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Ogólna informacja o funkcjonowaniu Sądu w 2011 roku
I. Informacje wstępne
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w grudniu 2011 roku orzekało
13 sędziów NSA i 19 sędziów WSA.
W Wydziale I, w którym rozpoznawane są sprawy podatkowe orzekali sędziowie:
Tomasz Adamczyk, Ewa Cisowska-Sakrajda, Joanna Grzegorczyk-Drozda, Paweł
Janicki, Wiktor Jarzębowski (Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej), Bożena
Kasprzak, Bogusław Klimowicz, Paweł Kowalski, Cezary Koziński, Teresa Porczyńska,
Anna Świderska (Przewodniczący 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, Janusz Furmanek (Przewodniczący Wydziału),
Irena Krzemieniewska, Monika Krzyżaniak, Małgorzata Łuczyńska, Janusz Nowacki,
Teresa Rutkowska, Krzysztof Szczygielski.
Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Teresa Porczyńska,
Teresa Rutkowska, Anna Świderska, Janusz Furmanek, Janusz Nowacki, Tomasz
Zbrojewski i Zygmunt Zgierski orzekali również w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
w Warszawie.
II. Wpływ skarg
W 2011 roku wpływ spraw wynosił 4451 skarg (w 2010 r. wpłynęły 3878 skarg).
Najwięcej skarg, podobnie jak w poprzednich latach, wpłynęło w sprawach z zakresu
zobowiązań podatkowych i innych świadczeń pieniężnych (1818 spraw – 41,1 %
ogólnej ilości spraw), dróg (395 spraw – 8,9 %), pomocy społecznej (383 sprawy – 8,7
%), budownictwa (307 spraw – 7 %), zagospodarowania przestrzennego (290 spraw –
6,6 %). Przeciętny miesięczny wpływ w 2011 roku wyniósł 323 sprawy.
Osoby fizyczne wniosły 3349 skarg, osoby prawne 974 skargi, organizacje
społeczne 70 skarg, a prokuratorzy 4 skargi. Na akty i czynności ministrów, centralnych
organów administracji rządowej i innych naczelnych organów wpłynęło 408 skarg, na
akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych – 1057 skarg, na akty i
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czynności terenowych organów administracji rządowej – 718 skarg, na akty i czynności
Dyrektora Izby Skarbowej i Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej – 1467 skarg, na akty i
czynności Izby Celnej – 360 skarg, na akty i czynności innych organów – 123 skargi.
III. Załatwienie skarg
Ogółem w 2011 roku załatwiono 4356 spraw, w tym na rozprawach rozpoznano
2900 spraw, a na posiedzeniach niejawnych 1456 spraw. Statystyczny przeciętny okres
oczekiwania na rozpoznanie sprawy wynosił niecałe 2,9 miesiąca.
Analizując skuteczność skarg należy stwierdzić, że w 962 sprawach sąd wydał
na rozprawie orzeczenie na korzyść osoby wnoszącej skargę (33,3 % rozpoznanych na
rozprawie spraw). Największa skuteczność skarg wystąpiła w sprawach z zakresu
zobowiązań

podatkowych

i

innych

świadczeń

pieniężnych

(14,7

%

ogółem

rozpoznanych na rozprawie spraw), kombatantów (3 %) budownictwa (2,7 %), oraz w
sprawach z zakresu pomocy społecznej (2,5 %).
Pełnomocnicy
rozpatrywanych

organów

przez

administracji

Wojewódzki

Sąd

wzięli

udział

Administracyjny

w
w

1667

sprawach

Łodzi.

Adwokaci

reprezentowali skarżących i uczestników postępowania w 711 sprawach, a radcowie
prawni w 533 sprawach. Doradcy podatkowi wystąpili w 233 sprawach, zaś rzecznicy
patentowi nie brali udziału w żadnym postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym w Łodzi. Prokuratorzy uczestniczyli w 6 sprawach.
IV. Pytania prawne
Postanowieniem z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie o sygnaturze akt II SA/Łd
1509/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zwrócił się do Trybunału
Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, czy art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) jest zgodny z art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz czy art. 79c ust. 3, w związku z art. 79d ust. 3
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz.251 ze zm.)
jest zgodny z art. 2, w związku z art. 184 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art.
6 ust. 1 i 3 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w
Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz
uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U z 1993 r., Nr 61 poz. 284).
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V. Pozaorzecznicze formy działania Sądu
W 2011 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 dniach 26 – 27 maja 2011 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:
Wiceprezes WSA w Łodzi Anna Świderska uczestniczyła w dniu 10 stycznia
2011 r. w 83. Konferencji podatkowej – „Ordynacja podatkowa” zorganizowanej przez
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego.
Sędzia Wiktor Jarzębowski uczestniczył w

86. Konferencji podatkowej

zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu
Łódzkiego w dniu 11 kwietnia 2011 r. – „Podatki pośrednie”.
Prezes WSA w Łodzi Tomasz Zbrojewski oraz sędziowie Arkadiusz Blewązka,
Renata Kubot-Szustowska i Sławomir Wojciechowski uczestniczyli w dniach 16 – 18
maja 2011 r. w konferencji szkoleniowej sędziów orzekających w wojewódzkich sądach
administracyjnych w sprawach ogólno administracyjnych. Konferencję zorganizował w
Pałacu Izbicko koło Opola, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.
Sędzia Tomasz Adamczyk uczestniczył w dniu 24 maja 2011 r. w konferencji
zorganizowanej przez Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
„Sędziowskie prawotwórstwo – teoria a praktyka”.
W dniu 7 czerwca 2011 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się
konferencja zorganizowana przez Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk
Prawnych PAN, NSA oraz Rzecznika Praw Obywatelskich– „Kodeks postępowania
administracyjnego po zmianach w latach 2010 – 2011”. W konferencji uczestniczyła
sędzia Ewa Alberciak.
Sędziowie Barbara Rymaszewska oraz Wiktor Jarzębowski uczestniczyli w dniu
14 czerwca 2011 r. w konferencji „Dostęp do informacji publicznej” zorganizowanej
przez Wydział II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
W dniach 5 - 8 września 2011 r. w Międzyzdrojach odbyła się konferencja
szkoleniowa, w której uczestniczyły Wiceprezes WSA w Łodzi Anna Świderska oraz
sędzia Teresa Porczyńska.
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Sędziowie Irena Krzemieniewska, Teresa Rutkowska, Małgorzata Łuczyńska
oraz Monika Krzyżaniak uczestniczyły w Konferencji Prawa Europejskiego, która odbyła
się we Florencji w dniach 7 - 14 października 2011 r.
W dniu 21 listopada 2011 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego
Biuro Orzecznictwa NSA zorganizowało konferencję „Wybrane problemy wykładni
prawa”, w której uczestniczyli Prezes WSA w Łodzi Tomasz Zbrojewski oraz sędziowie
Ewa Cisowska-Sakrajda i Czesława Nowak-Kolczyńska.
Wiceprezes WSA w Łodzi Anna Świderska i sędzia Wiktor Jarzębowski
uczestniczyli w dniu 12 grudnia 2011 r. w 89. Konferencji podatkowej – „Ordynacja
podatkowa – wybrane zagadnienia” zorganizowanej 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 1616 akt sądowych celem
udzielenia wyjaśnień dotyczących sprawy i udostępnienia ich do wglądu. Sekretariat
Informacji o Sprawach realizował również, za zgodą Przewodniczącego, wnioski o
wydanie z akt kserokopii dokumentów.
W zakresie udostępniania informacji publicznej o działalności sądu, w 2011 roku
wpłynęły 32 wnioski o udzielenie informacji publicznej, w tym 8 dotyczyło przesłania
kopii orzeczenia. W przedmiocie petycji, skarg i wniosków zarejestrowano 99 spraw
(ogółem załatwiono 158 pism). Największą ilościowo grupę stanowiły sprawy dotyczące
udzielenia wyjaśnień w kwestiach związanych z postępowaniem przed
administracyjnym.

Wydział

Informacji

Sądowej

sporządza

również

sądem
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.
W bibliotece sądowej kontynuowano w 2011 roku wdrażanie programu LIBRA
2000 przeznaczonego do kompleksowej obsługi informatycznej biblioteki i zakończono
wprowadzanie pozycji książkowych do systemu.
Wskazać dodatkowo należy, że Wydział Informacji Sądowej, za zgodą Prezesa
Sądu, wspierał w tym roku wydziały orzecznicze w zakresie realizacji spoczywającego
na nich obowiązku anonimizacji orzeczeń umieszczanych w Centralnej Bazie Orzeczeń
Sądów Administracyjnych.
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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SKARGI NA AKTY ADMINISTRACYJNE I BEZCZYNNOŚĆ ORGANÓW WEDŁUG RODZAJÓW SPRAW W 2011 ROKU
Symbol
sprawy
601
602
603
604
605
606
607
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
624
626
627
629
630
632
633
634
635
636
645
647
648
652
10

Wpłynęło
Rodzaje spraw
Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny
Ceny, opłaty, stawki taryfowe nie objęte symbolem 611
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
Powszechny obowiązek obrony kraju
Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne
Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa
Obrót towarami z zagranicą, należności celne (…)
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 (…)
Sprawy nieobjęte symbolami 601 – 637 oraz 646-655
Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Informacja publiczna i prawo prasowe
Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Liczba
307
--395
11
63
9
56
12
3
1818
42
137
110
290
13
1
40
37
27
62
--15
1
3
55
383
51
170
1
1
36
--43
7

% do ogółu
wpływu
7%
--8,9 %
0,2 %
1,4 %
0,2 %
1,3 %
0,3 %
0,07 %
41,1 %
1%
3,1 %
2,5 %
6,6 %
0,3 %
0,02 %
0,9 %
0,8 %
0,6 %
1,4 %
--0,3 %
0,02 %
0,07 %
1,2 %
8,7 %
1,2 %
3,8 %
0,02 %
0,02 %
0,8 %
--1%
0,2 %

ogółem
309
--378
16
53
9
62
12
1
1698
46
121
77
374
16
--38
40
29
59
--14
1
4
54
353
56
173
1
1
37
--24
9

Załatwiono
załatwiono na rozprawie
ogółem
uwzględniono
209
79 (2,7%)
----75
22 (0,8%)
5
--24
4 (0,1%)
9
2 (0,07 %)
38
16 (0,6%)
9
6 (0,2%)
1
--1282
423 (14,7%)
42
7 (0,2%)
57
26 (0,9%)
40
15 (0,6%)
221
61 ( 2,1%)
12
4 (0,1%)
----34
12 (0,4%)
29
20 (0,7%)
26
11 (0,4%)
49
24 (0,8%)
----11
------4
3 ( 0,1%)
23
7 (0,2%)
291
72 (2,5%)
48
8 (0,3%)
140
87 (3%)
1
--1
--6
------15
9 (0,3%)
9
1 (0,03%)

653
654
655

638
639
640
641
642
644
656

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

64
--158
4421

1,4 %
--3,6 %
---

78
--185
4328

69
--113
2893

18 (0,6%)
--25 (0,9%)
962 (33,3%)

16
110
14
16
1
10
160

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

13
95
11
14
1
14
147

12
45
10
13
--9
123

6
7
--2
--4
67
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WPŁYW I ZAŁATWIENIE SKARG
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W ŁODZI
W LATACH 2009 - 2011

Załatwiono skarg

Wpłynęło skarg
Pozostało
ROK

z poprzedniego

Ogółem

okresu

(SA, SAB,

w tym

SO)

na
na akty i inne
bezczynność
czynności
(SA)
organu (SAB)

inne
(SO)

Ogółem

Pozostało

na rozprawie

na posiedzeniu
niejawny

na rok następny

2009

949

3124

2945 (94,3%)

154 (4,9%)

25 (0,8%)

3135

2270 (72,4%)

865 (27,6%)

938

2010

938

3878

3746 (96,6%)

109 (2,8%)

23 (0,6%)

3834

2849 (74,3 %)

985 (25,7%)

982

2011

982

4451

4274 (96%)

147 (3,3%)

30 (0,7)

4356

2900 (67%)

1456 (33%)

1077

wzrost
o 15 %

wzrost
o 14 %

wzrost
o 35%

wzrost
o 30 %

wzrost
o 14%

wzrost
o2%

wzrost
o 48 %

wzrost
o 10 %

% wzrost/spadek
do 2010 r.

Szybkość postępowania – 2,9 miesiąca

12

w tym

WPŁYW, ZAŁATWIENIA I ZALEGŁOŚĆ SPRAW W LATACH 2008-2011

WPŁYW SPRAW WEDŁUG RODZAJÓW W 2011 ROKU
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PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Sprawy dotyczące podatku od towarów i usług stanowiły w 2011 roku znaczny
odsetek spraw rozpoznawanych w I Wydziale Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi. Ich problematyka, w stosunku do lat ubiegłych, nie uległa zasadniczym
zmianom.
Przedmiotem kontroli sądowej były rozstrzygnięcia organów podatkowych oparte
na nieobowiązującej już ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz nowej – aktualnie
obowiązującej ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr
54, poz. 535 ze zm.). Oprócz przepisów wymienionych ustaw przedmiotem analizy
składów orzekających były przepisy aktów wykonawczych do wskazanych ustaw oraz
przepisy unijne, w szczególności I Dyrektywy Rady z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych
(Dz.U.UE.L. z dnia 14 kwietnia 1967 r. Nr 71, str. 1301 ze zm.), VI Dyrektywy Rady 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 (Dz.U.UE.L z dnia 13 czerwca 1977 r. Nr 145,
str. 1), Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego
systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L. z dnia 11 grudnia 2006 r. Nr 347,
str.1), a także orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Sprawy w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT dotyczyły zarówno
wymiaru tego podatku (określenia zobowiązania, zwrotu nadwyżki podatku naliczonego
nad należnym oraz tzw. kwoty do przeniesienia, czyli inaczej rozliczenia w kolejnym
okresie rozliczeniowym), jak i indywidualnych interpretacji podatkowych wydawanych
przez Ministra Finansów.
Wśród skarg na decyzje podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług
zdecydowanie dominowały 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 - świadomie lub nie - „użyczały”
swoich nazwisk faktycznym sprzedawcom paliwa, deklarując, że podejmują działalność
gospodarczą. Organy podatkowe dokonywały powyższych ustaleń w głównej mierze w
oparciu o materiały z postępowań karnych prowadzonych wobec osób będących
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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 sprawach dotyczących
okresów rozliczeniowych po dniu 1 maja 2004 r. skarżący podnosili także zarzuty
naruszenia prawa unijnego.
W

rozpoznawanych

wystawione

przez

sprawach

rzekomych

ograny

sprzedawców

podatkowe
oleju

kwalifikowały

faktury

jako

faktury

napędowego

stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane, wskazując, że podmioty
wymienione w fakturach nie są rzeczywistymi sprzedawcami paliwa. W konsekwencji
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.
Przykładowo w wyroku z dnia 3 listopada 2011 r. (sygn. akt I SA/Łd 817/11)
podkreślono, że przesłanką uzyskania prawa do odliczenia jest to, by faktura
dokumentowała rzeczywistą czynność gospodarczą. Czynność rzeczywista to ta, która
po pierwsze - zaistniała w rzeczywistości, po drugie - doszło do niej między podmiotami
wyszczególnionymi na fakturze i po trzecie - rzeczywisty przedmiot transakcji zgadza
się z przedmiotem wskazanym na fakturze. Jeśli brak jest jednego z tych elementów,
np. tożsamości podmiotów zawierających umowę lub jej przedmiotu, wówczas nie
sposób przyjąć, że faktura odzwierciedla rzeczywiste zdarzenie gospodarcze.
Podkreślić należy, iż wiele spraw dotyczących prawa podatników do obniżenia
podatku naliczonego związanego z nabyciem oleju napędowego zostało zawieszonych
ze względu na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia
2011 r. w sprawie o sygnaturze akt I FSK 525/10, który przedstawił Trybunałowi
Konstytucyjnemu następujące pytanie prawne: „Czy art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu
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obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 roku, w zakresie w jakim wywołuje skutek w
postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w
związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub
wykroczenie skarbowe, o którym podatnik nie jest informowany, do momentu uznania
go za podejrzanego – jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej?”.
Z kolei w sprawach o sygn. akt I SA/Łd 966-984/11 Sąd zajął się kwestią
odpowiedzialności podatkowej pracodawcy za działanie nieuczciwego pracownika
wystawiającego w imieniu pracodawcy podrobione faktury VAT.
W uzasadnieniach wyroków uchylających zaskarżone decyzje w powyższych
sprawach podniesiono, iż w rozpoznawanych sprawach nie mieliśmy do czynienia z
tzw. pustymi fakturami, ale z dokumentami podrobionymi, albowiem nie tylko nie
odzwierciedlały one okoliczności w nich wskazanych, ale przede wszystkim były
sfałszowane. Taki sfałszowany, podrobiony dokument nie może zostać uznany za
fakturę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwłaszcza art. 106 ust. 1 tej ustawy.
Podkreślono, że bez wątpienia za czynność niezgodną z wolą mocodawcy
należy potraktować zachowanie, w ramach którego pracownik będący sprzedawcą w
sklepie, nie dokonuje czynności sprzedaży należących do przedmiotu umowy łączącej
go z pracodawcą, lecz działając umyślnie i w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
wystawia faktury VAT poświadczające fikcyjną nieewidencjonowaną sprzedaż,
wykraczając poza zakres umocowania wynikającego z umowy o pracę. W ocenie Sądu,
w takiej sytuacji pracownik działa we własnym imieniu, a nie w imieniu swojego
pracodawcy, gdyż przedmiot umowy o pracę nie obejmuje poświadczania nieprawdy w
fakturze VAT, które stanowi przestępstwo z art. 271 Kodeksu karnego. Poza tym,
zdaniem Sądu w powyższych sprawach, nie można za wystawcę uznać pracodawcy
(skarżącego), tylko dlatego, że faktury wystawił jego pracownik, do czego był
upoważniony na podstawie łączącego ich stosunku pracy. Faktury te były bowiem
sfałszowane i zostały wystawione poza zakresem umocowania. Tymczasem art. 108
cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że do zapłaty podatku
zobowiązany jest podmiot, który wystawił fakturę. W kontekście przedmiotowej sprawy
nie sposób uznać, że takim wystawcą spornych faktur był pracodawca.
W sprawie o sygn. akt I SA/Łd 462/11 organ podatkowy w zaskarżonej decyzji
uznał, iż nie można poprzez wystawienie noty korygującej zmieniać podmiotu umowy
sprzedaży, bowiem faktura wystawiona na innego podatnika dokumentuje czynności,
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które faktycznie nie zostały wykonane. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której nabywca
usługi koryguje fakturę poprzez wystawienie noty korygującej dokonując zmiany
podmiotu umowy, a następnie przekazuje ją sprzedawcy do akceptacji.
Sąd w wyroku z dnia 9 czerwca 2011 r. uchylając zaskarżoną decyzję w ww.
sprawie

podniósł,

że

organy

podatkowe

naruszyły

zarówno

przepisy

prawa

materialnego, w szczególności § 18 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25
maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu
podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do
których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U Nr 95
poz. 798 ze zm.), które obowiązywało do dnia 30 listopada 2008 r. oraz § 15 ust.1
rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1337), obowiązującego
od dnia 1 grudnia 2008 r., poprzez niewłaściwą ich wykładnię, a w efekcie odmowę
zastosowania oraz przepisy postępowania – art.122 i art.187 § 1 ustawy - Ordynacja
Podatkowa. Zdaniem Sądu, nie można mieć żadnych wątpliwości co do tego, że
podstawą do wystawienia faktury, faktury korygującej oraz noty korygującej powinna
być istniejąca pomiędzy wystawcą (sprzedającym), a odbiorcą (kupującym) umowa
cywilno - prawna. Innymi słowy każda faktura powinna odzwierciedlać rzeczywistość
gospodarczą, a faktura, która takiej rzeczywistości nie odzwierciedla nie może stanowić
podstawy do określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i
usług. Wskazano, że w praktyce możliwe są pomyłki dotyczące każdego z elementów
faktury VAT, w związku z czym ustawodawca przewidział możliwość prostowania tych
pomyłek fakturą korygującą oraz notą korygującą. Zasadnicze różnice pomiędzy tymi
dwoma sposobami prostowania niezgodnych z rzeczywistością gospodarczą (z treścią
umowy cywilno – prawnej) pomyłek w treści faktur sprowadzają się do tego, że do
wystawienia faktury korygującej uprawniony jest wystawca faktury (sprzedawca) i że
owe sprostowania mogą dotyczyć wszystkich składników faktury (§ 14 ust. 1 i 3
rozporządzenia, odpowiednio § 17 ust.1 i 3 rozporządzenia z 25 maja 2005 roku), zaś
do wystawienia noty korygującej jest uprawniony odbiorca faktury i notą korygującą
można sprostować tylko niektóre ze składników faktury. Zgodnie z § 15 ust. 1
rozporządzenia (odpowiednio § 18 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r.)
nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą
pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub
nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach
określonych w § 5 ust. 1 pkt 6-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.
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W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi jest tylko jeden
warunek, od którego spełnienia zależy sprostowanie całkowicie błędnego określenia
nabywcy notą korygującą; tym warunkiem jest prawdziwość określenia nabywcy w
nocie, innymi słowy taką pomyłkę można sprostować notą korygującą tylko wówczas,
gdy podmiot w tej nocie wskazany jako nabywca jest w rzeczywistości nabywcą
towarów lub usługi i wykorzysta je w prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej.
Poza tym częstą przyczyną uchylania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
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 wymiar podatku od towarów i usług były wadliwe. Przykładem
są sprawy o sygn. akt : I SA/Łd 672/11, I SA/Łd 515/11.
Wśród wielu zagadnień będących przedmiotem oceny Sądu przy okazji
rozpatrywania spraw z zakresu podatku od towarów i usług na uwagę zasługuje m.in.
sprawa oznaczona sygn. akt I SA/Łd 551/11 dotycząca pisemnej interpretacji Ministra
Finansów przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku
od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania zakupu od podmiotu będącego
organem założycielskim Wnioskodawcy. Wymieniona sprawa dotyczyła podatnika, który
jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, będącym wyodrębnioną jednostką
organizacyjną przez Spółkę jawną jako jednostkę tworzącą zgodnie z ustawą o
zakładach opieki zdrowotnej, na mocy nadanego statutu ma odrębną od jednostki
tworzącej strukturę, odrębny zakres działania - jest zakładem opieki zdrowotnej w
rozumieniu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, posiada odrębne organy
zarządzające,

wyodrębniony

zespół

środków

organizacyjnych,

osobowych

i

majątkowych, własną siedzibę, wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, jest
zakładem pracy w rozumieniu Kodeksu pracy i z tego tytułu posiada podmiotowość
podatkową jako płatnik podatku od wynagrodzeń oraz jako płatnik składek ZUS,
posiada decyzję Wojewody […] o wpisaniu go do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
Wnioskodawca wskazując na powyższe, zadał pytanie, czy NZOZ będący
jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, będący wyodrębnionym
organizacyjnie i majątkowo ze spółki jawnej w celu świadczenia usług zdrowotnych w
oparciu o ustawę o zakładach opieki zdrowotnej w świetle art. 15 ustawy o VAT i art. 9
oraz 10 dyrektywy 2006/112/WE dokonuje fakturowania wykonywanych przez siebie
usług zdrowotnych we własnym imieniu oraz czy może zawierając z jednostką tworzącą
18

kontrakt na świadczenie usług najmu sprzętu i urządzeń oraz środków transportu otrzymywać faktury VAT?
Zdaniem Wnioskodawcy, świadczącym usługi w rozumieniu ustawy o VAT jest
ten, kto samodzielnie wykonuje usługę, w art. 15 ustawy o VAT chodzi zatem o
samodzielne działanie podmiotu celem wykonania usługi. Samodzielność, czy jak to
ujmuje dyrektywa 2006/112/WE, niezależność NZOZ w prowadzonej działalności
gospodarczej jest daleko większa niż to określa art. 15 ust. 3 ustawy o VAT i art. 10
dyrektywy 2006/112/WE, a tym samym na gruncie ustawy o VAT, dyrektywy
2006/112/WE, jednostka tworząca jest osobą trzecią w stosunku do NZOZ. Spółka
jawna tworząca niepubliczny zakład opieki zdrowotnej na obszarze ustawy o VAT może
być czynnym podatnikiem podatku VAT i takim samym czynnym podatnikiem podatku
VAT są utworzone przez nią niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej jako zakłady
wyodrębnione organizacyjnie i majątkowo.
W zaskarżonej interpretacji Minister Finansów uznał powyższe stanowisko za
nieprawidłowe i podniósł, że dla oceny, czy Wnioskodawca (NZOZ) jest odrębnym
podmiotem w stosunku do organu założycielskiego, którym jest Spółka jawna, ważne
jest ustalenie, czy NZOZ prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą. Zaznaczono,
że przyznane przez ustawodawcę wyodrębnienie dotyczy wyłącznie organizacji zakładu
opieki zdrowotnej, a

nie wyodrębnienia

prawnego,

które przesądza

o

jego

samodzielności. Wyjaśniono, że zgodnie z art. 35b ust. 3 ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podlega obowiązkowi
rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i z chwilą wpisania do rejestru samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej uzyskuje osobowość prawną. Zdaniem organu
ustawa ta nie daje natomiast przymiotu osobowości prawnej niepublicznemu zakładowi
opieki zdrowotnej, tym samym niepubliczny zakład opieki zdrowotnej nie jest niezależną
od osoby założyciela (osoby prawnej, osoby fizycznej lub spółki tych osób) jednostką
organizacyjną

niemającą

osobowości

prawnej,

która

mogłaby

samodzielnie

funkcjonować w obrocie prawnym. W opinii Ministra Finansów należy przyjąć, że NZOZ,
którego założycielem jest Spółka jawna, jest wyodrębnioną organizacyjnie formą jej
działalności. Nie posiada osobowości prawnej, służy do udzielania świadczeń
zdrowotnych i promocji zdrowia, a w relacjach prawnych korzysta z podmiotowości
prawnej swego podmiotu założycielskiego. Wskazano, że w rozpoznawanym przypadku
nie znajdzie zastosowania przepis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
ponieważ utworzony NZOZ nie wykonuje samodzielnie działalności gospodarczej,
zatem nie może być podatnikiem odrębnym od organu założycielskiego. W
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konsekwencji w zaskarżonej interpretacji stwierdzono, że podatnikiem podatku od
towarów i usług, o którym mowa w ww. art. 15 ustawy, jest Spółka jawna, czyli organ
założycielski NZOZ.
Sąd wydając w dniu 4 października 2011 r. wyrok w tej sprawie podzielił
stanowisko strony i stwierdził, że skoro we wniosku o udzielenie interpretacji wskazano,
że niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony został przez spółkę jawną zgodnie
z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej jako zakład wyodrębniony organizacyjnie i
majątkowo, wskazano, że jest to jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej, ale wykonująca zawodowo (stałe) świadczenia usług zdrowotnych na
podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a są to usługi charakteryzujące
się powtarzalnością podejmowanych działań i podporządkowaniem tych działań
zasadzie racjonalnego gospodarowania oraz uczestnictwa w obrocie gospodarczym, a
NZOZ na mocy nadanego statutu ma zdolność do wykonywania czynności prawnych,
prawo podejmowania decyzji ekonomicznych i gospodarczych, prowadzi działalność
gospodarczą na własne ryzyko i w tym zakresie posiada m.in. na skutek wymogu
kontraktu z NFZ stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (NZOZ a nie
organ tworzący), niezależnie zatrudnia personel, zleca określone czynności innym
podmiotom lub osobom, może nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, to
stanowisko organów należy uznać za niezasadne.
Mając na uwadze powyższe i przytaczając w uzasadnieniu wyroku stosowne
przepisy oraz odnosząc się do nich, Sąd stwierdził, że wnioskodawca - NZOZ jest
odrębnym od tworzącej go spółki jawnej podatnikiem podatku od towarów i usług, a w
konsekwencji - w celu świadczonych usług zdrowotnych w świetle art. 15 ustawy o VAT
i art. 9 oraz 10 dyrektywy 2006/112/WE winien dokonywać fakturowania wykonywanych
przez siebie usług zdrowotnych we własnym imieniu oraz zawierając z jednostką
tworzącą kontrakt na świadczenie usług najmu sprzętu i urządzeń oraz środków
transportu – może otrzymywać faktury VAT. Tym samym Sąd zgodził się z zarzutem
skargi, iż wydana interpretacja narusza art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z zm.), co skutkowało jej
uchyleniem.
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PODATEK AKCYZOWY
Rozstrzygnięcia Sądu z zakresu podatku akcyzowego dotyczyły problematyki
występującej już w orzeczeniach tut. Sądu. Prezentowane poniżej są więc
reprezentatywne dla ugruntowanej w ostatnim czasie linii orzeczniczej, ewentualnie są
konsekwencją wiążącego stanowiska NSA wyrażonego w uchwałach tego Sądu.
I tak w sprawach sygn. akt III SA/Łd 715/11-717/11 oraz III SA/Łd 874/11 – III
SA/Łd 883/11 dotyczących zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego producentom energii
elektrycznej Sąd w wyrokach oddalających skargi uwzględnił stanowisko z dnia 22
czerwca 2011 r. wyrażone w uchwale sygn. akt I GPS 1/11 Naczelnego Sądu
Administracyjnego w składzie całej Izby Gospodarczej, w świetle której „W rozumieniu
art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z
2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) nie jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona z
tytułu sprzedaży energii elektrycznej w sytuacji, w której ten kto ją uiścił nie poniósł z
tego tytułu uszczerbku majątkowego”. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że na
gruncie Konstytucji RP brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla przyznania osobie,
która dokonała zapłaty nienależnego podatku, środka prawnego mającego na celu
uzyskanie od państwa świadczenia, które nie służyłoby pokryciu uszczerbku w jej
dobrach spowodowanego zapłatą takiego podatku. Innymi słowy, konsekwencją
wadliwego uiszczenia podatku nie może być doprowadzenie do wzbogacenia po stronie
takiej osoby. Celem wskazanych wyżej roszczeń publicznoprawnych jednostki jest
bowiem wyłącznie ochrona dóbr prawnych jednostki, przede wszystkim jej praw
majątkowych, przed uszczupleniem na skutek bezprawnej ingerencji podatkowej władzy
publicznej. Wykorzystywanie tych roszczeń w innych celach - np. jako środka
umożliwiającego wzbogacenie się - powinno być ocenione jako nadużycie prawa,
niekorzystające z ochrony konstytucyjnej. W analizowanej uchwale Naczelny Sąd
Administracyjny uznał, iż zubożenie podatnika jest konieczną przesłanką istnienia
roszczenia, warunkującą przyznanie mu ochrony konstytucyjnej. W Konstytucji RP z
pewnością nie da się odnaleźć uzasadnienia dla przyznania podatnikowi roszczenia
majątkowego, które prowadzić by miało do jego wzbogacenia kosztem majątku
publicznego. Celem zwrotu nadpłaty nie jest pozbawienie państwa „za wszelką cenę”
korzyści uzyskanej bezpodstawnie, lecz rekompensata straty, jaką poniósł podatnik.
Naruszeniem Konstytucji RP byłoby przyjęcie, że na gruncie Ordynacji podatkowej
istnieje możliwość zwrotu nadpłaty, której następstwem byłoby powstanie wzbogacenia
po stronie beneficjenta tego roszczenia. Wykładnia art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji
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podatkowej nie może więc prowadzić do tego typu rezultatu. Jeżeli zatem w konkretnej
sytuacji okaże się, iż podatnik występujący o zwrot nadpłaty, wynikającej z nadpłacenia
podatku lub nienależnego zapłacenia podatku, na skutek skorzystania z dostępnych
środków prawnych uniknął poniesienia ekonomicznego ciężaru opodatkowania (a
zatem uniknął zubożenia), to wówczas odpada konstytucyjne uzasadnienie dla
przyznania ochrony roszczeniu restytucyjnemu takiego podatnika. W konsekwencji, art.
72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej należy rozumieć w ten sposób, że nie jest nadpłatą
kwota podatku, jeżeli ten kto ją uiścił nie poniósł z tego tytułu bezpośredniego
uszczerbku majątkowego. Uwzględniając zatem treść w/w uchwały Naczelnego Sądu
Administracyjnego, Sąd rozpoznający sprawy z zakresu zwrotu nadpłaty podatku
akcyzowego producentom energii elektrycznej uznał, iż skarżąca Spółka nie wykazała
(nie udowodniła), aby poniosła ekonomiczny ciężar opodatkowania podatkiem
akcyzowym w związku ze sprzedażą energii elektrycznej. Sąd oddalając skargi
podkreślił, że powoływana wyżej uchwała wiąże go w trybie i na podstawie art. 269 § 1
ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z tym
przepisem, jeżeli jakikolwiek skład sądu administracyjnego rozpoznający sprawę nie
podziela stanowiska zajętego w uchwale składu siedmiu sędziów, całej Izby albo w
uchwale pełnego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawia powstałe
zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia odpowiedniemu składowi. Przepis art. 187 § 1 i
2 stosuje się odpowiednio. Dopóki więc nie nastąpi zmiana tego stanowiska, dopóty
Sąd powinien je respektować. Składy orzekające w powyższych sprawach podzielały
pogląd wyrażony w powołanej uchwale i nie znalazły podstaw do wszczęcia procedury,
o której mowa w w/w przepisie.
W odniesieniu do problematyki podatku akcyzowego od sprzedaży oleju
opałowego w kontekście prawidłowości składanych oświadczeń przez nabywców oleju
opałowego dotyczących przeznaczenia oleju opalowego na ten właśnie cel, wystąpiła
rozbieżność stanowisk wynikająca z odmiennej interpretacji przepisów ustawy o
podatku akcyzowym i przepisów wykonawczych rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego
obowiązujących po dniu 24 sierpnia 2005 r. Ostatecznie jednak sędziowie Wydziału III
orzekający w tych sprawach przyjęli tę linię orzeczniczą zgodnie z którą oświadczenia,
aby mogły być podstawą stosowania preferencyjnej stawki podatku akcyzowego, muszą
zawierać wszystkie dane wymagane przepisami prawa, a zarazem muszą być rzetelne
tj. zawierać dane zgodne z rzeczywistością (np. sprawy III SA/Łd 659/11, III SA/Łd
730/11, III SA/Łd 838/11, III SA/Łd 948/11). Tylko prawidłowo złożone tj. poprawne
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formalnie i rzetelne oświadczenie o przeznaczeniu oleju na cele opałowe z woli
ustawodawcy jest warunkiem zastosowania przez sprzedawcę obniżonej stawki
podatku akcyzowego. W sytuacji, gdy oświadczenia są nieprawidłowe, nie jest możliwe
skorzystanie ze stawki preferencyjnej. Nałożenie na sprzedawcę oleju opałowego
obowiązku uzyskania od jego nabywcy danych określonych w rozporządzeniu
umożliwia

