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Ogólna informacja o funkcjonowaniu Sądu w 2014 roku

I. Informacje wstępne
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w 2014 roku orzekało 13
sędziów NSA i 19 sędziów WSA.
W Wydziale I, w którym rozpoznawane są sprawy podatkowe orzekali sędziowie:
Tomasz Adamczyk, Joanna Grzegorczyk-Drozda, Paweł Janicki, Wiktor Jarzębowski
(Przewodniczący

Wydziału

Informacji

Sądowej),

Bożena

Kasprzak,

Bogusław

Klimowicz, Paweł Kowalski, Cezary Koziński, Teresa Porczyńska, Anna Świderska
(Przewodnicząca Wydziału), Joanna Tarno, Bartosz Wojciechowski.
W Wydziale II, w którym rozpoznawane są sprawy ogólnoadministracyjne
orzekali sędziowie: Arkadiusz Blewązka, Renata Kubot-Szustowska, Czesława NowakKolczyńska, Jolanta Rosińska, Barbara Rymaszewska, Joanna Sekunda-Lenczewska,
Anna Stępień, Grzegorz Szkudlarek, Sławomir Wojciechowski, Tomasz Zbrojewski
(Prezes WSA w Łodzi), Zygmunt Zgierski (Przewodniczący Wydziału).
W Wydziale III, w którym rozpoznawane są sprawy ogólnoadministracyjne oraz
celne orzekali sędziowie: Ewa Alberciak, Ewa Cisowska-Sakrajda, Janusz Furmanek
(Przewodniczący Wydziału), Irena Krzemieniewska, Monika Krzyżaniak, Małgorzata
Łuczyńska, Janusz Nowacki, Teresa Rutkowska, Krzysztof Szczygielski.
Sędziowie Tomasz Adamczyk, Janusz Furmanek, Czesława Nowak-Kolczyńska,
Anna Świderska, Joanna Tarno, Sławomir Wojciechowski, Tomasz Zbrojewski i
Zygmunt Zgierski orzekali również w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w
Warszawie.

Sędzia

Bartosz

Wojciechowski

orzeka

w

Naczelnym

Sądzie

Administracyjnym w pełnym wymiarze.

II. Wpływ skarg
W 2014 roku wpływ spraw wynosił 4156 skarg (w 2013 r. wpłynęły 4442 skargi).
Przeciętny miesięczny wpływ w 2014 roku wyniósł 346 spraw. Na akty i inne czynności
wpłynęło 3807 skarg (91,6 % ogólnej ilości spraw, które wpłynęły), na bezczynność i
przewlekłość organów – 282 skargi (6,8%), inne – 67 spraw (1,6 %). Wśród skarg na
akty i inne czynności, najwięcej spraw, podobnie jak w poprzednich latach, wpłynęło w
sprawach z zakresu zobowiązań podatkowych i innych świadczeń pieniężnych (1622
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sprawy – 42,6 % ogólnej ilości spraw), pomocy społecznej (366 spraw – 9,6 %),
budownictwa (306 spraw – 8 %), zagospodarowania przestrzennego (241 spraw – 6,3
%), dróg (234 sprawy – 6,1 %). Z kolei skargi na niewykonanie w określonym terminie
czynności stanowiły dominującą grupę spraw w przypadku skarg na bezczynność.
Osoby fizyczne wniosły 3094 skargi, osoby prawne 799 skarg, organizacje
społeczne 40 skarg, a prokuratorzy 12 skarg. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł 2
skargi, a Rzecznik Praw Dziecka 1 skargę. Organy administracji i jednostki samorządu
terytorialnego wniosły 74 skargi, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej 32 skargi, redaktorzy naczelni tygodników i dzienników 15 skarg.
Na akty i czynności ministrów, centralnych organów administracji rządowej i
innych naczelnych organów wpłynęło 275 skarg, na akty i czynności samorządowych
kolegiów odwoławczych – 1255 skarg, na akty i czynności terenowych organów
administracji rządowej – 679 skarg, na akty i czynności Dyrektora Izby Skarbowej i
Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej – 968 skarg, na akty i czynności Dyrektora Izby
Celnej – 346 skarg, na akty i czynności innych organów – 159 skarg.

III. Załatwienie skarg
Ogółem w 2014 roku załatwiono 4321 spraw, w tym na rozprawach rozpoznano
3255 spraw, a na posiedzeniach niejawnych 1066 spraw. Statystyczny przeciętny okres
oczekiwania na rozpoznanie sprawy wynosił 3 miesiące.
Analizując skuteczność skarg na akty administracyjne organów należy stwierdzić,
że w 1003 sprawach Sąd wydał na rozprawie orzeczenie na korzyść osoby wnoszącej
skargę (33 % rozpoznanych na rozprawie spraw). Największa skuteczność skarg
wystąpiła w sprawach z zakresu zobowiązań podatkowych i innych świadczeń
pieniężnych (15 % ogółem rozpoznanych na rozprawie spraw), pomocy społecznej (4,9
%), budownictwa (2,5 %), zagospodarowania przestrzennego (1,8 %) oraz w sprawach
z zakresu ochrony środowiska (1,8 %). Wśród skarg na bezczynność i przewlekłość
postępowania organów, orzeczenie uwzględniające skargę zapadło w 93 sprawach
rozpoznanych na rozprawie (53%).
Pełnomocnicy
rozpatrywanych

organów

przez

administracji

Wojewódzki

Sąd

wzięli

udział

Administracyjny

w
w

1493

sprawach

Łodzi.

Adwokaci

reprezentowali skarżących i uczestników postępowania w 600 sprawach, a radcowie
prawni w 566 sprawach. Doradcy podatkowi wystąpili w 200 sprawach, zaś rzecznicy
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patentowi nie brali udziału w żadnym postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym w Łodzi. Prokuratorzy uczestniczyli w 6 sprawach.

IV. Pozaorzecznicze formy działania Sądu
W 2014 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi odbyło się 25
narad wydziałowych, podczas których omawiano i analizowano orzecznictwo sądów
administracyjnych oraz załatwiano sprawy bieżące.
W dniu 20 stycznia 2014 r. odbyła się uroczystość z okazji XX-lecia sądownictwa
administracyjnego na ziemi łódzkiej. W jubileuszowym spotkaniu na zaproszenie
Prezesa WSA w Łodzi udział wzięli: Prezes NSA Roman Hauser, Wiceprezes NSA
Włodzimierz Ryms, Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio, Dyrektor Biura
Orzecznictwa NSA Maria Wiśniewska, prezesi wojewódzki sądów administracyjnych, a
także przedstawiciele władz miasta i województwa, sądów, środowisk prawniczych i inni
zaproszeni goście oraz sędziowie WSA w Łodzi.
W dniach 19 – 21 maja 2014 r. odbyła się w Uniejowie konferencja szkoleniowa
sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z udziałem reprezentacji
sędziów z wojewódzkich sądów administracyjnych w Gorzowie Wielkopolskim, w
Poznaniu, w Szczecinie i we Wrocławiu.
W dniach 20 – 21 listopada 2014 r. odbyła się we Włodzimierzowie konferencja
szkoleniowa sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
Sędziowie tutejszego Sądu uczestniczyli również w naradach, konferencjach i
seminariach organizowanych przez inne sądy administracyjne oraz podmioty, a
mianowicie:
-

w

konferencjach

szkoleniowych

zorganizowanych

przez

Wojewódzki

Sąd

Administracyjny w Białymstoku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie,
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach,
- w seminariach zorganizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu,
- w konferencji podsumowującej projekt realizowany we współpracy z Europejskim
Instytutem Uniwersyteckim we Florencji, zorganizowanej w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym
- w szkoleniu sędziów wydziałów podatkowych wojewódzkich sądów administracyjnych
zorganizowanym przez Izbę Finansową Naczelnego Sądu Administracyjnego,
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- w spotkaniu czesko – polskiej grupy sędziów administracyjnych zorganizowanym w
Warszawie,
- w konferencjach naukowych zorganizowanych przez Katedrę Prawa Gospodarczego i
Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrę Prawa
Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego oraz przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu
Łódzkiego.
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Wydział Informacji Sądowej
Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
wykonuje zadania określone w § 5 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania
wojewódzkich sądów administracyjnych. Działający w ramach Wydziału Sekretariat
Informacji o Sprawach udzielał interesantom informacji o właściwości sądu oraz o stanie
spraw załatwianych w sądzie bezpośrednio - podczas wizyty w sądzie, telefonicznie
oraz elektronicznie. Z wydziałów orzeczniczych pobrano 1430 akt sądowych celem
udzielenia wyjaśnień dotyczących sprawy i udostępnienia ich do wglądu. Sekretariat
Informacji o Sprawach realizował również, za zgodą Przewodniczącego Wydziału,
wnioski o wydanie z akt kserokopii dokumentów.
W zakresie udostępniania informacji publicznej o działalności sądu, w 2014 roku
wpłynęło 36 wniosków o udzielenie informacji publicznej. Dominującą grupę stanowiły
wnioski o udostępnienie wokand z rozpraw przed WSA w Łodzi. W przedmiocie petycji,
skarg i wniosków zarejestrowano 95 spraw (ogółem załatwiono 165 pism). Liczną grupę
spraw

stanowiły

zapytania

dotyczące

udzielenia

informacji

o

sprawach

sądowoadministracyjnych – poinformowania o rozstrzygnięciu, przekazaniu przez organ
skargi do Sądu, wpływie skargi kasacyjnej, procedurze zwrotu wpisu. W zakresie skarg
największą ilościowo grupę stanowiły skargi dotyczące wadliwego, zdaniem stron,
postępowania sądowego. Wśród spraw dotyczących działalności innych podmiotów
przeważały skargi na działanie różnych instytucji i podmiotów – miejskich ośrodków
pomocy społecznej, prokuratur i sądów powszechnych.
Wydział

Informacji

Sądowej

sporządza

również

zbiorcze

sprawozdania

statystyczne i opracowania na potrzeby tut. Sądu, jak i Naczelnego Sądu
Administracyjnego.
Administrator systemu informatycznego, funkcjonujący w ramach Wydziału
Informacji Sądowej, m.in. administruje siecią komputerową sądu, prowadzi i aktualizuje
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,
przeprowadza szkolenia w zakresie nowych programów.
Wydział Informacji Sądowej wykonuje również zadania w zakresie prowadzenia
biblioteki sądowej. Wskazać dodatkowo należy, że Wydział Informacji Sądowej, za
zgodą

Prezesa

Sądu,

wspierał

wydziały

orzecznicze

w

zakresie

realizacji

spoczywającego na nich obowiązku anonimizacji orzeczeń umieszczanych w Centralnej
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
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W sprawach, które budziły zainteresowanie, Przewodniczący Wydziału Informacji
Sądowej działając jako Rzecznik Prasowy Sądu udzielał informacji przedstawicielom
prasy, radia i telewizji.
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PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
Sprawy dotyczące podatku od towarów i usług stanowiły w 2014 roku znaczny
odsetek spraw rozpoznawanych w I Wydziale Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi. Problematyka ich, w stosunku do lat ubiegłych nie uległa zasadniczym
zmianom. Sprawy dotyczące opodatkowania podatkiem VAT dotyczyły zarówno
zagadnień wymiaru tego podatku (określenia zobowiązania, zwrotu nadwyżki podatku
naliczonego nad należnym oraz tzw. kwoty do przeniesienia, czyli inaczej mówiąc
rozliczenia jej w kolejnym okresie rozliczeniowym), jak i skarg na indywidualne
interpretacje podatkowe wydawane przez Ministra Finansów. W sprawach z
powyższego zakresu zarysowały się następujące problemy.
Wśród skarg na decyzje podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług
znaczny udział miały sprawy, w których organy podatkowe podważyły prawo
podatników do obniżenia podatku naliczonego związanego z nabyciem oleju
napędowego (paliwa). Wspólnym mianownikiem tych spraw było ustalenie poczynione
przez organy podatkowe, iż podmioty widniejące jako wystawcy faktur dokumentujących
transakcję, nie były faktycznie sprzedawcami. Osoby te (fizyczne, prawne) świadomie
lub nie „użyczały” swoich nazwisk, faktycznym sprzedawcom, deklarując że podejmują
działalność gospodarczą. Organy podatkowe dokonywały powyższych ustaleń w
głównej mierze, w oparciu o materiały z postępowań karnych prowadzonych wobec
osób będących rzekomymi sprzedawcami paliwa oraz osób, które np. zajmowały się
mechanicznym tworzeniem faktur mających potwierdzać sprzedaż paliwa. Innym
źródłem pozyskiwania materiału dowodowego (w tym przede wszystkim protokołów
przesłuchań) były postępowania podatkowe prowadzone przez organy podatkowe w
całym kraju. Pozyskanie materiału dowodowego w przedstawiony sposób powodowało,
że we wszystkich tego rodzaju sprawach, skarżący podnosili zarzuty naruszenia
przepisów postępowania podatkowego, wskazując m.in. że nie mieli możliwości
uczestniczenia w trakcie przeprowadzania dowodów z przesłuchań świadków i
zadawania przesłuchiwanym pytań. Skarżący dowodzili również że faktycznie nabyli
paliwo, zapłacili za nie i wykorzystali do prowadzonej działalności gospodarczej, która
najczęściej polegała na świadczeniu usług transportowych.
W

rozpoznawanych

wystawione

przez

sprawach

rzekomych

ograny

sprzedawców

podatkowe
oleju

kwalifikowały

napędowego

jako

faktury
faktury

stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane, wskazując że podmioty
wymienione w fakturach nie są rzeczywistymi sprzedawcami paliwa. W konsekwencji
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organy podatkowe stwierdzały, że obniżenie podatku należnego o podatek naliczony
wynikający z tak sporządzonych faktur, jest sprzeczne z prawem i „pozbawiały”
podatników tego prawa, przez określenie wysokości zobowiązań podatkowych z
pominięciem wartości podatku naliczonego wynikającego ze spornych faktur.
W kontrolowanych sprawach istotne dla rozstrzygnięć było postanowienie z dnia
6 lutego 2014 r. w sprawie C 33/13, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej potwierdził wypracowany w swym wcześniejszym orzecznictwie, a
zwłaszcza w wyrokach z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawach C-80/11 i C-142/11,
pogląd o wyjątkowym charakterze pozbawienia podatnika prawa do odliczenia podatku
VAT.
Trybunał dokonał zestawienia własnych orzeczeń, w których analizowano kwestię
odliczenia podatku naliczonego VAT i stwierdził, że „Szóstą dyrektywę Rady
77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienioną dyrektywą Rady
2001/115/WE z dnia 20 grudnia 2001 r., należy interpretować w ten sposób, że
sprzeciwia się ona temu, aby podatnikowi odmówiono prawa do odliczenia podatku od
wartości dodanej należnego lub zapłaconego z tytułu towarów otrzymanych przez
niego, na tej podstawie, iż biorąc pod uwagę przestępstwa lub nieprawidłowości, jakich
dopuścił się wystawca faktury dotyczącej tej dostawy, uznaje się, że nie została ona
rzeczywiście dokonana przez rzeczonego wystawcę, chyba że zostanie wykazane na
podstawie obiektywnych przesłanek - bez wymagania od podatnika podejmowania
czynności sprawdzających, które nie są jego zadaniem - iż podatnik ten wiedział lub
powinien był wiedzieć, że wskazana dostawa wiąże się z przestępstwem w dziedzinie
podatku od wartości dodanej, co ustalić powinien sąd odsyłający”.
W ww. postanowieniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, iż
organy podatkowe nie mogą w sposób generalny wymagać, by podatnik zamierzający
skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT badał, czy wystawca faktury za towary
lub usługi, których odliczenie ma dotyczyć, dysponuje towarami będącymi przedmiotem
transakcji i jest w stanie je dostarczyć oraz czy wywiązuje się z obowiązku złożenia
deklaracji i zapłaty podatku VAT, w celu upewnienia się, że podmioty działające na
wcześniejszych etapach obrotu nie dopuszczają się nieprawidłowości lub przestępstwa,
albo żeby podatnik ten posiadał potwierdzające to dokumenty (zob. pkt 39). Trybunał
zaznaczył jednak (pkt 38 i 41 uzasadnienia), że jeżeli istnieją przesłanki, by
podejrzewać istnienie nieprawidłowości lub przestępstwa, przezorny przedsiębiorca
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powinien, zależnie od okoliczności konkretnego wypadku, zasięgnąć informacji na
temat podmiotu, u którego zamierza nabyć towary lub usługi, w celu upewnienia się co
do jego wiarygodności (zob. wyrok w sprawach połączonych Mahagében i David, pkt
60; także postanowienie w sprawie Forvards V, pkt 40). Jeśli jednak dokumenty
przedstawione

przez

odbiorcę

zakwestionowanych

faktur

również

zawierały

nieprawidłowości lub dana dostawa wiązała się z innymi nieprawidłowościami, które
mógł zauważyć odbiorca, stanowi to okoliczność, którą należy uwzględnić przy
całościowej ocenie, której musi dokonać sąd krajowy (zob. podobnie wyrok w sprawie
ŁWK - 56, pkt 63; a także postanowienie w sprawie Forvards V, pkt 43).
W przykładowej serii spraw, w których w dniu 13 listopada 2014 r. zostały
wydane wyroki oddalające skargę podatnika (sygn. akt I SA/Łd 486/14, I SA/Łd 469/14,
I SA/Łd 490-492/14, I SA/Łd 1070/14), Sąd doszedł do przekonania, że zaniechanie
przez skarżącego sprawdzenia, czy podający się za dostawcę paliwa był dostawcą
koncesjonowanym w zakresie obrotu paliwami, niewątpliwie świadczy o braku
zachowania należytej staranności ze strony skarżącej w obrocie z tymi podmiotami,
przy której zachowaniu skarżący powinien był wiedzieć, że tacy wystawcy faktur są
niewiarygodni i – działając bez koncesji – dopuszczają się czynu zabronionego karnie.
Strona skarżąca, wykonując zarobkowo działalność gospodarczą, musiała mieć bowiem
świadomość, że firma trudniąca się leganie obrotem paliwami, powinna posiadać taką
koncesję.
Z kolei całkowity brak zbadania kwestii świadomości nabywcy przez organy
podatkowe był przyczyną uchylenia decyzji w sprawach o sygn. akt I SA/Łd 344/14, I
SA/Łd 357-359/14 (wyroki z dnia 23 lipca 2014 r.).
W 2014 r. w analizowanym zakresie pojawiła się też kwestia, czy realizowana
przez podatników sprzedaż nieruchomości (wielu działek gruntu) następowała w
ramach zarządu majątkiem prywatnym, jak twierdzi skarżąca, czy też, jak twierdzą
organy podatkowe, przedmiotowe grunty skarżąca nabywała, a następnie sprzedawała
w celu prowadzenia działalności gospodarczej i czy w konsekwencji dostawa
przedmiotowych działek budowlanych winna być opodatkowana podatkiem od towarów
i usług, czy też z tego podatku winna być zwolniona.
W wyroku z dnia 16 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 1119/13
(reprezentatywnym dla całej grupy spraw), Sąd zauważył, że działalnością gospodarczą
jest działalność mająca charakter zarobkowy, zorganizowany, w ramach której
podejmowane są aktywne działania, pozwalające na uczestnictwo w obrocie
gospodarczym. W świetle powyższego o tym, czy dokonujący sprzedaży gruntu
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budowlanego działał w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą,
a nie w ramach zarządu majątkiem prywatnym, wykonując prawo własności, decyduje
stopień jego aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami. Z jego działań winno
zatem wynikać, że angażuje on środki podobne do wykorzystywanych przez
producentów, handlowców i usługodawców w ramach prowadzenia działalności
gospodarczej.
W analizowanej sprawie organy prawidłowo wywiodły, że podejmowane przez
podatniczkę czynności w powiązaniu z poprzedzającymi je działaniami jednoznacznie
wskazują na zorganizowany charakter działalności oraz zamiar wykonywania czynności
w sposób powtarzalny dla celów zarobkowych. Opisane w uzasadnieniu decyzji
organów

obu

przedmiotowych

instancji

działania

nieruchomości

strony

w działki

doprowadziły
nadające

się

do
pod

przekształcenia
budowę

domów

mieszkalnych z wydzielonymi drogami i w rezultacie do ich sprzedaży. Podatniczka
podejmowała przy tym aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami,
angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i
usługodawców.
Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika jednoznacznie, że
dokonany podział nieruchomości położonych w S. na kilkanaście działek, podjęcie
czynności prawnych i faktycznych zmierzających do uzyskania warunków zabudowy i
podziału nieruchomości na działki pod budowę domów jednorodzinnych, a następnie ich
sprzedaż, były działaniem ukierunkowanym na dokonywanie czynności noszących
cechy działalności gospodarczej. Zasadny jest zatem pogląd organów podatkowych, że
były to czynności zamierzone i celowe, nakierowane na osiągnięcie przychodu.
Nie do przyjęcia jest stanowisko strony, że sprzedaż nieruchomości odbywała się
w ramach zarządu majątkiem osobistym. Opierając się na materiale dowodowym
zgromadzonym w sprawie, zauważyć należy, że zamiarem skarżącej była ewidentnie
chęć prowadzenia działalności, poprzez podział tego terenu w taki sposób, aby spełniał
wymogi pod zabudowę mieszkaniową, a następnie sprzedaż z zyskiem.
Nie sposób nie zauważyć, że o fakcie prowadzenia działalności gospodarczej nie
decyduje subiektywne przekonanie podatnika. Nie jest istotne również, czy podmiot
wykonujący daną działalność, traktuje ją jako prowadzoną w celu zarobkowym. O tym
czy działalność prowadzona przez dany podmiot jest działalnością gospodarczą
decyduje kryterium obiektywne, tj. ustalenie, czy dany podmiot jest aktywny i faktycznie
prowadzi działalność, która obiektywnie może (nie musi) przynosić dochód.
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Nowym zjawiskiem w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług były w
2014 r. sprawy dotyczące przedłużenia przez organy podatkowe terminu zwrotu części
nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej przez podatnika w deklaracji
VAT-7.
Przykładowo w wyroku z dnia 15 października 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 665/14,
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wskazał, że postanowienie przedłużające
wnioskowany przez skarżącą zwrot, powinno wskazywać przyczyny dokonywania
dodatkowej weryfikacji zasadności zwrotu i je uzasadniać. Powodem niedokonania
zwrotu nie może być tylko sam fakt wydania postanowienia. Takie postępowanie
naruszałoby podstawowe zasady procedury podatkowej wyrażone w art. 120, art. 121 i
art. 124 Ordynacji podatkowej, czyli odpowiednio zasady: działania organu na
podstawie przepisów prawa, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do
organów oraz wyjaśnienia zasadności przesłanek, którymi kieruje się organ przy
załatwieniu sprawy. Przesłanki, którymi kieruje się organ podatkowy dokonując
dodatkowej weryfikacji zasadności zwrotu podatku, w wyniku czego następuje
przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku, nie mogą stanowić dla podatnika
tajemnicy.
Odnosząc powyższe do rozpoznawanej sprawy, Sąd wskazał, że organ I instancji
uzasadnił kolejne przedłużenie terminu zwrotu wszczęciem postępowania kontrolnego
w zakresie podatku od towarów i usług za luty i marzec 2013 r., które nie zostanie
zakończone w terminie do dnia 12 listopada 2013 r. Z kolei organ II instancji podniósł,
że przesunięcie terminu nastąpiło w związku z podjęciem przez organ pierwszej
instancji czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia stanu faktycznego
odnośnie transakcji wewnątrzwspólnotowych dokonanych przez podatnika - mających
na celu zweryfikowanie jego zasadności poprzez ustalenie, czy dane przedstawione w
deklaracji VAT-7 odzwierciedlają rzeczywisty stan faktyczny uzasadniający zasadność
zwrotu podatku w żądanej wysokości. Dalej wskazano, że w ramach czynności
sprawdzających Naczelnik Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. pismem z dnia 5 czerwca 2013 r.
wezwał podatnika na podstawie wyżej cyt. art. 272 pkt 3 Ordynacji podatkowej do
przedłożenia dokumentów źródłowych, rejestrów sprzedaży i zakupów za kwiecień
2013 r. celem przeprowadzenia stosownych czynności. Dodatkowo Dyrektor Izby
Skarbowej w Ł. postanowieniem z dnia 4 lutego 2014 r. włączył jako dowód w
postępowaniu podatkowym dotyczącym podatku od towarów i usług za kwiecień 2013 r.
prowadzonym w stosunku do M. S. zapytania wysłane za pośrednictwem Dyrektora
Izby Skarbowej w Ł. do niemieckiej oraz czeskiej administracji podatkowej (wymiana
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informacji) dotyczące transakcji zawartych przez M. S. z kontrahentami z Niemiec i
Czech oraz protokół przesłuchania strony z dnia 7 stycznia 2014 r. W związku z
powyższym w celu uzyskania kompletnego materiału dowodowego oraz dokonania
wszechstronnej analizy stanu faktycznego, oceny prawnej przedmiotowej sprawy i
końcowo ustalenia zasadności zwrotu, zdaniem organu II instancji, koniecznym było
wydanie postanowienia przedłużającego termin zwrotu podatku za kwiecień 2013 r.
Wobec powyższego – w ocenie Sądu – organy obu instancji wskazały przyczynę
przedłużenia terminu zwrotu, podnosząc, że z uwagi na wykazane przez skarżącą
transakcje

wewnątrzwspólnotowe

zachodzi

konieczność

przeprowadzenia

postępowania wyjaśniającego, tym bardziej że za miesiące luty i marzec 2013 r.
wszczęta została kontrola podatkowa. Natomiast weryfikacja, zdaniem Sądu, nastąpiła
w sprzeczności z procedurą. Organ w zaskarżonym postanowieniu dokonał w tej
sprawie błędnej wykładni art. 87 ust. 2 w związku z art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054 ze zm.), dalej: u.p.t.u. i w związku z art. 272 pkt 3 Ordynacji podatkowej,
uznając, że podstawą do ponownego przedłużenia terminu zwrotu jest fakt zwrócenia
się przez organ podatkowy I instancji za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej do
czeskiej i niemieckiej administracji podatkowej z zapytaniem o kontrahentów skarżącej i
transakcje z nimi zawarte, bowiem w ramach czynności sprawdzających organ nie miał
uprawnień do zwracania się do kontrahentów podatnika, natomiast dokumentacja
żądana od skarżącej została przez nią przedłożona na żądanie organu i nie wymagało
to kolejnego przedłużenia terminu zwrotu.
Z kolei dokonując analizy art. 87 ust. 2 zdanie 2 u.p.t.u., w wyrokach z dnia 19
marca 2014 r. (sygn. akt I SA/Łd 1418-1420/13) Sąd zauważył, że

organ jest

uprawniony do przedłużenia terminu zwrotu VAT już wówczas, gdy istnieją wątpliwości
co do prawidłowości rozliczenia tego podatku. Przepis ten nie nakłada więc na organ
obowiązku wykazania nieprawidłowości zadeklarowanego zwrotu. Wystarczające jest
stwierdzenie, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do zasadności zwrotu w
określonej przez podatnika wysokości.
Sformułowanie „uzasadnione wątpliwości” oznacza zaś, że muszą to być
wątpliwości oparte na obiektywnych racjach, słuszne, usprawiedliwione – Słownik
języka polskiego PWN pod red. E. Sobol, Warszawa 2005, s. 1093. Istnienia właśnie
takich wątpliwości, opartych na powyższych przesłankach winien poszukiwać sąd
administracyjny w rozstrzygnięciach organów podatkowych w sprawach przedłużenia
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terminu zwrotu VAT. Tylko bowiem ich istnienie pozwala uznać, że owe rozstrzygnięcia
(postanowienia) są zgodne z prawem.
W ocenie Sądu I instancji w rozpoznawanej sprawie wątpliwości organu
podatkowego, będące podstawą do przedłużenia terminu zwrotu podatku, są
uzasadnione. W szczególności chodzi tu o wysokość kwot wykazanych do zwrotu, za
pierwsze miesiące po podjęciu działalności gospodarczej przez skarżącego, brak
środków transportu i innego majątku trwałego, czy też składanie za kolejne miesiące
deklaracji podatkowych, w których również wykazywano znaczne kwoty podatku do
zwrotu. Istotne jest również to, że zebrany materiał dowodowy wskazuje na dodatkowe
wątpliwości co do zasadności rozliczeń podatkowych spółki, uzasadniające podejrzenie
przestępstwa karuzelowego.
Wbrew stanowisku zawartemu w skardze zaskarżone postanowienie zawiera
argumentację. Zmierza ona do wykazania, że bez uzyskania odpowiedzi od władz
podatkowych słowackich i organów podatkowych wewnętrznych właściwych dla
kontrahentów podatnika na zadane im pytania niemożliwe jest zbadanie zasadności
zwrotu VAT w rozumieniu art. 87 ust. u.p.t.u. Sąd I instancji w całości podziela
powyższe zapatrywanie, uznając je za wystarczające dla potrzeb rozstrzygnięcia.
Nie jest przy tym tak, że przedstawienie przez podatnika dowodów realizacji
transakcji, w tym dokumentacji fotograficznej, musi być wystarczające dla organu
podatkowego. To organ ten jako dominus litis decyduje jakie dowody są niezbędne dla
stwierdzenia zasadności zwrotu podatku. Ustawodawca nie związał organu żadnymi
ograniczeniami w tej mierze, nie zawarł również wiążących granic czasu zatrzymania
zwrotu.
Za wystarczającą rekompensatę uznał bowiem regulację art. 87 ust. 2 zdanie
trzecie, zgodnie z którą w razie zasadności zwrotu organ podatkowy wypłaca należną
kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej
stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.
Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi rozstrzygane były
również sprawy dotyczące prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego
wynikającego z nakładów inwestycyjnych poniesionych przed dniem 31 grudnia 2010 r.
Przykładowo w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 895/14 (wyrok z dnia 14 października
2014 r.), Sąd zajmował się oceną prawidłowości zastosowania art. 86 ust. 1 u.p.t.u., a
tym samym trafności zarzutu naruszenia tego przepisu w zw. z art. 86 ust. 13 tej ustawy
oraz art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu,
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że w okolicznościach przedmiotowej sprawy Gmina nie jest uprawniona do odliczenia
podatku VAT naliczonego związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
Sąd pierwszej instancji zauważył, że ze stanu faktycznego przedmiotowej sprawy
wynika, iż Gmina traktując czynność wykonania przyłącza oczyszczalni ścieków jako
nie podlegającą opodatkowaniu, przyjmowała wpłaty od mieszkańców jako nie
obciążone podatkiem należnym zawierające podatek naliczony - a więc nie traktowała
jako element ceny za usługę, zakupu towarów i usług niezbędnych dla wykonania
przydomowych oczyszczalni wraz z przypadającym od nich podatkiem VAT.
Tym samym nie sposób – w ocenie Sądu – uznać za niewłaściwe stanowisko
organu kiedy wskazuje, że wobec braku opodatkowania przez stronę usług wykonanych
na rzecz mieszkańców a więc wystąpienia podatku należnego, na poczet których
ponosili częściowe wpłaty uniemożliwia odliczenia podatku naliczonego.
Zmiana stanowiska strony w zakresie podlegania opodatkowaniu czynności
wykonanych w ramach realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bez
uprzedniego ich opodatkowania, uniemożliwia dokonanie odliczenia, albowiem
pozostaje w opozycji do powołanych przez organy przepisów prawa i właściwego ich
interpretowania, na gruncie przytoczonego stanu faktycznego.
Z kolei w wyrokach z dnia 14 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 1429/13 oraz z
dnia 11 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 310/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Łodzi wyraził pogląd, że obrót uzyskany z dostawy, czyli ze sprzedaży przez gminę
nieruchomości komunalnych i oddawanie przez nią gruntów w użytkowanie wieczyste,
będący przejawem jej zwykłej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2
u.p.t.u., wlicza się do obrotu, o którym stanowi art. 90 ust. 3 u.p.t.u. Bez znaczenia jest
to czy są one, czy też nie są zaliczane do środków trwałych, oraz to czy znajdowały się
przed dostawą (sprzedażą) w posiadaniu gminy, czy też zostały oddane w posiadanie
zależne na podstawie umów cywilnoprawnych, jak najem lub dzierżawa. Za trafne
zatem uznać należy stanowisko organu interpretacyjnego, że wyłączenie obrotów z
tytułu

zbycia

mienia

komunalnego

stanowiącego

środki

trwałe

z

kalkulacji

współczynnika mogłoby spowodować, że byłby on niemiarodajny, gdyż powyższe
transakcje stanowią podstawową działalność jednostek samorządu terytorialnego
działających jako podatnicy VAT.
Przedstawione powyżej sprawy nie wyczerpują z pewnością problematyki
związanej z podatkiem od towarów i usług. Jednakże przywołane orzeczenia są w
pewnym sensie charakterystyczne dla tego roku i obrazują przyjętą linię orzecznictwa
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
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PODATEK AKCYZOWY
Sprawy z zakresu podatku akcyzowego, oznaczone w zarządzeniu Prezesa
Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach
administracyjnych symbolem 6111, stanowiły w 2014 roku znaczną grupę spraw
rozpoznawanych w Wydziale III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
Analiza orzeczeń w tych sprawach wskazuje, iż najwięcej rozpoznawanych
merytorycznie skarg dotyczyło, podobnie jak w latach poprzednich, podatku
akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych.
W sprawach o sygnaturach akt: III SA/Łd 1002/13, III SA/Łd 1309/13, III SA/Łd
20/14, III SA/Łd 225/14, III SA/Łd 645/14 i III SA/Łd 696/14 Sąd oddalił skargi na
decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości podatku
akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu, wskazując, iż w
myśl art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
z 2009 r. nr 3, poz. 11 ze zm.), zwanej dalej: u.p.a., w przypadku samochodu
osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe
samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym. Sąd podkreślił, iż w art. 100 ust. 4 u.p.a. ustawodawca
skonstruował

definicję

legalną

pojęcia

„samochody

osobowe”

dla

celów

ich

opodatkowania podatkiem akcyzowym. W przepisie tym zdefiniowano jako samochody
osobowe, pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN
8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702,
włącznie z samochodami osobowo - towarowymi (kombi) oraz samochodami
wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które
nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Z przytoczonych przepisów wynika zdaniem Sądu, że opodatkowaniu akcyzą z
tytułu

nabycia

wewnątrzwspólnotowego

podlegają

samochody

osobowe

niezarejestrowane wcześniej na terytorium kraju, przy czym o uznaniu danego pojazdu
za samochód osobowy w rozumieniu u.p.a., decyduje jego klasyfikacja taryfowa do
pozycji 8703 CN i jego zasadnicze przeznaczenie do przewozu osób. W art. 3 ust. 1
u.p.a. określono bowiem, że do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów
akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym
Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z
dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz.WE.L 256 z dnia 7 września 1987 r., str. 1, ze zm.; Dz.
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Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382 ze zm.). W celu zapewnienia
jednolitej interpretacji, klasyfikacja towarów we wskazanej Nomenklaturze podlega
pewnym zasadom (regułom) zdefiniowanym w taki sposób, że określony towar zawsze
jest klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji lub podpozycji z wyłączeniem innych,
które mogłyby być brane pod uwagę. Prawidłowej klasyfikacji wyrobów do określonych
kodów i pozycji znajdujących się w Nomenklaturze Scalonej dokonuje się zgodnie z
Ogólnymi Regułami Interpretacji Nomenklatury Scalonej (w skrócie „ORINS”), w
brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 948/2009 z dnia 30 września
2009 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej
(Dz.U.UE.L z dnia 31 października 2009 r., str. 1). W myśl reguły 1 ORINS tytuły sekcji,
działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne; do celów prawnych
klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub
działów. Pozycja CN 8703, do której odwołuje się w swojej treści art. 100 ust. 4 u.p.a.
definiujący samochody osobowe obejmuje „Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy
mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją
8702), włącznie z samochodami osobowo - towarowymi (kombi) oraz samochodami
wyścigowymi”.
Sąd podkreślił, iż pozycja ta obejmuje pojazdy mechaniczne różnego typu
przeznaczone do przewozu osób, jednakże nie obejmuje pojazdów mechanicznych
objętych pozycją 8702. Wyłączenie w tej pozycji jedynie pojazdów należących do grupy
8702 oznacza, że wszystkie pojazdy mieszczące się w zakresie tej pozycji są
samochodami osobowymi, a o takiej ich klasyfikacji decyduje zasadnicze przeznaczenie
do przewozu osób. Sąd wskazał, że cecha „zasadniczego przeznaczenia do przewozu
osób”, na co zwraca się uwagę w orzecznictwie, stanowi najistotniejsze kryterium
kwalifikacji pojazdów, które powinno być w pierwszej kolejności brane pod uwagę w
momencie przyporządkowania określonego pojazdu do pozycji CN 8703. Określenie
„zasadniczo do przewozu osób” nie może być interpretowane w ten sposób, że pojazd
kwalifikowany do pozycji 8703 służy wyłącznie do przewozu osób. Pojazd taki może być
także

wykorzystywany do

przewożenia towarów,

o

czym

świadczy wyraźne

zakwalifikowanie do tej pozycji również samochodów osobowo - towarowych (kombi).
W uzasadnieniach wskazanych wyżej wyroków Sąd podkreślił, że zasadnicze
przeznaczenie do przewozu osób bądź towarów ustalane jest na podstawie ogólnego
wyglądu i ogółu cech samochodu (vide: wyrok ETS z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie
C-486/06, Lex nr 337569). Ustalenie zasadniczego przeznaczenia samochodu winno
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się odbywać w oparciu o całokształt okoliczności konkretnej sprawy, w tym w oparciu o
dokumenty odnoszące się zarówno do okresu sprzed nabycia prawa rozporządzania jak
właściciel, jak i po jego nabyciu. Nie chodzi przy tym o subiektywne przekonanie, czy
nawet sposób faktycznego użytkowania konkretnego pojazdu, które zwłaszcza w
przypadku samochodów osobowo - towarowych może być podwójne, lecz o obiektywne
cechy samochodu pozwalające na stwierdzenie jego zasadniczego przeznaczenia, a
więc głównego, dominującego charakteru. Nie budzi też w ocenie Sądu wątpliwości, że
użytkownicy samochodów, decydując o sposobie korzystania z nich, mogą dokonywać
określonych przeróbek wnętrza, dostosowując je w ten sposób do indywidualnych
potrzeb użytkowych, co zasadniczo nie zmienia jednak konstrukcyjnego przeznaczenia
tych samochodów.
Powyższe wynika również zdaniem Sądu, z treści Wyjaśnień do Taryfy Celnej Not wyjaśniających do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów
stanowiących załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2006 r.
w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej (M.P. nr 86, poz. 880), które zawierają określone
cechy charakteryzujące pojazd, pomocne przy określaniu zasadniczego przeznaczenia
samochodów, do których organy podatkowe prawidłowo odwołały się w celu ustalenia
zasadniczego przeznaczenia pojazdu. Według tychże wyjaśnień, w pozycji 8703,
określenie: „samochody osobowo – towarowe” oznacza pojazdy przeznaczone do
przewozu najwyżej 9 osób (wraz z kierowcą), których wnętrze może być używane bez
zmiany konstrukcji do przewozu zarówno osób jak i towarów. Klasyfikacja pojazdów
mechanicznych objętych niniejszą pozycją (8703) jest wyznaczona przez pewne cechy,
które wskazują, że te pojazdy są głównie przeznaczone raczej do przewozu osób, niż
do transportu towarów (pozycja 8704). Cechy te są szczególnie pomocne przy
określaniu klasyfikacji pojazdów mechanicznych, których masa brutto wynosi 5 ton i
które posiadają pojedynczą zamkniętą przestrzeń wewnątrz dla kierowcy i zawierają
inną przestrzeń dla pasażerów, którą można wykorzystać do transportu zarówno osób,
jak i towarów. Do tej kategorii pojazdów mechanicznych włączone są te powszechnie
znane jako pojazdy „wielozadaniowe” (np. pojazdy typu van, SUV-y - Sports Utility
Vehicles, niektóre pojazdy typu pickup). Przejawem cech projektowych zwykle
stosowanych do pojazdów, objętych tą pozycją są: a) obecność stałych siedzeń z
wyposażeniem zabezpieczającym (np. pasy bezpieczeństwa lub punkty kotwice oraz
wyposażenie do zainstalowania pasów bezpieczeństwa) dla każdej osoby lub obecność
stałych punktów kotwiących i wyposażenie do zainstalowania siedzeń i wyposażenia
zabezpieczającego w przestrzeni tylnej powierzchni dla kierowcy i przestrzeni siedzeń
21

pasażerów; takie siedzenia mogą być zamocowane na stałe, składające się ze
zdejmowanych z punktów kotwiących lub składanych; b) obecność tylnych okien wzdłuż
dwubocznych paneli; c) obecność przesuwnych, wahadłowych lub podnoszonych drzwi
(jedne lub więcej) z oknami na bocznych panelach lub z tyłu; d) brak stałego panela lub
przegrody pomiędzy przestrzenią dla kierowcy i przednich siedzeń pasażerów a
przestrzenią tylną, która może być używana do przewozu zarówno osób, jak i towarów;
e) wyposażenie całego wnętrza pojazdu w sposób kojarzony z częścią pojazdu
przeznaczoną dla pasażerów (np. dywaniki, wentylacja, oświetlenie, popielniczki).
Sąd podkreślił, iż w tym stanie rzeczy, z punktu widzenia przepisów ustawy o
podatku akcyzowym - z uwagi na własne uregulowania - dla prawidłowej klasyfikacji
nabytego samochodu nie ma znaczenia jego klasyfikacja ani w świetle zagranicznych
przepisów dotyczących dopuszczania pojazdów do ruchu, ani w świetle przepisów
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. - Dz. U. z 2005
r., nr 108, poz. 908 ze zm.). W konsekwencji, dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy
dotyczącej podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu
nie ma decydującego znaczenia treść zagranicznego czy polskiego dowodu
rejestracyjnego oraz wyniki przeprowadzonego badania technicznego. Tym samym za
prawidłowe Sąd uznał postępowanie organów podatkowych dokonujących klasyfikacji
nabytych wewnątrzwspólnotowo samochodów, posługujących się treścią opisów kodów
CN, zawartych w Nomenklaturze Scalonej, z uwzględnieniem Ogólnych Reguł
Interpretacyjnych przewidzianych dla Nomenklatury Scalonej, uwag do poszczególnych
działów i pozycji oraz - pomocniczo - wyjaśnień do Taryfy Celnej.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 1134/13 Sąd oddalając skargę na decyzję
Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia podatku akcyzowego oraz
odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym za poszczególne
miesiące 2011 r. stwierdził, iż w art. 94 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym
ustawodawca wyłącznie do celów poboru akcyzy przyjął, że „piwem w rozumieniu
ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby
zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00,
jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5%
objętości”. Tym samym za piwo, do celów poboru akcyzy, uznaje się w całości
produkowane w czystej formie piwo ze słodu (tzw. forma pierwsza) oraz całość
wytwarzanego przez podatnika w tzw. formie drugiej piwa, tj. mieszaniny, jeśli moc
alkoholu przekracza 0,5% objętości.
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przeprowadzonej kontroli ustalił, że głównym składnikiem użytym do produkcji wyrobu o
nazwie „piwo” nie jest słód, lecz syrop glukozowy. Z wyliczenia procentowego udziału
poszczególnych surowców wykorzystywanych przez stronę skarżącą do nastawu
brzeczki produkowanego wyrobu wynika, że średni udział ekstraktu słodowego wyniósł
7,31%, natomiast syropu glukozowego 92,69%. Organ stwierdził więc, że produkowany
przez skarżącego wyrób nie może być klasyfikowany do kodu CN 2203 00, tylko do
kodu 2206, co powoduje, że wskazany w deklaracji wyrób końcowy nie jest mieszaniną
piwa i napoju bezalkoholowego.
Sąd uznał powyższe stanowisko organu za prawidłowe. Podkreślił, że stosownie
do art. 20 ust. 3 Wspólnotowego Kodeksu Celnego Taryfa Celna Wspólnot Europejskich
obejmuje m.in. towarową Nomenklaturę Scaloną (lit. a). Z kolei zgodnie z art. 1 ust. 2 lit.
a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz.
UE nr L 256 z 7 września 1987 r. ze zm.) ustanowiona została Nomenklatura Scalona,
która oparta została na Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego
Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS) uzupełnianego przez noty
wyjaśniające. Dokonując klasyfikacji towaru do danego kodu CN należy w pierwszej
kolejności kierować się Ogólnymi Regułami Interpretacji Nomenklatury Scalonej
(ORINS), które zostały zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady nr 2658/87 z
23 lipca 1987 r. oraz uwzględniać Noty Wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej oraz
Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów. Zharmonizowany
System Oznaczania i Kodowania Towarów stanowi załącznik do Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2006 r. (M.P. nr 86, poz. 880). Preambuła
obwieszczenia wyraźnie wskazuje, że ogłoszono wyjaśnienia do Taryfy Celnej, w celu
zapewnienia jej właściwej interpretacji i jednolitego stosowania, stanowiącego załącznik
do obwieszczenia.
W ocenie Sądu, prawidłowo organy celne przyjęły, że zgodnie z powyższymi
wyjaśnieniami do Taryfy Celnej piwo jest napojem alkoholowym otrzymywanym w
wyniku fermentacji roztworu (brzeczki) przygotowanego ze słodowanego jęczmienia lub
pszenicy, wody, i (zazwyczaj) chmielu. Do przygotowania roztworu (brzeczki) mogą być
również używane pewne ilości niesłodowanych zbóż (np. ziarno kukurydzy lub ryż).
Dodatek chmielu nadaje gorzki i aromatyczny smak oraz poprawia trwałość. Podczas
fermentacji niekiedy dodawane są wiśnie lub inne substancje aromatyczne. Czasami
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dodawany jest również cukier (szczególnie glukoza), substancje barwiące, ditlenek
węgla i inne substancje.
Zdaniem Sądu, już z samego tytułu pozycji CN 2203 wprost wynika, że piwo w
rozumieniu Taryfy Celnej, to piwo otrzymywane ze słodu. Oznacza to, że słód jest jego
podstawowym składnikiem. Powyższe potwierdza, że wyrób produkowany przez
skarżącego nie jest „piwem” objętym pozycją CN 2203 00, ponieważ jego
podstawowym składnikiem jest syrop glukozowy, a nie słód.
Ponadto zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1967/2005 z
dnia 1 grudnia 2005 r. dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze
Scalonej - do kodu CN 2203 00 01 klasyfikowany jest produkt składający się z
klarownego, lekko pieniącego płynu w odcieniach od żółtego do bursztynowego.
Objętościowa moc alkoholu produktu wynosi 5,9 % obj. Produkt otrzymany jest w
wyniku fermentacji brzeczki o liczbie stopni Plato równej 15,3. Sfermentowany roztwór
poddaje się następnie procesowi klarowania i filtracji. Do otrzymanego roztworu dodaje
się 3,34 % syropu cukrowego, 0,14 % składników aromatycznych (z których 75 %
pochodzi z tequili), 0,11 % kwasu cytrynowego i 0,002 % kwasu askorbinowego.
Produkt ma zapach i smak piwa. W uzasadnieniu do powyższej klasyfikacji wskazano,
że Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2203 zawierają wskazówkę, że do piwa
dodawany może być cukier, substancje barwiące, ditlenek węgla i inne substancje. Z
tego względu piwo objęte pozycją 2203 może być m.in. aromatyzowane.
W ocenie Sądu, powyższe rozporządzenie Komisji (WE) potwierdza, że syrop
glukozowy może stanowić wyłącznie dodatek do nastawu po fermentacji.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 563/14 Sąd oddalając skargę na interpretację
Ministra Finansów dotyczącą podatku akcyzowego
indywidualnej interpretacji przepisów prawa

wskazał, że przedmiotem

podatkowego

było

ustalenie,

czy

wykorzystanie gazu w zamkniętym cyklu produkcji wskazuje na przeznaczenie do celów
innych niż opałowe i w związku z tym pozwala na zastosowanie stawki akcyzowej w
wysokości 0 zł, zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.
Na wstępie rozważań Sąd zaznaczył, iż organy podatkowe słusznie podnoszą,
że ani przepisy prawa wspólnotowego, ani też prawo krajowe nie precyzują czym są
cele opałowe, jak rozumieć sformułowanie „do celów opałowych”. Zasadne jest zatem
poszukiwanie znaczenia tego pojęcia w języku potocznym. W tym ujęciu słowo „opalać”
oznacza ogrzać wnętrze za pomocą spalania odpowiednich materiałów, „opał” – to
czym się pali, materiał do ogrzewania, zaś „opałowy” – materiał służący do opalania
(Słownik języka polskiego, pod. red. M. Szymczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
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Warszawa 1995, t. II, str. 500-501; Słownik języka polskiego, pod red. W.
Doroszewskiego, PWN, Warszawa 1997, t. V, str. 1004-1006). W potocznym znaczeniu
opalanie oznacza zatem wytworzenie ciepła w określony sposób, tj. przez spalanie
różnego rodzaju materiałów (stałych, ciekłych lub gazowych). Tylko zatem tak użyty
materiał jest wykorzystany na cele opałowe.
Sąd wskazał, że również prawo wspólnotowe osobno wyróżnia pojęcie paliwa do
ogrzewania, nakazując przy tym stosowanie stawek podatkowych w zależności od tego
w jaki sposób paliwo to zostało faktycznie wykorzystane (por. art. 2(3) dyrektywy
2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych
przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii
elektrycznej – Dz.U.UE.L 03.283.51, a także art. 2(2) poprzednio obowiązującej
dyrektywy 92/81/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury
podatków akcyzowych od olejów mineralnych).
Europejski Trybunał Sprawiedliwości dokonując interpretacji pojęcia „zużycie w
celach opałowych” (por. sprawa o sygn. akt C-240/01) orzekł, że pomimo braku w
przepisach wspólnotowych takiej definicji, państwa członkowskie nie mają prawa do
formułowania własnych definicji, gdyż mogłoby to doprowadzić do rozbieżności
pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi w definiowaniu celu opałowego, a
to z kolei mogłoby sprzeciwić się zasadzie równości i uczciwości konkurencji.
Jednocześnie

Europejski

Trybunał

Sprawiedliwości

w

rozpatrywanym

stanie

faktycznym, dotyczącym wykorzystania w celach opałowych olejów stwierdził, iż zużycie
w celach opałowych odnosi się do sytuacji, w których energia cieplna uzyskiwana w
następstwie spalania olejów jest używana w celach grzewczych niezależnie od
ostatecznego celu procesu ogrzewania. Ponadto Europejski Trybunał Sprawiedliwości
w tym wyroku stwierdził, że „cel nakładania na oleje mineralne podatku akcyzowego
jako podatku konsumpcyjnego przemawia za interpretowaniem wyrażenia użycie jako
paliwo opałowe (...), jako wyrażenia odnoszącego się do wszystkich przypadków, w
których oleje mineralne ulegają spalaniu i wytworzona w ten sposób energia cieplna jest
używana do ogrzewania, niezależnie od ostatecznego celu procesu ogrzewania, w tym
przekształcenia lub rozpadu substancji absorbującej energię cieplną w trakcie procesu
chemicznego lub przemysłowego. We wszystkich tych przypadkach oleje mineralne
ulegają zużyciu i muszą być opodatkowane akcyzą”.
Sąd podkreślił, że rację mają organy podatkowe przyjmując, iż gaz użyty do
procesu produkcyjnego został wykorzystany do celów opałowych, celem podgrzania
powietrza służącego do dalszego etapu „produkcji”, tj. stabilizacji materiału. Celem
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użycia gazu było bowiem uzyskanie gorącego powietrza, powstającego w wyniku
spalania gazu. Oceny tej nie zmienia fakt, że ciepło to zostało następnie wykorzystane
do innej czynności technologicznej - stabilizacji materiału. To bowiem, do czego
uzyskane gorące powietrze (będące wynikiem spalania gazu) zostanie spożytkowane
(w stanie faktycznym niniejszej sprawy) nie ma znaczenia. To, że spalanie gazu
powoduje powstanie ciepła nie oznacza przecież, że jest ono samo w sobie celem
działania urządzenia, a służy dalszej działalności - stabilizacji materiału, będącej
elementem produkcji przedsiębiorstwa skarżącej.
Reasumując Sąd stwierdził, że gaz ziemny wysokometanowy, wykorzystany
przez stronę do celów produkcyjnych związanych z jego spalaniem, w następstwie
czego ogrzane powietrze służyło do wykonania procesu stabilizacji materiału, został
zużyty dla celów opałowych, a zatem organy podatkowe wymierzając skarżącej
zobowiązanie podatkowe, nie dopuściły się naruszenia przepisów prawa.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
Sprawy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, do którego
odnoszą się przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), stanowiły w 2014 roku
znaczny odsetek spraw rozpoznawanych w I Wydziale Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi. Problematyka ich, w stosunku do lat ubiegłych nie uległa
zasadniczym zmianom. Sprawy dotyczące opodatkowania tym podatkiem dotyczyły
zarówno kwestii jego wymiaru, jak i skarg na indywidualne interpretacje podatkowe
wydawane przez Ministra Finansów. Wielość spraw z tego zakresu uniemożliwia
przeanalizowanie ich wszystkich w sprawozdaniu. Stąd wskazano tu na kilka
wybranych zagadnień będących przedmiotem analizy Sądu.
Podobnie jak w poprzednio analizowanych okresach, znaczny odsetek spraw
należących do tej dziedziny prawa podatkowego dotyczył zagadnień związanych z
kosztami uzyskania przychodów. Tak więc również w roku bieżącym Sąd wielokrotnie
wypowiadał się w tej kwestii.
W omawianym okresie sprawy związane z możliwością zaliczenia określonych
wydatków do kosztów uzyskania przychodów w dużej liczbie dotyczyły dopuszczalności
26

uwzględnienia w kosztach podatkowych wydatków na zakup paliwa wykorzystywanego
w prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej, a także innych towarów i
usług, rozliczonych fakturami VAT, które nie odzwierciedlały faktycznego przebiegu
zdarzeń gospodarczych – tzw. „puste faktury”.
Analiza spraw, w których pojawia się ww. problem prowadzi do wniosku, że
określenie „faktura niedokumentująca faktycznej czynności”, jest zwrotem stosunkowo
pojemnym, do którego organy podatkowe kwalifikują różne stany faktyczne.
Przykładowo w sprawach oznaczonych sygn. akt I SA/Łd 1179/13 i I SA/Łd
1180/13 organy podatkowe dowodziły, że faktury, które skarżący zaliczyli do kosztów
uzyskania przychodów, nie dokumentują faktycznych czynności ponieważ wystawca
jest podmiotem nieistniejącym. Przy czym ustalenie to oparły przede wszystkim na
fakcie,

iż

wystawca

faktur

nie

zgłosił

rozpoczęcia

prowadzenia

działalności

gospodarczej właściwym organom ewidencyjnym i podatkowym. Sąd nie podzielił w
tym wypadku oceny organów podatkowych, argumentując, że sam fakt, że fakturę
wystawił

podmiot

nieuprawniony

czy

formalnie

nieistniejący,

nie

przesądza

automatycznie, że koszt dokumentowany taką fakturą nie jest kosztem uzyskania
przychodu. Okoliczność, że działalność gospodarcza realizowana przez dany podmiot,
nie została zgłoszona i ujęta we wpisie do ewidencji (czy to przez niedopełnienie
zgłoszenia do ewidencji, czy z innych przyczyn), nie ma znaczenia decydującego w
ocenie, czy podmiot ten faktycznie dokonał czynności, które można zakwalifikować jako
działalność gospodarcza. To nie wpis do ewidencji jest bowiem warunkiem
konstytuującym taką działalność, lecz jej charakter obiektywny.
Wśród spraw dotyczących tzw. „pustych faktur” są również takie, w których z
okoliczności faktycznych, w tym przede wszystkim z zeznań samego wystawcy faktur
(złożonych często w postępowaniu karnym), wynika że osoba ta świadomie wystawiała
fikcyjne faktury w celach zarobkowych (sprawa oznaczona sygn. akt I SA/Łd 1169/13).
Najczęściej jednak wystawcami faktur, które nie dokumentują faktycznych
czynności są podmioty, które wykazują cechy firmanta – są zarejestrowane jako
podmioty gospodarcze oraz jako podatnicy podatku od towarów i usług, lecz ich
faktyczna „działalność gospodarcza” sprowadza się do sporządzania faktur lub
wyłącznie podpisywania pustych druków faktur na polecenie osoby, która jest
faktycznym właścicielem towaru bądź wykonawcą usług.
Spośród wielu wydanych wyroków przywołać tu można wyrok z dnia 7
października 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 874/14, wyrok z dnia 20 sierpnia 2014 r. sygn.
akt I SA/Łd 680/14, wyrok z dnia 10 czerwca 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 574/14, wyrok z
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dnia 10 czerwca 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 649/14, wyrok z dnia 22 maja 2014 r. sygn.
akt I SA/Łd 346/14.
Kontynuując utrwaloną linię orzeczniczą Sąd stwierdził, że udokumentowanie
poniesienia wydatku mającego stanowić koszt uzyskania przychodu nie może
ograniczać się do posiadania i zaewidencjonowania faktury, ale koniecznym wymogiem
jest, by faktura odzwierciedlała rzeczywiście dokonaną transakcję gospodarczą.
Faktura, która nie odzwierciedla rzeczywistości gospodarczej, tj. dokumentuje
sprzedaż, której nie dokonały wskazane w niej podmioty, nie jest dokumentem, który
pozwala zweryfikować związek wydatku z przychodem podatnika. Skoro kosztem
uzyskania przychodu mogą być koszty poniesione, co wynika z art. 22 ust. 1 ustawy, a
podatnik tego kosztu nie poniósł (poza zakwestionowanymi fakturami brak innych
dowodów), to brak podstaw by uznać kwoty określone w fakturach za koszt uzyskania
przychodu. Chodzi o wydatki, które rzeczywiście zostały poniesione przez podatnika
wobec wskazanego kontrahenta z tytułu nabycia określonego towaru. Poczynione
przez podatnika wydatki na zakup towaru nie mogą być zaliczone do kosztów
uzyskania przychodu jeżeli strona skarżąca nie wskazała innego niż sporne faktury
dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia towaru. Podatnik ma obowiązek
wykazania, że poniósł określone wydatki, które traktuje w kategorii kosztu, a to z kolei
oznacza, że spoczywa na nim obowiązek zgodnego z prawem udokumentowania w
sposób niebudzący wątpliwości faktu ich poniesienia.
Sąd stwierdzał także brak podstaw do szacowania kosztów uzyskania
przychodów wynikających z fikcyjnych faktur zakupu towarów czy usług. Stanowisko
zbieżne z wyżej przedstawionym Sąd zajął w szeregu innych orzeczeń wydawanych w
podobnych stanach faktycznych.
Znaczącą część stanowiły również sprawy wszczęte wnioskami o wydanie
indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie przepisów ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
W wyrokach np. z dnia 16 października 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 907/14, z dnia
25 września 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 436/14, z dnia 23 czerwca 2014 r. sygn. akt I
SA/Łd 586/14, z dnia 6 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 36/14 dokonano oceny
legalności interpretacji w zakresie opodatkowania dochodu stanowiącego niepodzielony
zysk spółki kapitałowej przekształconej w spółkę osobową. Uwzględniając skargę Sąd
podkreślił, że zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy, dochodem (przychodem) z udziału
w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału,
w tym także m.in. wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w
28

przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na
dzień przekształcenia. Wskazał że cytowany wyżej przepis wywołuje wątpliwości w
zakresie

rozumienia

pojęcia

„wartość

niepodzielonych

zysków

w

spółkach

kapitałowych”. Przywołując wyrok NSA z dnia 29 listopada 2011 r. II FSK 931/10
podniósł, że możliwe są dwa znaczenia pojęcia „niepodzielony zysk”. Po pierwsze,
będzie to zysk, który nie został podzielony między wspólników (przeznaczony na
wypłatę dywidendy), po drugie niepodzielony zysk to taki, który nie został podzielony
między wspólników, ani w żaden inny sposób. Rozstrzygając sporną kwestię Sąd
przychylił się do drugiego znaczenia tego pojęcia. Stwierdził, że ani przepisy ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych, ani ustawy Kodeks spółek handlowych nie
definiują pojęcia „zysk niepodzielony”. W ocenie Sądu w sytuacji, gdy zysk ten został
rozdysponowany zgodnie z umową spółki poprzez np. jego przekazanie na kapitał
zapasowy

czy

rezerwowy,

nie

jest

on

już

zaliczany

do

kategorii

zysków

niepodzielonych. W konsekwencji, przychodem podlegającym opodatkowaniu w dniu
przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową będzie wyłącznie ten zysk, co do
którego nie podjęto decyzji o podziale.
W wyrokach z dnia 12 listopada 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 715/14, z dnia 27
lutego 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 1154/13, z dnia 29 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Łd
1187/13, z dnia 28 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 1273/13, z dnia 22 stycznia 2014
r. sygn. akt I SA/Łd 1189/13 Sąd oceniał legalność interpretacji dotyczącej
konsekwencji podatkowych ustanowienia odpłatnie i na czas nieokreślony, na rzecz
przedsiębiorstwa przesyłowego służebności przesyłu polegającej na prawie korzystania
z nieruchomości. W przedmiotowej sprawie spór dotyczył odpowiedzi na pytanie, czy
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu jest zwolnione od podatku dochodowego
od osób fizycznych, stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy
podatkowej. Wnioskodawca dowodził, że przychód z tytułu ustanowienia służebności
przesyłu korzysta ze zwolnienia gdyż do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio
przepisy o służebnościach gruntowych. Z przywołanego przepisu wynika natomiast, że
wolne od podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i
zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej. Sąd podzielił stanowisko
skarżącego. Wskazał m.in. że przepis art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy podatkowej
został znowelizowany już po wejściu w życie przepisów dotyczących służebności
przesyłu. Wskutek noweli z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. nr 209, poz. 1316) zdanie
końcowe tej regulacji otrzymało następujące brzmienie: „w wyniku prowadzenia na tych
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gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji
dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy
naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 261,
poz. 2603 z późn. zm.)”. Z powyższego wynika, że ustawodawca rozszerzył zakres
przedmiotowego zwolnienia także na inwestycje dotyczące budowy infrastruktury
przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej. Mając na uwadze, że
inwestycje te związane są z koniecznością lokalizacji urządzeń posadowionych na
cudzym gruncie, zaś ta lokalizacja możliwa jest poprzez ustanowienie służebności
przesyłu, to logicznym jest, że racjonalny ustawodawca poszerzając zakres
przedmiotowy ulgi podatkowej miał na uwadze regulacje prawa cywilnego, które prawo
do ulgi, z cywilistycznego punktu widzenia, uzasadniały. Sąd podkreślił, że wypłacane
wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu nie różni się od wypłaty
odszkodowania za ustanowienie służebności gruntowej.
W sprawie oznaczonej sygn. akt I SA/Łd 772/14, dotyczącej ulgi podatkowej dla
osób samotnie wychowujących dzieci, Sąd dokonał wykładni art. 6 ust. 8 ustawy
podatkowej, który przewiduje, że przedmiotowa ulga nie ma zastosowania do osób,
które uzyskały w roku podatkowym jakiekolwiek przychody z pozarolniczej działalności
gospodarczej opodatkowane według zasad określonych w art. 30c ww. ustawy
(opodatkowanie podatkiem liniowym). Skarżąca dowodziła, że może skorzystać z
preferencyjnego opodatkowania jako matka samotnie wychowująca dziecko ponieważ
zawiesiła wykonywanie tej działalności i nie osiągnęła w roku podatkowym żadnych
przychodów z tego źródła. Organy podatkowe stanęły natomiast na stanowisku,
zgodnie z którym bez znaczenia jest to, że wnioskodawczyni w związku z
zawieszeniem działalności gospodarczej nie osiągnęła żadnych przychodów, bowiem i
tak podlegała przepisowi art. 30c. Sąd nie podzielił stanowiska organu podatkowego.
Stwierdził, że ustawodawca nie wyłączył preferencyjnego sposobu rozliczenia podatku
tylko ze względu na sam fakt, że podatniczka w przeszłości wybrała opodatkowanie
podatkiem liniowym.
W sprawie oznaczonej sygn. akt I SA/Łd 1430/14 Sąd badał legalność
interpretacji

podatkowej

dotyczącej

skutków

podatkowych

„dzierżawy”

strony

internetowej.
Spółka,

która

zajmuje

się

świadczeniem

usług

reklamowych

poprzez

umieszczanie na stronach internetowych banerów reklamowych, wystąpiła do organu
podatkowego z pytaniem, czy uzyskiwane przez właścicieli stron internetowych,
30

będących

osobami

fizycznymi

nieprowadzącymi

w

tym

zakresie

działalności

gospodarczej (osobami prywatnymi), przychodów z tytułu wynagrodzenia za umowę
nienazwaną podobną do umowy dzierżawy należy zakwalifikować do przychodów z
tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy czy umów o podobnym charakterze.
Organ podatkowy ocenił, że przychody te nie są przychodami z tytułu najmu,
podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy czy umów o podobnym charakterze, lecz
przychodami z innych źródeł, ponieważ umowa udostępnienia powierzchni reklamowej
na stronie internetowej jest umową nienazwaną, której nie można zakwalifikować do
umów najmu i dzierżawy.
Sąd ocenił, że strona internetowa wprawdzie nie jest ani rzeczą, ani prawem i w
konsekwencji nie może być przedmiotem dzierżawy w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niemniej jednak, zgodnie z zasadą swobody umów, dopuszczalnym byłoby zawarcie
umowy nienazwanej, podobnej do kodeksowego wzorca umowy dzierżawy, gdzie
właściciel strony internetowej udostępniałby część swojej strony spółce w celu
umieszczania w tym miejscu, za odpłatnością (a więc z pobieraniem pożytków)
banerów reklamowych swoich klientów. Taką umowę należałoby potraktować jako
umowę podobną do umowy najmu i dzierżawy. W tej sytuacji wynagrodzenie
otrzymywane przez skarżącego należało zakwalifikować do źródła przychodów z tytułu
najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym
charakterze.
Wśród rozpoznawanych przez Sąd spraw z zakresu podatku dochodowego od
osób fizycznych istotną grupę stanowiły sprawy dotyczące przychodów nieznajdujących
pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.
Podstawa

