
Łącznie 
(6+16) 

Łącznie  
na  

rozpra- 
wie  
 i na 
pos.  
niej. 

 (7+12) 

Na rozprawie Na posiedzeniu niejawnym 

ogółem 
uwzgl. 
skargę/  
wniosek 

oddalono 
skargę 

odrzucono 
skargę 

w  
 inny  

sposób 
ogółem 

uwzgl. 
skargę/ 
wniosek 

oddalono 
skargę/ 
wniosek 

odrzucono 
skargę/ 
wniosek 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I 

SA 293 722 917 917 616 181 431 2 2 301 9 81 99 - 98 

SAB 23 15 36 36 - - - - - 36 6 23 7 - 2 

SO - 11 9 9 - - - - - 9 4 4 - - 2 

  316 748 962 962 616 181 431 2 2 346 19 108 106 0 102 

II 

SA 247 842 864 859 640 184 443 9 4 219 9 53 118 5 225 

SAB 30 134 148 148 62 38 14 9 1 86 6 3 71 - 16 

SO 7 28 33 33 9 8 1 - - 24 17 1 1 - 2 

 284 1004 1045 1040 711 230 458 18 5 329 32 57 190 5 243 

W 
S 
A 

SA 540 1564 1781 1776 1256 365 874 11 6 520 18 134 217 5 323 

SAB 53 149 184 184 62 38 14 9 1 122 12 26 78 - 18 

SO 7 39 42 42 9 8 1 - - 33 21 5 1 - 4 

 600 1752 2007 2002 1327 411 889 20 7 675 51 165 296 5 345 
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Dane adresowe 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 
ul. H. Sienkiewicza 84 

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

 
Prezes WSA 

 sędzia WSA dr Wojciech Stachurski 
Sekretariat: 

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

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

I Wydział Orzeczniczy 
Przewodniczący Wydziału: 

 sędzia WSA 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 
sędzia NSA 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: 
sędzia WSA dr Andrzej Melezini 

tel. (85) 678 40 52    fax (85) 678 40 38 
e-mail: rzecznikprasowy@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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p.o. Dyrektora Sądu 
dr Małgorzata Anna Wenclik 

tel. (85) 678 40 66    fax (85) 678 40 01 
e-mail: mwenclik@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: 
Iwona Ostaszewska 

tel. (85) 678 40 42    fax (85) 678 40 44 
e-mail: iostaszewska@bialystok.wsa.gov.pl 

 
 