organowi

podatkowemu

kontrolę

rzeczywistego

wykorzystania

oleju

opałowego na cele opałowe. Prawidłowe wywiązanie się z tego obowiązku uwalnia
sprzedającego od odpowiedzialności podatkowej za rzeczywiste wykorzystanie oleju
opałowego na cele inne niż opałowe. Ustawodawca uzależnił zastosowanie przez
podatnika preferencyjnej stawki podatkowej od prawidłowości oświadczenia złożonego
przez nabywcę oleju opałowego, zawierającego deklarację o przeznaczeniu go na cele
opałowe. Brak prawidłowych oświadczeń i to zarówno pod względem formalnym, jak i
materialnym, powoduje, że niemożliwe jest opodatkowanie sprzedawanego oleju
preferencyjną stawką akcyzy. Posiadanie wadliwych oświadczeń jest równoznaczne z
brakiem oświadczeń prawidłowych, zatem uniemożliwia uznanie prawa podatnika do
zastosowania

preferencji

podatkowych

przy

sprzedaży

olejów

opałowych

przeznaczonych na cele opałowe. Na sprzedawcy ciążył szczególny obowiązek
związany z pozyskaniem tego dokumentu w sposób rzetelny, związany z prawidłowym
doborem kontrahentów. Podatnik sprzedający olej opałowy powinien dołożyć wszelkich
starań celem zgromadzenia rzetelnych oświadczeń nabywców o przeznaczeniu oleju
opałowego. Zaniedbanie w zakresie pozyskania prawidłowych oświadczeń poprzez
niesprawdzenie danych osobowych obciąża sprzedawcę. Podatnik w przypadkach
wątpliwych powinien odmówić sprzedaży oleju ze stawką preferencyjną. Sąd
podzielając pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażony w wyrokach z dnia
27 listopada 2007 r. I FSK 1480/06, z dnia 27 listopada 2007 r. I FSK 42/07, z dnia 19
marca 2008 r. I FSK 498/07 stanął na stanowisku, że uzyskanie stosownego
oświadczenia nie jest zatem wypełnieniem błahej formalności, tylko dopełnieniem
warunku uprawniającego do zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej, który to
warunek nie może być uzupełniony później przez uzupełnienie niepełnych oświadczeń
lub wyjaśnienie błędów poprzez dowód z przesłuchania świadków na okoliczność treści
oświadczeń. Sąd rozpoznając tego typu sprawy w pełni podzielił pogląd wyrażony w
wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2011 r., sygn. akt I GSK
811/10. W powyższym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zakres
zmian dokonanych w ustawie o podatku akcyzowym w art. 65 ust. 1 i ust. 1a u.p.a. i w
rozporządzeniu w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego w § 3 ust. 3 i § 4 ust.
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5 rozporządzenia

uzasadnia przyjęcie, że sytuacja prawna sprzedawców oleju

opałowego w zakresie konieczności posiadania prawidłowo wypełnionych oświadczeń o
przeznaczeniu oleju opałowego dla zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej nie
zmieniła się. Omawiane zmiany miały na celu przeniesienie regulacji dotyczących
podwyższenia stawek podatku akcyzowego z aktu podustawowego do ustawy.
Oznacza to, że w zmienionym stanie prawnym, w przypadku zastosowania obniżonej
stawki

podatku

akcyzowego

i

niemożności

udokumentowania,

stosownym

oświadczeniem, przeznaczenia oleju opałowego na cele opałowe ma zastosowanie
stawka podatku określona w art. 65 ust. 1a pkt 1 u.p.a. Taki sam pogląd wyraził
Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 22 czerwca 2011 r. o sygn. akt I GSK
301/10 oraz o sygn. akt I GSK 302/10. W wyroku o sygn. akt I GSK 302/10 Naczelny
Sąd Administracyjny nie podzielił stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego
wyrażonego w wyroku z dnia 11 stycznia 2011 r. sygn. akt I GSK 899/09, w świetle
którego począwszy od dnia 24 sierpnia 2005 r. zastosowanie preferencyjnej stawki
podatku akcyzowego nie było uzależnione od posiadania przez sprzedawcę
oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego na ten właśnie cel.
Na uwagę zasługują wyroki w sprawach III SA/Łd 769/11, III SA/Łd 770/11
poruszające kwestię prounijnej wykładni krajowych przepisów odnoszących się do
podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych. W
powyższych orzeczeniach Sąd uchylając zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją
decyzję organu I instancji stanął na stanowisku, że w przypadku olejów smarowych,
które nie są wykorzystywane jako paliwo silnikowe lub do ogrzewania, w
ustawodawstwie polskim przyjęto odmienne uregulowanie niż w przepisach prawa
wspólnotowego. W prawie wspólnotowym obowiązek w zakresie podatku akcyzowego
uzależniony jest od przeznaczenia oleju. Obowiązek taki dotyczy jedynie paliw
silnikowych

i

grzewczych.

Nie

obejmuje

on

natomiast

olejów

smarowych

przeznaczonych do innych celów. W prawodawstwie polskim natomiast wszystkie oleje
oznaczone kodem CN 27 10 1971- 27 10 19 99, w tym oleje smarowe, niezależnie od
ich przeznaczenia są zaliczone do wyrobów zharmonizowanych i podlegają
obowiązkowi podatkowemu. Istnieje zatem rozbieżność pomiędzy regulacją krajową a
unormowaniem

wspólnotowym.

W

przekonaniu

Sądu

niezgodne

z

prawem

wspólnotowym są regulacje prawa krajowego traktujące oleje smarowe wykorzystywane
do celów innych niż napędowe lub grzewcze, jako podlegające opodatkowaniu
podatkiem akcyzowym. Skoro oleje mineralne objęte kodem CN 2710 są wyrobami
zharmonizowanymi to podlegają opodatkowaniu tylko wtedy gdy są wykorzystywane
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jako paliwa silnikowe lub opałowe. W sytuacji natomiast gdy paliwa objęte kodem CN
2710, wykorzystywane są do innych celów niż napędowe i grzewcze, nie podlegają
opodatkowaniu podatkiem akcyzowym stosownie do przepisu art. 2 ust. 4b) Dyrektywy
Energetycznej. W ocenie Sądu sprzeczne z prawem wspólnotowym są zatem regulacje
prawa krajowego normujące oleje smarowe objęte kodem CN 2710, wykorzystywane na
cele inne niż napędowe lub grzewcze, jako podlegające opodatkowaniu podatkiem
akcyzowym. W myśl art.3 ust.3 Dyrektywy Horyzontalnej Państwa Członkowskie
zachowały prawo do wprowadzenia lub utrzymania podatków na wyroby inne niż
wymienione w art. 3 ust. 1 a więc objęte systemem ujednoliconego podatku
akcyzowego. Nie ulega wątpliwości, iż oleje smarowe wykorzystywane do celów innych
niż paliwo silnikowe lub grzewcze należą do grupy wyrobów innych niż wymienione w
art. 3 ust. 1 Dyrektywy Horyzontalnej. Wynikające z wymienionego przepisu
uprawnienie Państw Członkowskich do wprowadzenia podatków na wyroby nieobjęte
systemem ujednoliconego podatku akcyzowego nie może być rozumiane jako
możliwość nałożenia na te wyroby (tzn. na oleje smarowe wykorzystywane do innych
celów niż napędowe lub grzewcze) podatku akcyzowego odpowiadającego w istocie
podatkowi

akcyzowemu

zharmonizowanemu.

Dopuszczenie

takiej

możliwości

oznaczałoby przyzwolenie na dowolne określanie przez Państwa Członkowskie
katalogu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i byłoby sprzeczne z ideą
wspólnotowego systemu podatku akcyzowego. Przepisy wspólnotowe nie dopuszczają
możliwości rozszerzenia systemu zharmonizowanego podatku akcyzowego na wyroby
niewymienione w stosownych dyrektywach. W sytuacji gdy prawodawca wspólnotowy
wyraźnie wyłącza określoną grupę wyrobów z systemu ujednoliconego podatku
akcyzowego to przepisy prawa krajowego nie mogą uznawać tych wyrobów za wyroby
akcyzowe zharmonizowane i stosować wobec nich zasad właściwych dla akcyzy
zharmonizowanej. Sąd powołał się w tym względzie na pogląd wyrażony przez
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie I GSK
132/10 i z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie I GSK 380/10. Dodatkowo Sąd podniósł, że
w przypadku dokonywania wewnątrznwspólnotowych nabyć olejów smarowych,
przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub grzewcze, polskie przepisy
nakładają na podatników szereg obowiązków administracyjnych. Podatnik przed
wprowadzeniem na terytorium Polski takich olejów musi dokonać zgłoszenia o
planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego urzędu celnego i złożyć
zabezpieczenie akcyzowe. Musi również złożyć deklarację uproszczoną, dokonać
zapłaty akcyzy w ciągu 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz ma
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prowadzić

obowiązek

ewidencję

nabywanych

wyrobów

akcyzowych

zharmonizowanych. Natomiast w przypadku krajowej produkcji olejów smarowych w
składach podatkowych obowiązek zapłaty akcyzy powstaje dopiero w chwili jego
sprzedaży poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Odmienne są również
zwolnienia od podatku akcyzowego przy sprzedaży krajowej oraz przy nabyciu
wewnątrzwspólnotowym. W przypadku sprzedaży krajowej zwolnienie dotyczy wyrobów
objętych

kodem

CN

27

10

19

71

–

27

10

19

99

zaś

przy

nabyciu

wewnątrzwspólnotowym zwolnienie dotyczy węższej grupy produktów a mianowicie
objętych kodem CN 27 10 19 83 – 27 10 19 93. Tak określony katalog zwolnień z
akcyzy stanowi naruszenie, wynikającego z art. 90 TWE, zakazu dyskryminowania
wyrobów pochodzących z innych Państw Członkowskich. Powyższe zdaniem Sądu
uzasadnia twierdzenie, że uregulowania krajowe dotyczące zobowiązania w podatku
akcyzowym na oleje smarowe, przeznaczone do celów innych niż napędowe lub
grzewcze, powodują zwiększenie formalności związanych z przekraczaniem granicy w
handlu między Państwami Członkowskimi. Reasumując Sąd stwierdził, że

przepisy

prawa krajowego są sprzeczne z przepisami prawa wspólnotowego a mianowicie z art.
1 ust. 1 i art. 3 Dyrektywy Horyzontalnej oraz z art. 1 ust. 1b.) i ust. 4 Dyrektywy
Energetycznej. Organy administracji odmawiając stwierdzenia nadpłaty w podatku
akcyzowym i zwrotu uiszczonego podatku naruszyły wymienione przepisy obu
Dyrektyw.
Wykładnia przepisów prawa krajowego w kontekście jego zgodności z prawem
wspólnotowym była również przedmiotem rozważań w sprawie III SA/Łd 758/11. W
rozpoznawanej sprawie kwestią sporną było zagadnienie, czy zasadnie organy
podatkowe określiły zobowiązanie w podatku akcyzowym uznając, że podmiot nie
mógł skorzystać ze zwolnienia na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97 poz.
966 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 lipca 2005 r., z uwagi na fakt, że
strona,

która

dokonała

wewnątrzwspólnotowego

nabycia

skażonego

alkoholu

etylowego, który następnie wykorzystała do produkcji wyrobów nieakcyzowych
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi nie posiadała statusu składu podatkowego.
Sąd podkreślił, że interpretując treść mającego w sprawie zastosowanie art. 27
Dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji
struktury

podatków

akcyzowych

od

alkoholu

i

napojów

alkoholowych

(Dz.U.UE.L.92.316.21) należy mieć na uwadze cele Dyrektywy, które zostały wyrażone
w preambule tego aktu: „koniecznym jest ustanowienie na poziomie wspólnotowym
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zwolnień od podatku, stosujących się do towarów transportowanych między państwami
członkowskimi” z zastrzeżeniem jednak, iż „możliwe jest pozostawienie Państwom
Członkowskim wyboru odnośnie do stosowania zwolnień od podatku w zależności od
sposobu ostatecznego wykorzystania produktów na ich terytorium”. Art. 27 ust. 1
Dyrektywy stanowi, że Państwa Członkowskie zwalniają produkty objęte niniejszą
dyrektywą z ujednoliconego podatku akcyzowego na warunkach, które zostaną przez
nie określone w celu zagwarantowania prawidłowego i uczciwego stosowania takich
zwolnień oraz zapobiegania wszelkim ewentualnym, wypadkom uchylania się, omijania
lub naruszania tych przepisów. Zatem zwolnienia, o których mowa w art. 27 ust. 1
Dyrektywy

mają

charakter

obligatoryjny,

dotyczą

obrotu

między

państwami

członkowskimi zaś poszczególne państwa upoważnione są jedynie do określenia zasad
i warunków stosowania tych zwolnień w taki sposób, aby zapewnić i zapobiec
ewentualnym nadużyciom związanym z korzystaniem ze zwolnienia od akcyzy.
Polskie regulacje prawne, do dnia 19 lipca 2005 r. (tj. do dnia wejścia w życie
rozporządzenia

Ministra

Finansów

z

dnia

13

lipca

2005

r.

zmieniającego

rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego) zwalniały alkohol etylowy
wykorzystywany do celów wskazanych w § 18 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia, jedynie w
przypadku nabycia w obrocie krajowym. Dopiero dodanie do § 18 przepisu ust. 6
pozwalało na stosowanie zwolnień do nabywanego wewnątrzwspólnotowo skażonego
alkoholu etylowego przeznaczonego do produkcji wyrobów niebędących wyrobami
akcyzowymi, ale pod warunkiem, że podmiot:
1) prowadził skład podatkowy, o którym mowa w § 13 ust. 4c rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu
podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany
handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela
podatkowego, i wprowadza do tego składu wyroby, o których mowa w ust. 1, 1a i 1b;
2) złożył oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, iż wyroby, o których
mowa w ust. 1, 1a i 1b, będą zużyte do produkcji wyrobów niebędących wyrobami
akcyzowymi w miejscu ich produkcji, w którym znajduje się skład podatkowy; 3)
prowadził ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia
zwolnionych wyrobów.
Z kolei § 13 ust. 4c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w
sprawie

zezwoleń

zarejestrowany

na

prowadzenie

handlowiec

oraz

składu

podatkowego,

niezarejestrowany

działalności

handlowiec,

a

także

jako
na

wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35,
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poz. 312 ze zm.) w przypadku podmiotu, który prowadził działalność polegającą na
magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których mowa w § 14 ust.
1 oraz § 18 ust. 1, 1a i 1b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, z późn. zm.) wyprodukowanych lub przetworzonych przez inny podmiot i nieprzeznaczonych do
odsprzedaży - i który zużywał te wyroby do produkcji wyrobów niebędących wyrobami
akcyzowymi, nie stosowało się przepisów ust. 1 pkt 1a, 2 i 3 i ust. 4 oraz nie ustalało się
minimalnego okresu magazynowania, pod warunkiem że:
1) podmiot ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego posiadał
warunki

techniczne

umożliwiające

produkcję

wyrobów

niebędących

wyrobami

akcyzowymi z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;
2) skład podatkowy znajdował się w miejscu produkcji wyrobów niebędących wyrobami
akcyzowymi.
Przed przystąpieniem do konkluzji Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 249 akapit
3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864/2)
dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie, do którego jest kierowana w odniesieniu
do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę
wyboru formy i środków. Państwo członkowskie, do którego kierowana jest dyrektywa
jest obowiązane do wykonania dyrektywy w drodze ustanowienia przepisów prawa
wewnętrznego, które mają urzeczywistniać postanowienia dyrektywy. Wykładnia
prowspólnotowa, tj. interpretacja prawa krajowego w świetle tekstu oraz celu dyrektywy,
po to by osiągnąć rezultat, o którym mowa w art. 249 TWE, stanowi obowiązek sądów
krajowych, ale również organów administracji. Wykładnia prowspólnotowa powinna iść
tak daleko, jak to jest możliwe, aby osiągnąć rezultat założony w dyrektywie (wyrok ETS
z dnia 13 listopada 1990 r. C-106/89 Marleasing/Comercial Internacional de
Alimentación C-340/89).
W przypadku stwierdzenia, że norma prawa krajowego jest sprzeczna z normą prawa
wspólnotowego, sąd - mając na względzie ścisłe powiązanie zasady bezpośredniego
skutku z zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego - odmówi zastosowania
sprzecznej z dyrektywą normy prawa krajowego. Sąd stanął na stanowisku, iż w
niniejszej sprawie zwolnienie z podatku akcyzowego na warunkach określonych w ust.
6 § 18 rozporządzenia nie stanowi właściwej implementacji przepisu art. 27 ust.1
Dyrektywy oraz narusza art. 25 i 90 TWE.
Analizując w/w rozporządzenie w kontekście jego zgodności z prawem
wspólnotowym Sąd stwierdził, że doszło do naruszenia art. 90 ust.1 TWE, który
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stanowi, że żadne państwo członkowskie nie będzie nakładać pośrednio lub
bezpośrednio, na produkty innych państw członkowskich jakiegokolwiek podatku
wewnętrznego, który byłby wyższy od podatku nałożonego na podobny produkt
krajowy.
Przepis ten jest bezpośrednio skuteczny (por. wyrok ETS w sprawie 57/65
Lutticke przeciwko Hauptzollamt Sarrelouis) i odnosi się do produktów importowanych
po przekroczeniu granicy. Celem tego przepisu jest stworzenie jednolitych - z punktu
widzenia przepisów podatkowych - warunków konkurencji produktów krajowych i
importowanych. Warunki te mogą zostać zniekształcone wskutek zastosowania
krajowego systemu podatkowego traktującego w inny sposób towary ze względu na
ich pochodzenie. Przepis ten wyraża podstawową zasadę prawa wspólnotowego w
zakresie spraw podatkowych zakazu jakiejkolwiek dyskryminacji podatkowej. Wynika
z niego, że państwa członkowskie nie mogą bezpośrednio lub pośrednio nakładać na
towary pochodzące z innych państw członkowskich jakichkolwiek podatków, które
byłyby wyższe niż podatki nakładane bezpośrednio lub pośrednio na podobne
produkty krajowe. Państwo członkowskie przy dyskryminacji jest zobowiązane do
dostosowania ustawodawstwa do tej zasady poprzez zniesienie wszystkich różnic.
Zakaz dyskryminacji ustanowiony w art. 90 TWE zostaje więc naruszony między
innymi wtedy, gdy odmienny jest zakres ulg i zwolnień stosowanych dla produktów
pochodzenia krajowego w stosunku do produktów pochodzących z innych Państw
Członkowskich. Zasada niedyskryminacji wymaga, aby „porównywalne sytuacje nie
były traktowane w odmienny sposób chyba, że odmienne traktowanie jest obiektywnie
uzasadnione” ( wyrok TS z dnia 23 listopada 1999 nr C-149/96 Republika Portugalska
v. Rada Unii Europejskiej).
Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy Sąd doszedł do
przekonania, że wymóg posiadania składu podatkowego (którego utworzenie i
utrzymywanie wymaga znacznych nakładów finansowych), warunkujący uprawnienie
do zwolnienia podatkowego towarów nabywanych wewnątrzwspólnotowo narusza
zakaz dyskryminacji, który wymaga, aby obciążenie finansowe związane z
nabywaniem wyrobów poza terytorium kraju oraz nabywanych w kraju było
jednakowe.
W konsekwencji, w ocenie Sądu, § 18 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (w brzmieniu obowiązującym od dnia 19
lipca 2005 r.) naruszał art. 90 TWE.
Zasadny w ocenie Sądu okazał się również zarzut naruszenia art. 28 TWE,
29

ustanawiającego jedną z fundamentalnych zasad swobodnego przepływu towarów. W
świetle tego artykułu „ograniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie środki o
skutku

równoważnym

są

zakazane

miedzy

państwami

Członkowskimi”.

Fundamentalne znaczenie ma tu oczywiście orzeczenia ETS z dnia 11 lipca 1974 r. w
sprawie 8/74 Procureur du Roi przeciwko Benoit o Gustav Dassonville, stwierdzające,
że środkiem o skutku podobnym do ograniczeń ilościowych są „Wszystkie regulacje
handlowe państw członkowskich, które mogą utrudniać bezpośrednio lub pośrednio,
faktycznie lub potencjalnie, handel wewnątrzwspólnotowy”. Powyższa definicja została
poszerzona w orzeczeniu Cassis de Dijon z dnia 20 lutego 1979 r. (120/78), w którym
Trybunał

wprowadził

regułę

swobodnej

komercjalizacji

produktów

legalnie

wyprodukowanych w innych Państwach Członkowskich. W orzeczeniu Keck Mithouard
z dnia 24 listopada 1993 r. (267/91 i 268/91) Trybunał uznał, że „przeszkody w
swobodnym przepływie towarów, będące - w braku harmonizacji ustawodawstw wynikiem stosowania do towarów pochodzących z innych państw członkowskich, w
których są zgodnie z prawem produkowane i wprowadzane do obrotu, przepisów
określających wymogi, które te produkty muszą spełniać (takich jak dotyczące ich
oznaczania,

formy,

rozmiarów,

wagi,

składu,

prezentacji,

etykietowania,

konfekcjonowania), stanowią środki o skutku równoważnym, zakazane na mocy art.
30, nawet jeśli przepisy te są stosowane bez rozróżnienia do wszystkich produktów,
chyba, że ich stosowanie może zostać uzasadnione celem dotyczącym interesu
ogólnego przeważającym nad wymogami swobody przepływu towarów”. W kontekście
tego stwierdzenia wymóg posiadania składu podatkowego celem skorzystania przez
podatnika ze zwolnienia od podatku akcyzowego dla towarów nabywanych
wewnątrzwspólnotowo zużywanych do wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi,
który w konsekwencji wiąże się z koniecznością poniesienia przez podatnika istotnych
kosztów finansowych i wykonania czasochłonnych przedsięwzięć administracyjnych
narusza w opinii Sądu tę formułę. Wymóg ten (posiadania składu podatkowego) nie
był

bowiem

stawiany

w

przypadku

nabycia

krajowego

takiego

alkoholu

i

analogicznego jego wykorzystania.
Nie było również żadnego uzasadnienia dla posiadania statusu składu
podatkowego

tylko

wewnątrzwspólnotowo

w

stosunku

przeznaczonego

do

alkoholu

skażonego

nabytego

do

wyrobów

niebędących

wyrobami

akcyzowymi jako prawidłowego i uczciwego stosowania zwolnienia oraz zapobiegania
wszelkim ewentualnym wypadkom uchylania się, omijania lub naruszania przepisów.
Tymczasem nabycie wewnątrzwspólnotowe takiego samego skażonego alkoholu
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przeznaczonego do wytwarzania wyrobów akcyzowych, jak również nabycie w kraju
takiego alkoholu nie stwarzało takich zagrożeń i nie wymagało od podmiotów
prowadzenia składu podatkowego. Dodatkowo nie bez znaczenia jest okoliczność, że
przepis § 18 ust. 6 rozporządzenia wszedł w życie z dniem ogłoszenia tj. 19 lipca
2005 r. Normodawca nie przewidział więc żadnego vacatio legis, w sytuacji, gdy
utworzenie

składu

podatkowego

jest

przedsięwzięciem

logistycznym,

administracyjnym i finansowym, którego skala wymaga czasu. Stanowisko Dyrektora
Izby Celnej w Ł., że skład podatkowy, o którym mowa w § 13 ust. 4c rozporządzenia
jest specjalnym składem podatkowym, nie zmienia tej oceny. Nadal istnieje
konieczność zaangażowania określonych środków finansowych i rzeczowych,
zapewnienia

określonego

wymaganego

przepisami

miejsca

oraz

obowiązek

wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu. Znamienne w
sprawie było to, że strona oczekiwała pięć miesięcy na uzyskanie tego zezwolenia, co
przy braku vacatio legis czyni warunek uzyskania zwolnienia od posiadania składu
podatkowego niemożliwym do wykonania.
W ocenie Sądu dokonana przez organy podatkowe obu instancji wykładnia przepisów
wspólnotowych zawartych w art. 27 ust. 1 Dyrektywy, a także w/w rozporządzenia jest
błędna i nie uwzględnia regulacji prawa wspólnotowego. Nadto wobec kolizji
przepisów Dyrektywy i rozporządzenia nie uwzględnia zasady pierwszeństwa prawa
wspólnotowego. Reasumując w ocenie Sądu doszło do nieprawidłowej implementacji
art.

27

ust.

1

Dyrektywy

na

warunkach

dyskryminujących

nabycie

wewnątrzwspólnotowe skażonego alkoholu etylowego, co prowadzi do wniosku, iż §
18 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966 ze zm.) w brzmieniu
obowiązującym od dnia 19 lipca 2005 r. był niezgodny z prawem wspólnotowym, a
więc nie powinien być stosowany.
Nadal sporne pozostają kwestie dotyczące podatku akcyzowego od nabycia
wewnątrzwspólnotowego samochodów klasyfikowanych przez strony do pozycji CN
8704 jako samochody przeznaczone do transportu towarowego, a zaliczanych przez
organy podatkowe do pozycji CN 8703 obejmującej samochody przeznaczone
zasadniczo do przewozu osób (np. sprawy III SA/Łd 751/11, III SA/Łd 784/11, III
SA/Łd 850/11). W tej kwestii składy orzekające prezentowały ugruntowane już
stanowisko, że pozycja 8703, do której odsyła art. 100 ust. 4 ustawy o podatku
akcyzowym obejmuje „Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne
przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702),
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włącznie z samochodami - osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami
wyścigowymi”. Pozycja ta obejmuje pojazdy mechaniczne różnego typu przeznaczone
do przewozu osób, jednakże nie obejmuje pojazdów mechanicznych objętych pozycją
8702. Poza wyłączeniem w tej pozycji jedynie pojazdów należących do grupy 8702
oznacza to, że wszystkie pojazdy mieszczące się w zakresie tego kodu podlegają
opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Z przytoczonych regulacji zwartych w art. 100
ust 4 u.p.a. i zakresu kodu 8703 wynika zatem, że klasyfikowane do kodu CN 8703, a
w konsekwencji uznane za „samochody osobowe” w rozumieniu ustawy o podatku
akcyzowym – są pojazdy spełniające warunek „zasadniczego przeznaczenia do
przewozu osób” . Cecha ta, na co zwraca się uwagę w orzecznictwie, stanowi zatem
najistotniejsze kryterium kwalifikacji pojazdów, które powinno być w pierwszej
kolejności brane pod uwagę w momencie przyporządkowania określonego pojazdu do
kodu CN 8703. Należy przy tym zaznaczyć, że określenie „zasadniczo do przewozu
osób” nie może być interpretowane w ten sposób, że pojazd kwalifikowany do kodu
8703 służy wyłącznie przewożeniu osób, ale trzeba pamiętać, że może on być także
wykorzystywany do przewożenia towarów. Znajduje to potwierdzenie w końcowej
części opisu kodu CN 8703 i art. 100 ust. 4 u.p.a., tj. „włącznie z samochodami
osobowo-towarowymi (kombi)”. Stanowisko to potwierdzają wyjaśnienia do Taryfy
Celnej, które mają na celu zapewnienie właściwej interpretacji i jednolitego jej
stosowania, ogłoszone przez Ministra Finansów w formie obwieszczenia z dnia 1
czerwca 2006 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy Celnej (M.P. Nr 86, poz. 880). W
powyższych wyjaśnieniach pod pozycją 8703 stwierdzono, że obejmuje ona „pojazdy
mechaniczne różnego typu (włącznie z pojazdami przystosowanymi do pływania)
przeznaczone do przewozu osób, jednakże nie obejmuje pojazdów mechanicznych
objętych pozycją 8702” oraz że „w niniejszej pozycji określenie samochody osobowotowarowe 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”.
Sąd potwierdził w powyższych wyrokach prawidłowość postępowania organów
dokonujących klasyfikacji samochodów polegającego na posługiwaniu 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 – wspomnianych wyjaśnień do
Taryfy Celnej. W tym kontekście Sąd zgodził się z organami podatkowymi, że
zasadniczego znaczenia dla klasyfikacji pojazdów z punktu widzenia przepisów o
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podatku akcyzowym z uwagi na własne uregulowania nie mogła mieć ich kwalifikacja
w świetle przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (t.j.
Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908), jak również dokumenty homologacji, czy też
dokumenty

rejestracji

za

granicą,

które

w

istocie

nie

rodzą

żadnych

podatkowoprawnych konsekwencji, albowiem te wiązać należy tylko i wyłącznie, w
świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym z klasyfikacją taryfową. Dla
opodatkowania wyrobu podatkiem akcyzowym zasadnicze znaczenie ma więc,
klasyfikacja wyrobu do właściwego kodu Nomenklatury Scalonej (CN).
Klasyfikacja pojazdów pod pozycją 8703 jest zatem wyznaczona przez cechy, które
wskazują, że te pojazdy są głównie przeznaczone raczej do przewozu osób, niż do
transportu towarów. O kwalifikacji do tej pozycji świadczą m.in. pewne cechy
projektowe, zwykle stosowane do pojazdów, które objęte są pozycją CN 8703.
W tej sytuacji, zdaniem Sądu, jeżeli zmiany konstrukcyjne przeprowadzone w
danym samochodzie o cechach nietrwałych, nie pozbawiły pojazdu elementów
charakterystycznych dla samochodu osobowego, to nie może on być klasyfikowany do
pozycji CN 8704 obejmującej samochody do transportu towarowego. Sąd podzielił
prezentowany w tego rodzaju sprawach pogląd organów, że dokonane zmiany
potwierdzają, iż samochód spełnia wymogi do przewozu towarów i osób, jednakże nie
wyłącza to przeznaczenia zasadniczego do przewozu osób, a zmiany w nim dokonane
umożliwiające przewóz towarów, nie są właściwe temu towarowi, którego właściwość
do przewozu osób została uformowana na etapie produkcji. Odwracalność przeróbek
świadczy zatem o ich tymczasowości. Wobec takiej argumentacji Sąd potwierdzając
legalność zaskarżonych decyzji oddalił skargi w w/w sprawach.

33

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
W roku 2011 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi rozstrzygał 279 spraw z
zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Niezmiennie, w stosunku do poprzednich analizowanych okresów, znaczny
odsetek

spraw

należących

do

przedmiotowej

dziedziny

prawa

podatkowego,

koncentrował się wokół zagadnienia związanego z kosztami uzyskania przychodów,
stąd też, w roku bieżącym, Sąd miał wielokrotnie okazję wypowiedzieć się w tej kwestii.
Warto zwrócić uwagę na kilka orzeczeń dotyczących tego problemu.
W omawianym okresie sprawy związane z możliwością zaliczenia określonych
wydatków do kosztów uzyskania przychodów w przeważającej liczbie dotyczyły
dopuszczalności uwzględnienia w kosztach podatkowych wydatków na zakup paliwa
wykorzystywanego w prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej na
podstawie faktur VAT, które nie odzwierciedlały faktycznego przebiegu zdarzeń
gospodarczych, a mianowicie wystawca faktury nie był faktycznym właścicielem towaru.
W wyroku z dnia 4 listopada 2011 r. (sygn. akt I SA/Łd 285/11) Sąd oddalając
skargę podatników 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 dokonano, nie jest
dokumentem, który pozwala zweryfikować związek wydatku z przychodem podatnika.
Stanowisko zbieżne z wyżej powołanym Sąd zajął w szeregu innych orzeczeń
wydawanych w podobnych stanach faktycznych.
W tego rodzaju sprawach pojawiały się również rozstrzygnięcia uwzględniające
skargi podatników, a powodem uchylania zaskarżonych decyzji były stwierdzone przez
Sąd uchybienia procesowe.
W wyroku z dnia 8 listopada 2011 r. (sygn. akt I SA/Łd 1161/11) Sąd uznając, że
doszło do naruszenia przepisów normujących sposób prowadzenia postępowania
dowodowego wskazał, że oddalić wniosek dowodowy na podstawie art. 188 Ordynacji
podatkowej organ podatkowy może jedynie wtedy, gdy teza dowodowa sformułowana w
przedmiotowym wniosku jest już po myśli strony udowodniona innymi dowodami.
Oddalenie istotnego wniosku dowodowego z innych względów niż wskazany powyżej
nie znajduje oparcia w treści art. 188 Ordynacji podatkowej. W szczególności nie jest
uzasadnione stosowanie tego przepisu dla oddalenia wniosku dowodowego strony, gdy
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z dotychczas przeprowadzonych dowodów wynikają okoliczności odmienne od
wnioskowanych przez stronę. Taki zabieg uniemożliwia stronie przedstawienie swych
racji i narusza zasadę prawdy obiektywnej. W wyroku tym Sąd dokonał też wykładni art.
23 § 2 Ordynacji podatkowej przewidującego odstępstwo od zasady szacowania
podstawy opodatkowania w sytuacji, gdy dane z ksiąg podatnika nie są w tej mierze
wystarczające. Sąd podał, że odstąpienie od szacowania jest dopuszczalne, gdy
dowody wyjednane w postępowaniu podatkowym uczynią materiał dowodowy
kompletnym

i

wystarczającym

dla

ustalenia

podstawy

opodatkowania.