prawna

uprawniająca

organy podatkowe

do

ustalania

zobowiązań

podatkowych z ww. źródeł wynika z art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
W dniu 29 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie
oznaczonej sygn. akt P 49/13, w którym stwierdził niezgodność art. 20 ust. 3 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Równocześnie Trybunał korzystając ze swojego uprawnienia przewidzianego w art. 190
ust. 3 Konstytucji RP orzekł, że ww. przepis straci moc obowiązującą z upływem 18
(osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej.
W uzasadnieniu wyroku Trybunał podkreślił, że odroczenie terminu utraty mocy
obowiązującej zakwestionowanego przepisu ma ten skutek, że w okresie osiemnastu
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miesięcy od ogłoszenia wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw przepis ten, mimo że
obalone w stosunku do niego zostało domniemanie konstytucyjności, powinien być
przestrzegany i stosowany przez wszystkich adresatów, w tym przez sądy.
Mając na uwadze jednoznaczne stanowisko Trybunału, Wojewódzki Sąd
Administracyjny kontroluje legalność decyzji wydanych w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy
podatkowej mając świadomość, że jest to przepis niezgodny z Konstytucją RP i
podatnicy których skargi nie zostały uwzględnione, będą w przyszłości uprawnieni do
wznowienia postępowań sądowych, zaś Naczelny Sąd Administracyjny mając na
uwadze uchwałę z dnia 7 grudnia 2009 r. sygn. akt I OPS 9/09 będzie uchylał wyroki
sądów pierwszej instancji także wówczas gdy niekonstytucyjny przepis nie zostanie
wskazany w podstawach kasacyjnych.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
Sprawy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły w 2014
roku istotny odsetek spraw rozpoznawanych w I Wydziale Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi.
Ukształtowany w latach ubiegłych kierunek orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi w sprawach z zakresu podatku dochodowego od osób
prawnych nie uległ istotnym modyfikacjom w stosunku do 2013 roku.
Podobnie jak w latach minionych, w 2014 roku największy odsetek spraw
rozpoznawanych w tej dziedzinie prawa podatkowego koncentrował się wokół kosztów
uzyskania przychodów.
Przykładowo w wyroku z dnia 15 października 2014 r. (sygn. akt I SA/Łd
797/14) Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851) kosztami
uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub
zachowania

albo

zabezpieczenia

źródła

przychodów,

z

wyjątkiem

kosztów

wymienionych w art. 16 ust. 1. Jak wynika z tej regulacji, skoro mowa jest w niej o
kosztach poniesionych, niewątpliwie chodzi tu o wydatki, które mają charakter
rzeczywisty, a ponadto niezbędne jest istnienie ich związku z przychodami. W tym
kontekście szczególnego znaczenia nabiera też prawidłowe udokumentowanie
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ponoszonych kosztów w celu ustalenia, czy spełnione zostały ustawowe przesłanki
pozwalające uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy
podatkowej. Obowiązek ten spoczywa na podatniku, to on bowiem dokonuje
określonych wydatków i zaliczając je do kosztów uzyskania przychodów pomniejsza
podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Strona nie zastosowała się do
obowiązujących zasad dokumentowania kosztów podatkowych, ponieważ za podstawę
wpisów

przyjęto

faktury,

które

nie

przedstawiały

rzeczywistych

transakcji

gospodarczych.
Dodatkowo z treści art. 15 ust. 1 ww. ustawy wyprowadzić należy wniosek, że
podatnik powinien wykazać nie tylko, że koszt został poniesiony, ale również, że został
poniesiony w celu uzyskania przychodów. Zarazem, jeżeli podatnik prowadzący
działalność gospodarczą dokonuje określonych płatności, to powinny być one
ekwiwalentem za dostarczone mu towary lub usługi od konkretnego dostawcy, te
bowiem bezpośrednio odsprzedane lub wykorzystane do wytworzenia innych towarów
lub usług przynoszą mu następnie przychód. Tylko w takim ujęciu można rozważać
istnienie związku pomiędzy kosztem a przychodem, czyli poniesieniem kosztów w celu
uzyskania przychodów. Jeżeli zatem podatnik dysponuje na potwierdzenie dokonania,
np. transakcji zakupu towarów lub usług, określonym dokumentem, z którego wynika,
że towary te zostały nabyte od wskazanego w tym dokumencie podmiotu, a
postępowanie dowodowe wykaże – tak jak w niniejszym postępowaniu - że podmiot taki
nie wykonał w rzeczywistości tych usług, to w takim przypadku nie można traktować
kwoty uwidocznionej na takim, nieodpowiadającym rzeczywistości dokumencie, w
kategoriach kosztów uzyskania przychodów.
W sprawie I SA/Łd 601/14 (wyrok z dnia 10 września 2014 r.) Sąd zajął się
problemami zwrotu dofinansowania otrzymanego przez osobę prawną, koniecznością
skorygowania dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych związanych z amortyzacją
oraz tym kiedy i jakiego okresu owa korekta powinna dotyczyć.
Wyjaśniono, że zgodnie z art. 15 ust. 6 p.d.p., kosztem uzyskania przychodów są
odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
(odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z
uwzględnieniem art. 16. Wynika z tego, że w sytuacji braku zaistnienia przypadków
określonych w art. 16, a rzutujących na rozmiar kosztów przychodu w postaci odpisów
amortyzacyjnych,

zakres

kosztów uzyskania

przychodu

(z tytułu

amortyzacji)

wyznaczają jedynie przepisy art. 16a-16m p.d.p. Zatem dokonywanie przez podatnika
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przy obliczeniu dochodu odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt
48 p.d.p. było prawidłowe i miało umocowanie prawne.
Podkreślono, że w orzecznictwie sądów administracyjnych panuje ugruntowany
pogląd, że w dacie otrzymania dotacji konieczna jest korekta o taką część
dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych, jaka odpowiada udziałowi otrzymanej
dotacji w wartości początkowej tego środka trwałego. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 48
obliguje do wyłączenia począwszy od momentu otrzymania dotacji z kosztów uzyskania
przychodów

tej

części

odpisów

amortyzacyjnych,

która

odpowiada

wartości

otrzymanego dofinansowania. Przy czym korekty tej należy dokonać w miesiącu
otrzymania tych środków poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów. W
takim przypadku konsekwencją wstecznego korygowania odpisów amortyzacyjnych i
kosztów uzyskania przychodów byłby obowiązek uiszczenia odsetek od zaległości
podatkowych przez podatnika. Przy czym konieczność ta nie wynikałaby ani z
uchybienia

przez podatnika

normom

prawa

podatkowego,

ani jakiegokolwiek

popełnionego przez niego błędu. Z kolei współfinansowanie inwestycji ze środków
unijnych przynosiłoby niczym nieuzasadnioną korzyść podatkową dla państwa w
postaci odsetek od zaległości podatkowych, których w żaden sposób nie można byłoby
uniknąć. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 48 p.d.p. powinien być interpretowany zgodnie z art.
15 ust. 6 tej ustawy, który wskazuje, iż kosztem uzyskania przychodów są odpisy z
tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy
amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z
uwzględnieniem art. 16 cytowanej ustawy. Zatem, jeżeli zwrot wydatków na nabycie lub
wytworzenie środka trwałego powoduje wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów
odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych, to skutek w postaci obowiązku
wyłączenia (korekty kosztów) powstaje z chwilą zwrotu wydatków (w rozliczeniu za
okres, w którym zwrot wydatków został otrzymany). Bez tego (zwrotu) podatnik nie miał
i nie ma obowiązku zmniejszenia kosztów z tytułu amortyzacji.
W ocenie Sądu powyższą zasadę można odnieść do odwrotnej sytuacji, takiej
jaka została przedstawiona w zaskarżonej interpretacji indywidualnej, gdzie podatnik nie
zaliczał do kosztów uzyskania przychodów tej części odpisów amortyzacyjnych środka
trwałego, która została dofinansowana środkami z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następnie dokonał zwrotu dotacji, co spowodowało,
że o tę wartość zwiększyły się koszty uzyskania przychodu związane z wytworzeniem
środka trwałego. Jeżeli zwrot dotacji (dofinansowania) wydatków na nabycie lub
wytworzenie środka trwałego powoduje zwiększenie kosztów uzyskania przychodów
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odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych, to skutek w postaci obowiązku
włączenia (korekty kosztów) powstaje z chwilą zwrotu dotacji (w rozliczeniu za okres, w
którym zwrot wydatków został dokonany). Bez tego zwrotu podatnik nie miał prawa
zwiększyć kosztów z tytułu amortyzacji. Dotychczas dokonywane odpisy amortyzacyjne
były dokonywane zgodnie z art. 15 ust. 6 p.d.p. z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 48
p.d.p.
Zważono, że przyjęcie za organem podatkowym, że korekta kosztów
(zwiększenie odpisów amortyzacyjnych) powinna być dokonana wstecz w okresach, w
których odpisy te zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, doprowadziłoby
do sytuacji, w której po stronie Spółki, korygującej wstecz koszty z tytułu amortyzacji,
mogłoby dojść do powstania nadpłat podatkowych, tak jakby koszty przychodu w
poszczególnych okresach były ustalane nieprawidłowo i niezgodnie z prawem, co
jednak jest nie do zaakceptowania ze względu na dyspozycję art. 15 ust. 6 p.d.p.
Sąd uznał, że organ nieprawidłowo przyjął, iż Spółka w związku ze zwrotem
dotacji winna korygować dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (a tym samym koszty
uzyskania przychodu) wstecz, w rozliczeniach za miesiące, w których pierwotnie zostały
uwzględnione w podstawie obliczenia podatku. Korekty tej należy dokonać w miesiącu
dokonania zwrotu tych środków poprzez zwiększenie kosztów uzyskania przychodów.
W sprawie I SA/Łd 837/14 (wyrok z dnia 12 listopada 2014 r.) Sąd ocenił skutki
podatkowe przeznaczenia części zysku Spółki na kapitał zapasowy.
Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 191 k.s.h., wspólnik ma prawo do udziału w
zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do
podziału uchwałą zgromadzenia wspólników (§ 1). Umowa spółki może przewidywać
inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art. 192-197 (§ 2). Jeżeli
umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku
do udziałów (§ 3). Z regulacji tych wynika zatem, że uchwała zgromadzenia wspólników
sp. z o.o. o wyłączeniu zysku do podziału (w tym na przekazanie go na kapitał
zapasowy) może być podjęta tylko jeżeli umowa spółki taką możliwość przewidywała. Z
akt sprawy wynika, że umowa spółki A zawarta w dniu […] nie przewidywała wyłączenia
zysku do podziału pomiędzy wspólników. W § 21 tej umowy wyraźnie postanowiono, że
„wspólnicy mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez
Zgromadzenie Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów”. W związku z tym
przekazanie spółce A kwoty […]

zł wiązało się z uzyskaniem nieodpłatnego

świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem, przychodami są w szczególności wartości
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otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość
innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń
związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe,
gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z
wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd
lub używanie. Podobne uregulowanie zawiera ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), gdzie w art.
11 ust. 1 przychód zdefiniowano jako otrzymane lub postawione do dyspozycji
podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość
otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje, co należy
rozumieć pod pojęciem „nieodpłatnego świadczenia”. „Świadczenie” jest pojęciem
prawa cywilnego, przez które należy rozumieć zachowanie się dłużnika zgodnie z
treścią zobowiązania i polegające na zadośćuczynieniu godnemu ochrony interesowi
wierzyciela. Może ono polegać na zachowaniu się czynnym, tj. działaniu lub na
zachowaniu się biernym, tj. zaniechaniu, czyli powstrzymaniu się od podjęcia jakiegoś
działania (zob. W. Czachórski – „Zobowiązania”, PWN Warszawa 1994, s. 34 i n.).
Zgodne z art. 353 Kodeksu cywilnego zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może
żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić (§ 1);
świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu (§ 2).
Podkreślono, że w doktrynie prawa podatkowego przyjmuje się, że „nieodpłatne
świadczenia” to wszelkiego rodzaju świadczenia, które są dokonywane bez pobierania
jakiejkolwiek odpłatności i przez które rozumie się po prostu zapłatę czymś innym, niż
pieniądzem, co wynika z samej treści przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych), gdzie widać, iż „świadczenie nieodpłatne” traktowane jest jako
forma przysporzenia wśród innych form, takich jak pieniądze, wartości pieniężne, czy
świadczenie w naturze (J. Marciniuk – Podatek dochodowy od osób fizycznych – Rok
2001. C.H.Beck, Warszawa 2001, s. 93 i n.).
Powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja
2006 r. o sygn. akt II FSK 313/06 (LEX nr 198804) wskazano, iż pojęcie nieodpłatnego
świadczenia użyte w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym i obejmuje nie tylko
świadczenie w znaczeniu cywilistycznym, ale w jego zakres wchodzą także wszystkie
36

zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści
kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze
w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z
kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające
konkretny wymiar majątkowy.
W ocenie Sądu, nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest zarówno przeznaczenie zysku
(lub jego części) na określone fundusze w drodze uchwały zgromadzenia wspólników,
w sytuacji gdy umowa spółki nie przewiduje wyłączenia zysku od podziału, jak i
niewypłacenie wspólnikom dywidendy niezwłocznie po podjęciu uchwały przez
zgromadzenie wspólników w tym zakresie.
Zważono, że bezspornym w niniejszej sprawie jest to, że wspólnicy Spółki A
podjętą uchwałą postanowili o przeznaczeniu części zysku netto Spółki na jej kapitał
zapasowy, co wiązało się z decyzją o rezygnacji z wypłaty na ich rzecz tej części zysku,
a Spółka uzyskała korzyść kosztem majątku wspólników. Określone świadczenie
można zatem zaliczyć do kategorii świadczeń nieodpłatnych, w rozumieniu przepisu art.
12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych, stanowiących źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu, w przypadku
zaistnienia stosunku prawnego, w wyniku którego wspólnicy spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością dokonują określonego świadczenia, a spółka to świadczenie
otrzymuje nieodpłatnie.
W ocenie Sądu powstanie przychodu ze świadczeń nieodpłatnych należy zatem
rozważyć zawsze wtedy, gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych
otrzymuje

bez obowiązku

świadczenia

wzajemnego

rzeczy lub

prawa

(inne

świadczenia) lub też możliwość korzystania z rzeczy lub praw (w szczególności ze
środków pieniężnych).
Najczęstszą przyczyną uchylania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
decyzji organów podatkowych było naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej, a w
szczególności art. 121, art. 122 i art. 187. Organy podatkowe miały trudności we
właściwym zgromadzeniu i przeprowadzeniu postępowania dowodowego, a co za tym
idzie decyzje określające zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych
były wadliwe.
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w sprawach z
zakresu podatków i opłat lokalnych rozpoznanych w 2014 roku kontynuowało linię
orzeczniczą prezentowaną w latach poprzednich. Podobnie jak w latach ubiegłych
sporą grupę spraw stanowiły sprawy dotyczące opodatkowania podatkiem od
nieruchomości. W sprawach z powyższego zakresu zarysowały się następujące
problemy.
W sprawach o sygn. akt I SA/Łd 66/14, I SA/Łd 65/14 (wyroki z dnia 26 lutego
2014 r.) oraz I SA/Łd 126/14 (wyrok z dnia 25 marca 2014 r.), Sąd rozstrzygał problem
dotyczący opodatkowania podatkiem od nieruchomości dróg wewnętrznych. Uchylając
rozstrzygnięcia organów podatkowych wskazano w pierwszej kolejności na pogląd
wyrażony w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2013 r. o
sygn. akt II FPS 2/13. W rozstrzygnięciu tym stwierdzono, że zasada związania danymi
zawartymi w ewidencji gruntów i budynków uregulowana w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287
ze zm.), dalej: p.g.k., nie miała decydującego znaczenia dla wyłączenia z
opodatkowania podatkiem od nieruchomości, na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84
ze zm.), dalej: u.p.o.l. w stanie prawnym obowiązującym od dnia 9 grudnia 2003 r. do
dnia 31 grudnia 2006 r., budowli dróg oraz obiektów budowlanych związanych z
prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, o którym mowa w wymienionym
przepisie, w przypadku braku w tej ewidencji odpowiedniego oznaczenia symbolem „dr”.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zauważył, że w świetle uchwały reguła
związania danymi ewidencyjnymi na podstawie art. 21 ust.1 p.g.k. ma zastosowanie
wówczas, gdy ewidencją gruntów i budynków mogą zostać sklasyfikowane określone
kategorie

wymienione

w

u.p.o.l.

Przypisanie

ewidencji

gruntów

i

budynków

rozstrzygającej roli budzi natomiast zastrzeżenia, gdy określonymi symbolami
ewidencyjnymi (w rozpatrywanym przypadku symbolem „dr”) nie można oznaczyć
gruntów i obiektów wskazanych w ustawie podatkowej. Tymczasem w art. 2 ust. 3 pkt 4
u.p.o.l. wyraźnie wyodrębniono dwie różne kategorie przedmiotów wyłączonych z
opodatkowania w postaci „pasa drogowego” oraz „drogi”, a oznaczenia przyjęte w
ewidencji gruntów i budynków nie przewidują symbolu właściwego dla gruntów
stanowiących pasy drogowe, nie obejmują też swym zakresem budowli.
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Kontynuując ten kierunek Sąd stwierdził, że dla celów wymiaru podatku od
nieruchomości jaką jest budowla, czynnikiem który wyznacza wymiar tego podatku jest
wystąpienie zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego.
Znaczenie drugorzędne mają natomiast w tej mierze zapisy zawarte w ewidencji
gruntów i budynków. W konsekwencji Sąd przyjął, że dane zawarte w ewidencji nie są
wystarczające do stwierdzenia, że grunt oznaczony jako droga zwolniony jest z
opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. Dla
prawidłowego określenia zakresu wyłączenia dróg z opodatkowania tym podatkiem
konieczne jest więc faktyczne ustalenie, czy na danym terenie znajduje się tego rodzaju
budowla oraz czy występuje aspekt powiązania z prowadzeniem ruchu drogowego.
Z kolei w wyroku z dnia 16 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Łd 264/14),
dotyczącym opłaty targowej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalając
skargę przywołał pogląd zawarty w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
3 lutego 2014 r., sygn. akt II FPS 11/13. Sąd kasacyjny w powiększonym składzie
wyraził w niej pogląd, że tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409) może być
budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., jeżeli jest budowlą wprost wymienioną
w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego lub w innych przepisach tej ustawy oraz załączniku
do niej, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami w
rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b) Prawa budowlanego. Spełniający wskazane kryteria
tymczasowy obiekt budowlany, o ile jest związany z prowadzeniem działalności
gospodarczej, podlega opodatkowaniu na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.
W ocenie Sądu pierwszej instancji kioski handlowe skarżących nie spełniały tych
kryteriów, co wynika zarówno z protokołu z oględzin dokonanych przez pracowników
organu pierwszej instancji, z załączonych do akt sprawy zdjęć tych obiektów oraz
umowy najmu (zawartej przez skarżącego z A Sp. z o.o. w S. jako właścicielem
nieruchomości). Dowody te wskazują wyraźnie, że wymienione obiekty nie można było
zaliczyć do budowli wprost wymienionych w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego lub w
innych przepisach tej ustawy oraz załączniku do niej, które stanowiłyby całość
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b)
Prawa budowlanego.
Skarżący nie byli więc podatnikami podatku od nieruchomości w związku z
przedmiotami opodatkowania położonymi na targowisku i nie mogli korzystać ze
zwolnienia od opłaty targowej, o którym mowa w art. 16 u.p.o.l. Zatem wbrew zarzutom
skargi, przepis ten nie miał zastosowania w niniejszej sprawie.
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Duża grupa spraw rozpoznawanych w 2014 r. dotyczyła kwestii „względów
technicznych”. Pojęcie to zawarte jest w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., zgodnie z którym
grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to
grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz
gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 1 lit. b), chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany
do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.
Uchylając zaskarżoną decyzję wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. akt I
SA/Łd 1442/13 (reprezentatywnym dla tej grupy spraw), Sąd wskazał, że pojęcie
„względów technicznych” jest nieostre, niedookreślone i wieloznaczne. Sąd zgodził się z
rozumieniem tego pojęcia przyjętym przez organy, a opartym na orzecznictwie sądów
administracyjnych, że są to trwałe przeszkody, niezależne od podatnika, odnoszące się
do przedmiotu opodatkowania, uniemożliwiające wykorzystywanie obiektu teraz i w
przyszłości do jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Zatem względy techniczne, to
nie względy prawne, technologiczne, ekonomiczne czy finansowe. Sąd zgodził się też
ze skarżącą Spółką, że istnienie „względów technicznych” może być dowodzone przez
podatnika różnymi dowodami. Nie jest w tym względzie wymagana decyzja organu
nadzoru budowlanego. Jeżeli organ podatkowy kwestionuje poprawność złożonej
deklaracji, powinien przeprowadzić postępowanie dowodowe w celu ustalenia, czy
względy te faktycznie występują. Organ ma do dyspozycji szereg środków dowodowych
(przesłuchanie strony, zeznania świadków, opinie biegłych), które umożliwiają mu
dokonanie oceny.
W rozpoznawanej sprawie z treści opinii technicznej przedstawionej przez
stronę, wynikało, że komin jest nieużywany od około 40 lat, jego stan techniczny w
czasie nabycia przez Spółkę był taki, iż groził zawaleniem, był przekrzywiony,
odchylony od pionu o około 30 cm. Wykonane w 2009 r. prace remontowe miały na celu
zabezpieczenie przed awarią. Komin został spięty klamrami, uzupełniono ubytki cegieł,
obniżono wysokość i wykonano impregnację od zewnątrz. Jednakże stan komina nadal
jest taki, że występują spękania, nieszczelności i wypalenia wewnątrz, co powoduje, że
nie jest możliwa skuteczna naprawa i nie jest możliwe wykorzystywanie tego obiektu.
Sąd zwrócił uwagę, że organy nie podważyły skutecznie twierdzeń Spółki o takim
stanie technicznym komina, który wyklucza skuteczną naprawę. Nie można też
przyjmować twierdzenia, że w zasadzie naprawa każdego obiektu budowlanego jest
możliwa, niezależnie od stanu w jakim się znajduje.
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W przedłożonej przez stronę opinii wskazano także na zmianę w technologii
pozyskiwania ciepła, bo ewentualne istnienie przeszkód o charakterze ekonomicznym
(nieopłacalność korzystania z komina) nie ma znaczenia, jeżeli istnieją przeszkody o
charakterze technicznym, czyli zły stan techniczny obiektu wykluczający użytkowanie i
naprawę. Dodatkowo stwierdzono, że względy techniczne, o których mowa w art. 1a
ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., mogą w konkretnej sytuacji być powiązane ze względami o
charakterze technologicznym. Względy techniczne, to nie tylko zły, czy katastrofalny
stan techniczny obiektu, ale także określona jego konstrukcja, która powoduje, że jest
on zaprojektowany i nadaje się do wykorzystania w toku określonego procesu
technologicznego. Może być tak, że właśnie z takich względów, a więc z uwagi na
ograniczenie prawne w zakresie korzystania z danego typu technologii na danym
obszarze, nie będzie możliwe wykorzystywanie danego obiektu, którego konstrukcja (a
więc względy techniczne) powodują, że jest on powiązany z wykorzystaniem technologii
zabronionej.
Znaczna część spraw dotyczyła też opodatkowania linii kablowych ułożonych w
kanalizacji kablowej. W sprawach tych, których reprezentatywnym przykładem jest
wyrok z dnia 12 września 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 921/14, Sąd wskazywał, że
przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości został określony w art. 2 ust. 1
u.p.o.l. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają jedynie obiekty
budowlane w postaci budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Z treści art. 2 ust. 1 u.p.o.l. wynika, że budynki i budowle stanowią
odrębne przedmioty opodatkowania. Na podstawie art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. budowlę
stanowi – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący
budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w
rozumieniu przepisów prawa budowlanego, związane z obiektem budowlanym, które
zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b) Prawa budowlanego, ilekroć w ustawie jest mowa o
obiekcie budowlanym – należy rozumieć przez to budowlę stanowiącą całość
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Stosownie do art. 3 pkt 3
Prawa budowlanego – przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany nie
będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska
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odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych,
elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia,
jako odrębne pod względem technicznym przedmioty składające się na całość
użytkową.
Sąd zauważył, że sieć telekomunikacyjna składa się z szeregu elementów
tworzących całość techniczno-użytkową, których połączenie w odpowiedni sposób zgodnie z wymogami technicznymi - umożliwia ich wykorzystanie w celu transmisji
danych. Nie można przy tym wykluczyć, iż każdy z tych elementów może być
samodzielnym obiektem, choć nie zawsze samodzielnie wykorzystywany będzie mógł
być do określonego celu, budowla stanowić ma zaś całość techniczno-użytkową.
Przykładem takiego obiektu jest kanalizacja kablowa. Jest ona samodzielnym obiektem
budowlanym, jednakże bez wypełnienia jej kablami nie pełni ona żadnej konkretnej
funkcji użytkowej. Dopiero kanalizacja kablowa i położone w niej kable oraz pozostałe
elementy, stanowią pewną całość użytkową, pozwalającą na prowadzenie działalności
gospodarczej w postaci świadczenia usług telekomunikacyjnych (por. R. Dowgier, Sieć
techniczna jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, Finanse
Komunalne z 2004 r., nr 12, s. 26, L. Etel, B. Pahl, Opodatkowanie linii kablowych
ułożonych w kanalizacji kablowej, Prawo i podatki z 2009 r., nr 4, s. 34). Całość ta
zatem razem stanowi budowlę sieciową (sieć techniczną), o której mowa w art. 3 pkt 3
Prawa budowlanego.
Sąd podzielił też utrwalony w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego
pogląd, zgodnie z którym przewody telekomunikacyjne ułożone w kanalizacji kablowej
tworzą całość techniczno–użytkową podlegającą opodatkowaniu jako jeden obiekt
budowlany podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a
ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.
Zaliczenie sieci telekomunikacyjnej do budowli powoduje, że podstawą
opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest jej wartość. Zgodnie bowiem z art. 4
ust. 1 punkt 3 u.p.o.l., podstawę opodatkowania dla budowli lub ich części stanowi
wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1
stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku,
niepomniejszana o odpisy amortyzacyjne. Ustalenia wartości sieci telekomunikacyjnej
należy zatem dokonywać na podstawie przepisów ustaw o podatkach dochodowych,
regulujących amortyzację środków trwałych.
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Kolejna kwestia, rozpoznawana w wyroku z dnia 3 grudnia 2014 r. I SA/Łd
876/14, dotyczy powierzchni użytkowej budynku, która w myśl art. 4 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.
stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Z kolei co zalicza się
do powierzchni użytkowej przewiduje art. 4 ust. 2 u.p.o.l., zgodnie z którym
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.
Oceniając stanowisko

organu

interpretującego

na

temat

opodatkowania

powierzchni antresol, Sąd odwołał się do semantycznego znaczenia pojęcia
„kondygnacja”, przez które należy rozumieć „część budynku między sąsiednimi
stropami lub między podłożem i najniższym stropem; piętro lub parter budynku” (por.
Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, T. I, wyd. PWN 1984, s. 985). Sąd
stanął na stanowisku, że część kondygnacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 u.p.o.l. nie
może oznaczać jedynie elementu składowego kondygnacji, powstałego przez jej
wewnętrzny podział. Pojęcie „części kondygnacji” należy definiować w oparciu o te
same zasadnicze kryteria co „kondygnacja”. Zatem część kondygnacji musi stanowić
część budynku między sąsiednimi stropami lub między podłożem i najniższym stropem,
wykazując przy tym pewną ułomność, np. z powodu braku odpowiedniej wysokości w
świetle lub zamknięcia przegrodami budowlanymi. W tym ostatnim przypadku obmiar
powierzchni użytkowej na podstawie art. 1a pkt 5 u.p.o.l., będzie dokonywany z
uwzględnieniem ściany „wirtualnej”, analogicznie jak na poddaszu użytkowym
(uważanym za kondygnację), w którym wysokość w świetle może się wahać: od poniżej
1,40 m do nawet powyżej 2,20 m.
Przedmiotem interpretacji była również kwestia uwzględnienia w pomiarach
powierzchni użytkowej słupów i filarów konstrukcyjnych. Z art. 1a pkt 5 u.p.o.l. wynika,
iż dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości powierzchnię użytkową
budynku lub jego części mierzy się po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych.
Zdaniem Sądu stanowisko organu, że powierzchnie słupów i filarów nie pomniejszają
powierzchni użytkowej budynku, można by było uznać za prawidłowe, gdyby elementy
te miały charakter ozdobny lub ściśle użytkowy. Jednakże w sytuacji gdy słupy czy filary
stanowią element konstrukcyjny budynku (jak wskazuje skarżąca we wniosku) – pełnią
one rolę ściany nośnej, zatem zasada mierzenia powierzchni użytkowej budynku
określona w tym przepisie będzie tu miała zastosowanie.
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Przedstawione powyżej sprawy nie wyczerpują z pewnością problematyki
związanej z podatkami i opłatami lokalnymi. Jednakże przywołane orzeczenia są w
pewnym sensie charakterystyczne dla tego roku i obrazują przyjętą linię orzecznictwa
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

FINANSE PUBLICZNE
Zakresem niniejszego opracowania objęte zostaną w pierwszej kolejności sprawy
dotyczące dotacji i subwencji z budżetu państwa w tym jednostek samorządu
terytorialnego (1), następnie sprawy budżetowe (2) oraz sprawy, których przedmiotem
było udzielenie absolutorium dla organów wykonawczych jednostek samorządu
terytorialnego (3), a także egzekucja należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów Ordynacji podatkowej (4).
1.

W sprawie oznaczonej sygnaturą akt I SA/Łd 69/14 Sąd uwzględnił skargę

Stowarzyszenia A w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S.
uchylającą w całości decyzję organu I instancji i określającą kwotę dotacji w wysokości
8.257,48 zł wykorzystaną przez Stowarzyszenie niezgodnie z przeznaczeniem i
podlegającą zwrotowi do budżetu Powiatu […] z odsetkami, jak dla zaległości
podatkowych. W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że spór między
stronami sprowadza się do oceny prawidłowości wydatkowania przyznanej na 2008 rok
dotacji w części wydatków na zakup oleju opałowego, jak i oleju napędowego na
potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w C. Dotyczyło to w szczególności
wydatków poniesionych w grudniu 2008 roku. W ocenie organu zgodnie z przepisem
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych dotacja
musi być wykorzystana do końca roku budżetowego, to jest w realiach niniejszej sprawy
do dnia 31 grudnia 2008 r., a w sytuacji jej niewykorzystania winna być zwrócona do
dnia 15 lutego następnego roku. Wydatkowanie środków przyznanych dotacją w roku
2008 na poczet wydatków na paliwo w roku 2009 stanowiło zaś w ocenie organu o
wykorzystaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w oparciu o art. 145 ust. 1 pkt 1
powołanej ustawy. A zatem skoro dotacja została wykorzystana niezgodnie z
przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu powiatu z odsetkami jak dla zaległości
podatkowych, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy
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wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241). W
ocenie Sądu za trafny należało uznać zarzut strony skarżącej, że postępowanie
administracyjne przeprowadzone przed wydaniem przez organ decyzji nie zapewniło
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Sąd wskazał, że obowiązek ten
wynika w szczególności z treści art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 Kodeksu postępowania
administracyjnego, zaś jego niedopełnienie stanowi naruszenie podstawowych zasad
postępowania administracyjnego i często uniemożliwia prawidłowe zastosowanie
przepisów prawa materialnego. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a.
uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów,
które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z
powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś
uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem
przepisów prawa. Tymczasem z uzasadnienia decyzji obu instancji nie wynika w
szczególności, jaka ilość paliwa grzewczego miała zostać wykorzystana przez
Stowarzyszenie i w jakim zakresie. Sąd podkreślił, że organy w żaden sposób nie
uzasadniły też swojego stanowiska o braku podstaw do rozliczenia dotacji z faktury z
dnia 9 grudnia 2008 r. na kwotę 61,31 zł, a wbrew poglądowi strony skarżącej przyjęły,
że istniała możliwość magazynowania oleju opałowego i uwzględniły w rozliczeniach
2.600 l oleju, który pozostał w zbiornikach. Uchylając zaskarżoną decyzję na podstawie
art. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm) Sąd
stwierdził, że dopiero po dokładnym ustaleniu stanu faktycznego możliwa będzie
merytoryczna ocena zasadności żądania zwrotu części dotacji na zakup oleju
opałowego, natomiast uzasadnienie faktyczne decyzji winno odpowiadać wymogom art.
107 § k.p.a.
2.

W sprawie oznaczonej sygnaturą akt I SA/Łd 127/14 A Spółka z o.o. z siedzibą

w Ł. na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), wniosła skargę na uchwałę Rady Powiatu Zgierskiego nr
XXX/271/12 z dnia 26 października 2012 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu
Zgierskiego nr XXV/232/12 z dnia 22 czerwca 2012 r., z uwagi na zmianę przepisów
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.
2572 ze zm.) dalej: „u.s.o.”, stanowiących podstawę prawną ww. uchwały, wchodzących
w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2014 r. Sąd oddalił
skargę. W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że podstawę do wydania
zaskarżonej uchwały stanowił przepis art. 90 ust. 4 u.s.o., w myśl którego organ
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stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania
dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich
wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres
danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej
wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Rozpatrując zarzut naruszenia §
2 pkt 2 uchwały z 22 czerwca 2012 r. w zakresie w jakim w przypadku braku na terenie
Powiatu Zgierskiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia
wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na
prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju, bez wskazania kryteriów wyboru
najbliższego powiatu Sąd podkreślił, że zgodnie z art. 90 ust. 3 zd. 2 u.s.o. w przypadku
braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą
do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę
lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. Gramatyczna
wykładnia tego przepisu, a w szczególności użyte w nim określenie „najbliższą gminę
lub powiat” w liczbie pojedynczej wskazuje, że podstawę do ustalenia dotacji stanowią
wydatki bieżące ponoszone tylko w jednym, a nie w kilku najbliższych powiatach na
prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. Ustawodawca nie zamieścił w
analizowanym przepisie takiego kryterium, lecz respektując wyrażoną w art. 165 ust. 2
Konstytucji RP zasadę samodzielności powiatu pozostawił organom samorządu
powiatowego swobodę w ustalaniu wysokości dotacji dla szkół, z uwzględnieniem
sytuacji ekonomicznej powiatu i z zastrzeżeniem, że dotacje te przysługują na każdego
ucznia w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków
bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu lub rodzaju. Zatem
ustawodawca zapewnił powiatom samodzielne prowadzenie gospodarki finansowej na
podstawie budżetu powiatu, a więc ustalanie wysokości wydatków, w tym także dotacji
dla szkół, na poziomie mającym pokrycie w planowanych dochodach budżetu powiatu.
W realiach rozpoznawanej sprawy Sąd uznał, że brak sprecyzowania sposobu i
kryteriów wyboru najbliższego powiatu w definicji pojęcia „najbliższy powiat”, użytego w
zaskarżonej uchwale, nie narusza regulacji ustawowych zawartych w art. 90 ust. ust. 3
zd. 2 u.s.o. Jednocześnie ani ten, ani żaden inny przepis u.s.o. nie zobowiązuje organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, aby takie kryteria ustalał. Odnosząc
się do zarzutu niezgodności § 5 pkt 1 uchwały z przepisami u.s.o. Sąd konfrontując
treść art. 90 ust. 4 i art. 90 ust. 3 w zw. z ust. 3c u.s.o ze wskazanym przepisem
uchwały wskazał, że zobowiązanie przedmiotową uchwałą osoby prowadzącej szkołę
do złożenia informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów według stanu na dzień 1.
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każdego miesiąca, nie narusza granic upoważnienia zawartego w ustawie, ani też
samej ustawy. Wysokość dotacji (przekazywanej miesięcznie) uzależniona jest od
rzeczywistej liczby uczniów szkoły. Stąd też jednostka samorządu terytorialnego, aby
mogła realizować zadania oświatowe, musi mieć wiedzę odnośnie faktycznego stanu
liczbowego uczniów, a źródłem tej wiedzy jest informacja od podmiotu prowadzącego
szkołę. Natomiast argument skarżącej, że ustawodawca nie precyzuje w jakim terminie
podmiot dotowany ma przedkładać do organu informacje o liczbie słuchaczy, nie może
prowadzić do wniosku, że termin ten jest dowolny i powinien być kształtowany według
uznania i wygody dotowanego. W ocenie Sądu formułując zarzuty dotyczące § 7 i 8 ust.
3 zaskarżonej uchwały (w zakresie w jakim uchwała przewiduje określenie stawek
dotacji na kolejny rok budżetowy, odnosząc się jednocześnie do „zdarzeń zaszłych i
zakończonych”), skarżąca nie dostrzega, że planowana wysokość wydatków (art. 212
ust. 1 pkt 2 u.f.p.), podobnie zresztą jak zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 214 pkt 1 u.f.p.), nie
oznaczają wydatków, które faktycznie w takiej wysokości zostaną poniesione z tego
tytułu. Wydatki planowane oznaczają kwoty przybliżone, ustalane często w oparciu o
analogiczne zdarzenia roku ubiegłego, co weryfikowane jest po zakończeniu roku
budżetowego i ma odniesienie również do ostatecznego rozliczenia dotacji.
Ustosunkowując się do zarzutów dotyczących kontroli wykorzystania dotacji, Sąd
odwołał się do ustawy z dnia 12 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. Nr 56, poz. 458), która weszła w życie w dniu 22 kwietnia 2009 r. i która
wprowadziła zmiany m.in. w zakresie dotowania szkół i placówek oświatowych. W
ocenie Sądu treść art. 90 ust. 4 u.s.o. nie pozostawia żadnych wątpliwości, że
ustawodawca

upoważnił

organy

stanowiące

samorządu

terytorialnego

do

szczegółowego określenia trybu i zakresu kontroli, jaka może zostać przeprowadzona z
punktu widzenia prawidłowości wykorzystania środków uzyskanych z udzielonej dotacji.
Zdaniem Sądu pojęcie kontroli powinno być rozumiane jako działanie mające na celu
sprawdzenie, zestawienie zastanego stanu faktycznego ze stanem wymaganym.
Uprawnienie do określenia trybu kontroli to z kolei ustalenie zasad, na jakich będzie się
ona odbywać, sposobu postępowania, procedury przeprowadzania kontroli. Oznaczenie
zakresu kontroli należy natomiast pojmować jako wskazanie jej granic, rozmiaru oraz
wskazanie elementów poddanych kontroli. W

ocenie Sądu zakwestionowane

unormowania uchwały wpisują się w tak określone ustawowe ramy delegacji. Analizując
treść art. 90 u.s.o. należy zauważyć, że ustawodawca wprowadził zróżnicowanie w
zakresie elementów przesądzających o przyznaniu dotacji oraz o jej późniejszym
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wykorzystaniu. Sąd wskazał, że przyznanie dotacji dla niepublicznych szkół ma
charakter podmiotowy, gdyż pozostaje w ścisłym związku z liczbą uczniów, którzy mają
do nich uczęszczać i jest ograniczone terminem udzielenia informacji o planowanej
liczbie uczniów przez podmiot prowadzący szkołę. Jednakże wydatkowanie już
udzielonej dotacji jest ograniczone poprzez podanie celów, którym ma ona służyć.
Wskazuje na to treść art. 90 ust. 3d u.s.o. Z kolei w art. 90 ust. 3e u.s.o.
zagwarantowano

organom

jednostek

samorządu

terytorialnego

możliwość

kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji. Należy przez to rozumieć, że
organy są uprawnione do badania, czy beneficjenci dotacji wykorzystują otrzymane
środki w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z celami określonymi w art. 90 ust. 3d u.s.o.
Rozwinięciem tej regulacji jest zawarcie ustawowej delegacji dla organów stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego do szczegółowego określenia procedury, zakresu
oraz elementów poddanych kontroli, przy zastosowaniu kryterium prawidłowości
wykorzystania środków, a więc zgodności z celami, którym udzielone dotacje mają
służyć. Wobec powyższego Sąd uznał, że zakwestionowany § 9 zaskarżonej uchwały
nie pozostaje w sprzeczności z zakresem ustawowej delegacji. W ocenie Sądu
rozliczenie wykorzystanej dotacji na podstawie zestawienia rodzaju poniesionych
wydatków, wpisuje się w uprawnienie organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego do określenia elementów niezbędnych do przeprowadzania kontroli
prawidłowości wykorzystania przyznanych środków. Obowiązek ten daje bowiem
możliwość porównania, czy poniesienie konkretnego wydatku pozostaje w zgodzie z
realizacją celów, o jakich mowa w art. 90 ust. 3d u.s.o. i sprawdzenia, czy udzielona
dotacja jest wykorzystywana w sposób prawidłowy. Ustanowienie zaskarżoną uchwałą
obowiązku składania comiesięcznego rozliczenia z wykorzystania dotacji (§ 9) oraz
prowadzenia dokumentacji dotyczącej sposobu wykorzystania dotacji (§ 5 pkt 3), mieści
się w granicach ustawowego upoważnienia wynikającego z art. 90 ust. 4 u.s.o. Sąd
stwierdził ponadto, że obowiązek zgłaszania w ciągu 14 dni wszelkich zmian w statucie
podmiotu dotowanego oraz zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji (§
5 pkt 4) wynika wprost z art. 82 ust. 5 u.s.o., a jego celem jest nie tyle rozliczenie
dotacji, lecz sprawdzenie czy dany podmiot jest nadal uprawniony do jej otrzymania.
3.

W wyroku z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 6/14 Wojewódzki Sąd

Administracyjny w Łodzi oddalił skargę D. J. – radnego Gminy R. na uchwałę Rady
Gminy R. z dnia […] Nr […] w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy R. za
2012 rok. Skarżący wnosząc skargę na to rozstrzygnięcie stwierdził, iż nie został
prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 maja
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2013 r., co jego zdaniem stanowiło naruszenie art. 11b, art. 21 ust. 4 ustawy o
samorządzie gminnym oraz § 88 pkt 2 Statutu Gminy R. z dnia 15 kwietnia 2013 r. Sąd
stwierdził, że zgodnie z art. 18a ust. 1 u.s.g. komisja rewizyjna kontroluje działalność
wójta gminy i podległych mu jednostek organizacyjnych oraz organów jednostek
pomocniczych w zakresie legalności. Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 4 u.s.g. radni
niebędący członkami mogą aktywnie uczestniczyć w posiedzeniu komisji na zasadach
określonych w statucie lub regulaminie obrad komisji, jednak bez prawa udziału w
głosowaniu. Prawo uczestniczenia w posiedzeniach każdej komisji rady gminy oznacza,
że ustawodawca nie ograniczył praw tych radnych wyłącznie do zabierania głosu w
dyskusji i składania wniosków, a jawność posiedzeń komisji rewizyjnych wyraża się
wszak nie w obowiązku uczestnictwa w nich radnych niebędących jej członkami, ale w
uprawnieniu do uczestnictwa w tych posiedzeniach. Zgodnie z art. 11b ust. 2 u.s.g.
obrady komisji (w tym także komisji rewizyjnej) są jawne, zatem w obradach tych mogą
uczestniczyć inne osoby, nawet niebędące mieszkańcami gminy, oczywiście bez prawa
głosowania. Szczegółowe zasady uczestniczenia w obradach komisji może regulować
statut lub regulamin obrad komisji (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5
lutego 2013r., II OSK 3029/12, dostępny w internetowej bazie orzeczeń sądów
administracyjnych na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Sąd podkreślił, że zgodnie z
§ 88 ust. 4 Statutu Gminy R. w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział jej
członkowie oraz zaproszone osoby (z wyjątkiem posiedzeń komisji, na których
przeprowadzane są kontrole). Żaden jednak z przepisów Statutu, ani też ustawy o
samorządzie

gminnym

nie

nakłada na przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej

określonego sposobu powiadamiania o posiedzeniach komisji; z ust. 2 § 88 Statutu
wynika jedynie obowiązek pisemnego zwołania posiedzenia komisji. W ocenie Sądu z
akt sprawy nie sposób jednak wywieźć, by radny D. J. był członkiem Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy R. i nawet, gdyby skarżący wcale nie został zawiadomiony o mającym się
odbyć w dniu 27 maja posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nie doszłoby w świetle
powołanych przepisów do naruszenia prawa mogącego skutkować koniecznością
unieważnienia uchwały Rady Gminy R. z dnia […] Nr […].
4.

Wyrokiem z dnia 4 listopada 2014 r. Sygn. akt I SA/Łd 771/14 Wojewódzki Sąd

Administracyjny w Łodzi uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 14
kwietnia 2014 r. utrzymujące w mocy postanowienie Dyrektora II Oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w Ł. z dnia 7 listopada 2013 r. w przedmiocie odmowy
uwzględnienia zarzutów na postępowanie egzekucyjne. W motywach podjętego
rozstrzygnięcia Sąd wyjaśnił po pierwsze, iż możliwość uruchomienia weryfikacji
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orzeczenia podjętego w pierwszej instancji jest istotą prawa do zaskarżenia
wyrażonego w art. 78 Konstytucji RP. Natomiast dwuinstancyjność postępowania
administracyjnego wynikająca z art. 15 k.p.a. oznacza, podobnie jak w przypadku art.
78 Konstytucji RP, dopuszczalność powtórnego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia przez
organ wyższego stopnia sprawy załatwionej w formie decyzji nieostatecznej. Powołując
się na treść art. 34 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1015 ze zm. ) w
związku z art. 33 § 1 punkt 1 - 7, 9 i 10 Sąd wskazał, że na postanowienia organu
egzekucyjnego I instancji służy zażalenie do organu odwoławczego, a stanowisko
wierzyciela wydawane w formie postanowienia jest również zaskarżalne w drodze
zażalenia. Zgodnie zaś z art. 83c ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. o
systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1442), zgodnie
z którym od wydanych w trakcie postępowania egzekucyjnego postanowień ZUS w
sprawie stanowiska wierzyciela zażalenie nie przysługuje. Treść cytowanego przepisu
wskazuje, że z woli ustawodawcy, w sprawach, w których wierzycielem jest ZUS, od
stanowiska wierzyciela wyrażonego w formie postanowienia zażalenie nie przysługuje.
W ocenie Sądu przyjąć należy, że owo ograniczenie, mające rangę ustawową, nie
wykracza poza ramy art. 78 Konstytucji RP. Jednocześnie zgodnie z uchwałą 7 sędziów
NSA z dnia 25 czerwca 2007r. sygn. akt I FPS 4/06 gdy egzekucja jest prowadzona
przez organ egzekucyjny będący zarazem wierzycielem, na podstawie wystawionego
przez siebie tytułu wykonawczego brak jest podstawy prawnej do wydawania przez
wierzyciela postanowienia zawierającego stanowisko wierzyciela. Sąd podkreślił jednak,
że wymieniona uchwała nie zwalnia organu odwoławczego od obowiązku ponownego
zbadania sprawy, wynikającego z art. 15 k.p.a., statuującego zasadę dwuinstancyjności
postępowania. W konsekwencji Sąd uznał, że zaskarżone rozstrzygnięcie organu
odwoławczego narusza i czyni jedynie fasadowym, a nie realnym środkiem ochrony art.
34 § 5 ustawy egzekucyjnej, zgodnie z którym od postanowienia organu I instancji służy
zażalenie.
Przedstawione wyżej sprawy nie wyczerpują problematyki związanej z finansami
publicznymi, jednakże są w pewnym sensie charakterystyczne dla tego roku i obrazują
przyjętą linię orzecznictwa w tym zakresie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w
Łodzi.
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PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA SKARBOWA
Sprawy z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią stosunkowo
nieliczną grupę spraw rozpoznawanych przez Wydział I WSA w Łodzi. W 2014 r.
zapadło kilkanaście wyroków w tym przedmiocie.
Przeważająca część tych spraw dotyczyła zastosowania tzw. sankcyjnej stawki
podatku, o której stanowi art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku
od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 101, poz. 649 ze
zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem stawka podatku wynosi 20% jeżeli przed
organem

podatkowym

lub

organem

kontroli

skarbowej

w

toku

czynności

sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania
kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu
nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a
należny podatek od tych czynności nie został zapłacony.
W sprawie oznaczonej sygn. akt I SA/Łd 356/14 w trakcie postępowania
wszczętego w 2008 r., w przedmiocie ustalenia wysokości przychodów nieznajdujących
pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok
2002, podatniczka powołała się na otrzymaną pożyczkę, składając deklarację PCC-3, w
której ujawniła zawarcie w dniu 3 stycznia 2002 r. umowy pożyczki pieniężnej.
Równocześnie w postępowaniu dotyczącym nieujawnionych źródeł przychodu skarżąca
wskazała przedmiotową pożyczkę jako jedno ze źródeł finansowania wydatków
poniesionych w 2002 r. Organy podatkowe oceniły, że zostały spełnione przesłanki
uzasadniające opodatkowanie pożyczki stawką 20%. Skarżąca dowodziła natomiast, że
sankcyjna stawka podatku nie może być zastosowana, gdyż z własnej inicjatywy, przed
powołaniem się w toku postępowania na okoliczność zawarcia umowy pożyczki,
zapłaciła należny z tego tytułu podatek.
Sąd nie podzielił stanowiska skarżącej. Ocenił, że gdyby przyjąć tok
rozumowania prezentowany przez skarżącą, zgodnie z którym złożenie stosownej
deklaracji oraz zapłata podatku mogą mieć miejsce również w toku czynności
kontrolnych (postępowania podatkowego), byleby tylko nastąpiło to przed powołaniem
się na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej przed organami kontroli (organami
podatkowymi), to mielibyśmy do czynienia z nieuprawnioną możliwością legalizowania
nieujawnionych źródeł przychodów. W ten sposób żadna czynność kontrolna nie
mogłaby skutecznie wykazać, że podatnik posiadał nielegalne źródła przychodu, skoro
również po wszczęciu postępowania kontrolnego (podatkowego) istniałaby możliwość
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złożenia deklaracji PCC oraz zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych
dotyczących zgromadzonego mienia, bez narażania się na sankcje, jakie przewiduje
ustawa podatkowa w przypadku dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Sąd ocenił, że stawka określona w
art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c. ma zastosowanie, gdy należny podatek nie został wpłacony
do dnia wszczęcia postępowania kontrolnego (podatkowego), w trakcie którego
podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki. Powyższa wykładnia art. 7 ust.
5 pkt 1 u.p.c.c. znajduje oparcie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego
(np. wyrok z 29 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 1177/11).
Powyższe stanowisko zostało wyrażone w sprawach oznaczonych sygn. akt I
SA/Łd 187/14, I SA/Łd 629/14, I SA/Łd 630/14, I SA/Łd 631/14, I SA/Łd 631/14, I SA/Łd
353/14. Sprawa oznaczona sygn. akt I SA/Łd 662/14 również dotyczyła zastosowania
stawki sankcyjnej, przy czym skarżąca dowodziła, że nie zawarła umowy pożyczki, lecz
umowę użyczenia pieniędzy.
Sprawa oznaczona sygn. akt I SA/Łd 128/14 dotyczyła wykładni art. 2 pkt 1 lit. g)
ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, regulującego jedno z wyłączeń z
opodatkowania. Zgodnie z powołanym przepisem nie podlegają podatkowi czynności
cywilnoprawne w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami
lub przepisom o autostradach płatnych.
W wymienionej sprawie skarżący nabył od Skarbu Państwa, reprezentowanego
przez

Państwowe

Gospodarstwo

Leśne

nieruchomość

obejmującą

budynek

mieszkalny. Notariusz, jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych, pobrał od
tej transakcji podatek według stawki 2%. Skarżący wystąpił o stwierdzenie nadpłaty
dowodząc, że przedmiotowa transakcja nastąpiła na podstawie ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania
mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek
handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych
mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, co zostało zawarte w akcie
notarialnym. Skarżący podkreślił, że art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy podatkowej nie odwołuje
się wyłącznie do norm prawnych zawartych w konkretnym akcie prawnym, tj. ustawie o
gospodarce nieruchomościami, bowiem użyto w nim szerszego pojęcia - przepisy o
gospodarce nieruchomościami. Organy podatkowe odmówiły stwierdzenia nadpłaty.
Sąd

uwzględnił

skargę.

Stwierdził,

że

podstawowym

aktem

prawnym

regulującym m.in. zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego jest ustawa z dnia
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21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wynika to z art. 1 ust. 1 pkt 1 tej
ustawy. Z art. 2 tej ustawy wynika zaś, że nie narusza ona innych ustaw w zakresie
dotyczącym gospodarki nieruchomościami, a w szczególności ustaw wymienionych w
punktach od 1 do 13. Wśród nich wskazana została w punkcie 3 ustawa z dnia 28
września 1991 r. o lasach. Wyliczenie tych innych ustaw zawierających również
regulacje dotyczące gospodarowania nieruchomościami jest przykładowe. Sąd ocenił,
że ustawa o lasach niewątpliwie zawiera m. in. regulacje prawne, których przedmiotem
jest tematyka, którą można określić jako „gospodarka nieruchomościami”, chociaż w
tym zakresie przepisy ustawy o lasach mają charakter przepisów szczególnych, bo
dotyczą pewnej określonej kategorii nieruchomości, a mianowicie nieruchomości
zalesionych i związanych z gospodarką leśną (art. 3 pkt 1 i 2 ustawy o lasach).
Przedmiotem sporu w sprawie oznaczonej sygn. akt I SA/Łd 1363/13 była
kwestia, czy podatnik nabył od spółki, której był udziałowcem, poszczególne składniki
majątkowe przedsiębiorstwa (stanowisko podatnika), czy też transakcja stanowiła
zbycie przedsiębiorstwa. Przyjęcie stanowiska podatnika oznaczałoby, że transakcja
podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, natomiast zakwalifikowanie
transakcji jako zbycie przedsiębiorstwa oznaczałoby, że czynność ta jest wyłączona z
opodatkowania podatkiem od towarów i usług (art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów
i usług), natomiast podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Sąd ocenił, że skarżący faktycznie kupił przedsiębiorstwo, ponieważ nabyty majątek
umożliwiał kontynuowanie dalszej działalności przez skarżącego, w tym samym
zakresie, zaś sam podatnik przyznał, że taki był cel transakcji.
Sprawa oznaczona sygn. akt I SA/Łd 936/14 dotyczyła natomiast opodatkowania
dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka uchwaliła dopłaty i
zadeklarowała podatek od tej czynności, a następnie wystąpiła do organów
podatkowych z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty twierdząc, że podatek został
uiszczony nienależnie m.in. z uwagi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16
lutego 2012 r. w sprawie C-372/10 Pak-Holdco.
Sąd uwzględnił skargę wskazując, że przysporzenie od wspólnika poprzez
pozostawienie środków do dyspozycji spółki w postaci dopłaty mieści się w kategorii
czynności wymienionej w art. 4 ust. 2 lit. b) dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca
1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. W przepisie tym jako
operację mogącą podlegać podatkowi kapitałowemu wymieniono zwiększenie majątku
spółki kapitałowej w drodze świadczenia usług przez członka, które nie powodują
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zwiększenia kapitału spółki, ale powodują zmianę w prawach spółki bądź mogą
zwiększyć wartość udziałów spółki.
W dniu 1 lipca 1984 r. polskie przepisy przewidywały, że czynność wniesienia
dopłat była opodatkowana stawką wyższą niż 0,5% stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt
3 lit. d) ustawy o opłacie skarbowej i § 54 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia w sprawie opłaty
skarbowej, tj. stawką 5%. Jednakże § 55 rozporządzenia w sprawie opłaty skarbowej
stanowił, że zwalnia się od opłaty skarbowej zawiązanie spółki lub zawiązanie zespołu
prowadzącego działalność w zakresie pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych
z miejscowych surowców.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Tematyka niniejszego opracowania obejmuje sprawy z zakresu podatku od
spadków i darowizn. Sprawy te nie należały do najliczniejszych; w 2014 r. Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Łodzi rozpoznał kilkanaście skarg w przedmiocie tego podatku.
Spośród wydanych w tym przedmiocie orzeczeń warto zwrócić uwagę na następujące
rozstrzygnięcia:
1. W wyroku z 27 czerwca 2014 r. w sprawie I SA/Łd 25/14, Sąd analizował
przesłanki uprawniające do skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej, uregulowanej w art.
16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity:
Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.; dalej: u.p.s.d.).
W stanie faktycznym sprawy znaczenie miała treść art. 16 ust. 1 pkt 3 u.p.s.d.
W ocenie Sądu treść tego przepisu jest jednoznaczna i wynika z niej, że warunkiem
skorzystania z przedmiotowej ulgi jest sporządzenie pisemnej umowy o opiekę nad
spadkodawcą z podpisem notarialnie poświadczonym oraz sprawowanie opieki nad
wymagającym takiej opieki spadkodawcą przez co najmniej dwa lata od dnia
poświadczenia podpisów przez notariusza. Umowa o sprawowanie opieki nad
spadkodawcą jest niezbędnym warunkiem upoważniającym do wykorzystania ulgi
mieszkaniowej i nie może być zastąpiona w jakikolwiek inny sposób. Nie budząca
wątpliwości okoliczność faktycznego sprawowania opieki nie czyni zadość warunkom
wynikającym z powołanego przepisu. Nawet wykazanie w postępowaniu dowodowym
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wyłącznego sprawowania opieki nad spadkodawcą nie może stanowić przesłanki do
zastosowania ulgi podatkowej.
W rozpatrywanej sprawie skarżąca, wnioskując o zastosowanie wobec niej ww.
ulgi, nie przestawiła umowy o sprawowanie opieki nad spadkodawcą. Przedłożyła
jedynie pełnomocnictwo, z poświadczonym przez notariusza podpisem spadkodawcy,
do występowania w jej imieniu przed wszystkimi władzami, urzędami, sądami, notariuszami,
instytucjami, przedsiębiorstwami, bankami, osobami prawnymi i fizycznymi we wszystkich
sprawach związanych z powyższym pełnomocnictwem, w tym do składania wszelkich
pism, wniosków, wyjaśnień i oświadczeń oraz czynienia wszystkiego co przy realizacji
pełnomocnictwa okaże się konieczne oraz do odbioru wszelkiej korespondencji
dotyczącej przedmiotu pełnomocnictwa, w tym przesyłek poleconych.
W ocenie Sądu skarżąca nie wypełniła przesłanek przyznania prawa do ulgi.
Zdaniem Sądu umowy, która wymaga współdziałania i oświadczeń woli co najmniej
dwóch

stron,

nie

można

zastępować

pełnomocnictwem,

to

jest

czynnością

jednostronną, oświadczeniem woli, które stanowi umocowanie dla pełnomocnika do
dokonania określonych czynności. Sąd podkreślił, że art. 16 ust. 1 pkt 3 u.p.s.d., który
określa prawo do ulgi podatkowej, należy interpretować w sposób ścisły bez możliwości
stosowania wykładni rozszerzającej zakres tej normy. Przepisy ustanawiające ulgi
podatkowe stanowią wyjątki od konstytucyjnej zasady powszechności i równości
opodatkowania i z uwagi na to, powinny być interpretowane w sposób ścisły. Nie można
zatem na gruncie art. 16 ust. 1 pkt 3 u.p.s.d. utożsamiać zawarcia umowy o opiekę
z udzieleniem pełnomocnictwa do działania w imieniu spadkodawcy.
2. W sprawie o sygnaturze I SA/Łd 696/14 (wyrok z 27 października 2014 r.) Sąd
oceniał zgodność z prawem stanowiska organów podatkowych co do braku możliwości
skorzystania przez podatnika ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ust. 1 u.p.s.d.
W myśl tego przepisu zwolnieniu od podatku podlega m.in. nabycie w drodze
dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych, między innymi przez wstępnych
(rodziców zmarłego), jeżeli zgłoszą właściwemu urzędowi skarbowemu fakt nabycia
w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania tego
poświadczenia w systemie informatycznym. W przypadku niespełnienia tego warunku
nabywca traci prawo do zwolnienia, a nabycie podlega opodatkowaniu na zasadach
ogólnych określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.
Dalej Sąd wyjaśnił, że w art. 4a ust. 2 u.p.s.d. ustawodawca ustanowił odstępstwo
od zasady wynikającej z art. 4a ust. 1, zgodnie z którym, jeżeli nabywca dowiedział się
o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których
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mowa w ust. 1 pkt 1 art. 4a, zwolnienie od podatku stosuje się wtedy, gdy nabywca
zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż
w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz
uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.
W rozpatrywanej sprawie podatnik uzyskał 23 lipca 2013 r. akt potwierdzenia
dziedziczenia, natomiast zgłoszenie nabycia rzeczy w drodze spadku, o którym mowa
w art. 4a ust. 1 u.p.s.d., złożył 3 marca 2014 r., to jest po upływie sześciomiesięcznego
terminu przewidzianego w tym przepisie. Podatnik argumentował, że może skorzystać
z dobrodziejstwa uregulowania zawartego w art. 4a ust. 2 u.p.s.d., ponieważ pozostawał
w przeświadczeniu, że spadkodawca przekazał cały swój majątek w testamencie innej
osobie.
Sąd nie podzielając stanowiska strony podkreślił, że na zastosowanie art. 4a ust. 2
u.p.s.d. nie pozwala subiektywne, a przy tym nieweryfikowalne poczucie spadkobiercy
o posiadanej wiedzy na temat rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze spadku.
Przyjęcie takiej możliwości prowadziłoby do tego, że warunek dotyczący terminu do
złożenia stosownego zgłoszenia podatkowego, w zasadzie nie miałby zastosowania.
Nie można bowiem w praktyce zweryfikować stanu wiedzy podatnika, na temat
poszczególnych rzeczy lub praw majątkowych nabytych przez niego w drodze spadku.
Na przyjęcie takiego stanowiska nie pozwala również to, że art. 4a ust. 2 u.p.s.d.
dotyczy przypadków o charakterze wyjątkowym, w których z natury i istoty nabycia
danego prawa majątkowego, czy własności rzeczy wynika, że nabywca mógł
dowiedzieć się o tym nabyciu później, nie zaś o sytuacje, kiedy nabywca dowiedział się
później na skutek własnych zaniechań czy zaniedbań, chyba że nie można przypisać
mu winy z uwagi na zaniedbania innych osób czy organów. W realiach sprawy
przeciwko twierdzeniom podatnika przemawiała również treść protokołu dziedziczenia,
w którym znalazło się oświadczenie podatnika o braku wiedzy co do testamentów, które
pozostawił po sobie spadkodawca. Podatnik został również pouczony przez notariusza
o obowiązku dokonania w terminie 6 miesięcy zgłoszenia faktu nabycia w drodze
dziedziczenia rzeczy lub praw majątkowych.
3. W kolejnym z orzeczeń, w których przedmiotem kontroli Sądu było
zastosowanie przez organy podatkowe art. 4a u.p.s.d. (wyrok z 6 lutego 2014 r.
w sprawie I SA/Łd 1201/13) Sąd podniósł, że bez wpływu na bieg sześciomiesięcznego
terminu, o którym mowa w art. 4a ust. 1 u.p.s.d., pozostaje zawarte w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku zobowiązanie komornika do sporządzenia spisu inwentarza
spadku. Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie przewidują również
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żadnych ustępstw w przypadku nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku
przez małoletnich. W kontekście uprawnień podatników wynikających z cytowanego
przepisu Sąd podkreślił, że organy podatkowe nie mają obowiązku doradzania
podatnikowi, ani czuwania by nie poniósł szkody z tytułu nieznajomości prawa.
4. W sprawie o sygnaturze I SA/Łd 542/13 (wyrok z 19 marca 2014 r.) Sąd
zajmował się kwestią zakwalifikowania do odpowiedniej grupy podatkowej skarżącej,
która pozostawała ze spadkodawcą w związku partnerskim i nabyła spadek w drodze
dziedziczenia

testamentowego.