Za

niedopuszczalne Sąd uznał przyjęcie, że warunek ten spełniają jedynie dowody na
okoliczności negatywne, czyli ustalające, że dana czynność nie miała miejsca.
W sprawie I SA/Łd 495/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny zajmował się
możliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności wynikających z
faktur VAT za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i usługi telekomunikacyjne,
wystawionych na inne podmioty lub osoby niż firma podatnika. Sąd uchylając zaskarżoną
decyzję wyrokiem z dnia 8 czerwca 2011 r. argumentował, że za koszt uzyskania
przychodu można uznać również wydatek, który został udokumentowany nierzetelnym
lub wadliwym dowodem księgowym, jeżeli w toku postępowania podatkowego podatnik
wykaże, że operacja gospodarcza opisana w tym dowodzie faktycznie wystąpiła oraz,
że poniósł jej koszt.
W analizowanym okresie, podobnie jak w roku ubiegłym, wielokrotnie
przedmiotem rozważań prawnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
była też problematyka dotycząca możliwości skorzystania przez oboje małżonków z
tzw. ulgi meldunkowej w sytuacji, gdy warunki do zastosowania ulgi spełnia tylko jedno
z małżonków. Zagadnienie to pojawiało się przede wszystkim w kontekście skarg na
interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego.
Sąd konsekwentnie w tego typu sprawach uznawał, że jeżeli podatnik (małżonek)
był zameldowany przez okres co najmniej 12 miesięcy w zbywanym lokalu na okres
stały, to zwolnienie przysługuje łącznie obojgu małżonkom. Tylko bowiem taka
interpretacja zapewnia realizację dyspozycji zawartej w art. 21 ust. 22 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, to jest tak, aby zwolnienie podatkowe miało
zastosowanie łącznie do obojga małżonków (takie stanowisko wyrażono również w
wyrokach z dnia: 22 czerwca 2011 r. w sprawie I SA/Łd 641/11, 15 września 2011 r. w
sprawie I SA/Łd 867/11, 6 października 2011 r. w sprawie I SA/Łd 995/11).
Wyrokiem z dnia 6 września 2011 r. (sygn. akt I SA/Łd 547/11) Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Łodzi uchylił wydaną przez Ministra Finansów interpretację
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indywidualną dotyczącą wykładni art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 1 i pkt 3 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych, regulującego tzw. ulgę rehabilitacyjną. Z
przedstawionego

przez

skarżącego

stanu

faktycznego

wynikało,

że

dokonał

podłączenia wody z wodociągu miejskiego do domu. Wskazał, że zarówno on jak i jego
żona są osobami starszymi i schorowanymi, nadto sprawują stałą opiekę nad
niepełnosprawnym bratem żony. Z uwagi na podeszły wiek oraz zły stan zdrowia
zainteresowanego i członków jego rodziny, wykonywanie codziennych czynności
związanych z utrzymaniem higieny stało się uciążliwe, w związku z czym podłączenie
wody znacznie ułatwiło te czynności. Istota sporu sprowadzała się do oceny, czy w
przedstawionym przez skarżącego stanie faktycznym poniesione przez niego wydatki
na podłączenie sieci wodociągowej mogły być zaliczone do wydatków na cele
rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności
życiowych, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. Sąd uznał, że wyposażenie
mieszkania w instalację wodociągową mieści się w kategorii dóbr powszechnego
użytku, a korzystanie z bieżącej wody nie jest uzależnione od niepełnosprawności. Nie
oznacza to jednak, że w określonej sytuacji unowocześnienie mieszkania w ten sposób
nie może być równoznaczne z adaptacją i wyposażeniem mieszkania stosownie do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Coś co dla podatnika pełnosprawnego
stanowi tylko unowocześnienie jego mieszkania (domu) może dla podatnika
niepełnosprawnego stanowić przystosowanie mieszkania do potrzeb wynikających z
jego niepełnosprawności i ułatwiających wykonywanie czynności życiowych. Ocena, czy
dany wydatek jest podyktowany jedynie potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności
podatnika lub osoby pozostającej na jego utrzymaniu i zmierza do zaspokojenia tych
potrzeb, powinna się dokonać nie tylko przez ocenę charakteru zmian w szeroko
rozumianej substancji mieszkaniowej, ale przede wszystkim przez pryzmat potrzeb,
którymi zmiany te zostały podyktowane.
W sprawie I SA/Łd 309/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi rozważał,
czy przychody wypłacone z tytułu pomocy prawnej z urzędu, świadczonej przez
doradcę podatkowego, należy kwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13
pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jest z działalności
wykonywanej osobiście, czy też powinny być one kwalifikowane jako przychody z
pozarolniczej działalności gospodarczej. Zdaniem Sądu, wyrażonym w uzasadnieniu
wyroku z dnia 14 czerwca 2011 r., w przypadku świadczenia pomocy prawnej z urzędu
przez doradcę podatkowego sąd nie zleca wykonania określonych czynności ani w
cywilistycznym rozumieniu zlecenia, ani zlecenia rozumianego jako nakaz, polecenie.
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Nie ma merytorycznych podstaw, by uznać, że występujący w art. 13 pkt 6 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych normatywny zwrot „sąd zlecił wykonanie
określonych czynności” odnosić do świadczącego pomoc prawną z urzędu doradcy
podatkowego. Sąd, orzekając o przyznaniu pomocy prawnej poprzez ustanowienie
profesjonalnego pełnomocnika, przyznaje prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej, bez
wskazania z imienia i nazwiska pełnomocnika, który pomoc tę będzie świadczył.
Wskazanie

konkretnego

pełnomocnika

następuje

na

podstawie

odrębnych

i

niezależnych od sądu decyzji organów samorządu zawodowego.
Z kolei w sprawie I SA/Łd 339/11 Sąd analizował kwestię legitymacji do
wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w sytuacji, w której skarżąca spółka
pobrała i wpłaciła na rachunek Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy w
wysokości większej niż należna, bowiem wynagrodzenia wypłacone pracownikom,
będącym uczestnikami realizowanego przez spółkę projektu, były w 50% zwolnione od
podatku (art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W
opinii organu uprawnienie takie przysługiwało wyłącznie podatnikowi (pracownikowi),
zdaniem zaś spółki – jej, jako płatnikowi. Rację w tym sporze Sąd przyznał stronie
skarżącej. Uchylając zaskarżoną decyzję w dniu 6 maja 2011 r. Wojewódzki Sąd
Administracyjny stwierdził, że biorąc pod uwagę kryterium uszczuplenia majątkowego,
dopóki pracodawca nie zwrócił podatku pobranego w wysokości większej niż należna,
zubożenie istniało jedynie po stronie pracownika, a zatem to on był uprawniony do tego
by żądać stwierdzenia nadpłaty. Z chwilą jednak, gdy płatnik naprawił błąd polegający
na nieprawidłowym obliczeniu kwoty zaliczek poprzez ich zawyżenie i z własnych
środków zwrócił pracownikom podatek nadmiernie pobrany, a następnie wpłacony do
Urzędu Skarbowego, pracownik przestał być zubożony, a zarazem zainteresowany
domaganiem się stwierdzenia nadpłaty, natomiast rzeczywisty uszczerbek w majątku
poniósł wówczas płatnik. Skoro tak, to zgodnie z art. 75 § 2 pkt 2 lit. c) Ordynacji
podatkowej płatnikowi przysługiwało prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty
podatku. W ocenie Sądu za niedopuszczalną należałoby uznać sytuację, w której
płatnik, z powodu odprowadzenia wyższej kwoty podatku niż należna, zostałby
pozbawiony możliwości domagania się zwrotu nadpłaty, gdy Skarb Państwa
bezsprzecznie odniósł kosztem płatnika korzyść majątkową.
Wyrokiem z dnia 20 października 2011 r. (sygn. akt I SA/Łd 1124/11)
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, oddalając skargę, podzielił stanowisko
organu w kwestii opodatkowania zysku zgromadzonego na kapitale zapasowym w
przypadku przekształcenia spółki w spółkę osobową. W orzeczeniu tym Sąd wyraził
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pogląd, że wartość niepodzielonych między udziałowców wszelkich zysków spółki
kapitałowej (zarówno z lat ubiegłych, zgromadzonych na kapitale zapasowym, jak i
wartość zysku osiągniętego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w roku, w
którym następuje przekształcenie) będzie podlegała opodatkowaniu, jako przychód z
tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Pod pojęciem „niepodzielonych zysków”,
użytym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy
rozumieć zarówno zyski spółki kapitałowej wypracowane w latach poprzednich i
zgromadzone na kapitale zapasowym, jak również zyski wypracowane w roku
przekształcenia, niezależnie od tego, czy przekształcenie dokonywane jest w trakcie
roku obrotowego, czy po jego zakończeniu.
W sprawie I SA/Łd 669/11 Sąd rozstrzygał, czy skarżąca spółka prowadząca
zakład pracy chronionej była obowiązana do odprowadzenia zaliczek na podatek
dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych zatrudnionym pracownikom, na rachunek
organu podatkowego, czy też została zwolniona z tego obowiązku na podstawie art. 31
ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji. Oddalając skargę wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2011 r.
Sąd stanął na stanowisku, że podmiot prowadzący zakład pracy chronionej jest
zarówno podatnikiem określonych podatków, jak również płatnikiem. W konsekwencji
określone przepisy podatkowe są adresowane do podmiotu prowadzącego zakład, jako
podatnika, zaś inne przepisy są skierowane do prowadzącego zakład, jako płatnika
podatku. Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o rehabilitacji, podmiot prowadzący zakład
pracy chronionej jest zwolniony z określonych podatków, w tym z podatku
dochodowego. W ocenie Sądu w przepisie tym chodzi o zwolnienie z podatków
ciążących na tym podmiocie, nie zaś o zwolnienie z podatków, które uiścić mają inne
podmioty np. pracownicy tego zakładu. Gdyby art. 31 ust. 2 ustawy o rehabilitacji był
adresowany do pracowników podmiotu prowadzącego zakład pracy chronionej, to
wymieniałby, jako adresatów, pracowników tego zakładu. Sąd skonstatował, że jeśli
określony podmiot jest równocześnie podatnikiem i płatnikiem, to zwolnienie
adresowane do takiego podmiotu, jako podatnika, nie rozciąga się na obowiązki tego
podmiotu, jako płatnika. Innymi słowy skoro podmiot prowadzący zakład pracy
chronionej jest zwolniony z danego podatku, to nie oznacza to, że jest również
zwolniony z obowiązku obliczenia, pobrania podatku od pracowników (podatników) i
wpłacenia go organowi podatkowemu.
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PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
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 2011 roku. Podobnie jak w latach minionych,
w 2011 roku najwyższy odsetek spraw rozpoznawanych w tej dziedzinie prawa
podatkowego koncentrował się wokół kosztów uzyskania przychodów.
Interesujący problem prawny pojawił się w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 183/11,
zakończonej podjęciem wyroku w dniu 7 kwietnia 2011 r. W wyroku tym, Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Łodzi, dokonując wykładni językowej oraz systemowej art. 17
ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej pdp, oraz
art. 4 ust. 4 pkt 2 i art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, wywiódł,
że warunkiem zwolnienia od opodatkowania tym podatkiem jest uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności strefowej, przy czym zakres tej pomocy jest ograniczony,
nie może bowiem przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy,
dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej
wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami, ani też z przepisami rozporządzenia Rady
Ministrów ustanawiającego specjalną strefę ekonomiczną. Sąd uznał, że skoro ustawa
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz rozporządzenie określają jedynie
wysokość maksymalnej pomocy publicznej, to wysokość owej pomocy może być
niższa, w szczególności poprzez objęcie zwolnieniem z podatku dochodowego od osób
prawnych przychodu tylko z niektórych rodzajów strefowej działalności podatnika.
Wypełnienie przez podatnika warunków zawartych w zezwoleniu w ogóle uzależnia
wszak zwolnienie dochodu z działalności strefowej od podatku dochodowego od osób
prawnych, a ich niespełnienie może skutkować cofnięciem zezwolenia (art. 19 ust. 3
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych) z konsekwencjami przewidzianymi w
art. 17 ust. 5 i 6 pdp, tym bardziej więc zezwolenie na działalność strefową może
ograniczać zakres zwolnienia dochodów wyłącznie do pewnych rodzajów działalności
strefowej, tych mianowicie, których prowadzenie w ogóle jest warunkiem sine qua non
uzyskania zezwolenia, a nie w ogóle każdego przychodu uzyskiwanego z działalności
strefowej. Zezwolenie to, jak podkreślił Sąd, ma charakter szczególny, o tyle, że po
pierwsze powoduje rozszerzenie specjalnej strefy ekonomicznej na grunty stanowiące
własność podatnika (zasadą zawartą w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych

jest

ustanowienie

strefy

na

gruntach

stanowiących

własność

zarządzającego strefą, Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego,
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związku komunalnego lub będących w użytkowaniu wieczystym zarządzającego; strefa
może być ustanowiona także, jeżeli nabycie przez zarządzającego lub jednostkę
samorządu terytorialnego prawa do gruntów wynika z umowy zobowiązującej, która
przewiduje ustanowienie strefy jako jedyny warunek nabycia), a po drugie dlatego, że
warunki uzyskania zezwolenia na taką działalność zostały szczegółowo określone w art.
5 ust. 3 pkt 2 - 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz powołanym wyżej
rozporządzeniu, przy czym są to warunki szczególne, w stosunku do warunków
uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na gruntach strefy (art. 5 ust. 1 i 2
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).
Skoro więc zezwolenie na prowadzenie działalności strefowej na gruntach
stanowiących własność podatnika (jak w tej sprawie) ma charakter szczególny – to ratio
legis regulacji, która rozszerza poza strefę możliwość prowadzenia działalności
strefowej z konsekwencjami podatkowymi wynikającymi z art. 17 ust. 1 pkt 34 pdp jest,
jak wywiódł Sąd, przede wszystkim zapewnienie wzrostu innowacyjności gospodarki,
nie można zatem przyjąć, że prowadzenie innej działalności („nieinowacyjnej”) i
zwolnienie od podatku dochodowego uzyskanego z tego tytułu dochodu mieści się w
tym ratio legis.
W orzeczeniu z dnia 14 kwietnia 2011 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Łd
237/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził, że opłata wstępna umowy
leasingu operacyjnego należy do pośrednich kosztów uzyskania przychodu, to jest
takich, których nie można przyporządkować do określonego przychodu oraz, że do
określenia sposobu jej potrącalności w czasie należy zastosować reguły wynikające z
art. 15 ust. 4d pdp.
W ocenie Sądu, przedmiotowa opłata nie jest wydatkiem dotyczącym okresu
przekraczającego rok podatkowy. Żaden przepis prawa nie wskazuje, że rata inicjalna
obejmuje lub dotyczy całego okresu leasingu. Zapłata raty inicjalnej jest warunkiem
wstępnym do zawarcia umowy leasingu, w związku z czym, jak każda opłata, która
musi być poniesiona w celu spełnienia dalszych warunków umowy, jest kosztem
uzyskania przychodu w dacie jej poniesienia. Wstępna opłata leasingowa ma charakter
opłaty samoistnej nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, zaś jej
poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu. Nie można
powiedzieć, iż dotyczy ona okresu, na jaki umowa została zawarta. Stąd też zdaniem
Sądu wstępna opłata leasingowa powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazowo,
bez konieczności rozliczania jej w czasie. Opłata inicjalna dotyczy bowiem nie tyle
samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego. Opłatę
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wnosi leasingobiorca (korzystający) zanim jeszcze leasing zostanie uruchomiony. Z
zasady to właśnie od niej zależy, czy do leasingu w ogóle dojdzie.
W wyroku z dnia 22 czerwca 2011 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Łd
511/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wskazał z kolei, iż instytucję
szacowania utożsamiać należy z formą wymuszania definiowania wielkości zobowiązań
podatkowych, a w konsekwencji egzekwowania należności z tytułu podatków, a nie z
podatkowym postępowaniem dowodowym, uregulowanym w ustawie Ordynacja
podatkowa. W ocenie Sądu, gdyby nawet, choćby hipotetycznie przyznać szacunkowi
walor dowodu lub okoliczności faktycznej, o której mowa w art. 240 § 1 pkt 5 O.p., to i
tak nie sposób przyznać mu cechy nowości, która jest niezbędna dla spełnienia
przesłanki z art. 240 § 1 pkt 5 O.p.
Zdaniem Sądu, nie mają również waloru nowych i istotnych dowodów
powoływane w skardze bankowe przelewy dokumentujące zapłatę za wykonanie usług.
Treść tych dowodów została ujawniona i oceniona w stosownym dokumencie
urzędowym, jakim, w rozumieniu art. 194 § 1 O.p., jest protokół kontroli, nie ma przy
tym żadnych przeszkód prawnych, by wykorzystać ten dokument w ramach
postępowania podatkowego w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku
dochodowym od osób prawnych za dany rok podatkowy. Okoliczność uregulowania w
całości należności z tytułu wykonania spornych usług nigdy nie była kwestionowana w
toku postępowania podatkowego. Zapoznając się z treścią protokołu kontroli organ
wydający decyzję wymiarową zaznajomił się z tą okolicznością (zapłatą za faktury) z
urzędu. W świetle art. 187 § 3 O.p. uzasadniało to zaniechanie przeprowadzenia
dowodu co do tej okoliczności, przy uznaniu jej za notorię urzędową. Dlatego
ujawnienie przez stronę skarżącą, w ramach żądania wznowienia postępowania,
przedmiotowych przelewów bankowych nie spełnia przesłanki z art. 240 § 1 pkt 5 O.p.
W podjętym przez Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w dniu 5
lipca 2011 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 653/11 wyroku przedmiotem rozważań była
Konwencja podpisana w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzeczypospolitą
Polską, a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i
zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U.
z 2003 r. Nr 216, poz. 2120 ze zm.). Konwencja ta zawarła w art. 11 dodatkowy ust. 3,
zgodnie z którym bez względu na postanowienia ustępu 2, odsetki, o których mowa w
ustępie 1, podlegają opodatkowaniu tylko w Umawiającym Państwie, w którym odbiorca
odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, jeżeli odbiorca ten jest osobą
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uprawnioną do odsetek i jeżeli takie odsetki są wypłacane: c) w związku z jakąkolwiek
pożyczką udzieloną przez bank.
W ocenie Sądu, ponieważ umowa cash poolingu jest zawierana pomiędzy
podmiotami powiązanymi, które nie są bankami, odsetki wypłacane w związku z
zawarciem takiej umowy, nie mogą zostać uznane za odsetki wypłacone w związku z
jakąkolwiek pożyczką udzieloną przez bank. Dyspozycją art.11 ust. 3 lit c) Konwencji
objęte są bowiem wyłącznie odsetki powstałe na skutek korzystania przez określoną
osobę

z kapitału

banku. Pojęcie

„w związku” nie

może oznaczać

niczym

nieograniczonego związku. W kontekście Komentarza do Modelowej Konwencji OECD
pojęcie „związek” należy odnosić wyłącznie do odsetek wypłaconych na podstawie
umowy zawartej z bankiem. Istota cash poolingu pozwala przyjąć, że bank pełni tu rolę
zarządcy oraz koordynatora środków finansowych, tym samym nie jest ich właścicielem,
co wynika z istoty zarządzania środkami finansowym należącymi do podmiotów z grupy.
Rozpoznając sprawę o sygn. akt I SA/Łd 766/11 (wyrok z dnia 7 września 2011
r.) Sąd stwierdził, iż w myśl art. 16 ust. 1 pkt 37 pdp nie uważa się za koszty uzyskania
przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest
obowiązkowa. W sprawie tej strona poniosła wydatek na rzecz konsorcjum
(stowarzyszenia) Etoh-Reach Association. Wskazała przy tym, że wydatek ten polegał
na wniesieniu opłaty członkowskiej jak również, że członkostwo w przedmiotowym
stowarzyszeniu nie jest obowiązkowe. Powołała się na otrzymany rachunek, z którego
wynika, iż poniesiona opłata została określona jako zwyczajna opłata członkowska. Sąd
wywodząc, że skoro przynależność do Etoh-Reach Association nie jest obowiązkowa to
do wydatku w postaci składki członkowskiej uiszczonej na rzecz wymienionego
podmiotu ma zastosowanie wskazany przepis ustawy podatkowej, przedstawionemu
wyżej poglądowi nie sprzeciwia się, przy tym argument strony skarżącej, iż sporny
wydatek jest w istocie zapłatą za usługę świadczoną przez stowarzyszenie na rzecz
strony w postaci umożliwienia wykorzystania dokumentacji niezbędnej w procesie
obligatoryjnej rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), warunkującej
możliwość wprowadzenia do obrotu wyrobu zawierającego alkohol etylowy.
Zdaniem Sądu, za tym stanowiskiem przemawia dodatkowo podniesiona przez
stronę okoliczność, iż sporna opłata liczona jest jako kwota bazowa (12500 euro) oraz
odsetki w określonej wysokości naliczane za każdy miesiąc opóźnienia w przystąpieniu
do konsorcjum liczone od kwietnia 2009 r. Przedstawiony sposób wyliczania spornego
wydatku uzależnia zatem jego wysokość od daty przystąpienia do konsorcjum, co z całą
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pewnością uniemożliwia przyjęcie, jak chce tego strona skarżąca, iż jest to cena za
usługę świadczoną przez konsorcjum na jej rzecz.
Nakazu przynależenia do stowarzyszenia ECHA nie można, w ocenie Sądu,
doszukiwać się w tych uregulowaniach prawa wspólnotowego, które ustanawiają
prawny nakaz udostępniania badań potencjalnym rejestrującym (np. spółce) przez
odpłatne przystąpienie do konsorcjum (stowarzyszenia). Zależność jest taka, że każdy
rejestrujący, w tym także spółka, który poniesie opłatę członkowską ma prawo
wykorzystać wyniki badań już przeprowadzonych, lecz bynajmniej nie ma obowiązku
przystąpienia

do

konsorcjum.

W

takim

przypadku

może

stosowne

badania

przeprowadzić we własnym zakresie, jak zresztą wskazała to spółka skarżąca.
W wyroku z dnia 12 października 2011 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Łd
1097/11, Sąd stwierdził, że art. 12 ust. 4 pdp dotyczy przychodów wyłączonych z
przychodów opodatkowanych, które są przysporzeniami traktowanymi przez przepisy o
rachunkowości jako niebędące składnikiem rachunku wyników. Są to zdarzenia
bilansowe, które z natury rzeczy nie stanowią przychodów. Operacje te nie mają
charakteru definitywnego, zatem powinny być neutralne podatkowo. Koszty ponoszone
w celu utworzenia lub powiększenia kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo
funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo
funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 4 pdp, a
więc koszty poniesione na utworzenie lub powiększenie źródła przychodów, nie mogą
być uznane za koszty podatkowe, chociażby pośrednio były zorientowane na uzyskanie
przychodów, gdyż inny jest cel ich poniesienia. Zwrot normatywny „do przychodów nie
zalicza się”, zawarty w art. 12 ust. 4 pkt 4 pdp, odnosi się, w ocenie Sądu, do
przychodów w rozumieniu art. 7 ust. 2 pdp, zgodnie z którym dochodem jest nadwyżka
sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Przepis
art. 12 ust. 4 pkt 4 pdp wyłącza określone w nim przychody z przychodów określonych
w art. 7 ust. 2 pdp. Ponieważ art. 7 ust. 2 pdp stanowi także o zdefiniowanych w art. 15
ust. 1 pdp kosztach uzyskania przychodów jako kategorii współtworzącej dochód
wskutek pomniejszenia przychodów o te koszty, staje się oczywiste, że koszty
uzyskania przychodów nie mogą być wiązane z przychodami, które z przychodów w
rozumieniu wynikającym z art. 7 ust. 2 pdp zostały wyłączone.
Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie można mówić
o innych przychodach niż te, które zostały wymienione w art. 12 ust. 1 pdp. Konstrukcja
tego przepisu powoduje, że gdyby nie wyłączenie z przychodów w art. 12 ust. 4 pkt 4
pdp wpłaty na kapitał zakładowy, również w przypadku jego podwyższenia stanowiłyby
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przychód spółki kapitałowej. Na zasadzie wyrażonej w art. 7 ust. 2 pdp przychód ten
brany byłby w rachunku wyliczenia dochodu podlegającego opodatkowaniu. Tego
rodzaju przychód, a „nie-przychód” z mocy art. 12 ust. 4 pkt 4 pdp jest pomijany dla
celów podatkowych. Wydatki bezpośrednio powiązane tym przychodem i warunkujące
jego wystąpienie w postaci wniesienia podwyższonego kapitału nie mogą zatem zostać
uznane za koszty uzyskania przychodów. Ocena ta nie może jednak zostać
rozciągnięta na tę część wydatków ogólnych spółki kapitałowej, których poniesienie nie
cechuje już tego rodzaju związku. Są to tzw. koszty ogólne funkcjonowania osoby
prawnej, służące zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, które nie
wykazują związku z konkretnym przychodem. Takie wydatki - stanowiące koszty
pośrednie - podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dniu, na który
ujęto ten koszt w księgach rachunkowych (art. 15 ust. 4, 4d i 4e pdp). Należy do nich
zaliczyć: wydatki związane z doradztwem inwestycyjnym, pomocą prawną, usługami
audytorskimi, usługami i pośrednictwem firmy inwestycyjnej, usługami marketingowymi i
poligraficznymi,

wycenami

i

tłumaczeniami. Wyłączenie

z

kosztów uzyskania

przychodów kosztów doradztwa biznesowego, prawnego i podatkowego stanowiło,
zdaniem Sądu, naruszenie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 4 pdp.
Analiza rozstrzygnięć organów podatkowych dowodzi, iż organy te co do zasady
stosowały

się

do

ukształtowanej

w

latach

poprzednich

w

orzecznictwie

sądowoadministracyjnym linii wykładni przepisów ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych czy też wyrażanych w tym orzecznictwie poglądów na tle
poszczególnych zagadnień prawnych, pojawiających się w rozpoznawanych przez nie
sprawach. W większości przypadków uwzględnienia przez Sąd wniesionych skarg,
przyczyną wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonego aktu było naruszenie
przepisów postępowania podatkowego, w tym niewłaściwe prowadzenie postępowania
wyjaśniającego i dowodowego, co w konsekwencji prowadziło do przedwczesnego lub
wadliwego zastosowania przepisów prawa materialnego.
Najczęstszą przyczyną odrzucenia skarg przez WSA w Łodzi było z kolei
nieuiszczenie wpisu sądowego przez stronę skarżącą oraz nie zachowanie terminu do
wniesienia skargi. Przyczyną umorzenia postępowania w sprawach było natomiast
skuteczne cofnięcie skargi.
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w sprawach z
zakresu podatków i opłat lokalnych rozpoznanych w 2011 roku kontynuowało linię
orzeczniczą prezentowaną w latach poprzednich. Podobnie jak w latach ubiegłych
sporą grupę stanowiły sprawy dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
W sprawach z powyższego zakresu zarysowały się następujące problemy:
Uwzględniając skargę w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 39/11 (wyrok z dnia 8 marca
2011 r.) Sąd wskazał, że nie można zgodzić się z tezą wyrażoną w zaskarżonej
interpretacji, jakoby odesłanie do unormowań Prawa budowlanego, zawarte w art. 1a
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(powoływanej dalej jako „u.p.o.l.”), wymagało stosowania odmiennych, bardziej
restrykcyjnych reguł wykładni. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. budowlą jest „obiekt
budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący 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”. Sformułowanie „w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego” oznacza, że interpretując pojęcia „obiektu budowlanego”
i „urządzenia budowlanego” należy skorzystać tych pojęć przypisując im treść taką jaką
mają w Prawie budowlanym. Innymi słowy organy podatkowe nie mogą nadawać tym
pojęciom treści, odbiegającej od tej jaką mają na gruncie Prawa budowlanego. Praktyka
taka jest sprzeczna z językowym brzmieniem art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. Zdaniem Sądu
gdyby ustawodawca zamierzał – jak to sugeruje organ interpretujący – zbudować
odmienne znaczenie tych pojęć, właściwe tylko na gruncie podatku od nieruchomości,
wówczas zamieściłby ich pełne definicje w u.p.o.l. Tymczasem ustawodawca użył w tym
przepisie innej techniki legislacyjnej tj. zastosował pełne odesłanie do przepisów Prawa
budowlanego ze wszystkimi tego konsekwencjami.
W ocenie Sądu organ podatkowy myli się twierdząc kategorycznie, że definicja
obiektu budowlanego, zawarta w art. 3 Prawa budowlanego, nie uległa zmianie. Organ
interpretujący nie dostrzega oczywistej zmiany, wprowadzonej na mocy ustawy z dnia 7
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (art. 65 tej ustawy).
Nowelizacja ta – z punktu widzenia zagadnienia przedstawionego we wniosku o
udzielenie interpretacji – w zasadniczy sposób zmieniła definicję pojęcia „budowla”.
W art. 3 ust. 3 Prawa budowlanego przyjęto, że ilekroć w ustawie jest mowa o
budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub
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obiektem małej architektury, m.in. obiekt liniowy. Ustawodawca definiując pojęcie
obiektu liniowego wskazuje, że należy przez nie rozumieć obiekt budowlany, którego
charakterystycznym parametrem jest długość. Chodzi zatem w szczególności o linie
kablowe nadziemne, umieszczone bezpośrednio w ziemi, podziemne, a także
kanalizację kablową. Ustawodawca zastrzega jednak, że kable zainstalowane w
kanalizacji kablowej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia
budowlanego (art. 3 ust. 3a Prawa budowlanego).
W konsekwencji, po zmianie definicji pojęcia „budowla”, zawartej w Prawie
budowlanym, nie ma obecnie żadnych wątpliwości, że kanalizacja kablowa, w której
umieszczana jest linia telekomunikacyjna stanowi obiekt liniowy, a w konsekwencji
obiekt budowlany (precyzyjniej – budowlę) w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
Linia telekomunikacyjna zaś umieszczona w tej kanalizacji, w odróżnieniu od samej
kanalizacji, ale też linii kablowej nadziemnej umieszczonej bezpośrednio w ziemi
i podziemnej, nie jest ani budowlą, ani jej częścią, ani też urządzeniem budowlanym.
W konsekwencji linia taka nie mieści się również w pojęciu obiektu budowlanego ani
urządzenia budowlanego w rozumieniu wspomnianego już przepisu art. 1a ust. 1 pkt 2
u.p.o.l.
Skoro zatem zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomości podlegają w szczególności budowle lub ich części związane z
prowadzeniem

działalności

gospodarczej,

to

biorąc

pod

uwagę,

że

linia

telekomunikacyjna umieszczona w kanalizacji kablowej nie jest ani budowlą, ani też jej
częścią - nie stanowi przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a jej
wartość, zgodnie z art. 6 ust. 3 u.p.o.l., nie jest uwzględniana w podstawie jego
wymiaru.
Oddalając skargę w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 69/11 (wyrok z dnia 13 kwietnia
2011 r.), Sąd wskazał, że skarżąca spółka złożyła korektę deklaracji na podatek od
nieruchomości na rok 2010 wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, wyjaśniając, że
korekta dotyczy zastosowania zwolnienia od podatku powierzchni budynku, na którym
zrealizowano nowe inwestycje zgodnie z uchwałą Rady Miasta

z dnia 24 stycznia

2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Sąd podkreślił, że zwolnienia podatkowe przewidziane w uchwale Rady Miasta
mają charakter pomocy de minimis. Zwolnienia te uchwalane są na podstawie art. 7 ust.
3 u.p.o.l. (w dacie wydawania decyzji tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844), z
uwzględnieniem wymogów wynikających z rozporządzenia Komisji WE Nr 1998/2006 z
dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis
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(Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.). Zgodnie z art. 5 ust. 3 i 3c ustawy z dnia
31 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
Nr 123, poz. 1291), regulującej zasady i tryb udzielania pomocy publicznej, podmioty
udzielające

pomocy

wydają

z

urzędu

beneficjentowi

pomocy

zaświadczenie

stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Zatem wydanie zaświadczenia nie jest jedynie
potwierdzeniem

uzyskania

ulgi

podatkowej,

lecz

ma

charakter

normatywny,

uprawniający beneficjenta pomocy do wykazania się tym, że udzielona pomoc ma
charakter de minimis. Ma to uzasadnienie w tym, że funkcjonowanie pomocy de minimis
w postaci zwolnień od podatku od nieruchomości wiąże się z koniecznością wydawania
zaświadczeń o pomocy de minimis, obowiązkiem badania dopuszczalności tego rodzaju
pomocy oraz obowiązkami sprawozdawczymi.
Zdaniem Sądu § 1 wskazanej uchwały Rady Miasta z dnia 24 stycznia 2007 r.,
zgodnie z którym zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub
ich części związane z działalnością gospodarczą produkcyjną i usługową, na których
podatnik zrealizuje nowe inwestycje lub na których tworzy nowe miejsca pracy - nie
oznacza, że skorzystanie ze zwolnienia jest pozostawione uznaniu podatnika.
Warunkiem uzyskania pomocy jest nie tylko spełnienie wymaganych przesłanek z § 3
cytowanej uchwały, lecz także pozytywna weryfikacja ziszczenia się tych przesłanek,
dokonywana przez organ administracji. Odmienny pogląd, bazujący na stanowisku, że
podatnik korzysta ze zwolnienia automatycznie z mocy uchwały, pozostaje w
sprzeczności z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
w ramach zasady de minimis (Dz.U. WE L 10 z dnia 13 stycznia 2001 r.), zgodnie z
którym państwo członkowskie jest zobligowane do informowania zainteresowanego
przedsiębiorcę, iż udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis.
Powołany wyżej przepis art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 kwietnia 2004 r., nakłada na
podmioty wskazane w art. 2 pkt 12 tej ustawy obowiązek określonego działania
polegającego na podejmowaniu czynności materialno-technicznych sprowadzających
się do wydawania zaświadczeń, w których następuje urzędowe potwierdzenie stanu
faktycznego lub prawnego (vide B. Adamiak, J. Borkowski Kodeks postępowania
administracyjnego, Komentarz, Warszawa 2000, s. 733). Zaświadczenie takie jest,
stosownie do § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegółowych

warunków

udzielania

pomocy

de

minimis

przedsiębiorcom
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prowadzącym zakłady pracy chronionej, podstawą do zakwalifikowania udzielonej
pomocy jako pomocy de minimis.
W ocenie Sądu skarżąca spółka pominęła wskazaną wyżej drogę polegającą na
konieczności uzyskania potwierdzenia (zaświadczenia) tego, że pomoc, której się
domaga ma charakter pomocy de minimis. Dopóki zaś tryb ten nie będzie zrealizowany,
wysokość podatku od nieruchomości zgodna z pierwotną deklaracją musi być uznana
za prawidłową, zaś wniosek o stwierdzenie nadpłaty nie będzie miał uzasadnionych
podstaw prawnych.
Zgodnie bowiem z art. 72 §1 pkt 1 Ordynacji podatkowej za nadpłatę uważa się
kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Nie może zaś być uznany
za nadpłacony ani nienależnie zapłacony podatek, który wynika z prawidłowej deklaracji
podatkowej. Próba wzruszenia tej deklaracji zainicjowana przez spółkę złożonym
wnioskiem okazała się bezskuteczna, z uwagi na niezachowanie trybu postępowania
potwierdzającego, że pomoc ma charakter pomocy de minimis.
Sąd podniósł dodatkowo, że w ramach sprawy zakreślonej żądaniem strony
skarżącej zawartym we wniosku, nie mieści się odnoszenie się sądu do argumentów
każdej ze stron w przedmiocie spełnienia przez spółkę warunków uprawniających do
skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w uchwale Rady Miasta z dnia 24 stycznia
2007 r.
Uchylając interpretację w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 70/11 (wyrok z dnia 8
kwietnia 2011 r.) Sąd wskazał, że słupy oświetleniowe znajdujące się w pasie
drogowym są budowlami związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą
ruchu drogowego. Przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)
jednoznacznie kwalifikują budowle instalacji oświetlenia drogowego, jako urządzenia
technicznego wyposażenia dróg. Zgodnie zaś z § 1 ust. 3 powołanego rozporządzenia
warunki techniczne drogi mają zapewnić bezpieczeństwo jej użytkowania. W ocenie
Sądu stanowi to przesłankę przesądzającą o konieczności zaliczenia urządzeń
oświetleniowych do kategorii urządzeń technicznych, związanych z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obsługą ruchu. Poszczególne urządzenia techniczne służą wszak
realizacji warunków, którym powinna odpowiadać droga, określonych przez powyższe
rozporządzenie. Mimo, że § 109 tego rozporządzenia zawiera jedynie przykładowe
wyliczenie sytuacji, w których droga wymaga oświetlenia, należy przyjąć, iż jej
oświetlenie zawsze zwiększa bezpieczeństwo odbywającego się na niej ruchu. A
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zatem, chociaż nie wszystkie drogi są oświetlone, fakt, że dana droga jest wyposażona
w słupy oświetleniowe, jest w każdym wypadku równoznaczny z wyposażeniem jej w
urządzenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu.
W zakresie ustaleń stanu faktycznego, Sąd podzielił stanowisko strony skarżącej,
że słupy oświetleniowe są urządzeniami technicznymi, związanymi z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obsługą ruchu, o których mowa w definicji pasa drogowego, zgodnie
z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115 ze
zm.). Stosownie do wymienionego przepisu pas drogowy to wydzielony liniami
granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym
zlokalizowane są droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z
potrzebami zarządzania drogą.
Spór zaistniały między stronami postępowania dotyczył wykładni prawa
materialnego, tj. art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia
2007 r. W uprzednio obowiązującym stanie prawnym, na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4
u.p.o.l. wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości były „pasy drogowe
wraz

z

drogami

oraz

obiektami

budowlanymi

związanymi

z

prowadzeniem,

zabezpieczeniem i obsługą ruchu”. Z dniem 1 stycznia 2007 r. zwolnienie objęło
natomiast „grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o
drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych”.
W tak ustalonym stanie prawnym i faktycznym Sąd stwierdził, że na gruncie
poprzedniego stanu prawnego zwolnienie słupów oświetleniowych od podatku od
nieruchomości nie budziło wątpliwości. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sądy
przyjmowały, że warunkiem wystarczającym dla zastosowania zwolnienia podatkowego
było położenie budowli w ciągu pasa drogowego oraz jej powiązanie z prowadzeniem i
zabezpieczeniem

ruchu.

Urządzenia

oświetlenia

drogowego

były

przy

tym

jednoznacznie kwalifikowane, jako mieszczące się w pojęciu budowli dróg publicznych i
będące urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.
Wobec powyższego Sąd stwierdził, że decydującym jest, jakim funkcjom
faktycznie służy zlokalizowana w obrębie pasa drogowego budowla. Świadcząc wszak
usługi oświetleniowe na rzecz gminy skarżąca spółka niewątpliwie działa, jako
przedsiębiorca, pobierając stosowne opłaty za świadczone usługi. W tym miejscu
zauważyć jednak należy, że po pierwsze gmina ma obowiązek zapewnienia oświetlenia
na określonych odcinkach pasów drogowych leżących w jej obrębie oraz po drugie, że
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słupy oświetleniowe przede wszystkim służą strategicznemu i wynikającemu wprost z
przepisów prawa celowi, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na drodze, a nie celom
komercyjnym wynikającym jedynie z prowadzonej działalności gospodarczej.
Reasumując Sąd wskazał, że jeśli daną budowlę można zaliczyć do urządzeń
technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczaniem i obsługą ruchu, to
podlega ona zwolnieniu od podatku, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 4 o.p.o.l., nawet,
jeśli stanowi ona własność przedsiębiorcy, o ile tylko budowla ta znajduje się w obrębie
gruntu zajętego pod pas drogowy drogi publicznej, który nie jest związany z
prowadzeniem działalności gospodarczej. Za taką interpretacją przemawia wykładnia
funkcjonalna

cytowanego

przepisu.

Użycie

reguł

wykładni

systemowej

bądź

funkcjonalnej w razie uzyskania jasności znaczeniowej interpretowanego pojęcia w
oparciu o reguły wykładni językowej, nie jest obowiązkiem interpretatora, a jedynie ma
służyć zrewidowaniu uzyskanego wyniku. Inaczej sytuacja ta kształtuje się, gdy reguły
wykładni językowej nie były wystarczające dla uzyskania owej „jasności”, albowiem tutaj
niezbędne jest użycie pozostałych reguł. W odniesieniu do omawianego przepisu
doniosłe znaczenie ma również reguła funkcjonalna odwołująca się do założeń o
prawodawcy, warunków kulturowych czy też aspektów aksjologicznych. Wynika stąd
zatem, że należy skonfrontować wykładnię językową z rezultatem wykładni systemowej
i analizą funkcjonalną w celu ustalenia, czy nie zachodzą wyjątkowe przypadki
przełamujące znaczenie językowe przepisu. W konsekwencji nie jest możliwe
pozostanie przy literalnym, wąskim rozumieniu cytowanego przepisu, lecz należy go
interpretować w szerszym kontekście funkcjonalnym i społecznym, który prowadzi do
wniosków zaprezentowanych przez Sąd w uzasadnieniu wyroku.
Natomiast w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 206/11 (wyrok z dnia 22 marca 2011 r.)
Sąd stwierdził, że co do zasady, aby dany obiekt podlegał regulacji u.p.o.l. (Dz. U. z
2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) - powinien zostać zaklasyfikowany do przedmiotów
opisanych art. 2 tej ustawy, a także jego dysponent musi legitymować się tytułem
prawnym, który ustawodawca uznaje za niezbędny, ażeby daną osobę (w tym
przypadku fizyczną) można było zaliczyć do kręgu podatników tego podatku (art. 3
ustawy).
Jak wynika ze stanowiska uzasadnienia skargi, skarżąca nie ma wątpliwości, że
jest podatnikiem podatku od nieruchomości, gdyż wybudowała przedmiotowy pawilon
handlowy, uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę, która nigdy nie miała charakteru
okresowego, uzyskała także pozwolenie na użytkowanie pawilonu.

50

W ocenie Sądu wniosek ten jest nieuprawniony. Strona dysponuje terenem, na
którym posadowiony jest pawilon handlowy na podstawie umowy najmu. Sąd zwrócił
uwagę, że to nie strona była adresatem decyzji o pozwoleniu na budowę przenośnych
pawilonów

kontenerowych,

lecz

poprzednik

prawny

aktualnego

właściciela

nieruchomości. Również decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o
pozwoleniu na użytkowanie wybudowanych pawilonów pod istniejącymi wiatami
handlowymi na terenie posadowienia pawilonu, który użytkuje strona, została wydana
dla wynajmującego, a nie dla niej.
Tym samym Sąd przyznał rację organowi podatkowemu, który stwierdził, że
skarżąca jest posiadaczem zależnym gruntu oraz użytkownikiem przedmiotowego
pawilonu handlowego. Skarżąca nie jest więc posiadaczem samoistnym, a tym bardziej
właścicielem przedmiotowego pawilonu. Skoro zatem strona nie należy do żadnej z
kategorii podatników podatku od nieruchomości wymienionych w art. 3 u.p.o.l., to ta
okoliczność przesądza o braku jej podmiotowości podatkowej.
W sprawie o sygn. akt I SA/Łd 831/11 (wyrok z dnia 6 września 2011 r.),
uchylając zaskarżoną decyzję Sąd stwierdził, że pojęcie „względów technicznych” nie
zostało bezpośrednio zdefiniowane przez ustawodawcę, należy zatem przyjąć
rozumienie wynikające z języka potocznego i pomocniczo z prawa budowlanego. Nie
znajdują uzasadnienia jednak poglądy, że tylko decyzja organów nadzoru budowlanego
jest podstawą do wykazania, że ze względów technicznych w budynku nie może być
prowadzona działalność gospodarcza. Takiego wymogu nie ma bowiem w art. 1a ust. 1
pkt 3 u.p.o.l.
W ocenie Sądu „względy techniczne” nie zawsze są łatwe do ustalenia – tak było
właśnie w rozpoznawanej sprawie. W odwołaniu strona podniosła zarzut, że ocena
stanu budynku, wymagającego wzmocnienia jego konstrukcji, powinna zostać
dokonana na podstawie opinii biegłego. Wniosek dowodowy strony nie został jednak
uwzględniony, organ uznał bowiem, że dla rozstrzygnięcia sprawy dowód ten jest
całkowicie nieprzydatny, gdyż biegły nie jest potrzebny do dokonywania interpretacji
pojęć prawnych, a poza tym biegły mógłby stwierdzić jedynie stan obecny, a nie stan w
jakim były nieruchomości w przeszłości.
Ze stanowiskiem tym Sąd się nie zgodził. W ocenie Sądu okoliczność, czy w
sprawie zachodzą „względy techniczne”, o jakich mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.,
może być dowodzona wszelkimi środkami dowodowymi. Do środków tych niewątpliwie
należą zarówno orzeczenia organów nadzoru budowlanego, jak i opinie specjalistów
(biegłych) z zakresu budownictwa. Nie są to jednak środki dowodowe wyłącznie
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właściwe, ponieważ i w tym przypadku zastosowanie ma zasada wyrażona w art. 180 §
1 Ordynacji podatkowej, w myśl której jako dowód należy dopuścić wszystko, co może
przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
W ocenie Sądu błędne było stanowisko organu, że dla ustalenia czy obiekt
jest budynkiem oraz czy zachodzą względy techniczne w rozumieniu art. 1a ust. 1
pkt 3 u.p.o.l., uniemożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej, nie są
wymagane wiadomości specjalne, a tym samym nie ma potrzeby powoływania
biegłego. Organ zasadnie twierdzi, że nie jest rolą biegłego dokonywanie
interpretacji pojęć prawnych, ale przecież nie w tym celu biegły jest powoływany.
Biegły powinien wypowiedzieć się co do stanu technicznego budynków na podstawie
zgromadzonej dokumentacji, która powinna istnieć w odniesieniu do badanego roku,
w sytuacji gdy stan budynku wymagał prowadzenia szeroko zakrojonych robót
budowlanych. W tym kontekście błędne było również stanowisko organu, że biegły
mógłby stwierdzić jedynie stan obecny, a nie stan w jakim były nieruchomości w
przeszłości.
W toku postępowania strona skarżąca przedłożyła pewne dowody dotyczące
stanu technicznego budynków w danym roku, które organ - powołując się na
orzecznictwo sądów administracyjnych - omówił dość ogólnie, co do zasady
stwierdzając, że „względy techniczne” nie zaistniały, gdyż w okresie późniejszym
budynki zostały przywrócone do używania.
Zdaniem Sądu niewątpliwie „względy techniczne" nie mogą być utożsamiane ze
stanem

technicznym

nieruchomości

dokonaniem modernizacji budynku.

wymagającej

okresowego

remontu

lub

Jednak dla wykazania, że zaistniały bądź nie

zaistniały takie właśnie okoliczności, bardzo pomocną może okazać się opinia
biegłego.
W ocenie Sądu względów technicznych nie można utożsamiać wyłącznie z
takimi wadami, które mają charakter absolutnie nieodwracalny, tj. niemożliwy do
usunięcia. Gdyby bowiem tak przyjąć, dla zaistnienia względów technicznych
koniecznym byłoby wykazanie, że budynek lub budowla stanowią ruiny, nadające się
tylko do rozbiórki. A przecież organ sam wskazuje na możliwość wykazania względów
technicznych decyzjami o opróżnieniu bądź wyłączeniu z użytkowania budynku, czy
zakazu użytkowania obiektu, do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. A
zatem okoliczności wskazujące na względy techniczne mogą mieć charakter
odwracalny i - w ocenie Sądu - nie muszą być wykazywane wyłącznie decyzjami
administracyjnymi organu nadzoru budowlanego.
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Istnienie względów technicznych sprowadza się do wykazania, że nieruchomość
została całkowicie lub w znacznej części zdegradowana, przez co utraciła swoją
pierwotną funkcję i przeznaczenie.
Posłużenie się opinią biegłego dla jednoznacznego rozróżnienia czynności
zwykłego remontu lub adaptacji budynku z czynnościami zmierzającymi w istocie do
rewitalizacji budynku, który wcześniej nie mógł być wykorzystywany do prowadzenia
działalności gospodarczej ze względów technicznych - jest bardzo pomocne,
szczególnie w sytuacji gdy skarżąca spółka posiada znaczną ilość nieruchomości w
bardzo różnym stanie technicznym, zaś organ i strona tak dalece różnią się w
poglądach dotyczących ustalenia stanu faktycznego sprawy.
W ocenie Sądu celem przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego nie jest
interpretacja pojęć prawnych, a jedynie ustalenie stanu faktycznego, który ma
podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. W zaskarżonej decyzji organ
wskazuje na pewne okoliczności, z których jednoznacznie wynika, że stan niektórych
budynków spółki był zły, o czym świadczy występowanie dziur w pokryciach
dachowych, czy stropach oraz późniejsze czasowe zdjęcie pokrycia dachowego, czy
ścian zewnętrznych. W ocenie Sądu okoliczności takie nie są typowe dla zwykłego
okresowego remontu.
Sąd stwierdził, że ewentualne wystąpienie „względów technicznych” nie powoduje
jednak wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a jedynie zmianę
stawki na niższą – taką jak dla pozostałych budynków czy gruntów. Za błędną zatem Sąd
uznał deklarację spółki, z której wynikał podatek w kwocie 0 zł.
Zdaniem

Sądu

plan

zagospodarowania

przestrzennego

lub

studium

uwarunkowań przestrzennych oraz zamierzenia podatnika nie mają istotnego znaczenia
dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze
zm.), podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i
budynków. Jeżeli podatnik uważa, że dane te są wadliwe lub nieaktualne, powinien
podjąć stosowne działania zmierzające do dokonania zmian w zapisach ewidencji
gruntów i budynków.
Kolejną kwestią w tej sprawie było zastosowanie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 6
u.p.o.l., dotyczącego zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków
wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i
konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie dotyczące budynków i gruntów
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wpisanych do rejestru zabytków znajduje zastosowanie, gdy wpis tych przedmiotów ma
charakter indywidualny. Omawiane zwolnienie z podatku obejmuje wyłącznie budynki
(pałace, zamki, kamienice) i grunty (ogrody, place, aleje) stanowiące wartości
zabytkowe, które potwierdza wpis ich do rejestru zabytków. Dla zastosowania
zwolnienia

konieczne

jest

również

wypełnienie

drugiej

przesłanki,

dotyczącej

utrzymania i konserwacji nieruchomości zabytkowej, zgodnie z przepisami o ochronie
zabytków. Zwolnienie nie dotyczy oczywiście nieruchomości lub jej części w przypadku
prowadzenia na jej obszarze działalności gospodarczej. Obok wpisu do rejestru
zabytków, dla zastosowania zwolnienia istotne znaczenie ma również spełnienie
warunku utrzymania i konserwacji nieruchomości zgodnie z przepisami o ochronie
zabytków.
Ponieważ z pisma konserwatora, znajdującego się w aktach sprawy, wynikało, że
nieruchomość nie była utrzymywana i konserwowana zgodnie z przepisami o ochronie
zabytków, Sąd nie stwierdził, aby w sprawie doszło do naruszenia art. 7 ust. 1 pkt 6
u.p.o.l.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 u.p.o.l. od podatku od nieruchomości zwalnia się
również prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej - w
zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie
zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie
tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu
zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady
aktywności zawodowej.
Zdaniem Sądu sam fakt prowadzenia zakładu pracy chronionej nie uzasadnia
jeszcze zastosowania zwolnienia w stosunku do wszystkich nieruchomości, będących
własnością prowadzącego zakład. Zwolnione od podatku są jedynie te nieruchomości,
które służą do prowadzenia zakładu.
W ocenie Sądu fakt, że za lata wcześniejsze organ objął zwolnieniem większą
powierzchnię

przedmiotowej

nieruchomości,

nie

oznacza

naruszenia

zakazu

reformationis in peius – jak twierdzi skarżąca. Organ nie może bowiem powielać
swojego błędu w kolejnych sprawach, tylko dlatego, że raz przyjął określony pogląd,
który nie znajduje uzasadnienia prawnego. W tej sytuacji Sąd nie dopatrzył się
zarzucanego w skardze naruszenia art. 7 ust. 2 pkt 4 u.p.o.l.
Dla rozstrzygnięcia sprawy istotne było również ustalenie momentu, od którego
skarżąca spółka stawała się podatnikiem podatku od nieruchomości.
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Sąd wskazał na art. 27 zd. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), zgodnie z
którym oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie tego
prawa w drodze umowy, wymaga wpisu w księdze wieczystej. Wpis do księgi wieczystej
prawa użytkowania wieczystego, w przeciwieństwie do prawa własności, w tym zakresie
ma charakter konstytutywny, co oznacza że powstanie tego prawa i jego przejście na
nabywcę uzależnione zostało od dokonania wpisu w księdze wieczystej. Jednakże
zgodnie z art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wpis w księdze wieczystej
ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu. Stąd dla ustalenia
daty nabycia prawa użytkowania wieczystego istotna jest data złożenia wniosku o
wpisanie tego prawa do księgi wieczystej, którego następstwem było skuteczne
dokonanie wpisu do księgi wieczystej, nie zaś data złożenia wniosku, który został
oddalony.
Sąd nie podzielił stanowiska organu, że skarżąca spółka stała się podatnikiem
podatku od nieruchomości od daty zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania
wieczystego gruntu i własności budynków, gdyż uzyskała samoistne posiadanie tych
nieruchomości na podstawie § 8 wskazanej umowy (przepis ten stanowił, że wydanie
nieruchomości nabywcy nastąpi w dniu podpisania umowy). Sąd podkreślił, że w tym
czasie Spółka nie mogła w pełni realizować swojego prawa i nie władała przedmiotowymi
nieruchomościami jak właściciel. W ocenie Sądu osoby reprezentujące Spółkę miały tego
świadomość, co potwierdza chociażby fakt złożenia wniosku o wpisanie prawa do księgi
wieczystej. Stąd też nie można przyjąć nawet, że w okresie pomiędzy zawarciem umowy
sprzedaży, a wpisem prawa skarżącej do księgi wieczystej Spółka była posiadaczem
samoistnym w złej wierze.
Tym samym Sąd uznał, że stanowisko organu uznające skarżącą za podatnika w
odniesieniu do tych nieruchomości począwszy od daty zawarcia umowy sprzedaży,
narusza art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.
Z kolei w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 1013/11 (wyrok z dnia 5 października 2011
r.) Sąd oddalając skargę wskazał, że zgodnie z art. 6 ust. 9 u.p.o.l. osoby prawne są
obowiązane: 1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu
właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje
na podatek od nieruchomości (i obiektów budowlanych) na dany rok podatkowy,
sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy
powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie tego obowiązku; 2) odpowiednio skorygować deklaracje w
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razie zaistnienia określonych zdarzeń, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego
zdarzenia; 3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania
- na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania
obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. Nadto stosownie do
art. 4 ust. 1 u.p.o.l. podstawę opodatkowania stanowi: 1) dla gruntów - powierzchnia; 2)
dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa; 3) dla budowli lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1
stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku,
niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie
zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego
odpisu amortyzacyjnego. Natomiast wysokość podatku dla gruntów i budynków lub ich
części jest wyrażana w stawkach kwotowych, a dla budowli w stawkach procentowych.
Oznacza to, że wysokość podatku w każdym wypadku koreluje z ujawnioną podstawą
opodatkowania.
W ocenie Sądu z powyższego wynika, że przepisy u.p.o.l. regulujące
postępowanie podatkowe oparte na technice samoobliczenia, nie wprowadzają
wyraźnego zakazu złożenia więcej niż jednej deklaracji na poszczególne przedmioty
opodatkowania. Zakaz taki nie wynika bowiem ani z przyjętego przez ustawodawcę
sposobu rozliczania ani z przyjętej metody liczenia podstawy opodatkowania i stawek
podatku. Stąd też, w przypadku określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości
od przedmiotów opodatkowania wykazanych w jednej z deklaracji (z pominięciem
pozostałych przedmiotów opodatkowania wykazanych w drugiej z deklaracji) nie można
mówić o rażącym naruszeniu prawa. Organ podatkowy może bowiem wydać następną
decyzję, o ile będą zachodziły przesłanki, o jakich mowa w art. 21 § 3 Ordynacji
podatkowej, w której orzeknie w pozostałym zakresie.
Przedmiotem zainteresowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
w 2011 roku były również sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych w podatku od
środków transportowych.
Oddalając skargę w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 107/11 (wyrok z dnia 14 czerwca
2011 r.) Sąd wskazał, że w myśl art. 8 pkt. 4 u.p.o.l. opodatkowaniem podatkiem od
środków transportu podlegają także ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
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ton. Z kolei stosownie do treści art. 9 ust. 5 u.p.o.l. niniejszy obowiązek wygasa z
końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana
została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
Zdaniem Sądu dla rozstrzygnięcia sprawy konieczne było ustalenie, czy
uszkodzenie spornych pojazdów na skutek wypadku samochodowego w 2003 roku,
który faktycznie wyeliminował je z ruchu, powoduje, że skarżący utracił przymiot
podatnika w podatku od środków transportowych na skutek wygaśnięcia wskazanego
zobowiązania podatkowego.
W ocenie Sądu kluczowe było stwierdzenie, że w 2005 roku skarżący nie
wyrejestrował pojazdów, ani nie zostało dokonane ich czasowe wycofanie z ruchu, a w
świetle powołanych przepisów, okoliczność faktyczna całkowitego uszkodzenia
pojazdów skutkująca ich praktyczną eliminacją z ruchu, pozostaje bez wpływu na
obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych.
Zdaniem Sądu nie budzi wątpliwości interpretacja zacytowanych przepisów
prawa podatkowego, zgodnie z którą konieczność opłacania podatku od środków
transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu, ani też od jego fizycznego
posiadania, a w konsekwencji obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania
pojazdu. Bez znaczenia jest fakt zutylizowania pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, czy
nawet jego kradzieży, gdy jego właściciel nie złoży stosownego wniosku, a starosta nie
wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.
W zakresie spraw dotyczących opłaty targowej - podobnie jak w latach ubiegłych
- kwestią sporną było ustalenie kryteriów przesądzających o rozróżnieniu budynków i
części budynków, w których prowadzona jest sprzedaż, od targowisk (hal targowych) w
rozumieniu art. 15 ust. 2a u.p.o.l.
Oddalając skargę w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 751/11 (wyrok z dnia 5 lipca
2011 r.) Sąd wskazał, że aby ocenić czy organy podatkowe postąpiły właściwie
określając skarżącemu zobowiązanie w zakresie opłaty targowej należy w pierwszej
kolejności zbadać, czy podatnik dokonywał sprzedaży na targowisku, czy też w
budynku (jego części), w dalszej natomiast kolejności – czy był podatnikiem podatku od
nieruchomości w miejscu prowadzenia działalności, tj. czy korzystał ze zwolnienia, o
którym mowa w art. 16 u.p.o.l.
W ocenie Sądu pierwsza z wymienionych okoliczności nie budzi kontrowersji.
Jest bowiem poza sporem jakiego rodzaju działalność prowadził podatnik oraz to, że
sprzedaż wykonywał w pawilonach handlowych znajdujących się na terenie targowiska.
Co istotne podatnik wynajmował miejsca (stanowiska) zajmowane przez ww. pawilony.
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Ponadto poza sporem pozostaje okoliczność, że pawilony te nie stanowiły budynków, o
których mowa w art. 15 ust. 2a u.p.o.l.
Z treści skargi oraz pism składanych przez stronę w toku postępowania
podatkowego, wynikało natomiast konsekwentne twierdzenie, że pawilon handlowy, w
którym podatnik prowadził sprzedaż, stanowił rodzaj budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1
pkt 2 u.p.o.l. W konsekwencji, zdaniem podatnika, budowla ta stanowiła przedmiot
opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a prowadzona w nim sprzedaż nie była
obciążona opłatą targową na mocy art. 16 u.p.o.l.
W ocenie Sądu rozpatrującego sprawę stanowisko podatnika było błędne, gdyż
zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. pojęcie budowla oznacza „obiekt budowlany w
rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej
architektury,
budowlanego

a

także

związane

urządzenie
z

budowlane

obiektem

w rozumieniu przepisów prawa

budowlanym,

które

zapewnia

możliwość

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem”. Z treści tego przepisu wyraźnie
wynika odesłanie do pojęcia „obiektu budowlanego” z przepisów Prawa budowlanego.
Tym samym, przy interpretacji pojęcia „budowli”, organy podatkowe zasadnie
odwoływały się przy do treści art. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego.
Zdaniem Sądu u.p.o.l., definiując w art. 2 ust. 1 przedmiot podlegający
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, nie rozciąga użytego w niej pojęcia
„budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” na
obiekty tymczasowe, które określa w sposób odrębny Prawo budowlane w art. 3 pkt 5.
Takim obiektem jest natomiast sporny pawilon handlowy. Wbrew sugestiom zawartym
w skardze – Sąd podkreślił, że budowla jest obiektem wyróżniającym się spośród
innych obiektów budowlanych, trwałym związaniem z gruntem (por. art. 3 ust. 3 Prawo
budowlanego). W taki też sposób rozumiana jest budowla w języku potocznym, czyli
jako coś „co zostało wybudowane; efekt działalności budowniczych stanowiący
skończoną całość użytkową, wyodrębniony w przestrzeni i połączony z gruntem w
sposób trwały” (Słownik Języka Polskiego PWN A-K pod red. prof. Mieczysława
Szymczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995).
Zaprezentowane rozumienie pojęcia „budowla” znajduje swoje potwierdzenie w
orzecznictwie sądów administracyjnych, np. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 6 grudnia
2005 r., I SA/Rz 216/05 oraz powiązany z nim wyrok NSA z dnia 8 maja 2007 r. II FSK
658/06, z których wynika, że obiekt typu „szczęka”, niepołączony trwale z gruntem, nie
mieści się w wymienionej w art. 2 ust 1 u.p.o.l. definicji nieruchomości bądź obiektu
budowlanego, gdyż nie stanowi ani budynku ani budowli, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt
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2 i 3 u.p.o.l. Stanowią o tym przepisy ustawy podatkowej odsyłające do Prawa
budowlanego w zakresie rozszyfrowania pojęcia obiektu budowlanego, to jest budynku
oraz budowli. Zawarte tam regulacje - jak wskazuje NSA - mają ograniczone
zastosowanie przy określaniu przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości i
należy je interpretować ściśle. Stosując tego rodzaju interpretację NSA wywodzi, że
obiekt typu „szczęka” nie mieści się w zakresie znaczeniowym pojęcia obiekt
budowlany, nie jest także budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 u.p.o.l. Tego rodzaju obiekt
mieści się w pojęciu tymczasowy obiekt budowlany, podobnie jak inne obiekty
wymienione w art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego np. kioski uliczne, czy pawilony
sprzedaży ulicznej. W konsekwencji nie podlega on, po myśli art. 2 ust 1 u.p.o.l.,
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
Stanowisko takie Sąd rozpoznający sprawę w pełni podzielił, wskazując, że na
to, że pawilon handlowy podatnika nie jest trwale związany z gruntem wskazują, oprócz
nazwy, akcentującej tymczasowy, nietrwały charakter związania z podłożem, także
zapisy w dokumentacji technicznej przedłożonej przez stronę, a w szczególności te jej
fragmenty, które mówią, że pawilon został posadowiony na poduszkach betonowych
ustawionych na istniejącym podłożu betonowym pokrytym asfaltem. Zdaniem Sądu,
wymienione cechy przesądzają o braku trwałego połączenia pawilonu z gruntem. Z tego
punktu widzenia rację miały organy podatkowe stwierdzając, że przenośny pawilon
handlowy strony skarżącej nie stanowił budowli w rozumieniu Prawa budowlanego, a co
za tym idzie także w rozumieniu u.p.o.l.
W roku 2011 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi nie rozpatrywał spraw z
zakresu opłaty od posiadania psów.
W jedynej sprawie dotyczącej podatku rolnego Sąd oddalił skargę wyrokiem z
dnia 7 grudnia 2011 r. akt I SA/Łd 1139/11. Na stronie ciążył obowiązek podatkowy w
zakresie podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, z tego względu organ
dokonał wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego. Strona nie złożyła wniosku o
uzasadnienie wyroku w terminie siedmiu dni od jego ogłoszenia.
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.
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FINANSE PUBLICZNE
W ramach niniejszego opracowania w pierwszej kolejności omówione zostaną
sprawy dotyczące dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (1), następnie
sprawy budżetowe (2), w końcu zaś najliczniejsza grupa spraw, których przedmiotem
były ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne
i Fundusz Pracy (3).
1. Uchylając zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu
pierwszej instancji w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 597/11, w przedmiocie określenia
przypadającej do zwrotu kwoty z tytułu pobrania w nadmiernej wysokości dotacji w 2008
roku na Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące A, Sąd podkreślił, że dopóki słuchacz
jest uczniem szkoły i nie zostanie skreślony zgodnie z postanowieniami statutowymi z
listy słuchaczy, przysługuje szkole dotacja niezależnie od tego, czy słuchacz uczęszcza
na zajęcia. Nieobecność na zajęciach i zaprzestanie uczęszczania do szkoły nie ma
wpływu na przyznane dotacje. Nieobecny jest bowiem słuchaczem danej szkoły,
figuruje w księdze słuchaczy. Odmienne zapisy wprowadzałyby pozaustawową formę
ograniczenia zasady wypłacania dotacji na każdego słuchacza, co pozostawałoby w
sprzeczności z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
2. W 2011 roku zapadło jedno rozstrzygnięcie w sprawie, której przedmiotem
był budżet gminy (sygn. akt I SA/Łd 764/11). W stanie faktycznym sprawy w
obowiązującym dla 2011 roku terminie nie doszło do uchwalenia budżetu Gminy P. na
zasadach ogólnych. Wobec tego koniecznym było przyjęcie rozwiązania doraźnego
jakim jest ustalenie budżetu w ograniczonym zakresie przez regionalną izbę
rozrachunkową. Uchwałę taką podjęło Kolegium Obrachunkowej Izby Obrachunkowej w
Ł. Skarżąca Gmina zarzuciła, iż nie wszystkie wydatki zostały uwzględnione w
budżecie.
Oddalając skargę Sąd pokreślił, iż zarzut skargi o nie ujęciu po stronie
wydatków pewnych pozycji nie mógł znaleźć usprawiedliwienia. Nie należy bowiem
zapominać, wskazał Sąd, że ustalony budżet przez Izbę jest formą zastępczą budżetu,
który co do zasady uchwala gmina oraz nie tracić z pola widzenia także tego, że po jego
ustaleniu przez Kolegium Izby organ stanowiący jednostki, a więc rada gminy,
odzyskuje swoje kompetencje w sprawach budżetowych i może dokonać własnego
uchwalenia budżetu, będącego w istocie nowelizacją budżetu zastępczego przyjętego
przez Izbę. Oczywiście w zakresie zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub
zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetowego stosownie do
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przepisu kompetencyjnego (art. 240 ust 2 u.f.p.) wymagana jest zgoda organu
wykonawczego. Tak ustalony budżet zastępczy funkcjonuje do czasu podjęcia
właściwej uchwały budżetowej. Oznacza to, że kontestowanie zaistniałego budżetu
będącego tylko i wyłącznie wyrazem niewypełnienia obowiązków przez gminę, którego
elementy w zakresie przyjmowanych wielkości po stronie wydatków mogą być
zmieniane w podejmowanej przez organ stanowiący stosownej uchwale w okresie
późniejszym, wydaje się być nieuzasadnionym przerzucaniem na podmiot zobowiązany
z mocy prawa do wypełnienia powstającej luki w zakresie prowadzenia gospodarki
finansowej przez gminę, suwerennych kompetencji posiadanych przez gminę.
3. Największą grupę spraw z zakresu finansów publicznych (ponad 30)
stanowiły sprawy, których przedmiotem były ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu składek
na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.
Spośród najczęściej popełnianych przez organy administracji błędów Sąd
wymieniał:
- braki w zakresie postępowania dowodowego, polegające w szczególności na
niedokonaniu przez organ (lub też dokonaniu w sposób niewłaściwy) oceny materiału
dowodowego, prowadzące do naruszenia art. 7 i art. 77 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego – m.in. sprawa I SA/Łd 43/11;
- niewłaściwe, niekompletne uzasadnienie wydanej decyzji (art. 107 § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego);
- nierozstrzygnięcie o całości żądania (art. 138 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego).
Uchylając zaskarżoną decyzję w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 259/11 Sąd
wskazał, iż podstawą rozstrzygnięcia sprawy winny być pewne i miarodajne ustalenia
co do wielkości środków, jakie pozostają w dyspozycji skarżącego po opłaceniu
wszelkich wydatków niezbędnych do zapewnienia egzystencji. Skoro bowiem znana i
niekwestionowana jest wysokość środków jakie uzyskuje skarżący miesięcznie to
badanie istnienia przesłanek umorzenia należności wymienionych w § 3 ust.1
rozporządzenia z dnia 31 lipca 2003 r. musi być oparte na wyliczeniu różnicy pomiędzy
obiema pozycjami. Innymi słowy pole wywodów organu jest zawężone do różnicy
pomiędzy wielkością otrzymywanych środków a ich stanem po dokonaniu wydatków
niezbędnych do przeżycia.
Z kolei oddalając skargi Sąd wielokrotnie podkreślał, że decyzje w przedmiocie
umarzania należności z tytułu składek podejmowane są na zasadzie uznania
administracyjnego. Oczywiście podlegają one kontroli sądowej, ale ze względu na
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specyficzny charakter spraw, których dotyczą, kontrola ta ma zakres nieco ograniczony.
Jeżeli zatem organ poprawnie przeprowadzi postępowanie dowodowe i dokonana przez
niego ocena stanu faktycznego jest właściwa, to samo wyprowadzenie wniosku
przesądzającego o wyniku sprawy jest zagadnieniem natury słusznościowej, które
pozostaje poza zakresem kontroli sądowej. Sąd administracyjny bada bowiem
zgodność z prawem, a nie wnika w celowość wydania decyzji i rozstrzygnięcia sprawy
w niej zawartego. Z tego też względu kontrola sądowa zmierza jedynie do ustalenia czy
na podstawie określonych przepisów prawnych dopuszczalne było wydanie decyzji
uznaniowej,

czy

administracyjnego

organ
i

przy

czy
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nie

przekroczył
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zindywidualizowanymi przesłankami (sygn. akt I SA/Łd 41/11).
Sąd podkreślał również (sprawa o sygn. akt I SA/Łd 496/11), że umorzenie
zaległości z tytułu składek ma charakter wyjątkowy i należy brać pod uwagę również
interes społeczny, a decyzja wydana w tym przedmiocie ma charakter uznaniowy.
Jednakże to, iż mamy do czynienia z tzw. uznaniem administracyjnym nie oznacza, że
decyzja w tym zakresie może być dowolna. Organ przy wydawaniu decyzji o
charakterze uznaniowym obowiązany jest do rzetelnej i wnikliwej analizy wszelkich
okoliczności sprawy w celu stwierdzenia, czy zostały spełnione określone w przepisach
przesłanki. Dopiero przeprowadzona w ten sposób, gruntowna analiza stanu
faktycznego sprawy, stanowi materiał będący podstawą do wydania decyzji o
charakterze uznaniowym. Szczególnie trzeba o tym pamiętać wtedy, kiedy organ ma
pozbawić obywatela pewnych praw, nałożyć na niego obowiązek, ewentualnie, tak, jak
w przypadku rozpoznawanej sprawy - ma odmówić obywatelowi możliwości
skorzystania z prawem przewidzianych uprawnień.
Co do przesłanek merytorycznych pozwalających na zastosowanie ulgi
wskazywano, że należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (odsetki od
tych należności), zasadniczo mogły być umarzane w przypadku ich całkowitej
nieściągalności (art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych; tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.).
Wyjątkowo

tylko

należności

z

tytułu

składek

na

ubezpieczenia

społeczne

ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek mogły być umarzane
pomimo braku ich całkowitej nieściągalności (art. 28 ust 3a ww. ustawy) – w takim
wypadku zasady umarzania należności zostały określone w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie
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szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1365).
Sąd podkreślał, że okoliczności wymienione w § 3 ww. rozporządzenia,
warunkujące umorzenie, nie miały charakteru katalogu zamkniętego (o czym świadczyło
użyte w nim sformułowanie „w szczególności”), nie musiały występować łącznie i
dawały możliwość organom administracji uwzględnienia jeszcze innych ważnych
przyczyn trudnej sytuacji zobowiązanego. Najczęściej powoływaną przez strony
przesłanką była ta, o której stanowi § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia tj. sytuacja, gdy
płacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę
możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Sąd podkreślał, że dokonując
wykładni gramatycznej pojęcia „zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych” należało
przyjąć, iż chodzi tu o niezbędne minimum, a nie o coś na przeciętnym, uśrednionym
poziomie. Sąd podkreślił jednak, że to na osobie ubiegającej się ulgę spoczywał ciężar
wykazania, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie
uregulować należności.
Na zakończenie warto wspomnieć o rozstrzygnięciu wydanym w sprawie o
sygn. akt I SA/Łd 385/11. Sąd uchylając zaskarżoną decyzję zaakcentował konieczność
odróżnienia pojęcia „należności z tytułu składek” od pojęcia „składek” na gruncie ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych. W tym celu niezbędne jest dokonanie analizy art.
24 ust. 2 ustawy systemowej, w którym składkom przeciwstawiają się odsetki za
zwłokę, koszty egzekucyjne i inne należności określane mianem należności z tytułu
składek. Rozróżnienie to jest zaś o tyle istotne, że w art. 28 przewidziano możliwość
umorzenia należności z tytułu składek, a więc zarówno składek jak i należności
ubocznych, w tym odsetek za zwłokę.
Przedstawione powyżej sprawy nie wyczerpują z pewnością problematyki
związanej z finansami publicznymi. Jednakże przywołane orzeczenia 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, OPŁATA SKARBOWA
ORAZ INNE PODATKI I OPŁATY
Sprawy dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej
oraz innych podatków i opłat stanowiły, podobnie jak w latach ubiegłych, stosunkowo
nieliczną grupę. W 2011 roku rozpoznano łącznie 25 spraw z zakresu podatku od
czynności cywilnoprawnych, 3 z zakresu podatku od gier oraz 5 z zakresu opłaty
paliwowej.
Wśród spraw z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych warto
wspomnieć o sprawie I SA/Łd 336/11, w której sąd rozstrzygał kwestię opodatkowania
podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielonej w 2008 roku spółce
z ograniczoną

odpowiedzialnością

przez

jej

udziałowca.