Sąd

nie

podzielił

stanowiska

podatniczki,

że

pozostawanie w konkubinacie ze spadkodawcą przez kilkanaście lat, wspólne
prowadzenie gospodarstwa domowego oraz wzajemna opieka i troska, dają podstawy
do zaliczenia jej do I grupy podatkowej, w rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 1 u.p.s.d.
Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.s.d., wysokość podatku ustala się
w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Przy czym, jak
stanowi ust. 2 art. 14, zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego
stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa
majątkowe a – w myśl ust. 3 – do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
1) do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową,
rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
2) do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych
i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków
rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
3) do grupy III – innych nabywców.
W rozpoznawanej sprawie skarżąca ani w złożonym zeznaniu podatkowym, ani na
późniejszym etapie prowadzonego postępowania nie wykazała, że jest jedną z osób
zaliczanych do I grupy podatkowej. Również w skardze, powołując się na okoliczność,
że pozostawała w kilkunastoletnim związku partnerskim, przyznała, że zarówno ona, jak
i spadkodawca byli po rozwodach i spadkodawca nie mógł ponownie zawrzeć z nią
związku małżeńskiego w kościele, a ślub cywilny go nie satysfakcjonował. Tym samym
Sąd podzielił stanowisko organów podatkowych, które zaklasyfikowały skarżącą, jako
„innego nabywcę” do III grupy podatkowej.
Odnosząc się do złożonego przez stronę skarżącą wniosku o zwrócenie się do
Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem o zgodność przepisów ustawy o podatku od
spadków i darowizn z Konstytucją RP i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich
i Politycznych, sąd uznał ten wniosek za bezzasadny. Sąd zwrócił uwagę, że zgodnie
z art. 18 Konstytucji RP małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina,
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macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej
Polskiej. W tej sytuacji nie było zdaniem Sądu wątpliwości, że powołane przepisy
ustawy o podatku od spadków i darowizn nie naruszały Konstytucji.
5. W ostatnim z wyroków przedstawionych w niniejszym opracowaniu (wyrok z 4
sierpnia 2014 r. w sprawie I SA/Łd 284/14) Sąd zajmował się kwestią czy podatek
spadkowy, należny od spadkodawcy a uregulowany przez spadkobiercę, stanowiący
zobowiązanie spadkodawcy wobec państwa obcego (Niemiec), można potraktować
jako ciężar spadku pomniejszający masę spadkową, a zatem czy ma on wpływ na tzw.
czystą wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych.
W kontrolowanej sprawie podatnik pokrył ciążące na spadkodawcy zobowiązanie
podatkowe. Spadkodawca nabył bowiem wcześniej spadek na terenie Niemiec, jednak
przed śmiercią nie uiścił związanego z tym nabyciem podatku.
Sąd przypomniał, że jako długi i ciężary w rozumieniu art. 7 ust. 1 u.p.s.d.
traktowane są, oprócz długów spadkodawcy przechodzących na spadkobiercę zgodnie
z art. 922 § 1 w związku z § 2 K.c., także obciążenia należące do długów spadkowych
zgodnie z art. 922 § 3 K.c. oraz koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby
spadkodawcy, które – jako poniesione na rzecz spadkodawcy przed jego śmiercią –
mogłyby być zaliczone do długów spadkodawcy. Są to obciążenia bezpośrednio
związane

z

obowiązkami

przewidzianymi

w

przepisach

Kodeksu

Cywilnego

dotyczących spadków.
Sąd podzielił wyrażane w orzecznictwie stanowisko, zgodnie z którym prawa
i obowiązki wynikające z prawa podatkowego nie należą do spadku, a ich sukcesja jest
możliwa jedynie na podstawie przytoczonych przepisów Ordynacji podatkowej.
W ocenie Sądu reguła ta dotyczy jednak zobowiązań spadkodawcy i może być
skutecznie wdrożona przez administrację podatkową jedynie w odniesieniu do
zobowiązań podatkowych przypadających do zapłaty polskiemu budżetowi. Brak jest
unormowań prawnych zezwalających na przeniesienie odpowiedzialności przez polskie
organy podatkowe na spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy jakie
posiada wobec obcego państwa. Oznaczałoby to, że organ podatkowy w Polsce
wkraczałby w sferę regulacji prawa niemieckiego i w miejsce tamtejszych organów lub
obok nich za pośrednictwem stosownych regulacji Ordynacji podatkowej czynił
skutecznym domaganie się zapłaty z tytułu podatku spadkowego tam przypadającego
na rzecz państwa niemieckiego, z mocy aktu tego organu.
Dalej Sąd podniósł, że od sytuacji z jaką się zetknął w sprawie odróżnić należało
także sytuację, jaka zaistnieje gdy dojdzie do bezpośredniego nabycia praw do spadku
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po spadkodawcy zamieszkałym w obcym państwie wraz z odziedziczonym majątkiem
tam się znajdującym i zobowiązaniem z tytułu zapłaty podatku przypadającego poza
granicami Polski (np. w Niemczech). Będzie to zobowiązanie ciążące bezpośrednio na
spadkobiercy związane ściśle z jego osobą, które nie obciąża masy spadkowej
albowiem powstało po otwarciu spadku i dotyczy jedynie jego osoby. Z mocy art. 2
u.p.s.d. na takim spadkobiercy będącym obywatelem polskim będzie również ciążyło
zobowiązanie z tytułu nabycia spadku przypadające na terenie Polski.
W ocenie Sądu z uwagi na to, że katalog długów i ciężarów wymienionych w art. 7
ust. 3 u.p.s.d. nie jest katalogiem zamkniętym, pomimo że nawiązuje do obowiązków
wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących spadków, a z konstrukcji
ust. 1 tego przepisu wynika, że w każdym przypadku podstawą opodatkowania
podatkiem od spadków i darowizn jest czysta wartość przedmiotu opodatkowania, tym
samym brak jest podstaw do ograniczania możliwości czynienia innych potrąceń
w szczególności długów (ciężarów) wchodzących w skład masy spadkowej, nie
będących obciążeniami podatkowymi spadkobiercy związanymi z jego powołaniem do
spadku. Zdaniem sądu nadanie zobowiązaniu kwalifikatora – należność publicznoprawna
i zaliczenie do tego rodzaju należności – jest niewystarczające dla przyjęcia, że jest to
cecha dyskwalifikująca je jako ciężar wpływający na ustalenie podstawy opodatkowania,
bez odniesienia in casu. W stanie faktycznym sprawy Sąd uznał, że organy podatkowe
naruszyły art. 7 u.p.s.d. na skutek jego błędnej wykładni i uchylił zaskarżoną decyzję.

ULGI PŁATNICZE
Sprawy z zakresu ulg płatniczych oznaczone są w zarządzeniu nr 11 Prezesa
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia
zasad biurowości w sądach administracyjnych, symbolem 6117 i w roku 2014 stanowiły
nieliczną grupę spraw rozpoznawanych

w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Łodzi.
W bieżącym roku do WSA w Łodzi wpłynęły 43 sprawy dotyczące ulg płatniczych
(umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) w spłacie zobowiązań z tytułu
poszczególnych podatków. W sprawach z omawianego zakresu zarysowały się
następujące interesujące problemy:
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W sprawie o sygn. akt I SA/Łd 305/14 (wyrok z dnia 23 września 2014 r.) Sąd
oddalając skargę wskazał, że przepis art. 67a § 1 O.p. nie uzależnia przyznania ulg
podatkowych od łącznego spełnienia przesłanek ważnego interesu podatnika i interesu
publicznego, jednocześnie podkreślając, że przyznanie ulgi poprzez m.in. umorzenie
zaległości podatkowej jest zależne od uznania organu podatkowego. Sąd podzielił
ocenę organu podatkowego, zgodnie z którą rozdysponowując środki uzyskane ze
sprzedaży nieruchomości skarżąca powinna zabezpieczyć część środków na zapłatę
podatku. Tym bardziej, mając świadomość, że wywiązanie się z obowiązku zapłaty tego
podatku będzie niemożliwe lub wysoce utrudnione z bieżących dochodów. Sąd podzielił
stanowisko organu podatkowego, iż z okoliczności sprawy wynika, że skarżąca po
otrzymaniu należności za sprzedaż nieruchomości w 2011 r. miała realną możliwość
zapłaty podatku. Sąd podkreślił, że choć podatnik nie ma obowiązku traktowania
zobowiązań publicznoprawnych priorytetowo, a spłata zobowiązań prywatnoprawnych
jest z punktu widzenia podatnika równie istotna, to zgodzić się jednak należy ze
stanowiskiem, że podatnik nie może całkowicie pomijać obowiązku zapłaty podatku
licząc, że organ podatkowy umorzy zaległość podatkową. Wobec powyższego Sąd
wskazał, że w sytuacji sprzedaży przez skarżącą nieruchomości zarówno w 2010, jak
i 2011 roku należy uznać, że pomimo trudnej sytuacji majątkowej w jakiej znajduje się
skarżąca, wniosek o umorzenie zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę nie
zasługiwał na uwzględnienie, gdyż byłoby to rozwiązanie niesprawiedliwe wobec innych
podatników, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania w pierwszej kolejności.
W sprawie o sygn. akt I SA/Łd 608/14 (wyrok z dnia 7 października 2014 r.)
przedmiotem skargi strony była decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. odmawiająca
umorzenia w całości zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług za wskazane
miesiące 2005 oraz 2008 roku wraz z odsetkami za zwłokę. Uznając skargę za
niezasadną Sąd wskazał, że organy, powołując się na treść art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa, zasadnie uznały, iż w sprawie spełniona została przesłanka
ważnego interesu podatnika, nie wystąpił natomiast obiektywnie rozumiany interes
publiczny i w ramach uznania administracyjnego słusznie odmówiono stronie
pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Sąd wskazał, że obiektywnie trudna sytuacja
finansowa skarżącej nie może stanowić wystarczającej podstawy do zastosowania
wnioskowanej ulgi, ponieważ strona nie wykazała, aby obecne kłopoty finansowe
pozbawiły ją możliwości regulowania zaległości podatkowych w terminach ratalnych
i dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo, biorąc pod uwagę treść
skargi Sąd podkreślił, że instytucja umorzenia zaległości podatkowych w żadnym razie
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nie może służyć do korekty błędnych decyzji. Korekcie błędnych decyzji służy
postępowanie instancyjne, postępowania nadzwyczajne i sądowa kontrola legalności
aktów organów administracji. Umorzenie zaległości wchodzi zaś w grę na zupełnie
innym, późniejszym etapie, w którym istnienie zaległości podatkowej nie może budzić
wątpliwości. Dodatkowo Sąd wskazał, odnosząc się do oceny istnienia „interesu
publicznego” w sprawie, że z instytucji umarzania zaległości podatkowych nie można
czynić powszechnie stosowanego środka prowadzącego do zwolnienia z długu
podatkowego, w sytuacji gdy skarżąca korzystała z ulgi w postaci odroczenia terminu
płatności zaległości podatkowych.
W sprawie o sygn. akt I SA/Łd 957/14 (wyrok z dnia 3 grudnia 2014 r.) Sąd
uwzględniając skargę podatniczki wskazał, że organy podatkowe wprawdzie podjęły
próbę sformułowania definicji ważnego interesu podatnika oraz interesu publicznego, w
istocie jednak wprost nie stwierdziły braku przesłanek do umorzenia zaległości.
Sytuacja taka doprowadziła w efekcie do wydania negatywnego dla strony
rozstrzygnięcia na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Sąd wskazał
jednak,

że

tego

rodzaju

rozstrzygnięcie,

szczególnie

w

ramach

uznania

administracyjnego, powinno być przekonująco, wyczerpująco i jasno uzasadnione,
zarówno co do faktów, jak i co do prawa, tak aby nie było wątpliwości, że wszystkie
okoliczności

sprawy

zostały

głęboko

rozważone

i

ocenione,

a

ostateczne

rozstrzygnięcie jest ich logiczną konsekwencją. Tymczasem organy podatkowe nie
wyjaśniły należycie stanu faktycznego sprawy, a brak ustaleń we wskazanym zakresie
spowodował naruszenie zasad: prawdy obiektywnej (art. 122 Ordynacji podatkowej)
i zupełności postępowania podatkowego (art. 187 Ordynacji podatkowej), gdyż organy
nie rozważyły okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy. Doprowadziło to
do uchybienia zasadzie swobodnej oceny dowodów (art. 191 Ordynacji podatkowej),
gdyż przyjęty punkt widzenia nie był w ocenie Sądu wiarygodny, co w konsekwencji
stanowiło istotną wadę uzasadnienia wydanej decyzji (art. 210 § 4 Ordynacji
podatkowej).
Przedstawione powyżej sprawy nie wyczerpują z pewnością problematyki
związanej ze stosowaniem instytucji ulg płatniczych, jednakże przywołane orzeczenia
są w pewnym sensie charakterystyczne dla tego roku i obrazują przyjętą w tym zakresie
przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi linię orzecznictwa.
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SPRAWY BUDOWLANE
Rozpoznawane w 2014 roku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
sprawy z zakresu prawa budowlanego można podzielić na dwie zasadnicze grupy.
Pierwszą z nich stanowią sprawy ze skarg na akty administracyjne wydawane przez
Wojewodę […], jako organ administracji architektoniczno-budowlanej drugiej instancji.
W tej grupie mniej więcej jedna czwarta skarg na decyzje bądź postanowienia została
uwzględniona przez Sąd. Powodem uchylenia zaskarżonych rozstrzygnięć było przede
wszystkim naruszenie przepisów postępowania, natomiast w mniejszym stopniu
naruszenie przepisów prawa materialnego.
Pośród spraw, w których organy administracji architektoniczno-budowlanej
dopuściły się naruszenia przepisów postępowania można wskazać sprawę o sygn. akt II
SA/Łd 460/14, w której Sąd podniósł, że kategoryczne sformułowanie przepisu art. 138
§ 1 i 2 k.p.a. nie pozwala organowi odwoławczemu wydać kilku decyzji, po rozpoznaniu
kilku odwołań, lecz wskazuje, że organ „wydaje decyzję”. Oznacza to, że w sytuacji
wniesienia odwołań od decyzji organu I instancji przez wiele podmiotów, obowiązkiem
organu jest ich łączne rozpoznanie w jednym terminie i wydanie jednego
rozstrzygnięcia. Organ odwoławczy może więc zawrzeć w jednej decyzji różne
rozstrzygnięcia w stosunku do jednego lub kilku odwołujących się. Warunkiem
zgodności z prawem takiej decyzji jest to, aby rozstrzygnięcia te nie pozostawały ze
sobą w sprzeczności. Jeżeli więc organ odwoławczy ograniczy się do rozpoznania
odwołania tylko jednej strony, to podjęte w takiej sytuacji orzeczenie definitywnie kończy
postępowanie odwoławcze, a w konsekwencji wyłączona jest w ogóle możliwość
rozpoznania drugiego odwołania wniesionego przez inną osobę. Dlatego uznać należy,
że niedopełnienie obowiązku łącznego rozpoznania wszystkich odwołań jest istotnym
naruszeniem przepisów postępowania, mogącym mieć wpływ na wynik sprawy,
obligującym do uchylenia decyzji organu odwoławczego.
Ponadto w ww. sprawie Sąd wskazał na nieprawidłowe zastosowanie przez
organ przepisu art. 138 § 2 k.p.a. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem
Naczelnego Sądu Administracyjnego, decyzja kasacyjna, powodująca przekazanie
sprawy do ponownego rozpatrzenia może być podjęta tylko w sytuacjach, określonych
w art. 138 § 2 k.p.a. Żadne inne wady postępowania ani wady decyzji podjętej w I
instancji, nie dają organowi odwoławczemu podstaw do wydania decyzji kasacyjnej tego
typu. Taki rodzaj decyzji organu odwoławczego, stanowiący wyłom od zasady
merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy, nie może podlegać
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wykładni rozszerzającej. Co do zasady bowiem, orzeczenie organu odwoławczego
winno mieć charakter reformacyjny (art. 138 § 1 k.p.a.), zaś uprawnienia kasacyjne tego
organu, mają charakter wyjątkowy. W sprzeczności z art. 138 § 2 k.p.a. pozostaje
zatem wydanie decyzji kasacyjnej zarówno w przypadku, gdy zaskarżona decyzja była
dotknięta jedynie błędami natury prawnej, jak i w przypadku, gdy postępowanie
wyjaśniające

pierwszej

instancji

jest

dotknięte

niewielkimi

brakami,

które

z

powodzeniem można uzupełnić w postępowaniu odwoławczym. Podobne stanowisko
zajął Sąd w wyroku o sygn. akt II SA/Łd 327/14.
Do uchybień w zakresie prawa procesowego trzeba zaliczyć także niewłaściwe
stosowanie

przez

organy

administracji

architektoniczno-budowlanej

przepisów

dotyczących trybów nadzwyczajnych. W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 609/14 Sąd
wyjaśnił, że postępowanie wznowieniowe składa się faktycznie z dwóch etapów. W
ramach pierwszego etapu, organ administracji publicznej bada wyłącznie kwestie
dopuszczalności wznowienia, a więc, czy wznowienie postępowania jest dopuszczalne
z przyczyn podmiotowych, przedmiotowych oraz, czy został zachowany termin do
złożenia wniosku o wznowienie postępowania. Oprócz tych kwestii organowi nie wolno
badać żadnych innych zagadnień. Przede wszystkim zaś, nie wolno mu oceniać, czy
wskazane we wniosku przyczyny wznowienia rzeczywiście wystąpiły. Tego rodzaju
ocena jest bowiem możliwa dopiero w ramach drugiego etapu postępowania
wznowieniowego, a więc po wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania.
Rzeczone

postanowienie

stanowi

niewątpliwie

podstawę

do

przeprowadzenia

postępowania merytorycznego co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia
istoty sprawy, które powinno zakończyć się wydaniem jednego z rozstrzygnięć
przewidzianych w art. 151 k.p.a. Jeżeli natomiast organ oceni, że wznowienie
postępowania z przyczyn podmiotowych, przedmiotowych lub z powodu uchybienia
terminu, o którym mowa w art. 148 § 1 lub § 2 k.p.a. nie jest możliwe, wówczas winien
wydać postanowienie o odmowie wznowienia postępowania administracyjnego. W
postanowieniu tym nie wolno mu jednak prowadzić jakichkolwiek rozważań na temat
faktycznego wystąpienia przesłanek z art. 145 § 1 pkt 1-8 k.p.a. lub z art. 145a i art.
145b k.p.a. Ponadto organ, prowadząc postępowanie na wniosek strony, związany jest
podstawami wznowieniowymi zawartymi we wniosku i nie może odnosić się do innych
podstaw nie wskazanych przez stronę. Tylko w postępowaniu wznowieniowym
wszczętym z urzędu to organ jest pełnym dysponentem takiego postępowania, to
znaczy

może

samodzielnie

wskazywać

przesłanki

wznowienia

postępowania

administracyjnego.
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Powtarzającą

się

wadą

postępowań

było

wadliwe

określenie

obszaru

oddziaływania planowanej inwestycji pociągające za sobą nieprawidłowe ustalenie
kręgu stron postępowania. Na przykład w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 524/14 Sąd,
uchylając zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji
zaznaczył, że przymiot strony w rozumieniu przepisu art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane został przypisany wszystkim tym podmiotom, których prawa gwarantowane
przepisami szczególnymi lub techniczno-budowlanymi powinny zostać uwzględnione w
toku postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Nie było bowiem intencją
ustawodawcy ograniczenie przymiotu strony postępowania w sprawie pozwolenia na
budowę wyłącznie do tych podmiotów, których prawa wynikające z tych przepisów
zostały już naruszone i to w sposób bezsporny, istotna jest bowiem możliwość
naruszenia interesów osób trzecich. Sąd podkreślił, że w orzecznictwie przyjmuje się, iż
wątpliwości na temat legitymacji do udziału w postępowaniu w charakterze strony
należy zawsze rozstrzygać na korzyść podmiotu domagającego się uznania go za
stronę. Wymaga tego cel postępowania administracyjnego, którym jest w szczególności
zapewnienie ochrony interesów jego stron.
Podobnie wypowiedział się Sąd w innej sprawie, o sygn. akt II SA/Łd 239/14, w
której dodatkowo podkreślił, że przepis art. 28 ust. 2 ustawy (strona w postępowaniu o
pozwolenie na budowę) jest lex specialis do art. 28 k.p.a (strona w postępowaniu
administracyjnym). Niewątpliwie osoby trzecie (w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo budowlane) mogą skutecznie kwestionować zamierzenie inwestycyjne inwestora
jedynie wówczas, gdy mają w sprawie interes prawny i tylko w takim zakresie, w jakim
zamierzenie to koliduje z ich uzasadnionym interesem. Inaczej mówiąc, przymiot strony
w postępowaniu administracyjnym ma osoba, której dotyczy bezpośrednio to
postępowanie, lub w którym może być wydane orzeczenie godzące w jej prawem
chronione

interesy

poprzez

ograniczenie

lub

uniemożliwienie

korzystania

z

przysługujących jej praw. Zawężenie to nie może jednak oczywiście prowadzić do
sytuacji bezzasadnego pozbawiania przymiotu strony w postępowaniu o pozwolenie na
budowę osób innych niż inwestor. Sąd wskazał, że przepis art. 3 pkt 20 ustawy zawiera
otwartą definicję obszaru oddziaływania obiektu. Odsyła bowiem do przepisów
odrębnych, którymi są m.in. przepisy rozporządzeń określających warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisy z zakresu ochrony
środowiska, ochrony zabytków, ochrony przyrody, prawa wodnego, a także przepisy z
zakresu zagospodarowania przestrzennego. W ocenie Sądu organy obu instancji
skupiły się przede wszystkim na weryfikacji spełnienia przez przedmiotową inwestycję
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określonych norm techniczno-budowlanych, tj. przepisów rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pomijając całkowicie kwestię
możliwych innych uciążliwości i oddziaływań obiektu o charakterze niemieszkalnym
(stacja kontroli pojazdów) w zakresie choćby akustycznym, drgań, emisji substancji, czy
też warunków higienicznych i zdrowotnych. Fakt, że projektowany obiekt zachowuje
odległości przewidziane w przepisach technicznych nie zawsze przesądza o tym, że
skutki istnienia i funkcjonowania tego obiektu ograniczą się do obszaru nieruchomości,
na której będzie realizowany, a nie będą miały negatywnego wpływu na istnienie
obiektów na nieruchomościach sąsiednich. Sąd stanął na stanowisku, że ustalenie
granic obszaru oddziaływania następuje każdorazowo na podstawie indywidualnych
cech obiektu budowlanego oraz jego przeznaczenia, a więc następuje na potrzeby
każdej konkretnej sprawy. Wobec braku wyraźnego wskazania przez ustawodawcę w
art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane przepisów, na podstawie których dochodzi do
wyznaczenia terenu w otoczeniu obiektu budowlanego, przyjąć należy że są to
wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy prawa wprowadzające określonego
rodzaju ograniczenia, czy też utrudnienia w zagospodarowaniu lub w dotychczasowym
korzystaniu z tego terenu, w tym także normy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jako aktu prawa powszechnie obowiązującego na terenie działania
organu, który go wydał.
Ciekawy problem natury procesowej ujawnił się na kanwie sprawy o sygn. akt II
SA/Łd 610/14. Sąd rozstrzygał sprawę ze skargi na decyzję wydaną w postępowaniu
wznowieniowym, odmawiającą uchylenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Sąd uznał, że organy błędnie przyjęły
brak przesłanki z art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. Wnioskujący o wznowienie postępowania,
który nie brał w nim udziału powołał się na przysługującą mu służebność gruntową na
gruncie objętym inwestycją, która to służebność nie została ujawniona w księdze
wieczystej, choć postępowanie sądowe w tej sprawie toczyło się od lat. Służebność
miała wpływ na status prawny strony i w konsekwencji na treść merytorycznego
rozstrzygnięcia. W ocenie Sądu istotnym w sprawie mogło być ustalenie, kiedy złożono
wniosek o dokonanie wpisu o ustanowionej służebności. Może to mieć znaczenie dla
oceny dochowania

należytej staranności dla

zapewnienia

sobie

efektywnego

korzystania z własnej nieruchomości w kontekście dostępu do drogi publicznej, a więc
czy dokonała niezbędnych formalności mających na celu ujawnienie swojego prawa w
księgach wieczystych. Według Sądu nie sposób w takiej sytuacji uznać, że służebność
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gruntowa służąca stronie skarżącej ma jedynie charakter faktyczny i że nie stanowi
okoliczności, której organ architektoniczno-budowlany nie powinien brać pod uwagę
przy ocenie sposobu zagospodarowania nieruchomości obciążonej. Organy winny się
zatem pochylić nad argumentacją i zarzutami strony skarżącej, mając na względzie
również i ten argument, że zaniedbanie ze strony organów Państwa nie powinno rodzić
ujemnych konsekwencji uczestnika postępowania, czy też rzutować na zakres jego
uprawnień w kolejnych postępowaniach, prowadzonych przez organy władzy publicznej.
Wyjaśnienie powyższych okoliczności, związanych z ewentualnym pozbawieniem
skarżącej dostępu do drogi publicznej w ustalonym prawnie wymiarze ma znaczenie dla
rozważenia, czy sporna inwestycja nie naruszy uzasadnionych uprawnień w zakresie
korzystania przez stronę skarżącą z nieruchomości inwestora.
W tej samej sprawie Sąd wskazał także na inne popełnione przez organy
naruszenia przepisów prawa procesowego i materialnego. Sąd podkreślił, że nie
wyjaśniono w sposób wyczerpujący zachowania odległości pojemników na śmieci od
okien z budynku na nieruchomości skarżącego. Organ uznał, że kryterium odległości
odnosi się jedynie do budynków mieszkalnych. Sąd zwrócił uwagę na błędną wykładnię
§ 23 ust. 1 w zw. z § 4 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zestawienie obydwu ww. przepisów nie
pozostawia wątpliwości, że obowiązek zachowania określonej w § 23 ust. 1 odległości
pojemników dotyczy wszystkich budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, zarówno na
pobyt stały, jak i czasowy. Ograniczenie działania tego przepisu tylko do budynków
mieszkalnych, czy przeznaczonych na pobyt stały nie znajduje żadnego uzasadnienia
prawnego. Przepis § 23 ust. 2 przewiduje wprawdzie przyjęcie mniejszej odległości, ale
przy zachowaniu odpowiedniego trybu postępowania, w tym po uzyskaniu stosowanych
opinii organów inspekcji sanitarnej.

W związku z tym za przedwczesny Sąd uznał

wniosek organu, że w postępowaniu merytorycznym (zakończonym pozwoleniem na
budowę) mogłaby jedynie zapaść decyzja tożsamej treści.
Problem służebności gruntowej i jej znaczenie dla możliwości zagospodarowania
działki budowlanej pojawił również na gruncie sprawy II SA/Łd 568/14. W uzasadnieniu
wyroku Sąd stwierdził, że o ile trudno sobie wyobrazić, aby ustanowienie służebności
gruntowej mogło pozbawić inwestora prawa do zabudowy własnej nieruchomości, co
byłoby sprzeczne z zasadą wyrażoną w art. 4 Prawa budowlanego, o tyle służebność ta
może mieć wpływ na sposób zagospodarowania działki obciążonej, w kontekście
zapewnienia dostępu do drogi publicznej z innej nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 9
ustawy Prawo budowlane). Błędem organu odwoławczego był zatem brak rozważenia,
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czy wystąpienie przez skarżącego o zasiedzenie służebności przechodu i przejazdu o
szerokości 3m przez działkę inwestorów nie stanowi przesłanki do zawieszenia
postępowania z urzędu, co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Jeżeli bowiem
działania skarżącego przed sądem powszechnym odniosą zamierzony przez niego
skutek w postaci stwierdzenia zasiedzenia służebności, to oczywistym jest, że projekt
budowlany obiektu przeznaczonego do realizacji na działce inwestorów powinien
zapewniać takie rozwiązania, że dostęp do drogi publicznej dla działki skarżącego
będzie zapewniony, ale nie tylko przez prawo przechodu, lecz także na prawie
swobodnego przejazdu, który musi spełniać określone parametry.
Ponadto w powołanej wyżej sprawie Sąd odniósł się do naruszenia przez organy
administracji architektoniczno-budowlanej przepisów prawa materialnego. W ocenie
Sądu ostateczny projekt budowlany, tj. po wszelkich poprawkach i uzupełnieniach,
powinien spełniać wymagania wynikające zarówno z ustawy Prawo budowlane, jak
również z przepisów wykonawczych. Wszelkie zmiany projektu również powinny być
przedstawione do sprawdzenia w tym samym zakresie, w jakim tych zmian dokonano.
Sąd zwrócił uwagę również na to, że co do zasady niedopuszczalnym jest, aby
rozwiązania projektowe mogły ulegać dowolnej zmianie w trakcie realizacji obiektu
budowlanego. Wszelkich nieistotnych zmian w projekcie budowlanym powinien dokonać
projektant na zasadach określonych w art. 36a ust. 5 i 6 ustawy Prawo budowlane, a w
przypadku odstępstw istotnych należy uzyskać decyzję o zmianie decyzji o pozwoleniu
na budowę art. 36a ust. 1 ustawy. Przede wszystkim jednak organ architektonicznobudowlany zatwierdza kompletny projekt, ujmujący wszystkie rozwiązania niezbędne
dla prawidłowej realizacji inwestycji. Sygnalizowanie już w treści projektu, że nie jest on
zupełny przesądza, że zatwierdzono niekompletną dokumentację, co stanowi obrazę
art. 35 ust.1 Prawa budowlanego.
Do drugiej grupy spraw budowlanych zaliczają się sprawy ze skarg na
rozstrzygnięcia organów nadzoru budowlanego, dla których organem II instancji jest […]
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. W tej grupie mniej więcej połowa
skarg została oddalona, zaś powodem uchylenia zaskarżonych rozstrzygnięć było
przede wszystkim naruszenie przepisów postępowania, które prowadziło do wadliwego
zastosowania przepisów prawa materialnego.
Najczęstszą przyczyną uchylenia zaskarżonych rozstrzygnięć było naruszenie
przez organy nadzoru budowlanego art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. W
sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1226/13 Sąd wskazał na błędy organu nadzoru
budowlanego popełnione na wstępnym etapie postępowania. Sąd podkreślił, że treść
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żądania strony wyznacza stosowną normę prawa materialnego lub normę prawa
procesowego, która ma znaczenie dla ustalenia zakresu postępowania, zatem to strona
powinna określić przedmiot postępowania, którego wszczęcia się domaga. Nie jest
rzeczą organu dokonywanie swoistej wykładni zgłaszanych żądań i konkretyzowanie
zawartych w piśmie twierdzeń i przypuszczeń przez formułowanie żądania za stronę.
Jeżeli organ ma jakiekolwiek wątpliwości co do zakresu i podstawy prawnej żądania
skarżącego, winien go wezwać do wyjaśnienia bądź sprecyzowania wniosku, zgodnie z
dyspozycją art. 64 § 2 k.p.a. Zaniechanie tych czynności powoduje, że organ nie tylko
dopuszcza się naruszenia powołanego przepisu, ale także postępuje wbrew
podstawowym

zasadom

postępowania

administracyjnego,

tj.

zasadzie

prawdy

obiektywnej, wyrażonej w art. 7 k.p.a., a także określonej w art. 8 k.p.a. zasadzie
prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy
publicznej. Sąd podkreślił także, iż postępowaniu zmierzającemu do wyjaśnienia
rzeczywistych

intencji

strony

towarzyszyć

winno

należyte

i

wyczerpujące

poinformowanie autora pisma o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących
mieć wpływ na ustalenie jej praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania.
Co więcej, organy administracji publicznej mają obowiązek udzielania stronom
niezbędnych wyjaśnień i wskazówek, aby nie poniosły szkody z powodu nieznajomości
prawa. Obowiązek informowania i wyjaśnienia stronom przez organ prowadzący
postępowanie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych toczącej się sprawy
(art. 9 k.p.a.) powinien być rozumiany szeroko. W przeciwnym razie dochodzi do
naruszenia art. 7 i art. 9 k.p.a. W rozpoznawanej sprawie nie dochowano powyższych
obowiązków, czym organy naruszyły przepisy art. 61a § 1 k.p.a., jak i art. 64 § 2 w zw. z
art. 7, art. 8 i art. 9 k.p.a., w stopniu mającym istotny wpływ na rozstrzygnięcie.
Ponadto w powyższej sprawie Sąd uznał, że ze sformułowania sentencji
postanowienia organu pierwszej instancji wynika, że organ ten odmówił wszczęcia
postępowania nie tylko z uwagi na brak interesu prawnego po stronie skarżącego we
wszczęciu postępowania, ale i z uwagi na brak podstaw do uwzględnienia żądania
skarżącego. Tymczasem z treści art. 61a § 1 k.p.a. wynikają dwie samodzielne i
niezależne przesłanki wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.
Jedną z nich jest wniesienie podania przez osobę, która nie jest stroną, a drugą
przesłanką jest zaistnienie innych uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających
wszczęcie

postępowania,

przy

czym

przyczyny

te

nie

zostały

w

ustawie

skonkretyzowane. Do takich przyczyn należą sytuacje, które w sposób oczywisty
stanowią przeszkodę do wszczęcia postępowania, np. gdy w tej samej sprawie
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postępowanie administracyjne już się toczy albo w sprawie takiej zapadło już
rozstrzygnięcie. Na skutek odmowy wszczęcia postępowania organ nie prowadzi
postępowania administracyjnego i nie rozstrzyga sprawy co do jej istoty. W tej sytuacji
należy przyjąć, że w postanowieniu wydanym w trybie art. 61a § 1 k.p.a. organ nie
może formułować wniosków i ocen dotyczących meritum żądania. Instytucja odmowy
wszczęcia postępowania kończy się aktem formalnym, a nie merytorycznym.
Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1332/13 Sąd zarzucił organom nadzoru
budowlanego naruszenie przepisów postępowania przez wadliwą ocenę materiału
dowodowego w sprawie, czego skutkiem było nieuzasadnione umorzenie postępowania
administracyjnego

jako

bezprzedmiotowego

w

sprawie

robót

budowlanych

wykonywanych w budynku mieszkalnym. Sąd podkreślił, że określając stan zgodności z
prawem trzeba mieć na uwadze zadania Prawa budowlanego, określone w art. 5 ust. 1
tej

ustawy,

a

więc

technicznobudowlanymi,

przede
ale

wszystkim

także

zgodność

poszanowanie

z

przepisami,

występujących

w

w

tym

obszarze

oddziaływania obiektu budowlanego uzasadnionych interesów osób trzecich, przez co
należy rozumieć także prawo własności. Sąd uznał, że pomimo, iż w rozpoznawanej
sprawie inwestor legitymował się ostatecznym pozwoleniem na wykonanie rozbudowy i
nadbudowy swego budynku mieszkalnego, to należało rozważyć, czy pozwolenie na
budowę uwzględniało wszystkie prace wykonane przez inwestora, czy któreś z nich nie
zostały wykonane w warunkach samowoli budowlanej, a więc zupełnie poza projektem,
bądź czy nie doszło do wykonania robót z odstępstwem od zatwierdzonego projektu,
czy odstępstwo to miało charakter istotny. Zdaniem Sądu organ nadzoru budowlanego
nie wyciągnął żadnych wniosków z ustalonych przez siebie faktów, mimo że zaistniała
podstawa do sprawdzenia, czy inwestor nie dopuścił się istotnego odstępstwa od
projektu budowlanego. Sąd podkreślił również, że zgodnie z art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane do zadań organów nadzoru budowlanego należy kontrola
przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, która obejmuje m.in.
kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego,
projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę.
Ponadto organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa
budowlanego badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami
administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i
postanowień, a także sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i
postanowień wydanych na podstawie przepisów Prawa budowlanego (art. 84a ust. 1 pkt
1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane). Z powyższego zatem wynika, że w
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sprawach dotyczących badania legalności robót budowlanych organy nadzoru
budowlanego winny działać z urzędu i muszą zbadać wykonane bądź wykonywane
roboty budowlane w każdym aspekcie ich zgodności z przepisami prawa.
Wreszcie Sąd zarzucił organom nadzoru budowlanego brak ustaleń, czy przed
wykonaniem robót budowlanych inwestor uzyskał zgodę na wejście na teren sąsiedniej
nieruchomości. Zdaniem Sądu w omawianej sprawie doszło do ingerencji w prawo
własności sąsiedniej nieruchomości, które chronione jest także przez przepisy Prawa
budowlanego, skoro uprawnienie do wykonywania robót budowlanych może uzyskać
tylko ten, kto wykaże się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego oraz art. 30 ust. 2 w zw. z art. 32 ust. 4 pkt 2
Prawa budowlanego). Sąd podzielił jednak stanowisko organu, że w takiej sytuacji
można dochodzić swoich praw wyłącznie przed sądem powszechnym. Do właściwości
organów nadzoru budowlanego nie należy także rozstrzyganie sporów granicznych.
W sprawach o sygnaturach akt: II SA/Łd 637/14, II SA/Łd 654/14, II SA/Łd 655/14
Sąd uchylił decyzje, którymi w trybie art. 52 ustawy Prawo budowlane nakazano
właścicielom nieruchomości rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych i dwóch
ogrodzeń. We wszystkich tych sprawach gmina zobowiązała się postawić dwa budynki i
wykonać ogrodzenie, po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i dokonaniu
zgłoszeń, na przekazanej skarżącym w wyniku umowy zamiany nieruchomości.
Właściciele, działając w zaufaniu do organu gminy udostępnili jej nieruchomość w celu
wykonania zobowiązania, które jak się okazało gmina zrealizowała w warunkach
samowoli budowlanej. Sąd uznał, że skierowanie nakazu rozbiórki do właścicieli
nieruchomości – jak to uczynił organ nadzoru budowlanego – w sytuacji, gdy
inwestorem i wyłącznym sprawcą samowoli budowlanej jest gmina stanowi jaskrawe
pogwałcenie zasady budowania zaufania do organów Państwa. Nie do pogodzenia z
zasadami Państwa prawa jest przerzucanie na właściciela skutków usunięcia samowoli,
do powstania której nie przyczynił się w najmniejszym stopniu, narażanie go na
ponoszenie kosztów rozbiórki i na konieczność odzyskania tych kosztów w procesie
cywilnym. W ocenie Sądu w takiej sytuacji nakaz rozbiórki winien być skierowany do
sprawcy samowoli, na co wszak pozwala przepis art. 52 ustawy Prawo budowlane.
W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1245/13 Sąd wskazał, że zakres rozstrzygnięcia
sprawy administracyjnej decyzją organu II instancji wyznaczony jest zakresem
rozstrzygnięcia organu I instancji. Organ odwoławczy nie może zmieniać rodzaju
sprawy, co oznacza, że w postępowaniu odwoławczym może być rozpoznana i
rozstrzygnięta wyłącznie tożsama pod względem podmiotowym i przedmiotowym
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sprawa. Organ odwoławczy nie może również rozszerzać zakresu sprawy. Wydanie
decyzji administracyjnej w trybie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., a więc decyzji utrzymującej w
mocy rozstrzygnięcie organu I instancji powinno mieć miejsce wtedy, gdy w wyniku
rozpoznania

sprawy

rozstrzygnięcie

organu

odwoławczego

pokrywa

się

z

rozstrzygnięciem organu I instancji. Sąd stwierdził, że w sprawie organ odwoławczy
naruszył w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy przepisy art. 7, art. 77 § 1,
art. 80 i art. 107 § 3, art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., ponieważ pomimo podzielenia jednego z
głównych zarzutów odwołania, co do kwalifikacji wykonanych przez skarżącą robót
budowlanych, jako prawidłową ocenił decyzję organu I instancji nakazującą rozbiórkę i
poprzedzające

jej wydanie

postępowanie administracyjne. Wyjaśnienie

kwestii

kwalifikacji wykonanych przez skarżącą robót budowlanych, w przekonaniu Sądu, miało
podstawowe znaczenie w tej sprawie, ponieważ zupełnie inny jest zakres pojęcia
„odbudowa” i „nadbudowa”.
Innym przykładem, gdzie naruszenie przepisów prawa procesowego miało wpływ
na wadliwe zastosowanie przepisów prawa materialnego jest sprawa o sygn. akt II
SA/Łd 179/14, w której Sąd wyjaśnił, że warunkiem wszczęcia i prowadzenia
postępowania w oparciu o przywołaną wyżej normę art. 48 Prawa budowlanego jest
uprzednie, nie budzące jakichkolwiek wątpliwości ustalenie, że w konkretnym
przypadku mamy do czynienia z budową obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 1
Prawa budowlanego. Sąd stwierdził, że zebrany w sprawie materiał dowodowy i jego
ocena nie mogły doprowadzić do wydania decyzji nakazującej rozbiórkę drogi w trybie
art. 48 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 4 Prawa budowlanego. Ponadto Sąd zarzucił, że
organy obu instancji, nie naprawiły błędów wytkniętych uprzednio przez tutejszy Sąd w
wyroku z dnia 25 maja 2011r. naruszając w sposób mający istotny wpływ na wynik
sprawy art. 153 p.p.s.a., art. 7, art. 77 § 1, art. 80, art. 81 i art. 107 § 3 k.p.a. Wadliwe
ustalenie i ocena stanu faktycznego sprawy skutkowały co najmniej przedwczesnym
uruchomieniem trybu przewidzianego w art. 48 ustawy Prawo budowlane.
Z podobnym problemem Sąd zetknął się w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 538/14
uznając, że kontrolowana decyzja rozbiórkowa posiada wady, wynikające z niepełnego,
przeprowadzonego z naruszeniem przepisów art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.,
postępowania wyjaśniającego. Organy nieprecyzyjnie określiły bowiem zarówno rodzaje
robót wykonanych w ramach samowoli budowlanej, jak również przedmiot rozbiórki. W
rozstrzygnięciu decyzji nakładającym obowiązek rozbiórki konieczne jest natomiast
zamieszczenie szczegółowych parametrów obiektów lub ich części, które mają
podlegać rozbiórce i konkretnej ich lokalizacji. Precyzyjne i nie budzące żadnych
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wątpliwości określenie nałożonego obowiązku jest konieczne również z tego powodu,
że organ ma obowiązek sprawdzenia wykonania nałożonego obowiązku przez osobę
zobowiązaną, a w razie braku dobrowolnego wykonania, spowodowania jego
wykonania w drodze egzekucji.
W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1262/13 Sąd uwzględnił skargę na decyzję
dotyczącą nałożenia obowiązku sporządzenia projektu budowlanego zamiennego,
stwierdzając naruszenie prawa, dające podstawę do wznowienia postępowania
administracyjnego (art. 145 § 1 pkt 1 lit. b p.p.s.a.). Sąd doszedł do przekonania, że
kluczowe znaczenie dla rozpoznawanej sprawy ma okoliczność, iż w konsekwencji
prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi organ
administracji architektoniczno-budowlanej II instancji, ostateczną decyzją uchylił decyzję
organu I instancji w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
inwestorom pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalno-usługowego oraz odmówił
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę tegoż
budynku. Zaistniał więc w sprawie taki stan rzeczy, że po dacie wydania zaskarżonej
decyzji została usunięta z obrotu prawnego decyzja stanowiąca podstawę jej wydania.
Decyzja organu administracji architektoniczno-budowlanej stanowiła podstawę do
prowadzenia przedmiotowego postępowania naprawczego i nałożenia przez organy
nadzoru budowlanego na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane
obowiązku sporządzenia projektu budowlanego zamiennego ze względu na istotne
odstępstwa od projektu budowlanego zatwierdzonego tą decyzją. Wyeliminowanie jej z
obrotu prawnego ostateczną decyzją organu administracji architektoniczno-budowlanej
spowodowało,

że

w rozpatrywanej sprawie

zaistniała

przesłanka

wznowienia

postępowania przewidziana w art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a.
Ciekawe zagadnienie wyłoniło się na kanwie sprawy o sygn. akt II SA/Łd 461/14,
w której Sąd skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 135 p.p.s.a. i dokonał także
oceny legalności postanowienia o wyłączeniu organu, które co prawda nie stanowiło
przedmiotu skargi do sądu, ale było aktem wydanym w granicach sprawy, której skarga
dotyczyła, uznając to za konieczne dla końcowego jej załatwienia. Sąd dopatrzył się
naruszenia przez organ odwoławczy art. 24 § 1 pkt 7 k.p.a., na mocy którego wyłączono
od załatwienia sprawy dotyczącej sprawdzenia legalności wykonania składowiska
odpadów dotychczas rozpatrujący ją organ I instancji i wyznaczono do jej rozpatrzenia
inny organ nadzoru budowlanego stopnia podstawowego. W ocenie Sądu powołana
przez organ odwoławczy podstawa prawna postanowienia nie uprawniała do
wyłączenia organu I instancji, bowiem przepis ten może mieć co najwyżej zastosowanie
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w przypadku ewentualnego wyłączenia pracownika organu od rozpatrzenia niniejszej
sprawy, podczas gdy przesłanki wyłączenia organu uregulowane są odrębnie w art. 25
k.p.a. Błędem zatem jest stosowanie przesłanek wyłączenia pracownika organu do
wyłączenia organu administracji publicznej od rozpatrzenia sprawy.
Podobnie jak w ww. omówionych sprawach ze skarg na decyzję Wojewody,
również niektóre rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
naruszały art. 138 § 2 w zw. z art. 136 k.p.a., sprzeciwiając się zasadzie
merytorycznego rozpatrzenia sprawy przez organ odwoławczy. W sprawie o sygn. akt II
SA/Łd 1003/13 Sąd podkreślił, że niewątpliwie inwestor nie spełnił jednego z
obligatoryjnych warunków legalizacji samowolnej zmiany użytkowania przedmiotowego
garażu. Dlatego rozpatrując sprawę organ odwoławczy winien sam ocenić, czy
zaistniały stan faktyczny i prawny pozwalał na wydanie rozstrzygnięcia innego niż to,
które wydał organ I instancji.
W okresie sprawozdawczym pojawiały się sprawy, w których przedmiotem
rozstrzygnięcia […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. było
rozpatrzenie zażalenia na postanowienie organu I instancji o odmowie zawieszenia
postępowania administracyjnego. W sprawach o sygn. akt II SA/Łd 631/14, jak i II
SA/Łd 504/14 Sąd wyjaśnił, że skoro procedury administracyjne nie przewidują
samoistnego

środka

zaskarżenia

dla

postanowień

o

odmowie

zawieszenia

postępowania, to środek ten stronie nie przysługuje. W takim przypadku zastosowanie
winien mieć przepis art. 134 w zw. z art. 144 k.p.a., który stanowi, że organ odwoławczy
stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność zażalenia oraz uchybienie
terminu do wniesienia zażalenia. Sąd podkreślił, że przepis art. 134 k.p.a. obliguje
organ drugiej instancji w pierwszej kolejności do badania dopuszczalności zażalenia.
Natomiast strona, której odmówiono zawieszenia postępowania, może w tym zakresie
podnosić zarzuty wyłącznie w odwołaniu od decyzji rozstrzygającej sprawę co do istoty
sprawy, co wprost wynika z regulacji art. 142 k.p.a. W omawianych sprawach Sąd
uchylił

zaskarżone

postanowienia

[…]

Wojewódzkiego

Inspektora

Nadzoru

Budowlanego w Ł. uznając, że rozpoznanie co do istoty przez organ odwoławczy
niedopuszczalnego środka zaskarżenia jako naruszenie przepisów postępowania, które
miało istotny wpływ na wynik sprawy. Natomiast w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 625/14
Sąd ocenił ww. naruszenie przepisów prawa procesowego jako rażące i w związku z
tym stwierdził nieważności postanowienia organu II instancji.
W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 617/14 Sąd wskazał, że ustalenie daty budowy
obiektu budowlanego ma charakter okoliczności istotnej dla zastosowania właściwych
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przepisów Prawa budowlanego a w konsekwencji dla właściwego rozstrzygnięcia
sprawy. Gdyby bowiem w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości ustalono, że
obiekt wzniesiony został przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r., to rzeczą
właściwego

organu

nadzoru

budowlanego

byłoby

zastosowanie

przepisów

zmierzających do ewentualnej legalizacji tego obiektu zgodnie z art. 37 – 40 ustawy
Prawo budowlane z 1974 r. Przepisy tej ustawy nie przewidywały zaś jakiejkolwiek
opłaty legalizacyjnej, od której uiszczenia uzależnione było odstąpienie od nakazu
rozbiórki.
W nawiązaniu do wspomnianego wyżej problemu intertemporalności przepisów
ustawy Prawo budowlane wskazać należy na sprawy o sygn. akt II SA/Łd 96/14 i II
SA/Łd 107/13. W pierwszej z nich Sąd wyjaśnił, że jeżeli samowola budowlana jest
ciągiem pewnych zdarzeń faktycznych mających miejsce na przestrzeni lat (1988 –
2005), to mają w takim przypadku zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane,
obowiązującego w dacie orzekania. Przyjęcie natomiast, że budowa budynku
letniskowego zakończona została przed dniem 1 stycznia 1994r., zaś wykonane
samowolnie w 2005r. roboty budowlane obiektu tego nie dotyczyły, nie pozwala na
legalizację dokonanej w latach 1988-1992 samowoli budowlanej, poprzez wykonanie
robót, mających związek z odrębną samowolą, której inwestorzy dopuścili się w 2005r.
Tego rodzaju praktyka prowadziłaby bowiem do sytuacji, w której przedmiotem
obowiązków nałożonych na podstawie ustawy Prawo budowlane z 1974r. byłaby w
istocie inwestycja, zrealizowana samowolnie pod rządami Prawa budowlanego
aktualnie obowiązującego. Ponadto dla oceny, czy zachodzi przesłanka przymusowej
rozbiórki z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z 1974r., tj. niezgodność
inwestycji z przepisami o planowaniu przestrzennym, należy zastosować przepisy
obowiązujące w dacie orzekania, z tym że powinno się uwzględnić także przeznaczenie
terenu, na którym powstał obiekt budowlany, od daty jego budowy.
Na koniec warto wspomnieć o tym, że sąd administracyjny orzekał także w
sprawach budowlanych w przedmiocie skarg na bezczynność i przewlekłe prowadzenie
postępowania przez organy administracji. W tym zakresie dotyczyło to w zasadzie tylko
organów nadzoru budowlanego I instancji. W sprawach tych Sąd w zależności od
okoliczności sprawy zobowiązywał organ do załatwienia sprawy, określał czy
bezczynność albo przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem
prawa, jak również wymierzał organowi grzywnę.
W tym miejscu warto podkreślić, że w kilku sprawach (np. sygn. akt II SAB/Łd
45/14) umorzono postępowanie sądowoadministracyjne z uwagi na to, że po wniesieniu
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skargi do sądu administracyjnego stan bezczynności organu administracji ustąpił.
Jednakże Sąd zaznaczył, że załatwienie sprawy przez wydanie decyzji nie zwalnia od
orzekania, czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszenie prawa, czy też
zarzucanej bezczynności nie można zakwalifikować jak rażąco naruszającej prawo. O
uwzględnieniu skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
można bowiem mówić nie tylko wówczas, gdy sąd zobowiązuje organ do wydania w
określonym terminie aktu. Przepis art. 149 p.p.s.a. w aktualnym brzmieniu zawiera
normę, według której uwzględnienie skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie
postępowania polega nie tylko na zobowiązaniu organu do wydania aktu w określonym
terminie, ale także na rozstrzygnięciu o tym, czy bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania miały miejsce, czy miały miejsce z rażącym naruszeniem
prawa, czy też nie miały charakteru rażącego. Użycie w zdaniu drugim art. 149 § 1
p.p.s.a. wyrazu „jednocześnie” nie oznacza, że ta część przepisu ma zastosowanie
tylko wówczas, gdy sąd zobowiązuje organ do wydania aktu w określonym terminie.
Podsumowując

w

zdecydowanej

większości

spraw

z

zakresu

prawa

budowlanego rozpoznawanych w okresie sprawozdawczym skargi na rozstrzygnięcia
zarówno organów administracji architektoniczno-budowlanej, jak i organów nadzoru
budowlanego (w tym na ich bezczynność albo przewlekłe postępowanie) były oddalane.
Organy administracji wykazywały się raczej dobrym poziomem znajomości prawa
materialnego, procesowego i orzecznictwa sądowoadministracyjnego.
Niestety pojawiły się także sprawy, w których przedmiotem zaskarżenia było
niewykonanie prawomocnych wyroków sądu administracyjnego. Dotyczyły one braku
działania tylko ze strony organów nadzoru budowlanego. W sprawach o sygn. akt II
SA/Łd 57/14, II SA/Łd 83/14, II SA/Łd 131/14, II SA/Łd 555/14 Sąd uwzględnił skargi i
wymierzył

organom

grzywny

za

ignorowanie

orzeczeń

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego.
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GOSPODARKA MIENIEM PAŃSTWOWYM I KOMUNALNYM,
W TYM GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI

Gospodarka

mieniem

państwowym

i

komunalnym,

w

tym

gospodarka

nieruchomościami rolnymi to tematyka spraw zastrzeżona dla symbolu 607. W ramach
tego symbolu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w 2014 r. rozpoznał i zakończył
sprawy o symbolu:


6072 dotyczące scalenia i podziału nieruchomości,



6073 dotyczące opłaty adiacenckiej,



6074 w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własności,



6079 inne o symbolu podstawowym.
Spośród spraw dotyczących scalenia i podziału nieruchomości o symbolu 6072

zdecydowana większość skarg została oddalona. Spośród tych spraw na uwagę
zasługuje sprawa o sygn. akt II SA/Łd 476/14, w której Sąd oddalił skargę RzymskoKatolickiej Parafii A w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w
przedmiocie odmowy zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowej wskazując, że
zgodnie z art. 95 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) – przywoływanej w dalszej
części niniejszego opracowania w skrócie jako „u.g.n.”, podziału nieruchomości można
dokonać niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu
niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli
podział ten ma na celu wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z
budynku mieszkalnego. Sąd za słuszne uznał stanowisko organów, że zastosowanie
art. 95 pkt 7 u.g.n. ma charakter wyjątkowy i może być powiązane wyłącznie z art. 4 pkt
3a ustawy, zgodnie z którym przez działkę budowlaną należy rozumieć zabudowaną
działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i
racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce. Z powyższego
wynika więc, że na działce, powstałej na skutek podziału, powinien istnieć budynek, o
czym mówi wprost art. 4 pkt 3a ustawy.
Tymczasem proponowany przez skarżącą podział działki zakłada w zasadzie
wydzielenie działki niezabudowanej. Nie można bowiem mówić o zabudowaniu działki,
skoro znajduje się na niej tylko niewielki fragment budynku „zachodzącego” z sąsiedniej
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działki nr 48/2. W stanie faktycznym sprawy nietrafny jest wniosek, że proponowany
przez stronę skarżącą podział służyć miałby właściwej obsłudze budynku, który w
istocie posadowiony jest na działce sąsiedniej nr 48/2, ma zapewniony dostęp do drogi
publicznej i urządzeń infrastruktury technicznej, a więc nie ma podstaw do
przypuszczenia, że bez dokonania podziału korzystanie z tego budynku jest
niemożliwe.

Wręcz

przeciwnie

budynek

jest

wykorzystywany

zgodnie

z

przeznaczeniem, natomiast fakt, że niewielki jego fragment znajduje się na działce
skarżącej w żaden sposób nie ogranicza możliwości z jego korzystania. W związku z
tym warunek „niezbędności”, o którym mowa w art. 95 pkt 7 u.g.n., który wyraźnie mówi
o podziale w celu korzystania z budynku mieszkalnego, nie został w tej sprawie
spełniony. Ponadto Sąd podkreślił, że nowo wydzielona działka nie ma ani dostępu do
drogi publicznej, ani do urządzeń infrastruktury technicznej, co oznacza, że jej
wydzielenie z pewnością nie jest potrzebne do korzystania z budynku znajdującego się
na działce nr 48/2. Wniosek o podział nie spełnia więc warunku „celowości” dokonania
podziału w trybie art. 95 pkt 7 u.g.n., który – jak przypomniał Sąd - jest podziałem o
wyjątkowym charakterze, w stosunku do zasad ogólnych, dlatego niedopuszczalna jest
jego interpretacja rozszerzająca.
Nie bez znaczenia – w opinii Sądu rozpoznającego tę sprawę było i to, że
działka, mająca powstać na skutek podziału, nie będzie spełniać pozostałych warunków
zastrzeżonych dla działki budowlanej, do jakich należy zaliczyć w pierwszej kolejności
dostęp do drogi publicznej. Zatwierdzenie podziału nieruchomości zgodnie z projektem
doprowadziłoby do powstania działki o przeznaczeniu budowlanym, która całkowicie
pozbawiona by była dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej jest
obligatoryjnym warunkiem każdego podziału nieruchomości, także dokonywanego
wedle ogólnych zasad, czy na podstawie planu lub decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie bowiem z art. 93 ust. 3 u.g.n. podział nieruchomości nie jest dopuszczalny,
jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej.
Tymczasem, jak wynika ze znajdującej się w aktach sprawy mapy z projektem podziału
nieruchomości, nowo wydzielona działka nie tylko nie miałaby bezpośredniego dostępu
do drogi publicznej, ale pozbawiona by była także dostępu do urządzeń infrastruktury
technicznej.
W ramach spraw o symbolu 6073, których tematyka dotyczy ustalenia opłaty
adiacenckiej na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt II SA/Łd 751/14, w której Sąd
uchylił decyzje organów obu instancji wskazując na niewłaściwe zastosowanie przez
biegłego przepisów prawa materialnego dotyczącego sposobu obliczania wartości
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nieruchomości po jej podziale (działki wydzielonej pod drogę wewnętrzną), co
doprowadziło do wadliwych ustaleń faktycznych w zakresie ustalenia wysokości opłaty
adiacenckiej, a w rezultacie skutkowało brakiem należytej oceny przez organ dowodu z
opinii biegłego, czym naruszył on dyspozycję art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 K.p.a.
Uzasadniając orzeczenie Sąd zwrócił uwagę, że z mocy § 36 ust. 6 pkt 5
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207, poz. 2109 ze zm.,
dalej w skrócie „rozporządzenie”), przy ustalaniu wartości nieruchomości wydzielonych
pod drogi wewnętrzne, przepisy § 36 ust. 1 - 4 rozporządzenia stosuje się jedynie
odpowiednio a nie wprost. Autorka operatu tymczasem wprost zastosowała metodę
liczenia wartości wskazanej działki, określoną w ust. 3 pkt 2 tegoż przepisu. Dopuszcza
on wprawdzie przyjęcie wartości gruntów o przeznaczeniu przeważającym wśród
gruntów przyległych, ale tylko wówczas, gdy przeznaczenie nieruchomości w wyniku
wywłaszczenia (w naszym przypadku podziału) powoduje zwiększenie wartości
nieruchomości. Tymczasem oczywistym się wydaje, że wartość nieruchomości
przeznaczonej pod drogę wewnętrzną jest niższa niż działki budowlanej. Przeznaczenie
– w wyniku podziału nieruchomości - części działki pod drogę wewnętrzną niewątpliwie
powoduje zawsze spadek jej wartości w stosunku do pierwotnego przeznaczenia, na
pewno zaś znaczącą różnicę w stosunku do wartości sąsiednich działek budowlanych.
Nie jest zatem w tym przypadku uprawnione obliczenie - na podstawie § 36 ust. 3 pkt 2
rozporządzenia - wartości działki, która w wyniku podziału nieruchomości stanie się
drogą wewnętrzną. W orzecznictwie przyjmuje się, że w operacie należy uwzględnić
taką wartość nieruchomości stanowiącej po podziale drogę wewnętrzną, jaką mają
działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne. Działka przejęta pod drogę publiczną
przedstawia zupełnie inną wartość.
Sąd podkreślił przy tym, że regulacje zawarte w § 36 rozporządzenia co do
zasady dotyczą sposobu ustalania odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi
publiczne, mającego stanowić rekompensatę za pozbawienie własności nieruchomości
niezależnie, a często wbrew woli dotychczasowych właścicieli. Zdecydowanie odmienny
jest stan faktyczny, w którym do podziału nieruchomości i związanej z tym zmiany jej
wartości dochodzi w wyniku nieskrępowanego działania właściciela. Z tych też
względów regulacje zawarte w § 36 ust. 1 – 4 rozporządzenia można stosować jedynie
odpowiednio do nieruchomości powstałych po podziale, z uwzględnieniem powyższych
odmienności.
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W ramach problematyki dotyczącej opłaty adiacenckiej zwrócić należy również
uwagę na sprawy o sygn. akt II SA/Łd 422/14, II SA/Łd 424/14 i II SA/Łd 426/14, w
których Sąd oddalił skargi na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł.
ustalające opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale na
poszczególne działki. W tych sprawach skarżący kwestionowali ustalenie wartości
nieruchomości po podziale jako sumy wartości poszczególnych działek. Odwołując się
do orzeczeń sądów administracyjnych oraz opinii Polskiego Związku Rzeczoznawców
wskazywali na brak podstaw do ustalenia wartości nieruchomości po podziale jako
sumy wartości poszczególnych działek powstałych po podziale. Sąd nie podzielił
zarzutów skarg i stwierdził, że przyjęta przez biegłe metoda szacowania odpowiada
prawu. Zaznaczył, że autorki uzgodnionego operatu oszacowały wartość przedmiotowej
nieruchomości

po

dokonaniu

podziału

w

ten

sposób,

że

określiły

wartość

poszczególnych działek geodezyjnych, powstałych na skutek tego podziału, a następnie
zsumowały ich wartości, co dało w ich ocenie najbardziej prawdopodobną cenę
nieruchomości podzielonej, od której należało obliczyć wysokość opłaty adiacenckiej.
Według Sądu nie można tracić z pola widzenia przytaczanej już wielokrotnie
podstawowej zasady określania wartości nieruchomości, zgodnie z którą wartość
rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena możliwa do
uzyskania na rynku (art. 151 ust. 1 u.g.n.). W rozpoznawanej sprawie określenie
wartości nieruchomości po jej podziale najpełniej odzwierciedla suma wartości
poszczególnych działek powstałych w wyniku podziału. Odrzucenie tego sposobu
określania wartości nieruchomości po jej podziale uniemożliwiałoby w wielu sytuacjach
w ogóle określenie tej wartości, np. przy braku transakcji, których przedmiotem byłyby
duże powierzchniowo nieruchomości, podzielone wprawdzie w trybie art. 98 u.gn. na
kilka czy kilkanaście działek, ale objęte jedną transakcją. Nie sposób nie zauważyć, że
doświadczenie wskazuje, iż po podziale zbywane są w znakomitej większości transakcji
działki uzyskane w wyniku podziału, po ich przekształceniu w samodzielne
nieruchomości. Oczywistym jest bowiem, że cena 1m2 mniejszej nieruchomości jest
znacząco wyższa, niż cena 1m2 nieruchomości dużej, co sprowadza się do tego, że ze
sprzedaży kilku nieruchomości, powstałych z nieruchomości dzielonej właściciel uzyska
wyższą cenę, niż gdyby sprzedał nieruchomość niepodzieloną, o znacznie większej
powierzchni.
Istotną w tych sprawach okolicznością było - zdaniem Sądu – to, że z operatu
szacunkowego i dołączonego do niego wypisu z rejestru gruntów, każda z działek
powstałych w wyniku podziału, stanowi już odrębną nieruchomość i posiada założoną
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księgę wieczystą, a co więcej, że nieruchomości te stanowią już własność osób
trzecich. Zatem podział spornych nieruchomości nastąpił w celu zbycia poszczególnych
działek gruntu, z których obecnie każda stanowi odrębną nieruchomość, posiadającą
odrębną księgę wieczystą. To również przemawia za prawidłowością przyjęcia, iż
wartością nieruchomości po podziale jest suma wartości rynkowej poszczególnych
działek. Z tego też względu nie można skutecznie postawić organom w niniejszych
sprawach zarzutu, że ustalenie wartości nieruchomości podzielonej jako sumy wartości
poszczególnych działek, nie odzwierciedlało skali wzrostu jej wartości po podziale, a
zatem było metodą niewłaściwą. To wszak biegły rzeczoznawca, w granicach
przyznanych mu kompetencji dokonuje wyboru właściwego podejścia oraz metody i
techniki szacowania nieruchomości (art. 154 u.g.n.), a analiza operatu nie wykazała
wadliwości w tym zakresie.
Sąd podkreślił również, że rozbieżność stanowisk w zakresie dopuszczalności
określonego wyżej sposobu ustalania wartości nieruchomości wystąpiła nie tylko na
kanwie niniejszej sprawy, ale także jest zauważalna zarówno w środowisku samych
rzeczoznawców

majątkowych

i

ich

organizacji

zawodowych,

jak

również

w

orzecznictwie sądów administracyjnych. Sądowi znane są orzeczenia Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu (wyrok z dnia 21 lutego 2013 r. o sygn. akt IV
SA/Po 1110/12, z dnia 15 maja 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 151/13 oraz z dnia 2
października 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 559/13), a także wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 stycznia 2012 r., sygn. akt II SA/Gl 506/11
(wszystkie dostępne w internetowej bazie orzeczeń sądów administracyjnych pod
adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl), w których akcentuje się, iż przedmiotem operatu
jest określenie wartości nieruchomości, którego to pojęcia nie należy utożsamiać z
pojęciem poszczególnych działek ewidencyjnych, jako że ustawa o gospodarce
nieruchomościami rozróżnia te dwa pojęcia. W wyrokach tych wskazano, że
nieruchomość po podziale ma analogiczną powierzchnię jak przed podziałem, taką
samą lokalizację, taki sam dostęp do infrastruktury, błędem jest zatem eksponowanie
jako cechy porównawczej powierzchni gruntu w celu wykazania wzrostu wartości
nieruchomości

po

podziale.

Pogląd

ten

na

gruncie

orzecznictwa

sądowoadministracyjnego nie jest jednak powszechny.
Przeciwne stanowisko zaprezentował m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Łodzi w wyroku z dnia 6 sierpnia 2014 r., sygn. akt II SA/Łd 361/14, gdzie stwierdzono,
że: „(...) każda z wydzielonych działek może samodzielnie stanowić przedmiot obrotu
rynkowego. Zasadą na rynku nieruchomości jest dokonywanie podziału działek w celu
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sprzedaży tak wyodrębnionych mniejszych działek po cenach wyższych niż cena, jaka
jest możliwa do uzyskania za 1m2 nieruchomości przed dokonaniem podziału. Regułę
stanowi dokonywanie podziału geodezyjnego celem osiągnięcia korzyści finansowych.
Obrót całością nieruchomości, mimo dokonania podziału, z pewnością nie jest typowym
zachowaniem

uczestników

rynku.