Strona

skarżąca

argumentowała, że przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.; dalej „p.c.c.”), obowiązujące
w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w zakresie w jakim przewidywały
obowiązek podatkowy w odniesieniu do pożyczki udzielonej spółce przez jej
udziałowca, pozostawały w sprzeczności z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej
Nr 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od
gromadzenia kapitału (Dz.U.UE.L.69.249.25). Sąd rozpoznając skargę podzielił ww.
stanowisko. Powołał się przy tym na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
z dnia 16 czerwca 2011 r., sygn. C-212/10. Trybunał wskazał w nim, że zgodnie z art. 4
ust. 2 Dyrektywy 69/335 określone operacje mogły, w zakresie, w jakim były
opodatkowane stawką 1% w dniu 1 lipca 1984 r., nadal podlegać podatkowi
kapitałowemu. Data 1 lipca 1984 r. dotyczy również Rzeczypospolitej Polskiej. Polska
miała prawo, przystępując do Unii Europejskiej, utrzymać opodatkowanie tych
czynności podatkiem kapitałowym, jednakże po tym, jak zrezygnowała z tego podatku
z dniem przystąpienia do Unii Europejskiej, nie miała już prawa go później przywrócić.
Polska, decydując się w dniu przystąpienia do Unii Europejskiej na zwolnienie
z podatku pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika, nie mogła ponownie
opodatkować tej czynności. Oznacza to, że przepisy ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych obowiązujące w 2007 i 2008 roku, w zakresie opodatkowania
pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika, były sprzeczne z Dyrektywą 69/335.
W kolejnym orzeczeniu (I SA/Łd 1085/11) stan faktyczny przedstawiał się
następująco. Spółka A (pożyczkobiorca) zawarła ze spółką B (pożyczkodawca)
odpłatną umowę pożyczki 20.000.000 zł. W związku z tym spółka A złożyła deklarację
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PCC-3 z tytułu zawarcia w/w umowy, w której określiła należny podatek na 400.000 zł,
przy zastosowaniu stawki 2% i dokonała wpłaty podatku. Następnie wniosła
o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem
strony podatek został zapłacony niesłusznie z uwagi na fakt, że ww. zdarzenie
podlegało przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, zgodnie
z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) pożyczka nie podlegała opodatkowaniu tym
podatkiem. Organy podatkowe odmówiły uwzględnienia wniosku uznając, że z tytułu
wymienionej na wstępie umowy żadna z jej stron nie była opodatkowana VAT lub
z niego zwolniona. Sąd uznając skargę za uzasadnioną, podkreślił, że decydujące
znaczenie dla kwalifikacji przedmiotowej pożyczki miało wykorzystanie przy jej
udzieleniu przedsiębiorstwa spółki pożyczkodawcy oraz odpłatny charakter czynności.
Jako nieuprawnione sąd uznał zawężanie działalności podatnika VAT do typowych
i zasadniczych transakcji gospodarczych (np. dotyczących zasadniczego zakresu
działalności podatnika) i pozostawienie poza jej zakresem pobocznych czynności
wykonywanych jednak w szerokim kontekście prowadzonej działalności gospodarczej.
Sąd podkreślił, że niedopuszczalne jest w szczególności nadużywanie tzw. koncepcji
Armbrecht do wyłączania z opodatkowania pobocznych transakcji wykonywanych przez
podatnika poprzez uznanie, że nie są one wykonane „przez podatnika działającego
w takim charakterze”.
Ponadto w 2011 roku rozpoznano 20 skarg spółki C. Sprawy te nie były
rozstrzygane jednolicie mimo, że stany faktyczne, na kanwie których zapadły
zaskarżone decyzje, były w istocie zbieżne. Ww. spółka nabyła na terenie gminy S.
szereg nieruchomości, które (poza drobnymi wyjątkami) podlegały jej zdaniem
zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stosownie do
treści art. 9 pkt 2 lit. a) p.c.c. Część z nich stanowiła bowiem już w chwili nabycia
gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), pozostałe natomiast
weszły następnie w skład gospodarstwa rolnego. Kwestią sporną była możliwość
zastosowania zwolnienia podatkowego z art. 9 pkt 2 lit. a) p.c.c. w stosunku do tych
nieruchomości,

które

na

dzień

dokonania

transakcji

nie wypełniały

kryterium

obszarowego gospodarstwa rolnego. Zdaniem strony skarżącej zwolnienie znajduje
zastosowanie w odniesieniu do gruntów rolnych, które przed datą nabycia wprawdzie
nie spełniały tego kryterium, ale w wyniku nabycia utworzyły takie gospodarstwo.
Organy podatkowe prezentowały w tym zakresie odmienny pogląd wywodząc, że skoro
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nabyte nieruchomości położone są na terenach przeznaczonych na prowadzenie
działalności gospodarczej i spółka wykazała je, w deklaracji podatku od nieruchomości,
jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to nie można mówić o
utworzeniu gospodarstwa rolnego.
Na gruncie tak zarysowanego stanu faktycznego pojawiły się dwa rozbieżne
stanowiska. W myśl pierwszego skoro nabyte nieruchomości gruntowe pozwalały na
utworzenie gospodarstwa rolnego spełniony został warunek zastosowania art. 9 pkt 2
lit. a) p.c.c. (wyroki w sprawach o sygn. akt od I SA/Łd 567/11 do I SA/Łd 572/11 oraz
od I SA/Łd 579/11 do I SA/Łd 580/11). Ponadto sąd zwrócił uwagę na niekonsekwencję
organów, które tylko część działek (wypełniających kryterium obszarowe) potraktował
jako gospodarstwo rolne, mimo że wszystkie stanowiły łącznie jedną nieruchomość.
Sąd podkreślił też, że faktyczne prowadzenie na nabytych gruntach działalności
rolniczej nie jest przesłanką uznania tych gruntów za gospodarstwo rolne. Jedynymi
normatywnymi przesłankami pozwalającymi uznać grunty za gospodarstwo były:
odpowiednia powierzchnia oraz właściwa klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków.
Odmienne stanowisko zajął sąd w sprawach o sygn. akt od I SA/Łd 561/11 do I SA/Łd
566/11 oraz od I SA/Łd 573/11 do I SA/Łd 578/11. Sąd wskazał, że wprawdzie art. 1–2
ustawy o podatku rolnym nie wprowadzają wymogu „rolniczego” wykorzystywania
gruntu, tj. faktycznego prowadzenia gospodarstwa rolnego w ujęciu funkcjonalnym,
jednakże z przepisów tych wynika, że gospodarstwa rolnego nie stanowią grunty zajęte
na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Również w
odniesieniu do nieruchomości, które w chwili dokonania sprzedaży nie stanowiły
gospodarstwa rolnego (ze względu na normę obszarową), dla zastosowanie zwolnienia
z art. 9 pkt 2 lit. a) p.c.c. konieczne jest, aby nieruchomości te po ich nabyciu (a więc w
najbliższej przyszłości następującej bezpośrednio po uzyskaniu własności), utworzyły
gospodarstwo rolne lub weszły w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością
nabywcy. Wynika to wprost z art. 9 pkt 2 lit. a) p.c.c., który wprowadza warunek, że
grunty te „utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego
będącego własnością nabywcy”. Czasowniki „utworzą” i „wejdą” zostały bowiem użyte w
czasie przyszłym. W momencie zawierania umowy sprzedaży prawo do nieruchomości
przysługuje wyłącznie sprzedawcy, tymczasem p.c.c. uzależnia zwolnienie od
zachowania nabywcy, które zostanie podjęte bezpośrednio po uzyskaniu własności
nieruchomości. O braku możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego w niniejszej
sprawie decydowała okoliczność, że przedmiotowa nieruchomość zaraz po jej nabyciu
została zajęta przez skarżącą na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż
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działalność rolnicza, przez co – zdaniem sądu – nie weszła w skład gospodarstwa
rolnego.
W sprawach z zakresu podatku od gier w 2011 roku zapadły trzy
rozstrzygnięcia. W wyroku z dnia 6 maja 2011 r. I SA/Łd 97/11 sąd badał legalność
decyzji wydanej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier na
automatach o niskich wygranych i określenia zobowiązania w tym podatku za
poszczególne miesiące 2005 r. We wniosku, którym zainicjowano postępowanie strona
wyraziła pogląd, że podatek za poszczególne miesiące 2010 r. winien być wyliczony w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tj.
Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) mimo, że dnia 1 stycznia 2010 r. weszły w życie
nowe przepisy regulujące ww. materię tj. ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540). Podatnik wskazał m.in., że przepisy
ustawy o grach hazardowych nie zostały notyfikowane zgodnie z procedurą wynikającą
z dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, co oznacza w jego ocenie, że
organy administracji nie mogą powoływać się wobec osób urządzających gry na
automatach o niskich wygranych na treść tej ustawy. Organy podatkowe nie podzieliły
tej tezy. Oddalając skargę sąd zwrócił uwagę, że kluczowy dla rozstrzygnięcia sprawy
przepis art. 139 ust. 1 ustawy o grach hazardowych (określający stawkę podatku od
gier) nie ma charakteru przepisu technicznego dotyczącego produktu lub usługi
w rozumieniu Dyrektywy 98/34/WE, a zatem nie podlegał obowiązkowi notyfikacji.
Przepis ten jest przepisem fiskalnym, który nie stwarza żadnych formalnych przeszkód
w zakresie swobody przepływu towarów, a jedynie skutkuje zmniejszeniem zysków
podmiotów prowadzących działalność polegającą na świadczeniu usług gier na
automatach o niskich wygranych. Analogiczne rozstrzygnięcia zapadły w sprawach
I SA/Łd 437/11 oraz I SA/Łd 716/11.
Ponadto w 2011 roku zapadło pięć rozstrzygnięć w przedmiocie opłaty
paliwowej wymierzanej w oparciu o przepisy zawarte w Rozdziale 5b ustawy z dnia
27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
(tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 ze zm.). W każdej z nich sąd zwrócił uwagę na
istnienie ścisłego związku zobowiązania w opłacie paliwowej z obowiązkiem
podatkowym w podatku akcyzowym (sygn. akt od I SA/Łd 76/11 do I SA/Łd 80/11).
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SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO
Wśród skarg na rozstrzygnięcia z zakresu prawa budowlanego (PB) znaczącą
grupę stanowiły skargi w sprawach, w których prawidłowe ustalenie kręgu stron
postępowania rodzi spory i wątpliwości na gruncie stosowania regulacji art. 28 ust. 2
PB. Sądowi, podobnie jak w latach ubiegłych i w roku 2011 niejednokrotnie przyszło
rozpatrywać skargi oparte na zarzucie nieprawidłowego ustalenia stron postępowania,
najczęściej był to zarzut pominięcia w postępowaniu osób, którym winien przysługiwać
przymiot strony i które próbowały uruchomić procedurę odwoławczą czy wręcz wznowić
postępowanie zakończone rozstrzygnięciem ostatecznym.
I tak w sprawie II SA/Łd 713/11 sąd podkreślił, że przy ustalaniu, czy dany
podmiot posiada przymiot strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę
należy mieć na uwadze kategorie podmiotów wyszczególnionych w art. 28 ust. 2 PB
oraz właściwie rozumiany obszar oddziaływania obiektu. W sytuacji, gdy z przepisów
odrębnych, w rozumieniu art. 3 pkt 20 PB, wynikają ograniczenia w zagospodarowaniu,
a zatem również w zabudowie sąsiednich nieruchomości, należy uznać, że dana
nieruchomość znajduje się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji. Ponadto
przy ocenie przymiotu strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę nie ma
znaczenia, czy został naruszony interes prawny tego podmiotu, a jedynie czy interes
taki podmiotowi przysługiwał. Sąd wskazał również, że zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a.
każdemu adresatowi decyzji administracyjnej - niezależnie od prawnomaterialnych
uwarunkowań - przysługuje możliwość uruchomienia procedury weryfikacji legalności
skierowanego do niej rozstrzygnięcia. Podmiotem mającym interes prawny we
wniesieniu skargi do sądu administracyjnego na decyzję administracyjną jest zarówno
osoba mająca obiektywny interes prawny do udziału w postępowaniu administracyjnym,
jak i niemający interesu prawnego do udziału w tym postępowaniu adresat decyzji
administracyjnej.
W sprawie II SA/Łd 1067/11 organ II instancji umorzył postępowanie
odwoławcze, odmawiając przymiotu strony właścicielom nieruchomości sąsiedniej,
którzy nie brali udziału w postępowaniu przed organem I instancji a odwołanie złożyli w
terminie. Sąd uznał, że takie rozstrzygniecie jest co najmniej przedwczesne. Podkreślił,
że przyjęcie, iż właściciel nieruchomości nie jest stroną postępowania w sprawie
pozwolenia na budowę na sąsiedniej nieruchomości wymaga oceny wielu przepisów i
wykazania przez organ administracji, że w warunkach rozpoznawanej sprawy, w
szczególności z uwagi na charakter planowanej zabudowy i wielkość działki, żadne z
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nich nie będą wprowadzały ograniczeń w zabudowie sąsiedniej nieruchomości. W
ocenie sądu za stronę postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę należy uznać
właścicieli sąsiadujących nieruchomości bez względu na to, czy powstający po
sąsiedzku obiekt jest budowany zgodnie z przepisami technicznymi, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, czy z naruszeniem tych przepisów, chyba że
organ jednoznacznie ustali, że granice obszaru oddziaływania w otoczeniu obiektu
budowlanego nie przekraczają działki którą dysponuje inwestor. Także w tej sprawie
sąd stwierdził, że przy ocenie, przymiotu strony w tych sprawach nie ma znaczenia, czy
został naruszony interes prawny tego podmiotu, a jedynie czy interes taki podmiotowi
przysługiwał.
W kilku sprawach sąd rozstrzygał skargi zawierające zarzuty obejścia prawa
wynikającego ze zrealizowania inwestycji podlegającej reżimowi pozwolenia na budowę
(art. 28 PB i art. 35 PB) w trybie zgłoszenia (art. 30 PB).
W

sprawie

II

SA/Łd

1505/10

organy

nadzoru

budowlanego

umorzyły

postępowanie w sprawie legalności budowy „drogi dojazdowej”. Organy ustaliły, że
inwestor

wykonał

utwardzenie

nawierzchni

gruntu

na

podstawie

zgłoszenia.

Postępowanie wszczęto na wniosek właściciela nieruchomości sąsiedniej, który
zarzucał, że inwestycja zgłoszona w trybie art. 30 PB jako utwardzenie terenu w istocie
jest drogą dojazdową dla transportu ciężarowego, co potwierdziła technika prowadzenia
robót, jak również złożona do akt opinia budowlana. W tej sytuacji roboty winny być
prowadzone na podstawie pozwolenia na budowę. Sąd podzielił argumentację
skarżących i uznał, że w sytuacji, gdy wykonane utwardzenie wykorzystywane jest jako
droga dojazdowa dla ciężkich samochodów dostawczych, nadto zostało ono wykonane
przy użyciu materiałów i w technologii drogi, a więc z myślą o tejże funkcji, umorzenie
postępowania wobec ustalenia, że wykonane roboty odpowiadają zgłoszeniu było
nieuzasadnione. Organy nadzoru budowlanego winny były rozważyć, czy dokonanie
zgłoszenia nie nastąpiło z obejściem prawa a inwestycja nie jest drogą i nie podlega
reżimowi pozwolenia na budowę, co obligowało je do uruchomienia innych procedur.
Podobnie w sprawie II SA/Łd 765/11 sąd podzielił argumentację skarżącej, że
nietrafne jest umorzenie jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie legalności
wykonanych robót budowlanych w sytuacji, gdy materiał dowodowy wskazuje, że w
trybie zgłoszenia w istocie wykonano drogę, a więc roboty budowlane, na które inwestor
winien uzyskać pozwolenie. Sąd zwrócił uwagę, że przez wymienione w art. 3 pkt 3 PB
pojęcie drogi należy rozumieć nie tylko drogi publiczne, ale wszystkie inne, stanowiące
wytyczoną trasę wyposażoną w urządzenia techniczne, dostosowaną do ruchu środków
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transportu, ewentualnie poruszania się ludzi i zwierząt. Przy tym nawet fakt, iż sposób
wykonania drogi nie uwzględnia wszystkich parametrów dla dróg przewidzianych, nie
stanowi wystarczającej podstawy do wniosku, że nie wybudowano drogi. Należy
rozważyć, czy niezachowanie niektórych parametrów, przy jednoczesnym oczywistym
wykorzystywaniu wykonanych robót jako drogi w rozumieniu prawa budowlanego (ciągu
komunikacyjnego) nie służy obejściu prawa, w tym przypadku rygorów związanych z
uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Interesującymi zagadnieniami, związanymi ze stosowaniem kary przewidzianej w
art. 57 ust. 7 sąd zajmował się między innymi w sprawach II SA/Łd 864/11 i II SA/Łd
1074/11.
W sprawie II SA/Łd 864/11 sąd uwzględnił skargę na postanowienie organu
nadzoru budowlanego o wymierzeniu grzywny na podstawie art. 57 ust. 7 PB za
przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego prawem
pozwolenia na użytkowanie w takim oto stanie faktycznym, gdy inwestor po
zrealizowaniu przedsięwzięcia złożył w 2009 roku wniosek o wydanie pozwolenia na
użytkowanie, jednak z powodu zwłoki organu nie uzyskał ostatecznego rozstrzygnięcia
w rozsądnym terminie i rozpoczął użytkowanie obiektu w roku 2011. Sąd odwołał się do
poglądu NSA, wyrażonego w wyroku z dnia 16 grudnia 2009 r., w sprawie o sygn. akt II
OSK 1042/09 (Lex nr 582848), iż nie do pogodzenia z konstytucyjnym rozumieniem
prawa jest przerzucanie całej odpowiedzialności na podmiot pozostający poza
aparatem administracji publicznej w ten sposób, iż kara pieniężna z art. 57 ust. 7 PB ma
bezwzględne zastosowanie nawet wówczas, gdy wniosek strony o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie wobec nieusprawiedliwionej zwłoki organu nie jest
załatwiany przez szczególnie długi okres. Ta okoliczność powinna być dokładnie
wyjaśniona w sprawie prowadzonej o wymierzenie kary pieniężnej i w przypadku, gdy
wystąpi przyczynienie się organu do zaistnienia przesłanki wymaganej do zastosowania
kary pieniężnej, wobec jego bezczynności, może się okazać wskazane odstąpienie od
jej ustalenia. Działanie organu w sposób jaskrawy narusza nie tylko zasadę szybkości i
prostoty postępowania (art. 12 § 1 k.p.a.), ale też wyrażoną w art. 8 k.p.a. zasadę
pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa.
Innym nieco zagadnieniom związanym z art. 57 ust. 7 PB poświęcił sąd uwagę w
sprawie II SA/Łd 1074/11. W sprawie tej inwestorzy zakończyli jedynie część inwestycji,
według organu ze znacznymi odstępstwami od projektu i warunków pozwolenia na
budowę. Organ w związku z tym wszczął postępowanie w trybie art. 50 PB

i

jednocześnie nałożył na skarżących karę w trybie art. 57 ust. 7 PB. W ocenie sądu
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błędem jest zastosowanie sankcji przewidzianej w tym przepisie w sytuacji, gdy organ
jednocześnie wszczął postępowanie naprawcze. Sąd wskazał, że strona, która według
organu przystąpiła do użytkowania przed zakończeniem inwestycji i dokonała
znacznych odstępstw od warunków pozwolenia na budowę, nie mogłaby skutecznie
ubiegać się o pozwolenie na użytkowanie w trybie art. 55 PB. Konsekwentnie nie ma
podstaw do wymierzenia kary na podstawie art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego, gdyż
sankcję z art. 57 ust. 7 stosuje się wyłącznie w przypadku przystąpienia do użytkowania
z naruszeniem art. 55 PB. Sąd podkreślił, że przepis art. 57 ust. 7 prawa budowlanego
jako normę o charakterze represyjnym należy stosować i interpretować ściśle,
odnosząc go jedynie do stanów faktycznych wprost w nim przewidzianych.
W kolejnych sprawach spór dotyczył kwalifikacji prawnej realizowanych
przedsięwzięć, istotnej dla zastosowania określonego trybu postępowania.
W sprawie II SA/Łd 584/11 sąd wyraził pogląd, że ziemny staw rybny nie jest
budynkiem oraz obiektem małej architektury, zaś jako całość techniczno - użytkowa
stanowi obiekt budowlany będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b PB.
Prawidłowa

kwalifikacja

spornej

inwestycji

miała

podstawowe

znaczenie

dla

rozpatrywanej sprawy. Sąd podkreślił, że ustawa Prawo budowlane wprowadza różne
tryby prowadzenia przez organy nadzoru budowlanego postępowania w sprawie
samowoli budowlanej. Stwierdzenie, że przed rozpoczęciem rozbudowy ziemnego
stawu rybnego inwestor nie dysponował pozwoleniem na budowę, obligowało organy
nadzoru budowlanego do wdrożenia trybu z art. 48 ustawy PB. Sytuacja taka nie
dawała natomiast podstaw do prowadzenia postępowania legalizacyjnego w trybie art.
50 ustawy PB oraz wydania na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 tej ustawy
postanowienia o wstrzymaniu prowadzonych robót budowlanych i nałożeniu opisanych
wyżej obowiązków. Sąd zwrócił też uwagę na konieczność prawidłowego ustalenia
kręgu stron postępowania, odwołując się do unormowania zawartego w art. 28 k.p.a.
Kwalifikacja inwestycji stanowiła również oś sporu w sprawie II SA/Łd 14/11. Sąd
podzielił argumentację organów, że wagon kolejowy, zaadaptowany na potrzeby
letniskowe wraz z dobudowanym tarasem należy do budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3
PB. Podkreślono, że co do zasady, kategoria ta grupuje obiekty, które są wynikiem
procesu budowlanego, gdyż to właśnie taki sposób ich powstania jest tym wspólnym
mianownikiem, który łączy wszystkie obiekty w przepisie tym wskazane. Trafnie wobec
tego organy zastosowały procedurę legalizacyjną. Nieprzedstawienie zaś przez
inwestorkę wymaganych dokumentów, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie,

71

zobowiązywało organy nadzoru budowlanego do zastosowania przepisu art. 48 ust. 1 w
zw. z art. 48 ust. 4 ustawy PB i wydania decyzji w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu.
Lektura rozstrzygnięć zarówno organów architektoniczno – budowlanych, jak i
organów nadzoru budowlanego w zakresie stosowania przepisów prawa budowlanego
poddanych kontroli sądu w 2011 roku pozwala na wniosek, że najczęstszą przyczyną
eliminowania z obrotu zaskarżonych decyzji i postanowień było uchybienie przepisom
postępowania, rzadziej naruszenie przepisów prawa materialnego.
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SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI GRUNTAMI I WYWŁASZCZANIA
NIERUCHOMOŚCI
W 2011 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęło 51
spraw zakwalifikowanych do spraw z zakresu gospodarki mieniem państwowym i
komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi oraz 39 spraw z zakresu
wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości.
Jednocześnie, w tym okresie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
rozpoznał 57 spraw z zakresu gospodarki gruntami i 37 spraw, których przedmiotem
było wywłaszczenie i zwrot nieruchomości.
Wśród spraw z zakresu gospodarki mieniem, oznaczonych podstawowym
symbolem 607, wyróżnić należy sprawy dotyczące:
- uwłaszczenia państwowych osób prawnych oraz komunalnych osób prawnych
o symbolu 6070;
- trwałego zarządu nieruchomościami o symbolu 6071;
- scalenia i podziału nieruchomości o symbolu 6072;
- opłaty adiacenckiej o symbolu 6073;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (6074);
- inne o symbolu 6079.
Z kolei 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 sygn. akt II SA/Łd 1413/10 pojawiło się zagadnienie możliwości
zastosowania art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm., dalej u.g.n.) i
domagania się odszkodowania w odniesieniu do stanów faktycznych zaistniałych w
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okresie obowiązywania ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie
wywłaszczenia nieruchomości (Dz. U. z 1974 r., Nr 10, poz. 64).
Zgodnie z art. 129 ust. 5 u.g.n. starosta, wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu: 1) w przypadkach, o
których mowa w art. 98 ust. 3, art. 106 ust. 1 i art. 124-126; 2) na wniosek podmiotu
realizującego cel publiczny lub właściciela wywłaszczonej nieruchomości; 3) gdy
nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia odszkodowania, a
obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie. W ocenie Sądu, z powołanego
przepisu wynika, iż odnosi się on do takich stanów faktycznych, w których doszło do
ograniczenia prawa własności bez ustalenia odszkodowania bez względu na to, czy
okoliczności uzasadniające ustalenie odszkodowania zaistniały przed, czy po wejściu w
życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Natomiast
przez pozbawienie praw do nieruchomości należy rozumieć ograniczenie prawa
własności, jako szeroko rozumianego pojęcia wywłaszczenia. Dlatego ustalenie
odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości w okolicznościach
rozpoznawanej sprawy powinno nastąpić na podstawie przepisów o wywłaszczeniu, a
jeżeli do dnia wejścia w życie powyższej ustawy nie została wydana odrębna decyzja o
ustaleniu odszkodowania, to na podstawie art. 129 ust. 5 u.g.n. winna być ona aktualnie
wydana. Potwierdza to również regulacja zawarta w art. 233 u.g.n., według którego
sprawy wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie
ustawy, czyli przed dniem 1 stycznia 1998 r., prowadzi się na podstawie jej przepisów.
Mając powyższe na uwadze Sąd stwierdził, iż niedopuszczalna jest taka
interpretacja przepisu art. 129 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z
którą ma on zastosowanie wyłącznie do spraw wszczętych po dniu wejścia w życie tej
ustawy. Po pierwsze warunek taki nie wynika z treści powołanego przepisu, po drugie
sprzeciwia się konstytucyjnej zasadzie określonej w art. 21 ust. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantującej prawo do słusznego odszkodowania z tytułu
wywłaszczenia. Sformułowanie art. 129 ust. 5 wręcz nakazuje uregulowanie roszczeń
we wszystkich sprawach, w których doszło do pozbawienia praw do nieruchomości bez
ustalonego odszkodowania. W przeciwnym razie powyższy przepis byłby przepisem
martwym i miałby jedynie marginalne znaczenie (por. wyroki: NSA z dnia 21 grudnia
2009 r. w sprawie o sygn. akt I OSK 1111/08, LEX nr 582460; WSA w Rzeszowie z dnia
28 października 2009 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Rz 385/09, LEX nr 573846; WSA w
Lublinie z dnia 23 października 2008r. w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 591/08, LEX nr
499879).
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W sprawie sygn. akt II SA/Łd 469/11 zaskarżona do Sądu została decyzja
Wojewody […] utrzymująca w mocy decyzję Starosty […] o odmowie zwrotu
wywłaszczonej nieruchomości.

Przedmiotem

rozważań

Sądu było

zachowanie

przewidzianego w art. 136 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami terminu do złożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
W myśl art. 136 ust. 3 powołanej ustawy poprzedni właściciel lub jego
spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli,
stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o
wywłaszczeniu.
Sąd stwierdził, iż powszechnie uważa się w orzecznictwie i doktrynie, że z
wnioskiem o zwrot nieruchomości muszą wystąpić wszyscy współwłaściciele lub ich
spadkobiercy. Brak wniosku pochodzącego od wszystkich współwłaścicieli wyłącza
możliwość wydania pozytywnej decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości. Jest to
jednak brak usuwalny i organ administracji jest zobligowany wezwać składającego
wniosek o jego uzupełnienie. Uzupełnienie wniosku może polegać na podpisaniu
wniosku przez wszystkich byłych współwłaścicieli lub spadkobierców albo też
upoważnieniu jednego z nich do występowania w imieniu pozostałych. Dopiero
nieuzupełnienie tego braku upoważnia do wydania decyzji odmownej. (wyrok NSA w
Warszawie z dnia 5 stycznia 2001 r. IV SA 2217/1998, Lex nr 53398, wyrok WSA w
Warszawie z dnia 17 marca 2005 r. I SA/Wa 382/2004 Lex nr 189027, Komentarz do
ustawy o gospodarce nieruchomościami pod redakcją Gerarda Bieńka Wydawnictwo
Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005 r., s. 440)
Przepis art. 136 w ust. 5 stanowi, iż w przypadku niezłożenia wniosku o zwrot
wywłaszczonej nieruchomości lub jej części w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania
zawiadomienia o możliwości zwrotu, uprawnienie do zwrotu nieruchomości lub jej
części wygasa.
W niniejszej sprawie z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości
wystąpiły obie współwłaścicielki w dniu 25 sierpnia 2008 r. Jednej z nich doręczono
zawiadomienie w dniu 2 czerwca 2008 r., a więc termin do złożenia wniosku upływał tej
skarżącej w dniu 2 września 2008 r. Druga współwłaścicielka odebrała swoje
zawiadomienie w dniu 15 maja 2008 r., a termin do złożenia wniosku upływał dla niej w
dniu 15 sierpnia 2008 r.
Otrzymane od organu zawiadomienia o możliwości domagania się zwrotu
nieruchomości informowały każdą ze współwłaścicielek o konieczności wystąpienia z
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wnioskiem w terminie trzech miesięcy od daty jego otrzymania pod rygorem
wygaśnięcia uprawnienia.
Na gruncie ustalonego niespornego stanu faktycznego, powstało pytanie, kiedy
upływa dla skarżących 3 miesięczny termin od dnia otrzymania zawiadomienia o
możliwości żądania zwrotu nieruchomości.
W ocenie Sądu, przyjmując pogląd zaprezentowany w uzasadnieniu zaskarżonej
decyzji dochodzi się do sprzecznych wniosków. Strona informowana jest przez organ o
możliwości

skutecznego

wystąpienia

z

wnioskiem

do

określonego

czasu,

przewidzianego w przepisach ustawy, przy czym termin ten zostaje jej skrócony bez jej
zgody i wiedzy. Nierzadko zdarzyć się może i tak, że osoby uprawnione do żądania
zwrotu nieruchomości nie utrzymują ze sobą kontaktów i z różnych powodów
zawiadomienia docierają do nich w zupełnie innym czasie, niekiedy nawet odległym na
tyle, że w dacie otrzymania zawiadomienia okazuje się, że termin 3 miesięczny upłynął
na skutek doręczenia pierwszemu z uprawnionych. Osoby te nie kontaktują się z sobą i
nie są w stanie poczynić żadnych ustaleń.
Nie kwestionując przytoczonego wyżej poglądu, że z wnioskiem o zwrot nieruchomości
muszą wystąpić wszyscy współwłaściciele lub ich spadkobiercy, należy rozróżnić, że
czym innym jest zgoda bądź jej brak ze strony osób uprawnionych do żądania zwrotu i
tu osoby te muszą działać jednomyślnie, a czym innym upływ terminu z ust. 5 art. 136
ustawy. Pozornie tylko skutki mogą wydawać się identyczne, gdyż jeżeli jedna z osób
uprawnionych nie wystąpi z wnioskiem w terminie 3 miesięcy, a uczyni to w
późniejszym terminie z osobą (osobami), którym termin ten nie upłynął, to tym samym
wyrazi wolę odzyskania nieruchomości. Taka właśnie sytuacja w ocenie Sądu
zaistniała w rozpoznawanej sprawie. Organ w zaskarżonej decyzji uznał jednak, że
uprawnienie jednej ze współwłaścicielek wygasło, a tym samym brak jest wniosku
wszystkich uprawnionych następców prawnych. Zdaniem Sądu, nie sposób zgodzić się
z takim rozumieniem zapisu ust. 5 art. 136 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W
ocenie Sądu w sytuacji, gdy wszyscy współwłaściciele wystąpią z wnioskiem o zwrot
nieruchomości, a choć jednemu z nich termin ten nie upłynął, to wniosek jest skuteczny.
Z jednej strony mamy bowiem wolę wszystkich osób uprawnionych do wystąpienia z
wnioskiem, z drugiej zaś nie dochodzi do naruszenia uprawnień osób (osoby), których
uprawnienie nie wygasło. Upływ terminu 3 miesięcznego z ust. 5 art. 136 ustawy o
gospodarce nieruchomościami następuje więc w terminie 3 miesięcy liczonych od
ostatniego z doręczeń dokonanych osobom uprawnionym do żądania zwrotu
nieruchomości.
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W sprawie sygn. akt II SA/Łd 1480/10 przedmiotem skargi była decyzja
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. utrzymująca w mocy decyzję
Prezydenta Miasta Ł. o ustaleniu opłaty adiacenckiej.
W stanie faktycznym tej

sprawy nie budziło wątpliwości dokonanie podziału

nieruchomości na wniosek jej właściciela. Oczywista była także zarówno sama data
wydania decyzji o podziale nieruchomości, jak i termin jej uostatecznienia się (30
października 2007 r.). W ocenie Sądu pozostawało zatem udzielić odpowiedzi na
pytanie o możliwość zastosowania postanowień uchwały Rady Miejskiej w Ł. nr
XXII/461/07 z dnia 5 grudnia 2007 r., jako uchwały rady gminy ustalającej wysokość
stawki procentowej opłaty adiacenckiej, a tym samym rozstrzygnąć, czy postanowienia
tejże uchwały – jak chcą organy administracji obu instancji – winny znaleźć
zastosowanie do ustalenia wysokości opłaty adiacenckej, jeżeli podziału nieruchomości
dokonano, w sposób ostateczny, przed jej wejściem w życie.
Sąd przypomniał, że powyższa kwestia była już przedmiotem analizy zarówno
sądów administracyjnych (vide: wyroki WSA w Łodzi: z dnia 8 czerwca 2010 r. o sygn.
akt II SA/Łd 172/10 oraz z dnia 26 maja 2004 r. w sprawach o sygn. akt II SA/Łd
1508/02 i II SA/Łd 1509/02), jak i Trybunału Konstytucyjnego (vide: wyrok TK z dnia 2
kwietnia 2007 r. w sprawie sygn. akt SK 19/06), który ostatecznie stwierdził, iż w swoim
dotychczasowym orzecznictwie zwracał uwagę, że zasada ochrony zaufania jednostki
do państwa i stanowionego przez nie prawa stanowi konstytutywny element zasady
państwa prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji R.P. Z punktu widzenia ochrony
zaufania jednostki do państwa i do stanowionego przez nie prawa w sferze danin
publicznych istotne znaczenia ma ponadto art. 84 Konstytucji. W myśl tego przepisu
każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym
podatków, określonych w ustawie. Art. 84 Konstytucji zakłada precyzyjne określenie
istotnych elementów stosunku daninowego w ustawie, tak aby jednostka mogła
przewidywać daninowe konsekwencje swoich działań. Zasada ochrony zaufania
jednostki do państwa i do prawa w sferze danin publicznych znajduje podstawę w art. 2,
w związku z art. 84 Konstytucji. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego analizowana
zasada wymaga w szczególności, aby podmiot zainteresowany znał dokładną treść i
wysokość ciążących na nim obowiązków daninowych w chwili zajścia zdarzeń
powodujących powstanie takiego obowiązku.
Ponadto Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż co prawda przepisy ustawy o gospodarce
nieruchomościami nie dają żadnych podstaw do oczekiwania, że opłata adiacencka nie
zostanie nałożona, to jednak sama ustawa stwarza stan niepewności co do obowiązku
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daninowego – tak co do samego nałożenia opłaty adiacenckiej, jak i co do jej
wysokości.

Opierając

się

wyłącznie

na

przepisach

ustawy

o

gospodarce

nieruchomościami podmioty zainteresowane nie wiedzą bowiem, czy rada gminy w
ogóle podejmie stosowną uchwałę o ustaleniu stawki opłaty adiacenckiej, nadto nie
wiedzą, w jakiej wysokości rada gminy ustali stawkę opłaty.
Z powyższego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego dość jasno wynika, iż chroniona
normami Konstytucji zasada zaufania jednostki do państwa i do stanowionego przez nie
prawa w sferze danin publicznych nie doznaje uszczerbku jedynie w sytuacji gdy
podmiot zainteresowany zna dokładną treść i wysokość ciążących na nim obowiązków
daninowych w chwili zajścia zdarzenia powodującego powstanie takiego obowiązku. W
realiach niniejszej sprawy takim zdarzeniem był podział nieruchomości. Wówczas
jednak nie obowiązywała jeszcze uchwała Rady Miejskiej w Ł. nr XXII/461/07 z dnia 5
grudnia 2007 roku określająca wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Tym
samym niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia kryterium legalności jest
zastosowanie wobec właścicieli nieruchomości – których podział dokonany został
decyzją z dnia 8 października 2007 r., a która ustateczniła się w dniu 30 października
2007 r. – postanowień uchwały w przedmiocie wysokości stawki procentowej opłaty
adiacenckiej podjętej w dniu 5 grudnia 2007 r. Mamy bowiem w takiej sytuacji do
czynienia z naruszeniem zasady niedziałania prawa wstecz, wynikającej z generalnej
klauzuli „państwa prawnego”. Takie zachowanie organów stanowi naruszenie
konstytucyjnej zasady państwa prawnego, o której mowa w art. 2 Konstytucji R.P.. To z
kolei prowadzi do wniosku, iż zaskarżona decyzja, ale również decyzja ją
poprzedzająca posiada wadliwość uniemożliwiającą pozostawienie ich w obrocie
prawnym.
Spośród spraw, których przedmiotem było przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności na uwagę zasługiwały dwie sprawy: II SA/Łd 955/10 i II
SA/Łd 1257/10.
W

pierwszej

z

wymienionych

spraw

Sąd

stwierdził,

że

z

żądaniem

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu wystąpili
wszyscy użytkownicy wieczyści. Spełniona zatem została podmiotowa przesłanka
przekształcenia przewidziana w art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.).
Wnioskodawcy są właścicielami lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości
wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego. Osoby te w myśl art. 1 ust. 1 i ust.
2 pkt 1 powołanej ustawy są uprawnione do wystąpienia z żądaniem przekształcenia
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użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, gdyż w dniu wejścia w
życie ustawy (13 października 2005 r.) były użytkownikami wieczystymi nieruchomości
zabudowanych na cele mieszkaniowe. Powyższa okoliczność wynika z dokumentów
załączonych do akt administracyjnych, w szczególności odpisu z księgi wieczystej i
ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia […] nr […] o zwrocie na rzecz
wskazanych tam osób udziałów w części nieruchomości i odmowie zwrotu w/w osobom
lokali sprzedanych wnioskodawcom.
W

ocenie

Sądu

żądanie

wnioskodawców

przekształcenia

użytkowania

wieczystego w prawo własności przedmiotowej nieruchomości było w świetle przepisów
ustawy uzasadnione. Organy administracji obu instancji dokonały nieprawidłowej
wykładni powołanych wyżej przepisów ustawy. Nietrafnie przyjęły, że zgodnie z art. 2
ustawy przekształcenie obejmować musi całą nieruchomość. Przepis art. 2 ustawy nie
przewiduje wszak konieczności spełnienia takiego warunku. Stwierdza jedynie, że z
wnioskiem wystąpić muszą wszyscy użytkownicy wieczyści. Z treści przepisów ustawy
nie można skutecznie wywodzić, by wnioskodawcy musieli stać się wyłącznymi
właścicielami

całej

nieruchomości.

Organy

administracji

nałożyły

zatem

na

wnioskodawców obowiązek, który nie wynikał z ustawy ani z innych przepisów prawa.
Także przepis art. 232 K.c. nie stanowił przeszkody uniemożliwiającej uwzględnienie
wniosku użytkowników wieczystych. Określa on bowiem zasady oddawania w
użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym gruntów stanowiących własność
Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Nie może zatem stanowić
podstawy orzekania w przedmiocie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości. Z powołanego przepisu wywieść
można, iż nie jest do przyjęcia pogląd, że na gruncie będącym niepodzielną
współwłasnością gminy i osób fizycznych może zostać ustanowione użytkowanie
wieczyste (v. wyrok NSA z dnia 28 września 2000 r. sygn. akt I SA 1398/99 – System
informacji prawnej Lex nr 57194). Jednakże przedmiotem niniejszej sprawy nie było
ustanowienie użytkowania wieczystego lecz przekształcenie użytkowania wieczystego
we własność nieruchomości.
W sprawie sygn. akt II SA/Łd 1257/10 przedmiotem sporu była zasadność
stanowiska organu administracji o odmowie udzielenia skarżącym 90 % bonifikaty w
decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
zabudowanej nieruchomości gruntowej.
W

uzasadnieniu

zaskarżonej

decyzji

organ

powołał

wyrok

Trybunału

Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r., sygn. akt K 9/08 orzekający o niezgodności
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art. 4 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) w
zakresie, w jakim wskazuje, że udzielenie bonifikaty jest obowiązkiem organu jednostki
samorządu terytorialnego właściwego do wydania decyzji przekształceniowej z art. 165
ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji. W

ocenie Samorządowego Kolegium

Odwoławczego brak jest zatem podstaw do udzielenia bonifikaty, zaś rozstrzygnięcie
odmienne oznaczałoby zastosowanie przepisu sprzecznego z Konstytucją.
Stanowisko to, zdaniem Sądu, nie jest jednak trafne. Wskazać bowiem należy, iż
orzekając o niekonstytucyjności art. 4 ust. 8 i 9 powołanej ustawy Trybunał
Konstytucyjny na mocy art. 190 ust. 3 Konstytucji RP orzekł, że zakwestionowany
przepis we wskazanym w tym wyroku zakresie, traci moc obowiązującą z upływem 18
miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP. Uzasadniając odroczenie
utraty mocy obowiązującej przez zaskarżony przepis na maksymalny dopuszczalny
konstytucyjnie okres Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił, iż miał na względzie zapewnienie
ustawodawcy

odpowiedniego

czasu

na

podjęcie

działań

legislacyjnych,

przywracających stan zgodności z Konstytucją. Wyrok ten został opublikowany w
Dzienniku Ustaw RP z dnia 8 lutego 2010 r. Nr 21 pod poz. 109. W związku z tym, w
dacie wydania zaskarżonej decyzji, tj. w dniu 30 sierpnia 2010 r., nie upłynął jeszcze
termin utraty mocy obowiązującej art. 4 ust. 8 powołanej ustawy we wskazanym przez
Trybunał Konstytucyjny zakresie.
W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany jest natomiast podgląd, który
Sąd podzielił, iż stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisu prawa i odroczenie
utraty obowiązującej oznacza, że do upływu terminu wskazanego w orzeczeniu TK
przepis ten nie tylko nie korzysta z domniemania niekonstytucyjności, lecz obowiązuje na zasadzie wyjątku - jako przepis, którego niezgodność z konstytucją nie budzi
żadnych wątpliwości i nie może być w żaden sposób podważona, została bowiem
stwierdzona ostatecznym orzeczeniem TK (zob. A. Wróbel, Odroczenie przez Trybunał
Konstytucyjny utraty mocy obowiązującej przepisu niezgodnego z Konstytucją.
Zagadnienia wybrane (w:) Ratio est anima legis, Księga jubileuszowa ku czci Profesora
Janusza Trzcińskiego, wyd. NSA, Warszawa 2007, s. 112 cyt. w wyroku NSA z dnia 16
lutego 2010 r., sygn. akt I FSK 2075/08 – Lex nr 593807).
Co więcej, w orzecznictwie sądów administracyjnych wyrażony został pogląd
dotyczący skutków orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, odraczających w trybie art.
190 ust. 3 Konstytucji termin utraty mocy obowiązującej aktów normatywnych uznanych
za niekonstytucyjne, zgodnie z którym, orzeczenia Trybunału obalają domniemanie
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konstytucyjności przepisów, ale przepisy te obowiązują do dnia utraty mocy i powinny
być stosowane (vide: wyrok NSA z dnia 16 lutego 2010 r., sygn. akt I FSK 2075/08 –
Lex nr 593807 oraz cyt. tam wyrok NSA z dnia 23 lutego 2006 r., sygn. akt II OSK
1403/05 – Wokanda z 2006 r., nr 5, str. 35 - i Trybunał Konstytucyjny w cytowanych w
tym wyroku orzeczeniach, wyrok NSA z dnia 6 lutego 2008 r., sygn. akt II OSK 1745/07
– LEX nr 357511 i cyt. w nim orzecznictwo, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia
2006 r., sygn. akt IV CSK 28/06, OSNC z 2007 r. nr 2, poz. 31).
Z uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r.
poza tym wynika, że nie zakwestionowano w nim samej zasadności udzielania bonifikat,
lecz jedynie ich obligatoryjny charakter. Wskazano przy tym na konieczność
zagwarantowania fakultatywności udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie
nieruchomości komunalnych jako minimalnego wymogu realizacji wyroku i możliwość
rozważenia przy okazji ewentualnych prac legislacyjnych zmian innych elementów
ustawy,

w

szczególności

dotyczących

dokonywania

przekształceń

metodami

administracyjnymi (decyzją administracyjną) oraz niekorzystnego wpływu bonifikat na
budżety samorządów terytorialnych (a w szczególności braku rekompensat). To
natomiast oznacza jedynie tyle, iż w wypadku braku odpowiednich działań po stronie
ustawodawcy, po upływie terminu wskazanego w omawianym wyroku Trybunału
Konstytucyjnego, rozstrzygnięcie o udzieleniu wnioskodawcy bonifikaty od opłaty za
przekształcenie pozostawione zostanie uznaniu administracyjnemu. W związku z tym
na organach administracji ciążył będzie w dalszym ciągu obowiązek przeprowadzenia
stosownego postępowania wyjaśniającego dotyczącego sytuacji wnioskodawcy i
uzasadnienia podjętej w tej kwestii decyzji w sposób właściwy.
Skoro

zatem

w dacie

wydawania

zaskarżonej decyzji sporny przepis

obowiązywał w swym dotychczasowym brzmieniu, to organy administracji nie były
uprawnione do odmowy udzielenia skarżącym żądanej bonifikaty, wskazując wyłącznie
na jego niezgodność z Konstytucją RP. Jego obowiązkiem natomiast było
przeprowadzenie stosownego postępowania wyjaśniającego mającego na celu
ustalenie, czy wnioskodawcy spełniają określone w nim warunki udzielenia bonifikaty.
W sprawach sygn. akt: II SA/Łd 1404/10 i II SA/Łd 81/11 Sąd po raz kolejny
zwrócił uwagę na niewłaściwą wykładnię art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.
U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.), dokonywaną przez organy rozpoznające wnioski
użytkowników wieczystych nieruchomości.
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W przepisie tym ustawodawca wymienił trzy rodzaje nieruchomości, które mogą
być przedmiotem postępowania o przekształcenie: nieruchomości zabudowane na cele
mieszkaniowe lub zabudowane garażami lub przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę
oraz nieruchomości rolne. Zaakcentowania wymaga, iż kolejne przesłanki wymienione
w przepisie art. 1 ust. 1 w/w ustawy są oddzielone spójnikami „albo”, „oraz”, a taka
konstrukcja gramatyczna wskazuje na zastosowanie alternatywy rozłącznej. Stąd
uprawniony jest wniosek, iż spełnienie jednej z wymienionych przesłanek jest
wystarczające do żądania przez stronę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
tych nieruchomości w prawo własności. Przywołany przepis art. 1 ust. 1 w/w ustawy
wśród przesłanek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
wymienia nie tylko aktualne przeznaczenie nieruchomości, ale również ich przyszłe
przeznaczenie. O ile aktualny sposób wykorzystywania nieruchomości odnosi się
wyłącznie

do

nieruchomości zabudowanych,

o

tyle

nieruchomości,

które

są

przeznaczone pod zabudowę tego rodzaju (a więc mieszkaniową lub garażami) nie
muszą być nieruchomościami już zabudowanymi. Przepis ustawy, posługując się w
powyższym zakresie pojęciem „nieruchomości” bez bliższego doprecyzowania, nie
pozostawia pola do spekulowania na temat tego, o jakie nieruchomości chodzi w owym
zapisie. Skoro tak, to należy jednoznacznie powiedzieć, iż chodzi o wszelkie
nieruchomości, które są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową lub garaże (wyrok
WSA w Łodzi z dnia 7 października 2010 r., II SA/Łd 924/10, dostępny w Centralnej
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych ).
Podobnie jak w latach poprzednich znaczną część spraw z zakresu gospodarki
nieruchomościami stanowiły sprawy o ustalenie odszkodowania za nieruchomość zajętą
pod drogę publiczną, w których skargi były przez Sąd oddalane.
W motywach wyroków w tych sprawach, Sąd podkreślał, iż stosownie do art. 73
ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), odszkodowanie za przejętą
nieruchomość będzie wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o
odszkodowaniach

za

wywłaszczone

nieruchomości,

na

wniosek

właściciela

nieruchomości, złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
Po upływie tego okresu roszczenie wygasa. Zaznaczał, iż wskazany w przepisie art. 73
ust. 4 w/w ustawy termin ma charakter materialnoprawny, co oznacza, iż skutkiem jego
uchybienia jest wygaśnięcie roszczenia o przyznanie odszkodowania. Termin ten nie
podlega przywróceniu w trybie art. 58 - 60 ustawy - Kodeks postępowania
administracyjnego, bowiem przywrócenie terminu w świetle tych przepisów ma
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zastosowanie jedynie do terminów o charakterze procesowym. Termin prawa
materialnego jest bowiem terminem, który ogranicza w czasie dochodzenie lub inną
realizację praw podmiotowych, a jego skuteczny upływ powoduje wygaśnięcie
określonego prawa podmiotowego lub niemożliwość jego realizacji. Nadto termin prawa
materialnego podlega przywróceniu tylko wyjątkowo i jedynie wówczas, gdy taką
możliwość przewidują przepisy określające dany termin (przykładowo sprawy: II SA/Łd
1531/10,

II SA/Łd 759/11, II SA/Łd 760/11).

Sąd ponadto wskazywał, iż Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 lipca
2004 r. (sygn. akt: SK 11/02, OTK-A 2004/7/66) orzekł, że art. 73 ust. 4 ustawy z dnia
13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną jest zgodny z art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast w
wyroku z dnia 15 września 2009 r. wydanym w sprawie o sygn. akt P 33/07 (OTK-A
2009/8/123) Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13
października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną w zakresie, w jakim określa termin wygaśnięcia roszczenia o odszkodowanie
bez powiązania z faktem i datą wydania decyzji, o której mowa w art. 73 ust. 3 tej
ustawy, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Termin wygaśnięcia roszczenia, o którym mowa w art. 73 ust. 4 pozostaje bez
związku z faktem i datą wydania decyzji, o której mowa w art. 73 ust. 3. Wydanie zatem
w dniu 1 czerwca 2009 r. decyzji stwierdzającej nabycie nieruchomości z dniem 1
stycznia 1999 r., nie wpływa na bieg terminu do złożenia wniosku o ustalenie
odszkodowania za tę nieruchomość.
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SPRAWY Z ZAKRESU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Sprawy

z

zakresu

zagospodarowania

przestrzennego

oznaczone

w

zarządzeniu Prezesa NSA w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach
administracyjnych symbolem 615, obejmują sprawy dotyczące zagadnień takich jak:
sprawy dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – symbol
6150, lokalizacji dróg i autostrad – symbol 6151, lokalizacji inwestycji celu publicznego
– symbol 6152, warunków zabudowy – symbol 6153, uzgodnień z zakresu
zagospodarowania przestrzennego – symbol 6155 oraz ustalenia opłaty związanej ze
wzrostem wartości nieruchomości – symbol 6157.
W pierwszej kategorii spraw objętych symbolem 6150, a dotyczących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w roku 2011, wpłynęło 36
skarg. W 17 sprawach doszło do odrzucenia skargi na posiedzeniu niejawnym, w 13
sprawach oddalono skargi, a w 4 skarga została uwzględniona poprzez stwierdzenie
nieważności kwestionowanego aktu. Wśród spraw, w których skargę oddalono należy
zwrócić uwagę na sprawy dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Ł. w sprawie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ł. Sąd w tym
przedmiocie oddalił 4 skargi – II SA/Łd 292/11, II SA/Łd 305/11, II SA/Łd 438/11 i II
SA/Łd 718/11. I tak, w sprawie o sygnaturze II SA/Łd 438/11 Sąd uznał, iż strona
skarżąca nie wykazała naruszenia własnego interesu prawnego. Przepis art. 101
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) stanowi, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone
uchwałą podjętą przez organ w sprawie z zakresu administracji publicznej może – po
bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do sądu
administracyjnego. Brzmienie tego przepisu wyznacza zakres skargi oraz tryb jej
rozpoznawania przez Sąd. Naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia stanowi
przesłankę dopuszczalności skargi i otwiera drogę jej merytorycznej oceny. Skarga do
Sądu oparta na tym przepisie, pomimo tego, że może ją wnieść „każdy”, w
rzeczywistości

jest

skargą

o

bardzo

ograniczonym

zakresie

podmiotowym

i

przedmiotowym, mającą tylko zastosowanie do niektórych aktów podejmowanych przez
organy gminy. Legitymacja skargowa oparta na art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym jest w praktyce węższa i odmiennie uregulowana niż wynika to z brzmienia
art. 50 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mającego zastosowanie
w innych sprawach rozpoznawanych przez sądy administracyjne. Żeby udowodnić
naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia, najpierw należy wskazać, z czego
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wywodzi się ten interes prawny lub uprawnienie, w oparciu o jakie przepisy prawa.
Uprawnionym do wniesienia skargi, a więc posiadającym legitymację skargową, jest
tylko ten podmiot, który wykaże, że zaskarżony akt naruszył jego interes prawny lub
uprawnienie.
Wszystkie sprawy, w których WSA stwierdził nieważność zaskarżonego aktu
dotyczyły skarg na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obrębów
geodezyjnych. Przykładowo, w sprawie o sygnaturze II SA/Łd 309/11 Sąd uznał, iż
kontestowana część planu miejscowego narusza interes prawny skarżących, bowiem
swym obszarem obejmuje teren, na którym znajdują się działki będące ich
współwłasnością i jednocześnie wprowadza ograniczenia w sposobie i zakresie
korzystania z tych nieruchomości. Ograniczenie owo w przywołanej sprawie polegało na
przekształceniu ulicy, będącej drogą wewnętrzną, stanowiącą dojazd do nieruchomości
do niej przylegających, w drogę gminną oraz zmianie szerokości tej drogi, powodującej
zajęcie pod planowaną drogę gminną części działek należących do skarżących. W tym
zakresie Sąd stwierdził, iż organ nie uzasadnił należycie, by przekształcenie ulicy w
drogę gminną było konieczne dla poprawy istniejącego układu komunikacyjnego.
Konkludując argumentację, Sąd uznał, że zaskarżona uchwała narusza istotę prawa
własności przysługującego skarżącym, a przez to zaistniałe naruszenie nosi znamiona
wadliwości opisanej w art. 28 ust. 1 zd. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W ramach spraw zakwalifikowanych do symbolu 6151 definiowanego jako
sprawy z zakresu lokalizacji dróg i autostrad wpłynęły w 2011 roku 3 sprawy. Dwie
spośród nich zakończyły się odrzuceniem skargi. Pierwsza z nich o sygnaturze II SA/Łd
97/11 została wniesiona po upływie terminu do wniesienia skargi, natomiast kolejna – II
SA/Łd 359/11 została odrzucona, gdyż braki formalne nie zostały usunięte. Jedyna
sprawa z omawianego symbolu zakończyła się oddaleniem skargi, a dotyczyła skargi
Gminy na decyzję Wojewody o odmowie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji
drogowej pn. budowa drogi zbiorczej z odwodnieniem. Zaskarżona decyzja w sprawie
wydana była na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z
2008 roku Nr 193, poz. 1194). W uzasadnieniu tego wyroku Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Łodzi stanął na stanowisku, iż zarówno właściwość organu do
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jak i legitymację do
wystąpienia z takim wnioskiem ustawa łączy z kategorią drogi, z którą związana jest
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inwestycja objęta wnioskiem, z tym jednak zastrzeżeniem, iż w wypadku inwestycji
polegającej na budowie oraz przebudowie skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z
drogowymi

obiektami

inżynierskimi

w

pasie

drogowym

oraz

urządzeniami

bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania,
inwestorem jest zarządca drogi właściwy dla drogi wyższej kategorii.
W roku 2011 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęło 12
spraw z zakresu lokalizacji inwestycji celu publicznego, czyli w sprawach oznaczonych
symbolem 6152. W tym zakresie 4 sprawy zostały zakończone na posiedzeniu
niejawnym odrzuceniem skargi. Także 4 sprawy zostały zakończone wyrokiem
oddalającym skargi, a w dwóch przypadkach skargi zostały uwzględnione poprzez
wyeliminowanie z obrotu prawnego kwestionowanych rozstrzygnięć. W dwóch
przypadkach sprawy zostały połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia. W
zakresie powyższego symbolu zwrócić należy uwagę na sprawę II SA/Łd 322/11, która
dotyczyła lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na regulacji rzeki. Z
uzasadnienia tego wyroku wynika, że spór w sprawie sprowadzał się do oceny czy
inwestycja polegająca na regulacji rzeki stanowi inwestycję celu publicznego w
rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sięgając do treści
art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu, zawierającego definicję legalną „inwestycji celu
publicznego” Sąd wskazał, iż pod tym pojęciem należy rozumieć działania o znaczeniu
lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym),
stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce
nieruchomościami. W literaturze przedmiotu nie budzi wątpliwości, że na pojęcie
inwestycji celu publicznego składają się dwa zasadnicze elementy: po pierwsze –
przedmiot inwestycji, którym musi być realizacja celu publicznego w rozumieniu ustawy
o gospodarce nieruchomościami, a po drugie – przypisanie inwestycji znaczenia co
najmniej lokalnego lub też ponadlokalnego, jakie można realizacji danego celu
przyporządkować. Przy tym, znaczenie lokalne lub ponadlokalne należy powiązać z
urzeczywistnieniem potrzeb odpowiednio wspólnoty samorządowej, co najmniej na
poziomie gminnym (a więc nie może być to interes pojedynczego inwestora, czy też
nawet grupy zainteresowanych inwestycją) a nawet szerszym, aż do całej społeczności
kraju włącznie. Przyjmuje się, że jest to kategoria interesu publicznego, ale tylko
takiego, który mieści się w przedmiocie celów publicznych. Następuje przez to ustalenie
kwalifikowanego interesu publicznego, którego realizacja, w razie braku planu
miejscowego, wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Definicja inwestycji celu publicznego staje się przez to kluczową
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przesłanką rozgraniczenia sytuacji wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podsumowując swoją argumentację
Sąd podzielił pogląd organu, że planowana inwestycja stanowi inwestycję celu
publicznego, albowiem taki charakter ma budowa obiektów służących regulacji
przepływów i ochronie przed powodzią. Niesporne w sprawie było to, że obiekty te
jeszcze nie powstały, a zatem jako nieistniejące nie mogą być przedmiotem własności.
Z tego powodu jako kryterium stanowiące o statusie publicznym danej inwestycji
rozważać należy cel inwestycji, a nie to, kto będzie właścicielem nieistniejących jeszcze
obiektów. Wobec tej konstatacji pogląd organu o kwalifikacji prawnej zamierzenia –
regulacji rzeki przez zastosowanie umocnień technicznych ciężkich – zasługuje na
aprobatę. W sprawie II SA/Łd 775/11 również nie budziło wątpliwości Sądu, iż
inwestycja polegająca na budowie przewiązki wodociągowej wraz z pięcioma komorami
zasuw, położonej pomiędzy czynnymi, tranzytowymi rurociągami wody jest projektem
mającym na celu realizację publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w
wodę. Tym samym jest to inwestycja celu publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W analizowanym roku orzeczniczym największy odsetek spraw stanowiły
sprawy o symbolu 6153, czyli warunków zabudowy. Spraw tych było 132, z czego w 50
sprawach skarga została odrzucona z przyczyn formalnych, obejmujących zarówno
sytuacje, w których strona skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi, jak i
sytuacje kiedy skargę wniesiono po terminie. W 41 sprawach Sąd oddalił skargi, a w 32
wydał wyroki uwzględniające skargi. W 9 sprawach zapadły inne rozstrzygnięcia, czyli
umorzono postępowanie, bądź połączono sprawy do wspólnego rozpoznania i
rozstrzygnięcia. W komentowanym symbolu, w zakresie spraw, w których uwzględniono
skargi, a Sąd w uzasadnieniu wskazał naruszenie prawa materialnego znaczącą grupę
spraw stanowiły sytuacje, w których Sąd uznał, że analiza funkcji oraz cech zabudowy i
zagospodarowania

terenu

została

opracowana

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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,
poz. 1588). Taka sytuacja miała miejsce przykładowo w sprawach oznaczonych
sygnaturami II SA/Łd 9/11, II SA/Łd 25/11, II SA/Łd 112/11, II SA/Łd 113/11, II SA/Łd
168/11, II SA/Łd 411/11, czy w sprawie II SA/Łd 431/11. W sprawie o sygnaturze II
SA/Łd 70/11 Sąd uznał, że ponownego rozważenia wymaga możliwość wyznaczenia
obszaru analizowanego w większym rozmiarze niż minimalny. Bezsprzeczne w sprawie
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było to, że działka objęta zamierzeniem inwestycyjnym zlokalizowana była na terenach,
gdzie działki mają stosunkowo dużą powierzchnię. Tym samym, zabudowa na
okolicznych terenach jest mocno rozproszona, a jednocześnie mało zróżnicowana.
Skutkuje to tym, że wyznaczenie obszaru analizowanego w minimalnych granicach
może nie dawać pełnego obrazu zabudowy na sąsiednich działkach w zakresie
kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu. Z tych powodów organy powinny rozważyć możliwość
wyznaczenia obszaru analizowanego w większym rozmiarze niż minimalny. W kilku
sprawach Sąd miał także zastrzeżenia do ustaleń organu odnoszących się do
konkretnie określonych parametrów planowanej inwestycji. I tak w sprawie II SA/Łd
15/11 Sąd zakwestionował rozważania organu dotyczące wskaźnika wielkości
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki. Sąd ocenił, że ustalenia w
tym przedmiocie były dowolne, bowiem nie znajdowały odzwierciedlenia w załączonej
do akt dokumentacji. W ocenie Sądu, w sprawie II SA/Łd 355/11, organy orzekające
błędnie i bez należytego uzasadnienia przyjęły, że wyznaczenie linii zabudowy dla
inwestycji nie jest możliwe. Zdaniem składu orzekającego, w sprawie II SA/Łd 554/11, z
przepisu zarówno art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jak i § 4 w/w rozporządzenia wynika, iż linia zabudowy, którą ma
określić organ w decyzji o warunkach zabudowy, to linia wyznaczana na działce od
strony drogi publicznej, czyli od frontu działki. Tym samym nie ma podstaw prawnych do
narzucania inwestorowi drugiej linii zabudowy, która ustalałaby obszar wolny od
zabudowy. Tym samym wyznaczenie w sprawie dwóch linii zabudowy było
nieuzasadnione.
Symbolem 6155 oznaczone zostały sprawy w przedmiocie uzgodnień w
sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego. W tym przedmiocie w roku
2011 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła tylko jedna sprawa – II
SA/Łd 683/11. Skarga w tej sprawie została oddalona, a wyrok uprawomocnił się bez
wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.
Ostatnia kategoria spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego
obejmowała kwestie związane z ustaleniem opłaty związanej ze wzrostem wartości
nieruchomości – symbol 6157. W tym zakresie wpłynęło do Sądu 10 skarg, z czego 4
skargi zostały odrzucone z przyczyn formalnych. W jednej tylko sprawie skarga została
uwzględniona, a w pozostałych 5 Sąd oddalił skargi. W sprawie o sygnaturze II SA/Łd
148/11, gdzie Sąd oddalił skargę wyjaśnił w uzasadnieniu, iż przepis art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie odnosi się jedynie do
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sprzedaży nieruchomości, a ustala generalną zasadę, że zbycie nieruchomości obliguje
organ do ustalenia opłaty planistycznej. Użyty w art. 36 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym termin „zbycie nieruchomości” obejmuje każdą
czynność prawa cywilnego, na mocy której zmienia się właściciel lub użytkownik
wieczysty tej nieruchomości (z wyłączeniem umowy darowizny na rzecz osoby bliskiej –
zob. uchwałę siedmiu sędziów NSA z dnia 10 grudnia 2009 r., II OPS 3/09). W sprawie
powyższej Sąd