Podobnie

orzekały

Wojewódzkie

Sądy

Administracyjne: w Gdańsku z dnia 11 lipca 2012 r., sygn. akt II SA/Gd 223/12; w
Poznaniu z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 435/13; w Lublinie z dnia 30
stycznia 2008 r., sygn. akt II SA/Lu 833/07; w Olsztynie z dnia 18 września 2012 r.,
sygn. akt II SA/Ol 788/12, a także Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 22
lipca 2014 r., sygn. akt I OSK 2948/12 oraz z dnia 5 lutego 2014 r., sygn. akt I OSK
1123/12 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
Przytoczenia – w opinii Sądu – wymagało także stanowisko Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2013 r., sygn. akt VIII SA/Wa
324/13, który podkreślił, że: „(...) w art. 4 u.g.n. pkt 1 i 3 zostały zawarte definicje
nieruchomości gruntowej i działki gruntu. Zgodnie z art. 4 pkt 1 nieruchomością
gruntową jest grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali,
jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności, zaś w myśl art. 4 pkt 3 działką gruntu jest
niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część lub całość
nieruchomości gruntowej. Z powyższego wynika, iż pojęcie „działka gruntu” zawiera się
w pojęciu „nieruchomość gruntowa”. Tym samym użycie w art. 98a u.g.n. pojęcia
„nieruchomość”, w odniesieniu do nieruchomości przed podziałem i po podziale
oznacza, że ustalenia wzrostu wartości nieruchomości dokonuje się przez porównanie
wartości nieruchomości istniejącej przed podziałem i zsumowanej wartości wszystkich
nieruchomości powstałych w wyniku podziału”.
Dodatkowo za uznaniem, że organy w niniejszych sprawach dokonały
prawidłowego ustalenia opłaty adiacenckiej przemawiały – w ocenie Sądu - dwa
argumenty: po pierwsze, organy dokonały wyceny nieruchomości z poszanowaniem
reguł postępowania i zachowaniem pełnej weryfikacji operatu stanowiącego podstawę
wyceny, łącznie z poddaniem go kontroli komisji rzeczoznawców w trybie art. 157 u.g.n.
a ocena tego dowodu wbrew zarzutom skargi nie jest lakoniczna i nie narusza zasady
swobodnej oceny materiału dowodowego; po drugie, w stanie faktycznym niniejszej
sprawy, gdy każda z działek uzyskanych po podziale stanowi już odrębną
nieruchomość, a podział – co jest oczywiste w świetle wypisu z rejestru gruntów –
został dokonany w celu sprzedaży poszczególnych nieruchomości uzyskanych po
podziale, zsumowanie wartości tych poszczególnych nowych nieruchomości (działek)
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jest z punktu widzenia logiki i ekonomii w pełni uzasadnione.
Powyższe

przesłanki

przesądzały

o

uznaniu

za

trafne

stanowiska

zaprezentowanego w uzasadnieniach zaskarżonych decyzji. Za stanowiskiem przyjętym
przez organ opowiedziało się […] Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Jest
to stanowisko zgodne ze stanowiskiem Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (z dnia 31 października 2013 r., w sprawie
KA/79/2013). Podobną opinię wyraziło również Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Gospodarki Nieruchomościami (pismo z dnia 22 maja 2014 r., znak: DGNII-0770-1-TN/14).
Zagadnienie prawidłowości szacowania wartości nieruchomości jako sumy
wartości poszczególnych działek wchodzących w skład podzielonej nieruchomości
znalazło również potwierdzenie w orzeczeniach tutejszego Sądu wydanych w sprawach
o sygn. akt II SA/Łd 361/14, II SA/Łd 362/14.
Spośród spraw o symbolu 6074 warto przypomnieć sprawę o sygn. akt II SA/Łd
762/14, w której Sąd uchylił decyzje organów obu instancji wydane w przedmiocie
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z powodu
naruszenia przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na treść podjętego
rozstrzygnięcia. W motywach wyroku Sąd wskazał, że w związku z przekształceniem
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, skarżąca Spółka zobowiązana jest,
zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r., poz. 83), do uiszczenia z
tego tytułu stosownej opłaty, która w myśl art. 69 i art. 67 ust. 3a u.g.n. w zw. z art. 4
ust. 2 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
stanowi różnicę pomiędzy wartością gruntu jako przedmiotu prawa własności i
wartością prawa użytkowania wieczystego, ustalanych na dzień przekształcenia. Istotą
sporu jest natomiast to, czy ustalając tę opłatę w realiach rozpoznawanej sprawy organ
winien zastosować przepis art. 4 ust. 13 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności, który nakazuje przyjęcie za podstawę określenia
wysokości opłaty za przekształcenie wartości nieruchomości określonej dla potrzeb
aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, dokonanej nie wcześniej,
niż w ciągu ostatnich dwóch lat od złożenia wniosku.
Sąd podkreślił, że art. 4 ust. 13 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności, w swoim literalnym brzmieniu nie zawiera wprost
odesłania do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak ma to miejsce w
innych jednostkach redakcyjnych tego artykułu (ust. 2 oraz ust. 14 do 17 art. 4),
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niemniej instytucja aktualizacji opłaty rocznej, do której on nawiązuje unormowana
została w tej ustawie. Odwołując się do celu, jaki ustawodawca chciał osiągnąć
wprowadzając to unormowanie do systemu prawnego, Sąd wskazał, iż przepis ten
dodany został do ustawy przekształceniowej w następstwie jej nowelizacji dokonanej
ustawą z dnia 7 września 2007 r. - o zmianie ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U nr 191, poz. 1371). Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że
regulacja ta miała służyć obniżeniu kosztów przekształcenia, w konsekwencji czego
prawodawca uznawał za zbędne sporządzanie nowego operatu szacunkowego dla
potrzeb samego przekształcenia w sytuacji, gdy wartość nieruchomości została
ustalona w okresie bezpośrednio poprzedzającym przekształcenie (vide cz. II pkt 7
uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej, druk nr 2095, dostępny na stronach sejmu:
http://www.sejm.gov.pl, w zakładce prace sejmu V kadencji), przyjmując jednocześnie,
że ta bezpośredniość obejmuje okres 2 lat. Mając zatem powyższe na względzie Sąd
uznał, że przepis art. 4 ust. 13 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności winien być interpretowany jako nakaz odwołania się
przy określaniu podstawy opłaty za przekształcenie do wartości nieruchomości, w
oparciu o którą w okresie ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku o
przekształcenie ustalono nową kwotę opłaty rocznej, niezależnie od tego na jakim
etapie procedury, przewidzianej w art. 78 - 81 u.g.n., owo ustalenie nastąpiło.
W przedmiotowej sprawie w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku doszło do
aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Abstrahując zatem od kwestii
prawidłowości orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia 9 lipca
2013 r. i zastosowanej przezeń metody ustalenia opłaty, wskazać należało, że
orzeczenie wspomniane jest prawomocne zaś wysokość opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego jest ściśle związana z wartością gruntu, będącego przedmiotem
użytkowania wieczystego. Nie ma zatem znaczenia, że Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Ł. w treści orzeczenia nie określiło wprost wartości gruntu. Zgodnie
bowiem z treścią art. 72 ust. 1 u.g.n., opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się
według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej, określonej zgodnie z art.
67 ustawy. Nie ma więc wątpliwości co do tego, że wysokość tej opłaty jest pochodną
wartości nieruchomości. Nie ma też innego sposobu jej określenia, niż wykonanie
matematycznego działania, polegającego na zastosowaniu odpowiedniej stawki
procentowej do ceny nieruchomości gruntowej.
W rozpoznawanej sprawie - jak podkreślił Sąd - poza sporem jest, iż stawka
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procentowa dla przekształcanej nieruchomości wynosi 3 % ceny (art. 72 ust. 3 pkt 5
ustawy o gospodarce gruntami). Na tej podstawie z łatwością można wyliczyć, że
wartość nieruchomości w dacie aktualizacji opłaty wyniosła (jak słusznie już we wniosku
wskazywał użytkownik wieczysty) 2 614 700 zł. Wartość nieruchomości, wynikającą z
orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego wyliczyło też z łatwością Miasto
Ł. Tym samym, wobec niezakwestionowania orzeczenia SKO, organy nie miały
podstaw do powoływania nowego biegłego w celu sporządzenia operatu szacunkowego
dla wyceny tej nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i wykorzystanie jej w
procesie ustalania należnej za przekształcenie prawa opłaty. Rację ma zatem skarżąca
Spółka, że takimi działaniami organ naruszył art. 4 ust. 13 ustawy o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a naruszenie to było o tyle istotne,
że przełożyło się bezpośrednio na wysokość ostatecznie ustalonej za przekształcenie
opłaty. To zaś prowadzić musiało do uchylenia zaskarżonej decyzji, jak też uchylenia na
zasadzie art. 135 p.p.s.a. poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia 9
kwietnia 2014 r. Przy czym uchylenie z wyżej wymienionej przyczyny w całości
zakwestionowanych decyzji podyktowane jest tym, że przedmiot postępowania w
sprawie rozpoznanej zaskarżoną decyzją ma charakter niepodzielny. Przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wiąże się bowiem z koniecznością
wniesienia przez dotychczasowego użytkownika na rzecz dotychczasowego właściciela
nieruchomości opłaty za przekształcenie i należy ją ustalić w decyzji o przekształceniu
prawa (art. 4 ust. 2 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności). Nie można tego zatem zrobić odrębnie w drodze decyzji uzupełniającej.
W sprawach o sygn. akt II SA/Łd 390/14 i II SA/Łd 391/14 Sąd usunął z obrotu
prawnego decyzje organów administracji publicznej obu instancji w przedmiocie
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego z powodu naruszenia przepisów prawa
materialnego. W tych sprawach istotnym dla rozstrzygnięcia sprawy zagadnieniem była
odpowiedź na pytanie, czy organ w trybie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (t.j. Dz. U. z 2012 r.
poz. 83), mógł zastosować wyższą niż ustawowa – określoną w art. 4 ust. 4 ustawy, a w
konsekwencji niekorzystną dla użytkownika wieczystego stopę procentową. Ową stopę
procentową organ I instancji zastosował w oparciu o zgodę wyrażoną w zarządzeniu
Wojewody […].
W motywach uzasadnienia Sąd podkreślił, że analogiczne zagadnienie było już
przedmiotem rozważań WSA w Krakowie w sprawie sygn. akt II SA/Kr 136/14,
zakończonej wydaniem wyroku w dniu 15 kwietnia 2014 r., uchylającym decyzje
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organów obu instancji (https://cbois.nsa.gov.pl). Sąd w składzie rozpoznającym
niniejsze skargi w pełni podzielił wykładnię przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przedstawioną w
uzasadnieniu powołanego wyroku i w konsekwencji uznał za uzasadniony zarzut skargi
dotyczący wadliwej wykładni przepisu prawa materialnego tj. art. 4 ust. 4 w zw. z ust. 5
ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości.
Sąd zauważył, że zgodnie ze stanowiskiem strony skarżącej stopa procentowa
od nieuiszczonych rat opłaty została określona jednoznacznie przez ustawodawcę w
przepisie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności. Przewidziana w ust. 5 możliwość
odstępstwa od tak ustalonej stawki ma charakter wyjątkowy. Skorzystanie z tej
możliwości obwarowane zostało określonymi warunkami, których treść i zakres nie
mogą podlegać dowolnej i rozszerzającej wykładni. Wedle art. 4 ust. 17 w/w ustawy do
wyrażenia przez wojewodę zgody na zastosowanie innej stawki procentowej stosuje się
odpowiednio przepis art. 11 ust. 2 u.g.n. „Odpowiednie” stosowanie normy, do której
dany przepis odsyła nie polega na dowolnym doborze jej elementów, ale na
zastosowaniu tej normy w tak szerokim, jak jest to tylko możliwe zakresie.
Wskazany przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami reguluje tryb
wyrażania zgody przez m. in. wojewodę i nie pełni tylko funkcji „informacyjnej”. Nie ma
żadnych przeszkód, aby tryb ten w całości mógł być stosowany w przypadku wyrażania
zgody na inną stopę procentową od nieuiszczonych rat opłaty za przekształcenie prawa
wieczystego użytkowania we własność. Tryb ten zaś ma wyraźnie charakter
indywidualny, stosowany do konkretnego przypadku. Przekonuje o tym zarówno
konieczność złożenia odpowiedniego wniosku, jak i określenie terminu do wydania
zarządzenia, a przede wszystkim brak wyraźnie, ustawowo wskazanej kompetencji do
zastąpienia regulacji ustawowej regulacją lokalną. Wyrażenie zgody na odstępstwo ma
być inicjowane wnioskiem organu w określonej sprawie i okolicznościami tylko tej
indywidualnej

sprawy

ów

wniosek

może

być

motywowany.

Pogląd

co

do

indywidualnego charakteru zgody, o której mowa, wyrażony został także w wyroku NSA
z dnia 30 stycznia 2014 r. I OSK 2606/13. Sąd rozpoznający sprawy niniejsze w całości
podzielił argumentację tam zawartą, odnoszącą się w szczególności do zasadniczej
różnicy pomiędzy wyrażaniem zgody na udzielenie bonifikaty w zakresie opłat za
przekształcenie prawa, a wyrażeniem zgody na odstępstwo od ustawowo określonej
stopy procentowej. Wbrew poglądowi organu omawiana regulacja (art. 11 ust. 2 u.g.n.)
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wyłącza właśnie możliwość podejmowania przez wojewodę działań z własnej inicjatywy
i to w postaci wydania aktu o charakterze generalnym.
Wojewoda […] w zarządzeniu Nr […] z dnia […], wyraził zgodę na zastosowanie
przez Prezydenta Miasta Ł., wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej,
innej stopy procentowej, w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Ł., przy ul. B ,
obręb […], oznaczonych jako działki: nr 85/14 o pow. 0,8685 ha oraz działki nr 85/15,
85/23 i 85/24 o pow. 3,5397 ha, bowiem opierając się na uznaniowym charakterze
udzielania zgody w omawianej kwestii, podzielił stanowisko wnioskodawcy, iż zaszła
potrzeba równego traktowania użytkowników wieczystych nieruchomości na terenie
miasta Ł. (tj. zarówno stanowiących własność Skarbu Państwa, jak i Gminy Miasta Ł.),
wnoszących o rozłożenie opłaty za przekształcenie na raty. W uzasadnieniu
zarządzenia Wojewoda […] powołał się na uchwałę Nr XXX/535/12 z dnia 11 stycznia
2012 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia stopy
procentowej stosowanej w przypadku rozłożenia na raty opłaty z tego tytułu. W § 7 tej
uchwały wyrażono zgodę na oprocentowanie nieuiszczonej części opłaty według stopy
procentowej równej podwójnej stopie procentowej redyskonta weksli stosowanej przez
Narodowy Bank Polski.
Takie uzasadnienie określenia wyższej niż ustawowa stopy procentowej w
powołanym zarządzeniu Wojewody […], bez wszechstronnego rozważenia okoliczności
konkretnej sprawy jest - w ocenie Sądu - niewystarczające i niewątpliwie godzi w
słuszny interes użytkownika wieczystego. Ponadto uchwałą Nr LXXXVI/1787/14 z dnia
7 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. […] z 16.05.2014r., poz.2189), Rada Miejska w Ł. uchyliła
§ 7 uchwały Nr XXX/535/12 z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie warunków udzielania
bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości oraz określenia stopy procentowej stosowanej w przypadku
rozłożenia na raty opłaty z tego tytułu, a zatem zasadniczy argument uzasadnienia
zarządzenia Wojewody […] Nr […] z dnia […] stał się nieaktualny.
Niezależnie od powyższego, poza sporem jest, iż takie zarządzenie wojewody
nie podlega weryfikacji w toku postępowania w sprawie przekształcenia prawa
wieczystego użytkowania w prawo własności, oraz że organ nie jest związany zgodą i
może określić oprocentowanie zgodnie z przepisem ustawy. Takiej dowolności w
wyborze stopy procentowej przez organ, i to bez żadnych gwarancji ochrony dla
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podmiotu zobowiązanego, dopuścić się nie da. Charakter zarządzenia wojewody, na
podstawie którego wydano zaskarżoną decyzję, został określony w postanowieniu NSA
z dnia 26 kwietnia 2013 r. I OSK 759/2013 słowami: „zarządzenie wojewody wydane w
trybie art. 4 ust. 5 ustawy z 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nie stanowi aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej”.
Konstrukcja instytucji zgody i tryb jej udzielania pozwalają na stwierdzenie, że
odstępstwo od określonej ustawowo stopy procentowej zasadniczo dotyczy sytuacji, w
których

chodzi

o

przyjęcie

rozwiązania

mniej

korzystnego

dla

właściciela

nieruchomości, a nie użytkownika wieczystego. To właśnie dlatego organ zamierzający
przyjąć taką stopę procentową, której stosowanie może przynosić państwu lub
jednostce samorządu terytorialnego mniejsze niż gwarantuje to ustawa przychody, musi
uzyskać na to zgodę. Zgoda ta udzielana jest organowi, a nie stronie postępowania.
Skoro owa zgoda nie jest aktem podlegającym zaskarżeniu, to tym bardziej nie można
przyjąć, aby mogła ona dotyczyć stopy procentowej mniej korzystnej dla wieczystego
użytkownika. W takiej bowiem sytuacji wieczysty użytkownik byłby pozbawiony
możliwości ochrony własnych praw. Użytego przez ustawodawcę sformułowania „inna
stopa procentowa” nie można wykładać w sposób zaprezentowany przez organ. W art.
4 ust. 4 ustawy stopa procentowa nie została określona wartościowo, lecz odnosi się do
stopy procentowej redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Słowo „inna” użyte w ust.
5 odnosić więc należy nie do stawki (bo takiej w ust. 4 nie ma), lecz do sposobu
określenia stopy procentowej. W takim kontekście teza, że udzielenie zgody dotyczyć
może tylko takiej stopy procentowej, która wedle prognoz będzie bardziej korzystna dla
wieczystego użytkowania, jest w pełni uzasadnione. Udzielając zgody na przyjęcie
rozwiązania mniej korzystnego dla finansów państwa wojewoda (działający jako
reprezentant tego państwa) akceptuje stan z założenia dla strony korzystniejszy. Jest
oczywiste, że akceptacją tą, działając ewentualnie jako organ odwoławczy, będzie
związany.
W ramach ostatniej kategorii spraw „inne o symbolu 6079” na uwagę zasługuje
sprawa o sygn. akt II SA/Łd 1340/13, w której Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady
Miasta

Z.

w

sprawie

wyrażenia

zgody

na

sprzedaż

w

drodze

przetargu

nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Odwołując się do
ugruntowanego stanowiska judykatury Sąd przyjął szerokie rozumienie pojęcia „sprawy
z zakresu administracji publicznej” i stwierdził w związku z tym, że w konkretnym
badanym przypadku wniesienie przez L. F. skargi do sądu administracyjnego na
uchwałę Rady Miasta Z. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
87

nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jest dopuszczalne.
Zaskarżona uchwała jako rozstrzygająca w ramach wykonywania publicznoprawnych
zadań gminy o przeznaczeniu prawa użytkowania wieczystego danej nieruchomości do
sprzedaży w trybie przetargowym podlega więc rozpoznaniu przez sąd administracyjny.
Badając legitymację skargową strony skarżącej Sąd doszedł jednak do wniosku, że
zaskarżona uchwała Rady Miasta Z. nie narusza interesu prawnego lub uprawnienia
skarżącego. Skarżący, uzasadniając swoją legitymację do wniesienia skargi, wskazał
na „naruszenie prawa (...) do nieskrępowanego dysponowania nieruchomością (...) do
której przysługuje mu tytuł prawny na podstawie umowy dzierżawy (...)”. W
uzasadnieniu natomiast podniesiono głównie zarzuty naruszenia prawa w zakresie
rozwiązania umowy dzierżawy tj. co do skuteczności wypowiedzenia umowy, w tym
sposobu reprezentacji Miasta przy dokonywaniu tej czynności. Kwestie te nie są
uregulowane w kwestionowanej uchwale i jako takie nie mogły być przedmiotem
zainteresowania Sądu. Nadto, jak słusznie wskazał organ w odpowiedzi na skargę,
sprawy dotyczące skuteczności wypowiedzenia umowy, wydania przedmiotu dzierżawy
i rozliczenia nakładów należą do spraw z zakresu prawa cywilnego. Taka kategoria
spraw nie jest zaś objęta kognicją sądu administracyjnego. Ponadto Sąd stwierdził, że
podjęcie zaskarżonej uchwały nie powoduje ograniczenia skarżącego w wykonywaniu
uprawnień, przysługujących mu z tytułu umowy dzierżawy. Uchwała stanowi bowiem
jedynie rozstrzygnięcie o tym, czy prawo użytkowania wieczystego określonej
nieruchomości ma być przeznaczone do sprzedaży; na tym etapie nie chodzi jeszcze o
wykonanie sprzedaży, ale o decyzję, czy nieruchomość ma nadal pozostać w
użytkowaniu wieczystym gminy, czy też gmina ma wyzbyć się tego prawa. W tym
kontekście zaskarżona uchwała nie narusza zatem interesu prawnego skarżącego,
który dałby się wyprowadzić z jakiejkolwiek normy prawa materialnego. Uchwała nie
wpływa na ważność umowy dzierżawy – o skuteczności jej wypowiedzenia orzeknie
bowiem sąd powszechny.
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SPRAWY Z ZAKRESU WYWŁASZCZANIA I ZWROTU NIERUCHOMOŚCI
Wśród spraw dotyczących wywłaszczania i zwrotu nieruchomości oznaczonych
podstawowym symbolem 618, wyróżnić można sprawy, których przedmiotem jest:
- wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod
autostradę o symbolu 6180;
- zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę, o symbolu
6181;
- zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane, o symbolu 6182.
Analizując orzecznictwo w wymienionych kategoriach spraw dostrzeżono kilka
zagadnień prawnych wymagających omówienia.
W sprawie II SA/Łd 488/14 Sąd wskazał, że przepis art. 129 ust. 5 pkt 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z
2014r., poz. 518), stanowi dostateczną podstawę na gruncie prawa administracyjnego
do załatwienia wniosku o wypłatę odszkodowania za działkę przejętą i wykorzystywaną
pod drogę. Wyjaśnił w uzasadnieniu, że pozbawienie prawa do nieruchomości nie może
być utożsamiane wyłącznie z utratą tytułu prawnego przez dotychczasowego
właściciela i jego przejściem na rzecz innego podmiotu w związku z realizacją celu
publicznego. Wykładnia przepisu art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 1995r., nr 36, poz. 175/1 ze zm.)
dokonana w wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6 listopada
2007r., w sprawie Bugajna i inni przeciwko Polsce (skarga nr 22531/05) wskazuje
bowiem, iż pozbawienie prawa do nieruchomości następuje także jako skutek ingerencji
ze

strony

władzy

publicznej

w

swobodne

korzystanie

przez

właściciela

z

przysługującego mu prawa własności, chociażby w następstwie odjęcia wyłącznego
posiadania i wyłącznego użytkowania przedmiotu własności, przy jednoczesnym,
formalnym zachowaniu dotychczasowego tytułu prawnego do nieruchomości. Trybunał
wskazał, iż działania władzy publicznej, polegające na pozbawieniu posiadania i
korzystania z nieruchomości, które w praktyce znacząco ograniczają możliwość
efektywnego czerpania przez właściciela korzyści z przysługującego mu prawa,
powodują naruszenie prawa do poszanowania własności, a więc normy art. 1 Protokołu
Nr 1 stanowiącej, iż każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego
mienia oraz, że nikt nie może być pozbawiony swej własności chyba, że w interesie
publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi
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zasadami prawa międzynarodowego. Powyższe rozumienie, użytego w ratyfikowanej
przez Polskę umowie międzynarodowej, pojęcia „pozbawienie własności”, nie może
zatem pozostawać bez wpływu na treść znaczeniową użytego w art. 129 ust. 5 pkt 3
ustawy

o

gospodarce

nieruchomościami

pojęcia

„pozbawienie

prawa

do

nieruchomości”. Jednoznacznie wskazuje ono na konieczność objęcia dyspozycją tegoż
przepisu także tych stanów faktycznych, w których następuje, wskutek działania władzy
realizującej cele publiczne, praktyczne odjęcie właścicielowi władztwa nad jego
nieruchomością, nawet przy formalnym pozostawieniu tytułu prawnego. Takie
rozumienie, zastosowanej w art. 129 ust. 5 pkt 3 u.g.n., przesłanki „pozbawienia prawa
do nieruchomości” zapewnia koherentność krajowego porządku prawnego, którego
ratyfikowana umowa międzynarodowa jest częścią (art. 91 ust. 1 Konstytucji RP), i z
którą – wobec wyrażenia zgody na jej ratyfikacje w ustawie – przepis krajowej ustawy
nie może być sprzeczny (art. 91 ust. 2 Konstytucji RP w związku z ustawą z dnia 8
kwietnia 1994r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego (nr 1) i Protokołu Nr 4 do Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Dz. U. nr 67, poz. 287). Drugą
przesłanką umożliwiającą zastosowanie normy art. 129 ust. 5 pkt 3 u.g.n. jest, zdaniem
Sądu, istnienie w obowiązującym porządku prawnym przepisu przewidującego ustalenie
odszkodowania w związku z pozbawieniem prawa do nieruchomości. W tym wypadku
należy opowiedzieć się za stanowiskiem upatrującym takiej podstawy w art. 1 Protokołu
Nr 1 w związku z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP.
W sprawie II SA/Łd 71/14 pojawiło się zagadnienie organu właściwego w
sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Sąd przypomniał, że stosownie do
treści art. 142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz.U. z 2010r., nr 102, poz. 651 ze zm.) – rolę organu prowadzącego postępowanie
ustawodawca powierzył staroście (ust. 1). Jest on organem właściwym w sprawie bez
względu na to, czyją własnością jest nieruchomość, której dotyczy żądanie zwrotu
(Skarbu Państwa, gminy, powiatu, czy województwa). Zatem z mocy tego unormowania
kompetencyjnego

starosta

został

wyposażony

w

kompetencje

do

władczego

rozstrzygnięcia sprawy indywidualnej i wydania decyzji administracyjnej w I instancji.
Zgodnie z kolei z ust. 2 tego przepisu w sprawach, o których mowa w ust. 1, w których
stroną postępowania jest gmina lub powiat, prezydent miasta na prawach powiatu
sprawujący funkcję starosty podlega wyłączeniu na zasadach określonych w rozdz. 5
działu I Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z tym, że nieruchomości,
których zwrotu domagali się wnioskodawcy w kontrolowanym postępowaniu, stanowią
własność Powiatu […], który jest reprezentowany przez Starostę […], będącym
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równocześnie stroną przedmiotowego postępowania, to w ocenie Sądu zaistniały
podstawy do wyłączenia Starosty […]. Starosta nie może bowiem orzekać w
przedmiocie zwrotu nieruchomości będącej własnością powiatu. Starosta pełni funkcję
przewodniczącego organu wykonawczego powiatu, jakim jest zarząd powiatu, jest
kierownikiem starostwa i organem reprezentującym powiat na zewnątrz. Mogą
zachodzić w związku z tym wątpliwości co do jego bezstronności w takim
postępowaniu. Sprawowanie funkcji organu wykonawczego powiatu i pełnienie funkcji
jego ustawowego przedstawiciela można uznać za pozostawanie ze stroną w takim
stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć chociażby pośredni wpływ na prawa
lub obowiązki starosty. Zdaniem Sądu, prawidłowym w tej sytuacji byłoby wyznaczenie
przez organ wyższego stopnia, innego podległego sobie organu do rozpatrzenia
wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości (art. 26 § 3 k.p.a. w zw. z art. 26 § 2
k.p.a.).
W sprawie II SA/Łd 125/14 Sąd z kolei odniósł się do właściwości organu
ustalającego, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 193,
poz. 1194 ze zm., dalej jako: „specustawa”), wysokość odszkodowania za przejęcie z
mocy prawa na rzecz gminy prawa własności nieruchomości. Sąd przypomniał, że
zgodnie z treścią art. 11a ust. 1 specustawy, wojewoda w odniesieniu do dróg
krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych,
wydają decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi na wniosek właściwego zarządcy drogi.
Nieruchomości lub ich części stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa w
odniesieniu do dróg krajowych lub własnością odpowiednich jednostek samorządu
terytorialnego, w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dniem,
w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem
ustalonym w odrębnej decyzji. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za
nieruchomości wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (art. 12 ust. 1 – 4a specustawy), a do ustalenia wysokości i wypłacenia
odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z
zastrzeżeniem art. 18 (art. 12 ust. 5 specustawy). Z powyższym koresponduje przepis
art. 106 ust. 1 u.g.n. stanowiący, iż za działki gruntu, wydzielone pod nowe drogi albo
pod poszerzenie dróg istniejących, a także za urządzenia, których właściciele lub
użytkownicy wieczyści nie mogli odłączyć od gruntu, oraz za drzewa i krzewy gmina
wypłaca

odszkodowanie

w

wysokości

uzgodnionej

między

właścicielami

lub

użytkownikami wieczystymi a właściwym organem wykonawczym jednostki samorządu
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terytorialnego lub starostą, a jeżeli nie dojdzie do jego uzgodnienia, odszkodowanie to
ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu
nieruchomości. Odszkodowanie wypłaca właściwy organ. Z analizy wskazanych
przepisów wynika, iż w rozpatrywanej sprawie organem właściwym do ustalenia
wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość, był na mocy art. 12 ust. 4a
specustawy Prezydent Miasta P. działający w charakterze starosty, który jednocześnie
jest organem wykonawczym Miasta P. (miasta na prawach powiatu) czyli podmiotu
zainteresowanego kwestią odszkodowania z uwagi na obowiązek jego wypłaty. W takiej
sytuacji zasadnie organ odwoławczy dostrzegł wyraźny konflikt sfery cywilnych praw i
obowiązków Miasta P. (dominium), ze sferą władczych uprawnień przynależnych
Prezydentowi tegoż Miasta (imperium). Dzieje się tak dlatego, że ustalenie wysokości
odszkodowania jest dokonywane przez organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego, zaś do wypłaty tego odszkodowania zobowiązana jest ta sama
jednostka. Skoro wypłata odszkodowania ma wpływ na budżet owej jednostki
samorządu, a Prezydent, jako jej organ wykonawczy jest m.in. zobowiązany do dbania
o jej majątek, to zasadnym jest twierdzenie, że Prezydent Miasta P. nie tylko jest
przedstawicielem Miasta P., a więc strony niniejszego postępowania, ale także treść
wydanej przez ten organ decyzji administracyjnej będzie miała bezpośredni wpływ na
sferę majątkową Miasta. Sąd zauważył, że podobna sytuacja ma miejsce w przypadku
zwrotu wywłaszczonych nieruchomości dokonywanych na podstawie przepisów u.g.n. i
wówczas ustawodawca uznał, że konflikt ten wymaga rozstrzygnięcia poprzez
wprowadzenie art. 142 ust. 2 u.g.n., zgodnie z którym w sprawach, w których stroną
postępowania jest gmina lub powiat, prezydent miasta na prawach powiatu sprawujący
funkcję starosty, podlega wyłączeniu na zasadach określonych w rozdziale 5 działu l
Kodeksu postępowania administracyjnego. Podobne rozwiązanie przewiduje art. 124
ust. 8 u.g.n. w odniesieniu do decyzji ograniczających sposób korzystania z
nieruchomości poprzez zezwolenie na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości
określonych urządzeń infrastruktury technicznej. Co prawda brak jest podobnego,
wyraźnego przepisu ustawowego, wyłączającego prezydenta miasta na prawach
powiatu,

sprawującego

odszkodowania

za

funkcję

grunt

starosty

przejęty

pod

od
drogę,

rozpatrzenia
ale

w

sprawy

ustalenia

orzecznictwie

sądów

administracyjnych utrwalił się pogląd, iż w tego rodzaju sprawach prezydent miasta na
prawach powiatu jako jego organ wykonawczy i reprezentujący owe miasto na zewnątrz
oraz także jako pracownik urzędu miasta, a jednocześnie sprawujący funkcję starosty
podlega wyłączeniu od rozpoznawania takich spraw na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 i 4
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k.p.a., co w konsekwencji wyłącza również możliwość upoważnienia przez niego do
załatwienia tej sprawy jego zastępców i pozostałych pracowników urzędu.
W sprawie II SA/Łd 116/14 Sąd dokonywał oceny legalności rozstrzygnięć
wydanych w przedmiocie odmowy waloryzacji odszkodowania za wywłaszczoną
nieruchomość. Strona skarżąca twierdziła w toku postępowania, że od daty wydania
decyzji o wywłaszczeniu nastąpiła istotna zmiana siły nabywczej pieniądza, co
uzasadnia

waloryzację,

a

do

wypłaty

odszkodowania

nie

doszło

z

winy

wywłaszczającego. Organy administracji stały z kolei na stanowisku, że kwota
ustalonego odszkodowania została wpłacona do depozytu sądowego i z tą chwilą
świadczenie zostało zrealizowane, a zobowiązanie wygasło, stąd brak jest podstaw do
waloryzacji odszkodowania. W uzasadnieniu wyroku uchylającego wydane w sprawie
rozstrzygnięcia Sąd wyjaśnił, że wpłata do depozytu sądowego została dokonana na
podstawie postanowienia sądu zezwalającego na złożenie przedmiotu świadczenia do
depozytu sądowego. Postanowienie takie nie prowadzi jednak samo przez się do
wygaśnięcia zobowiązania, gdyż skutek prawny w sferze prawa materialnego wywołuje
dopiero faktyczne złożenie przedmiotu do depozytu sądowego przez dłużnika i to też
warunkowo - zależnie bowiem od tego czy dłużnik nie odbierze przedmiotu świadczenia
(art. 469 § 2 K.c.), a także od tego czy złożenie było ważne (art. 470 K.c.), tj. czy
wskazana w ustawie przyczyna upoważniająca do złożenia wystąpiła oraz czy
świadczenie dłużnika jest zgodne z treścią zobowiązania. Istotne znaczenie ma zatem
ustalenie, czy złożenie przedmiotu do depozytu sądowego było ważne, w rozumieniu
wskazanych wyżej przepisów prawa materialnego, bowiem zezwalając na złożenie
przedmiotu świadczenia do depozytu sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych
we wniosku (art. 6931 K.p.c.). Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
powoduje zatem skutek definitywny w postaci uznania, iż świadczenie zostało spełnione
(art. 470 K.c.) dopiero z chwilą, gdy w odrębnym procesie (w razie jego wytoczenia) sąd
uzna, iż było ono ważne i skuteczne. Do tej chwili (lub do chwili żądania wydania przez
wierzyciela przedmiotu z depozytu zgodnie z art. 469 § 1 K.c.) złożenie przedmiotu
świadczenia do depozytu powoduje tylko skutki tymczasowe. W razie sporu czy
złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu nastąpiło z przyczyny przewidzianej
przez prawo materialne oraz czy złożony przedmiot świadczenia był zgodny z treścią
zobowiązania - rozstrzygnięcie musi nastąpić w odrębnym procesie. W sytuacji
natomiast, gdy wierzyciel nie chce odebrać przedmiotu świadczenia z depozytu,
dłużnik, chcąc osiągnąć skutek zwolnienia ze zobowiązania (skutek definitywny), musi
wytoczyć powództwo o ustalenie, czy złożenie do depozytu było ważne. Sąd dodał, że
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organ w postępowaniu o wypłatę zwaloryzowanego odszkodowania, nie jest
uprawniony do badania ważności złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu
sądowego. Kognicja ta zastrzeżona jest dla sądu powszechnego, który władny jest do
oceny ważności złożenia, w trybie powództwa o ustalenie z art. 189 Kodeksu
postępowania cywilnego. Interes prawny, w rozumieniu art. 189 Kodeksu postępowania
cywilnego, istnieje bowiem wówczas, gdy powód na innej drodze (w procesie o
świadczenie, o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego lub poprzez uzyskanie
orzeczenia o charakterze deklaratywnym) nie może osiągnąć w pełni ochrony swoich
praw, sam skutek zaś, jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku ustalającego, zapewni
powodowi ochronę jego prawnie chronionych interesów, czyli definitywnie zakończy
spór istniejący lub prewencyjnie zapobiegnie powstaniu takiego sporu w przyszłości.
W sprawie II SA/Łd 173/14 Sąd podkreślił, że do roszczeń odszkodowawczych
na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami nie mają zastosowania przepisy
o przedawnieniu roszczeń zawarte w Kodeksie cywilnym. Powołując się na
orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazał, że uprawnienia majątkowe
w prawie cywilnym ulegają przedawnieniu zgodnie z treścią art. 117 § 1 K.c., jednak
uprawnienia majątkowe w prawie publicznym ulegają przedawnieniu lub wygaśnięciu
tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie określone przez ustawodawcę. Tymczasem próżno
szukać w ustawie o gospodarce nieruchomościami, jak i w poprzednio obowiązujących
regulacjach,

takowych
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że

stanowisko
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potwierdzenie także w orzecznictwie sądów administracyjnych i doktrynie.
W sprawie II SA/Łd 315/14 Sąd kontrolował rozstrzygnięcia organów
administracji w sprawie umorzenia postępowania z wniosku o zwrot nieruchomości
wywłaszczonej ostatecznym orzeczeniem Prezydium Rady Narodowej m. Ł. z dnia 27
lutego 1954 r. na podstawie przepisów dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i
przekazywaniu

nieruchomości

niezbędnych

dla

realizacji

narodowych

planów

gospodarczych (tekst jednolity Dz.U. nr 4 z 1952r., poz. 31 ze zm.). Sąd wyjaśnił, że
przed dniem wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. przed dniem 1
stycznia 1998r. na nieruchomości, o której zwrot wnosiła skarżąca, zostało ustanowione
prawo użytkowania wieczystego, które zostało ujawnione poprzez wpis w księdze
wieczystej przed dniem wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Podmiotem tegoż ograniczonego prawa stała się „osoba trzecia” Fabryka […]. Sąd
uznał tym samym, że w sprawie zachodzi sytuacja określona w art. 229 ustawy.
Podzielając tym samym stanowisko organów administracji, stwierdził, że z uwagi na
wystąpienie określonej tym przepisem negatywnej przesłanki zwrotu wywłaszczonej
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nieruchomości brak było podstaw do wyjaśniania kwestii zbędności przedmiotowej
nieruchomości na cel wywłaszczenia, w rozumieniu art. 137 ustawy. Okoliczności
dotyczące zrealizowania celu wywłaszczenia mogłyby być rozpatrywane bowiem
dopiero po ustaleniu, że nie zachodzą negatywne przesłanki z art. 229 ustawy. Jeżeli
przed 1 stycznia 1998r. rozporządzono wywłaszczoną nieruchomością w sposób
określony w art. 229 ustawy i fakt ten został ujawniony w księdze wieczystej, to
roszczenie o zwrot tej nieruchomości nie przysługuje byłemu właścicielowi - następcy
prawnemu - choćby spełnione były przesłanki do zwrotu wynikające z art. 136 w
związku z art. 137 ustawy. Sąd dodał, że późniejsze zbycie nieruchomości przez
użytkownika wieczystego nie niweczy skutku w postaci wygaśnięcia prawa do jej zwrotu
na podstawie art. 229 ustawy.
W sprawie II SA/Łd 200/14 Sąd zauważył, że w sytuacji oddania nieruchomości
w użytkowanie wieczyste w okolicznościach niepodlegających hipotezie art. 229 u.g.n.
brak
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automatycznego

wygaśnięcia

roszczenia

o

zwrot

wywłaszczonej

nieruchomości. Skoro zaś roszczenie o zwrot przysługuje, to wniosek byłych właścicieli
inicjujący postępowanie administracyjne powinien prowadzić do jego rozpoznania pod
kątem spełnienia przesłanek zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Taką przesłanką
jest przede wszystkim ustalenie zbędności nieruchomości na cel wywłaszczenia. Nie
można jednak orzec o zwrocie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste osobie
trzeciej, bez rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. Orzeczenie o zwrocie takiej
nieruchomości na rzecz osób fizycznych prowadziłoby do powstania stanu prawnego, w
którym przedmiotem użytkowania wieczystego będzie nieruchomość stanowiąca
własność osób fizycznych. Stan taki pozostaje natomiast w sprzeczności z dyspozycją
art. 232 K. c. wskazującą, że jedynie grunty stanowiące własność Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego i ich związków mogą być oddawane w użytkowanie
wieczyste osobom fizycznym i prawnym. Dopiero zatem po ustaleniu, że nieruchomość
jest zbędna na cel wywłaszczenia należy rozważać możliwość rozwiązania użytkowania
wieczystego. Brak obciążenia nieruchomości użytkowaniem wieczystym stanowi
bowiem
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będącą

pozaustawową

przesłanką

zwrotu

wywłaszczonej

nieruchomości. Sąd nadmienił, że stosownie do treści art. 33 ust. 3 u.g.n. właściwy
organ może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem
ustalonego okresu stosownie do art. 240 K.c., jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z tej
nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności, jeżeli
nie zabudował jej w ustalonym terminie. Ustalenia co do określonego sposobu
użytkowania nieruchomości muszą jednak wynikać z umowy (decyzji).
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SPRAWY Z ZAKRESU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi podobnie jak w
latach ubiegłych,

rozpoznał

dużą

grupę

spraw

z

zakresu

zagospodarowania

przestrzennego oznaczonych symbolem podstawowym 615.
Wśród tej grupy spraw wyróżnić należy sprawy w przedmiocie:
1. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (symbol 6150),
2. lokalizacji dróg i autostrad (symbol 6151),
3. lokalizacji inwestycji celu publicznego (symbol 6152),
4. warunków zabudowy terenu (6153),
5. ustalenia opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości (symbol
6157).
Wśród spraw o symbolu 6150 najliczniejszą grupę stanowiły skargi na uchwały
w przedmiocie uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

lub

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego, których znaczna część została oddalona ze względu na brak
wykazania naruszenia własnego interesu prawnego zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Sąd w wydanych orzeczeniach wskazywał na
materialnoprawny charakter interesu prawnego, o którym mowa w art. 101 ust. 1 u.s.g. i
konieczność stwierdzenia związku między sferą indywidualnych praw i obowiązków
skarżącego a zaskarżonym aktem. Związek ten musi być aktualny, a nie przyszły i musi
dotyczyć własnej, indywidualnej i konkretnej sytuacji prawnej danej osoby (sygn. akt II
SA/Łd 544/14, II SA/Łd 545/14, II SA/Łd 546/14, II SA/Łd 883/13, II SA/Łd 887/13). W
sprawach

dotyczących

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego Sąd podkreślał, że dopuszczając skargę z art. 101 u.s.g. na studium
trzeba widzieć różnicę pomiędzy studium a planem miejscowym w zakresie
bezpośredniości i realności naruszenia interesu prawnego. O ile owa bezpośredniość i
realność naruszenia interesu prawnego planem miejscowym jest z natury rzeczy łatwa
do wykazania, o tyle w przypadku studium znacznie trudniejsza.
W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 492/14 Sąd wskazał, że również organizacja
społeczna składając skargę na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g. powinna wykazać nie
tylko zwykły związek między przedmiotem zaskarżonej uchwały a własnymi celami
statutowymi, lecz także powinna wykazać związek, polegający na tym, że konkretne
regulacje uchwały powodują ograniczenie lub pozbawienie jej konkretnych uprawnień
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lub powodują nałożenie na nią konkretnych obowiązków, a więc że pogarszają jej
sytuację prawną.
Podstawą stwierdzania nieważności zaskarżonych uchwał w przedmiocie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowiło w znacznej mierze naruszenie
ich zasad sporządzania. Przykładowo w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 166/14 Sąd
wskazał, że naruszeniem zasad sporządzania planu miejscowego na podstawie i w
granicach obowiązującego prawa jest również przeznaczenie określonych terenów w
sposób odmienny, niż wynikało to ze studium. W przedmiotowej sprawie w treści
studium Gminy Parzęczew na obszarze objętym planem, dla terenów o symbolu MN,
wyznaczonych na rysunkach załączonych do uchwały nr 2, 7 ,11, 12, 14, 16, 17, 20 i 22
występują tereny leśne, łąki, pastwiska i tereny zielone, a ustalenia studium na tych
terenach dopuszczają jedynie zachowanie istniejących siedlisk z możliwością
rozbudowy. Natomiast w planie miejscowym są to tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. W

sytuacji określenia w studium kierunku zagospodarowania

przestrzennego przeznaczenia terenów o sprecyzowanych, określonych funkcjach, nie
istnieje możliwość odstąpienia od tego wymogu w ustaleniach planu. Gmina w ramach
uprawnień wynikających z władztwa planistycznego może zmienić w planie miejscowym
dotychczasowe

przeznaczenie

określonych

obszarów,

ale

tylko

w
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zakreślonych ustaleniami studium. Inne przeznaczenie konkretnego terenu w planie
miejscowym niż przeznaczenie przyjęte w studium kwalifikowane jest jako istotne
naruszenie prawa, tj. art. 9 ust. 4 ustawy, zwłaszcza gdy przeznaczenie terenu w planie
jest całkowicie odmienne od ustalonego w studium.
Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 256/14 Sąd wskazał, że brak zgodności
między częścią tekstową i graficzną studium należy pojmować jako naruszenie zasad
jego sporządzania, stanowiące przesłankę stwierdzenia nieważności tego aktu w
całości. Naruszenie to dotyczy wartości i merytorycznych wymogów kształtowania
polityki przestrzennej przez uprawniony organ, które dotykają problematyki związanej
ze sporządzaniem studium, a więc zawartości aktu planistycznego (część tekstowa i
graficzna, inne załączniki), zawartych w nim ustaleń, a także standardów dokumentacji
planistycznej.
Na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt II SA/Łd 276/14, w której Sąd wskazał,
że o ile dopuszczalne może być sporządzenie studium dla części obszaru gminy, o tyle
wykroczenie poza jej granice stanowi istotne naruszenie normy art. 9 ust. 3 u.p.z.p.,
która wskazuje, że studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych
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gminy. Wówczas bowiem o sposobie zagospodarowania terenu danej gminy nie
rozstrzyga ta gmina, a organ gminy sąsiedniej. Sąd podkreślił, że nie jest możliwe
opracowanie i uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla więcej niż jednej gminy. Gmina jest bowiem jednostką samorządu
terytorialnego odpowiedzialną za sprawy lokalne na własnym terytorium i nie może
stanowić o polityce przestrzennej innych gmin. Uchwały w przedmiocie studium
uwarunkowań wykraczające poza teren danej gminy naruszają normę art. 9 ust. 3
u.p.z.p., a tym samym dotknięte są wadą istotnego naruszenia prawa.
Wskazać również można na tezę wyroku wydanego w sprawie o sygn. akt II
SA/Łd 73/14 mówiącą, iż brak publikacji aktu prawa miejscowego w sposób
przewidziany w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r., nr 197, poz. 1172 ze zm.) nie
stanowi o przedwczesności skargi organu nadzoru w trybie art. 93 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.). W
przedmiotowej sprawie

Sąd uznał, że dopełnienie wymogu publikacji aktu prawa

miejscowego jako elementu dopuszczalności skargi wojewody byłoby działaniem
skrajnie formalnym, pozbawionym cech racjonalności, w szczególności gdy akt prawa
miejscowego zawiera oczywiste wadliwości, a jego publikacja w sposób przewidziany w
powyższej ustawie umożliwiłaby jego wejście w życie i wywołanie skutków trudnych do
odwrócenia, mogących powodować odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu
Państwa. W takiej sytuacji kompetencje organu nadzorczego winny rozciągać się na
możliwość domagania się od sądu administracyjnego w trybie art. 93 u.s.g.
wyeliminowania z obrotu prawnego aktu prawa miejscowego, który nie został jeszcze
opublikowany, pomimo istnienia takiego obowiązku.
W ramach symbolu 6151 z zakresu lokalizacji dróg i autostrad wskazać można
na sprawy o sygn. akt II SA/Łd 3/14, II SA/Łd 1000/13, II SA/Łd 1042/13, w których Sąd
analogicznie jak w roku ubiegłym, wskazał na specyfikę uregulowań przepisów ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w
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dysponowaniem nimi przez inwestora na cele budowy drogi publicznej. Interes
społeczny i gospodarczy, który znajduje oparcie w omawianym akcie prawnym i który w
tym wypadku ma prymat nad słusznym interesem strony, przemawia za szybką i
sprawną budową drogi. Oznacza to z jednej strony znaczne zwiększenie uprawnień
inwestora, natomiast z drugiej zdecydowanie ograniczenie uprawnień właścicieli
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nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji. Sąd wskazał, że
organy w tym postępowaniu nie są uprawnione do badania celowości inwestycji, czy
racjonalności

przyjętych

rozwiązań

lokalizacyjnych

i

komunikacyjnych

oraz

projektowych. Sprawy te należą do kompetencji inwestora. Inwestor samodzielnie
dokonuje wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań lokalizacyjnych, a następnie
techniczno-wykonawczych inwestycji. Analogicznie, jak w przypadku inwestycji
ocenianych na podstawie ogólnych rozwiązań Prawa budowlanego, ustawodawca nie
uprawnił ani organów administracji, ani sądu kontrolującego do weryfikacji słuszności i
celowości planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Art. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych stanowi, że w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zgodnie z treścią art. 35 ust. 4 Prawa
budowlanego, w związku z art. 11 w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1
oraz art. 32 ust. 4 właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na
budowę. Stąd, Sąd wskazał, że nie można organom architektoniczno-budowlanym
skutecznie zarzucić naruszenia prawa w sytuacji, gdy ich rola ogranicza się do
skontrolowania projektu architektoniczno-budowlanego z punktu widzenia warunków
określonych w art. 35 Prawa budowlanego. Organy nie są uprawnione do wyznaczania i
korygowania trasy inwestycji, ani też do zmiany proponowanych rozwiązań. Zatem, jeśli
zaproponowany przez inwestora przebieg inwestycji spełnia wymogi formalnoprawne,
nie jest możliwa odmowa wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej. Organ odwoławczy może zwrócić się do inwestora, w ramach uzupełnienia
postępowania dowodowego w trybie art. 136 k.p.a., by wypowiedział się co do
możliwości zmiany przebiegu drogi, a w przypadku braku takiej możliwości
uzasadnienia przyczyn nieuwzględnienia żądań strony. W sprawach toczonych według
zasad uproszczonej procedury, gdzie słuszne interesy poszczególnych uczestników
zostają znacząco ograniczone, istotne jest zachowanie podstawowych zasad
postępowania administracyjnego, wyrażonych w art. 7, art. 9 i art. 10 § 1 k.p.a.
W ramach symbolu 6152 obejmującego sprawy dotyczące lokalizacji inwestycji
celu publicznego rozważania Sądu koncentrowały się wokół podobnych zagadnień jak
w latach ubiegłych. I tak w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 111/14 dotyczącej
przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej linii kablowej wysokiego
napięcia, Sąd uchylając zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję podkreślił,
iż decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winna szczegółowo
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określać wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich poprzedzone
stosownymi do okoliczności ustaleniami. Nie jest wystarczające enigmatyczne i
lakoniczne odwołanie się do powinności poszanowania uzasadnionych interesów osób
trzecich w rozumieniu art. 5 Prawa budowlanego na kolejnym etapie procesu
budowlanego. Z uwagi na skutki, jakie wywoływać może decyzja lokalizacyjna dla osób
trzecich w ich sferze prawa własności, wydanie takiej decyzji powinno być poprzedzone
wnikliwą i wszechstronną analizą wniosku o ustalenie lokalizacji takiej inwestycji,
obejmującą także ocenę zagrożeń dla chronionych prawnie uzasadnionych interesów
osób trzecich. Interes właścicieli konkretnych nieruchomości, co do kwestionowania
decyzji przesądzających o przebiegu inwestycji liniowych może dotyczyć wyłącznie tych
ich odcinków, których przebieg skutkuje bezpośrednią ingerencją w ich prawa
podmiotowe - prawa własności. Poza tym Sąd wyjaśnił, że obowiązek dokonania
analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, a także stanu
faktycznego i prawnego terenu jest istotnym i niezbędnym w sprawie elementem, gdyż
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego indywidualizuje sytuację prawną
inwestora, dając mu prawo do wykonania wnioskowanej inwestycji w określonym w
decyzji miejscu. Brak ustaleń analizy uniemożliwia prawidłową ocenę, czy planowana
inwestycja może być zrealizowana.
Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1338/13, dotyczącej budowy linii
energetycznej kablowej i słupowej stacji transformatorowej, Sąd uchylając zaskarżoną
oraz poprzedzającą ją decyzję wskazał, że wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego często wiąże się, w oparciu o art. 112 i art. 124 ustawy o
gospodarce nieruchomościami, z ograniczeniem wykonywania (a nawet pozbawieniem)
prawa własności osób trzecich. Rolą organu jest zatem zbadanie, czy ingerencja w
cudze prawo własności nie jest nadmierna, czy wynika z racjonalnego przebiegu
inwestycji. Organ winien rozważyć proporcje między uzasadnionym interesem
publicznym a uzasadnionym interesem indywidualnym, bowiem decyzja taka stanowi
podstawę wywłaszczenia lub co najmniej czasowego ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości przez jej właściciela. W ocenie Sądu, organ powinien dokonać w
każdej sprawie oceny, czy proponowany przez inwestora przebieg inwestycji jest
uzasadniony, usprawiedliwiony zamierzonym celem i racjonalny, a przede wszystkim
czy ogranicza bądź uniemożliwia korzystanie z nieruchomości należących do osób
trzecich w optymalnym, najmniej uciążliwym w realiach sprawy stopniu.
Najliczniejszą grupę z zakresu zagospodarowania przestrzennego stanowią
sprawy oznaczone symbolem 6153 dotyczące ustalenia warunków zabudowy. W grupie
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spraw, w których uwzględniono skargi znaczący odsetek stanowiły sprawy, w których
Sąd uznał, że analiza funkcji oraz cech zabudowy nastąpiła z naruszeniem przepisów
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku planu miejscowego. W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 714/14 Sąd
wyraził pogląd, iż nieprawidłowym jest określenie w decyzji o warunkach zabudowy
parametrów

projektowanej

inwestycji

wyłącznie

poprzez

podanie

wskaźnika

maksymalnego bądź minimalnego, albo też poprzez odwołanie się do pojęć
nieskonkretyzowanych. W takiej sytuacji decyzja ustalająca warunki zabudowy
pociągała by za sobą możliwość realizacji obiektów, które nie byłyby charakterystyczne
dla obiektów występujących w obszarze analizowanym i tym samym naruszałyby
zasadę „dobrego sąsiedztwa”.
Podobnie w sprawach o sygn. akt II SA/Łd 75/14, II SA/Łd 130/14, II SA/Łd
775/14, II SA/Łd 776/14 i II SA/Łd 403/14 Sąd wskazał, iż decyzja o warunkach
zabudowy nie może określać parametrów technicznych planowanego zamierzenia
inwestycyjnego w sposób umożliwiający ich zmianę na plus lub minus. Co do zasady
ustalanie wskaźników i wymiarów planowanej zabudowy, wymaganych przepisami
rozporządzenia jest dopuszczalne w formie tzw. „widełek”, czyli w określonych
przedziałach wielkości (minimalnej i maksymalnej) bądź podając wartość precyzyjnie
określoną.

W

przeciwnym

przypadku

decyzja

ustalająca

warunki

zabudowy

umożliwiałaby realizację obiektów, które nie byłyby charakterystyczne (zarówno co do
rodzaju inwestycji, jak i parametrów) dla obiektów występujących w obszarze
analizowanym i tym samym naruszałyby zasadę „dobrego sąsiedztwa”. Decyzja
ustalająca

warunki

zabudowy,

jako

pierwszy

etap

procesu

inwestycyjnego,

poprzedzająca decyzję o pozwoleniu na budowę, nie może bowiem dawać możliwości
późniejszej dowolności w dalszym procesie inwestycyjnym, prowadząc do zmiany
wymaganych parametrów i w ostateczności do powstania budynków o parametrach
technicznych odbiegających od funkcjonujących na terenie obszaru analizowanego.
Ostateczne, dokładne i precyzyjne wymiary planowanej zabudowy kubaturowej
ustalone zostaną natomiast w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowę.
Dodatkowo, w sprawach o sygn. akt II SA/Łd 714/14 i II SA/Łd 261/14 Sąd
podkreślił, że organ na etapie postępowania o ustalenie warunków zabudowy nie
określa szczegółowo lokalizacji obiektów, gdyż jest to zagadnienie, które jest
przedmiotem zainteresowania organów w kolejnym postępowaniu dotyczącym danej
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inwestycji, czyli w postępowaniu zmierzającym do zatwierdzenia projektu budowlanego i
udzielenia pozwolenia na budowę. Jednakże przepisy prawa dopuszczają zawarcie w
decyzji o warunkach zabudowy zapisów dopuszczających sytuowanie budynku
bezpośrednio przy granicy. Przykładem takiej normy jest przepis § 12 ust. 2
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 ze zm.) stanowiący, że sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w § 12
ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej
granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu. Organ administracji publicznej wydający decyzję
o warunkach zabudowy może dopuścić możliwość lokalizacji inwestycji w granicy z
nieruchomością sąsiadującą, o ile wynika to z przeprowadzonej analizy urbanistycznej,
co niewątpliwie wiąże organ architektoniczno-budowlany.
Podobnie jak w latach ubiegłych znaczną liczbę spraw stanowiły sprawy
związane z ustaleniem warunków dla zabudowy zagrodowej. Przykładowo w sprawie II
SA/Łd 554/14 Sąd przypomniał, że celem art. 61 ust. 4 u.p.z.p., w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest umożliwienie rolnikom
posiadającym

relatywnie

duże

gospodarstwa

rolne,

wydzielenie

obszaru

przeznaczonego na siedlisko, tj. miejsce zamieszkania oraz bazę i zaplecze
gospodarstwa. W sytuacji gdyby przepisu tego nie było, posadowienie zabudowań
mieszkalnych i gospodarczych w obszarach rolnych, rzadko zabudowanych, byłoby
utrudnione lub niemożliwe ze względu na brak możliwości nawiązania do jakiejkolwiek
zabudowy, w użytkowanej rolniczo okolicy. Wskazać też należy, że przepis ten ma na
celu umożliwienie rolnikom zorganizowania sobie niejako miejsca pracy, które - ze
względu na charakter działalności rolniczej - jest równocześnie związane z miejscem
zamieszkania. Na zabudowę zagrodową składa się zawsze zespół budynków, z których
przynajmniej jeden musi mieć charakter mieszkalny w obrębie jednego podwórza.
Rzeczona zabudowa to w szczególności budynki mieszkalne, gospodarcze lub
inwentarskie

w

rodzinnych

gospodarstwach

rolnych,

hodowlanych

bądź

w

gospodarstwach leśnych. Zabudowa zagrodowa stanowi inny, szczególny rodzaj
zabudowy, który odróżnia ją od np. zabudowy jedno lub wielorodzinnej, a istnienie na
danym terenie zabudowy zagrodowej wyklucza wprowadzenie na ten teren zabudowy
jednorodzinnej. Przepis art. 61 ust. 4 u.p.z.p. nie wyłącza badania pozostałych
przesłanek do wydania decyzji o warunkach zabudowy, a określonych w art. 61 ust. 1
pkt 2 – 5 u.p.z.p. W szczególności zatem organ zobowiązany jest do oceny, czy
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istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia
budowlanego (art. 61 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p.). Podobnie w wyroku w sprawie o sygn. akt II
SA/Łd 797/13 Sąd wskazał, że przepis ten stanowi wyjątek od zasady „dobrego
sąsiedztwa” wyrażonej w art. 61 ust. 1 u.p.z.p. i oznacza, że w takim przypadku organ
nie wyznacza obszaru analizowanego i nie przeprowadza oceny kontynuacji funkcji,
parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu.
Jako kontynuację dotychczasowej linii orzeczniczej należy uznać stanowisko
Sądu wyrażone w kwestii dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji o warunkach
zabudowy z zarządcą dróg gminnych. W sprawach o sygn. akt II SA/Łd 130/14 i II
SA/Łd 75/14 Sąd podniósł, iż w sytuacji gdy zarządcą drogi jest ten sam organ, który
ustala warunki zabudowy dla inwestycji, to nie ma obowiązku wydawania odrębnego
postanowienia uzgadniającego, natomiast uzgodnienie takie powinno stanowić część
rozstrzygnięcia głównego i znajdować swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji.
Sama adnotacja w tym zakresie na załączniku graficznym do decyzji jest
niewystarczająca.
Odnosząc się do spraw oznaczonych symbolem 6157, Sąd w wyroku, w
sprawie o sygn. akt II SA/Łd 463/14 podkreślił, że wydanie decyzji w przedmiocie opłaty
planistycznej nie zależy od uznania organu, lecz jest obligatoryjne i uzależnione jedynie
od spełnienia przesłanek określonych w art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy uwzględnieniu przepisów ustawy o
gospodarce nieruchomościami dotyczących wyceny nieruchomości i określenia wartości
nieruchomości. Obowiązek

ustalenia opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości

nieruchomości zachodzi, gdy spełnione zostaną łącznie dwa warunki. Po pierwsze - w
następstwie

uchwalenia

bądź

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego wzrośnie wartość nieruchomości. Po wtóre - zbycie nieruchomości
przez jej właściciela nastąpi przed upływem 5 lat od dnia, w którym plan
zagospodarowania

przestrzennego

lub

jego

zmiana

stały

się

obowiązujące.

Jednocześnie w wyroku tym, wskazał, że nie można żądać od organu, aby wkraczał w
merytoryczną zasadność operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb danej
sprawy, gdyż organ nie dysponuje wiadomościami specjalnymi, które posiada biegły.
Ocenie nie może zatem podlegać prawidłowość sporządzenia operatu lecz wyłącznie
jego kompletność i przydatność jako materiału dowodowego, stanowiącego podstawę
orzekania zgodnie z art. 80 k.p.a. Zatem prawidłowe jest dokonanie przez organy
administracji oceny operatu szacunkowego jedynie pod względem formalnym, tj.
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zbadanie, czy został on sporządzony przez uprawnioną osobę, czy zawiera wymagane
przepisami prawa elementy, nie zawiera niejasności, pomyłek czy braków, które
powinny zostać sprostowane lub uzupełnione, aby dokument ten miał wartość
dowodową. Poza tym Sąd podkreślił, że wycena na potrzeby ustalenia opłaty
planistycznej winna dotyczyć całej nieruchomości, gdyż zmiana przeznaczenia jej
części pod różne funkcje ma wpływ na jej wartość jako całości. Jedynie ewidencyjny
podział skutkowałby sporządzeniem wyceny dla każdej wyodrębnionej działki z osobna.
Poza tym, nawet gdyby zmiana przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dotyczyła tylko części nieruchomości, to i tak wycena powinna dotyczyć
całej nieruchomości.
Przytoczone powyżej sprawy nie wyczerpują całości problematyki związanej z
zagospodarowaniem przestrzennym. Zawierają jednakże najbardziej charakterystyczne
zagadnienia występujące w sprawach będących przedmiotem rozstrzygania w 2014
roku i wskazują na główne nurty orzecznicze w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
w Łodzi.