przyjął

zatem,

że art. 36 ust. 4 ustawy o

planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym obejmuje swoim zakresem przeniesienia własności
nieruchomości i wniesienia nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do spółki
prawa handlowego. Czynności te mają bowiem charakter ekwiwalentny, gdyż strona
wyzbywająca się własności nieruchomości uzyskuje w zamian zwiększoną wartość
wkładu. W sprawie, w której Sąd uwzględnił skargę – II SA/Łd 1062/11 – powziął on
wątpliwości co do zachowania terminu na ustalenie opłaty planistycznej. Stosownie
bowiem do art. 37 ust. 3 i ust. 4 w zw. z art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, roszczenia z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana
stały się obowiązujące. W świetle powyższego, poza sporem pozostał fakt, iż
dochodzenie roszczeń, o których stanowi art. 36 ust. 4 ustawy podlega czasowemu
ograniczeniu. Wskazany 5-letni termin jest bowiem terminem zawitym, co oznacza, że
upływ tego terminu pozbawia właściwy organ możliwości ustalenia opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości. Termin ten nie dotyczy jednak wydania decyzji
administracyjnej.
Konkludując, należy stwierdzić, iż utrwalona linia orzecznicza odnosząca się do
omówionej powyżej problematyki, znana organom administracji właściwym do
załatwiania spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego, spowodowała, iż w
większości przypadków rozstrzyganie tychże spraw nie stwarzało poważniejszych
trudności orzeczniczych.
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SPRAWY KOMBATANCKIE
Sprawy kombatanckie to sprawy, które oznaczone są symbolem 634
i obejmują swoim zakresem sprawy dotyczące zagadnień takich jak: potwierdzenia
represji (6340), pozbawienia uprawnień kombatanckich oraz pozbawienia uprawnień
wdów (wdowców) po kombatantach (6341), przyznania uprawnień kombatanckich oraz
przyznania uprawnień dla wdów (wdowców) po kombatantach; świadczeń pieniężnych z
tytułu pracy przymusowej (6342), a także pozostałych spraw o symbolu podstawowym
634. Powyższe zagadnienia uregulowane zostały dwiema ustawami: ustawą z dnia 24
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r., Nr 42, poz. 371 ze zm.), zwanej
dalej ustawą o kombatantach, a także ustawą z dnia 31 maja 1996 r. 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.), zwanej dalej ustawą o świadczeniu
pieniężnym. Organem właściwym do rozstrzygania spraw w oparciu o powyższe
regulacje jest Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W 2011 roku załatwiono w tutejszym sądzie 173 sprawy tego rodzaju, z czego
49% spraw zakończyła się uchyleniem zaskarżonego aktu, w 30% spraw oddaleniem
skargi, w 16 % spraw odrzucono skargę, a w 5% spraw umorzono postępowanie
sądowoadministracyjne. W dwóch sprawach stwierdzono nieważność zaskarżonej
decyzji, natomiast jedną sprawę przekazano według właściwości do innego sądu
administracyjnego.
W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2011 roku nastąpił nieznaczny spadek
wpływu spraw dotyczących uprawnienia do świadczenia pieniężnego z tytułu pracy
przymusowej, a utrzymujący się stosunkowo duży wpływ spraw tego rodzaju
podyktowany jest w dalszym ciągu orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16
grudnia 2009 r., sygn. akt K 49/07 (Dz.U. Nr 220, poz. 1734), zgodnie z którym art. 2 pkt
2 ustawy o świadczeniu pieniężnym, w zakresie w jakim pomija przesłankę deportacji
(wywiezienia) do pracy przymusowej w granicach przedwojennego państwa polskiego,
jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.
Z analizy orzecznictwa tutejszego Sądu wynika, iż nadal prezentowane jest
stanowisko, że deportacja musiała łączyć się z przymusową zmianą miejsca
dotychczasowego

pobytu,

wyrwaniem

i

odizolowaniem

od

dotychczasowego

środowiska. Kryterium geograficzne w świetle powołanego wyżej wyroku Trybunału
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Konstytucyjnego ma znaczenie drugorzędne, bowiem fakt wywiezienia do pracy
przymusowej do miejsca znajdującego się w niewielkiej odległości do dotychczasowego
miejsca zamieszkania nie wykluczał spełnienia ustawowych przesłanek do przyznania
uprawnienia do świadczenia pieniężnego z tego tytułu.
W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, iż art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu
pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich został znowelizowany na mocy ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr
72, poz. 380), która weszła w życie w dniu 20 kwietnia 2011 r. W związku z tym w kilku
sprawach Sąd rozpoznawał skargi na decyzję Kierownika Urzędu wydane po ww.
zmianie. Niewątpliwie nowelizacja ustawy w zakresie ust. 2 pkt 2 wynika z wytycznych
zawartych w uzasadnieniu wyżej powołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dla
przykładu w uzasadnieniu wyroku o sygn. akt II SA/Łd 1060/11 z dnia 22 listopada 2011
r. Sąd stwierdził, iż na gruncie przepisu art. 2 pkt 2 lit. a ustawy o świadczeniu
pieniężnym – w brzmieniu obowiązującym po nowelizacji z dnia 20 kwietnia 2011 r. –
każda deportacja (wywiezienie) z miejsca dotychczasowego zamieszkania, jeśli tylko
połączona była z obowiązkiem wykonywania pracy przymusowej – przy zastrzeżeniu
określonego terytorium i czas jej wykonywania – wyczerpuje pojęcie represji
uzasadniające przyznanie świadczenia pieniężnego na gruncie omawianej ustawy. Tym
samym bez większej doniosłości pozostawało ustalenie organu, iż skarżący został
deportowany (wywieziony) z rodzinnej miejscowości ze względu na utworzenie na tym
terytorium poligonu wojskowego. Nieporównanie bardziej istotne będzie nie budzące
wątpliwości ustalenie, czy w miejscu, do którego został deportowany z rodzinnej
miejscowości, zmuszony był on, jego rodzice i rodzeństwo do wykonywania pracy
przymusowej na rzecz niemieckiego okupanta.
W związku z powyższym zasadniczą przyczynę uwzględnienia skarg stanowiło
naruszenie przepisów art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 Kodeksu postępowania
administracyjnego, bowiem Kierownik Urzędu nie zebrał w sposób wyczerpujący
materiału dowodowego, nie wyjaśnił należycie stanu faktycznego sprawy, a także nie
dokonał prawidłowej oceny zebranego materiału dowodowego, co w konsekwencji
uniemożliwiło ustalenie, czy w sprawie miała miejsce deportacja (wywiezienie) do pracy
przymusowej, o której mowa w ustawie o świadczeniu pieniężnym. Nadto powodem
uchylenia zaskarżonych decyzji było naruszenie art. 107 § 1 i 3 K.p.a., bowiem w
większości przypadków organ ogranicza uzasadnienie rozstrzygnięcia do przytoczenia
fragmentów z ww. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Brakowało natomiast
uzasadnienia dokonanej przez organ oceny spełnienia bądź niespełniania przesłanek
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świadczenia z tytułu deportacji do pracy przymusowej (por. wyroki: z dnia 15 listopada
2011 r., sygn. akt II SA/Łd 680/11; z dnia 13 lipca 2011 r., sygn. akt II SA/Łd 430/11; z
dnia 8 kwietnia 2011 r., sygn. akt II SA/Łd 121/11; z dnia 19 stycznia 2011r., sygn. akt II
SA/Łd 1416/10).
Natomiast marginalne znaczenie miały sprawy w przedmiocie uprawnień wdów i
wdowców po kombatantach, pozbawienia uprawnień kombatanckich oraz odmowy
przyznania uprawnień kombatanckich. W 2011 roku zaledwie 13 spraw dotyczyło ww.
zagadnień, z czego w ośmiu sprawach skargi zostały oddalone, w trzech sprawach Sąd
uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą, zaś w dwóch sprawach
skargi zostały odrzucone.
Uchylając zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą wyrokiem z dnia 6
lipca 2011 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 371/11 Sąd stwierdził, że w zaistniałej
sprawie ustalenia organu i ich ocena doprowadziły do wykładni sprzecznej z przepisami
prawa, tj. § 5 pkt 1 lit. „l” rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września
2001 r. w sprawie określenia miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby
narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości (Dz. U. Nr 106, poz.
1154 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. „b” ustawy o kombatantach, bowiem ww.
regulacje zarówno ustawy, jak i rozporządzenia nie uprawniają organu do określania w
sposób odmienny, niż to wynika z treści tych aktów, charakteru obozu umieszczonego
w rozporządzeniu w celu uznania, czy jest to miejsce, w którym pobyt umożliwia
uzyskanie uprawnień określonych w ustawie o kombatantach. Tymczasem, organ
orzekający takie ograniczenie wprowadził, gdyż uznał, że obóz, w którym przebywała
skarżąca nie miał charakteru obozu internowania, w którym pobyt umożliwiał uzyskanie
uprawnień kombatanckich.
Natomiast w sprawach o sygn. akt II SA/Łd 335/11 (wyrok z dnia 9 czerwca 2011
r.) oraz o sygn. akt II SA/Łd 580/11 (wyrok z dnia 17 sierpnia 2011r.) Sąd uwzględnił
skargi na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi uznając, że organ administracji dopuścił się naruszenia
przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
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SPRAWY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
W 2011 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, wśród
zakończonych spraw z zakresu pomocy społecznej o podstawowym symbolu 623,
wyróżnić należy sprawy dotyczące:
-

zasiłków celowych i okresowych (symbol 6320);

-

zasiłków stałych (symbol 6321);

-

usług opiekuńczych, w tym dotyczące skierowań do domu pomocy społecznej
(symbol 6322);

-

rodzin zastępczych, pomocy na usamodzielnienie dla wychowanka rodzin
zastępczej (symbol 6324);

-

inne sprawy o symbolu podstawowym 632 (symbol 6329).
Podobnie jak w latach poprzednich, w przeważającej mierze sprawy te zostały

rozpoznane na rozprawie.
Sprawy te dotyczyły problematyki uregulowanej przepisami ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze
zm.), ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.), ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr
139, poz. 992 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.), a także
przepisami rozporządzeń wykonawczych: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24
lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. Nr 135, poz. 950), rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w
sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 821 ze zm.), rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie dochodu rodziny albo dochodu
osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz
wysokość świadczeń rodzinnych (Dz.U. Nr 129, poz. 1058), rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania,
sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. Nr 136, poz. 855).
Dominującą grupę stanowiły sprawy ze skarg na decyzje w przedmiocie zasiłków
celowych i okresowych. W większości przypadków sąd oddalił skargi, podzielając
stanowisko organów administracji wyrażone w zaskarżonych decyzjach, wskazując, iż
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poprzedzone zostało wyczerpującym i prawidłowo przeprowadzonym postępowaniem
administracyjnym. W sprawach tych sąd zwracał uwagę na merytoryczną poprawność
wywodów organu, który kierował się zasadą dostosowania rodzaju, formy i rozmiaru
świadczeń do okoliczności faktycznych sprawy, mając jednocześnie na względzie
potrzeby osób wnioskujących o przyznanie pomocy, jak i możliwości finansowe
ośrodków pomocy społecznej. W sprawach tych sąd przychylał się do argumentacji
organu, znajdującej odzwierciedlenie w aktach administracyjnych sprawy, iż organy
udzielają pomocy, mając na względzie tak osobiste potrzeby skarżącego, jak i stale
rosnącą liczbę osób wnioskujących o pomoc, przy niewielkich możliwościach
finansowych organów.
Sąd zwracał również uwagę, iż w sprawach tych ustawodawca ustalił kryteria
dochodowe, których przekroczenie uniemożliwia orzeczenie o przyznaniu pomocy
i organy są w tym zakresie ściśle związane brzmieniem przepisu. Sąd podzielił także
stanowisko organów, że brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem
socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, przejawiający się w odmowie
przeprowadzenia

wywiadu

przeprowadzaniu

uniemożliwiającej

braku

środowiskowego,
prawidłowe

współpracy

ustalenie

stanu

przy

jego

faktycznego,

niepodejmowaniu oferowanej pracy, może stanowić jedną z podstaw do odmowy
przyznania świadczeń z pomocy społecznej (art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej)
– sygn. akt II SA/Łd 1512/10, II SA/Łd 662/11, II SA/Łd 663/11, II SA/Łd 664/11, II
SA/Łd 665/11, II SA/Łd 666/11, II SA/Łd 668/11, II SA/Łd 669/11).
Sąd podzielił stanowisko organów w sprawach, w których wniesione skargi
dotyczyły decyzji kasacyjnych wydanych na podstawie art. 138 § 2 K.p.a., iż
niedostateczne

ustalenie

stanu

faktycznego

przez

organy

pierwszej

instancji

uzasadniało ich wydanie (sygn. akt II SA/Łd 1560/10, II SA/Łd 1561/10, II SA/Łd 174/11,
II SA/Łd 175/11, II SA/Łd 176/11, II SA/Łd 242/11, II SA/Łd 672/11, II SA/Łd 673/11).
Przyczyną uchyleń decyzji nadal pozostawała lakoniczność i skrótowość
uzasadnień ferowanych przez organy, co rzutowało na brak możliwości skontrolowania,
czy organ nie przekroczył granic przyznanego mu uznania administracyjnego.
Nadto składy orzekające stawiały zarzuty braku należytego wyjaśnienia istotnych
dla rozstrzygnięcia okoliczności (w zakresie art. 7, art. 77 § 1, art. 80 K.p.a.), a w
szczególności co do sytuacji materialnej stron, a także ich rzeczywistych potrzeb w
sprawach dotyczących zasiłków celowych (sygn. akt II SA/Łd 502/11, II SA/Łd 608/11, II
SA/Łd 721/11) oraz kwestii związanych z badaniem kryterium dochodowego w
sprawach
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zasiłków

okresowych

(sygn.

akt

II

SA/Łd

725/11),

jak

również

nieuwzględnienie zmiany stanu faktycznego po wydaniu decyzji przez organ pierwszej
instancji (sygn. akt II SA/Łd 437/11).
W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 945/11 sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz
poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji z uwagi na wydanie zaskarżonej
decyzji bez uprzedniego rozpatrzenia wniosku o wyłączenie pracownika, uznając, że
mogło to mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Decyzja ta została wydana m.in.
w oparciu o materiał dowodowy przygotowany przez pracownika, o wyłączenie którego
wniósł skarżący.
W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1476/10 sąd uchylił decyzje organów obu
instancji

ze

względu

na

błędne

załatwienie

i

doręczenie

wniosków

dwóch

wnioskodawców w jednej decyzji.
W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1431/10 sąd stwierdził nieważność zaskarżonej
decyzji z uwagi na rozpoznanie przez organ drugiej instancji odwołania, które nie
zostało podpisane przez odwołującego się.
Przedmiotem skarg w sprawach o sygn. akt II SA/Łd 726/11, II SA/Łd 727/11, II
SA/Łd 728/11, II SA/Łd 786/11, II SA/Łd 787/11, II SA/Łd 788/11, II SA/Łd 789/11 były
postanowienia o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. W sprawach
tych sąd za zasadne uznał stanowisko organów i oddalił skargi.
Sąd dostrzegł również, że co do zasady przyznanie zasiłku okresowego nie ma
charakteru uznaniowego, bowiem spełnienie warunków do jego przyznania obliguje do
jego przyznania. Uznaniu administracyjnemu pozostawiona jest (w określonych ramach)
jego wysokość i okres pobierania poprzez ustawowo określoną możliwość miarkowania.
Podzielił tym samym poglądy wyrażane przez inne sądy administracyjne (sygn. akt II
SA/Łd 531/11, II SA/Łd 652/11). W wyroku o sygn. akt II SA/Łd 602/11 sąd stwierdził
jednak, że brak środków na udzielenie pomocy w tej formie pomimo podejmowanych
przez organ starań o przyznanie dodatkowych środków pozwalających na realizację
ustawowych świadczeń, uzasadnia konieczność wydawania decyzji odmownych.
W sprawach dotyczących zasiłków stałych (symbol 6321) w przeważającej
mierze skargi zostały oddalone.
W wyroku w sprawie sygn. akt II SA/Łd 740/11 sąd zwrócił uwagę na
konstytutywny charakter decyzji wydanych w trybie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy
społecznej. Podkreślił, że zmiana decyzji pierwotnej przyznającej świadczenie nie może
nastąpić z mocą wsteczną.
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W sprawie sygn. akt II SA/Łd 815/11 sąd zwrócił uwagę na to, że świadczenia
z pomocy społecznej o charakterze okresowym - miesięcznym przyznaje się
i wypłaca poczynając od pierwszego dnia miesiąca, w którym został złożony wniosek.
W analizowanym roku orzeczniczym niewielki odsetek spraw stanowiły sprawy
dotyczące usług opiekuńczych, w tym - dotyczące skierowań do domu pomocy
społecznej (symbol 6322) oraz rodzin zastępczych, w szczególności pomocy na
usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej (symbol 6324).
W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 656/11 sąd podzielił ustalenia faktyczne oraz
stanowisko organów, że otrzymane przez skarżącego wyrównania świadczenia
rentowego na mocy art. 8 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej należało uwzględnić przy
ustalaniu dochodu. Podkreślił, że ustawodawca przewidział zamknięty katalog
świadczeń, których nie wlicza się do dochodu.
W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1411/10 przyczyną uchylenia zaskarżonej decyzji
oraz decyzji organu pierwszej instancji było niedostateczne ustalenie stanu faktycznego
sprawy oraz błędne zastosowanie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,
poprzez uznanie za adresata decyzji wyłącznie skarżącego, w sytuacji gdy pozostawał
on we wspólnym gospodarstwie domowym z matką zstępnego umieszczonego w domu
pomocy społecznej.
Wyrokiem w sprawie sygn. akt II SA/Łd 534/11 sąd stwierdził nieważność decyzji
organów obu instancji z uwagi na naruszenie przepisów o właściwości.
W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1019/11 sąd oddalił skargę na postanowienie
o odmowie zawieszenia postępowania w przedmiocie wydatków wnoszonych zastępczo
przez gminę za pobyt w domu pomocy społecznej, stwierdzając, że wynik postępowania
przed sądem powszechnym toczącego się na skutek powództwa skarżącej o ustalenie
nieistnienia obowiązku alimentacyjnego wobec ojca nie może zaważyć o istniejącym
pomiędzy tymi osobami stosunku pokrewieństwa. Z kolei obowiązkiem organu w
toczącej się sprawie w przedmiocie zwrotu wydatków wniesionych zastępczo przez
gminę za pobyt ojca skarżącej w domu pomocy społecznej jest ustalenie istnienia
pokrewieństwa (a nie istnienia obowiązku alimentacyjnego) pomiędzy mieszkańcem
domu a osobą zobowiązaną do zwrotu. Zatem pomiędzy tymi dwoma postępowaniami
nie zachodzi związek przyczynowy, warunkujący zaistnienie zagadnienia wstępnego,
którego powstanie stwarzałoby po stronie organu obowiązek zawieszenia postępowania
administracyjnego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a.
W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1499/10 sąd uznał, że organy obu instancji w
sposób błędny skierowały decyzję ustalającą odpłatność za pobyt dziecka skarżącej li
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tylko do niej, podczas gdy z zebranych w toku postępowania przed organem I instancji
informacji wynika, że ojciec dziecka żyje. Organy zatem winny były rozważyć
obarczenie opłatą za pobyt dziecka oboje rodziców.
W sprawach o sygn. akt II SA/Łd 376/11 i II SA/Łd 377/11 sąd nie podzielił
stanowiska organów administracji, co do sposobu wyliczenia dochodu skarżącego.
Zwrócił uwagę, że kwoty dobrowolnie uiszczanych alimentów winny być doliczone do
dochodu strony. Podkreślił uznaniowy charakter decyzji wydawanych na podstawie art.
79 ustawy o pomocy społecznej.
W sprawach, w których skargi zostały oddalone w tej kategorii spraw, nie zostały
sporządzone uzasadnienia.
Drugą dominującą grupę stanowiły sprawy oznaczone symbolem 6239, tj. inne
o symbolu podstawowym 632, do których zaliczyć należy sprawy dotyczące m.in.
zwrotu

nienależnie

pobranych

świadczeń,

zasiłków

rodzinnych,

zasiłków

pielęgnacyjnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
świadczeń rodzinnych. Spośród tej grupy w znacznej części tych spraw sąd przychylił
się do stanowiska organów i oddalił skargi. W wielu sprawach nie zostały sporządzone
uzasadnienia.
Szereg spraw dotyczyło zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
Sąd zajął stanowisko, że decyzja wydawana w trybie art. 32 ustawy o
świadczeniach rodzinnych może wywrzeć skutki wyłącznie na przyszłość (sygn. akt II
SA/Łd 65/11, II SA/Łd 288/11, II SA/Łd 357/11, II SA/Łd 358/11).
W sprawach o sygn. akt II SA/Łd 16/11, II SA/Łd 17/11, II SA/Łd 201/11 sąd
zajmował się kwestią ustalenia dochodu w rodzinie, w tym zasadności uwzględnienia
przy jego ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego.
W sprawach o sygn. akt II SA/Łd 848/10 i II SA/Łd 849/11 sąd stwierdził
nieważność decyzji organów obu instancji z uwagi na błędne skierowanie decyzji do
skarżącego zamiast do jego syna, który w dacie wydania decyzji o przyznaniu zasiłku
był osobą pełnoletnią. W sprawach sygn. akt II SA/Łd 360/11 i II SA/Łd 361/11
przyczyną stwierdzenia nieważności decyzji organów było ich wydanie w sprawie już
wcześniej rozstrzygniętej.
W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1479/10 sąd za wadliwą uznał zastosowaną
przez organ wykładnię § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2
czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia
rodzinne.
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Przyczyną uchylenia zaskarżonych decyzji były także uchybienia proceduralne,
podobnie jak w pozostałych kategoriach spraw (sygn. akt II SA/Łd 1521/10, II SA/Łd
220/11, II SA/Łd 327/11), w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 143/11 również wadliwa
wykładnia art. 3 ust. 2 i art. 5 ust. 3 i ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaś w
sprawie sygn. akt II SA/Łd 364/11 - naruszenie art. 27 ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.

98

SPRAWY Z ZAKRESU ROLNICTWA I LEŚNICTWA
W 2011 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Łodzi rozpoznał znikomą ilość spraw oznaczonych podstawowym symbolem 616.
Stan taki wynika z niewielkiego wpływu w tego rodzaju sprawach.
Spośród podstawowej grupy wyróżnić należy sprawy z zakresu:
- ochrony gruntów rolnych i leśnych (6160);
- lasy oraz zalesienia gruntów rolnych (6161);
- scalenie i wymiana gruntów (6162);
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (6163);
- wspólnot gruntowych (6164);
- nasiennictwa i ochrony roślin uprawnych (6165);
- łowiectwa (6166);
- rybołówstwa morskiego i rybactwa lądowego

(6167);

- weterynarii i ochrony zwierząt (6168);
- inne o symbolu podstawowym (6169).
Warto wskazać, iż w sprawach o symbolach 6161, 6162, 6165, 6166 oraz 6167
w bieżącym roku nie wpłynęła żadna nowa skarga. Jednocześnie zakończono kilka
spraw, których wpływ został odnotowany w roku ubiegłym. Ogółem, wśród 16 spraw o
podstawowym symbolu 616, w trzech z nich skargę odrzucono z uwagi na
nieuzupełnienie we wskazanym przez Sąd terminie braków formalnych i fiskalnych
skarg. W jednej sprawie postępowanie sądowe umorzono wobec oświadczenia strony
skarżącej o cofnięciu skargi i ustalenia, iż cofnięcie skargi nie zmierza do obejścia
prawa i nie spowoduje utrzymania w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności.
Merytoryczne rozpatrzenie i załatwienie sprawy znalazło finał jedynie w 11 sprawach,
przy czym dwie zostały połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia. A wśród
nich w 6 przypadkach skargę Sąd oddalił, w pozostałych uchylił zaskarżony i
poprzedzający go akt prawny.
W sprawach z zakresu weterynarii i ochrony zwierząt, w szczególności w sprawie
o sygn. akt II SA/Łd 1000/11, Sąd wskazał, iż kwestię czasowego odebrania zwierząt
reguluje art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002). W przepisie tym uregulowane zostały 2 tryby
postępowania właściwego organu prowadzące do wydania decyzji o czasowym
odebraniu zwierząt. Mianowicie, art. 7 ust. 1 przewiduje, że zwierzę traktowane w
sposób określony w art. 6 ust. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi lub
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opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze
względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane jednemu z podmiotów
wymienionych w pkt 1-3 tego przepisu. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu decyzja, o której
mowa w ust. 1 podlega natychmiastowemu wykonaniu. Z kolei w myśl art. 7 ust. 3
wskazanej ustawy, w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie
zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu, policjant a
także upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt, może odebrać mu zwierzę zawiadamiając o tym
niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji w
przedmiocie odebrania zwierzęcia. Sąd zaakcentował konieczność wnikliwego ustalenia
stanu faktycznego sprawy i w konsekwencji dokonania prawidłowej jego subsumcji do
konkretnej normy prawnej.
W tego rodzaju sprawach na uwagę zasługują, co podkreślił Sąd krótkie terminy
ich załatwienia na poszczególnych etapach postępowania administracyjnego i o wiele
krótszy termin na złożenie środka odwoławczego w trybie międzyinstancyjnym. Sąd
wskazał także, iż w toku każdego postępowania administracyjnego, w tym także
prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zwierząt, organ administracyjny
zobligowany jest przestrzegać ściśle określonych w przepisach ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.) zasad procedowania. Dopiero bowiem na podstawie kompletnego
materiału dowodowego organ oceni, czy dana okoliczność została udowodniona.
Postępowanie takie nie może nosić znamion dowolności i pochopnego
kwalifikowania zastanego stanu jako znęcanie się nad zwierzętami, stosownie do art. 6
ust. 2 pkt 10 ustawy o ochronie zwierząt, z którego wynika, iż przez znęcanie się nad
zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania
bólu lub cierpień, a w szczególności utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach
bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa oraz w
pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji.
Na uwagę zasługuje również sprawa o sygn. akt II SA/Łd 1425/10, w której
przedmiotem

skargi było

postanowienie organu

o

zawieszeniu

postępowania

odwoławczego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego. Organ odwoławczy nieprawidłowo stwierdził, iż wyrok karny Sądu
Rejonowego w Ł. stanowił będzie rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, jakim jest
ustalenie, czy skarżący może zostać uznany za właściciela lub opiekuna koni. W istocie
bowiem, jak argumentował w uzasadnieniu tutejszy Sąd, organ nie wyjaśnił, w jakiej
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sprawie ten wyrok sądu powszechnego miałby zapaść i dlaczego tego rodzaju ustaleń
faktycznych nie może samodzielnie poczynić w postępowaniu administracyjnym. Braki
w postępowaniu dowodowym oraz w zasadzie odstąpienie przez organ od podjęcia
samodzielnych ustaleń skutkowało koniecznością wyeliminowania z obrotu prawnego
zaskarżonego aktu prawnego.
Ostatnią ze spraw, w której Sąd stwierdził konieczność wyeliminowania z obrotu
prawnego zaskarżonej i poprzedzającej ją decyzji była sprawa o sygn. akt II SA/Łd
550/11. Przedmiotem zainteresowania Sądu był w tej sprawie spór sprowadzający się
do ustalenia, czy stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej
Naczelnika Gminy C. z 1977 roku o przejęciu na własność Skarbu Państwa bez
odszkodowania działek, w oparciu o którą została następnie wydana decyzja
ostateczna Naczelnika Gminy C. z 1978 roku o przekazanie w trwały zarząd i
użytkowanie Nadleśnictwu S. gruntów leśnych i nadających się do zasiedlenia m.in.
działek których dotyczyła decyzja z 1977 roku, stanowi przesłankę do wznowienia
postępowania zakończonego tą ostatnią decyzją na podstawie art.145 § 1 pkt 8 ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego, czy też stwierdzenia nieważności tej decyzji
na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Analizując ustalony w sprawie stan faktyczny i prawny, w świetle wypracowanego
stanowiska judykatury, Sąd doszedł do przekonania, iż stwierdzenie nieważności
decyzji z 1977 roku nie spowodowało przeniesienia własności dwóch działek na rzecz
Skarbu Państwa, w konsekwencji nie miał on prawa nimi rozporządzać. W związku z
tym, że Państwo nigdy nie było właścicielem tych działek to nie było uprawnione
przekazać ich w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste Nadleśnictwu S. Oznacza to, że
stan prawny, w którym Skarb Państwa mógłby przekazać na taki cel sporne działki w
rzeczywistości nigdy nie istniał, właśnie z tego powodu, że nie został wytworzony przez
decyzję z 1977 roku, gdyż stwierdzono jej nieważność. Sąd jako błędną ocenił
interpretację organów, że zaistniały stan może być przesłanką do wznowienia
postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 8 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego, prawidłowe jest bowiem zastosowanie instytucji stwierdzenia
nieważności z art. 156 § 1 pkt 2 w/w ustawy, czyli z powodu wydania decyzji bez
podstawy prawnej. W niniejszej sprawie prawomocne stwierdzenie nieważności decyzji
z 1977 roku o przejęciu przez Skarb Państwa na własność bez odszkodowania dwóch
działek spowodowało jej całkowite wyeliminowanie z obrotu prawnego, a więc nie
została stworzona materialnoprawna podstawa do wydania decyzji z 1978 roku o
przekazaniu działek Nadleśnictwu. Rozporządzanie cudzą własności przez organ
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administracji publicznej, który musi wykazać podstawę prawną zawartą w przepisach
prawa powszechnie obowiązującego do działania w formach prawnych o charakterze
władczym było rażącym naruszeniem prawa.
W sprawach z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych (6160) w dwóch
przypadkach skargę odrzucono. Natomiast w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1043/11 Sąd
oddalił

skargę

na

postanowienie

Samorządowego

Kolegium

Odwoławczego

utrzymujące w mocy postanowienie organu I instancji negatywnie opiniujące leśny
kierunek rekultywacji poeksploatacyjnej wyrobiska kopalni. W przedmiotowej sprawie
tutejszy Sąd podzielił argumentację organu, iż ustalenie kierunku rekultywacji stosownie
do przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz.U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 ze zm.), następuje w formie decyzji. Wyłącznie ten
akt, wydany na podstawie art. 22 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy, ostatecznie i w sposób
wiążący rozstrzyga o kierunku rekultywacji, natomiast postanowienie opiniujące jest
elementem postępowania zmierzającego właśnie do wydania takiej decyzji. Przy czym
organ kompetentny do wydania takiej decyzji jest jednocześnie obowiązany zwrócić się
do właściwego organu o wydanie opinii. W ramach współdziałania między organami, w
oparciu

o

art.

106

ustawy

Kodeks

postępowania

administracyjnego,

organ

współdziałający uczestniczy jedynie w czynnościach postępowania administracyjnego,
biorąc udział w załatwieniu sprawy przez wyrażenie stanowiska, w zakresie swej
właściwości. Nie jest więc organem prowadzącym postępowanie w samodzielnej,
odrębnej sprawie administracyjnej. Postępowanie przed organem współdziałającym ma
w istocie charakter pomocniczego stadium postępowania w sprawie załatwianej przez
inny organ, w niniejszej sprawie przez Starostę […] w drodze decyzji administracyjnej.
Ostatecznie zatem postanowienie opiniujące nie jest aktem wyznaczającym kierunek
rekultywacji, wyrażenie opinii co do danego kierunku rekultywacji nie oznacza zatem, iż
w efekcie końcowym taki właśnie kierunek zostanie wyznaczony.
W dwóch sprawach – sygn. akt II SA/Łd 1473/10 i II SA/Łd 585/11 – Sąd podzielił
ugruntowane już stanowisko sądów administracyjnych, iż nie jest prawnie dopuszczalne
podważanie aktów ostatecznych wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26
października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 27, poz.
250 ze zm.) w trybach nadzwyczajnych wynikających z ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego. Przepis art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o
gospodarowaniu
stosowanie

nieruchomościami

przepisów

Kodeksu

rolnymi

Skarbu

postępowania

Państwa,

wyłącza

administracyjnego

bowiem

dotyczących

wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności i uchylenia lub zmiany decyzji
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ostatecznych wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1971 r.
o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych i jest obowiązującym prawem. Przepis
ten nie został uchylony na mocy żadnej z ustaw opublikowanych w sposób wynikający z
uregulowania ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95). Oznacza
to, iż przepis art. 63 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa wyłącza możliwość wznowienia postępowania w sprawach zakończonych
ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów ustawy o uregulowaniu własności
gospodarstw

rolnych.