SPRAWY KOMBATANCKIE

W roku 2014 w ramach symbolu 634 definiowanego jako sprawy kombatanckie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi merytorycznie rozpoznał 15 spraw, z czego
tylko w dwóch wypadkach uwzględniając skargę wyeliminował z obrotu prawnego
kontestowane rozstrzygnięcia Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych (II SA/Łd 1296/13 i II SA/Łd 409/14).
Sprawy kombatanckie dotyczą zagadnień regulowanych dwoma ustawami;
ustawą z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennej i okresu powojennego (Dz. U. z 2000r., Nr 42, poz. 371 ze
zm. – w skrócie: „ustawa o kombatantach”) oraz ustawą z dnia 31 maja 1996r. o
świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej
oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395 ze zm. – w skrócie: „ustawa o świadczeniu
pieniężnym”).
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Wśród spraw związanych z przyznaniem uprawnień na podstawie ustawy o
kombatantach tutejszy Sąd rozpoznał 3 sprawy. W dwóch sprawach (II SA/Łd 319/14 i II
SA/Łd 65/14) podkreślono, iż lektura przepisów ustawy o kombatantach potwierdza, iż
wyliczenie podstaw do przyznania uprawnień ma charakter wyczerpujący, co oznacza,
iż nie ma możliwości przyznania uprawnień z innych niewymienionych w art. 1 – 4
ustawy powodów, kiedy osoba doznała krzywd, cierpień czy innych negatywnych
konsekwencji związanych z działaniami wojennymi. Wobec tego nie ma możliwości
przyznania – jak domagał się tego skarżący w sprawie II SA/Łd 319/14 – uprawnień
związanych z faktem doznania ran podczas bombardowania miasta Łodzi. Podobnie
tutejszy Sąd uznał, że nie ma podstaw do przyznania uprawnień z uwagi na świadczoną
przez skarżącego pomoc żołnierzom walczącym w Powstaniu Warszawskim, podczas
którego został on ranny w nogę, a także z uwagi na pełnienie funkcji łącznika między
matką przebywającą w T., a ojcem który służył w […] Pułku Armii Krajowej i
dostarczania informacji oraz lekarstw partyzantom (II SA/Łd 65/14). Nie wynika z nich
bowiem, że skarżący był zaprzysiężonym członkiem Armii Krajowej. Natomiast w
sprawie II SA/Łd 1298/13 zaprezentowano ogląd, iż w ustawie o kombatantach nie ma
podstaw do przyznania uprawnień kombatanckich w drodze analogii z tytułu deportacji
do pracy przymusowej na teren III Rzeszy, skoro ustawodawca nie przyznał wprost
uprawnień kombatanckich osobom, które pracowały przymusowo na terenie Niemiec. W
tej sprawie podzielony został – ugruntowany w orzecznictwie sądów administracyjnych
– pogląd, iż przepis art. 4 ustawy o kombatantach, rozszerzający stosowanie jej
przepisów do osób podlegających represjom wojennym i okresu powojennego, należy
wykładać ściśle, gdyż nie podlega on wykładni rozszerzającej. Skoro przepis ten
zawiera wyraźne ograniczenie zarówno czasowe, podmiotowe, jak i przedmiotowe,
gdyż pozostawia poza działaniem ustawy zarówno część osób represjonowanych, jak i
część działań niewątpliwie mających charakter represji, to tym samym konsekwencją
takiej woli ustawodawcy jest brak przesłanek do przyjęcia wykładni funkcjonalnej,
zezwalającej na objęcie tym przepisem szerszego kręgu osób.
Druga wyraźnie zarysowana grupa spraw zawisłych przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym w Łodzi odnosiła się do uprawnień określonych w ustawie o
świadczeniu pieniężnym. W tej grupie zwrócić uwagę należy na sprawę oznaczoną
sygn. akt: II SA/Łd 732/14, w której Sąd podkreślił, iż kwestię wypłaty świadczenia
reguluje art. 5 ustawy o świadczeniu pieniężnym, który stanowi ab initio, że świadczenie
wypłaca właściwy organ emerytalnorentowy, na wniosek osoby uprawnionej złożony w
tymże organie wraz z decyzją stwierdzającą uprawnienie do tego świadczenia, wypłata
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świadczenia

następuje

za

okres

nie

dłuższy niż 3

miesiące

kalendarzowe

poprzedzające miesiąc zgłoszenia wniosku. Zatem – okres wypłaty świadczenia
zależny jest wyłącznie od daty złożenia wniosku o samą wypłatę, do którego dołączyć
należy decyzję o przyznaniu uprawnienia do świadczenia pieniężnego, nie zaś od daty
złożenia wniosku o przyznanie takiego uprawnienia. Do tego wypłata świadczenia może
obejmować co najwyżej okres 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o wypłatę.
W sprawie II SA/Łd 458/14 zaakcentowano, iż stosownie do art. 2 pkt 2 ustawy o
świadczeniu pieniężnym, represją w rozumieniu ustawy jest deportacja (wywiezienie) do
pracy przymusowej, co oznacza, że świadczenie pieniężne przysługuje wówczas, gdy
spełnione są dwie przesłanki: a) miała miejsce deportacja oraz b) deportacji dokonano
w celu wykonywania pracy przymusowej. Zarówno fakt deportacji, jak i fakt
wykonywania pracy przymusowej muszą zostać udowodnione, by możliwe było
przyznanie świadczenia pieniężnego. Niezbędną zatem przesłanką do otrzymania
świadczenia jest deportacja w celu wykonywania pracy przymusowej. Sąd w powołanej
sprawie oddalając skargę stwierdził, że załączony do akt administracyjnych materiał
dowodowy potwierdza pogląd organu, iż wysiedlenie skarżącego z rodzinnej
miejscowości miało miejsce w związku z budową poligonu wojskowego, a nie w celu
wykonywania pracy przymusowej. Natomiast w sprawie II SA/Łd 409/14 skład
orzekający uwzględniając skargę uchylił zaskarżoną decyzję zarzucając organowi, iż
tenże nie dowiódł ponad wszelką wątpliwość, że nie miała miejsca deportacja do pracy
przymusowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu pieniężnym. Organ nie uwzględnił
faktu izolacji, wyrwania z dotychczasowego środowiska i tego, że odległość wywiezienia
nie ma przesądzającego znaczenia dla oceny przesłanki deportacji. W sprawie tej sąd
za wątpliwe uznał dokonywanie ustaleń na podstawie danych zawartych w Internecie.
Podsumowując zwrócić należy uwagę, iż w zdecydowanej większości spraw –
jak sygnalizowano wcześniej – Sąd oddalił skargi, podzielając stanowisko organu
wyrażone

w

zaskarżonych

decyzjach

stwierdzając,

iż

poprzedzone

zostało

wyczerpującym i prawidłowo przeprowadzonym postępowaniem administracyjnym. W
tych sprawach Sąd akcentował merytoryczną poprawność wywodów organu, który
prowadził postępowanie administracyjne z uwzględnieniem tego, iż wnioskodawca jest
osobą starszą, zazwyczaj bez wykształcenia, co łączy się z koniecznością szczególnej
dbałości o to by taka osoba z powodu nieznajomości przepisów prawa nie poniosła
szkody. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w znakomitej
większości wywiązał się z tego obowiązku.
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W konkluzji podkreślić wypada, iż spośród rozpoznanych w 2014r. spraw
określanych jako kombatanckie tylko 2 wyroki tutejszego Sądu zostały zaskarżone
skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, obie skargi wywiodła strona
skarżąca. Dostrzec także należy, iż w trzech sprawach udział w postępowaniu zgłosił
przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Łodzi (II SA/Łd 65/14, II SA/Łd 719/14 i II
SA/Łd 732/14), a w jednej sprawie – II SA/Łd 1298/13 udział w charakterze uczestnika
postępowania zgłosiła Federacja Kombatanckich Związków Dzieci Ofiar Wojny
Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Łodzi.

SPRAWY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
Sprawy z zakresu pomocy społecznej oznaczone symbolem 623, obejmują
sprawy dotyczące zagadnień takich jak: zasiłki celowe i okresowe (symbol 6320), zasiłki
stałe (symbol 6321), usługi opiekuńcze, w tym dotyczące skierowania do domu pomocy
społecznej (symbol 6322), rodzin zastępczych i pomocy na usamodzielnienie się
wychowanka rodziny zastępczej (symbol 6324) oraz inne sprawy o symbolu
podstawowym (symbol 6329).
Pierwszą grupę spraw, które rozpoznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Łodzi w roku 2014 w kategorii oznaczonej symbolem 6320, czyli obejmujących
przyznawanie zasiłków celowych i okresowych, stanowiły przede wszystkim sprawy
dotyczące

przyznania

specjalnego

zasiłku

celowego.

Składy

orzekające,

w

przeważającej części oddalając skargi, akcentowały, iż przyznanie przywołanego
świadczenia oparte jest na uznaniu administracyjnym, o czym świadczy użyty przez
ustawodawcę

w

art.

39

i

art.

41

ustawy

z

dnia

12

marca

2014

roku

o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 ze zm.) zwrot „może
przyznać”.

Sąd

wielokrotnie

podzielił

ugruntowany

w

orzecznictwie

sądów

administracyjnych pogląd, że „szczególnie uzasadniony przypadek” - w rozumieniu art.
41 ustawy o pomocy społecznej - to taka sytuacja życiowa osoby lub rodziny, która
ponad wszelką wątpliwość, bez konieczności wnikliwych zabiegów interpretacyjnych
istniejącego stanu rzeczy, pozwala stwierdzić, że drastyczne, dotkliwe w skutkach
zdarzenia powodujące potrzebę ubiegania się o pomoc, nie należą do zdarzeń
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codziennych i występują okazjonalnie (II SA/Łd 453/14, II SA/Łd 241/14, II SA/Łd
168/14, II SA/Łd 1303/13, II SA/Łd 1247/13, II SA/Łd 1065/13).
Częstokroć

beneficjenci

zarówno

zasiłku

celowego,

jak

i

okresowego

kwestionowali wysokość otrzymanej pomocy (II SA/Łd 771/13, II SA/Łd 939/13), co
jednak nie doprowadziło do wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonych
rozstrzygnięć organów administracji. Także uznaniem administracyjnym objęta jest
kwestia wysokości przyznanej pomocy (II SA/Łd 742/14), która niewątpliwie
determinowana jest w pierwszej kolejności możliwościami finansowymi ośrodków
pomocy społecznej, co jednak jako fakt notoryjny nie wymaga szczegółowego
wykazania (II SA/Łd 1243/13, II SA/Łd 928/13).
Kolejną grupę spraw z zakresu pomocy społecznej stanowiły zasiłki stałe
oznaczone symbolem 6321. Wśród tych spraw uwagę zwraca niekwestionowany
pogląd dotyczący ustalania wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego prowadzonego
przez beneficjenta pomocy społecznej. W sprawie II SA/Łd 586/14 niewątpliwym było
dla składu orzekającego, iż art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej nie budzi
wątpliwości interpretacyjnych i prowadzi do jednoznacznego wniosku, że ustawodawca
wprowadził zasadę, zgodnie z którą właściciel gospodarstwa rolnego uzyskuje dochód
w określonej przepisami prawa wysokości z 1 ha przeliczeniowego, niezależnie od tego,
czy i w jaki sposób korzysta z tego gospodarstwa. Innymi słowy, przepis ten dla celów
udzielania świadczeń z pomocy społecznej przyjmuje apriorycznie, że z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje się określony dochód miesięczny. Przepis nie przewiduje
jakichkolwiek wyjątków, co oznacza, że bez znaczenia jest okoliczność, czy
gospodarstwo rolne jest uprawiane, czy też nie i z jakiego powodu oraz, czy
rzeczywiście przynosi ono dochody.
W kolejnej kategorii spraw o symbolu 6322 – usługi opiekuńcze, w tym
dotyczące skierowań do domu pomocy społecznej, zwrócić uwagę należy na kilka
zagadnień, które składy orzekające Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
musiały rozstrzygnąć.
W pierwszej kolejności (np. w sprawie II SA/Łd 630/14) Sąd, zwracając uwagę na
naruszenie przepisów proceduralnych, uznał, iż ocena podstaw do skierowania danej
osoby do domu pomocy społecznej musi być aktualna. W sprawie tej sąd opiekuńczy w
postanowieniu o przymusowym umieszczeniu zdecydował o skierowaniu autorki skargi
do domu pomocy społecznej. Jednak Sąd, podkreślając, że postanowienie to zostało
wydane 12 lat wcześniej, a w sądzie opiekuńczym zainicjowane zostało postępowanie
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w sprawie zmiany tego postanowienia, ocenił, iż organy administracji okoliczności tych
pominąć nie powinny.
W sprawach II SA/Łd 467/14, II SA/Łd 571/14 oraz II SA/Łd 50/14 składy
orzekające podkreśliły, iż w art. 61 ustawy o pomocy społecznej ustawodawca wskazał
kolejność, w której podmioty zobowiązane do uiszczenia opłat za pobyt w domu
pomocy społecznej winny obowiązek ten wykonywać. W przywołanych sprawach
sporne było zagadnienie, w jakim trybie gmina może egzekwować poniesione koszty
utrzymania

pensjonariusza

domu

pomocy społecznej

w sytuacji,

gdy osoby

zobowiązane do poniesienia tych kosztów, nie realizowały swojego obowiązku.
Jednocześnie bowiem z zobowiązaniem gminy do ponoszenia owych kosztów,
ustawodawca przyznał jej uprawnienie do dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel
wydatków. Nie budziła wątpliwości składów orzekających możliwość domagania się
przez gminę zwrotu tego, co wydatkowała zastępczo za pobyt określonej osoby w domu
pomocy społecznej, co jest domeną prawa administracyjnego, a tym samym
niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o zwrot owych wydatków w oparciu o
przepis art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie podkreślano, iż
zasady ponoszenia odpłatności przez inne podmioty niż pensjonariusz i gmina, określać
winna umowa zawarta między tymi osobami, a kierownikiem ośrodka pomocy
społecznej w trybie przepisu art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Oznacza to, iż
gmina może dochodzić zwrotu ponoszonych przez siebie kosztów w drodze decyzji
administracyjnej wydanej na mocy art. 104 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, która to
decyzja jest rozstrzygnięciem wydanym w oparciu o ustalenie organu, że ważnie
zawarta umowa nie jest wykonana.
W analizowanym roku orzeczniczym niewielki odsetek spraw stanowiły
zagadnienia dotyczące rodzin zastępczych i pomocy na usamodzielnienie dla
wychowanka rodziny zastępczej (symbol 6324).
W ramach tej kategorii spraw należy odnotować, iż w dwóch sprawach – II SA/Łd
418/14 i II SA/Łd 1313/13 Sąd wyeliminował kwestionowane rozstrzygnięcia organów
administracji, zarzucając naruszenie przepisów proceduralnych w stopniu mającym
istotny wpływ na rozstrzygnięcie.
Składy orzekające w tych sprawach zwróciły także uwagę, że stroną
postępowania dotyczącego ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej są
rodzice dziecka, a decyzja administracyjna winna regulować prawa i obowiązki obojga
rodziców. Współudział rodziców

w takim postępowaniu jest oparty na tzw.

współuczestnictwie materialnym. Konstrukcja solidarnej odpowiedzialności obojga
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rodziców za opłatę, o której mowa w art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.
135) wymaga, aby postępowanie dotyczące ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w
pieczy zastępczej, było przeprowadzone z udziałem obojga rodziców. Art. 193 ust. 1
tejże ustawy stanowi materialnoprawną podstawę wydania decyzji ustalającej opłatę za
pobyt dziecka w pieczy zastępczej, natomiast art. 194 ust. 3 tej ustawy dopuszcza
możliwość umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia tej opłaty. Szczegółowe
warunki stosowania powyższych ulg określa rada powiatu w drodze uchwały (art. 194
ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Ponoszenie przez
rodziców opłaty następuje na podstawie decyzji ustalającej – art. 194 ust. 1 ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, natomiast decyzja odstępująca od
ustalenia opłaty jest decyzją uznaniową – art. 194 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej.
W sprawie II SA/Łd 189/14 dotyczącej pomocy na kontynuowanie nauki Sąd uwzględniając skargę - zwrócił uwagę, iż nie można zarzucić skarżącemu braku
współpracy z pracownikiem socjalnym, skoro niezwłocznie zareagował na wezwanie
organu, a w istocie jedynym argumentem przemawiającym za brakiem owej współpracy
byłoby postawienie stronie zarzutu nieprzedłożenia odpowiedniego zaświadczenia z
uczelni, o które organ i tak wystąpił z własnej inicjatywy, i które strona ponownie złożyła
w ramach czynności zmierzających do aktualizacji wywiadu środowiskowego.
Ostatnią i zarazem najliczniejszą kategorię spraw z zakresu pomocy społecznej
stanowiły sprawy przypisane do symbolu 6329, definiowanego jako inne sprawy objęte
symbolem podstawowym (632).
W ramach tej kategorii spraw najliczniejszą grupę stanowiły sprawy dotyczące
świadczeń przysługujących osobom sprawującym opiekę nad niepełnosprawnym
członkiem

rodziny,

czyli

świadczenia

pielęgnacyjnego

i

specjalnego

zasiłku

opiekuńczego przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o
świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1456 ze zm.).
W odniesieniu do przesłanek przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
częstym problemem występującym w sprawach była kwestia wykładni pojęcia
„rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki
nad osobą legitymującą się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności”, którym
posługuje się art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
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W licznych orzeczeniach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi opowiadał się
za szerokim rozumieniem wskazanego terminu, mając przede wszystkim na uwadze cel
świadczenia, a więc przyznanie rekompensaty pieniężnej tym spośród członków
społeczeństwa, którzy rezygnują z własnej aktywności zawodowej, podejmując się
opieki nad swymi najbliższymi, niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. Przyjmowana
przez organy administracji wąska interpretacja pojęcia ograniczająca możliwość
przyznania owego świadczenia wyłącznie tym osobom, które rezygnowały z
wykonywanej uprzednio pracy – w ocenie tutejszego Sądu – jest nie do pogodzenia z
konstytucyjną zasadą równości wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP, która obliguje do
równego traktowania wszystkich podmiotów charakteryzujących się daną cechą istotną,
bez zróżnicowań dyskryminujących, czy też faworyzujących. Składy orzekające
wielokrotnie podkreślały, iż dokonana przez organy wykładnia art. 16a ust. 1 ustawy o
świadczeniach rodzinnych prowadzi do rozwarstwienia sytuacji prawnej osób
sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi, a specjalny zasiłek opiekuńczy jest
niejako wynagrodzeniem (rekompensatą) przez Państwo dla osób opiekujących się
niepełnosprawnymi członkami rodziny, gdyż w innym wypadku to Państwo musiałoby
się wywiązać z obowiązku opieki nad swoim obywatelem. Sam fakt niepozostawania w
zatrudnieniu, spowodowany koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem
rodziny, musi być decydujący dla ustalenia prawa do omawianego świadczenia, bez
względu

na

przyczynę

niepozostawania

w

zatrudnieniu

(rezygnację

z zatrudnienia lub rezygnację z podjęcia zatrudnienia). W ocenie sądu byłoby fikcją
wymaganie od osób niepracujących podjęcia przez nie pracy po to, by następnie z niej
zrezygnować w celu spełnienia przesłanki otrzymania świadczenia, którego celem jest
w istocie nie forma podjęcia bądź rezygnacji z zatrudnienia, lecz rekompensata
Państwa za sprawowanie faktycznej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny,
powodująca w konsekwencji niemożność wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej
przez opiekuna.
W przedmiotowych sprawach składy orzekające uznawały, iż osobą „rezygnującą
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej” jest osoba bierna zawodowo, a taką
niewątpliwie jest osoba bezrobotna (II SA/Łd 883/14, II SA/Łd 328/14, II SA/Łd 254/14,
II SA/Łd 138/14, II SA/Łd 1143/13, II SA/Łd 123/14, II SA/Łd 1251/13, II SA/Łd 70/14),
ale także osoba od dłuższego czasu pozostająca bez zatrudnienia (II SA/Łd 142/14),
czy osoba, która utraciła prawo do świadczenia rehabilitacyjnego (II SA/Łd 218/14).
Rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla sądu nie została uzależniona
od formy rozwiązania stosunku pracy (II SA/Łd 254/14, II SA/Łd 120/14). Składy
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orzekające podkreślały, iż nie bez znaczenia pozostawało to, że osoby wnioskujące o
przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego już od wielu lat, sprawując opiekę nad
niepełnosprawnym członkiem rodziny, pobierały świadczenie pielęgnacyjne, czyli
odpowiednik świadczenia, o którym stanowi art. 16a ustawy o świadczeniach
rodzinnych (II SA/Łd 198/14, II SA/Łd 216/14, II SA/Łd 120/14, II SA/Łd 140/14).
Kolejnym

zagadnieniem

wymagającym

rozstrzygnięcia

była

także

dopuszczalność przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego osobie prowadzącej
gospodarstwo rolne. Sąd w wielu sprawach, powołując się na treść uchwały składu
siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 roku,
sygn. akt I OPS 5/12, uznawał, iż rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne nie mogą w
równej mierze zrezygnować z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej, co osoby
wykonujące, określone w art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych, formy
aktywności zawodowej. Fakt podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu
rolników wykluczał możliwość przyznania świadczenia opiekuńczego (II SA/Łd 924/14,
II SA/Łd 47/14, II SA/Łd 1200/13, II SA/Łd 1221/13, II SA/Łd 41/14, II SA/Łd 998/13, II
SA/Łd 1213/13). Natomiast negatywnej przesłanki do przyznania świadczenia
opiekuńczego nie stanowiła, zdaniem Sądu, okoliczność podlegania ubezpieczeniu
społecznemu rolników na wniosek (II SA/Łd 814/13, II SA/Łd 829/14, II SA/Łd 824/14).
W tym miejscu, uzupełniając omawiane zagadnienie, zwrócić uwagę należy na
regulację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567), która określa warunki nabywania oraz zasady
ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z
mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Na gruncie
wskazanego zagadnienia wyłonił się problem oceny, czy decyzją, która wygasła z mocy
prawa na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz.
1548), jest decyzja przyznająca świadczenie opiekuńcze na czas określony, do dnia 30
czerwca

2013

roku.

Administracyjnego

Odpowiedź składów orzekających Wojewódzkiego

w Łodzi na

tak postawione

pytanie

była

Sądu

twierdząca,

co

argumentowano wskazaniem, iż decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne na
podstawie przepisów sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku
wygasały z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 tej ustawy, niezależnie od daty ich
wydania i okresu, na jaki przyznawały to świadczenie, jeśli ten okres nie upływał przed
dniem 30 czerwca 2013 roku, a prawo do świadczenia powstało przed dniem wejścia w
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życie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (II SA/Łd 852/14, II SA/Łd 925/14,
II SA/Łd 921/14, II SA/Łd 920/14).
Kolejnym istotnym tematem wymagającym dokładniejszej analizy w ramach
spraw o symbolu 6329 jest kwestia przyznania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Warunkiem uzyskania rzeczonego świadczenia jest, by kobieta pozostawała pod opieką
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (art. 15b ust. 5 ustawy
o świadczeniach rodzinnych). Na kanwie tego przepisu wydane zostały w roku 2014
trzy orzeczenia uwzględniające skargę. W pierwszej sprawie – II SA/Łd 325/14 – Sąd
dostrzegł, że z akt administracyjnych nie wynikało, od kiedy kobieta pozostawała pod
opieką lekarza ginekologa. W drugiej sprawie – II SA/Łd 139/14 – skład orzekający
wyraził pogląd, iż skarżąca przed upływem 10 tygodnia ciąży podjęła próbę uzyskania
porady lekarskiej zgłaszając się do przychodni, co może przesądzać o tym, że
pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu. Natomiast w
sprawie II SA/Łd 1051/13 Sąd, akcentując przesłanki wprowadzenia rzeczonego
świadczenia do systemu świadczeń rodzinnych, wskazał, iż wprowadzenie kryterium
pozostawania

pod

opieką

lekarską

od

10

tygodnia

ciąży

wynikało

z konieczności zmobilizowania kobiet do właściwej troski i dbałości o przebieg ciąży.
W sprawie tej – co istotne – Sąd wyraził pogląd, iż podstawą do odmowy przyznania
zapomogi na podstawie art. 15b ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie może
być okoliczność, gdy kobieta nie podlegała opiece medycznej z winy służby zdrowia.
Należy także zwrócić uwagę na pogląd składów orzekających wyrażony w
odniesieniu do możliwości domagania się zwrotu nienależnie pobranego zasiłku
pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Szczególnie dostrzec należy regulację ust. 6 tegoż przepisu, która wskazuje, iż zasiłek
pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
Niemniej składy orzekające wyrażały przekonanie, że w przypadku gdy osoba
uprawniona pobierała jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez organ
pomocy społecznej i dodatek pielęgnacyjny wypłacany przy świadczeniu emerytalno –
rentowym po ukończeniu 75 roku życia, warunkiem niezbędnym do uznania, że zasiłek
pielęgnacyjny został pobrany nienależnie, jest postawienie beneficjentowi zarzutu, że
oba świadczenia pobierał jednocześnie mając tego pełną świadomość (II SA/Łd 42/14,
II SA/Łd 840/13).
Do symbolu 6329 przypisane są także sprawy z zakresu zasiłku rodzinnego.
W ramach tej grupy dostrzec należy sprawy, w których beneficjenci domagali się
przyznania świadczenia za okres wcześniejszy niż moment złożenia wniosku o
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przyznanie świadczenia, które nie było uzależnione od niepełnosprawności. W takich
przypadkach sąd wyrażał pogląd, iż regulacja art. 24 ust. 2 ustawy o świadczeniach
rodzinnych jest jasna i nie wymaga wykładni prowadząc do wniosku, że dla ustalenia
daty początkowej okresu, na który organ winien przyznać prawo do świadczeń
rodzinnych, decydujące znaczenie ma miesiąc, w którym wnioskodawca złożył wniosek
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Tym samym nie jest możliwe przyznanie
świadczeń (innych niż określone w art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych)
za okres wsteczny (II SA/Łd 369/14, II SA/Łd 294/14).
W ramach komentowanej kategorii spraw zwrócić należy uwagę na zagadnienie,
które wystąpiło w sprawie II SA/Łd 172/14 i II SA/Łd 87/14, a mianowicie, czy do
dochodu rodziny strony za dany rok należało zaliczyć dochód osiągnięty ze sprzedaży
mieszkania, co niewątpliwie miało istotny wpływ na ustalenie miesięcznego dochodu na
osobę w rodzinie, i w następstwie - dyskwalifikowało wnioskodawcę od uzyskania
zasiłku rodzinnego i dodatków. W sprawach tych z oświadczenia beneficjenta wynikało,
iż środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania zostały w całości przeznaczone na zakup
innego mieszkania, co było warunkiem zwolnienia z opodatkowania podatkiem
dochodowym. Odpowiedzi na opisany problem – zdaniem składów orzekających –
upatrywać należało również w istocie, celu i duchu ustawy o świadczeniach rodzinnych,
znajdującej swoje umocowanie w ustawie zasadniczej. Sąd argumentował, iż w myśl
art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 51, poz. 307 ze zm.), wolne od podatku
dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości, o których mowa w art.
30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli począwszy od dnia
odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w
którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub
tego prawa majątkowego został wydany na własne cele mieszkaniowe. Uwzględniając
wykładnię przepisów art. 3 pkt 1 lit. „a” ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 30e
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Sąd stwierdzał, że organy
nieprawidłowo doliczyły do dochodu rodziny przychód uzyskany ze sprzedaży
mieszkania, co skutkowało przekroczeniem kryterium dochodowego na osobę w
rodzinie i odmową przyznania zasiłku rodzinnego z odpowiednimi dodatkami.
W temacie zasiłku rodzinnego zwrócić uwagę należy również na problem
przyznania dodatku do tegoż zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu
wychowawczego, a w szczególności, czy uprawnionemu przysługuje prawo do tego
zasiłku w kwocie stanowiącej wielokrotność kwoty dodatku w przypadku urodzenia
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więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Łodzi w sprawach II SA/Łd 406/14, II SA/Łd 119/14 i II SA/Łd 1254/13, podzielając w
tym zakresie pogląd wyrażony w uchwale 7 sędziów NSA z dnia 26 czerwca 2014 roku,
sygn. akt: I OPS 15/13, stanął na stanowisku, iż dodatek przysługuje na każde dziecko
urodzone podczas jednego porodu.
Końcowo zwrócić uwagę należy na pogląd składów orzekających WSA w Łodzi
prezentowany w odniesieniu do możliwości zmiany z mocą wsteczną decyzji w sprawie
przyznania świadczeń na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej lub art.
32 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zdaniem Sądu, żaden z wymienionych
przepisów nie pozwala na zmianę decyzji z mocą wsteczną (II SA/Łd 477/14, II SA/Łd
479/14, II SA/Łd 480/14, II SA/Łd 481/14, II SA/Łd 747/14, II SA/Łd 457/14, II SA/Łd
174/14, II SA/Łd 253/14, II SA/Łd 543/14, II SA/Łd 221/14, II SA/Łd 2/14).
Reasumując, zauważyć należy, że choć w omawianym okresie ilość spraw z
zakresu pomocy społecznej nieco zmalała w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego, to nadal jednak kształtuje się ona na wysokim poziomie. Analiza orzeczeń
wydanych przez tutejszy Sąd w 2014 roku wskazuje, że nadal – tak jak miało to miejsce
w latach ubiegłych – przyczyną eliminacji z obrotu prawnego rozstrzygnięć wydawanych
przez organy było naruszanie przepisów procesowych, co w konsekwencji prowadziło
do

wadliwego

lub

co

najmniej

przedwczesnego

zastosowania

norm

prawa

materialnego, ale również niewłaściwa interpretacja przepisów prawa materialnego,
wynikająca niewątpliwie również z niejasnych przepisów regulujących omawianą
problematykę.
Zaprezentowane wyżej sprawy z pewnością nie wyczerpują problematyki
związanej z szeroko rozumianą pomocą społeczną. Niemniej jednak przywołane
orzeczenia są w pewnym sensie charakterystyczne dla tego roku i obrazują linię
orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi przyjętą w tym zakresie.

SPRAWY Z ZAKRESU INFORMACJI PUBLICZNEJ
Wśród spraw z zakresu informacji publicznej, oznaczonych symbolem 648,
przeważającą większość stanowiły skargi na bezczynność organów z zakresu
udostępnienia informacji publicznej.
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Sąd rozpoznając sprawę II SAB/Łd 110/14 przypomniał, że analiza uregulowań
ustawy o dostępie do informacji publicznej prowadzi do konkluzji, iż w razie skierowania
wniosku o udzielenie informacji publicznej, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia,
który taki wniosek otrzymał może zachować się w jeden z poniższych sposobów: a)
udzielić, w formie czynności materialno – technicznej, informacji publicznej, gdy jest jej
dysponentem oraz nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość jej udzielenia; b)
poinformować wnioskodawcę, że jego wniosek nie znajduje podstawy w przepisach
ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż żądanie nie dotyczy informacji
mających charakter informacji publicznej, lub też wskazać, że organ nie jest
dysponentem informacji, o których udzielenie wnioskodawca się zwrócił (art. 4 ust. 3
u.d.i.p.), bądź też poinformować stronę, że w sprawie obowiązuje inny tryb udzielenia
informacji, niż ten, w którym strona się zwróciła (art. 1 ust. 2 u.d.i.p.); c) odmówić
udostępnienia informacji (art. 16 ust. 1 u.d.i.p.) lub umorzyć postępowanie (art. 14 ust. 2
u.d.i.p.), czego winien dokonać w formie decyzji administracyjnej; d) odmówić
udostępnienia informacji publicznej przetworzonej w związku z niespełnieniem przez
stronę warunku wskazanego w art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.
Sąd w sprawie II SAB/Łd 103/14 podkreślił, że brak jest podstaw do żądania
przez podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej wskazania podstawy
prawnej czy celu w jakim strona domaga się udostępnienia informacji. Norma art. 2
ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi bowiem, że z zastrzeżeniem art. 5,
prawo dostępu do informacji publicznej, przysługuje każdemu, a od osoby wykonującej
to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego w uzyskaniu
takiej informacji. Z przepisu tego wynika też, że wniosek o udzielenie informacji
publicznej nie musi zawierać uzasadnienia, a przyczyny żądania informacji publicznej
pozostają poza sferą zainteresowania podmiotów obowiązanych do udzielenia
informacji. Sąd przypomniał, że grzywna na podstawie art. 149 p.p.s.a. nie ma na celu
wyłącznie dyscyplinowania organów administracji, ale ma w szerszym zakresie
przeciwdziałać ich opieszałości w prowadzeniu spraw oraz służyć usuwaniu
negatywnych skutków wynikających z bezczynności postępowania.
W sprawie II SAB/Łd 118/14 Sąd stwierdził dodatkowo, że w ustawie o dostępie
do informacji publicznej brak jest wskazania jakichkolwiek wymagań formalnych
wniosku (poza utrwaleniem go w formie pisemnej). Za wniosek pisemny uznać należy
również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet, gdy do jego autoryzacji
nie zostanie użyty podpis elektroniczny. Pogląd ten uzasadniony jest brakiem
konieczności pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy, który żądając informacji
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publicznej, nie musi wykazać się jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym.
Należy bowiem mieć na względzie, że postępowanie w sprawie udzielenia informacji
publicznej jest odformalizowane. Innymi słowy, wniosek o udzielenie informacji w trybie
u.d.i.p. nie stanowi podania w indywidualnej sprawie administracyjnej w rozumieniu art.
63 k.p.a., a w konsekwencji jego uwzględnienie nie podlega rygorom k.p.a.
W sprawie II SA/Łd 812/14 zostało potwierdzone, że zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2
u.d.i.p., prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu, a od osoby korzystającej z
przysługującego jej prawa nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub
faktycznego. Jedynym w tym zakresie wyjątkiem jest sytuacja opisana w art. 3 ust. 1 pkt
1 u.d.i.p. Zgodnie z zamieszczoną tam regulacją adresat wniosku o udostępnienie
informacji publicznej może domagać się od wnioskodawcy wykazania, że żądanie
zawarte we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, ale jest to
możliwe wyłącznie wtedy gdy żądanie udostępnienia informacji publicznej dotyczy
informacji przetworzonej.
Oceniając charakter żądanej przez stronę skarżącą informacji w świetle przepisu
art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej Sąd w sprawie II
SAB/Łd 125/14 stwierdził, że informacje odnoszące się do zasad łączenia klas w
placówkach oświatowych oraz informacje dotyczące nauczycieli zwalnianych w roku
szkolnym 2011/2012, czy też dotyczące obowiązywania uchwały w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
w szkołach i placówkach oświatowych oraz zwolnienia od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, stanowią informację publiczną. Co więcej Sąd podkreślił, że wskazanie
podmiotowi żądającemu udzielenia informacji publicznej strony Biuletynu Informacji
Publicznej jako jej źródła stanowi prawidłowe załatwienie wniosku tylko i wyłącznie w
przypadku, gdy informacje tam zawarte odnoszą się bezpośrednio (wprost) i konkretnie
do meritum żądania, bezpośrednio zawierają dane istotne z punktu widzenia
pytającego, a ich uzyskanie nie wymaga przedsięwzięcia dodatkowych czynności
(informacja prosta).
W sprawie II SAB/Łd 102/14 Sąd zauważył, że protokoły z posiedzeń szkolnej
rady pedagogicznej również stanowią informację publiczną. W myśl art. 40 ust. 1
ustawy o systemie oświaty rada pedagogiczna jest bowiem kolegialnym organem szkoły
lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia,
wychowania i opieki. Do kompetencji tegoż organu należy m.in. zatwierdzanie planów
pracy szkoły lub placówki, podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i
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promocji uczniów, ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły
lub placówki, podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. Posiedzenia
rad pedagogicznych stanowią ważny element w działalności szkoły w zakresie realizacji
ustawowych zadań, zatem niewątpliwie protokoły z tych posiedzeń stanowią dane
publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 u.d.i.p. podlegające udostępnieniu.
W sprawie II SAB/Łd 118/14 Sąd uznał z kolei, że informacja o datach
urodzenia i miejscowościach zamieszkiwania sędziów sądu powszechnego stanowi
informację publiczną. Jego zdaniem Prezes Sądu Rejonowego w K. jako podmiot
reprezentujący sąd na zewnątrz, jest organem administrującym i w rozumieniu art. 4
ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej jest organem władzy publicznej
zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej, jeśli tylko ją posiada. Informacja o
datach urodzenia sędziów i miejscowościach, w których sędziowie zamieszkują jest
niewątpliwie informacją publiczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy, gdyż
mieści się w pojęciu informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje. Sąd
wyjaśnił, że dane odnoszące się do wieku sędziego, a konkretnie daty jego urodzenia,
zakreślają cezurę czasową pełnienia przez niego funkcji sędziego i niewątpliwie mają
znacznie prawne. Decydują o możliwości kandydowania sędziego na stanowisko, jak i
ogólnie rzecz biorąc na możliwość bycia sędzią. Bez znaczenia jest w tym wypadku
fakt, że podmioty upoważnione do uczestniczenia w procesie obsadzania stanowisk
sędziowskich zobowiązane są sprawdzać wiek kandydata na sędziego, czy też, że wiek
sędziego związany ze stanem spoczynku pozostawiony jest trosce podmiotów
odpowiedzialnych za to, by czynny sędzia po osiągnięciu określonego wieku nie
wykonywał swojej funkcji.

Zatem

wiek

sędziego

(data

jego

urodzenia) jest

nierozerwalnie związany z tą funkcją i stanowi informację publiczną. Informacja o
miejscu zamieszkania sędziego (miejscowości) ma z kolei związek z pełnieniem funkcji
publicznej i nie pozostaje bez wpływu na warunki jej wykonywania (dojazdy z miejsca
zamieszkania do siedziby sądu i z powrotem są uciążliwe i czasochłonne, co może
rzutować na jakość wykonywanej pracy, dojazdy generują także należności
zwiększające wydatki budżetowe sądu). Zauważył to również ustawodawca ustalając
regułę zamieszkania sędziego w miejscu pełnienia służby i dopuszczając od niej jedynie
uzasadnione odstępstwa.
W sprawie II SAB/Łd 56/14 Sąd uznał, że dokumenty związane z zajmowanym
przez

funkcjonariusza

publicznego

stanowiskiem

lub

pełnioną

funkcją,

a

w

szczególności dokumenty wskazujące na poziom jego kompetencji (kwalifikacji) do
sprawowania funkcji publicznej, stanowią informację publiczną, w rozumieniu art. 1 ust.
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1 ustawy i to nie tylko w zakresie samej treści owej informacji ale także jej formy. Przez
to – że świadectwo kompetencji funkcjonariusza, wskazujące na poziom jego zdatności
do wykonywania władzy publicznej zostało przedłożone przez owego funkcjonariusza w
organie tej władzy, w czasie kiedy jeszcze aplikował o określoną funkcję publiczną bądź
już w okresie pełnienia tej funkcji – utraciło ono walor dokumentu prywatnego i uległo
przekształceniu w źródło informacji publicznej na temat kompetencji osoby, sprawującej
funkcję publiczną, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 d omawianej ustawy.
W sprawie II SAB/Łd 32/14 Sąd stwierdził ponadto, że informacja o liczbie dni
nieobecności w pracy osoby pełniącej funkcję publiczną, która to absencja była
argumentem stanowiącym element uzasadnienia dla niepodejmowania, czy zwlekania z
podjęciem określonych czynności urzędowych, jest informacją publiczną. Niewątpliwie
jest to informacja związana z pełnieniem funkcji publicznej i dotyczy wykonywania tej
funkcji publicznej. Absencja w pracy osoby pełniącej funkcję publiczną jest zdarzeniem
wpływającym na pełnione funkcje publiczne.
W sprawie II SAB/Łd 110/14 Sąd uznał, że orzeczenia sądowe – zarówno wyroki,
jak i postanowienia – jako wydane w sprawie przez sąd w ramach jego działalności
orzeczniczej opartej na przepisach powszechnie obowiązującego prawa, są danymi
publicznymi i podlegają udostępnieniu po ich zanonimizowaniu. Podobnie informacją
publiczną są dane wynikające z urządzeń ewidencyjnych prowadzonych przez organ.
Przepis art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e i f ustawy wprost wskazuje, iż udostępnieniu podlega
informacja publiczna, w szczególności o zasadach funkcjonowania podmiotów, o
których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich
załatwiania lub rozstrzygania oraz o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach
oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych. Wobec tego
przyjąć należy, iż informację publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy, jako
że wynikającą z urządzeń ewidencyjnych prowadzonych przez organ stanowią daty
wniesienia pozwu, sygnatury akt, informacja czy orzeczenia wydane w sprawach są
prawomocne, czy były kwestionowane w drodze środków zaskarżenia oraz podania
wykazu spraw wniesionych przez określony podmiot, które są obecnie w toku. Sąd
uznał tym samym, że Prezes Sądu Okręgowego, jako organ wymiaru sprawiedliwości,
jest podmiotem obowiązanym do udostępnienia informacji publicznej będącej w jego
posiadaniu, zaś żądane przez skarżącego dane polegające na wskazaniu spraw
cywilnych toczących się przed sądem w zakreślonym okresie z udziałem wskazanego
podmiotu oraz odpisy zanonimizowanych orzeczeń wraz z uzasadnieniem i informacją,
czy są one prawomocne, stanowią informację publiczną.
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W sprawie II SAB/Łd 35/14 Sąd wyjaśnił, że dostęp do akt w toku karnego
postępowania przygotowawczego odbywa się zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 6
czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego. Z kolei akta zakończonego już
postępowania przygotowawczego będą podlegać regulacjom ustawy o dostępie do
informacji publicznej. Podkreślił, że akta jako zbiór materiałów nie stanowią informacji
publicznej. Jeżeli natomiast we wniosku o udostępnienie informacji publicznej zostaną
wskazane konkretne informacje publiczne, zawarte w określonych dokumentach
urzędowych znajdujących się w aktach zakończonego postępowania karnego, wówczas
informacje takie winny być udostępnione przez podmiot zobowiązany.
W sprawie II SAB/Łd 26/14 Sąd przypomniał, że akta spraw administracyjnych - z
wyjątkiem części podlegających wyłączeniom wynikającym z ochrony danych
osobowych czy objętych tajemnicą ustawowo chronioną - stanowią informację
publiczną. Tak samo kwalifikowane są decyzje o pozwoleniu na budowę oraz projekty
budowlane

podlegające

zatwierdzeniu

w

decyzjach

organów architektoniczno-

budowlanych.
W sprawie II SAB/Łd 106/14 Sąd podniósł, że opinie biegłych sporządzone na
piśmie, jak i opinie ustne utrwalone w protokole rozprawy sądowej (art. 157 § 1 k.p.c.) z
uwagi na to, że służą sądowi, a więc organowi władzy publicznej, do realizacji
powierzonych mu prawem zadań, stanowią informację o sprawach publicznych w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Bez znaczenia jest
przy tym okoliczność, iż dokumenty stanowiące utrwalone opinie biegłych nie pochodzą
od organów władzy publicznej i nie stanowią dokumentu urzędowego. Dokument
zawierający informację publiczną jest bowiem pojęciem znacznie szerszym niż pojęcie
dokumentu urzędowego. Żadne źródło dowodowe nie zastępuje przy tym orzeczenia
sądu rozstrzygającego sprawę cywilną. Jeśli jednak opinia biegłego załatwienie takiej
sprawy sądowi „ułatwia” i sąd korzysta z niej dla wykonania swego publicznego
zadania, to taka opinia spełnia kryteria nośnika informacji publicznej w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy.
Podobnie dokumenty (opinie, badania) służące do przygotowania projektu
uchwały w sprawie utworzenia strefy płatnego parkowania, jak stwierdził Sąd w sprawie
II SAB/Łd 132/13, niewątpliwie stanowią informację publiczną, bowiem dokumenty te,
poza tym, że były wytworzone przez organ (a w każdym razie dla organu), służyły do
przygotowania treści uchwały. Podobnie jest z dokumentami udostępnionymi radnym
przed sesją, na której przyjęto uchwałę w sprawie utworzenia strefy płatnego
parkowania.
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Zasadność odmowy udostępnienia informacji w postaci m.in. opinii instytutu
naukowo-badawczego z powołaniem się na tajemnicę przedsiębiorcy badał tutejszy
Sąd w sprawie II SA/Łd 621/14. W uzasadnieniu wyjaśnił, że informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli są to informacje o charakterze technicznym, technologicznym,
organizacyjnym

przedsiębiorstwa

lub

inne

informacje

posiadające

wartość

gospodarczą; są to informacje poufne tzn. nie zostały ujawnione do wiadomości
publicznej (np. poprzez ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku w trybie art. 43 ustawy
Prawo własności przemysłowej) a przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania poufności takich informacji. Brak spełnienia którejkolwiek z powyższych
przesłanek dyskwalifikuje daną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Warunkiem
uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa jest zatem by przedsiębiorca podjął co
do tych informacji działania niezbędne w celu zachowania ich poufności. Przepis ten nie
precyzuje jednakże, jakim działaniom ochronnym muszą być poddane informacje, by
można je było uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa. W tym zakresie można posiłkować
się treścią Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności
Intelektualnej z 1994 r. (ang. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights,TRIPS) – stanowiącego załącznik do porozumienia w sprawie
utworzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO), do którego Polska przystąpiła w 2000
r. Przewiduje ono stosowanie zasady równego traktowania podmiotów wszystkich
krajów członkowskich TRIPS, w zakresie ochrony własności intelektualnej. Przepis art.
39 Porozumienia również nie precyzuje jakie mają to być działania, wskazuje jedynie,
że powinny to być działania „odpowiednie” oraz „rozsądne w danych okolicznościach”.
Zastrzeżenie tajemnicy stanowi wyjątek od zasady jawności i z tego względu organ
dysponujący informacją nie może polegać na oświadczeniu przedsiębiorcy, ale
powinien samodzielnie dokonać oceny złożonego przez przedsiębiorcę zastrzeżenia
pod kątem istnienia tajemnicy przedsiębiorstwa (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 9
czerwca 2014 r. sygn. akt II SAB/Łd 50/14 publ. LEX nr 1479575). Wspomniana ocena
jest o tyle istotna z punktu widzenia ochrony informacji, że przedsiębiorca nie jest stroną
postępowania o udostępnienie informacji publicznej, nie może w tym postępowaniu
zamanifestować poufności danych jego dotyczących. Dlatego też badanie czy
określone

dane

są

tajemnicą

przedsiębiorcy

w

dokumentach

zawierających

specjalistyczną nomenklaturę często przekracza możliwości organu. Sąd uznał, że
wobec nieprecyzyjnego sformułowania art. 11 ust. 4 u.z.n.k. trudno podzielić stanowisko
strony skarżącej, że samo kwestionowanie wniosku dowodowego w postaci
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przeprowadzenia oględzin fabryki pozwanego w postępowaniu o zakazanie naruszeń
prawa do patentu, nie wyczerpuje znamion podjęcia niezbędnych kroków mających na
celu zachowanie informacji w poufności.
Informacje obejmujące zespół elementów tworzących proces technologicznoprodukcyjny, w tym rozwiązania dotyczące wykorzystywanych urządzeń, dokumentacja
techniczna, sposób (metody) produkcji czy użyte materiały (środki) składają się bowiem
na tajemnicę przedsiębiorcy. Dane dotyczące procesu technologicznego stanowią przy
tym dla przedsiębiorców istotną wartość gospodarczą. Badanie czy określone dane są
tajemnicą przedsiębiorcy w dokumentach zawierających specjalistyczną nomenklaturę
często przekracza możliwości organu. Zwrócić więc trzeba też uwagę, iż sądy
rozpatrując merytorycznie sprawy dotyczące ochrony patentów zawsze korzystają z
wiedzy

fachowej

-

biegłych

sądowych,

czasem

rzeczników

patentowych,

a

rozstrzygnięcia ich są wywarzeniem zebranych dowodów specjalistycznych a niekiedy
wprost przyjęciem rozwiązania wskazanego przez biegłego. Organ (Prezes Sądu) nie
ma nigdy takich instrumentów dokonując oceny materiału na skutek rozpatrywania
wniosku o udzielenie informacji publicznej. Sprawa sądowa będąca przedmiotem
wniosku o udzielenie z niej informacji publicznej nigdy nie jest prowadzona też pod
kątem przepisów ustawy o udzieleniu informacji publicznej. Powyższe nakłada na organ
szczególną rozwagę w procesie rozpatrywania wniosku i udzielania informacji
publicznej. Wskazówką w tym procesie, dla organu powinny być zachowania
procesowe

wyrażane

w

sprawie

głównej,

której

informacja

dotyczy,

gdzie

przedsiębiorcy wyrażają w bardzo różny sposób dbałość o swe interesy i interesy firmy,
a które to zachowania da się już przełożyć dokonując ich interpretacji na prawo odmowy
udzielenia informacji z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 ust. 2.
W sprawie II SAB/Łd 69/14 Sąd stwierdził, że nagranie posiedzenia sesji rady
gminy jest materiałem odzwierciedlającym przebieg sesji i dokonanych czynności rady,
a zatem świadczy o działalności kolegialnego organu. Na zasadzie art. 1 ust. 1 ustawy
o dostępie do informacji publicznej należy przyjąć, że materiały i dokumenty tworzone
podczas posiedzenia kolegialnego organu władzy publicznej stanowią informację o
sprawach publicznych. Zdaniem Sądu nieuprawniony jest pogląd, że realizacja celu,
jakim jest dostęp do informacji publicznej, następuje tylko przez dostęp do protokołów i
że sam fakt posiadania takiego protokołu wyklucza uprawnienie do zapoznania się z
innymi materiałami rejestrującymi przebieg posiedzenia. Z tego wniosek, że jeżeli
przebieg sesji rady gminy jest rejestrowany w formie nagrania, to stanowi niewątpliwie
informację publiczną i każdy ma prawo dostępu do takiej informacji - art. 2 ust. 1
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ustawy. Sąd podkreślił przy tym, że statut gminy, jako akt niższego rzędu, nie może
wyłączać zasady jawności działania gminy i ograniczać dostępu do dokumentów,
utrwalających przebieg sesji rady gminy, tylko dla ściśle określonego kręgu podmiotów.
W sprawie II SAB/Łd 39/14 Sąd potwierdził powyższe stanowisko uznając, że
posiedzenie utrwalone za pomocą sprzętu audio i zapisane na jakimkolwiek nośniku,
dotyczy sfery faktów, stanowi informację publiczną. Jeśli posiedzenie organu władzy
publicznej zostało zmaterializowane w jakiejkolwiek formie, to w razie złożenia wniosku
brak jest podstaw aby materiałów dokumentujących to posiedzenie, w tym w postaci
dokonanych nagrań, nie udostępnić niezwłocznie.
W sprawie II SAB/Łd 94/14 Sąd przypomniał, że egzamin adwokacki
przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane do przeprowadzenia tegoż egzaminu
na obszarze właściwości jednej lub kilku okręgowych rad adwokackich. Członków
komisji powołuje Minister Sprawiedliwości spośród specjalistów z dziedzin prawa
objętych egzaminem. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady
Adwokackiej wskazuje przewodniczącego komisji i jego zastępcę. Przewodniczący
kieruje pracami komisji i reprezentuje ją na zewnątrz. Ponadto, Minister Sprawiedliwości
odwołuje członka komisji w razie wystąpienia określonych w ustawie okoliczności.
Właściwa dla siedziby komisji egzaminacyjnej okręgowa rada adwokacka zapewnia
obsługę administracyjną i techniczną działalności komisji, w tym przeprowadzanie
egzaminu adwokackiego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
Wydatki związane z działalnością komisji pokrywane są z budżetu państwa. Sąd
stwierdził rozpatrując powyższą sprawę, że komisja powołana do przeprowadzenia
egzaminu adwokackiego jest – powołanym przez Ministra Sprawiedliwości – organem
władzy publicznej, a zatem treść dokumentów przez nią wytworzonych, w postaci ocen
cząstkowych wstawianych w związku z egzaminem adwokackim z określonej dziedziny
prawa, stanowi informację publiczną, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. i
podlega udostępnieniu na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt 4c tejże ustawy, jako
treść oceny dokonywanej przez organ władzy publicznej.
W sprawie II SAB/Łd 105/14 Sąd stanął na stanowisku, że PKS w O. jest
podmiotem działającym w sferze zadań publicznych, świadcząc usługi o charakterze
użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego – drogowego.
„Zadanie publiczne” może być bowiem wykonywane przez różne podmioty niebędące
organami władzy. Okoliczność, że dane zadanie wykonują inne podmioty, aniżeli
podmiot władzy wskazany w przepisie ustawowym, nie zmienia jednakże kwalifikacji
tego zadania - pozostaje ono zadaniem publicznym, realizowanym przez podmiot
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wybrany (z reguły wg ściśle określonych zasad i w sformalizowanym trybie). Za
realizację tego zadania i tak ostatecznie odpowiedzialny jest podmiot władzy. Tak
rozumiane „zadanie publiczne” cechuje powszechność i użyteczność dla ogółu, a także
sprzyjanie osiąganiu celów określonych w Konstytucji lub w ustawie. Sąd wyjaśnił
ponadto, że PKS w O., świadcząc usługi o charakterze użyteczności publicznej w
zakresie publicznego transportu zbiorowego – drogowego, korzysta ze środków
publicznych. Zdaniem Sądu co do zasady, informacja dotycząca liczby osób
posiadających uprawnienia do kontroli biletów w pojazdach uruchamianych przez PKS
w O., dotyczy publicznej sfery działania podmiotu. To samo należy odnieść do wzoru
identyfikatora upoważniającego do prowadzenia kontroli biletów. Stanowisko powyższe
nie oznacza jednak, że żądana informacja musi być udostępniona w pełnym zakresie
(czy z uwzględnieniem

ustawowych

ograniczeń), a

także,

że

udostępnienie

wnioskowanej informacji nie będzie wymagać jej przetworzenia. W obu przypadkach
należy rozważyć okoliczności przemawiające za konkretną kwalifikacją, ewentualnie
wzywając wnioskodawcę do wykazania interesu publicznego w przypadku informacji
publicznej, która może być udostępniona jako przetworzona (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy).
W sprawie II SAB/Łd 159/14 redaktor naczelny dziennika A wniósł do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Zarządu
Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w P. w przedmiocie udzielenia prasie
informacji publicznej na wniosek z dnia 1 sierpnia 2014 r. o udostępnienie informacji
publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
w zw. z art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Jednocześnie
skarżący wniósł o nakazanie ZO PZŁ w P. udzielenia informacji zgodnie z ww.
wnioskiem w ciągu trzech dni i zasądzenie wszelkich kosztów od organu. Do dnia
wniesienia skargi żądana informacja publiczna nie została udzielona, a organ nie
wykonał żadnej czynności w sprawie, co najwyżej dopytywał się o legitymacje
dziennikarską i upoważnienie dla dziennikarza od redaktora naczelnego w imieniu,
którego wystąpił z wnioskiem. Zdaniem skarżącego, Polski Związek Łowiecki jest
podmiotem wykonującym zadania publiczne, a zatem należy do kategorii podmiotów
zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5
ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przepis art. 3a ustawy Prawo prasowe
umożliwia w zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosowanie
przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z art. 34 ustawy Prawo łowieckie
wynika, że ustawodawca przekazał PZŁ szereg zadań z zakresu administracji
publicznej. Zadania nałożone na PZŁ ze względu na ich cel mają charakter publiczny,
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dlatego informacja o działalności jego organów określonych w ustawie, powinna być
udzielona na wniosek zarówno prasy, jak i każdego obywatela w trybie ustawy o
dostępie do informacji publicznej.
W odpowiedzi na skargę ZO PZŁ w P. wniósł o odrzucenie skargi na podstawie
art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. W uzasadnieniu wskazano, że pismem z dnia 12 sierpnia 2014
r. organ wezwał redaktora naczelnego dziennika A do udzielenia informacji, czy
redaktor (K. M.) pozostaje w stosunku pracy z redakcją tegoż dziennika lub czy zajmuje
się zbieraniem i redagowaniem materiałów prasowych na rzecz i z upoważnienia
redaktora naczelnego. Do dnia udzielenia odpowiedzi na skargę redakcja nie nadesłała
odpowiedzi na pismo. W ocenie Zarządu Okręgowego skarga jest przedwczesna i jako
taka niedopuszczalna. ZO PZŁ w P. nie odmówił ani nie zwleka z odpowiedzią na
zadane pytanie w trybie ustawy Prawo prasowe. Organ do którego kierowane jest
pytanie ma prawo oczekiwać, że osoba kierująca wniosek o udzielenie odpowiedzi w
trybie ustawy Prawo prasowe wykaże umocowanie lub wykaże, iż pozostaje w stosunku
pracy z redakcją, na którą się powołuje. Pomimo wezwania do przekazania stosownego
oświadczenia ze strony redakcji ZO PZŁ w P. nie otrzymał stosownego dokumentu. W
takiej sytuacji, w ocenie organu trudno uznać, że zaistniały przesłanki do złożenia
skargi, ponieważ do chwili jej złożenia nie zostały przez wnioskodawcę ani przez
redakcję dziennika A usunięte braki formalne.
Sąd w omawianej sprawie skargę oddalił, niedopuszczalność została oceniona
jako przesłanka materialna, a nie formalnie. W ocenie Sądu skarżący nie miał interesu
w złożeniu skargi, gdyż legitymacja skargowa przysługuje w takim przypadku osobie,
która była stroną postępowania w sprawie o udzielenie informacji publicznej, skoro
jednak redaktor naczelny pisma A nie wnosił o udzielenie informacji publicznej, gdyż
redaktor powołujący się na działania w jego imieniu nie przedłożył upoważnienia ani nie
okazał legitymacji pracowniczej tegoż pisma, to redaktor naczelny nie ma interesu
prawnego, aby wnieść skargę do sądu;
W Naczelnym Sądzie Administracyjnym ugruntował się pogląd, że udostępnianie
informacji publicznej prasie odbywa się w trybie ustawy o dostępie do informacji
publicznej i że sprawy dotyczące działalności PZŁ i zarządów okręgowych to informacja
publiczna (patrz wyrok I OSK 2745/13) - Polski Związek Łowiecki, w tym jego organy,
jest podmiotem wykonującym zadania publiczne, a przez to objętym regulacją art. 4 ust.
1 pkt 5 u.d.i.p.
W roku 2014 w wielu sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej
wniesienie skargi do sądu administracyjnego spowodowało reakcję ze strony organu i
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ustanie bezczynności. Składy orzekające w tych sprawach, stwierdzając, że na dzień
wniesienia skargi organ pozostawał bezczynny w sytuacji ustania bezczynności do dnia
wyrokowania, umarzały postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie zobowiązania
organu do załatwienia wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej. W
sprawie II SAB/Łd 103/14 Sąd stwierdził, że do dnia wniesienia skargi Dyrektor Szkoły
nie udostępnił żądanej przez skarżącą informacji w postaci arkusza organizacyjnego,
nie wydał też decyzji odmawiającej jej udostępnienia ani nie poinformował o braku
możliwości udostępnienia informacji w żądanej formie. Dlatego też skarga okazała się
usprawiedliwiona, bowiem organ w dniu wniesienia skargi pozostawał bezczynny.
Dopiero po wniesieniu skargi do Sądu organ przesłał skarżącej kopię żądanego
dokumentu. Dlatego też postępowanie w zakresie zobowiązania organu do dokonania
czynności w dniu orzekania przez sąd okazało się bezprzedmiotowe. Działając zatem
na

podstawie

art.

161

§

1

pkt

3

p.p.s.a.,

Sąd

umorzył

postępowanie

sądowoadministracyjne. Orzekając w opisywanej sprawie Sąd miał także na względzie,
że art. 149 p.p.s.a. w aktualnym brzmieniu zawiera normę, według której uwzględnienie
skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego
polega nie tylko na zobowiązaniu organu do wydania aktu w określonym terminie, ale
także na rozstrzygnięciu o tym, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie
postępowania miały miejsce oraz czy doszło do rażącego naruszenia prawa czy też nie.
Jak wskazał, użycie w zdaniu drugim art. 149 § 1 p.p.s.a. wyrazu „jednocześnie” nie
oznacza, że ta część przepisu ma zastosowanie tylko wówczas, gdy sąd zobowiązuje
organ do wydania aktu w określonym terminie. Z analizy tego przepisu wynika, że
uwzględnienie skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
administracyjnego może polegać na stwierdzeniu, że bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa albo że
naruszenie prawa nie było rażące, mimo że są podstawy do umorzenia postępowania
sądowego w zakresie dotyczącym zobowiązania organu do wydania aktu, z uwagi na
to, że akt taki został wydany przez organ po wniesieniu skargi do sądu.
Lektura rozstrzygnięć w sprawach z zakresu informacji publicznej, podobnie jak
w latach poprzednich, pozwala na stwierdzenie, że najczęstszą przyczyną skarg do
sądu administracyjnego w roku 2014 była bezczynność organów w zakresie
udostępnienia żądanej przez strony informacji publicznej, znacznie rzadziej przedmiot
kontroli

tutejszego

Sądu

stanowiły

natomiast

decyzje

organów

administracji

odmawiające udostępnienia takiej informacji.
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SPRAWY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
Przedmiotem niniejszej analizy są sprawy z zakresu szeroko rozumianej
problematyki ochrony środowiska, oznaczone ogólnym symbolem – 613.
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w 2014 roku (do dnia 4
grudnia 2014 r.) rozpoznano 127, w tym na posiedzeniu jawnym 86 spraw dotyczących:
• Kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska (symbol 6132) – 4
sprawy,
• Odpadów (symbol 6135) – 40 spraw,
• Ochrony przyrody (symbol 6136) – 5 spraw,
• Utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (symbol 6138) – 4 sprawy,
• Inne o symbolu podstawowym 613 (symbol 6139) – 33 sprawy.
W 2014 roku w Wydziale II nie rozstrzygano spraw z zakresu: pozwolenia na
wprowadzenie do środowiska substancji lub energii (symbol 6130), opłat za korzystanie
ze środowiska (symbol 6131), informacji o środowisku (symbol 6133), obszarów
ograniczonego użytkowania (symbol 6134), ochrony środowiska morskiego (symbol
6137).
W stosunku do roku poprzedniego można odnotować spadek liczby spraw o
symbolu podstawowym 613, gdyż w roku 2013 Wydział II rozpoznał ogółem 151 spraw.
Nadto, w roku bieżącym nie została rozpoznana żadna sprawa z zakresu opłat za
korzystanie ze środowiska (symbol 6131), co potwierdza tendencję z lat poprzednich,
kiedy to z roku na rok Sąd rozpoznawał zaledwie kilka spraw rocznie.
Nie budzi jednakże wątpliwości, iż stała, znacząca liczba omawianych spraw
znajduje swoje źródło, tak jak i w latach poprzednich, w takich czynnikach jak:
zwiększenie liczby inwestycji wymagających w różnym zakresie i na różnym etapie
realizacji określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
stosownie do art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) oraz
uregulowań rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.); wzrost świadomości społecznej dotyczącej potrzeby
ochrony środowiska i aktywizacja organizacji społecznych stawiających sobie za cel
ochronę przyrody i środowiska naturalnego, zwiększona aktywność organów w zakresie
wymierzania kar przewidzianych w przepisach dotyczących szeroko rozumianej
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nieumiejętność
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prawa

na
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podstawowych, co potęguje sytuacje konfliktowe, znajdujące swój finał dopiero w
postępowaniu przed sądem administracyjnym.
W bieżącym roku powróciły na wokandę dwie grupy spraw, które w latach
poprzednich zostały zawieszone do czasu rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny
pytań prawnych.
I tak, wyrokiem z dnia 1 lipca 2014 r., sygn. akt SK 6/12, Trybunał Konstytucyjny
orzekł, iż art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) przez to, że przewidują obowiązek
nałożenia przez właściwy organ samorządu terytorialnego administracyjnej kary
pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub zniszczenie przez posiadacza
nieruchomości drzewa lub krzewu, w sztywno określonej wysokości, bez względu na
okoliczności tego czynu, są niezgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy wymienione w części I tracą moc
obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Trybunał Konstytucyjny postanowił
na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale
Konstytucyjnym (Dz. U. z 1997 r., Nr 102, poz. 643 ze zm.) umorzyć postępowanie w
pozostałym zakresie. W sprawach, w których podjęto zawieszone postępowanie w
związku z przytoczonym orzeczeniem Trybunału, Sąd zwrócił w pierwszej kolejności
uwagę na zastosowanie przez Trybunał Konstytucyjny klauzuli odroczenia i stanął na
ugruntowanym już stanowisku judykatury, iż odroczenie utraty mocy obowiązującej
przepisu nie oznacza, że w okresie pozostawania zakwestionowanej regulacji w obrocie
prawnym, pozostaje ona w zgodzie z Konstytucją. Przeciwnie, w świetle treści
uzasadnienia

orzeczenia

Trybunału

Konstytucyjnego

niewątpliwym

jest,

iż

zakwestionowany przepis stanowił od chwili jego wydania przepis niekonstytucyjny,
bowiem już od momentu jego uchwalenia przewidywał automatyczne nałożenie kary
pieniężnej na osobę, która dopuściła się wycięcia drzewa bez zezwolenia. Wskazana
przez Trybunał data odnosi się zatem jedynie do utraty mocy obowiązującej przepisu,
nie zaś do jego oceny jako niekonstytucyjnego. Odroczenie na podstawie art. 190 ust.
3 Konstytucji wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie oznacza, że do
daty odroczenia jest on zgodny z Konstytucją, a od tej daty staje się on niezgodny.
Przepis uznany za niekonstytucyjny, ma ten charakter od dnia jego wydania. Samo
odroczenie ma na celu umożliwienie odpowiedniemu organowi stosowną zmianę tegoż
przepisu, tak by był on zgodny z Konstytucją lub innym aktem nadrzędnym. Sąd
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podkreślił w uzasadnieniach swych rozstrzygnięć, iż Trybunał Konstytucyjny nie
zakwestionował całego mechanizmu ochrony przyrody (zadrzewień), na który składają
się: obowiązek uzyskania - co do zasady - uprzedniego zezwolenia właściwego organu
na usunięcie drzewa lub krzewu, połączony - w określonych ustawą sytuacjach - z
uiszczeniem opłaty (w racjonalnej wysokości), oraz kara za niepodporządkowanie się
temu obowiązkowi. Trybunał nie podważa również przyjętej obecnie koncepcji kary
administracyjnej, jako sankcji za samo bezprawne zachowanie naruszające obowiązek
administracyjnoprawny, pod warunkiem jednak stworzenia prawnych możliwości
uwzględniania w procesie karania indywidualnych okoliczności konkretnego przypadku.
Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku, że mechanizm prawny polegający na
obowiązku uzyskania przez posiadacza nieruchomości zezwolenia właściwego organu
na usunięcie drzewa lub krzewu, pod groźbą pieniężnej kary administracyjnej za ich
usunięcie bez zezwolenia, co do zasady, jest adekwatnym środkiem ochrony przyrody
w tym zakresie. Brak takiego mechanizmu spowodowałby zapewne, że właściciele
działek, kierując się czysto materialnymi motywami, mogliby niszczyć nawet bardzo
wartościowy pod względem przyrodniczym i krajobrazowym drzewostan. Trybunał uznał
jednak, że konstruując elementy kwestionowanej sankcji ustawodawca naruszył prawo
własności, a także przekroczył konstytucyjne granice proporcjonalności regulacji sankcji
administracyjnych. Dzieje się tak nie tylko z uwagi na sposób ukształtowania
w

zakwestionowanych

przepisach

zasady

odpowiedzialności

za

naruszenie

ustawowego obowiązku, jako odpowiedzialności obiektywnej, lecz również z uwagi na
skalę represyjności w określaniu wysokości przewidzianych w nich kar pieniężnych.
Zdaniem Trybunału, za uznaniem zarzutu naruszenia przez zakwestionowane przepisy
art. 64 ust. 1 i 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przemawia nie tylko zbytnia
dolegliwość kary wynikająca z jej wysokości, równej trzykrotności opłaty za usunięcie
drzewa za zezwoleniem, lecz również automatyzm nakładania tej kary. Trybunał
podkreślił, że ustawodawca nakazuje stosowanie tej kary niejako mechanicznie
i w sposób sztywny - bez względu na zróżnicowanie przyczyn i okoliczności usunięcia
drzewa (krzewu). Zakwestionowane przepisy nie uwzględniają w szczególności
specyfiki sytuacji, w których uszkodzenie drzewa siłami przyrody lub jego chorobą
sprawiają, że zagrażają one życiu lub zdrowiu użytkowników nieruchomości, a także
innych osób i to jest powodem jego usunięcia. W swoich rozważaniach Trybunał zwrócił
uwagę, że nawet stan wyższej konieczności, uregulowany przepisami prawa cywilnego
oraz karnego, nie został przewidziany jako przesłanka wyłączająca obowiązek
uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa i odpowiedzialności z tytułu jego usunięcia
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bez zezwolenia. Kumulacja wskazanych elementów sankcji spowodowała, że Trybunał
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niespełniające

testu

proporcjonalności i tym samym za niezgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w zw. z art. 31 ust. 3
Konstytucji RP. W opisanej grupie spraw Sąd nie miał wątpliwości, iż orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego stanowi przesłankę wznowienia postępowania, o jakiej
mowa w art. 145a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 – w dalszej części przywoływana jako:
k.p.a.). A ponieważ w sytuacji wniesienia skargi do sądu administracyjnego, strona nie
może jednak uruchomić trybu wznowienia postępowania administracyjnego w terminie
określonym w art. 145a § 2 k.p.a. Z tego powodu do uwzględnienia stwierdzonej
przesłanki wznowienia zobowiązany jest sąd administracyjny, zgodnie z art. 145 § 1 pkt
1 lit. b p.p.s.a. Uchylając zarówno zaskarżoną, jak i poprzedzającą ją decyzję organu I
instancji Sąd zaznaczał, iż ponownie prowadząc postępowanie organy administracji
publicznej obowiązane będą dążyć do szczegółowego wyjaśnienia okoliczności
towarzyszących usunięciu bez zezwolenia drzewa z uwzględnieniem wytycznych
Trybunału Konstytucyjnego zamieszczonych w uzasadnieniu wyroku (tak chociażby w
sprawach o sygn. akt II SA/Łd 756/14 i II SA/Łd 788/14).
Druga grupa spraw, w których Sąd podjął z urzędu zawieszone postępowanie to
sprawy, w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za nieterminowe przekazanie
zestawienia danych dotyczących odpadów (symbol 6135). Istotą tychże spraw było
rozstrzygnięcie, czy organ administracji publicznej wskazując m.in. na przepis art. 79c
ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 185, poz.
1243 ze zm. – w dalszej części uzasadnienia przywoływana jako: ustawa o odpadach)
uprawniony był nakładać na skarżących karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za
nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach. I podobnie jak
we

wcześniej

omawianej

grupie

spraw i

tutaj

odpowiedzi

udzielił

Trybunał

Konstytucyjny. Wyrokiem z dnia 15 października 2013 r., sygn. akt P 26/11, Trybunał
Konstytucyjny orzekł bowiem, że art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach, w brzmieniu obowiązującym od 12 marca 2010 r. do 19 lipca 2011 r., przez
to, że przewiduje niepodlegającą miarkowaniu karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za
nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach, jest niezgodny z
art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 79c ust. 3 w związku z art. 79d ust. 3
ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z: art. 2 w związku z art. 184 Konstytucji, art.
2 w związku z art. 42 ust. 2 i 3 Konstytucji.
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Podobnie jak w przypadku poprzednio wskazanego pytania prawnego i w tej
grupie spraw Sąd stwierdziwszy ziszczenie się podstawy do wznowienia postępowania
wyeliminował z obrotu prawnego zarówno decyzję organu I jak i II instancji.
Podkreślając w uzasadnieniu, iż Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu swego
orzeczenia uznał, że konstruując elementy kwestionowanej sankcji ustawodawca
przekroczył konstytucyjne granice proporcjonalności regulacji sankcji administracyjnych.
Zbytnia dolegliwość kary wynika ze szczególnie nadmiernej kumulacji kilku elementów
sankcji, które rozpatrywane oddzielnie nie przemawiają jeszcze za niekonstytucyjnością
przepisu. Sama kara pieniężna w wysokości 10.000 zł, zdaniem Trybunału, nie stanowi
również argumentu na rzecz naruszenia art. 2 Konstytucji, jeśli jednocześnie
obowiązywałby mechanizm uprzedniego wezwania lub ponaglenia przedsiębiorcy do
terminowego wykonania ustawowego obowiązku. Podobnie automatyzm nakładanej
kary nie świadczy na rzecz jej niekonstytucyjności, jeżeli obowiązywałby mechanizm
miarkowania jej wysokości ze względu na okoliczności sprawy przez organ administracji
podlegający kontroli sądu administracyjnego. Jednakże takiej regulacji zabrakło w
przepisach ustawy o odpadach w części dotyczącej kar pieniężnych. Sąd dodatkowo
wskazał w uzasadnieniach wydawanych orzeczeń, iż wadliwość art. 79c ust. 3 ustawy o
odpadach dostrzegł ustawodawca, który ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie
ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 138, poz. 809), która weszła w życie z dniem 20 lipca
2011r., nadał tej normie prawnej nową treść przewidującą karę pieniężną w wysokości
500 zł za nieprzekazanie przez posiadacza odpadów zbiorczego zestawienia danych,
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 37 ust. 3 ustawy. Ustawa nowelizująca dodała
przy tym nowe jednostki redakcyjne przewidujące karę pieniężną w wysokości 2.000 zł
za nieprzekazanie zbiorczego zestawienia danych w terminie określonym w decyzji
wydanej na podstawie art. 79d ust. 3a (ust. 4), a nadto możliwość wymierzenia kary
pieniężnej wielokrotnie, z tym, że łączna wysokość kar pieniężnych za dany rok
kalendarzowy nie może przekroczyć 10.000 zł (ust. 5) (tak w sprawach o sygn. akt: II
SA/Łd 5/14, II SA/Łd 10/14, II SA/Łd 15/14, II SA/Łd 21/14, II SA/Łd 28/14).
Z uwagi na oddźwięk społeczny warto bliżej wskazać wyrok tutejszego Sądu z
dnia 26 marca 2014 r., w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1158/13, którym stwierdzona
została nieważność § 12 pkt 7 uchwały z dnia 5 grudnia 2012 r. Nr LIII/1096/12 w
sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r., poz. 842 – w dalszej części przywoływany
jako: uchwała), gdyż nakłada na właściciela nieruchomości obowiązki, które nie
znajdują umocowania w obowiązującym porządku prawnym. Zapis § 12 pkt 7 uchwały
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stanowił,

iż

właściciele

nieruchomości

nieposiadający

miejsca

na

ustawienie

pojemników do zbierania odpadów komunalnych zobowiązani są do zapewnienia
takiego miejsca na innej nieruchomości w drodze użyczenia, dzierżawy, wykupu lub
innej stosownej czynności prawnej. Sąd w uzasadnieniu ww. orzeczenia stwierdził, iż
przepis art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) wyraźnie zobowiązuje
właścicieli nieruchomości do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do
zbierania odpadów komunalnych. Niemniej jednak wyłącznie rzeczą właścicieli jest
wykonanie tego obowiązku ustawowego i we własnym zakresie zapewnienie miejsca na
ustawienie pojemników. Sąd podkreślił, iż nie ma podstaw ustawowych do tworzenia
prawa miejscowego regulującego sposób i formę wykonania tego obowiązku, gdyż
takowe nie mieści się w delegacji ustawowej, która mówi tylko o warunkach
rozmieszczania pojemników na terenie nieruchomości, a nie poszukiwania miejsca na
rozmieszczanie tych pojemników na innych nieruchomościach. Przepis § 12 ust. 7
uchwały stanowi więc przekroczenie delegacji ustawowej wynikającej z art. 4 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na podstawie tego przepisu, Rada Miejska
nie była upoważniona do nakładania na właścicieli nieruchomości obowiązku
rozmieszczenia pojemników w określonym miejscu i na określonym terenie. Sąd
zaznaczył, iż takie działanie prowadzi do naruszenia w akcie prawa miejscowego
uregulowań zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Reguła
wynikająca z § 115 w zw. z § 143 rozporządzenia nakazuje, by w akcie prawa
miejscowego

zamieszczać

tylko

przepisy

regulujące

sprawy

przekazane

do

unormowania w przepisie upoważniającym (upoważnieniu ustawowym).
Podobnie jak w latach poprzednich, nadal liczną grupę spraw stanowiły sprawy w
przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.
Wśród tychże pojawił się spór, czy przepisy prawa umożliwiają nałożenie na inwestora
obowiązku: przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia,
które zostało już zrealizowane i jest użytkowane, oraz sporządzenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Sąd tutejszy mając na względzie, iż w tej
kwestii nadal judykatura jest podzielona, opowiedział się za stanowiskiem, iż wprawdzie
ustawodawca formułując przepis art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, jak i art. 71 i art. 72
ustawy dotyczące już samej decyzji środowiskowej, posłużył się pojęciem „przyszłej”
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inwestycji, co oznacza, iż sama decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma
charakter uprzedni wobec pozwolenia na budowę. I faktycznie literalnie odczytując
przepis art. 59 ust. 1 ustawy należałoby wywieść, iż przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dokonuje się jedynie przed udzieleniem pozwolenia na
budowę. Niemniej jednak w ocenie Sądu, trzeba mieć na uwadze, że wykładnia
gramatyczna nie jest jedyną metodą interpretacji prawa i bywa, że trzeba sięgać do
innych rodzajów wykładni, w tym wykładni systemowej i celowościowej, tak aby
wydobyć rzeczywiste znaczenie normy prawnej. Zatem zarówno samo rozpoczęcie
realizacji inwestycji, ale i jej zrealizowanie, nie czyni bezprzedmiotowym postępowania
w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na określoną inwestycję. Sąd
stwierdził, iż określenie uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji zrealizowanej
należy uznać za celowe i pożądane ze względu na możliwość wskazania czynników,
które mogą wystąpić w trakcie jego eksploatacji, a które mogą mieć znaczenie dla
ochrony

środowiska,

a

środkiem

dla

osiągnięcia

wskazanego

rezultatu

jest

kwestionowane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla istniejącego przedsięwzięcia oraz ustalające obowiązek sporządzenia
pełnego zakresu raportu, przewidzianego przepisem art. 66 ust. 1 ustawy. Podkreślił, iż
tego rodzaju przypadki wymagają od organu szczególnej wnikliwości w prowadzeniu
postępowania

wyjaśniającego,

aby

toczące

się

postępowanie

w

zakresie

środowiskowych uwarunkowań (dotyczące aktualnie nie przedsięwzięcia planowanego,
ale przedsięwzięcia docelowo zamierzonego przez inwestora), a w konsekwencji
decyzja, mająca zastąpić decyzję wydaną przed rozpoczęciem realizacji planowanego
przedsięwzięcia, nie były tylko dostosowaniem formalności do istniejącego stanu
faktycznego, ale zawierały warunki i zalecenia nadające się do wykonania i
gwarantujące

spełnienie

nadrzędnego

celu,

jakim

jest

ochrona

środowiska.

Przedstawione stanowisko Sąd zajął chociażby w sprawach o sygn. akt II SA/Łd 679/14
oraz II SA/Łd 393/14.
Dodatkowo odnieść się trzeba do drugiej z przywołanych wcześniej spraw (II
SA/Łd 393/14), gdyż na tle ustalonego w niej stanu faktycznego i prawnego pojawił się
problem dotyczący prawidłowej interpretacji tej części przepisu art. 153 ust. 1 ustawy,
który stanowi, że do spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienionej w
art. 144 (tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2008
r., Nr 25, poz. 150), przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a niezakończonych
decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe. Uwagi prawne poprzedzić
należy krótką wzmianką dotyczącą stanu faktycznego, na tle którego pojawił się
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problem. Postępowanie w omawianej sprawie zostało bowiem wszczęte na wniosek
inwestora w okresie obowiązywania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska, w oparciu o przepisy tej ustawy została wydana decyzja, co ważne
uzyskała ona walor ostateczności. Niemniej jednak, na skutek wszczęcia postępowania
sądowoadministracyjnego, ostateczna decyzja została wyeliminowana z obrotu
prawnego, zatem odżył wniosek inwestora o wydanie decyzji ustalającej środowiskowe
uwarunkowania zgody na realizację inwestycji. I co istotne, w dacie wszczęcia
postępowania przez organ I instancji nie obowiązywała już ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska, lecz ustawa z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Przepis art. 153 ust. 1
ustawy stanowi zaś, iż do spraw wszczętych na podstawie przepisów Prawo ochrony
środowiska, nie zakończonych decyzją ostateczną mają zastosowanie przepisy
dotychczasowe. Sąd przyjął, mając na uwadze rozbieżności w judykaturze, że analiza
art. 153 ust. 1 ustawy pozwala na jednoznaczne wyodrębnienie ram czasowych
wskazanych

przez

ustawodawcę,

a

dotyczących

zastosowania

przepisów

dotychczasowych: przy czym początkiem jest wszczęcie postępowania, które winno
nastąpić przed dniem wejścia w życie przepisów nowej ustawy, a końcem zakończenie
sprawy decyzją ostateczną. Zdaniem Sądu, treści i przesłanek art. 153 ust. 1 ustawy nie
można wykładać i rozpatrywać z pominięciem podstawowych zasad i reguł
postępowania administracyjnego, a zatem chociażby z pominięciem art. 16 § 1 k.p.a.,
który zawiera definicję decyzji ostatecznej stanowiąc, że decyzje od których nie służy
odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy, są ostateczne. Tym bardziej wobec utrwalonego poglądu, że decyzja
ostateczna, to nie tylko decyzja od której nie można wnieść odwołania, ale przede
wszystkim jest to ostateczne załatwienie sprawy administracyjnej. W ocenie Sądu, nie
bez przyczyny ustawodawca, zakładając jego racjonalność, posłużył się w omawianym
przepisie granicą czasową w postaci warunku niezakończenia sprawy decyzją
ostateczną, dla zastosowania przepisów dotychczasowych, a więc w istocie już
nieaktualnych. Wszak ochrona środowiska jest wartością szczególną, chronioną
konstytucyjnie i wszelkie wyjątki w stosowaniu przepisów obowiązujących winny być
interpretowane ściśle. Sąd zwrócił też uwagę, iż gdyby ustawodawca w przywołanym
przepisie nie wiązał granicy czasowej z ostatecznością decyzji, to dałby temu wyraz w
innym brzmieniu tegoż przepisu. Potwierdzeniem tej tezy mogą być choćby zapisy
zawarte w: art. 222 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
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(Dz.U. z 2014 r., poz. 613). Wskazać trzeba, iż opisanego rozstrzygnięcia Sąd nie
podjął jednogłośnie, zgłoszone zostało zdanie odrębne. Autor votum separatum nie
podzielił poglądu, że skoro w postępowaniu administracyjnym wydane zostało
ostateczne rozstrzygnięcie, to w kontekście regulacji zawartej w omawianym art. 153
ust. 1 ustawy nie ma znaczenia wyeliminowanie tego aktu z obrotu prawnego przez
Sąd. Okoliczność ta nie pozwala przecież uznać, że „sprawa została zakończona”,
uchylenie ostatecznej decyzji przez sąd administracyjny nie powoduje wszczęcia na
nowo postępowania administracyjnego, lecz sprowadza się do tego, że sprawa jest
ponownie rozpatrywana. To z kolei nakłada na organ administracyjny obowiązek
zastosowania przepisów obowiązujących w chwili wszczęcia postępowania, w dacie
złożenia wniosku, który wszczął sprawę wciąż niezakończoną decyzją ostateczną –
taka została wprawdzie wydana, lecz nie zakończyła sprawy, jako że została
prawomocnie uchylona przez sąd administracyjny.
Przedstawione zestawienie z pewnością nie wyczerpuje problematyki związanej
z szeroko rozumianymi sprawami z zakresu ochrony środowiska, jednakże przywołane
orzeczenia obrazują przyjętą linię orzecznictwa. Niewątpliwie sprawy, w których w
latach

poprzednich

sformułowane

zostały

pytania

prawne

do

Trybunału

Konstytucyjnego, doczekały się w bieżącym roku podjęcia z urzędu i rozstrzygnięcia. I
należy przypuszczać, wobec wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonych
rozstrzygnięć organów obu instancji, które obowiązane będą uwzględnić skutki prawne
wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, iż przynajmniej część z tych spraw
powróci na wokandę. Analiza powyższa w kontekście lat wcześniejszych pozwala
wywieść, iż nadal ta grupa spraw będzie liczną. Zawiera bowiem sprawy, które rodząc
konflikty społeczne, aktywizują organizacje ekologiczne i ingerują w poczucie
bezpieczeństwa społeczeństwa.

SPRAWY Z ZAKRESU DRÓG
Sprawy z zakresu dróg stanowiły w 2014 r. bardzo liczną grupę rozpoznanych
spraw (136). Wśród nich rozpoznano:
- 7 spraw dotyczących dopuszczenia pojazdu do ruchu (symbol 6030);
- 45 spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami (symbol 6031);
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- 7 innych spraw z zakresu prawa o ruchu drogowym (symbol 6032);
- 26 spraw dotyczących zajęcia pasa drogowego (zezwoleń, opłat, kar z tym
związanych) (symbol 6033);
- 4 sprawy dotyczące zjazdów z dróg publicznych (symbol 6034);
- 4 inne sprawy dotyczące dróg publicznych (symbol 6036);
- 28 spraw dotyczących kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego
(symbol 6037);
- 15 spraw dotyczących innych uprawnień do wykonywania czynności i zajęć w
sprawach objętych symbolem 603 (symbol 6038).
Wśród nich warte uwagi są sprawy o następujących sygnaturach:
III SA/Łd 1043/13 – w tej sprawie Sąd na podstawie treści orzeczenia NSA z 7 grudnia
2011 r. I OSK 28/11 wysnuł myśl, że organ rejestrujący (tylko) pewien stan faktyczny,
czyli organ dokonujący rejestracji pojazdów nie może nakładać na nabywcę pojazdów w
drodze licytacji komorniczej nadmiernych obowiązków. Nie może zatem zobowiązywać
go do ustalania drugiego ze współwłaścicieli w sytuacji, gdy w toku postępowania
egzekucyjnego nabywca ruchomości nie ma narzędzi prawnych, by uzyskać taką
informację od komornika. W ocenie Sądu poza sporem pozostaje, że skarżąca stała się
współwłaścicielem pojazdu a dotychczasowy współwłaściciel przestał nim być. Nie
zasługuje zatem na akceptację taka interpretacja przepisów odnoszących się do
rejestracji pojazdów, która nie pozwala na ujawnienie niewątpliwego i legalnego
właściciela, a nakazuje pozostawienie w dowodzie rejestracyjnym danych osoby, która
właścicielem już nie jest. Urzędowa rejestracja ma charakter służebny w stosunku do
rzeczywistego stanu rzeczy. Sąd podzielił również pogląd, że ujawnienie prawa
właściciela w dowodzie rejestracyjnym w żadnym stopniu nie uchybia prawu drugiego
współwłaściciela pojazdu. Ponadto Sąd wskazał, że organ powinien uwzględnić na
równi z dokumentami oryginalnymi dokumenty, które zostały poświadczone przez radcę
prawnego reprezentującego stronę w postępowaniu administracyjnym. Powoływanie się
przy tym na przepisy podustawowe (§ 4 ust. 2a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów) nie może podważać
znaczenia przepisów rangi ustawowej. Organ nie może w takiej sytuacji odmówić
rejestracji pojazdu powołując się na brak oryginalnych dokumentów.
III SAB/Łd 9/14 – w tej sprawie istotę sporu stanowiło ustalenie, czy organ pozostawał w
bezczynności w załatwieniu wniosku skarżącej o wydanie decyzji w przedmiocie
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kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w trybie art. 130a ust.
10h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Sąd uznał, że z treści
wniosku skarżącej wynikało, że domaga się wydania decyzji w trybie ww. przepisu
podczas gdy w stanie faktycznym sprawy decyzje takie zostały przez organ wydane.
Zatem nie było podstaw do żądania wydania kolejnych decyzji w tym przedmiocie na
rzecz skarżącej. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem,
sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu, stosownie do ww. przepisu, ponosi właściciel
pojazdu. Obowiązek ustalenia wysokości kosztów związanych z usunięciem czy też
przechowywaniem pojazdów na rzecz podmiotu prowadzącego parking nie wynika z
treści tego przepisu. Zasady dotyczące wynagrodzenia dozorcy określa art. 102 § 2
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którym organ
egzekucyjny przyznaje na żądanie dozorcy zwrot koniecznych wydatków związanych z
wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenie za dozór. Strona jednak nie wystąpiła z
takim żądaniem, żądała zaś wydania decyzji na podstawie art. 130a ust. 10h Prawa o
ruchu drogowym, które zostały wydane.
III SA/Łd 505/14 – tutaj Sąd wskazał, że aby można było wyrazić zgodę na lokalizację
zjazdu, musi przede wszystkim istnieć droga publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych. W przypadku gdy droga nie istnieje, bądź nie ma
kategorii drogi publicznej, to wobec złożenia wniosku o lokalizację tego zjazdu nie
znajdują zastosowania przepisy prawa materialnego, w tym przypadku przepisy ww.
ustawy

i

przepisy

wykonawcze.

W

takiej

sytuacji

mamy

do

czynienia

z

bezprzedmiotowością postępowania, co uzasadnia jego umorzenie na podstawie art.
105 § 1 k.p.a.
III SA/Łd 321/14 – Sąd wskazał, że podmiot wyłącznie uprawniony do określania
wysokości opłat za parkowanie i zasad ich pobierania wskazany został jednoznacznie w
ustawie o drogach publicznych. Jest nim rada gminy (rada miasta). Tym samym tryb i
zasady pobierania opłat parkingowych nie mogą być określane przez prezydenta miasta
zarządzeniem. Sąd nie zaakceptował argumentacji, iż przedmiotowe zarządzenie
jedynie określa czynności techniczne już uregulowane przez radę miasta. Uznał, iż
zarządzeniem uregulowano zasadnicze kwestie dotyczące ustalania i pobierania opłat
za parkowanie pojazdów samochodowych. Nie są to rozwiązania techniczne lecz
istotne postanowienia dotyczące wysokości opłat i trybu ich pobierania, do których
określania uprawniona jest rada miasta. Ponadto Sąd stwierdził, że w § 8 załącznika Nr
137

5 do zaskarżonego zarządzenia („Zasady przeprowadzania kontroli i uiszczania opłaty
dodatkowej”) wprowadzono zapis niezamieszczony wcześniej w uchwale, regulujący
zakres uprawnień kontrolerów strefy płatnego parkowania. Tym samym intencją
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego było nie tylko powtórzenie w zarządzeniu
wcześniejszych regulacji uchwały, ale także uzupełnienie tych regulacji w zakresie
pobierania opłat.

SPRAWY Z ZAKRESU ZATRUDNIENIA I BEZROBOCIA
Wśród spraw z zakresu zatrudnienia i bezrobocia w roku 2014 rozpoznano:
- 9 spraw dotyczących statusu bezrobotnego (symbol 6330);
- 8 spraw dotyczących zasiłku dla bezrobotnych (symbol 6331);
- 2 sprawy dotyczące zwrotu nienależnego świadczenia (symbol 6335);
- 1 sprawę dotyczącą pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, zorganizowanie
dodatkowych miejsc pracy oraz podjęcie działalności (symbol 6336);
- 3 sprawy dotyczące agencji doradztwa personalnego i agencji zatrudnienia (symbol
6338).
Wśród nich znajdują się następujące sprawy warte bliższej analizy:
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 660/14 Sąd pochylił się nad kwestią, jakie
znaczenie

dla

rozstrzygnięcia

miało

przywrócenie

skarżącego

do

pracy

na

dotychczasowych warunkach pracy i płacy wyrokiem Sądu Rejonowego dla Ł. – Ś.
Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Powołując się na stanowisko doktryny i
orzecznictwo Sądu Najwyższego Sąd wskazał, że wyrok przywracający pracownika
restytuuje stosunek pracy na przyszłość. Konstytutywny charakter tego orzeczenia
wyraża się w tym, że doprowadzi ono do odrodzenia stosunku pracy, jaki istniał przed
zakwestionowanym rozwiązaniem umowy pracy, deklaratywny zaś w tym, że
zobowiązuje pracodawcę do zatrudnienia pracownika. Co prawda stosunek pracy
zostaje reaktywowany z mocy orzeczenia o przywróceniu do pracy, ale jego materialna
skuteczność w świetle art. 48 § 1 k.p. w zw. z art. 57 § 4 k.p. powstaje dopiero od daty
zgłoszenia przez pracownika gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, przy czym
początek siedmiodniowego terminu dla zgłoszenia gotowości do pracy liczy się od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia o przywróceniu pracownika do pracy. Tym samym
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orzeczenie przywracające pracownika nie działa ex tunc, nie unieważnia bezprawnego
działania pracodawcy z mocą wsteczną, lecz restytuuje stosunek pracy ex nunc, to jest
od dnia, w którym ziścił się ustawowy warunek w postaci zgłoszenia gotowości do pracy
w związku z prawomocnym orzeczeniem. Zgodnie z tym, stosownie do art. 57 § 1 k.p.
pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje
wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy nie więcej jednak niż za 3 miesiące i
nie mniej niż za 1 miesiąc. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do
pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który
przyznano wynagrodzenie. Okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano
wynagrodzenia nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu, pociągającą za sobą utratę
uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia (art. 51 § 1 w zw. z art. 57 §
4 k.p.). Zawarte w tym przepisie określenie „o wliczeniu do okresu zatrudnienia” nie
pozostawia wątpliwości, że dany podmiot w tym okresie nie pozostawał w zatrudnieniu,
a zatem nie miał statusu pracownika, a jedynie ustawodawca powyższy okres nakazuje
traktować jako okres zatrudnienia. Tym bardziej dotyczy to okresu pozostawania bez
pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia. Okresów tych jedynie ze względu na
ustalanie uprawnień pracowniczych pozwala się by nie traktować jako przerwy
skutkujących utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia., tzn.
uprawnień związanych ze stażem pracy. Przepis art. 51 § 1 zd. 2 k.p. zapobiega utracie
uprawnień nabytych przed bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy, nie stwarza
natomiast podstawy do uzyskania w okresie pozostawania bez pracy nowych
uprawnień. Sąd uznał, że nie można przepisów ustawy o promocji zatrudnienia ...
powołanych w uzasadnieniu decyzji rozpatrywać w oderwaniu od treści wskazanych
wyżej przepisów Kodeksu pracy. Organ odwoławczy tego nie uczynił, mimo zarzutów
podnoszonych w odwołaniu. Tym samym naruszył przepisy art. 77 § 1, art. 80 i art. 107
§ 1 k.p.a.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 522/14 Sąd dokonał analizy art. 49f ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Sąd uznał, że organy
orzekające w sprawie nie dokonały dogłębnej oceny sytuacji majątkowej i zdrowotnej
skarżącej pod kątem realnej możliwości spłaty obciążającego ją zadłużenia. Sąd nie
zaakceptował poglądu organów obydwu instancji, że egzekwowanie zaległych
należności może nastąpić przez sprzedaż nieruchomości, w której zamieszkuje
skarżąca wraz z rodziną. Organ wskazał, że egzekucja z nieruchomości, w tym
egzekucja z udziału nieruchomości wiąże się zwykle z koniecznością poniesienia
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większych wydatków niż inny rodzaj egzekucji. Należało zatem rozważyć, czy istnieje
szansa na wyegzekwowanie należności pieniężnej po pokryciu kosztów egzekucji.
Ocena w tym aspekcie winna zostać dokonana w związku z treścią art. 49 ust. 5b pkt 6
ww. ustawy.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 1283/13 podstawowy zarzut podniesiony w
skardze dotyczył niewyjaśnienia przez organ odwoławczy przed wydaniem decyzji
wszystkich istotnych okoliczności sprawy, co doprowadziło do pominięcia dowodu jakim
jest karny wyrok uniewinniający skarżącą, której zarzucano, że w okresie od 16
listopada 2011 do 21 sierpnia 2012 r. prowadząc agencję zatrudnienia nie zawarła z 9
osobami kierowanymi do pracy za granicę u pracodawców zagranicznych umów, o
których mowa w art. 85 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674). Dokonując analizy ww. przepisu Sąd stwierdził, że
organu odwoławczego przed wydaniem decyzji obowiązek ustalenia, czy sprawa karna
została zakończona, z jakim wynikiem i w jakim zakresie zgromadzony w tamtej sprawie
materiał dowodowy będzie miał wpływ na rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej. W
rozpatrywanej sprawie organ nie wypełnił tego obowiązku. Jak stanowi art. 75 § 1 k.p.a.
jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy,
a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty,
zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Prawomocny wyrok sądowy
wydany w sprawie karnej jest dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 76 § 1 k.p.a. i
stanowi dowód tego, co zostało w nim stwierdzone. Pominięcie tego dowodu,
istniejącego w dacie wydania decyzji przez organ odwoławczy, uzasadnia podniesiony
w skardze zarzut niewyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Również obowiązek
stania na straży praworządności obligował organ do uwzględnienia w swoich
rozważaniach stanowiska Sądu w sprawie karnej. Sytuacja, w której ten sam stan
faktyczny przez organ administracji oceniany jest jako naruszający prawo, a przez Sąd
w sprawie karnej jako zgodny z prawem jest nie do zaakceptowania w praworządnym
państwie.
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SPRAWY Z ZAKRESU DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
Wśród spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych w roku 2014 rozpoznano:
- 10 spraw dotyczących dodatku mieszkaniowego (symbol 6210);
- 9 spraw dotyczących równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i za remont lokalu
mieszkalnego (symbol 6212);
- 1 sprawę z zakresu innych świadczeń finansowych związanych z lokalem
mieszkalnym (symbol 6213);
- 4 inne sprawy o symbolu podstawowym 621 (symbol 6219).
Wśród nich znalazły się następujące sprawy warte bliższej analizy:
Sygn. akt III SA/Łd 159/13 – punktem wyjścia rozważań Sądu było dokonanie wykładni
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, który
wskazuje w jaki sposób organ rozpoznający wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego osoby, która wynajmuje część swojego mieszkania, powinien obliczyć
powierzchnię

użytkową

lokalu

mieszkalnego

zamieszkiwaną

przez

tego

wynajmującego. Z przepisu wynika, że do powierzchni tej wlicza się powierzchnię pokoi
oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych
odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego wynajmującego
do liczby osób zajmujących cały lokal. Bez znaczenia natomiast z punktu widzenia
treści tego przepisu jest to, czy najemca faktycznie korzysta z wszystkich pomieszczeń
wspólnych znajdujących się w lokalu, czy też korzysta tylko z niektórych. Przepis nie
uzależnia bowiem przyjętej powierzchni użytkowej lokalu od ustalenia, z jakich
pomieszczeń wspólnych faktycznie korzysta najemca a z jakich wynajmujący.
Sygn. akt III SA/Łd 785/14 - istota sprawy sprowadzała się do ustalenia, czy skarżącej
przysługuje pomoc finansowa na budowę domu jednorodzinnego przewidziana w art. 94
ust. 1 ustawy o Policji. Sąd dokonując wykładni tego przepisu wskazał, że ustawa o
Policji statuuje wprost prawo do pomocy finansowej dla funkcjonariusza Policji z takim
wnioskiem występującego. W żadnym przepisie ustawy nie ma natomiast mowy wprost
o odmowie przyznania takiego prawa z uwagi na fakt skorzystania z takiego prawa
przez małżonka wnioskującego funkcjonariusza. Sąd zgodził się co prawda ze
stanowiskiem prezentowanym przez organ, iż takie założenie o odmowie przyznania
pomocy finansowej funkcjonariuszowi, którego współmałżonek skorzystał z pomocy
finansowej można wyinterpretować z przepisów art. 88, art. 89 i art. 95 ustawy o Policji.
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Pamiętać jednakże należy przede wszystkim o podstawowym założeniu jakie legło u
podstaw ustanowienia przez ustawodawcę prawa do pomocy finansowej, a także o tym,
że skoro mówimy w tym przypadku o dokonywaniu wykładni przepisu stanowiącego
wyjątek od generalnej zasady przyznawania funkcjonariuszom pomocy finansowej (a
taki wyjątek stanowi właśnie art. 95 ustawy o Policji), to niedopuszczalne jest co do
zasady dokonywanie wykładni rozszerzającej tego przepisu. Nie ma bowiem żadnego
przepisu prawa, który wprost odmawiałby prawa do pomocy finansowej w takiej sytuacji.
Sygn. akt III SA/Łd 1219/13 – Sąd doszedł do wniosku, że przy rozpatrywaniu wniosków
o zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
organ gminy realizuje zadania wykraczające poza typowe prawa i obowiązki
wynajmującego, wynikające z przepisów prawa cywilnego. W tym wypadku obowiązany
jest bowiem zbadać, czy dana osoba może uzyskać pomoc gminy w zaspokojeniu jej
potrzeb mieszkaniowych. Stwierdzenie zaś, że wnioskodawca spełnia określone
wymagania – zgodnie z zasadą równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej) - winno prowadzić do umieszczenia kandydatury takiego
wnioskodawcy na liście osób oczekujących na zawarcie z nimi umowy najmu lokalu
mieszkalnego. Sąd podkreślił, że Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 21
lipca 2008 r. (sygn. akt I OPS 4/08) stwierdził, że przedmiotem uchwały organu
wykonawczego jednostki samorządu gminnego jest zakwalifikowanie i umieszczenie na
liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. Uchwała ta,
niebędąca decyzją administracyjną, a aktem organu jednostki samorządu terytorialnego
innym niż akt prawa miejscowego, jest aktem z zakresu administracji publicznej (art. 3 §
2 pkt 6 P.p.s.a.) i kończy pierwszy etap postępowania obowiązującego przy udzielaniu
pomocy mieszkaniowej przez gminę. Działanie organu wykonawczego jednostki
samorządowej nie stanowi więc oferty zawarcia umowy najmu ani negocjacji i nie ma
charakteru cywilnoprawnego, a administracyjnoprawny. Taka uchwała rozstrzyga
bowiem o tym, czy określonej osobie może być udzielona pomoc w zakresie
zaspokojenia jej potrzeb lokalowych z wykorzystaniem lokali znajdujących się w
mieszkaniowym zasobie gminy. Dopiero po skierowaniu do zawarcia umowy najmu
lokalu, następuje drugi etap postępowania, w którym wnioskodawca zawiera umowę
najmu konkretnego lokalu i ten etap, z uwagi na to, że kończy go zawarcie umowy, ma
już zdecydowanie charakter cywilnoprawny.
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SPRAWY Z ZAKRESU EDUKACJI
W roku 2014 najczęściej rozpoznawane były skargi studentów i doktorantów na
decyzje organów uczelni wyższych, dotyczące odmowy przyznania stypendiów lub
skreślenia z listy studentów. Poza tym rozpatrzone zostały nieliczne skargi organów
gminy na rozstrzygnięcia nadzorcze oraz skargi na decyzje w przedmiocie odmowy
przyznania zasiłku szkolnego.
W sprawie o sygn. III SA/Łd 468/14 Uczelniana Komisja Stypendialno-Socjalna
Doktorantów Uniwersytetu […] utrzymała w mocy decyzję Komisji StypendialnoSocjalnej Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu […] i odmówiła
zmiany

wysokości

przyznanego

stypendium

socjalnego

w

roku

akademickim

2013/2014. W podstawie prawnej decyzji organ powołał art. 175, art. 199 ust. 1 pkt 3,
art. 207 ust. 4 i art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) [dalej: ustawa – Prawo o szkolnictwie
wyższym]; art. 104, art. 107 k.p.a. oraz § 24 i § 25 Regulaminu pomocy materialnej dla
studentów i doktorantów Uniwersytetu […] wprowadzonego Zarządzeniem Nr 100
Rektora Uniwersytetu […] z dnia 6 czerwca 2012 r. [dalej: Regulamin]. Strona wniosła
skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. W
skardze podniosła naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwą wykładnię i
niewłaściwe zastosowanie art. 3 pkt 23 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Wyjaśniła, że podejmując decyzję o obniżeniu wymiaru pracy (niższym wynagrodzeniu),
skorzystała z uprawnienia przysługującego jej na mocy art. 186 7 Kodeksu pracy.
Decyzja ta pociągnęła za sobą obniżenie dochodów o połowę. Działanie takie – jej
zdaniem – nie miało jednak tylko na celu obniżenie wynagrodzenia, ale związane było z
urodzeniem kolejnego dziecka. Zdaniem skarżącej, sytuacja w której się znalazła po
obniżeniu wymiaru pracy do ½ etatu stanowi zmianę warunków umowy, bowiem
faktycznie jej wynagrodzenie obniżone jest o połowę.
Sąd oddalając skargę stwierdził, że w myśl art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie
stypendium socjalnego. Jak przy tym stanowi ust. 4 wskazanego przepisu, do
przyznawania świadczeń, o których w nim mowa stosuje się odpowiednio przepisy o
pomocy materialnej dla studentów. Z kolei zasady wyliczania dochodu uprawniającego
m.in. do ubiegania się o stypendium socjalne statuuje przepis art. 179 ust. 5 ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z jego treścią, miesięczną wysokość dochodu
na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne
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(...) ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych. Analogiczne sformułowania znalazły się w Regulaminie
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu […]. Zasadnicze
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy miało ustalenie czy fakt obniżenia dochodu z
tytułu umowy o pracę skarżącej związany z faktem zmniejszenia wymiaru pracy mógł
stanowić podstawę do uznania, iż mamy do czynienia z utratą dochodu w rozumieniu
art. 3 pkt 23 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zatem w rozpoznawanej sprawie
spór dotyczy wykładni pojęcia „utrata dochodu” na gruncie powołanej powyżej ustawy o
świadczeniach rodzinnych. Wskazana ustawa określa warunki nabywania prawa do
świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych
świadczeń. Pojęcie dochodu sprecyzowano w art. 3 ust. 1 tej ustawy. Przewiduje ona
także sytuację, gdy z powodu utraty dochodu pomniejsza się dochód rodziny lub
dochód osoby uczącej się o utracony dochód. Pojęcie „dochodu utraconego”
ustawodawca zdefiniował w art. 3 pkt 23 stanowiąc, iż jest to utrata dochodu
spowodowana: a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, b) utratą prawa do
zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, c) utratą zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło (...). Z
treści przytoczonego przepisu wynika bezspornie, że wyliczenie to jest wyczerpujące i
stanowi katalog zamknięty. W niniejszej sprawie wymaga zatem rozważenia, czy pod
pojęciem utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej mieści się zmiana warunków
płacy i pracy spowodowana wnioskiem pracownika o obniżenie wymiaru czasu pracy do
połowy w związku z prawem korzystania z urlopu wychowawczego. Sytuację tę reguluje
art. 1867 Kodeksu pracy, zgodnie z którym „Pracownik uprawniony do urlopu
wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru
czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w
okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu”. Wskazać zatem należy, iż
stosowne przepisy statuując pojęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej rozumieją
pod tym pojęciem wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku
służbowego, umowy o pracę nakładczą a także wykonywanie pracy lub świadczenie
usług na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło (art. 3 pkt 22 ustawy o
świadczeniach rodzinnych). Odpowiednio zatem utrata zatrudnienia oznacza utratę
pracy świadczonej na podstawie umowy o pracę lub innych umów wymienionych w art.
3 pkt 22 tej ustawy, nie oznacza natomiast zmiany warunków pracy i płacy, polegającej
na obniżeniu, czy podwyższeniu wynagrodzenia, przy jednoczesnym trwaniu stosunku
pracy. W ocenie sądu, dopiero w sytuacji gdy z taką osobą rozwiązany zostanie
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stosunek pracy lub zostanie rozwiązana inna z umów wymienionych w art. 3 pkt 22
ustawy, czyli w sytuacji, gdy osoba ta utraci jedno ze źródeł dochodu mające
umocowanie w określonym stosunku prawnym, to dopiero wówczas może odliczyć
dochód utracony. Analiza przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych: art. 3 pkt 22 i
pkt 23 nie daje podstaw do uznania, że w przypadku obniżenia wynagrodzenia za pracę
przy trwającym stosunku pracy następuje utrata dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 23 lit.
c omawianej ustawy. Sąd przyznał rację organom nieuznającym zasadności
zakwalifikowania analizowanej sytuacji skarżącej związanej z korzystaniem z uprawnień
z art. 1867 Kodeksu pracy jako sytuacji kwalifikowanej jako „utrata dochodu” w
rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Uznał ponadto, że w
sytuacji, gdy treść przepisu według jego brzmienia literalnego nie nasuwa zasadniczych
wątpliwości nie ma potrzeby posiłkować się wykładnią systemową czy funkcjonalną w
procesie stosowania prawa. W niektórych stanach faktycznych i prawnych, gdy przepis
prawa zawiera definicję legalną stosowanie innych rodzajów wykładni może wręcz
prowadzić do wniosków sprzecznych z treścią przepisu prawa. W doktrynie i
orzecznictwie przyjmuje się pierwszeństwo wykładni językowej nad pozostałymi
rodzajami wykładni, tj. systemową i celowościową. Tylko w wyjątkowych sytuacjach
wolno odstąpić od literalnego brzmienia przepisu, w szczególności, gdy językowe
dyrektywy interpretacyjne nie pozwalają z danego tekstu prawnego wyinterpretować
jednoznacznej normy postępowania lub gdy wykładnia językowa pozostaje w oczywistej
sprzeczności z treścią innych norm. W rozpoznawanej sprawie taka szczególna
sytuacja nie zachodzi, a ewentualne zastosowanie wykładni systemowej i funkcjonalnej
– zgodnie z sugestiami skarżącej – prowadziłoby w efekcie do rozszerzenia
ustawowego katalogu przyczyn „utraty dochodu”. W praktyce, przy zastosowaniu tego
rodzaju wykładni również zmiana warunków pracy i płacy polegająca na podwyższeniu
wynagrodzenia prowadziłaby do powiększenia uzyskanego dochodu.
Sąd wyrokiem wydanym w sprawie sygn. akt III SA/Łd 490/14 uchylił decyzję
Rektora ASP w Ł. o skreśleniu z listy studentów E.A. z powodu niewniesienia opłat
związanych z kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz niezaliczenia semestru 2
w roku akademickim 2012/2013. W uzasadnieniu wyroku wyjaśnił, że zgodnie z art. 160
ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.)
organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa
regulamin studiów. Natomiast warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, w
tym kształcenie studentów w trybie niestacjonarnym, określa umowa zawarta między
uczelnią a studentem w formie pisemnej. Stosownie do art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy 145

Prawo o szkolnictwie wyższym, student jest obowiązany do przestrzegania przepisów
obowiązujących w uczelni. Z kolei przepis art. 190 ust. 2 powoływanej ustawy stanowi,
że kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może skreślić studenta z listy
studentów w przypadku: nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym
terminie (pkt 2) oraz w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem
studiów (pkt 3). Należy w tym miejscu wskazać, że tożsame regulacje zawarte zostały w
§ 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 uchwały Senatu ASP w Ł. w sprawie uchwalenia regulaminu
studiów Akademii Sztuk Pięknych w Ł., zgodnie z którym dziekan może skreślić
studenta z listy studentów w przypadku nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w
określonym terminie (pkt 2) oraz w przypadku niewniesienia opłat związanych z
odbywaniem studiów (pkt 3). Zauważyć przy tym należy, iż decyzja o skreśleniu z listy
studentów jest indywidualnym aktem administracyjnym, do którego stosuje się
odpowiednio przepisy k.p.a., o czym stanowi art. 207 ust. 1 ustawy - Prawo o
szkolnictwie wyższym, a tym samym przepisy o zaskarżeniu decyzji do sądu
administracyjnego. W utrwalonym od lat orzecznictwie sądowym i piśmiennictwie
wskazuje się w sposób jednoznaczny na uznaniowy charakter decyzji o skreśleniu z
listy studentów, co nakłada na organ szczególny obowiązek zgromadzenia i
wszechstronnego zbadania materiału dowodowego i przekonywującego uzasadnienia
takiej decyzji dla strony zainteresowanej (zob. m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 17
kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1710/08; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 18 lutego
2010 r., sygn. akt II SA/Ol 961/09; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 lutego 2011 r.,
sygn. akt III SA/Gd 377/10). Przyjmuje się, że w przypadku, gdy prawo materialne
pozostawia rozstrzygnięcie organu uznaniu administracyjnemu, czyli umożliwia
organowi wybór rodzaju rozstrzygnięcia, obowiązkiem organu jest załatwić sprawę po
dokładnym wyważeniu interesu społecznego i słusznego interesu strony (por. wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1993 r., sygn. akt III ARN 49/93). Wydanie
decyzji musi być w takiej sytuacji poprzedzone dokładnym wyjaśnieniem okoliczności
sprawy w zakresie przesłanek skreślenia studenta i ich analizą, co winno znaleźć
odzwierciedlenie w treści uzasadnienia rozstrzygnięcia. W wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. akt I OSK 2006/10 podniesiono, iż
decyzje wydawane w ramach uznania administracyjnego, a taką jest decyzja o
skreśleniu z listy studentów m.in. na podstawie art. 190 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym, są poddane szczególnym rygorom w zakresie uzasadnienia,
które powinno zawierać wszechstronną analizę zgromadzonego materiału dowodowego
i

wyczerpująco

uargumentowane

stanowisko

organu.

Z

uzasadnienia

decyzji
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uznaniowej powinno wynikać, że wszystkie okoliczności istotne dla sprawy zostały
rozważone i ocenione, a ostateczne rozstrzygnięcie jest ich logiczną konsekwencją.
Niedopuszczalne jest uchylanie się od oceny zarzutów podnoszonych przez stronę,
natomiast organ w przypadku rozstrzygnięcia negatywnego dla strony powinien
wykazać, że nie mógł inaczej orzec z uwagi na konkretne okoliczności prawne lub
faktyczne. Uzasadnienie każdej decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a.,
powinno zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na
których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił
wiarygodności i mocy dowodowej (uzasadnienie faktyczne), jak również wyjaśnienie
podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa (uzasadnienie prawne).
Jak przy tym podkreśla się w doktrynie, organ administracji publicznej musi zająć
stanowisko wobec całego materiału procesowego oraz uzasadnić jasno i należycie
swoje zdanie, a w szczególności, na jakiej podstawie uznał pewne fakty za
uzasadnione, a jakim odmówił racjonalności. Celem uzasadnienia prawnego pozostaje
natomiast wyjaśnienie, dlaczego organ rozstrzygając sprawę zastosował określony
przepis i w razie możliwości przyjęcia jego odmiennej wykładni, dlaczego przyjął taki a
nie inny jej rezultat. Takie wytłumaczenie jest szczególnie ważne wtedy, gdy organ
przyjmuje wykładnię odmienną od wykładni przedstawionej przez stronę (Z. Janowicz,
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa-Poznań 1992 r., str.
263-265). Nie ulega przy tym wątpliwości, że w sytuacji przyznania przez ustawodawcę
organowi administracji możności dokonania wyboru spośród dwóch lub więcej
dopuszczalnych przez ustawę a równowartościowych prawnie rozwiązań uzasadnienie
prawne oraz faktyczne również powinno spełniać wymogi zawarte w art. 107 § 3 k.p.a.
Jego prawidłowe zredagowanie odgrywa nadto istotną rolę w świetle obowiązywania
zasady przekonywania obywateli, wyrażonej w art. 11 k.p.a. Decyzje oparte na uznaniu
administracyjnym podlegają kontroli zgodności z prawem sprawowanej przez sąd
administracyjny

pod

kątem

dopuszczalności

ich

wydania,

niebezpieczeństwa

przekroczenia granic swobodnego uznania oraz uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia
dostatecznie zindywidualizowanymi przesłankami.
Uchylając zaskarżoną decyzję Sąd przyjął, że organ odwoławczy dysponując
zakresem uznania administracyjnego nie wyjaśnił w sposób jednoznaczny oraz
przekonujący, jakimi przesłankami kierował się utrzymując decyzję organu I instancji o
skreśleniu skarżącej z listy studentów. Uzasadnienie decyzji pozostaje w tym zakresie
co najmniej niepełne, nie wyjaśnia wszystkich okoliczności i nie odnosi się do
wszystkich podnoszonych przez stronę argumentów. Przede wszystkim Rektor pominął
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istotną dla rozstrzygnięcia sprawy, a podnoszoną przez skarżącą w treści odwołania
okoliczność długotrwałej choroby uniemożliwiającej zaliczenie semestru w określonym
terminie. Okoliczności te skarżąca uprawdopodobniła załączonymi do odwołania
opiniami lekarskimi o czasowej niezdolności do kontynuowania studiów oraz
zaświadczeniem o długotrwałym pobycie w szpitalu na oddziale psychiatrycznym.
Organ II instancji podtrzymując decyzję o skreśleniu skarżącej z listy studentów
całkowicie pominął te okoliczności, nie rozważając ich w ogóle. Organ nie ustosunkował
się do argumentów strony, nie rozważył, czy podane okoliczności miały, czy też
ewentualnie mogły mieć wpływ na faktyczną sytuację studentki. W szczególności
wyjaśnienia wymagała kwestia hospitalizacji skarżącej i ustalenia, jaki miała ona wpływ
na terminowość dokonywania wpłat z tytułu studiów oraz na możliwości realizowania
programu studiów (w szczególności zdawania egzaminów). Zauważyć w tym względzie
należy, iż skarżąca przedstawiła zaświadczenie ze szpitala, z którego wynikało, że
pozostawała pod opieką lekarzy na oddziale psychiatrycznym. Jak zostało to następnie
udokumentowane cierpiała na chorobę psychiczną uniemożliwiającą jej w pełni
samodzielne działanie. Ponadto z przedłożonej – już na etapie postępowania sądowego
- karty leczenia szpitalnego wynika, że podstawowe leczenie polegało na przyjmowaniu
leków psychotropowych. Ostatnie z powołanych okoliczności wynikają z akt
sądowoadministarcyjnych, ale trzeba mieć na uwadze, iż w przypadku wzięcia ich pod
uwagę organ te szczegółowe informacje uzyskałby w toku własnego postępowania –
dochodzenia do prawdy obiektywnej i analizowania argumentów strony skarżącej. W
praktyce zatem, organ nie rozważył w ogóle istotnej okoliczności, jaką niewątpliwie jest
to, że skarżąca udokumentowała, że cierpi na chorobę psychiczną, której fakt
zaistnienia, jak i konieczne metody leczenia mogły wpływać na jej prawidłowe
funkcjonowanie,

w

szczególności

możliwość

podejmowania

decyzji

i

działań

związanych z tokiem studiów (zaliczanie egzaminów i regulowanie płatności). W tej
sytuacji pozostaje niewiadome, jakie znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy
miałoby uprzednie prawidłowe ustalenie stanu faktycznego sprawy, a w szczególności
czy wskazane okoliczności miałyby wpływ na podjęcie decyzji o skreśleniu skarżącej z
listy studentów. Odwołać się w tym zakresie należy do uzasadnienia wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011 r., sygn.
akt VII SA/Wa 1871/11, w którym WSA wskazał, iż organ odwoławczy rozpoznaje
sprawę ponownie merytorycznie w jej całokształcie. Oznacza to, że ma on obowiązek
rozpatrzyć wszystkie żądania strony i ustosunkować się do nich w uzasadnieniu swojej
decyzji. Co więcej organ odwoławczy nie może ograniczać się do rozpoznania sprawy z
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daty wydania decyzji przez organ I instancji, lecz musi uwzględnić stan faktyczny i
prawny istniejący w dacie rozpoznawania odwołania. Reasumując, Rektor utrzymał w
mocy uznaniową decyzję organu I instancji, całkowicie pomijając w toku postępowania
odwoławczego rozważania w zaistniałych okolicznościach, odstąpił od zważenia
całokształtu sytuacji skarżącej. W ogóle nie odniósł się do argumentów odwołania,
odstępując w praktyce od pełnego uzasadnienia prawnego swojej decyzji. Sąd wskazał,
iż ponownie rozpoznając niniejszą sprawę organ II instancji powinien w sposób
prawidłowy ustalić jej stan faktyczny, co następnie winno znaleźć odzwierciedlenie w
pisemnym uzasadnieniu wydanej decyzji. Rektor winien wyjaśnić w sposób pełny i
przekonujący motywy,

które

będą

stanowiły podstawę

podjętego

w sprawie

rozstrzygnięcia, w szczególności w zakresie pełnego odniesienia się do sytuacji
faktycznej skarżącej, tak aby wypełnić zarówno dyspozycję art. 11 k.p.a., jak i umożliwić
Sądowi ewentualną ponowną kontrolę zgodności z prawem decyzji administracyjnej o
charakterze uznaniowym.
W sprawie o sygn. III SA/Łd 92/14 Sąd oddalił skargę Gminy K. na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł. w przedmiocie unieważnienia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w K. Orzeczenie Sądu zostało wydane
w oparciu o następujący stan faktyczny:
Zarządzeniem z dnia 29 sierpnia 2013r., nr 53/13, działając w oparciu o treść art. 36a w
zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U.
z 2004r., nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz.U. nr 60, poz. 373 ze zm.), Burmistrz K. unieważnił konkurs na
stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w K. z powodu udziału w pracach
komisji nieprawidłowo wybranego przedstawiciela Rady Pedagogicznej Publicznego
Przedszkola w K., co stanowi nieprawidłowość, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 cyt.
rozporządzenia. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Burmistrz K. wskazał, że do składu
komisji konkursowej Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola w K. wskazała
swojego przedstawiciela, którego wybór odbył się niezgodnie z obowiązującymi
przepisami

prawa

oraz

wewnętrznymi

regulacjami

dotyczącymi

pracy

rady

pedagogicznej. Nieprawidłowości w wyłonieniu przedstawiciela Rady Pedagogicznej
polegały na tym, że w wyborze przedstawiciela brały udział osoby nieuprawnione do
udziału w obradach Rady Pedagogicznej, w rozumieniu Statutu Publicznego
Przedszkola w K. Ponadto wadliwie zostało przeprowadzone głosowanie w przedmiocie
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wyboru

przedstawiciela

Rady

Pedagogicznej,

ponieważ

kandydatami

na

przedstawiciela Rady Pedagogicznej były osoby wchodzące w skład komisji
skrutacyjnej. Jednocześnie zdaniem organu nie zostały przedstawione zasady
głosowania tajnego i nie wskazano, w jakich sytuacjach oddany głos należy uznać za
ważny. Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Ł. stwierdził nieważność zarządzenia
Burmistrza K. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego
Przedszkola w K. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ nadzoru wskazał, że
kwestionując zastosowany przez Radę Pedagogiczną sposób głosowania Burmistrz nie
wskazał jaką procedurę w tym przypadku naruszono. Tymczasem tryb podejmowania
uchwał przez Radę Pedagogiczną reguluje art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty, który stanowi, że uchwały rady pedagogicznej są podejmowane
zwykłą

większością

głosów w obecności co

najmniej połowy jej

członków.

Uszczegółowienie procedury głosowania może przy tym nastąpić w uchwalanym na
podstawie ust. 2 ww. artykułu regulaminie działalności rady pedagogicznej. Z
powyższego wynika, że trudno jest ustalić, do jakich norm odniósł się Burmistrz
stwierdzając nieprawidłowości w głosowaniu nad wyborem przedstawiciela Rady
Pedagogicznej do udziału w komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na
stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w K., ponieważ nie wskazał
konkretnych norm prawnych. W oparciu o treść kwestionowanego zarządzenia i
dokumentację, o której wyżej mowa organ nadzoru nie jest również w stanie ustalić
osób, które zdaniem Burmistrza nie będąc do tego upoważnione, brały udział w
obradach Rady Pedagogicznej podczas, której wybrano jej przedstawiciela do komisji
konkursowej. Przez sam fakt udziału w przedmiotowym głosowaniu członkowie Rady
Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w K. dali w ocenie organu nadzoru wyraz
temu, że akceptują taki, a nie inny sposób głosowania. Tym bardziej, że nie ma
możliwości zweryfikowania zastrzeżeń zgłoszonych w tym zakresie przez niektórych
członków Rady. Wobec powyższego organ nadzoru uznał, że Burmistrz K. wydając
zarządzenie nr 53/13 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie unieważnienia konkursu
na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w K. w sposób istotny naruszył
prawo, tj. § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia
2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub
publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
Sąd uznając skargę Gminy K. za niezasadną stwierdził, że podstawę prawną
objętego rozstrzygnięciem nadzorczym zarządzenia Burmistrza K. stanowił przepis art.
36a w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz § 8
150

ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w
sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 2 ustawy,
stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub
placówkę. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze
konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. W celu
przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję
konkursową w składzie: 1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub
placówkę; 2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 3) po
jednym przedstawicielu: a) rady pedagogicznej, b) rady rodziców, c) zakładowych
organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być
zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy - z zastrzeżeniem ust. 7 (art.
36a ust. 6 ustawy). Stosownie zaś do treści art. 36a ust. 7 ustawy, łączna liczba
przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, nie może być mniejsza niż
łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 3. Z kolei zgodnie z § 8 ust. 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej lub publicznej placówki
oraz trybu pracy komisji konkursowej, organ prowadzący publiczne przedszkole,
publiczną szkolę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i
zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia: 1) nieuzasadnionego
niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego; 2) przeprowadzenia przez
komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków; 3)
naruszenia tajności głosowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1; 4) innych nieprawidłowości,
które mogły mieć wpływ na wynik konkursu. Powołany w podstawie prawnej
zarządzenia Burmistrza K. z dnia 29 sierpnia 2013 r. § 8 ust. 2 pkt 4 powołanego
rozporządzenia stanowi, że organ prowadzący szkołę unieważnia konkurs i zarządza
ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia „innych nieprawidłowości, które
mogły mieć wpływ na wynik konkursu”. Omawiane sformułowanie należy zatem odnosić
do odmiennych zdarzeń, które wystąpiły w postępowaniu konkursowym, i które należy
łączyć z naruszeniem pozostałych uregulowań zawartych w ustawie o systemie oświaty
i rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Pojęcie postępowania konkursowego
należy rozumieć szerzej, będzie to zatem zarówno postępowanie zmierzające do
powołania komisji mającej przeprowadzić właściwy konkurs oraz postępowanie
prowadzone już przez tę komisję w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
szkoły. Zwrócił na to uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 29
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stycznia 2010r., sygn. I OSK 1525/09 LEX 580155 i z dnia 16 listopada 2010 r., sygn. I
OSK 1445/10. Orzeczenia te zostały wprawdzie wydane w okresie obowiązywania
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w
sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy
komisji konkursowej (Dz. U. nr 189, poz. 1855), ale wyrażone w nich stanowisko
zachowało nadal aktualność, z uwagi na tożsamą regulację zawartą w nowym
rozporządzeniu

wykonawczym.

W

konsekwencji

istnieje

zatem

możliwość

unieważnienia konkursu z powodu uchybień powstałych przy wyłanianiu komisji
konkursowej. W ocenie Burmistrza K. zaistniały przesłanki określone w § 8 ust. 2 pkt 4
cyt. rozporządzenia. Nieprawidłowości te, zdaniem organu gminy, polegały na udziale w
pracach

komisji

konkursowej

nieprawidłowo

wybranego

przedstawiciela

Rady

Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w K. Nieprawidłowości w wyłonieniu
przedstawiciela Rady Pedagogicznej organ gminy upatrywał z kolei w tym, że w
wyborze przedstawiciela rady brały udział osoby nieuprawnione do udziału w obradach
Rady Pedagogicznej w rozumieniu Statutu Publicznego Przedszkola w K., wadliwie
zostało

przeprowadzone

głosowanie,

w

ramach

którego

dokonano

wyboru

przedstawiciela rady, kandydatami na przedstawiciela rady były osoby wchodzące w
skład komisji skrutacyjnej, a ponadto zdaniem organu nie zostały przedstawione zasady
głosowania tajnego i nie wskazano, w jakich sytuacjach oddany głos należało uznać za
ważny. Z treści § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2010 r. wynika, że
unieważnienie konkursu na tej podstawie winno nastąpić, jeżeli po pierwsze
stwierdzono nieprawidłowości (inne niż wymienione w pkt 1-3) w szeroko rozumianym
postępowaniu konkursowym, a po drugie - ustalono, że nieprawidłowości te mogły mieć
wpływ na wynik konkursu. Obie te przesłanki muszą przy tym zachodzić jednocześnie.
Ustalenia, czy takie okoliczności miały miejsce i ich ocena należą do organu
prowadzącego szkołę lub przedszkole, ale nie mogą mieć one charakteru dowolnego i
arbitralnego. Powinny być szczegółowo wywiedzione i należycie uargumentowane w
uzasadnieniu zarządzenia o unieważnieniu konkursu. Tymczasem uzasadnienie
omawianego zarządzenia, na co słusznie zwrócił również uwagę organ nadzoru jest
dość ogólnikowe. W motywach uzasadnienia zarządzenia kwestionując zastosowany
przez Radę Pedagogiczną sposób głosowania Burmistrz nie wskazał jaką procedurę w
tym przypadku naruszono. Z treści powyższego zarządzenia trudno jest ustalić, do
jakich

konkretnych

norm

prawnych

odniósł

się

organ

gminy

stwierdzając

nieprawidłowości w głosowaniu nad wyborem przedstawiciela Rady Pedagogicznej do
udziału w komisji konkursowej. W oparciu o treść kwestionowanego zarządzenia nie
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można również ustalić osób, które zdaniem Burmistrza nie będąc do tego upoważnione,
brały

udział

w

obradach

Rady

Pedagogicznej,

podczas

której

wybrano

jej

przedstawiciela do komisji konkursowej. Oznacza to, że organ gminy nie wyjaśnił
jednoznacznie ani dokładnych motywów, ani przesłanek swego działania. Próbę
rozwinięcia

zaprezentowanych

wyżej

wywodów

Burmistrz

K.

podjął

dopiero

odpowiadając na pismo Wojewody […] z dnia 7 października 2013r. Jednakże takie
zamierzenia nie mogły być skuteczne, gdyż nie ulega wątpliwości, że odpowiedź na
wezwanie organu nadzoru do przedstawienia dokumentacji dotyczącej przebiegu
postępowania konkursowego nie może konwalidować istotnych mankamentów
uzasadnienia zaskarżonego aktu. W związku z powyższym Sąd podzielił stanowisko
Wojewody

[…],

że

organ

prowadzący

przedszkole

nie

wykazał,

aby

w

przeprowadzonym postępowaniu konkursowym doszło do nieprawidłowości, o których
mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia, a zwłaszcza takich, które mogły mieć wpływ na
wynik konkursu. Odnosząc się na tle przedstawionych okoliczności faktycznych do
zarzutów podniesionych w skardze należy wskazać, że tryb podejmowania uchwał
przez radę pedagogiczną reguluje art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty. Przepis ten stanowi, że uchwały rady pedagogicznej są
podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
W myśl zaś art. 43 ust. 2 ustawy, rada pedagogiczna ustala regulamin swojej
działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Oznacza to, że liczba
głosów „za” powinna być większa niż głosów oddanych „przeciw”, głosy wstrzymujące
są zaś pomijane. Niezbędne kworum wynosi zawsze połowę członków rady, wobec
czego w obecności mniejszej liczby osób rada nie jest władna podejmować żadnych
rozstrzygnięć, nawet w zakresie jej kompetencji opiniodawczych. Zasady opisanej w art.
43 ust. 1, ani statucie szkoły (placówki), ani w regulaminie rady zmienić nie wolno.
Można natomiast regulować zasady głosowania i podejmowania rozstrzygnięć bardziej
szczegółowo, np. poprzez zastrzeżenie, że w razie równej liczby głosów „za” i „przeciw”
decyduje głos przewodniczącego rady. Ustalenie regulaminu rady jest jej obowiązkiem.
Treści regulaminu ustawa nie określa, należy jednak zakładać, że powinien być on
rozwinięciem i uszczegółowieniem przepisów ustawy oraz statutu szkoły (przedszkola)
w zakresie, w jakim przepisy tych aktów prawnych regulują ustrój i działalność rady
pedagogicznej. Sąd uznał, że nie można skutecznie podważyć wyboru przedstawiciela
rady pedagogicznej przedszkola do komisji konkursowej powołanej do wyboru
kandydata na dyrektora tej placówki, z powodu udziału w głosowaniu nauczyciela
zatrudnionego w przedszkolu na mniej niż 1/2 etatu. Z treści art. 40 ust. 3 ustawy o
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systemie oświaty jednoznacznie wynika, że w skład rady pedagogicznej wchodzą
dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce
(...). Ustawowo uregulowany skład rady pedagogicznej nie może być modyfikowany.
Nadmienić jednak należy, że zgodnie z treścią § 3 ust. 5 Statutu Publicznego
Przedszkola w K., w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w przedszkolu. Stosownie zaś do treści § 3 pkt 10 statutu, rada
pedagogiczna spośród swoich członków wybiera jednego przedstawiciela do komisji
konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora placówki. Uchwały rady
pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów poprzez głosowanie tajne
(w sprawach mogących naruszyć dobra osobiste) lub jawne (pozostałe sprawy), w
obecności co najmniej połowy jej członków. Również w § 2 Regulaminu Działalności
Rady Pedagogicznej obowiązującego w Publicznym Przedszkolu w K. ustalono, że w
skład rady wchodzą: a) dyrektor przedszkola jako przewodniczący i równocześnie jej
członek, b) nauczyciele przedszkola jako członkowie. Stosownie zaś do treści § 12 pkt 5
regulaminu każdy członek Rady zobowiązany jest do czynnego i zdyscyplinowanego
uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz jej zespołach, do których
został powołany. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym podczas zebrań
plenarnych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
Tajność głosowania może uchwalić rada zwykłą większością głosów. Głosowanie nad
sprawami osobowymi członków rady odbywa się w sposób tajny (§ 15 ust. 1
regulaminu). Sąd uznał za prawidłowe stanowisko organu nadzoru, że członkowie Rady
Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w K. przez sam udział w głosowaniu i wybór
przedstawiciela rady potwierdzili, że akceptują sposób głosowania. Ponadto zauważyć
należy,

że

zarzuty

dotyczące

nieprawidłowości

wyboru

przedstawiciela

Rady

Pedagogicznej do składu Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w K. zostały zgłoszone już
po powołaniu Komisji Konkursowej zarządzeniem Burmistrza K. z dnia 25 lipca 2013 r.
oraz

po

wyborze

kandydata

na

stanowisko

dyrektora

przedszkola.

Skoro

nieprawidłowości w głosowaniu nad wyborem przedstawiciela Rady Pedagogicznej
miały miejsce w dniu 4 lipca 2013 r., to Burmistrz K. nie wyjaśnił, dlaczego uwagi do
przebiegu głosowania nie zostały zgłoszone niezwłocznie po dokonanym wyborze
przedstawiciela rady. Organ gminy mógłby skutecznie unieważnić konkurs kandydata
na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w K. z uwagi na stwierdzone
nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu, o których mowa w § 8
ust. 2 pkt 4 rozporządzenia, gdyby w sposób dostateczny wykazał, że faktycznie w
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pracach komisji konkursowej uczestniczył nieprawidłowo wybrany przedstawiciel rady
pedagogicznej przedszkola. Skoro tego nie wykazał, to postawione w skardze zarzuty
dotyczące naruszenia art. 36a ust. 6 i § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. są nieuzasadnione.

POZOSTAŁE SPRAWY SAMORZĄDOWE
W roku 2014 sprawy z zakresu pozostałe sprawy samorządowe obejmowały:
skargi na uchwały organów jednostek samorządowych (symbol 639), skargi organów
nadzoru na uchwały jednostek samorządowych (symbol 640) i skargi jednostek
samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia nadzorcze (symbol 641).
Spośród spraw ze skarg na uchwały organów jednostek samorządowych na
uwagę zasługują następujące sprawy:
W sprawie III SA/Łd 1174/13 (wyrok z dnia 30 stycznia 2014 r.) przedmiotem
kontroli Sądu była uchwała rady gminy w sprawie ustalenia stałej opłaty za
przygotowanie posiłków dla dzieci w publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych prowadzonych przez gminę, w której wprowadzono stałą, płatną z
„góry” za dany miesiąc opłatę miesięczną za czynności związane z przygotowaniem
posiłków. W ocenie Sądu powyższy zapis naruszał art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty w brzemieniu obowiązującym w dniu podjęcia
uchwały, gdyż ustalał stałą opłatę za korzystanie ze stołówki, niezależną od
faktycznego korzystania przez dziecko z określonego posiłku i był sprzeczny z zasadą
wynikającą z tego przepisu, że rodzice powinni ponosić opłaty za rzeczywiście
udzielone świadczenia. Brak było zastrzeżenia, że w przypadku nieobecności dziecka
powyżej jednego dnia opłata będzie uiszczona proporcjonalnie do czasu pobytu dziecka
w przedszkolu. Uchwała przewidywała tylko całkowite lub częściowe zwolnienie ze
stałej opłaty rodziców, opiekunów dzieci znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji
materialnej.

Przyjęcie

w

uchwale

abstrakcyjnych

czynności

związanych

z

przygotowaniem posiłków i przyporządkowanie im miesięcznej opłaty stałej, bez
wskazania jaka jest równowartość surowców wykorzystywanych do ich przygotowania,
uniemożliwia adresatom uchwały rozpoznanie, a zatem także kontrolę, czy w
opłacanych czynnościach nie mieszczą się koszty, które powinny obciążać organ
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prowadzący przedszkole. Taka konstrukcja świadczeń oraz odpowiadającej im opłaty
stałej nie dostarcza więc precyzyjnego kryterium ustanawiającego odrębność tego
kosztu od innych kosztów funkcjonowania placówki oświatowej. Sąd zwrócił także
uwagę, że powinność precyzowania przez rady gmin kosztów wyżywienia w stołówce
prowadzonej przez przedszkole i wysokość opłat uzasadniona jest tym, że tylko w ten
sposób można zweryfikować, czy opłatą nie są objęte koszty działania stołówki, które
powinny obciążać

organ

prowadzący oraz

czytelnością

usług

opiekuńczo

–

wychowawczych.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 355/14 (wyrok z dnia 16 czerwca 2014 r.)
zaskarżoną uchwałą rada miejska ograniczyła używanie w miejscach publicznych
materiałów pirotechnicznych w szczególności petard, rac i fajerwerków. Zgodnie z tą
uchwałą zakaz ten nie obowiązywał w dniach 31 grudnia, 1 stycznia, Niedzieli
Wielkanocnej, imprez zorganizowanych, kiedy pokazy pirotechniczne odbywają się po
uzgodnieniu z Państwową Strażą Pożarną warunków zachowania bezpieczeństwa.
W uchwale tej wprowadzono karę grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach
określonych w prawie o wykroczeniach. Stwierdzając nieważność zaskarżonej uchwały,
Sąd stwierdził, że narusza ona przepis art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym. Nie istniał zakres nieuregulowany w odrębnych ustawach lub
przepisach powszechnie obowiązujących, to znaczy luka prawna w treści przepisów
powszechnie obowiązujących. Zakres ten był bowiem uregulowany przepisem art. 51
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, wprowadzającym odpowiedzialność
za wykroczenie sprawcy, który krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wykroczeniem
zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w
miejscu publicznym. Tym samym zaskarżona uchwała wkracza w obszar regulacji
ustawowej, celem jej modyfikacji i tym samym stanowi próbę lokalnej nowelizacji art. 51
Kodeksu wykroczeń, co w każdym przypadku jest niedozwolone i uzasadnia
stwierdzenie nieważności takiego aktu organu gminy.
Przedmiotem skargi w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 111/14 (wyrok z dnia 5
sierpnia 2014 r.) była uchwała rady miejskiej w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu. Oddalając skargę skarżącego będącego radnym, Sąd
stwierdził, że radny nie powołał się na naruszenie własnego prawa, ale działał w
interesie publicznym, dążąc do tego, aby rada gminy – organ wspólnoty samorządowej,
której skarżący jest członkiem działała zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skarżący,
powołując się na naruszenie przepisów dotyczących porządku obrad na sesji
nadzwyczajnej rady, nie wykazał, że został naruszony jego interes prawny lub
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uprawnienie. Skarżący nie wskazał, jaki przepis prawa materialnego narusza
zaskarżona uchwała, wpływając negatywnie na jego sytuację prawną. Sąd podzielił
pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada
2010 r., II GSK 952/09, że nie istnieje żaden prawny związek pomiędzy indywidualną
sytuacją prawną skarżącego a uchwałami rady gminy w sprawach budżetowych (a do
takich należy zaskarżona uchwała w przedmiocie emisji obligacji oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu). Z uchwały tej nie wynikają żadne konkretne
uprawnienia lub obowiązki dla osób trzecich, w tym dla mieszkańców.
W sprawach ze skarg organów nadzoru na uchwały jednostek samorządowych
zwrócić należy uwagę na wyrok z dnia 19 września 2014 r., III SA/Łd 676/14. W sprawie
tej przedmiotem kontroli Sądu była uchwała, w której rada gminy dokonała oceny
zasadności skargi klubu radnych na działalność samorządową radnej oraz wezwała
radną do określonego zachowania. W zaskarżonej uchwale rada gminy zaakceptowała
wszystkie

stawiane

radnej

zarzuty

dotyczące

niekulturalnego

i

nieuczciwego

zachowanie wobec rady, wójta i mieszkańców gminy oraz naruszania zasad
praworządności,

bezstronności,

obiektywności,

uczciwości,

rzetelności

oraz

odpowiedzialności za dobro gminy i jej mieszkańców. Stwierdzając nieważność
zaskarżonej uchwały Sąd stwierdził, że rada gminy nie była uprawniona do oceny
dotychczasowej działalności samorządowej radnej ani do wzywania jej aby dalszą
działalność wykonywała w sposób określony w uchwale. Ma to bowiem wpływ na
swobodę wykonywania mandatu przez radnego oraz stanowi ograniczenie w
wykonywaniu wolnej działalności samorządowej.
W sprawach o sygn. akt III SA/Łd 321/14 i III SA/Łd 322/14 (wyroki z dnia 30
maja 2014 r.) Sąd dokonał oceny zarządzeń prezydenta miasta w przedmiocie
wykonania uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia
wysokości stawek i sposobu ich pobierania. Stwierdzając niezgodność z prawem
zaskarżonych zarządzeń, Sąd zwrócił uwagę, że podmiot wyłącznie uprawniony do
określania wysokości opłat i zasad ich pobierania wskazany został jednoznacznie w
ustawie o drogach publicznych i jest nim rada gminy (rada miasta). Tym samym tryb i
zasady pobierania opłat parkingowych nie mogą być określane przez prezydenta miasta
zarządzeniem.

Zaskarżonymi

zarządzeniami

uregulowano

zasadnicze

kwestie

dotyczące ustalania i pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych. Nie
są to rozwiązania techniczne, lecz istotne postanowienia dotyczące wysokości opłat i
trybu ich pobierania, do których określania uprawniona jest rada miasta.
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Sprawa o sygn. akt III SA/Łd 1057/14 (wyrok z dnia 14 stycznia 2014 r.)
dotyczyła natomiast uchwały rady powiatu w przedmiocie wyboru starosty. W sprawie
tej niespornym było, że osoba wybrana na stanowisko starosty została prawomocnym
wyrokiem uznana winną dopuszczenia się, ściganego z oskarżenia publicznego,
umyślnego występku z art. 128 pkt 1 w zw. z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody i skazana za ten występek na karę grzywny. Wprawdzie
osoba ta wystąpiła z wnioskiem o zatarcie skazania, lecz postanowienie o zatarciu
skazania uprawomocniło się dopiero po podjęciu zaskarżonej uchwały. Z tego względu
Sąd za zasadne uznał twierdzenie organu nadzoru, że w dniu podjęcia zaskarżonej
uchwały osoba wybrana na stanowisko starosty była prawomocnie skazaną za
przestępstwo umyślne, w związku z czym nie spełniała warunku określonego w art. 6
ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. W ocenie sądu przesądziło to o
konieczności stwierdzenia niezgodności z prawem zaskarżonej uchwały, a to w oparciu
o art. 147 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 82 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Od
daty podjęcia zaskarżonej uchwały upłynął bowiem ponad rok czasu, zaskarżona
uchwała nie jest aktem prawa miejscowego, jak również nie podniesiono w skardze
zarzutu uchybienia obowiązkowi jej przedłożenia w trybie art. 78 ust. 1 ustawy o
samorządzie powiatowym.
W sprawach ze skarg jednostek samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia
nadzorcze przedmiotem kontroli sądu były m.in. zarządzenia zastępcze w przedmiocie
wygaśnięcia mandatu radnego.
W sprawach o sygn. akt III SA/Łd 1216/13 (wyrok z dnia 12 marca 2014 r.) i III
SA/Łd 174/14 (wyrok z dnia 20 marca 2014 r.) przedmiotem sporu było, czy jest
dopuszczalne i skuteczne cofnięcie przez radnego oświadczenia woli o zrzeczeniu się
mandatu. Sąd, uznając stanowisko organu nadzoru za zasadne, podzielił pogląd, że
można cofnąć takie oświadczenie, ale tylko w sytuacjach wyjątkowych, gdy mają
miejsce szczególne okoliczności. Sąd nie podzielił poglądu, że radny ma prawo do
swobodnego cofnięcia oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu. Sąd zaznaczył także,
że po złożeniu przez radnego pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu
radnego rada ma obowiązek podjęcia uchwały stwierdzającej, że nastąpiło wygaśnięcie
mandatu wskutek tego zdarzenia.
Przedmiotem zaskarżonych zarządzeń zastępczych w sprawach o sygn. akt III
SA/Łd 405/14 (wyrok z dnia 9 czerwca 2014 r.) i III SA/Łd 350/14 (wyrok z dnia 22 lipca
2014 r.) było stwierdzenie wygaśnięcia mandatów radnych z uwagi na naruszenie przez
radnych określonego w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zakazu
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prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi
osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat,
a także zarządzania taką działalnością lub bycia przedstawicielem czy pełnomocnikiem
w prowadzeniu takiej działalności.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 405/14 radna pełniła funkcję prezesa zarządu
stowarzyszenia, które wygrało przetarg publiczny ogłoszony przez gminę, której radną
była skarżąca. Stowarzyszenie to zawarło z gminą umowę, której przedmiotem było
wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu, dowiezieniu i wydawaniu posiłków dla
uczniów na terenie tej gminy. W umowie przyjęto, że posiłki przygotowywane będą z
wykorzystaniem bazy kuchennej w publicznej szkole podstawowej po zawarciu
stosownej umowy najmu/dzierżawy z Dyrektorem Szkoły – zarządcą tej nieruchomości
na podstawie decyzji zarządu gminy w sprawie oddania w zarząd nieruchomości
stanowiących mienie komunalne. W ocenie sądu stowarzyszenie korzystało z mienia
będącego mieniem komunalnym gminy, a skarżąca jako jego prezes należała, do kręgu
osób

„zarządzających

działalnością

prowadzoną

z

wykorzystaniem

mienia

komunalnego gminy”, o których m.in. mowa w art. 24 f ust. 1 u.s.g., a więc mogących
czynić użytek z atrybutów prawa majątkowego wchodzącego w skład mienia
komunalnego gminy.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 350/14 radny był jednocześnie udziałowcem i
prezesem zarządu spółki wchodzącej w skład konsorcjum dwóch firm, które przystąpiło
do przetargu ogłoszonego przez gminę na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych z terenu gminy, której był radnym. Konsorcjum to zostało wybrane w
przetargu do wykonywania tej usługi. W sprawie tej sąd podzielił stanowisko organu
nadzoru, że wynagrodzenie za te usługi stanowi mienie komunalne zgodnie z art. 44
k.c. Sąd zwrócił uwagę na zachodzący związek funkcjonalny pomiędzy osiąganymi z tej
działalności

przez

radnego

przychodami,

a

faktem

wykorzystywania

mienia

komunalnego. Podkreślił, że środki finansowe na sfinansowanie tych usług pochodzą z
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowią dochód gminy. O dysponowaniu
tymi środkami decyduje wójt, burmistrz lub prezydent miasta organizując przetarg na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zaś niewątpliwy wpływ
na ilość środków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na koszty odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ma rada gminy. Sytuacja
taka niewątpliwie świadczy o konflikcie interesów. Rodzi niebezpieczeństwo, że radny
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może w nieuprawniony sposób wpływać na radę gminy w celu takiego ustalenia
wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby pozyskane z tego
tytułu środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi były jak najwyższe, a tym samym, aby w razie wyboru oferty jego firmy,
zapewniały mu jak największą korzyść finansową. Może też powodować mającą wpływ
na wykonywanie przez radnego jego obowiązków zależność od decyzji wójta,
burmistrza, czy prezydenta, który organizuje przetarg i zawiera umowę na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcą wybranym w
drodze tego przetargu. Z tego względu nieistotne jest to, iż wynagrodzenie to jest
określane w zawartej przez konsorcjum i organ wykonawczy gminy umowie
cywilnoprawnej. Nie zmienia to bowiem tego, że wysokość wynagrodzenia pozostaje w
ścisłej i bezpośredniej korelacji z ustalaną przez radę wysokością opłat za wywóz
odpadów komunalnych, a w konsekwencji i dochód gminy z tego tytułu, przeznaczany
na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 451/14 (wyrok z dnia 25 czerwca 2014 r.) Sąd
podzielił stanowisko organu nadzoru w kwestii przekroczenia przez jednostkę
samorządu terytorialnego delegacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
poprzez określenie liczby uczniów i oddziałów klas pierwszych na poziomie „0”.
W ocenie Sądu z § 24 ust. 1 pkt 1 wskazanego rozporządzenia wynika, że jednostka
samorządu terytorialnego zobowiązana jest do ustalenia dwóch kwestii: po pierwsze –
liczby oddziałów klas pierwszych, a po drugie – liczby uczniów przyjmowanych do klas
pierwszych. Przepis ten nie przewiduje możliwości określenia liczby oddziałów klas
pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych liczbą „0”, czyli w
istocie ustalenia, że w danej szkole nie będzie tworzona żadna klasa pierwsza. Liczba
oddziałów klas pierwszych w danej szkole musi być liczbą całkowitą dodatnią nie
mniejszą niż 1. Ustawodawca nałożył, w tym przypadku na organ powiatu, obowiązek
ustalenia w porozumieniu z dyrektorami szkół liczby oddziałów klas pierwszych oraz
liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych tak, aby zagwarantować wszystkim
potencjalnym

kandydatom

do

klas

pierwszych,

w

tym

wypadku

szkół

ponadgimnazjalnych, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki. Oznacza to konieczność pozytywnego określenia liczby oddziałów i liczby
uczniów. W sytuacji natomiast określenia ilości oddziałów i uczniów w danej szkole
liczbą „0”, co oznacza wstrzymanie naboru uczniów do klas pierwszych w roku
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szkolnym, należy uznać, że zarząd powiatu de facto zmierza do likwidacji tej placówki
szkolnej, tyle, że nie w trybie przewidzianym w ustawie o systemie oświaty. Z ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie wynika możliwość wstrzymywania w
szkole naboru do klas pierwszych w jednym roku szkolnym, o ile szkoła nie jest
likwidowana.

Aby

zatem

przeprowadzić

likwidację

szkoły

publicznej

poprzez

zaniechanie do niej naboru konieczne jest przeprowadzenie procedury, o której stanowi
art. 59 ustawy o systemie oświaty.

SPRAWY Z ZAKRESU POMOCY FINANSOWEJ
W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH
Sprawy z zakresu pomocy finansowej w służbach mundurowych o symbolu
podstawowym 621 obejmują m.in. sprawy dotyczące przydziału i opróżniania lokalu
mieszkalnego

oraz

kwatery

tymczasowej

w

służbach

mundurowych

(6211),

równoważników za brak lokalu mieszkalnego i za remont lokalu mieszkalnego (6212)
oraz sprawy dotyczące innych świadczeń finansowych związanych z lokalem
mieszkalnym (6213). W roku 2014 rozstrzygnięcia z zakresu wskazanej problematyki
występującej w orzecznictwie tut. Sądu stanowiły w zasadzie kontynuację ugruntowanej
w poprzednich latach linii orzeczniczej.
Na wstępie należy jedynie zasygnalizować, że w dwóch sprawach o sygn. akt III
SA/Łd 575/14 i III SA/Łd 609/14 dotyczących odmowy wypłaty równoważnika
pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego Sąd, będąc związany uchwałą Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2013r., sygn. akt I OPS 9/13, uwzględnił
wniesione skargi. Podzielając pogląd wyrażony we wskazanej uchwale Sąd wskazał, że
po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
28 grudnia 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie cofania i zwracania przez
policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
(Dz. U. Nr 266, poz. 2246) postępowanie o wypłatę równoważnika pieniężnego za
remont zajmowanego lokalu mieszkalnego emerytowanemu funkcjonariuszowi Policji,
podlega umorzeniu, mimo pozostawania w obrocie prawnym, wydanej przed 1 stycznia
2006r. decyzji przyznającej policjantowi lub emerytowanemu funkcjonariuszowi Policji
uprawnienie

do

równoważnika

pieniężnego

za

remont

zajmowanego

lokalu
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mieszkalnego. Z uwagi natomiast na zamkniętą regulację materialnoprawną spraw
wymagających formy decyzji administracyjnej, ustalenie uprawnienia do otrzymania
równoważnika

pieniężnego

oraz

jego

wypłaty

nie

wymaga

formy

decyzji

administracyjnej. Formą działania jest w tym przedmiocie czynność materialnotechniczna.
Na szczególną uwagę zasługują natomiast zagadnienia prawne, które wystąpiły
w przedstawionych poniżej sprawach.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 614/14 przedmiotem rozważań Sądu była
kwestia okresu, od jakiego należy przyznać funkcjonariuszowi Policji w służbie stałej
równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego, tj. czy od momentu nabycia
uprawnień, czyli z chwilą mianowania policjanta w służbie stałej, czy od momentu
złożenia do organu stosownego oświadczenia (wniosku) o przyznanie równoważnika
pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. Z okoliczności faktycznych, jakie zaistniały w
analizowanej sprawie wynika, że skarżący pełni służbę w Policji od dnia 19 listopada
2007r., a z dniem 19 listopada 2010r. został mianowanym policjantem w służbie stałej.
Funkcjonariuszowi na mocy decyzji Komendanta Powiatowego Policji z dnia 11 marca
2014 r. zostało przyznane prawo do równoważnika pieniężnego za brak lokalu
mieszkalnego w wysokości stawki dziennej przysługującej policjantowi posiadającemu
członków rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy o Policji, od dnia 25 lutego 2014 r.
W dniu 8 kwietnia 2014 r. skarżący wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa do
równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego od daty mianowania
policjantem w służbie stałej. Decyzją z dnia 22 kwietnia 2014r. organ administracji
odmówił przyznania skarżącemu prawa do równoważnika za okres od 19 listopada
2010 r. do dnia 24 lutego 2014 r.
Podstawę prawną przyznania równoważnika pieniężnego z tytułu braku lokalu
mieszkalnego stanowi przepis art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji
(tekst jedn. Dz.U. z 2011r., nr 287 poz. 1687 ze zm.), który stanowi, że policjantowi
przysługuje równoważnik pieniężny, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie
posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości
pobliskiej. Równoważnik przysługuje policjantowi, co oznacza, że to policjant jest
dysponentem prawa do ubiegania się o jego przyznanie. To, że policjantowi przysługuje
określone prawo nie oznacza automatycznie, że przysługuje ono bez konieczności
spełnienia określonych normatywnie wymogów. Zdaniem Sądu ustawodawca założył,
że świadczenie to nie posiada charakteru bezwzględnego i przysługującego niezależnie
od działań podejmowanych przez funkcjonariusza Policji. Na podstawie art. 92 ust. 2
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ustawy o Policji wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad
przyznawania,

odmowy

przyznania,

cofania

i

zwracania

przez

policjantów

równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (Dz.U. nr 100, poz. 918 ze
zm.). Stosownie do treści § 3 powołanego rozporządzenia prawo to przyznaje się na
podstawie oświadczenia mieszkaniowego złożonego przez policjanta; z kolei w § 2 ust.
4 ww. aktu wskazuje się, że równoważnik ten wypłaca się w okresach miesięcznych.
Zatem w sprawie realizacji prawa do równoważnika z tytułu braku lokalu
mieszkalnego organ nie działa z urzędu lecz konieczny jest wniosek funkcjonariusza w
tym

przedmiocie.

Organ

rozpoznając

taki

wniosek

bada

zaś

uprawnienia

funkcjonariusza pod kątem przesłanek do jego uzyskania. W świetle przywołanych
regulacji normatywnych Sąd stwierdził, że przedmiotowe świadczenie przysługuje
policjantowi

spełniającemu

oświadczenia.

Zatem

ustawowe

najwcześniej

od

warunki
dnia

od

dnia

złożenia

złożenia
wniosku

o

stosownego
przyznanie

równoważnika można taki równoważnik przyznać posługując się formą decyzji
administracyjnej (art. 97 ust. 5 ustawy o Policji). Decyzja taka nie będzie jednakże
aktem deklaratoryjnym, gdyż akty deklaratoryjne ze swej istoty nie tworzą, nie zmieniają
ani nie uchylają istniejących stosunków administracyjnoprawnych.
Dokonując analizy art. 88 ust. 1, art. 92 i art. 95 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy o Policji
oraz wymienionego rozporządzenia sąd wskazał, że uprawnienie policjanta do
pobierania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego nie powstaje z
mocy samej ustawy o Policji, lecz na podstawie decyzji administracyjnej, po uprzednim
złożeniu oświadczenia mieszkaniowego przez zainteresowanego funkcjonariusza oraz
spełnieniu przez niego ustawowych przesłanek do przyznania tej formy pomocy.
Decyzja w tej sprawie ma zatem charakter konstytutywny. Oznacza to, że dopiero na
podstawie tej decyzji powstaje prawo do równoważnika pieniężnego. Cechą natomiast
istotną aktów konstytutywnych jest to, że tworzą one (konstytuują) nowe obowiązki bądź
przyznają uprawnienia, a zatem w ich wyniku zawiązuje się nowy, zmienia bądź uchyla
istniejący stosunek administracyjnoprawny. Ze względu na taki charakter decyzji o
przyznaniu równoważnika pieniężnego wywołuje ona skutki prawne, jak zaznaczył Sąd,
wyłącznie na przyszłość (ex nunc), a więc nie wcześniej niż od chwili złożenia
odpowiedniego wniosku.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 45/14 przedmiotem kontroli Sądu była decyzja w
przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.
Z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że emerytowany funkcjonariusz Policji
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wystąpił z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego,
który nabył na podstawie aktu notarialnego. Organ administracji odmówił stronie
przyznania wnioskowanej pomocy finansowej wskazując w motywach rozstrzygnięcia,
że skarżąca pozostając w służbie czynnej otrzymała w drodze decyzji z dnia 4
października 1990r. lokal funkcyjny o powierzchni użytkowej 19,68 m 2. Następnie z
uwagi na stan zdrowia i fakt urodzenia dziecka skarżąca uzyskała prawo do
zwiększonej powierzchni mieszkalnej. W związku z powyższym raportem z dnia 21
kwietnia 1992 r. wystąpiła o przydzielenie mieszkania służbowego. Mąż skarżącej,
będący również funkcjonariuszem Policji, przed zawarciem związku małżeńskiego ze
stroną, wystąpił w dniu 1 kwietnia 1992 r. do organu administracji o przydzielenie
mieszkania służbowego w związku z trudnymi warunkami w jakich mieszka wspólnie ze
skarżącą oraz ich synem. Decyzją z dnia 2 kwietnia 1993 r. mąż skarżącej otrzymał
lokal służbowy o powierzchni użytkowej 60,82m 2. Lokal odpowiadał przysługującym
normom zaludnienia, uwzględniającym wszystkich członków rodziny.
W decyzji zaznaczono, że do zamieszkiwania w lokalu uprawnionymi osobami
byli członkowie rodziny funkcjonariusza: żona, czyli skarżąca oraz ich dwoje dzieci.
Zdaniem Sądu, ustalony w sprawie stan faktyczny pozwalał na przyjęcie, że
zaistniała negatywna przesłanka do pozytywnego rozpatrzenia wniosku skarżącej o
przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, określona w art. 94
ust. 1 ustawy o Policji. Skarżąca otrzymała bowiem na podstawie decyzji organów
Policji, lokal mieszkalny odpowiadający przysługującym jej normom zaludnienia.
Istotnym jest, jak podkreślił Sąd, że szczególnych uprawnień policjantów, w tym
uprawnienia wynikającego z przepisu art. 94 ust. 1, nie można interpretować
rozszerzająco oraz w oderwaniu od pozostałych uregulowań ustawy o Policji. Pomoc
finansowa przysługuje zatem wyłącznie funkcjonariuszom, bądź emerytowanym
funkcjonariuszom Policji, którzy są uprawnieni do otrzymania lokalu mieszkalnego na
podstawie decyzji administracyjnej, gdy ich potrzeby mieszkaniowe nie zostały
zaspokojone w sposób określony w art. 95 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o Policji.
Z

przedstawionych

przepisów

wynika

ponadto,

że

przysługujące

funkcjonariuszowi prawo do otrzymania lokalu mieszkalnego, o ile nie zachodzą
przypadki z art. 95 ust. 1 ustawy, powinno być przede wszystkim zrealizowane przez
przydział lokalu. W sytuacji gdy oboje małżonkowie są funkcjonariuszami pełniącymi
służbę w tej samej miejscowości lub miejscowości pobliskiej, realizacja prawa do lokalu
mieszkalnego następuje poprzez przydział jednego lokalu mieszkalnego. Uprawnienie
do lokalu mieszkalnego ma bowiem charakter uprawnienia przysługującego niejako
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rodzinie funkcjonariusza, nie zaś przysługującego skarżącej indywidualnie. Przyznanie
zatem lokalu mieszkalnego jednemu z małżonków będących funkcjonariuszami pociąga
za sobą ten skutek, że wygasa uprawnienie do lokalu wynikające z art. 88 ust. 1 ustawy
o Policji dla obojga małżonków.
Przyznanie małżonkowi skarżącej lokalu mieszkalnego, który w dacie wydania
decyzji w tym zakresie spełniał normy zaludnienia, spowodowało wygaśnięcie
uprawnienia wynikającego z art. 88 ust. 1 ustawy o Policji w stosunku do obojga
małżonków. Skoro zaś prawo do pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
jest uzależnione od niezapewnienia mieszkania dla funkcjonariusza, także to
uprawnienie nie mogło zostać zrealizowane. Funkcjonariusz jest uprawniony do
uzyskania pomocy finansowej tylko wówczas, gdy uprzednio odmówiono mu
przydzielenia takiego lokalu w drodze decyzji administracyjnej, co w niniejszej sprawie
nie zachodziło, gdyż małżonkowi skarżącej - również funkcjonariuszowi Policji został
przydzielony lokal mieszkalny do ich wspólnego zamieszkania i co wymaga
podkreślenia w chwili przydziału lokal ten odpowiadał normom zaludnienia rodziny
małżonków. Przydział lokalu mieszkalnego, zgodnego z ówczesnymi normami
zaludnienia, sprawia, że funkcjonariusz taki staje się osobą objętą wyłączeniem
przewidzianym w art. 94 ust. 1 ustawy o Policji, który przewiduje prawo do otrzymania
pomocy „na uzyskanie” lokalu mieszkalnego tylko takiemu funkcjonariuszowi, który nie
otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji o przydziale”. Różnica pomiędzy art.
94 ust. 1, a art. 95 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji polega na tym, że o ile w art. 95 ust. 1
pkt 2 jest mowa, że „nie przydziela się” lokalu mieszkalnego policjantowi posiadającemu
lokal

mieszkalny

„odpowiadający

co

najmniej

przysługującej

mu

powierzchni

mieszkalnej”, co wskazuje na możliwość poprawienia na drodze przydziału warunków
mieszkaniowych, o tyle w art. 94 ust. 1 wyłączona jest możliwość uzyskania pomocy
finansowej przez sam fakt otrzymania lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji
administracyjnej.
Odwołując się do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21
kwietnia 2008 r. sygn. akt I OPS 3/08, Sąd wywiódł, że w sytuacji gdy funkcjonariuszowi
przydzielono lokal mieszkalny z zasobu mieszkaniowego Policji i który w czasie
pełnienia służby nabył prawo do dodatkowej normy (dodatkowych norm) zaludnienia,
przysługuje jedynie prawo do modyfikacji zrealizowanego już uprawnienia poprzez
zamianę posiadanego lokalu mieszkalnego na inny lokal o odpowiednim standardzie i
metrażu.

Skoro

zatem

po

przyznaniu

funkcjonariuszowi

lokalu

mieszkalnego

przysługuje mu jedynie prawo do modyfikacji uprawnienia, nie wymaga szczegółowego
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uzasadnienia fakt, że zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego podejmującego
ww. uchwałę, uprawnienie do zastępczego świadczenia pieniężnego wygasa.
Jakkolwiek uchwała ta zapadła w odniesieniu do równoważnika pieniężnego za brak
lokalu określonego w art. 92 ust. 1 ustawy o Policji, to zdaniem Sądu ma ona walor
bardziej uniwersalny i zachowuje swoją aktualność także co do przedmiotowego
świadczenia jako surogatu uprawnienia do lokalu.
Oznacza to, że skoro skarżąca otrzymała na podstawie decyzji z dnia 4
października 1990 r. lokal funkcyjny i na dzień przydziału lokalu spełnione były
obowiązujące ówcześnie normy zaludnienia, to wygasło uprawnienie skarżącej do
otrzymania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. Od tej chwili
przysługiwało jej jedynie prawo do zamiany posiadanego lokalu mieszkalnego na inny
lokal o odpowiednim metrażu, co nastąpiło decyzją z dnia 6 stycznia 1993 r.
Odwołując się do wykładni gramatycznej art. 94 ust. 1 ustawy o Policji Sąd
wskazał, że

pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego przysługuje tylko

wówczas, gdy policjant (rodzina policjanta), nie otrzymał lokalu mieszkalnego na
podstawie decyzji administracyjnej o przydziale. Posługując się natomiast samą
wykładnią językową wskazanego powyżej przepisu i zestawiając jego treść ze stanem
faktycznym niniejszej sprawy Sąd stwierdził, że skoro skarżąca, a następnie mąż
skarżącej, otrzymali lokal mieszkalny na podstawie decyzji administracyjnej, to
obydwoje utracili uprawnienie do surogatu tego szczególnego świadczenia, jakim jest
prawo do uzyskania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.
Ocena natomiast, czy funkcjonariusz spełnia przesłanki do uzyskania pomocy
finansowej winna być dokonana na dzień wszczęcia postępowania, a zatem na moment
złożenia wniosku organy miały obowiązek dokonać ustaleń, czy nie wystąpiła żadna z
okoliczności, przewidzianych w ustawie o Policji, która wyłączałaby pozytywne
rozpatrzenie wniesionego żądania. Zdaniem Sądu, nie ulega natomiast wątpliwości, iż
w chwili złożenia wniosku skarżąca nie spełniała warunku bycia policjantem lub
emerytowanym funkcjonariuszem policji, „który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na
podstawie decyzji administracyjnej o przydziale”. Nie przysługiwała jej zatem pomoc
finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu
jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
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STOSUNKI PRACY I STOSUNKI SŁUŻBOWE
Sprawy objęte symbolem 619 dotyczą stosunków pracy i stosunków służbowych
pracowników mianowanych, nauczycieli, żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji,
Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz sprawy Inspekcji Pracy.
Spośród spraw które wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w
roku 2014 dominowały sprawy dotyczące stosunków służbowych funkcjonariuszy
Policji.
Istotą sporu w dwóch sprawach o sygn. akt III SA/Łd 188/14 i III SA/Łd 190/14
była kwestia zwolnienia funkcjonariusza Policji ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt
8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2011r., nr 287, poz. 1687
ze zm.). Przepis ten stanowi, że policjanta można zwolnić ze służby w przypadku
popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli
popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego pozostanie w służbie.
Użycie przez ustawodawcę w art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji zwrotu
„policjanta można zwolnić (…)” oznacza, że zwolnienie takie ma charakter fakultatywny
i pozostawione zostało uznaniu administracyjnemu. Decyzja podejmowana przez
przełożonego powinna zatem w takim wypadku uwzględniać zarówno interes
społeczny, jak i własny interes policjanta (art. 7 k.p.a.). Sąd zauważył, że ustawa nie
definiuje pojęcia oczywistości popełnienia czynu. Zatem każdorazowo oczywistość musi
znajdować potwierdzenie w okolicznościach indywidualnej sprawy i oczywistości może
wystarczająco dowodzić samo przyznanie się do winy. Oczywistości nie można
pojmować tylko w świetle celów postępowania służbowego, gdyż oczywistość
popełnienia przestępstwa musi być tak samo rozumiana w postępowaniu służbowym i
karnym.
W rozpoznawanych sprawach prokurator - uwzględniając dowody zebrane w
prowadzonych sprawach karnych postawił skarżącym zarzuty popełnienia przestępstw
określonych w art. 231 § 2 i art. 228 § 3 Kodeksu karnego. Niewątpliwie, zdaniem Sądu
wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów miało istotne znaczenie dla
określenia prawdopodobieństwa popełnienia czynu o znamionach przestępstwa.
Sąd podkreślił również, że zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o Policji, zwolnienie
policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 i 8 może nastąpić po zasięgnięciu
opinii organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów. Wyrażenie opinii przez
organizację zakładową związku zawodowego policjantów co do zamiaru zwolnienia
policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o Policji, w tym
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przypadku nie nosi cech współdziałania organów, o jakim mowa w art. 106 k.p.a. Nie
występuje bowiem nałożony przepisem prawa materialnego obowiązek współdziałania
organów, gdyż przepisy te kształtują zakres właściwości organów powodując, że
organy, które mają podjąć współdziałanie nie mogą wszystkich okoliczności sprawy
oceniać samodzielnie, lecz muszą to czynić z pomocą innego organu, a organy
współdziałające, chociaż nie one wydają decyzję w sprawie, mają obowiązek zbadania
sprawy pod określonym kątem i wyrażenia w wiążącej formie swojego stanowiska.
Postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej zwolnienia policjanta ze służby
na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji nie może naruszać uprawnień do
podejmowania czynności ustawowo przewidzianych dla organów ścigania w ramach
postępowania przygotowawczego, dlatego też chociaż organ Policji ma w tego rodzaju
postępowaniu obowiązek zebrania dowodów świadczących o oczywistości popełnienia
czynu o znamionach przestępstwa, a z drugiej strony nie ma podstaw prawnych do
dublowania postępowania w zakresie określonych czynności. Z tego też względu
postępowanie dowodowe w takiej sprawie może zostać uzupełnione o ustalenia
dokonane w toku postępowania przygotowawczego. Dowodem w postępowaniu
dotyczącym zwolnienia policjanta ze służby z uwagi na oczywiste popełnienie czynu o
znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego mogą być także dowody
zebrane na potrzeby innego postępowania, w tym postępowania karnego.
Przedmiotem kontroli Sądu w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 52/14 był rozkaz
personalny o zawieszeniu w czynnościach służbowych policjanta. Z okoliczności
faktycznych sprawy wynika, że postanowieniem z dnia 13 września 2012 r. prokurator
przedstawił skarżącemu zarzut, że pełniąc funkcję publiczną – funkcjonariusza Policji,
żądał korzyści majątkowej uzależniając od niej wykonanie czynności służbowej, a
następnie przyjął korzyść majątkową, tj. o czyn z art. 228 § 3 k.k. i art. 228 § 4 k.k. w
zw. z art. 11 § 2 k.k. Zarzut został ogłoszony podejrzanemu w dniu 3 października
2012r. Jednocześnie postanowieniem z dnia 3 października 2012r. prokurator
zastosował wobec skarżącego środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w
czynnościach służbowych. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że zastosowanie
tego środka zapobiegawczego jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku
postępowania, przede wszystkim w zakresie dotyczącym możliwości wpływania na
świadków. Postanowieniem z dnia 23 września 2013r. został uchylony zastosowany
wobec skarżącego środek zapobiegawczy.
Organ I instancji rozkazem personalnym z dnia 4 października 2013r.
utrzymanym w mocy przez organ II instancji zawiesił skarżącego w czynnościach
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służbowych na okres 3 miesięcy do dnia 3 stycznia 2014r. Wydanemu rozkazowi
personalnemu nadał rygor natychmiastowej wykonalności wskazując, że pomimo
uchylenia przez prokuraturę środka zabezpieczającego zastosowanego wobec
funkcjonariusza, w dalszym ciągu jest prowadzone w stosunku do jego osoby
postępowanie karne w sprawie zarzucanego mu czynu. Z powyższego wynika, że
strona utraciła przymiot nieposzlakowanej, wzorowej opinii, której wymaga się od
funkcjonariusza Policji.
Problematykę zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Policji
reguluje art. 39 ustawy o Policji i wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie trybu
zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych (Dz.U. nr 120,
poz. 1029 ze zm.).
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o Policji, policjanta zawiesza się w czynnościach
służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego –
na czas nie dłuższy niż trzy miesiące. Z treści wskazanego przepisu wynika
jednoznacznie, że ustawodawca zróżnicował sytuację policjanta, przeciwko któremu
wszczęte zostało postępowanie karne (postawione zostały zarzuty), w zależności od
tego czy zarzucany mu czyn stanowi przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego, czy też przestępstwo nieumyślne.
W pierwszym przypadku, uregulowanym w art. 39 ust. 1 ustawy, zawieszenie
policjanta w czynnościach służbowych jest obligatoryjne, na co wskazuje zawarte w
treści tego przepisu sformułowanie „policjanta zawiesza się”. Decyzja o zawieszeniu ma
charakter konstytutywny, a zatem dla takiego rozstrzygnięcia istotny jest stan faktyczny
i prawny z daty jego podjęcia, a nie z chwili wszczęcia postępowania karnego.
Ponieważ w rozpoznawanej sprawie czyn zarzucony skarżącemu w postępowaniu
karnym stanowi przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, wydanie
rozkazu personalnego o zawieszeniu w czynnościach służbowych wobec nadal
toczącego się postępowania karnego było obowiązkowe. Rozstrzygnięcie wydawane na
podstawie art. 39 ust. 1 ma charakter związany, a organowi nie został pozostawiony
żaden margines swobody co do jego treści.
Sąd wskazał również, że nie ulega wątpliwości, że instytucja zawieszenia
funkcjonariusza Policji w czynnościach służbowych uregulowana w art. 39 ustawy jest
zupełnie odrębną od przewidzianej w art. 276 k.p.k instytucji środka zapobiegawczego
w postaci zawieszenia oskarżonego w czynnościach służbowych. Celem instytucji
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zawieszenia funkcjonariusza Policji w czynnościach służbowych na podstawie art. 39
ust. 1 - 3 ustawy o Policji jest odsunięcie policjanta od wykonywania obowiązków
służbowych z powodu toczącego się przeciwko niemu postępowania karnego z uwagi
na charakter zadań jakie wypełnia Policja. Utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego, egzekwowanie od obywateli przestrzegania prawa wymaga aby zadania te
realizowała osoba o nieposzlakowanej opinii. Celem zaś zastosowania środka
zapobiegawczego jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo
także zapobiegnięcie popełnieniu przez oskarżonego nowego przestępstwa (art. 249 §
1 k.p.k).
Zawieszenie funkcjonariusza Policji w czynnościach służbowych w ramach
zastosowanego środka zapobiegawczego w toczącym się postępowaniu karnym
powoduje, zdaniem Sądu, że nie można go w tym samym czasie zawiesić na podstawie
art. 39 ust. 1 ustawy o Policji. Dopiero prawomocne uchylenie środka zapobiegawczego
w postępowaniu karnym, wobec toczącego się nadal przeciwko policjantowi
postępowania karnego, powoduje konieczność wydania rozkazu personalnego w trybie
art. 39 ust. 1 ustawy o Policji.
Bez znaczenia jest również, zdaniem Sądu to, że zawieszenie w czynnościach
służbowych w ramach zastosowanego środka zapobiegawczego trwało ponad 3
miesiące, gdyż „nie skonsumowało ono”, tak jak by tego chciał skarżący, możliwości i
obowiązku zawieszenia go w czynnościach służbowych na podstawie art. 39 ust. 1
ustawy o Policji. Ustawodawca przewidział w szczególnie uzasadnionych przypadkach
możliwość przedłużenia okresu zawieszania do czasu ukończenia postępowania
karnego. Organ, przedłużyć zaś może jedynie zawieszenie orzeczone na podstawie art.
39 ust. 1 lub 2 ustawy o Policji, nigdy zaś zawieszenie w czynnościach służbowych
orzeczone

przez

prokuratora

w

postępowaniu

karnym,

co

także

wskazuje

jednoznacznie na odrębność obu instytucji.
Na uwagę zasługuje sprawa o sygn. III SA/Łd 611/14, w której przedmiotem
rozważań Sądu była kwestia kognicji sądów administracyjnych w sprawach dotyczących
orzeczeń komisji lekarskich MSW stwierdzających zdolność (niezdolność) kandydata do
służby w Służbie Więziennej oraz ustalenie, czy komisje lekarskie MSW należy
traktować jako organy administracji publicznej, a w konsekwencji, czy wydawane przez
komisje orzeczenia są decyzjami administracyjnymi.
Odwołując się do dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych Sąd
wskazał, że orzeczenia komisji lekarskich MSW można podzielić na dwie grupy.
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Pierwsza grupa orzeczeń dotyczy zagadnień zdolności do służby to jest
zagadnień ustalenia i oceny stanu zdrowia danej osoby na potrzeby zaliczenia jej do
określonej kategorii zdolności do służby w celu przyjęcia do służby, jej dalszego
pełnienia albo zwolnienia ze służby. Te orzeczenia komisji lekarskich mają byt w pełni
autonomiczny bowiem ostateczne orzeczenie komisji w tym przedmiocie jest wiążące
dla organu właściwego w sprawach powołania określonej osoby do służby albo
zwolnienia ze służby. Orzeczenia te podlegają odrębnemu zaskarżeniu do sądów
administracyjnych na podstawie art.3 § 2 pkt 1 p.p.s.a.
Druga grupa orzeczeń komisji lekarskich MSW to orzeczenia w zakresie
dotyczącym oceny stanu zdrowia i jednocześnie ustalenia związku stwierdzonego
schorzenia funkcjonariusza ze służbą dla celów odszkodowawczych lub rentowych albo
zaopatrzenia emerytalnego, przysługujących na podstawie ustawy z dnia 18 lutego
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jedn. z
2004 r. nr 8, poz. 67 z późn. zm.). Orzeczenia komisji z tej grupy poddawane są
autonomicznej kontroli przez sądy powszechne w ramach rozpoznawania odwołań od
decyzji o świadczeniach odszkodowawczych, rentowych lub z zakresu zaopatrzenia
emerytalnego.
Pogląd taki wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 9 listopada
2009r. w spr. I OSK 354/09, z 30 kwietnia 2010r. w spr. I OSK 93/10, z 28 czerwca
2011r. w spr. I OSK 166/11 i z 22 lipca 2010r. w spr. I OSK 220/10 oraz w
postanowieniach z 29 grudnia 2011r. w spr. II OSK 2403/11, z 14 grudnia 2011r. w spr.
II OSK 2528/11, z 7 września 2010r. w spr. II OSK 1430/10 i z 29 maja 2008r. w spr. II
OSK 667/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrokach z 16 kwietnia
2013r. w spr. II SA/Wa 2151/12, z 8 maja 2013r. w spr. II SA/Wa 104/13 i z 5 lipca
2011r. w spr. II SA/Wa 930/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w
wyrokach z 3 października 2013r. w spr. IV SA/Po 510/13, z 23 kwietnia 2014r. w spr.
IV SA/Po 1205/13 i 5 grudnia 2013r. w spr. IV SA/Po 960/13, Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Krakowie w wyroku z 13 marca 2014r. w spr. III SA/Kr 1284/13,
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyrokach z 8 lipca 2014r. w spr. IV
SA/Gl 1278/13 i z 14 listopada 2011r. w spr. IV SA/Gl 101/11 oraz Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Gdańsku w wyrokach z 25 lipca 2013r. w spr. III SA/Gd 439/13 i z 2
stycznia 2014r. w spr. III SA/Gd 760/13.
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Sąd podzielił pogląd wyrażony w wymienionych orzeczeniach uznając, że skarga
na orzeczenie komisji lekarskiej MSW stwierdzające zdolność kandydata do służby w
Służbie Więziennej podlega kognicji sądów administracyjnych.
W ocenie Sądu kandydat do służby w Służbie Więziennej podlega postępowaniu
kwalifikacyjnemu, a jednym z jego etapów jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego o
zdolności do służby (art. 39 ust. 3 ustawy z 9 kwietnia 2010r. o Służbie więziennej). W
sytuacji gdy orzeczeniem lekarskim kandydat zostaje uznany za niezdolnego do służby,
kierownik

jednostki

organizacyjnej

Służby

Więziennej

przerywa

postępowanie

kwalifikacyjne (art. 39 ust. 4 ustawy). Kandydat jest wówczas informowany o przerwaniu
takiego postępowania. W takiej sytuacji nie jest wydawana decyzja administracyjna o
odmowie przyjęcia do służby gdyż żaden przepis prawa nie przewiduje wydania decyzji.
O przerwaniu postępowania kwalifikacyjnego kandydat jest informowany pisemnie (§ 6
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie
postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej – Dz.U. nr 186 poz.1247). Pismo
takie nie jest decyzją administracyjną a jedynie można rozważać czy stanowi czynność,
o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Nawet gdyby przyjąć, że pismo to jest taką
czynnością to jest rzeczą powszechnie znaną, że organy administracji nie informują
strony o możliwości zaskarżenia takiej czynności do sądu administracyjnego ani o
procedurze określonej w art. 52 § 3 i w art. 53 § 2 p.p.s.a. Kandydat może nawet nie
wiedzieć, że przysługuje mu prawo zaskarżenia czynności do sądu. Przyjęcie poglądu,
że orzeczenie komisji lekarskiej MSW podlega kontroli sądowej tylko w razie wniesienia
skargi na akt lub czynność kończące postępowanie merytoryczne stanowiłoby
ograniczenie konstytucyjnego prawa jednostki do sądu.
Wobec tego, że nie jest wydawana decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia
do służby więziennej Sąd nie podzielił poglądu wyrażonego w postanowieniu NSA z
dnia 10 października 2014r., sygn. akt

I OSK 2472/14, że od orzeczenia komisji

lekarskiej MSW nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego a kognicji sądu
podlega jedynie decyzja kończąca postępowanie merytoryczne.
Kolejną kwestią sporną było ustalenie, czy do postępowania przed komisją
lekarską

MSW

należy

stosować

posiłkowo

przepisy

Kodeksu

postępowania

administracyjnego. Tryb postępowania komisji lekarskich MSW reguluje rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991r. w sprawie właściwości i trybu
postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz.U. nr
79 poz.349 z późn. zm.). Rozporządzenie nie reguluje wszystkich kwestii dotyczących
postępowania przed komisjami lekarskimi. W związku z powyższym powstała
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wątpliwość, czy w sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu winny mieć
zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Orzecznictwo sądów
administracyjnych w tym zakresie nie jest jednolite.
Sąd stanął na stanowisku, że w sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu z
dnia 9 lipca 1991r. winny mieć zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego. Zdaniem Sądu komisje lekarskie przesądzają o zdolności do służby
mundurowej kandydata do tej służby lub funkcjonariusza pełniącego tę służbę.
Decydują zatem o niezwykle ważnych sprawach dla osoby badanej, gdyż określają, czy
dana osoba może, czy nie może pełnić służbę. Skoro zatem orzeczenie komisji
przesądza o tak istotnych sprawach to, w ocenie Sądu, winny one spełniać wymogi
określone w art. 107 k.p.a. a w szczególności zawierać uzasadnienie, o którym mowa w
art. 107 § 3 k.p.a. Uzasadnienie orzeczenia winno być logiczne i w sposób
przekonujący wyjaśniać, dlaczego stwierdzone schorzenie wpływa na zdolność
(niezdolność) kandydata do służby.
W rozpoznawanej sprawie komisje lekarskie MSW stwierdziły niezdolność
skarżącego do służby więziennej z powodu rozpoznania u niego trzech schorzeń.
Należy zaznaczyć, że żadne z wymienionych orzeczeń nie zawiera uzasadnienia.
Uniemożliwia to kontrolę wydanego przez organ rozstrzygnięcia. Uzasadnienie winno w
sposób

wyczerpujący

informować

o

motywach,

którymi

kierował

się

organ

rozstrzygający sprawę. Strona może bowiem skutecznie bronić swoich interesów tylko
w sytuacji gdy znane są jej kompletne przesłanki powziętej decyzji. Brak uzasadnienia
uniemożliwia stronie podjęcie takiej obrony. Również sąd nie jest w stanie ocenić
legalności zaskarżonego orzeczenia skoro nie zostały wyjaśnione motywy wydanego
rozstrzygnięcia.
W ocenie Sądu nie można się zgodzić z poglądem, że skoro komisje lekarskie
stwierdziły określone schorzenia u skarżącego to sąd nie może tego kwestionować
gdyż nie posiada wystarczającej wiedzy medycznej. Faktem jest, że sąd nie dysponuje
taką wiedzą lecz nie oznacza to, że kwestia istnienia konkretnych schorzeń u
skarżącego pozostaje poza zakresem kontroli sądu. Obowiązkiem sądu jest
skontrolowanie logicznego toku rozumowania przyjętego przez komisję, którego
skutkiem jest stwierdzenie istnienia schorzenia. Ocena taka jest dokonywana pod
kątem fachowości i logiczności. Oceny takiej nie można natomiast dokonać w sytuacji
gdy orzeczenia komisji lekarskich nie posiadają uzasadnień.
Podobne stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w
wyroku, jaki zapadł w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 127/14.
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SPRAWY Z ZAKRESU SUBWENCJI UNIJNYCH,
FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I REGULACJI RYNKÓW BRANŻOWYCH
Zakresem niniejszego opracowania objęte zostały w pierwszej kolejności sprawy
dotyczące płatności obszarowych oraz ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności
(objęte symbolem 6550), a następnie sprawy dotyczące zasadności skarg na oddalenie
protestów od etapu oceny formalnej bądź merytorycznej projektów złożonych w
konkursie

o

dofinansowanie

projektów

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 r. oraz określenia kwoty
środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków
europejskich przypadającej do zwrotu (objęte symbolem 6559).
W

sprawach

rozpoznanych

przez

Wydział

III

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Łodzi z zakresu płatności obszarowych oraz ustalenia kwoty
nienależnie pobranych płatności na omówienie zasługują następujące problemy:
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 1310/13 (wyrok z dnia 5 marca 2014 r.) istota
sporu sprowadzała się do oceny prawidłowości uchylenia postanowienia organu I
instancji o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie przyznania płatności
bezpośrednich. W ocenie Sądu, organ odwoławczy zasadnie orzekł o uchyleniu
rozstrzygnięcia Kierownika Biura Powiatowego ARiMR wydanego na podstawie art. 61a
§ 1 k.p.a. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, nakazując rozpatrzenie
wniosku w trybie art. 22 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach
w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1164). Sąd
stwierdził, że organ I instancji uchylił się od merytorycznego rozpoznania wniosku,
stosując niewłaściwą podstawę prawną postanowienia. Upływ terminu, o którym mowa
w art. 22 ust. 2 ww. ustawy, nie stanowi bowiem innej uzasadnionej przyczyny dającej
podstawę do wydania rozstrzygnięcia w trybie art. 61a § 1 k.p.a. Ponadto w ocenie
Sądu brak jest racjonalnych przesłanek do odmowy wszczęcia postępowania, w sytuacji
gdy faktycznie organ prowadził już postępowanie w sprawie wniosku strony o
przyznanie płatności po zmarłym ojcu (dokonał chociażby oceny zachowania przez
stronę terminu do złożenia tego wniosku). Ponadto Sąd wskazał, że w zaistniałym
stanie faktycznym organ odwoławczy nie miał kompetencji do merytorycznego
rozstrzygnięcia sprawy, gdyż orzekając na innej podstawie prawnej naruszyłby zasadę
dwuinstancyjności, wynikającą z art. 15 k.p.a.
Również w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 1184/13 (wyrok z dnia 28 lutego 2014 r.)
sporne było stanowisko organu co do zastosowania dyspozycji art. 61a § 1 k.p.a. W
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ocenie Sądu, na wstępnym i formalnym etapie sprawy jakim jest rozważanie zasadności
wszczęcia postępowania, w sytuacji gdy istnieje podstawa prawna merytorycznego
rozpatrzenia wniosku strony, przeprowadzenie procesu wykładni prawa materialnego w
oparciu o przyjęty (ustalony) stan sprawy nie jest możliwe, bowiem w nieuprawniony
sposób organ na tymże wstępnym etapie przeprowadził już fazę postępowania
charakterystyczną dla merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.
Sąd stwierdził, że organy obu instancji, w sposób nieuprawniony przyjęły, że
postępowanie administracyjne z uzasadnionych przyczyn nie może być wszczęte.
Postępowanie administracyjne toczyło się więc z naruszeniem art. 61 a § 1 k.p.a. Ocen
dotyczących kwestii materialnoprawnych stanowiących podstawę rozpoznania wniosku
skarżącej organ winien bowiem dokonać we wszczętym postępowaniu, a nie w
uzasadnieniu postanowienia o charakterze formalnym, tym bardziej, że jak wynika z
ustalonego stanu faktycznego postępowanie takie de facto już się toczyło.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 1112/13 (wyrok z dnia 26 lutego 2014 r.) istotę
sporu stanowiło ustalenie, czy organy administracji zasadnie uznały, że skarżący nie
użytkuje rolniczo działek o określonych numerach ewidencyjnych, które zadeklarował
we wniosku o przyznanie płatności na rok 2012. W toku tzw. kontroli krzyżowej organy
ustaliły, że dwoje rolników wystąpiło o przyznanie płatności do tych samych działek. W
trakcie

prowadzonego

postępowania

administracyjnego

organy

stwierdziły,

że

właścicielem działek jest siostra skarżącego. W tym zakresie załączono do akt sprawy
postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 10 września 2008 r. o dział spadku i zniesienie
współwłasności po rodzicach skarżącego, prawomocne od dnia 2 października 2008 r.
oraz oświadczenie siostry skarżącego, w którym podała, że użytkuje sporne działki.
Ustalenia te stanowiły podstawę do wydania zaskarżonych decyzji odmawiających
przyznania skarżącemu wnioskowanej płatności. Skarżący natomiast twierdził, że
sporne działki nadal uprawia. Sąd powołując się na zasady przyznawania rolnikom
płatności obszarowych, określone w ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w
ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 ze zm.) oraz w
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającym
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do
zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i
kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w
wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007
w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia
ustanowionego dla sektora wina (Dz. UE. L 316, z dnia 2 grudnia 2009r., str. 65 ze zm.)
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stwierdził, że nie budzą wątpliwości ustalenia organów, że skarżący nie użytkuje
rolniczo zgłoszonych we wniosku o przyznanie płatności działek i nie jest ich
właścicielem.

Za

prawidłowe

uznał

zatem

stanowisko

organów

administracji

odmawiające przyznania stronie wnioskowanych płatności. Ponadto Sąd wskazał, że
wobec konfliktu istniejącego pomiędzy skarżącym a jego siostrą, po uprawomocnieniu
się postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 10 września 2008 r., prowadzone było
postępowanie komornicze mające na celu wprowadzenie siostry skarżącego w
posiadanie spornych działek. Przyjąć zatem należy, że od kwietnia 2009 r. skarżący nie
posiada przedmiotowych działek, co skutkuje brakiem możliwości ich użytkowania,
zwłaszcza przy sprzeciwie i oświadczeniu właścicielki działek o ich użytkowaniu.
Sąd podzielił również stanowisko organów dotyczące zastosowania przepisu art.
58 akapit trzeci rozporządzenia nr 1122/2009 i stwierdził, że skoro w rozpoznawanej
sprawie procentowe zawyżenie wyniosło 53 %, organ zobowiązany był do wydania
decyzji odmawiającej przyznania jednolitej płatności obszarowej oraz do nałożenia
sankcji na okres 3 kolejnych lat kalendarzowych. Wysokość sankcji została obliczona
na podstawie stawki płatności za jeden hektar gruntu, tj. 732,06 zł.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 1251/13 (wyrok z dnia 28 lutego 2014 r.) Sąd
badając zgodność z prawem wydanych w sprawie decyzji uznał, że nie wystąpiły
podstawy do ich uchylenia. Właściwy organ I i II instancji (określony odpowiednio w art.
29 ust. 2 i art. 10 ust. 2 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz.U. z 2008 r. nr 98, poz. 634 ze zm.), tj. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR i
Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR wydając w sprawie decyzję zasadnie stosował
przepisy prawa materialnego obowiązujące w 2004 r. w zakresie zwrotu nienależnych
świadczeń. Były to przepisy unijne, a mianowicie art. 49 ust. 1 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 2419/2001 w związku z art. 80 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia
21 kwietnia 2004r. (Dz.U. UE.L.2004.141.18). Właściwie też organy zastosowały
przepisy procesowe między innymi określone w obowiązującym w 2013 roku art. 29
ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto przedmiotem
rozważań Sądu była dopuszczalność prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia
kwoty nienależnie pobranych płatności, w sytuacji w której decyzja o ich przyznaniu nie
została wyeliminowana z obrotu prawnego. Sąd stwierdził, że przedmiotem badania w
postępowaniu o wydanie decyzji z art. 29 ust. 1 ustawy o ARiMR jest ustalenie, czy w
danej

sprawie

doszło

do

nienależnego

lub

nadmiernego

pobrania

środków

pochodzących z wymienionych w tym przepisie funduszy, przy czym prowadzone w tym
przedmiocie

postępowanie

jest

postępowaniem

niezależnym

i

nie

musi

być
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poprzedzone wyeliminowaniem z obrotu prawnego decyzji o przyznaniu płatności.
Sytuacja, w której dochodzi do nienależnego pobrania takich środków występuje
niewątpliwie wówczas, gdy wspomniane środki zostaną przyznane na podstawie decyzji
administracyjnej (oraz nastąpi ich wypłata), a następnie zostanie stwierdzone, że środki
te zostały pobrane nienależnie.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 109/14 (wyrok z dnia 6 marca 2014 r.)
zagadnieniem spornym było zawyżenie przez wnioskodawczynię powierzchni działek
rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności oraz rodzaj stwierdzonych
upraw. Organ wskazał, że ze sporządzonej dokumentacji fotograficznej wynika
wyraźnie, że zakwestionowana powierzchnia działki rolnej C/C1 nie kwalifikowała się do
płatności, była bowiem porośnięta drzewami iglastymi. Natomiast co do działek D/D1 i
G/G1 kontrolerzy dokonali ich pomiaru po granicy upraw, w wyniku czego stwierdzili, że
powierzchnia zadeklarowana nie była zgodna ze stanem faktycznym. Ponadto w
raporcie stwierdzono, że cała powierzchnia działek rolnych A1, B1 oraz C1 nie
kwalifikowała się do przyznania uzupełniającej płatności obszarowej, bowiem
stwierdzone na nich uprawy należały do innej grupy upraw niż zadeklarowane we
wniosku. Dla zobrazowania stanu gruntu i stwierdzonej uprawy zostały wykonane
zdjęcia (kierunek oraz miejsce wykonania zdjęć zostało oznaczone na szkicach pomiaru
działek). Organ odwoławczy powołał się również na treść pisma Kierownika Biura
Kontroli z dnia 10 lipca 2013r., w którym potwierdzono, że działki A1, B1 oraz C1
kwalifikowały się wyłącznie do jednolitej płatności obszarowej z uwagi na fakt, że na
działce A1 i B1 stwierdzono jedynie trawy na gruntach ornych oraz trzcinowisko na
części działki B1, zaś na działce C1 ugór porośnięty samosiewną roślinnością
(samosiejki zbóż), które to uprawy nie kwalifikują tychże działek do UPO. Zastosowano
więc kod DR 7, który oznacza, że „na obszarze całej działki rolnej nie stwierdzono
deklarowanej uprawy. Stwierdzona uprawa/uprawy należą do innej grupy upraw niż
deklarowana”. W toku kontroli stwierdzono także zaniżenie powierzchni zgłoszonych do
wniosku działek I/I1 o 0,06 ha oraz K/K1 o 0,1 ha.
Sąd stwierdził, że wbrew twierdzeniom skarżącej ustalenia organu co do
rzeczywistej powierzchni działek kwalifikowanych do płatności są prawidłowo
uzasadnione poprzez odwołanie się do zebranego materiału dowodowego, który
stanowi obszerna dokumentacja fotograficzna. Na załączonych fotografiach wskazano
daty, numery kontrolowanych działek. Fotografie te przedstawiają stan kultury rolnej
oraz rodzaj uprawy. Identyfikację fotografii umożliwiają załączone szkice obrazujące
miejsce i kierunek wykonywania fotografii. Z kolei przedstawione przez organy szkice
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obrazujące kontrolowane działki są możliwe do zweryfikowania poprzez ich porównanie
ze szkicami przedstawiającymi działki skarżącej, przedłożonymi przez samą skarżącą
do wniosku o płatność. Sąd wskazał, że treść wniosku o przyznanie płatności
uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca
2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać wnioski w sprawach
dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej. Zgodnie z § 3 ust. 1
rozporządzenia, wniosek o przyznanie płatności bezpośredniej oraz płatności
uzupełniającej zawiera oświadczenia i zobowiązania związane z płatnością, której
dotyczy.

Oświadczenia

te

obejmują

przede

wszystkim

powierzchnię

działek

ewidencyjnych, w stosunku do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności oraz
informacje o sposobie wykorzystania działek rolnych z podaniem w szczególności
oznaczenia działki rolnej oraz grupy upraw. Odpowiedzialność za treść merytoryczną
wniosku ponosi producent rolny, m.in. także za skutki zgłoszenia danych niezgodnych z
rzeczywistym stanem rzeczy. Uzasadnieniem takiego stanowiska jest wzgląd na
wykonywanie przez producenta rolnego swojej działalności zawodowo i na własny
rachunek. W odniesieniu do aktów staranności wymaganych od producenta rolnego
można posiłkować się m.in. art. 355 § 2 k.p.c. W myśl tego przepisu należytą
staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Każdy podmiot
zawodowo wykonujący swoją działalność powinien podnosić poziom swojej wiedzy i
kwalifikacji zawodowych. Dotyczy to również producentów rolnych.
Za uzasadnione Sąd przyjął również stanowisko organu odwoławczego
dotyczące prawidłowości pomiarów skontrolowanych działek z uwzględnieniem strefy
buforowej wielkości 0,8 m. Wynika to bowiem z art. 34 ust. 1 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1122/2009 przewidującego tolerancję pomiaru powierzchni działek rolnych przy
uwzględnieniu maksymalnie 1,5 metrowej strefy buforowej wokół działki. Zatem
zasadnie organ stwierdził, że przyjęta przez organ strefa buforowa 0,8 metra wpisuje
się w dyspozycję omawianego przepisu.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 211/14 (wyrok z dnia 30 maja 2014 r.) Sąd
podzielił stanowiska organu wyrażone w zaskarżonej decyzji. Przedmiotem sporu było
ustalenie kwoty nienależnie pobranych przez skarżącego płatności z tytułu wspierania
działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
(ONW). Istotnymi dla rozstrzygnięcia tej sprawy były dwie kwestie, a mianowicie, po
pierwsze, czy wywłaszczenie spornych nieruchomości w 2003r. stanowiło okoliczność
wyłączającą ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności, a to z tego względu, że
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stanowiło ono inną okoliczność, której nie można było przewidzieć w dniu rozpoczęcia
realizacji zobowiązania, co miało miejsce w maju 2006r.; oraz po drugie, czy nastąpił
okres czteroletniego przedawnienia ustalenia i żądania zwrotu nienależnie pobranej
płatności, a to z uwagi na działanie rolnika w dobrej wierze wobec przymusowego
wywłaszczenia nieruchomości.
Oceniając pierwszą ze spornych kwestii Sąd stwierdził, że zarówno w
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającym
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej (EFORG), jak i w chronologicznie późniejszym rozporządzeniu Komisji (WE) z
dnia 15 grudnia 2006r. nr 1974/2006 za okoliczność uzasadniającą zrezygnowanie
przez państwo członkowskie z wymagania częściowego lub pełnego zwrotu pomocy
otrzymanej przez beneficjenta uznano odpowiednio w art. 39 ust. 1 lit. c i art. 47 ust. 1
pkt c „wywłaszczenie dużej części gospodarstwa rolnego”. W przepisach tych
wprowadzono jednakże dodatkowy warunek uzasadniający skorzystanie przez państwo
członkowskie z tej możliwości, a mianowicie taki, że wywłaszczenia nie można było
przewidzieć w dniu podjęcia zobowiązania. Co istotne, tak w art. 39 ust. 2
rozporządzenia nr 817/2004, jak i w art. 47 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006
zastrzeżono, że przypadki siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, aby mogły być
wzięte pod rozwagę właściwego organu muszą zostać zgłoszone na piśmie w
odpowiednim terminie. I tak, w myśl art. 39 ust. 2 rozporządzenia nr 817/2004 o
przypadkach siły wyższej zawiadamia się na piśmie właściwy organ, wraz z
odpowiednimi dowodami zadowalającymi ten organ w ciągu 10 dni roboczych od dnia,
w którym rolnik jest w stanie dokonać tej czynności. Ten termin może zostać
przedłużony o 20 dni roboczych, w przypadku gdy taka możliwość przewidziana jest w
dokumencie programowania. Przepis art. 47 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006
stanowi natomiast, że przypadki siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności są zgłaszane
przez beneficjenta lub przez upoważnioną przez niego osobę na piśmie właściwemu
organowi, wraz z odpowiednimi dowodami wystarczającymi dla właściwych organów, w
ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego
osoba są w stanie dokonać tej czynności.
Sąd zauważył, że z uwagi na fakt, że postępowanie w sprawie ustalenia kwoty
nienależnie pobranych płatności przez skarżącego zostało wszczęte już po wejściu w
życie rozporządzenia ONW, ogłoszonego w dniu 13 marca 2009r. (zawiadomienie o
wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 19 listopada 2012r. doręczono
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skarżącemu w dniu 21 listopada 2012r.), z mocy art. 15 i art. 17 tego rozporządzenia,
zastosować należało również jego przepisy. W art. 9 ust. 5 pkt 6 rozporządzenie to w
sposób jednoznaczny odsyła do treści powołanego wyżej art. 47 rozporządzenia nr
1974/2006 stanowiąc, że płatność ONW nie podlega zwrotowi, zgodnie z art. 47
rozporządzenia nr 1974/2006, jeżeli zaniechanie działalności rolniczej, o którym mowa
w ust. 1, nastąpiło na skutek innej okoliczności, której nie można było przewidzieć w
dniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 2 pkt 1 albo w § 6 ust. 3
pkt 1 lit. a, albo w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a, albo w § 8b ust. 1 pkt 2 lit. a, albo w § 8c ust. 1
pkt 1, mającej wpływ na realizację tego zobowiązania i będącej wynikiem przyczyn
niezależnych od rolnika.
Z analizy tych przepisów Sąd wywiódł, że co do zasady wywłaszczenie dużej
części gospodarstwa rolnego stanowi okoliczność zwalniającą beneficjenta z obowiązku
zwrotu płatności w wypadku niewywiązania się ze zobowiązania ONW przed upływem
lat pięciu z tym jednak zastrzeżeniem, że okoliczności tej nie można było przewidzieć w
dniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania. Tymczasem z akt administracyjnych sprawy
wynika, że jeszcze przed złożeniem przez skarżącego pierwszego wniosku o
przyznanie płatności (10 maja 2005r.) Wojewoda decyzją z 2003r. orzekł o
wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości nr 514/2 o powierzchni
1,6184 ha, zaś kolejnymi decyzjami z 2003r. Wojewoda orzekł o wywłaszczeniu na
rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach:
538/1 o powierzchni 0,2078 ha, 539/1 o powierzchni 0,2862 ha, 537/4 o powierzchni
0,6948 ha i 537/6 o powierzchni 1,2178 ha. Decyzje te stały się ostateczne również
przed złożeniem przez skarżącego pierwszego wniosku o przyznanie płatności, tj.
wniosku o płatność za 2005r. Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnymi wyrokami z
dnia 5 kwietnia 2007r., I OSK 772/06, 18 maja 2007r., I OSK 771/06 i 20 listopada
2007r.,

I

OSK

1545/06

oddalił

skargi

kasacyjne

skarżącego

od

wyroków

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lipca 2005r., I SA/Wa
1111/04 i I SA/Wa 1114/04 oraz 24 marca 2006r., I SA/Wa 35/04. Wymienionymi wyżej
wyrokami Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi skarżącego na
decyzje Ministra Infrastruktury z dnia [...]2004r., utrzymujące w mocy decyzję Wojewody
[...] z dnia [...]2003r., oraz decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z
dnia [...]2003r., utrzymującą w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...]2003r.
W tych okolicznościach Sąd stwierdził, że nie można uznać, iż wywłaszczenie
działek nr 538/1, 539/1, 537/4, 537/6 i 514/2 stanowiło okoliczność, której nie można
było przewidzieć w dniu podjęcia przez skarżącego zobowiązania. Skarżący w dniu
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składania pierwszego wniosku o płatność i podejmowania zobowiązania do
prowadzenia działalności rolniczej na wszystkich działkach rolnych będących w jego
posiadaniu, położonych na obszarach ONW, przez okres 5 lat od otrzymania pierwszej
płatności ONW, wiedział, że część działek została wywłaszczona na rzecz Skarbu
Państwa i mógł przewidzieć, że na skutek rozpoczęcia prac związanych z budową
autostrady A – 2, może nie dotrzymać pięcioletniego zobowiązania ONW. Składając
zobowiązanie w zakresie prowadzenia przez okres pięciu lat działalności rolniczej na
spornych działkach, w sytuacji podjęcia ostatecznych decyzji o ich wywłaszczeniu, wziął
na siebie ryzyko i godził się z tym, że wobec ich wywłaszczenia może nie być w stanie
wykonać tego zobowiązania.
W ocenie Sądu prawidłowo też organ administracji ocenił drugą ze spornych w
sprawie kwestii, tj. prawidłowo przyjął, że obowiązek zwrotu określonej w decyzji kwoty
podlega dziesięcioletniemu, a nie czteroletniemu przedawnieniu z uwagi na brak
podstaw do uznania, że skarżący działał w dobrej wierze. Zagadnienie przedawnienia
roszczeń do zwrotu nienależnie pobranej płatności reguluje art. 73 ust. 5
rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004r. ustanawiającego
szczegółowe

zasady

wdrażania

zasady

współzależności,

modulacji

oraz

zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniach
Rady (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 73/2009, oraz wdrażania zasady współzależności
przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2008 (Dz.Urz. UE. L dnia 30
kwietnia 2004r. t. 141, str. 18 ze zm.). Z przepisu tego wynika, że zasadą jest
dziesięcioletni okres przedawnienia obowiązku zwrotu przez rolnika nienależnej
płatności liczony od jej przyznania do pierwszego powiadomienia o niezasadnym
charakterze płatności, z wyjątkiem sytuacji, gdy beneficjent działał w dobrej wierze. Czy
w określonej sytuacji faktycznej występuje dobra wiara wiąże się ze sferą faktów i ich
oceną. Kwestia zaś właściwego określenia działania beneficjenta w dobrej wierze lub
złej wierze wymaga wskazania, że obowiązujące przepisy prawa w tej mierze nie
zawierają żadnych definicji. Pojęcia te wiążą się z tzw. klauzulami generalnymi w
prawie. Sąd przedstawił analizę pojęć dobrej i złej wiary i nie zgodził się ze skarżącym,
że podejmując się zobowiązania do prowadzenia działalności rolniczej na spornych
działkach przez okres 5 lat działał w dobrej wierze, skoro wiedział, że decyzje
wywłaszczające te działki były decyzjami ostatecznymi.
Sąd stwierdził także, że w sprawie tej nie upłynął też określony w art. 73 ust. 5
rozporządzenia nr 796/2004 dziesięcioletni termin przedawnienia.
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W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 341/14 (wyrok z dnia 20 czerwca 2014 r.)
zagadnieniem spornym była odmowa przyznania płatności na zalesienie na 2012r., w
tym koszty ogrodzenia zakładanej uprawy leśnej; premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej.
Sąd dokonał analizy regulacji tak unijnej, jak i krajowej i stwierdził, że wynika z nich
jednoznacznie, iż po pierwsze, kryterium kwalifikowalności wniosku o przyznanie
pomocy na zalesienie jest wykonanie zalesienia zgodnie z planem zalesienia przy
użyciu sadzonek wymienionych w załączniku nr 1, po drugie, że celem ustawodawcy
było odbudowanie ekosystemu jedynie w zakresie gatunków wymienionych w tym
wykazie. Wykonanie zalesienia zgodnie z planem zalesienia przy użyciu gatunków
wymienionych w załączniku stanowi warunek bezwzględny uzyskania pomocy na
zalesienie.

Tak

określony

warunek

kwalifikowalności

nie

ma

charakteru

„nieproporcjonalnalnego” (jak podnosi skarżący), zbyt uciążliwego, „niesprawiedliwego”,
skoro bowiem tak skonstruowany krajowy wykaz gatunków zmierzał - zgodnie z
pozostawioną woli państw członkowskich autonomią - do ochrony środowiska w
określonych jego elementach przy uwzględnieniu warunków lokalnych i zalesienie
gruntów miało właśnie zmierzać do kształtowania ekosystemu o tych właśnie
elementach. Działania te miały doprowadzić do uzupełnienia niedoboru poszczególnych
elementów (drzew i krzewów) w określonym lokalnym ekosystemie. Nie można więc
sprowadzać tego kryterium do nieistotnego, a do tego sprowadza się w istocie
argumentacja skargi, skoro według skarżącego nie ma istotnego znaczenia jakimi
gatunkami biocenotycznymi zastanie zalesiony grunt. Jeśli wnioskodawca nie spełnia z
uwagi na to kryterium warunku kwalifikowalności wniosku co do całej powierzchni
objętej wnioskiem, to w konsekwencji - o ile nie zaistnieją szczególne przypadki
wyłączające stosowanie zmniejszeń czy wyłączeń wsparcia - nie przysługuje wsparcie
co do wszystkich wnioskowanych form wsparcia.
Sąd podzielił także pogląd organów, że wniosek skarżącego także w zakresie
premii nie spełnia warunków kwalifikowalności w całości, bowiem w przypadku
zalesienia gruntu gatunkami niewymienionymi w załączniku nie uwzględnia się odmiennie niż przy niespełnieniu kryteriom obszarowego - powierzchni zalesionej
zgodnie z warunkami kwalifikowalnymi do zalesionej z pominięciem powierzchni
zalesionej niezgodnie z tymi warunkami. W sytuacji gdy nieprawidłowości odnosiły się
do całej powierzchni objętej wnioskiem nie sposób zgodzić się ze skarżącym, że
stwierdzona w toku kontroli na miejscu niezgodność miała charakter drobny z uwagi na
niewielki procentowy udział posadzonych gatunków biocenotycznych do ogólnej liczby
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posadzonych drzew. Nieprawidłowości tego rodzaju odnosiły się bowiem do całego
wniosku.
Sprawa o sygn. akt III SA/Łd 980/13 (wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r.) dotyczyła
wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Organy
administracji rozpoznały wniosek jedynie w zakresie działek G, H, I i J, zaś nie
uwzględniły działek rolnych A, C, D, E i F. Zasadnicze znaczenie w niniejszej sprawie
miała kwestia, czy prawidłowo nie uwzględniono wymienionych działek. Sąd zauważył,
że organ administracji przekazał skarżącemu wniosek spersonalizowany (częściowo
wypełniony) o przyznanie płatności na 2012r. wraz z załącznikami graficznymi oraz
instrukcją wypełnienia. Na załączniku znajduje się rubryka do podania daty wypełnienia
załącznika oraz do podpisania przez wnioskodawcę. W dniu 15 maja 2012r. strona
złożyła wniosek o przyznanie płatności, lecz załączniki graficzne dotyczące działek
rolnych A, C, D, E i F nie zostały podpisane ani nie podano daty wypełnienia
załączników. Załączniki graficzne są zaś obligatoryjnym i integralnym elementem
wniosku. Mają one charakter dowodowy, gdyż umożliwiają między innymi określenie
położenia działki rolnej w ramach działki ewidencyjnej. Niepodpisanie załącznika
graficznego stanowi brak formalny wniosku i organ administracji winien wezwać stronę
do uzupełnienia tego braku w trybie art. 64 § 2 k.p.a. W niniejszej sprawie organ
administracji prawidłowo wezwał stronę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.
Wezwanie do uzupełnienia braków wniosku zostało doręczone pełnomocnikowi
skarżącego w dniu 11 czerwca 2012r., zaś braki zostały usunięte dopiero w dniu 3 lipca
2012r., czyli po upływie siedmiu dni (termin upłynął 18 czerwca 2012r.), a także po
upływie terminu, o którym mowa w art. 23 ust.1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1122/2009 (termin do złożenia zmian upłynął w dniu 9 czerwca 2012r.). Sąd uznał, że z
uwagi na to, że uzupełnienie braków wniosku w części dotyczącej załączników
graficznych określających położenie działek rolnych A, C, D, E i F miało miejsce po
upływie siedmiodniowego terminu, wniosek o przyznanie płatności został złożony po
terminie określonym w art. 23 ust.1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009, tzn. po
dniu 9 czerwca 2012r. W związku z czym wniosek o przyznanie płatności w zakresie
wymienionych działek nie mógł zostać uwzględniony. Pozostał zatem do rozpoznania
wniosek w zakresie pozostałych działek rolnych, a mianowicie G, H, I i J. Łączna
powierzchnia działek rolnych kwalifikujących się do płatności (G, I, J) wynosiła zatem
0,54 ha (0,11 + 0,14 + 0,29), a więc była mniejsza od 1 ha, tj. od minimalnej
powierzchni określonej w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. w związku
z art. 124 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009 w związku z załącznikiem VII do
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rozporządzenia nr 1121/2009. Sąd stwierdził, że organy administracji słusznie odmówiły
przyznania skarżącemu jednolitej płatności obszarowej.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 478/14 (wyrok z dnia 11 września 2014 r.) organ
odmówił przyznania rolnikowi płatności. Sąd oddalił skargę, a w uzasadnieniu wyroku,
powołując się na treść art. 26 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009,
stwierdził, że skoro rolnik uniemożliwił przeprowadzenie kontroli na miejscu, to zostały
spełnione przesłanki z ust. 2 art. 26 ww. rozporządzenia. W myśl ust. 2 cyt. przepisu –
jeżeli rolnik lub jego przedstawiciel uniemożliwia przeprowadzenie kontroli na miejscu,
odrzuca się wnioski o przyznanie prawa pomocy, których dotyczy kontrola. Powyższe
wynika także z art. 4 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 65/2011. Zwolnienia
lekarskie, które skarżący załączył do skargi pochodzą z innego okresu niż próba
przeprowadzenia kontroli. Powoływanie się na wiek skarżącego jak i jego trudną
sytuację materialną nie ma wpływu na ocenę legalności zaskarżonej decyzji.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 682/14 (wyrok z dnia 19 września 2014 r.) Sąd
zajmował się kwestią nieprzekazania w całości gospodarstwa rolnego, które zostało
zadeklarowane do płatności. Sąd uznał, że prawidłowo organy administracji odmówiły
skarżącej przyznania płatności, bowiem nie zostały spełnione przesłanki otrzymania
płatności przez skarżącą, określone w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. o
płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2012r. poz. 1164 ze
zm.), gdyż nie przejęła ona w całości gruntów zadeklarowanych do płatności przez
wnioskodawcę. W rozpoznawanej sprawie w dniu 15 maja 2013r. wnioskodawczyni
złożyła wniosek o przyznanie płatności na 2013r. do gruntów rolnych położonych na
trzech następujących działkach: 26/1, 26/2 i 403/6. Natomiast w dniu 15 października
2013r. w postępowaniu o dział spadku w Sądzie Rejonowym strony zawarły ugodę, w
ramach której skarżąca nabyła nieruchomość położoną na działkach 26/1 i 26/2. Nie
doszło zatem do przekazania w całości gospodarstwa rolnego, które zostało
zadeklarowane do płatności przez wnioskodawcę. Nie została bowiem przekazana
skarżącej działka nr 403/6. W sytuacji gdy nie miało miejsca przekazanie gospodarstwa
rolnego w całości, to nie została spełniona przesłanka otrzymania płatności przez
skarżącą, określona w art. 21 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007r.
Ponadto Sąd uznał, że nie zachowano terminów, o których mowa w art. 21 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy. Mianowicie przekazanie nie zostało dokonane przed 31 maja 2013r.,
zaś skarżąca nie złożyła wniosku o przyznanie płatności do dnia 30 czerwca 2013r.
Nabycie przez skarżącą działek nr 26/1 i 26/2 miało miejsce w dniu 15 października
2013r., czyli po upływie terminów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.
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Termin do złożenia wniosku przez przejmującego (30 czerwca roku, w którym został
złożony wniosek o przyznanie płatności) jest terminem prawa materialnego, a więc nie
podlega on przywróceniu ani nie może być przedłużony.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 754/14 (wyrok z dnia 6 listopada 2014 r.) kwestią
sporną było to jaka powinna być zastosowana szerokość strefy buforowej, a mianowicie
czy 1,5 metra, jak podnosi to strona skarżąca, czy też 0,75 metra jak przyjęły to organy
administracji. Sąd przyjął, że szerokość strefy buforowej winna wynosić 1,5 metra, gdyż
tak stanowi przepis art. 34 ust. 1 rozporządzenia nr 1122/2009 z dnia 30 listopada
2009r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr
73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego
systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla
rolników

przewidzianych

w

wymienionym

rozporządzeniu

oraz

wdrażania

rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej
zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz.U. UE. L.
nr 316 poz. 65). Z wymienionego przepisu nie wynika natomiast, aby szerokość tej
strefy wynosiła maksymalnie 1,5 metra. W związku z czym nieuwzględnienie tolerancji
1,5 metrowej strefy buforowej okalającej obwód działki stanowi naruszenie art. 34 ust. 1
cytowanego rozporządzenia. Ponadto Sąd podkreślił, że polska wersja językowa art. 34
ust. 1 rozporządzenia nr 1122/2009 różni się od wersji angielskiej, francuskiej i
niemieckiej. Polska wersja językowa bowiem posługuje się wyrażeniem „1,5 - metrowa
strefa buforowa”, podczas gdy wersje anglojęzyczna, niemieckojęzyczna oraz
francuskojęzyczna stanowią „max. 1,5 m”, co miałoby oznaczać, że wskazują jedynie
na górną granicę dopuszczając wartości mniejsze niż 1,5 m. Z uwagi na fakt, że
wszystkie wersje językowe danego aktu prawnego mają jednakową moc obowiązującą
– są równie autentyczne (por. A. Doczekalska, Interpretacja wielojęzycznego prawa Unii
Europejskiej, EPS 2006, Nr 2, s. 15). Sąd rozpoznający sprawę podzielił co do zasady
pogląd, zgodnie z którym konieczność jednolitej wykładni dyrektyw unijnych wyklucza
rozpatrywanie, w razie wątpliwości, danego przepisu w sposób oderwany, lecz
przeciwnie, wymaga, aby był on interpretowany i stosowany w świetle wersji
sporządzonych w innych językach urzędowych (zob. wyroki TSUE: z dnia 26 maja
2005r. w sprawie C-498/03 Kingscrest Associates Ltd i Montecello Ltd przeciwko
Commissioners of Customs & Excise, Zb.Orz. 2005, s. I-4427, pkt 26; z dnia 10
września

2009

r.

w

sprawie

C-199/08

Erhard

Eschig

przeciwko

UNIQA

Sachversicherung AG, Zb.Orz. s. I-8295, pkt 54). W rozpoznawanej sprawie organy
administracji przyjęły szerokość strefy buforowej 0,75 metra i nie poinformowały stronę
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o rozbieżności polskiej wersji językowej art. 34 ust. 1 rozporządzenia oraz pozostałych
wersji językowych tego przepisu. Oznacza to, że kluczowa dla sprawy kwestia pomiaru
działek nie została wyjaśniona w stopniu uprawniającym organ do orzekania. Stanowi to
o wadliwości kontrolowanego rozstrzygnięcia, gdyż nie przystaje do reguł ogólnych
postępowania administracyjnego obejmujących obowiązek wyjaśniania przesłanek
zasadności rozstrzygnięcia oraz zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów
państwa i podnoszenia ich świadomości i kultury prawnej oraz narusza przepisy art. 107
§ 3 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit.
c p.p.s.a ).
Jednocześnie Sąd nie podzielił poglądu wyrażonego w wyroku WSA w Łodzi z
dnia 6 marca 2014r. w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 9/14, że przyjęcie szerokości strefy
buforowej 0,75 metra wpisuje się w dyspozycję przepisu art. 34 ust.1 rozporządzenia nr
1122/2009. Sąd stwierdził, że pogląd wyrażony w wymienionym wyroku ma charakter
ogólny i nie przyjął się w orzecznictwie sądów administracyjnych.
Sąd uczynił przedmiotem rozważań także kwestię, czy organy administracji
prawidłowo dokonały zmniejszenia płatności UPO w oparciu o treść art. 1 ust. 4 decyzji
wykonawczej Komisji z dnia 11 lipca 2013r. Sąd wyjaśnił, że zasadnicze znaczenie ma
tutaj określenie charakteru prawnego decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej.
Decyzje Komisji Europejskiej są nieustawodawczym źródłem prawa Unii Europejskiej.
Mają one charakter konkretny, gdyż mają zastosowanie do konkretnego przypadku.
Mogą wskazywać indywidualnego adresata lub adresatów bądź też mogą mieć
charakter ogólny. W sytuacji gdy decyzja jest skierowana do konkretnego adresata jest
ona dla niego wiążąca (art. 288 akapit 4 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej).
Decyzje o charakterze ogólnym wymagają ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
Natomiast pozostałe decyzje (czyli skierowane do konkretnego adresata) są
notyfikowane ich adresatom i stają się skuteczne z tą notyfikacją. Sąd stwierdził, że
decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 lipca 2013r. jest skierowana do konkretnego
adresata, którym jest Państwo Polskie. Nie została ona opublikowana w Dzienniku
Urzędowym UE, a więc jest wiążąca dla adresata z chwilą jej notyfikacji. Organy
administracji nie wyjaśniły jednak kiedy nastąpiła notyfikacja wymienionej decyzji, a
okoliczność ta ma istotne znaczenie, gdyż dopiero z tą chwilą decyzja jest wiążąca. Nie
wiadomo zatem czy w dacie wydania decyzji przez organy administracji obu instancji
decyzja z 11 lipca 2013r. była notyfikowana, a tym samym miała charakter wiążący.
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Przedstawione powyżej zagadnienia prawne nie wyczerpują z pewnością
problematyki związanej z płatnościami obszarowymi, wskazują tylko na niektóre
pojawiające się w toku ich rozpatrywania wątpliwości prawne.
Protest firmy A Sp. z o.o. w sprawie jej wniosku o dofinansowanie projektu
„Wprowadzenie nowych usług i udoskonalenie już świadczonych” był przedmiotem
oceny WSA w Łodzi w wyroku z dnia 28 lutego 2014r., sygn. akt III SA/Łd 89/14.
Uchylając tym wyrokiem uchwałę Zarządu Województwa Łódzkiego rozpoznającą ten
protest, tj. uchwałę nr 1707/13 z dnia 18 grudnia 2013r., Sąd wskazał, że „informacja
zwarta w zaskarżonej uchwale nie spełnia wymogów określonych w treści art. 30b ust. 1
i ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Stanowi bowiem jedynie
powtórzenie ocen poszczególnych ekspertów, natomiast nie zawiera szczegółowego
odniesienia się do zarzutów stawianych w proteście, jak i odmiennej oceny eksperta
zewnętrznego”. Sąd w tym wyroku zauważył, że „eksperci C i D, którzy ponownie
oceniali wniosek pod względem merytorycznym, nie odnieśli się do merytorycznych
wyjaśnień strony zawartych w proteście, jak i opinii eksperta zewnętrznego. W tej
sytuacji, wątpliwości Sądu budzi bezkrytyczne przyjęcie przez Instytucję Zarządzająca
opinii ekspertów C i D, którzy w ogóle nie ustosunkowali się do stanowiska eksperta
zewnętrznego”. W zaskarżonej uchwale Instytucja Zarządzająca, przy skrajnych
ocenach, nie wyjaśniła dlaczego przyjmuje opinie ekspertów C i D, natomiast nie jest
dla niej wiarygodne stanowisko eksperta zewnętrznego. Rozpatrując protest Instytucja
Zarządzająca nie może się ograniczać wyłącznie do zacytowania wyniku oceny
ekspertów, a winna przeprowadzić szczegółową analizę środka prawnego z
uwzględnieniem zarzutów podniesionych zarówno przez ekspertów, jak i przez
wnioskodawcę, a zawartych w proteście. Zaskarżona uchwała takiej analizy nie
zawiera. (....) W wyniku ponownego rozpoznania sprawy beneficjent winien uzyskać
precyzyjne wskazanie co do wyników tego etapu ze szczegółową analizą dokonanych
ocen, przeprowadzoną z uwzględnieniem zarzutów i uwag podniesionych zarówno
przez wnioskodawcę jak i oceniających, a nie niejako „mechanicznie” odwoływać się do
tego co zawarto w ramach ocen. Informacja o wyniku ponownej oceny merytorycznej
podlegająca

ocenie

sądu

administracyjnego,

musi

zawierać

powody,

które

zadecydowały o podjętym rozstrzygnięciu z ich uzasadnieniem. (...) Powołując się na
dorobek orzecznictwa administracyjnego Sąd podkreślił, że ze sformułowania użytego
w art. 30b ust. 4 ustawy „informuje wnioskodawcę na piśmie o wynikach procedury
odwoławczej ... wraz z pouczeniem” należy wyciągnąć wniosek, że informacja o
wynikach rozpatrzenia sprawy winna wskazywać powody, które zdecydowały o jej
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negatywnej

ocenie.

Informacja

taka

jest

bowiem

przedmiotem

kontroli

sądowoadministracyjnej (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w spr. II GSK
169/12 z dnia 29 lutego 2012r., w spr. II GSK 658/10 z dnia 29 czerwca 2010r., w spr. II
GSK 788/11 z dnia 17 maja 2011r., w spr. II GSK 908/11 z dnia 2 czerwca 2011r., w
spr. II GSK 1192/11 z dnia 2 sierpnia 2012r., z dnia 31 lipca 2013 r. w spr. II GSK
1366/13). W ocenie Sądu zaskarżona uchwała powyższych wymogów nie spełnia.
Rozstrzygnięcia organu winny być należycie uzasadnione, tylko wtedy w rzeczywistości
zagwarantowana zostanie realizacja wymogów równego dostępu do pomocy wszystkich
kategorii beneficjentów w ramach programu oraz zapewnienia przejrzystości reguł
stosowanych przy ocenie projektów (art. 26 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy), jak również
rzetelności i bezstronności oceny projektów (art. 31 ust. 1). Formułowane przez organ
zarzuty, na których opiera on negatywną ocenę projektu, muszą być szczegółowo, w
sposób niebudzący wątpliwości, wyczerpująco uzasadnione zwłaszcza w tych
przypadkach, gdy dotyczą one kryteriów sformułowanych w sposób ogólny,
pozostawiający organowi stosunkowo duży zakres dyskrecjonalności”. W świetle
rozbieżności w ocenach ekspertów, zdaniem Sądu zasadne było wezwanie strony do
wyjaśnienia kwestii sposobu wypełnienia tabel finansowych, tym bardziej, że jak
przyznał sam organ w odpowiedzi na skargę nie ma szczegółowej instrukcji wypełniania
wniosku o dofinansowanie w zakresie analizy finansowej. W zaleceniach co do zakresu
ponownego postępowania Sąd wskazał, że „organ dokona wnikliwej analizy zarzutów
zawartych w proteście, ocen ekspertów oraz uwzględni zalecenia co do wymogów jakie
powinna spełniać informacja o wynikach procedury konkursowej”. Z powyższego,
wynika, iż Sąd pierwszej instancji – uwzględniając skargę spółki – zarzucił organowi
naruszenia proceduralne w dwu zakresach, po pierwsze poprzez niewyjaśnienie
powstałych w sprawie wątpliwości co do sposobu prezentowania danych zawartych w
przepływach środków pieniężnych z udziałem skarżącej spółki; po drugie niedokonanie
własnej szczegółowej analizy zarzutów protestu oraz zarzutów podniesionych przez
ekspertów, a jedynie ograniczenie się do przytoczenia treści opinii ekspertów,
„mechanicznego” odwołania się do treści ocen, oraz nieustosunkowanie się do
stanowiska eksperta zewnętrznego, a w konsekwencji brak należytego, szczegółowego,
w sposób niebudzący wątpliwości, wyczerpującego uzasadnienia uchwały zwłaszcza w
przypadku kryteriów sformułowanych w sposób ogólny, pozostawiający organowi
stosunkowo duży zakres dyskrecjonalności.
Po ponownym rozpoznaniu sprawy Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą z
dnia 8 lipca 2014 r. nr 808/14 oddalił protest Spółki od etapu oceny merytorycznej
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projektu

złożonego w konkursie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, a
Sąd wyrokiem z dnia 25 września 2014r. w sprawie sygn. akt III SA/Łd 678/14 oddalił
skargę.
Na uchybienia proceduralne wskazał również Sąd w wyroku z dnia 17
października 2014r. w sprawie sygn. akt III SA/Łd 720/14 ze skargi B spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na pismo Urzędu Marszałkowskiego w
Ł. z dnia 6 sierpnia 2014 r. nr […] w przedmiocie negatywnej oceny merytorycznej
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Sąd powołując się na obowiązujące
uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju stwierdził, że zgodnie z art. 30b ust. 9 w/w ustawy,
właściwa instytucja zarządzająca informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku
rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności: 1) treść
rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu wraz z
uzasadnieniem; 2) w przypadku nieuwzględnienia protestu - pouczenie o możliwości i
terminie wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, na zasadach
określonych w art. 30c. Sąd zauważył, że zarówno pismo Urzędu Marszałkowskiego w
Ł. z dnia 13 maja 2014 r. zawierające informację o pierwszej negatywnej ocenie
projektu skarżącej spółki, jak i zaskarżone pismo tegoż samego organu z dnia 6
sierpnia 2014 r. informujące o ponownej negatywnej ocenie projektu nie zawierają
uzasadnienia wbrew powołanym powyżej przepisom. Sprowadzają się bowiem do
lakonicznego poinformowania o nieuzyskaniu wymaganej liczby punktów i odrzucenia z
tego powodu projektu oraz pouczenia o przysługujących środkach zaskarżenia. Sąd
przypomniał, że kwestia co powinna zawierać informacja o wynikach procedury
konkursowej była wielokrotnie przedmiotem rozważań w orzecznictwie sądów
administracyjnych. W judykaturze podkreśla się niemal jednomyślnie, iż w wyniku
ponownego rozpoznania sprawy beneficjent winien uzyskać precyzyjne wskazanie co
do wyników tego etapu ze szczegółową analizą dokonanych ocen, przeprowadzoną z
uwzględnieniem zarzutów i uwag podniesionych zarówno przez wnioskodawcę, jak i
oceniających, a nie „mechanicznie” odwoływać się do tego co zawarto w ramach ocen.
Powyższe stanowisko znajduje zastosowanie również w odniesieniu do oceny
projektów dokonywanych w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. W
orzecznictwie wskazywano bowiem na tle tego programu, iż niedopuszczalna jest
sytuacja, iż zaskarżone pismo informujące o wynikach ponownego badania wniosku jest
pozbawione uzasadnienia przedstawiającego analizę ocen merytorycznych i stanowiska
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organu, który po pozytywnym rozpatrzeniu środka odwoławczego skierował projekt do
ponownej oceny merytorycznej - w kontekście zarzutów skarżącego. Nie jest przy tym
wystarczające załączenie jedynie karty oceny merytorycznej dwóch niezależnych
oceniających. Judykatura nie podzieliła stanowiska wyrażanego przez instytucje
oceniające projekty, że takie postępowanie jest zgodne z ZDWP. Fakt załączenia do
pisma informującego tylko kart oceny merytorycznej, bez żadnego uzasadnienia
dokonanego przez instytucję pośredniczącą oznaczałoby, że to de facto oceniający
zadecydowali o losach projektu, tymczasem takie prawo posiada jedynie instytucja
zarządzająca albo pośrednicząca, jeśli na podstawie porozumienia takie upoważnienie
uzyskała od instytucji zarządzającej. Wynika to z art. 26 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, który
stanowi, iż do zadań instytucji zarządzającej należy wybór, w oparciu o kryteria, o
których mowa w pkt 3 projektów, które będą dofinansowane w ramach programu
operacyjnego. Przepis ten ma zastosowanie do instytucji pośredniczącej. Zgodnie
bowiem z art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy o polityce rozwoju, instytucja zarządzająca może,
w drodze porozumienia, powierzyć instytucji pośredniczącej część zadań związanych z
realizacją programu operacyjnego, w szczególności dokonywanie, w oparciu o
określone kryteria, wyboru projektów, które będą dofinansowane w ramach programu
operacyjnego. Wprawdzie w postępowaniu toczącym się na podstawie ustawy o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju – zgodnie z art. 37 tej ustawy - nie mają
zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, ukierunkowane na
realizację zasady prawdy obiektywnej (m.in. art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a.), ani też nie jest
konieczne, aby pismo zawierające informacje o dokonanej ocenie podlegało
uzasadnieniu w stopniu odpowiadającym decyzji administracyjnej (art. 107 § 3 k.p.a.),
jednakże nie może to zwalniać instytucji zarządzającej lub pośredniczącej, dokonującej
wyboru projektu do dofinansowania w ramach programu operacyjnego, od obowiązku
rzetelnej i bezstronnej oceny każdego projektu zgłoszonego do konkursu, według
obiektywnych kryteriów przyjętych w systemie realizacji danego programu. Sąd
zauważył, że uzasadnienie, którego brak było w zaskarżonym piśmie, było szczególnie
istotne w niniejszej sprawie. Skarżącej spółce zabrakło bowiem zaledwie 1 punktu, aby
jej projekt został oceniony pozytywnie. Ponadto zaznaczyć należy, że projekt uzyskał co
do zasady wymagane łączne minimum punktowe (69,5 pkt) dla przyznania środków
dofinansowania, a jedynie oceny cząstkowe wykluczyły go z realizacji i dofinansowania.
Większość zarzutów podniesionych przez skarżącą spółkę została uznana za zasadne
w następstwie rozpoznania protestu przez instytucję pośredniczącą. Stąd też skarżąca
spółka powinna w piśmie podającym wyniki ponownej oceny uzyskać od instytucji
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pośredniczącej szczegółowe stanowisko dlaczego pomimo pozytywnego rozpoznania
protestu, ponowna ocena projektu jest negatywna.
W tej sytuacji, Sąd uznał, że nie jest uprawniony do szczegółowego odnoszenia
się do merytorycznych zarzutów skargi wobec braku uzasadnienia informacji o
ponownej negatywnej ocenie projektu, a tym bardziej udzielania wskazówek co do
dalszego toku postępowania w tym zakresie. Jak

bowiem wskazał

Naczelny Sąd

Administracyjny w wyroku z dnia 11 marca 2011 r., sygn. akt II GSK 268/11, w sytuacji,
gdy w wyniku m.in. stwierdzenia przez sąd I instancji, że ostatecznie stanowisko organu
na tym etapie nie jest precyzyjnie znane, formułowanie przez ten sąd ocen co do
przyczyn

odrzucenia

i

ewentualnych

zaleceń

stanowiłoby

niedopuszczalne

zastępowanie właściwych organów w realizacji ich zadań własnych i nie ma nic
wspólnego z oceną prawną, o której mowa w art. 153 ustawy – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi. Z powyższych względów Sąd skargę uwzględnił.
Przedmiotem sporu w sprawie sygn. akt III SA/Łd 1172/13 ze skargi Powiatu
Skierniewickiego na decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2013
roku nr 10/2013/PR w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu z tytułu
realizacji projektu z naruszeniem obowiązujących procedur była kwestia ustalenia czy
zachodziła podstawa do zwrotu przez stronę skarżącą części dofinansowania i czy
prawidłowo ustalona została kwota przypadająca do zwrotu.
Z zebranego materiału dowodowego wynikało, że umowa o dofinansowanie
pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Skierniewickim została zawarta w dniu
18 czerwca 2009r. (zmieniona następnie aneksami z dnia 7 czerwca 2010r. i 27
września 2010r.) zaś kwota której zwrotu domagał się Zarząd Województwa Łódzkiego
została przekazana stronie skarżącej po dniu 1 stycznia 2010r. W związku z czym
powstała wątpliwość jakie przepisy mają zastosowanie w kwestii zwrotu dotacji
udzielonej ze środków unijnych a mianowicie czy zastosowanie mają przepisy ustawy z
dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz.2104 ze zm.) czy też
przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157
poz.1240 ze zm.).
Sąd zaznaczył, że do dnia 31 grudnia 2009r. obowiązywała ustawa z dnia 30
czerwca 2005r. zaś od dnia 1 stycznia 2010r. obowiązuje ustawa z dnia 27 sierpnia
2009r. Zgodnie z treścią art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1241 ze zm.)
dotacje udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1,
podlegają zwrotowi na podstawie dotychczasowych przepisów. W sytuacji kiedy umowa
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o dofinansowanie została zawarta w okresie obowiązywania ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. zaś kwota została wypłacona po dniu 1 stycznia 2010r. orzecznictwo sądów
administracyjnych nie jest jednolite co do kwestii jakie przepisy w takim przypadku
winny mieć zastosowanie. Sąd w składzie orzekającym stanął na stanowisku, że winny
mieć tutaj zastosowanie przepisy ustawy obowiązującej w dacie zawarcia umowy o
dofinansowanie. W przepisie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. użyto
określenia „…dotacje udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy...” przy czym
sformułowanie „udzielić”, w ocenie Sądu należy rozumieć jako możliwość uzyskania
czegoś, zapewnić coś komuś. Natomiast w umowie o dofinansowanie jest mowa, że
„...Instytucja Zarządzająca przyznaje beneficjentowi dofinansowanie w kwocie...” co
oznacza, że beneficjentowi udziela się (zapewnia się) konkretną kwotę pomocy. Istotne
jest zatem sformułowanie o przyznaniu pomocy zawarte w umowie o dofinansowanie.
Faktyczna wypłata kwot tej pomocy w kolejnych transzach ma tutaj znaczenie
drugorzędne. W związku z czym, w przekonaniu Sądu, w zakresie zwrotu udzielonej
pomocy winny mieć zastosowanie przepisy obowiązujące w dacie jej przyznania
(udzielenia) tj. w dacie zawarcia umowy o dofinansowanie.
W rozpoznawanej sprawie Instytucja Zarządzająca zarzuciła stronie skarżącej
naruszenie przepisu art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz.177 z późn. zm.), dalej P.z.p. przy realizacji
zamówienia „Przebudowa dróg powiatowych oraz gminnych w Powiecie Skierniewickim
wynikająca z realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO
WŁ 2007-2013, oś priorytetowa l - Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 - Drogi pn.
Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą”.
Zgodnie z treścią art. 38 ust. 4a pkt 1 P.z.p. jeżeli w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
Z zebranego materiału dowodowego wynikało, że w dniu 25 stycznia 2010r.
strona skarżąca zamieściła ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych. Przepis § 8 ust. 2 pkt 2c.) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień
(SIWZ) brzmiał wówczas następująco:
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„Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej

w

zakresie

sieci,

instalacji

i

urządzeń

cieplnych,

gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – co najmniej jedna osoba”.
W odpowiedzi na zapytanie jednego z wykonawców w dniu 5 lutego 2010r.
strona skarżąca usunęła z § 8 ust. 2 pkt 2c.) słowo „gazowych”. Wymieniony punkt
otrzymał następujące brzmienie:
„Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń – co najmniej jedna osoba”.
Zmiana

treści

SIWZ

została

zamieszczona

na

stronie

internetowej

i

zawiadomiono o niej uczestników postępowania. Strona skarżąca nie dokonała jednak
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Wykreślenie z zapisu SIWZ słowa „gazowych” skutkowało zdaniem Sądu zmianą
warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zrezygnował bowiem z wymogu
dysponowania przez wykonawcę kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń
gazowych. Zmiana SIWZ prowadziła do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. W związku z
czym zamawiający był zobowiązany do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. Strona skarżąca tego nie uczyniła co stanowiło
naruszenie art. 38 ust. 4a pkt 1 Prawa zamówień publicznych.
Sąd nie podzielił poglądu strony skarżącej, że wykreślenie słowa „gazowych” nie
ograniczało kręgu potencjalnych wykonawców gdyż w świetle obowiązujących
przepisów każdy specjalista robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych musi być także specjalistą w zakresie
urządzeń gazowych.
Sąd po analizie obowiązujących w powyższym zakresie przepisów prawa
doszedł do przekonania, że usunięcie słowa „gazowych” i niedokonanie zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych stanowiło ograniczenie
kręgu potencjalnych wykonawców. Wykonawcy chcący wziąć udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie zapisów w Biuletynie Zamówień
Publicznych, posiadali błędną informację, że muszą dysponować kierownikiem robót
posiadającym uprawnienie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń gazowych. Faktycznie takie uprawnienia w odniesieniu do sieci i urządzeń
gazowych nie były potrzebne. Mogli być wykonawcy, którzy zatrudniali kierowników
robót

posiadających

uprawnienia

budowlane

uzyskane

w okresie

poprzednio
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obowiązujących przepisów a więc nie mający specjalności instalacyjnej w zakresie
urządzeń gazowych. Wykonawcy tacy widząc ogłoszenie o zamówieniu w BZP mogli
odstąpić od udziału w ubieganiu się o uzyskanie zamówienia a mogli złożyć oferty
korzystniejsze cenowo. W ocenie Sądu nie można wykluczyć sytuacji, że gdyby
dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu w BZP to można by było uzyskać tańsze
oferty od wykonawców, którzy nie dysponowali kierownikami robót ze specjalnością
instalacyjną w zakresie urządzeń gazowych.
Zarząd Województwa Łódzkiego słusznie uznał, że zaniechanie zmiany
ogłoszenia

o

zamówieniu

w

Biuletynie

Zamówień

Publicznych

spowodowało

ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców. Słuszna jest teza organu, że
wykonawcy nie mający kierownika robót ze specjalnością w zakresie urządzeń
gazowych w oparciu o treść ogłoszenia w BZP mogli zrezygnować z udziału w
postępowaniu choć mogli złożyć oferty korzystne cenowo. Podobne stanowisko zajął
również Zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w postanowieniu z dnia
15 maja 2013r. nr RDF 8430/9/2013/SW podnosząc, że zachowanie strony skarżącej
stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art.17 ust.1 pkt 5
ustawy z 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 14 poz.114 z późn. zm.). W tej sytuacji Sąd oddalił
skargę.
W sprawie ze skargi Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na decyzję Zarządu
Województwa Łódzkiego z dnia 9 września 2013 roku nr 11/PR/2013 w przedmiocie
określenia kwoty przypadającej do zwrotu Sąd mocą wyroku z dnia 28 lutego 2014r.
sygn. akt III SA/Łd 1183/13 uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję
Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku nr 16/RP/2012. W
przedmiotowej sprawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego a Zarządem
Województwa Łódzkiego zawarta została umowa z dnia 26 czerwca 2009 r. nr UDARPLD.01.01.00-00-052/09-00 (zmieniona aneksami z dnia: 4 listopada 2009 r., 31
marca 2010 r. oraz 29 września 2010 r.) o dofinansowanie projektu pod nazwą:
„Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu
Kutnowskiego - Etap II”. Zarząd Województwa Łódzkiego po przeprowadzeniu kontroli
na zakończenie realizacji projektu stwierdził wystąpienie nieprawidłowości, które
ostatecznie

spowodowały

wydanie

w

stosunku

do

Związku

Gmin

Regionu
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Kutnowskiego decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości
953.025,78 zł wraz z odsetkami.
Przyjęte przez organ nieprawidłowości, które spowodowały nałożenie ww.
korekty dotyczyły naruszenia:
1/ art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm., - dalej: pzp) - co wpływa na naruszenie art. 7 ust. 1
ustawy pzp - podczas wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach postępowania
pn: „Kutno: budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu
Kutnowskiego - etap II dla zadania: przebudowa drogi gminnej Stara Wieś - Franki Gmina Krośniewice”. W odniesieniu do opisanego naruszenia organ ustalił, iż
Zamawiający nie zagwarantował wykonawcom odpowiedniego czasu na wyrażenie
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku z czym naruszył art. 85 ust.
2 pzp.
2/ art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, podczas
wyboru wykonawców na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Uzasadniając zajęte
stanowisko Zarząd Województwa Łódzkiego podkreślił, iż Związek Gmin Regionu
Kutnowskiego opisał przedmiot zamówienia w SIWZ, w sposób który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 pzp), co spowodowało naruszenie art. 7 ust. 1 pzp.
Zgodnie ze zgromadzonym materiałem dowodowym, Zamawiający w SIWZ żądał
bowiem, by wykonawca pełniący nadzór inwestorski zobowiązał się do przybycia na
teren budowy w ciągu maksymalnie godziny, na każde wezwanie Zamawiającego.
3/ zapisu § 12 pkt 13 umowy o dofinansowanie projektu w związku z niezachowaniem
warunków jawności, przejrzystości oraz równego traktowania wykonawców podczas
wyboru wykonawców na realizacje umów o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro tj.:
- wykonanie tablic informacyjnych,
- wykonanie znaków drogowych i tablic zgodnie z projektem docelowej organizacji
ruchu,
- wykonanie tablic promocyjnych,
- wykonanie materiałów promocyjnych.
W/w postępowania, zdaniem Zarządu Województwa Łódzkiego przeprowadzone
zostały z naruszeniem zasad konkurencyjności, jawności i równego traktowania
wykonawców.
Sąd nie podzielił stanowiska i argumentacji organu w zakresie nieprawidłowości
określonych w pkt 1 i w pkt 2. W odniesieniu do naruszenia art. 85 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, co zdaniem organu wpływa na naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy
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pzp, Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem organu, iż na skutek niezagwarantowania
wykonawcom przez beneficjenta 3-dniowego terminu na wyrażenie zgody na
przedłużenie związania ofertą doszło do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia wbrew zasadom ustanowionym w art. 7 ust. 1 pzp. Sąd przystępując do
analizy zacytował art. 85 ust. 2 pzp, w świetle którego wykonawca samodzielnie lub na
wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą
jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo,
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą (art. 85 ust. 4 zd. 1 pzp). Sąd podkreślił, że w myśl powołanego przez
organ dokumentu „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień
publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy
UE”, jeżeli chodzi o nieprawidłowości będące następstwem naruszeń przepisów pzp,
które nie służą wdrożeniu prawa wspólnotowego, nie stanowią one co do zasady
podstawy do wymierzania korekty finansowej (str. 3 dokumentu). Jak wynika wprost z
tego dokumentu, odnosi się to w szczególności do naruszeń takich przepisów jak
przepisy dotyczące terminu związania ofertą (art. 85 pzp). Powyższy zapis oznacza
zatem, że generalną zasadą jest, iż za naruszenie powołanego w zaskarżonej decyzji
art. 85 ust. 2 pzp, brak jest podstaw do nakładania korekt. Z dokumentu tego wynika
również, iż wyłączenie z podstawy do wymierzania korekty finansowej, nie oznacza
jednak całkowitej dowolności decyzji zamawiającego w tym zakresie. Decyzje te
podlegają jeszcze kontroli z punktu widzenia zgodności z ogólnymi zasadami
traktatowymi. Aby zatem mogła zostać nałożona ewentualna korekta z tytułu naruszenia
przez zamawiającego powołanego wyżej art. 85 ust. 2 pzp, Zarząd winien wykazać, iż
działanie zamawiającego doprowadziło do naruszenia ogólnych zasad traktatowych.
W rozpoznawanej sprawie Zarząd uznał, że beneficjent nie stosując się do art.
85 ust. 2 pzp, naruszył art. 7 ust. 1 pzp, zgodnie z którym zamawiający przygotowuje i
przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
Sąd nie zgodził się z powyższym stanowiskiem. Uznał, że art. 85 ust. 2 pzp nie
nakłada na zamawiającego obowiązku wystąpienia do wykonawców z wnioskiem o
przedłużenie terminu związania ofertą. Użyty w tym przepisie zwrot „może” daje
zamawiającemu swobodę w podjęciu decyzji o wystąpieniu z takim wnioskiem. Skoro
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zatem przepis ten nie nakłada na zamawiającego obowiązku konkretnego działania, to
nieuzasadnionym jest zarzut, iż doszło do naruszenia tego przepisu. Oczywiście jeżeli
zamawiający zdecydował się na wystąpienie do wykonawców z wnioskiem o
przedłużenie terminu związania ofertą, to winien był zadbać o to, by zapytanie dotarło
do wykonawców na co najmniej 3 dni przed upływem tego terminu, jednak sam fakt
uchybienia terminu nie spowodował w rozpatrywanym przypadku naruszenia uprawnień
przysługujących wykonawcom z art. 85 ust. 2 pzp.
W okolicznościach rozpoznawanej sprawy, Sąd uznał, że nie można postawić
beneficjentowi zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 pzp, bowiem nawet ewentualne uznanie,
że doszło do naruszenia art. 85 pzp, nie może powodować nałożenia na
zamawiającego

obowiązku

zwrotu

środków

bez

jednoczesnego

wykazania

niezgodności takiego postępowania z ogólnymi zasadami traktatowymi. W ocenie Sądu
w opisanej wyżej sytuacji brak jest podstaw do uznania, że zamawiający nie zapewnił w
toku postępowania o udzielenie oferty zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców. Obydwu wykonawcom startującym w tym
postępowaniu doręczył wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą bez
zachowania terminu, o którym mowa w art. 85 ust. 2 pzp. Zatem żaden z wykonawców,
nie został potraktowany w sposób nierówny. Fakt, iż korespondencja przekazana przez
pracownika dotarła do jednego z wykonawców o dzień wcześniej, niż do drugiego z nich
przy doręczeniu pocztowym, nie ma zdaniem Sądu znaczenia, wobec tego, że i tak
każdy z wykonawców otrzymał wezwanie w terminie, który nie gwarantował trzech dni
czasu przed upływem terminu ważności ofert. W tej sytuacji rozważanie, czy firma E Sp.
z o.o. miała realne możliwości na wyrażenie w terminie zgody na przedłużenie
związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium jest
bezcelowe. Każdy bowiem z oferentów, w dniu 12 maja 2010 r. miał świadomość, że
termin związania ofertą upływa dla wykonawców w sobotę, 15 maja 2010 r. W tym dniu
oczywistym było również, że zamawiający, nawet jeżeli w ciągu kolejnych dni skorzysta
z uprawnienia wynikającego z art. 85 ust. 2 pzp i wystąpi do wykonawców o
przedłużenie terminu związania ofertą, to nie zachowa 3-dniowego terminu, o którym
mowa w tym przepisie. Obydwaj wykonawcy, jako profesjonaliści winni działać z
należytą

starannością

i

podejmować

samodzielne

działania

zmierzające

do

podtrzymania swojego uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. To bowiem wykonawca ma interes w otrzymaniu zamówienia. Nie ulega
natomiast wątpliwości, że w świetle art. 85 ust. 2 pzp wykonawca samodzielnie ma
prawo do przedłużenia terminu związania ofertą. Przyjęcie nawet, iż w niniejszej
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sprawie zamawiający uchybił treści art. 85 ust. 2 pzp, nie daje podstaw do uznania, iż
uchybienie to doprowadziło do naruszenia jakichkolwiek uprawnień wykonawców w
omawianym zakresie. Obydwaj wykonawcy mieli bowiem prawo do samodzielnego
przedłużenia terminu związania ofertą, a ewentualne naruszenie przez zamawiającego
brzmienia art. 85 ust. 2 pzp, pozostawało bez wpływu na uprawnienia wykonawców,
wynikające z treści tego przepisu. W ocenie Sądu, Zarząd Województwa Łódzkiego
naruszył w tej części zaskarżonej decyzji art. 7, art. 77 § 1 i 80 k.p.a., co miało istotny
wpływ na treść zapadłego w sprawie rozstrzygnięcia. Ponadto, w uzasadnieniu
zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej brak jest całkowicie stanowiska
organu w przedmiocie zarzutów podnoszonych przez stronę skarżącą we wniosku o
ponowne rozpatrzenie sprawy oraz w toku postępowania kontrolnego, co do braku
możliwości naruszenia art. 85 ust. 2 pzp z uwagi na nieobligatoryjny charakter
wezwania o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, z jakim może
wystąpić zamawiający do wykonawców oraz co do istnienia po stronie wykonawców
uprawnienia do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą bez
uprzedniego wezwania zamawiającego. Uzasadnienie decyzji w tej części nie
odpowiada zatem wymogom art. 107 § 3 k.p.a.
Odnosząc się do nieprawidłowości z pkt 2 w zakresie naruszenia art. 7 ust. 1 w
związku z art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, podczas wyboru
wykonawców na pełnienie nadzoru inwestorskiego, w ocenie Sądu rozpoznającego
sprawę, trudno podzielić stanowisko organu ograniczające się do arbitralnej oceny, że
w analizowanych przypadkach doszło do nieprawidłowości, skoro stanowisko to nie
zostało w sposób prawidłowy, pełny i przekonujący uzasadnione i to we wszystkich
kierunkach wymaganych stanem prawnym mającym w tej sprawie zastosowanie. Sąd
podzielił zatem stanowisko strony skarżącej co do tego, że Zarząd Województwa
Łódzkiego dopuścił się w tym zakresie, przy wydaniu zaskarżonej decyzji, naruszenia
art. 7, art. 77 i art. 107 § 3 k.p.a. Zdaniem Sądu motywy zaprezentowane w
uzasadnieniu zaskarżonej decyzji były niepełne. Organ poza stwierdzeniem naruszenia
zasad prawa zamówień publicznych (zasada konkurencyjności, równego traktowania
wykonawców) nie zaprezentował ani pełnego, przekonywującego uzasadnienia takiego
stanowiska organu, ani też nie dokonał szczegółowej analizy indywidualnego stanu
rozpoznawanej sprawy.
Sąd

zgodził

się

natomiast

ze

stanowiskiem

organu

wskazującym

na

nieprawidłowości opisane w pkt 3, tj. naruszenie § 12 pkt 13 umowy o dofinansowanie
projektu w związku z niezachowaniem warunków jawności, przejrzystości oraz równego
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traktowania wykonawców podczas wyboru wykonawców na realizacje umów o wartości
nieprzekraczającej 14 000 euro.
Słusznie zauważył organ, że beneficjent nie zachował warunków jawności,
przejrzystości oraz równego traktowania wykonawców oraz efektywnego wydatkowania
środków

publicznych

podczas

wyboru

wykonawców

na

wykonanie:

tablic

informacyjnych, znaków drogowych i tablic zgodnie z projektem docelowej organizacji
ruchu, tablic promocyjnych oraz materiałów promocyjnych.
W rozpoznawanej sprawie beneficjent na etapie prowadzenia czynności
kontrolnych przedłożył zespołowi kontrolnemu oświadczenia, z których wprost wynika,
iż dokonując wyboru wykonawców kierował się „bardzo dobrą współpracą z tą firmą” lub
też faktem, że: „jest to jedyna firma znakarska (oznakowanie pionowe, poziome i inne)
w powiecie […] ....”. Przedstawione argumenty jednoznacznie wskazują, iż wykonawcy
zostali wybrani w sposób subiektywny, a beneficjent nie dokonał rozeznania rynku w
przedmiotowym zakresie, co jest niezgodne z zachowaniem zasady jawności,
konkurencyjności i równego traktowania wykonawców. Ponadto zgodnie z zapisami
Zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w myśl pkt 8.5 wydatek powinien być
dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania
założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku. Zasadę tę uznaje się za
spełnioną w szczególności wówczas, gdy wydatek był dokonany w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych. Jeśli wydatek był dokonany w innym trybie, to ciężar
udowodnienia zachowania tej zasady spoczywa na podmiocie ponoszącym wydatek.
Beneficjent nie przedstawił żadnych dokumentów, które świadczyłyby o tym, że wydatek
został

poniesiony

w

sposób

oszczędny.

Brak

chociażby

rozeznania

rynku

przeprowadzonego np. w formie zapytań ofertowych uniemożliwia ocenę czy
wydatkowanie środków nastąpiło w sposób oszczędny i efektywny, co mogło
spowodować szkodę w budżecie ogólnym UE.
Mając powyższe na uwadze za zasadną zdaniem Sądu należało uznać skargę w
części w jakiej kwestionowała ona zarzuty Zarządu Województwa w zakresie
naruszenia art. 85 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 pzp w związku z niezagwarantowaniem
wykonawcom odpowiedniego czasu na wyrażenie zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą oraz art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 pzp przy określeniu przedmiotu
zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Ocena zebranego w sprawie materiału dowodowego nie dawała podstawy do
określenia wobec Związku Gmin Regionu Kutnowskiego kwoty przypadającej do zwrotu
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z tytułu naruszenia art. 85 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 pzp, oraz art. 7 ust. 1 w zw. z art.
29 ust. 2 pzp.
W tym stanie rzeczy Sąd uznał, że kwestionowane decyzje, którymi zobowiązano
stronę skarżącą do zwrotu środków przyznanych w ramach umowy o dofinansowanie
projektu wydano z naruszeniem przepisów procedury, których naruszenie mogło mieć
istotny wpływ na wynik sprawy, co skutkowało wyeliminowaniem z obrotu prawnego
zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji.
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WPŁYW I ZAŁATWIENIE SKARG
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W ŁODZI
W LATACH 2012 - 2014

Załatwiono skarg

Wpłynęło skarg
Pozostało
ROK

z poprzedniego

Ogółem

okresu

(SA, SAB,

w tym

w tym

SO)

na akty i inne
czynności (SA)

na bezczynność
i przewlekłość
organów (SAB)

inne
(SO)

Ogółem

Pozostało

na rozprawie

na posiedzeniu
niejawny

na rok następny

2012

1077

4269

4049 (94,8%)

201 (4,7%)

19 (0,5%)

4191

2963 (71%)

1228 (29%)

1155

2013

1155

4442

4187 (94%)

209 (5%)

46 (1%)

4389

3300 (75%)

1089 (25%)

1208

2014

1208

4156

3807 (91,6%)

282 (6,8%)

67 (1,6%)

4321

3255 (75%)

1066 (25%)

1043

spadek
o6%

spadek
o9%

wzrost
o 35 %

wzrost
o 46 %

spadek
o2%

spadek
o1%

spadek
o2%

spadek
o 14 %

% wzrost/spadek
do 2013 r.

Szybkość postępowania – 3 miesiące
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SKARGI NA AKTY ADMINISTRACYJNE ORGANÓW WEDŁUG RODZAJÓW SPRAW W 2014 ROKU
Wpłynęło
Symbol
sprawy

Rodzaje spraw

Liczba

% do ogółu
wpływu

ogółem

306
234
101
55
7
82
16
--1622
73
141
43
241
14
--58
45
34
27
2
--12
--18
1
366
26
16
2
3
1
19
--14
3

8%
6,1%
2,7%
1,4%
0,2%
2,2%
0,4%
--42,6%
2%
3,7%
1,1%
6,3%
0,4%
--1,5%
1,2%
0,9%
0,7%
0,05%
--0,3%
--0,5%
0,03%
9,6%
0,7%
0,4%
0,05%
0,07%
0,03%
0,5%
--0,4%
0,07%

298
239
126
63
8
89
13
--1708
76
126
45
259
24
--51
52
43
29
1
--14
--14
2
416
28
17
1
2
1
20
--11
2

Załatwiono
załatwiono na rozprawie
uwzględniono
(% do ogółu
ogółem
załatwionych
na rozprawie spraw)

601
603
604
605
606
607
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
623
625
626
629
630
631
632
633
634
635
636
637
645
647
648
652

Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny
Drogi, koleje, lotnictwo cywilne, spedycja, żegluga
Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych
Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego (…)
Geologia i górnictwo
Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, nieruchomości nierolne
Gospodarka wodna, ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje (…)
Komunalizacja mienia
Podatki i inne świadczenia pieniężne oraz egzekucja tych świadczeń
Geodezja i kartografia
Ochrona środowiska i ochrona przyrody
Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność bad.-roz. i archiwa
Zagospodarowanie przestrzenne
Rolnictwo i leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo, weterynaria, ochrona zwierząt
Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć
Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości
Stosunki pracy i stosunki służbowe, inspekcja pracy
Ochrona zdrowia, choroby zawodowe, zakłady opieki zdrowotnej, nadzór sanitarny
Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe
Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje (…)
Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja
Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne
Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa
Obrót towarami z zagranicą, należności celne (…)
Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi
Pomoc społeczna
Zatrudnienie i sprawy bezrobocia
Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej
Kultura fizyczna, sport i turystyka
Kultura i sztuka, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, ochrona praw autorskich (…)
Papiery wartościowe i fundusze powiernicze (…)
Sprawy nieobjęte symbolami 601 – 637 oraz 646-655
Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Informacja publiczna i prawo prasowe
Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

227
180
37
48
7
70
7
--1370
53
87
35
187
20
--41
34
36
26
----12
--6
1
371
25
16
--2
1
8
--8
1

76 (2,5%)
38 (1,2%)
6 (0,2%)
6 (0,2%)
2 ( 0,07%)
21 (0,7%)
5 (0,2%)
--453 (15%)
17 (0,6%)
54 (1,8%)
9 (0,3%)
55 ( 1,8%)
5 (0,2%)
--16 (0,5%)
13 (0,4%)
4 (0,1%)
7 (0,2%)
----3 (0,1%)
--1 (0,03 %)
1 (0,03%)
149 (4,9%)
5 (0,2%)
2 (0,07%)
--1(0,03%)
--2 (0,07%)
--5 (0,2%)
1 (0,03%)

653
654
655

638
639
640
641
642
644
656
657

Środki publiczne nie objęte innymi symbolami
Ujawnianie przez IPN informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa (…)
Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych
Ogółem
z tego
Egzekucja administracyjna; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych
Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej
Środki zapewniające wykonanie orzeczeń sądów
Interpretacje podatkowe
Inne interpretacje

91
--134
3807

2,4%
--3,5%
---

72
--141
3991

56
--100
3072

24 (0,8%)
--22 (0,7%)
1003 ( 33%)

19
85
23
14
3
25
179
---

-----------------

21
93
22
14
--22
190
---

16
53
20
12
--11
177
---

3
13
15
2
--6
125
---

SKARGI NA BEZCZYNNOŚĆ I PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA ORGANÓW WEDŁUG RODZAJÓW SPRAW W 2014 ROKU
Wpłynęło
Symbol
sprawy

Rodzaje spraw

658
659

Skargi na niewykonanie w określonym terminie czynności (…)
Skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji publicznej
Ogółem

Liczba

% do ogółu
wpływu

ogółem

245
37
282

87%
13%
---

227
36
263

Załatwiono
załatwiono na rozprawie
ogółem
uwzględniono
(% do ogółu
załatwionych
na rozprawie spraw)

153
21
174

84 (48%)
9 (5%)
93 (53%)
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