Nie

sposób

podważyć

takiego

stanowiska

w

świetle

wypracowanego poglądu doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych. Celem
takiej regulacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1992 r., było ostateczne
zapewnienie stabilizacji stanów prawnych ukształtowanych w oparciu o decyzje - akty
własności ziemi wydane na podstawie przepisów ustawy o uregulowaniu własności
gospodarstw rolnych. Należy bowiem pamiętać, iż przepis art. 63 w/w ustawy wyłącza
jedynie możliwość weryfikacji w trybie nadzwyczajnych środków zaskarżenia,
ostatecznych

decyzji

administracyjnych,

dotyczących

uwłaszczenia

posiadaczy

nieruchomości rolnych w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. Reasumując, od
dnia wejścia w życie tego przepisu, tj. od dnia 1 stycznia 1992 r., organy administracji
państwowej nie mogą zajmować się oceną legalności takich decyzji. Organy te nie są
bowiem uprawnione do wyeliminowania nawet tych aktów prawnych, wydanych na
podstawie w/w ustawy, które obarczone są kwalifikowaną wadą. Akty takie nadal będą
funkcjonowały w obrocie prawnym, chociażby wydane zostały z rażącym naruszeniem
prawa.
Analizując grupę spraw oznaczonych podstawowym symbolem 616 nie budzi
wątpliwości, iż jest to grupa, która w każdym roku stanowi niewielki, a wręcz znikomy
odsetek spraw załatwianych przez tutejszy Sąd. Podobnie jak w latach ubiegłych skargi
rozpoznawane są na bieżąco, a ewentualne opóźnienia są wyłącznie wynikiem
postępowań wpadkowych, głównie z wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa
pomocy. Powyższe zestawienie potwierdza, iż w sprawach, w których judykatura i
doktryna wypracowały już ugruntowane stanowisko, organy administracji w pełni je
podzielają. W następstwie w sprawach tych Sąd nie podzielał zarzutów skarg. Nadal
jednakże w części spraw, w szczególności w grupie spraw z zakresu weterynarii i
ochrony zwierząt, Sąd położył nacisk na obowiązek wnikliwego i szczegółowego
ustalenia stanu faktycznego, z pomocą wszelkich dostępnych i dopuszczalnych prawem
środków dowodowych. Obowiązek ten w ocenie Sądu powinien wyeliminować elementy
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dowolności i pochopnego podejmowania decyzji, które wpływają zarówno na sytuację
prawną i faktyczną skarżącego, ale i posiadanych przez niego zwierząt.
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SPRAWY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
Wśród spraw z

zakresu problematyki ochrony środowiska, oznaczonych

ogólnym symbolem – 613, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w 2011
roku (do dnia 30 listopada) rozpoznano 132 sprawy, w tym dotyczące:
• Opłat za korzystanie ze środowiska (symbol 6131) – 4 sprawy,
• Kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska (symbol 6132) – 9
spraw,
• Obszarów ograniczonego użytkowania (symbol 6134) – 1 sprawa,
• Odpadów (symbol 6135) – 41 spraw,
• Ochrony przyrody (symbol 6136) – 14 spraw,
• Utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (symbol 6138) – 1 sprawa,
• Inne o symbolu podstawowym 613 (symbol 6139) – 62 sprawy.
Nie rozstrzygano natomiast spraw z zakresu: pozwoleń na wprowadzenie do
środowiska substancji lub energii (symbol 6130), informacji o środowisku (symbol
6133), ochrony środowiska morskiego (symbol 6137).
W wymienionej kategorii spraw daje się zauważyć z roku na rok wyraźny wzrost
ilości wpływających skarg i tak: w 2011 roku (do 14 grudnia) zarejestrowano 134 skargi,
w 2010 roku było to 99 skarg, a np. w 2008 roku załatwiono około połowy tej liczby
spraw.
Wzrost ilości rozpoznawanych spraw spowodowany jest, jak się wydaje, kilkoma
czynnikami: zwiększeniem liczby inwestycji wymagających w różnym zakresie
określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia,
wzrostem świadomości społecznej dotyczącej potrzeby ochrony środowiska i
aktywizacją organizacji społecznych stawiających sobie za cel ochronę przyrody i
środowiska naturalnego, zwiększoną aktywnością organów w zakresie wymierzania kar
przewidzianych w przepisach dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska, jak
i nieumiejętnością stosowania prawa na szczeblach podstawowych, co potęguje
sytuacje

konfliktowe,

znajdujące

swój

finał

dopiero

w

postępowaniu

sądowoadministracyjnym.
Podobnie jak w latach ubiegłych, najbardziej liczną grupę stanowiły sprawy w
przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. Wciąż
dają się zaobserwować obawy społeczności lokalnych dotyczące emisji substancji
szkodliwych i emisji w ogóle, lub ponadnormatywnego poziomu hałasu przez inwestycje
kwalifikujące się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a co za tym
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idzie znaczną konfliktowość tychże przedsięwzięć. W tej kategorii spraw, zarzuty
koncentrują się przede wszystkim na sporządzanym raporcie

o oddziaływaniu na

środowisko planowanego przedsięwzięcia, a wątpliwości powstają często na skutek
braku

stosownych

uregulowań

prawnych

w

zakresie

dopuszczalnych

norm

emitowanych substancji, co w szczególności dotyczy substancji odorowych, które w
sferze prawa administracyjnego nie są reglamentowane. W takiej sytuacji sąd wyjaśnił
(sygn. akt II SA/Łd 644/11), że nie jest dopuszczane wyłączenie z kręgu stron
postępowania właścicieli nieruchomości znajdujących się w bliższym lub dalszym
sąsiedztwie wyłącznie z takim oto uzasadnieniem, iż na gruncie prawa
administracyjnego negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia zamyka się na terenie
inwestycji i tym samym nie oddziałuje ono na nieruchomości sąsiednie. Nawet jeśli
oddziaływanie planowego przedsięwzięcia oceniane w oparciu o normy prawa
administracyjnego zamyka się na terenie planowanej inwestycji, to nie musi to
oznaczać, iż planowana inwestycja nie będzie na gruncie norm prawa cywilnego
źródłem immisji sąsiedzkich, których występowanie uzasadnia posiadanie interesu
prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a. Konkludując rozważania sąd wywiódł, odwołując
się w tej materii do orzecznictwa NSA, iż podmiot ma interes prawny wynikający z norm
prawa cywilnego, w szczególności z art. 140 k.c. i 144 k.c. do uczestniczenia jako
strona w postępowaniu administracyjnym, w wyniku którego zapaść może decyzja tak
kształtująca stosunki na nieruchomości (sposób korzystania z niej), iż będzie to miało
wpływ na sposób wykonywania przez nią prawa własności (podobnie sygn. akt II
SA/Łd 1027/11).
Zagadnienia dotyczące poziomu hałasu były przedmiotem analizy w sprawie o
sygn. akt II SA/Łd 83/11. W motywach wyroku wskazano, że przepis art. 115a ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 ze zm.) obliguje organ do wydania decyzji w przedmiocie dopuszczalnego
poziomu hałasu w sytuacji, gdy przekroczone są wskaźniki hałasu bez względu na to,
czy przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu miało charakter wyjątkowy
(incydentalny, jednorazowy), czy stały. Wydając tego typu decyzję właściwy organ nie
nakłada na zakład nowych obowiązków, lecz jedynie stwierdza, iż zakład w związku ze
swoją

działalnością

emituje

hałas,

który

poza

terenem

zakładu

przekracza

dopuszczalny poziom hałasu dla określonego terenu objętego prawną ochroną. Innymi
słowy, organ administracji stwierdza zatem pewien stan faktyczny i prawny,
przyporządkowując konkretnemu zakładowi dopuszczalne normy hałasu, które muszą
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zostać spełnione poza terenem zakładu. Analogicznie wypowiedział się sąd w
motywach wyroku wydanego w sprawie sygn. akt II SA/Łd 162/11.
W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 31/11 z kolei wskazano, że w art. 66 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) określono wymogi, jakim
powinien odpowiadać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
zaznaczając jednak, że omawiana ustawa nie określa poziomu szczegółowości
informacji zawartych w raporcie. W myśl art. 66 ust. 1 pkt 5 – 7 cytowanej ustawy raport
powinien m.in. zawierać opis analizowanych wariantów, w tym zidentyfikowanie
wariantu najbardziej korzystnego dla środowiska i ocena, czy proponowany przez
inwestora wybór wariantu, który nie musi być najkorzystniejszym dla środowiska, w
myśl zasady zrównoważonego rozwoju - art. 1 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 3 pkt 13 i 50
ustawy - Prawo ochrony środowiska, może być zaakceptowany, z uwzględnieniem
kosztów środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i innych. Oznacza to, iż
inwestor, o ile nie proponuje wyboru wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, jest
obowiązany przedstawić w raporcie (a później organ - w decyzji) przesłanki
przemawiające

za

realizacją

preferowanego

wariantu,

wskazując

okoliczności

potwierdzające zasadność dokonanego wyboru. Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Łd
450/11 wskazano, że raport powinien mieć charakter kompleksowy i odnosić się do
wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz
wskazywać, jakie w tym zakresie obowiązują standardy ochrony środowiska oraz czy
zamierzona inwestycja mieści się w ich ramach. Jest to bowiem dokument, stanowiący
podstawę ustaleń organów i wniosków co do zasięgu oraz charakteru oddziaływania
planowanej inwestycji na poszczególne elementy środowiska naturalnego, a co za tym
idzie, ustaleń zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację inwestycji. Z kolei ustalenia tej decyzji są wiążące dla organów wydających
decyzję o pozwoleniu na budowę czy o warunkach zabudowy. Dalej sąd wskazał, że
raport nie może pomijać również unormowania art. 62 ust. 2 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku… . Stosownie do tego przepisu, w ramach oceny oddziaływania
przedsięwzięcia

na obszar Natura 2000 określa się, analizuje

oraz ocenia

oddziaływanie przedsięwzięć na obszary Natura 2000, biorąc pod uwagę także
skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami. Stosownie
zaś do art. 34 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220), możliwe jest podejmowanie działań mogących
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znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, jeżeli
przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym
wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym i wobec braku rozwiązań
alternatywnych. A contrario w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 84/11 wskazano, że nie
można

poprzestać

na

dowolnej

i

ogólnikowej

konstatacji

o

wysokim

prawdopodobieństwie zakłócenia powiązań przyrodniczych pomiędzy określonymi
obszarami chronionymi, a odmowa zgody na realizację przedsięwzięcia może mieć
miejsce, jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że może
ono znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, o ile nie zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody. Przesłanki
ewentualnej odmowy winny być zaś wszechstronnie wyjaśnione i omówione.
W przywołanym wyżej wyroku podkreślano również, że z mocy art. 92 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku…

postanowienie uzgadniające wiąże organ

właściwy do wydania decyzji, co powinno odnieść taki skutek, że organ rozstrzygający
wniosek nie może przyjmować innych ustaleń niż były poczynione przez organ
uzgadniający (również sprawa o sygn. akt II SA/Łd 989-990/11). Rozróżnienie pojęć
uzgodnienia i opinii omawiał z kolei sąd w

sprawie o sygn. akt II SA/Łd 810/11

przyjmując, że uzgodnienie, w przeciwieństwie do opinii, jest formą o znaczeniu
stanowczym, bowiem wiąże organ administracyjny rozstrzygający w postępowaniu
głównym. Postępowanie uzgodnieniowe ma wprawdzie charakter akcesoryjny i jest
częścią szeroko rozumianego postępowania w sprawie głównej, to jednak jego wynik
jest wiążący dla organu prowadzącego postępowanie główne i nie może być przez ten
organ samodzielnie weryfikowany nawet wówczas, gdy postępowanie, w którym
wydano postanowienie uzgodnieniowe, obarczone jest wadami proceduralnymi
(podobna problematyka w sprawach o sygn. akt: II SA/Łd 819/11 i II SA/Łd 278/11).
Kwestia odmowy wydania decyzji środowiskowej była również przedmiotem
rozważań w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 439/11, gdzie zaznaczono, że przesłanki
wydania decyzji negatywnej muszą wynikać z konkretnie wskazanych uwarunkowań
prawnych i faktycznych. Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
może

nastąpić

przedsięwzięcia

zatem
z

w

przypadku

postanowieniami

wystąpienia

obowiązującego

sprzeczności
planu

planowanego

zagospodarowania

przestrzennego, odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez organ
współdziałający, czy też sprzeczności z innymi przepisami prawa. Podstawę taką może
również stanowić wynikająca z art. 81 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o
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środowisku… odmowa zgody na realizacje przedsięwzięcia w innym wariancie niż
proponowany przez wnioskodawcę.
Zagadnienia dotyczące udziału społeczeństwa w wymienionej kategorii spraw
były natomiast omawiane w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 552-553/11. Sąd uznał, że
błędne są poglądy, jakoby obowiązek zapewnienia udziału społeczeństwu w
prowadzonym postępowaniu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji
przedsięwzięcia

był

wyłączony

z

uwagi

na

umorzenie

postępowania

jako

bezprzedmiotowego. Umorzenie postępowania (niezależnie od tego czy zasadne)
dotyczy bowiem postępowania, w którym udział społeczeństwa był zagwarantowany.
Treść rozstrzygnięcia nie niweczy skutków jego wszczęcia. Pominięcie bezwzględnie
obowiązującego wymogu zapewnienia społeczeństwu udziału w postępowaniu narusza
tym samym w sposób rażący tryb procedowania w sprawach, których przedmiotem jest
ubieganie się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
W wymienionej sprawie omawiano również uregulowania dotyczące biopaliw.
Sąd uznał, że definicja paliw gazowych zawarta w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.)
prowadzi do wniosku, że w zakresie pojęciowym innego gazu palnego mieści się
biogaz. Zgodnie zaś z regulacją wspólnotową (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2003/55/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku
wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE /Dz. Urz. L 176 z dnia
15 lipca 2006 r. ze zm./ oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/54/WE
z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczących wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii
elektrycznej i uchylająca Dyrektywę 96/92/WE), przepisy dotyczące gazu ziemnego
mogą mieć zastosowanie również w przypadku biogazu i gazu z biomasy pod
warunkiem, że ich wprowadzenie do systemu i transport systemem przeznaczonym dla
gazu ziemnego są technicznie wykonalne i bezpieczne. Dodatkowo wskazano też, że
wydane na podstawie delegacji, zawartej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w
sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. nbr 260, poz. 2181 ze zm.) określa
w § 5 ust. 6, że paliwem jest dowolna substancja palna – stała, ciekła lub gazowa z
wyjątkiem odpadów.
W orzecznictwie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi akcentowano
wagę, jaką ustawodawca nadał art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku… wskazując, że z brzmienia powyższej normy należy wyprowadzić
wniosek, iż zgodność z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego jest podstawowym kryterium oceny zamierzeń inwestycyjnych już na
etapie ubiegania się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przy czym
stwierdzenie sprzeczności lokalizacji przedsięwzięcia z postanowieniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zwalnia organ prowadzący postępowanie z
konieczności przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w szerszym zakresie, w
tym przeprowadzenia postępowania uzgodnieniowego z innymi organami (sygn. akt II
SA/Łd 723/11, II SA/Łd 1441/11). Problematyka oceny zgodności zamierzenia
inwestycyjnego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach była
również przedmiotem analizy w sprawach o sygn. akt II SA/Łd 1006/11 i sygn. akt II
SA/Łd 685-686/11.
W ostatniej z wymienionych spraw dokonano również wykładni art. 153 ust. 1 o
udostępnianiu

informacji

o

środowisku…

wskazując,

że

właściwe

rozumienie

powyższego przepisu prowadzi do wniosku, że sprawy, które w dniu wejścia w życie tej
ustawy były w toku postępowania administracyjnego, winny być prowadzone według
przepisów dotychczasowych (tj. ustawy – Prawo ochrony środowiska ), aż do wydania
w tym postępowaniu ostatecznej decyzji. W myśl art. 16 § 1 K.p.a. decyzja ostateczna
to taka decyzja, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji. Przepis
ten ustanawia ochronę decyzji ostatecznych przyznając im cechę trwałości. Z
przytoczonego wyżej zdania pierwszego art. 16 § 1 K.p.a. wynika, iż jest to nie tylko
decyzja, od której nie można wnieść odwołania, ale przede wszystkim, że jest to
ostateczne załatwienie sprawy administracyjnej przed organem administracyjnym.
Takim rozstrzygnięciem jest więc również reformatoryjna decyzja organu II instancji.
Natomiast w przypadku uchylenia decyzji ostatecznej, nawet jeśli decyzja taka
zostałaby wzruszona w trybie nadzwyczajnym w postępowaniu administracyjnym bądź
w postępowaniu sądowym, ponowne postępowanie administracyjne winno być już
prowadzone z uwzględnieniem przepisów ustawy nowej, a więc ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku.
Z kolei w sprawach dotyczących zezwolenia na usunięcie drzew, sąd wskazywał
analogicznie do poglądów prezentowanych w orzecznictwie innych sądów, że przepis
art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody określa zarówno krąg podmiotów
uprawnionych do złożenia wniosku i zainicjowania postępowania administracyjnego w
sprawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jak również krąg stron tego
postępowania. Zatem podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku w tej kategorii
spraw są wyłącznie posiadacz nieruchomości oraz właściciel urządzeń, o których mowa
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w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, ale jedynie w sytuacji, gdy drzewa lub krzewy
zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. Podmioty te są jednocześnie stronami tego
postępowania, a w sytuacji, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jednocześnie jej
właścicielem oraz w wypadku wniosku złożonego przez właściciela wskazanych wyżej
urządzeń oraz użytkownika wieczystego - stroną jest także jej właściciel, gdyż
przysługuje im interes prawny w rozumieniu art. 28 K.p.a. w toczącym się
postępowaniu. Nie jest zatem stroną tego rodzaju postępowania, ani też podmiotem
uprawnionym do złożenia wniosku, właściciel nieruchomości sąsiedniej. Za błędny przy
tym sąd uznał pogląd, że z decyzji o udzieleniu zezwolenia na wycięcie drzewa wynika
obowiązek jej wykonania, bowiem z samego charakteru takiej decyzji wynika jedynie
uprawnienie jej adresata do skorzystania z tego zezwolenia. Dopiero w wypadku, gdy
strona, której udzielono tego rodzaju zezwolenia z niego skorzysta, można mówić o
konkretyzacji dodatkowych, określonych w treści zezwolenia obowiązków wynikających
z przepisów prawa (np. w zakresie ponoszenia opłat). Sąd zwracał również uwagę na
przepis art. 83 ust. 4 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody wskazujący, że wniosek o
wydanie zezwolenia powinien zawierać przyczynę zamierzonego usunięcia drzew.
Zezwolenie na wycięcie drzew nastąpić więc może jedynie w sytuacji, gdy przyczyna
taka zostanie przez organ uznana za przyczynę ważną, uzasadniającą rezygnację z
przewidzianej ustawą ochrony drzew, zwracając przy tym uwagę na konieczność
przestrzegania ogólnych zasad dotyczących rozstrzygania w zakresie tzw. uznania
administracyjnego (por. sprawy o sygn. akt: II SA/Łd 703/11 i II SA/Łd 705/11).
W 2011 roku liczną grupę stanowiły również sprawy z zakresu ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.), a w
szczególności dotyczące wymierzenia kary pieniężnej za nieterminowe przekazanie
zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów. W sprawach tych
zapadały postanowienia o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jako że Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 9 marca 2011 r., wydanym w sprawie o
sygn. akt II SA/Łd 1509/10 przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne:
- czy art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007
r., Nr 39, poz. 251 ze zm.) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej,
- czy art. 79c ust. 3, w związku z art. 79d ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, jest zgodny z art. 2 w związku z art. 184 Konstytucji
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Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 6 ust. 1 i 3 Konwencji Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku,
zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2
(Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284).
W uzasadnieniu pytania, poza uwagami natury ogólnej, wskazywano na represyjny
charakter przywołanych przepisów ustawy o odpadach, odwołując się zarówno do
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, jak i Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu; omówiono również zakres odpowiedzialności określony
przywołanymi przepisami a także gwarancje procesowe wynikające z Konstytucji RP
oraz art. 6 Konwencji Praw Człowieka i wyroków Trybunału Konstytucyjnego akcentując
również zasadę proporcjonalności.
Następstwem wskazanego pytania prawnego jest postępowanie prowadzone przed
Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt P 26/11.
Podsumowując, zaznaczyć należy, że analiza orzeczeń wydanych przez tutejszy
sąd w 2011 roku w sprawach z zakresu problematyki ochrony środowiska wskazuje, że
nadal, tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych, przyczyną eliminacji z obrotu
prawnego rozstrzygnięć wydawanych przez organy było naruszenie przepisów
procesowych, co w konsekwencji prowadziło do wadliwego lub co najmniej
przedwczesnego zastosowania norm prawa materialnego.
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SPRAWY CELNE
Analiza orzecznictwa tutejszego Sądu z prezentowanej dziedziny wskazuje, na
mniejszą niż w latach ubiegłych liczbę skarg dotyczących przedmiotowej problematyki.
Kwestię klasyfikacji taryfowej skuterów elektrycznych Sąd rozpoznawał w 7
sprawach (np. III SA/Łd 57/11, III SA/Łd 58/11). Spór między stronami dotyczył
ustalenia, czy importowane przez P. T. skutery elektryczne – wózki inwalidzkie
napędzane elektrycznie winny być klasyfikowane do kodu pozycji CN 8713 (kod Taric
8713 90 00 00 ), czy do pozycji 8703. Oba ww. kody CN znajdują się w Sekcji XVII –
Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia
transportowe, w dziale 87 „pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria”. Kod 8703
obejmuje „pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone
zasadniczo do przewozu osób (inne niż objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami
osobowo–towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi", zaś kod 8713 –
„wózki dla osób niepełnosprawnych, nawet z silnikiem lub napędzane mechanicznie w
inny sposób”.
Z instrukcji obsługi sprowadzonych pojazdów, przedstawionej w toku postępowania
przez stronę skarżącą wynikało, że są to czterokołowe pojazdy z silnikiem elektrycznym
o mocy od 800 do 1200W, mające odrębną kolumnę kierownicy z regulowanym kątem
nachylenia kierownicy, pełne oświetlenie drogowe, poziomą platformę łączącą część
przednią i tylną, 4 pompowane koła, kółka przeciwwywrotne, amortyzatory z przodu i z
tyłu, lusterka wsteczne, uchwyt na kule, rozsuwane i podnoszone podłokietniki,
obracane siedzenie (fotel) z możliwością regulowania wysokości i oparcia, przedni i
tylny zderzak, hamulec elektomagnetyczny, koszyk na zakupy i hamulec najazdowy. Na
konsoli sterowniczej zgromadzone są kontrolki i przełączniki do kierowania skuterem –
m.in. regulator prędkości, dźwignia napędowa, stacyjka, włączniki kierunkowskazu,
sygnału dźwiękowego, świateł, hamulca. Prędkość maksymalna wynosi do 12 km/h z
możliwością blokady prędkości do 10 km/h, a zasięg do 60 km, z możliwością
pokonywania wzniesień drogowych o nachyleniu 15% pochyłości terenu. Powyższe
okoliczności faktyczne nie były między stronami sporne. Sąd podzielił stanowisko
organów celnych, iż przedmiotowe pojazdy należy klasyfikować do kodu 8703, co w
ocenie Sądu wynika z brzmienia samych pozycji 8703 i 8713. Klasyfikacja do pozycji
8713 uzależniona była bowiem od stwierdzenia, że towary te są tylko i wyłącznie
wózkami

dla

osób

niepełnosprawnych.

Tymczasem

z

danych

dotyczących

przedmiotowych towarów nie wynikało, by były one przeznaczone tylko i wyłącznie dla
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osób niepełnosprawnych. W tym kontekście nie miały znaczenia sformułowania
instrukcji obsługi, która kierowana była do osób niepełnosprawnych, lecz obiektywne
dane decydujące o klasyfikacji towaru. Sąd stwierdził, że aby można było mówić o tym,
że pojazdy przeznaczone są dla niepełnosprawnych, musiałyby mieć one specjalne
wyposażenie, świadczące o tym, że są dla takich osób przeznaczone, a przedmiotowe
pojazdy takich elementów nie posiadały. Strona skarżąca w toku postępowania stała na
stanowisku, że udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych są np. uchwyty na kule,
obrotowe fotele, podnoszone podłokietniki, zagłówek, hamulec elektromagnetyczny,
kółka antywywrotne, dźwiękowe komunikaty manewrów i blokada prędkości do 10 km/h.
W istocie rzeczy są to elementy wyposażenia świadczące o zapewnieniu komfortu
każdemu użytkownikowi, możliwości indywidualnego przystosowania pojazdu do
każdego użytkownika, nie zaś elementy świadczące o przeznaczeniu towaru dla osoby
niepełnosprawnej. Jak wynikało z dołączonych do akt zdjęć skuterów, uchwyty na kule
są faktycznie uniwersalnym mocowaniem do pojazdu różnego rodzaju podłużnych
przedmiotów np. parasolki. Przedmiotowe pojazdy nie miały natomiast stabilizatorów
nóg, a jedynie poziomą platformę pomiędzy siedzeniem a przednią częścią skutera.
Zdaniem Sądu powyższe przemawia za twierdzeniem, iż sprowadzone pojazdy nie są
„wózkami dla osób niepełnosprawnych” i że należy klasyfikować je do pozycji „pojazdy
samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do
przewozu osób”, czyli w pozycji 8703, jak uczyniły to organy celne. Odnosząc się do
zarzutu skargi, iż sprowadzane pojazdy sprzedawane są wyłącznie osobom z I grupą
inwalidzką, Sąd wskazał, iż sposób użytkowania towaru nie ma znaczenia w
dokonywaniu klasyfikacji towaru dla potrzeb celnych. Czym innym jest przeznaczenie
towaru, a czym innym jego faktyczne wykorzystywanie. To, że przedmiotowe pojazdy,
choć są pojazdami uniwersalnymi, nie są w powszechnym użyciu, wynika w ocenie
Sądu z okoliczności obiektywnych, choćby z ceny pojazdów, a nie z faktu, że pojazdy te
są przeznaczone tylko dla osób niepełnosprawnych. Także podnoszony w skardze
argument, iż przedmiotowe skutery zostały uznane za zgodne z Dyrektywą 93/42/EWG
dotyczącą wyrobów medycznych nie miał w opinii Sądu wpływu na ich klasyfikację
taryfową, która polega na przypisaniu towarowi odpowiedniego kodu Nomenklatury
Scalonej. Sąd natomiast podkreślił, że

zgodnie z Notami Wyjaśniającymi do

Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich, pojazdy z silnikiem specjalnie
przeznaczone dla osób niepełnoprawnych mają maksymalną prędkość 10 km na
godzinę, maksymalną szerokość 80 cm, dwa zestawy kół dotykające podłoża - i takie
cechy niektóre z przedmiotowych pojazdów posiadają, muszą one jednak też mieć
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specjalne elementy zmniejszające uciążliwość niepełnosprawności (na przykład
podparcie stóp w celu stabilizacji nóg). Specjalne, czyli dotyczące właśnie
niepełnosprawności, a ten ostatni warunek nie został spełniony. W Notach tych
wyraźnie zaznaczono również, iż napędzane silnikiem skutery (mobility scooter)
wyposażone w oddzielną, nastawną kolumnę kierownicy są wyłączone z pozycji 8713 i
klasyfikowane do pozycji 8703. Nie jest natomiast sporne, iż importowane przez P. T.
skutery są wyposażone właśnie w oddzielną, nastawną kolumnę kierownicy. Sąd
podkreślił, że zaprezentowana argumentacja znajduje pełne potwierdzenie i akceptację
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (por. wyrok z dnia 22
grudnia 2010 r., sygn. akt C-12/10). Trybunał rozpoznając wniosek o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym w zakresie wykładni pozycji 8713 i 8703
Nomenklatury Scalonej Wspólnej Taryfy Celnej stwierdził co następuje: pozycję 8703
Nomenklatury Scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr
2658/87 z dnia 23 lipca 1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w
sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. należy interpretować w ten sposób, że w jej zakres
wchodzą trzy- lub czterokołowe pojazdy przeznaczone do przewozu jednej osoby,
niekoniecznie niepełnosprawnej, o akumulatorowym napędzie elektrycznym, osiągające
prędkość maksymalną od 6 do 15 km/h, wyposażone w oddzielną i nastawną kolumnę
kierownicy, zwane „wózkami elektrycznymi” takie jak będące przedmiotem sporu w
postępowaniu przed sądem krajowym. Trybunał wskazał, iż różnica miedzy nimi
spoczywa w fakcie, że pierwsza pozycja obejmuje swym zakresem ogólnie środki
transportu osób, podczas gdy druga dotyczy w szczególności środków transportu osób
niepełnosprawnych. Poza tym, na co wskazał Trybunał, z not wyjaśniających do pozycji
8713 jasno wynika, że

kryterium decydującym o klasyfikacji towaru w ramach tej

pozycji jest specjalne dostosowanie pojazdu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zdaniem Trybunału, napędzane silnikiem skutery (mobility scooter), wyposażone w
oddzielną, nastawną kolumnę kierownicy, są klasyfikowane w pozycji 8703. Powyższy
wyrok potwierdza więc prawidłowość wykładni pozycji 8703 i 8713 Nomenklatury
Scalonej przyjętej przez organy celne. Wobec powyższego Sąd skargi oddalił.
Problem doliczenia do wartości celnej opłaty licencyjnej był przedmiotem sporu w
sprawie III SA/Łd 134/11. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję na podstawie art. 145 § 1 pkt
1 litera c ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zarzucając
organowi, że jego ustalenia i rozważania opierają się na niekompletnym materiale
dowodowym dla wykazania spełnienia przesłanek z art. 160 WKC.

Okolicznością
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bezsporną w rozpoznawanej sprawie był fakt, iż spółka A nie dokonywała wpłat z tytułu
opłaty licencyjnej, wynikającej z Umowy Licencji Detalicznej, na rzecz sprzedającego
towar zgłoszony do odprawy celnej – tj. chińskiej firmy T. Z załączonej do odprawy
celnej faktury

oraz dokonanych przez organ ustaleń, wynikało, że cena sprzedaży

kombinezonów dziecięcych z nadrukiem wizerunków K. P. i P. nie zawierała opłat
licencyjnych. Zgodnie bowiem z treścią umowy licencyjnej oraz fakturami i
potwierdzeniami zapłaty opłat licencyjnych, skarżąca dokonywała opłat licencyjnych na
rzecz D, czyli osoby trzeciej w rozumieniu art. 160 RWKC. Skoro zatem, niespornym
było, że skarżąca spółka dokonywała opłat licencyjnych związanych ze sprowadzonymi
kombinezonami dziecięcymi z nadrukiem K. i P. na rzecz firmy niebędącej sprzedawcą
tych ubranek (osoby trzeciej), to decydujące znaczenie dla ustalenia, czy opłaty
wpłacane na rzecz D winny podwyższać wartość celną opisanych towarów będzie miał
art. 160 RWKC. Przepis ten bowiem wprost reguluje sytuację doliczania opłat
licencyjnych do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w przypadku, gdy opłaty
licencyjne uiszczane są osobie trzeciej. Z jego treści wynika jasno, że warunki
określone w art. 157 ust. 2 RWKC, czyli: płatność tantiem ma pozostawać w związku z
towarami, dla których ustalana jest wartość celna oraz winna stanowić warunek
sprzedaży, uważa się za spełnione jedynie, o ile sprzedający lub osoba z nim
powiązana domaga się od kupującego dokonania takiej płatności. W przypadku zatem,
dokonywania opłat licencyjnych na rzecz podmiotu niebędącego sprzedawcą, organ
celny w celu doliczenia tych opłat do wartości celnej towaru, oprócz ustalenia, że:
sprzedaż miała miejsce, opłaty stanowiły warunek tej sprzedaży i pozostawały w
związku z towarami dla których ustalana jest wartość celna, opłaty licencyjne poniósł
importer, winien wykazać, że dokonania opłat licencyjnych domagał się od kupującego
sprzedający lub osoba powiązana ze sprzedającym.
W

rozpoznawanej

sprawie

organy

celne

powinny

zatem

dokonać

ustaleń,

potwierdzających istnienie powiązania pomiędzy Licencjobiorcą - D, a sprzedającym T. Samo bowiem wykazanie, że opłaty zostały uiszczone i stanowiły warunek sprzedaży
importowanych towarów oraz pozostawały w związku z towarami dla których ustalana
jest wartość celna, jest bez znaczenia, jeżeli dokonania opłat licencyjnych nie domagał
się od kupującego sprzedający lub osoba z nim powiązana. Z uwagi na powyższe Sąd
uznał, iż w niniejszej sprawie organy nie wykazały spełnienia przesłanek, określonych w
art. 160 RWKC dla doliczenia do wartości celnej sprowadzonych przez stronę skarżącą
towarów opłat licencyjnych zapłaconych przez spółkę A na rzecz D. Brak było bowiem
w aktach sprawy dokumentów potwierdzających, aby sprzedający (T) lub osoba z nim
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powiązana domagała się od kupującego (A Spółki z o.o. w W.) dokonania płatności
takich opłat licencyjnych.
Znaczącą grupę spraw (26) stanowiły sprawy, w których Sąd umorzył
postępowania sądowoadministracyjne z uwagi na uwzględnienie przez Dyrektora Izby
Celnej w Ł. skarg w trybie art. 54 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi. Rozstrzygnięcia organu były konsekwencją wyroków Naczelnego
Sądu Administracyjnego, który uchylając oddalające skargi wyroki

tutejszego Sądu

wykazał nieprawidłowości interpretacji przepisów prawa w zakresie możliwości
zastosowania zawieszonych stawek celnych od sprowadzonych przez firmę A
dietetycznych środków spożywczych.
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SPRAWY Z ZAKRESU DRÓG
Sprawy z zakresu dróg, kolei, lotnictwa i żeglugi, oznaczone w zarządzeniu
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ustalenia zasad biurowości w
sądach administracyjnych symbolem 603, obejmują sprawy: dopuszczenia pojazdów do
ruchu, uprawnień do kierowania pojazdami, zajęcia pasa drogowego, zjazdów z dróg
publicznych, opłat i kar za przejazd pojazdem nienormatywnym, transportu drogowego i
przewozów oraz inne z zakresu prawa o ruchu drogowym, dróg publicznych a także
oznaczone tym symbolem jako podstawowym.
Analiza orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w tych
sprawach wskazuje, iż w większości przypadków skargi zostały oddalone z uwagi na
niestwierdzenie przesłanek dających podstawę do wyeliminowania zaskarżonej decyzji
z obrotu prawnego bądź odrzucone z powodu niedopuszczalności skargi lub
nieuzupełnienia przez stronę braków formalnych skargi.
W sprawach o sygnaturach akt: III SA/Łd 645/10, III SA/Łd 588/11 i III SA/Łd
852/11 Sąd stwierdził bezskuteczność czynności starosty w przedmiocie odmowy
zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu i orzekł, że skarżącym przysługuje
uprawnienie do zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu. Sąd
zaznaczył, że dopuszczalność drogi administracyjnej w tych sprawach została
potwierdzona w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2008 r.,
sygn. akt l OPS 3/07. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził w niej, że skierowane do
organu żądanie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu, uiszczonej na podstawie § 1
ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie
wysokości opłat za kartę pojazdu, jest sprawą administracyjną (Dz. U. Nr 137, poz.
1310 ze zm.), którą organ załatwia w drodze aktu lub czynności, na które przysługuje
skarga do sądu administracyjnego w oparciu o art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. W uzasadnieniu
uchwały Sąd podkreślił, że skoro obowiązek uiszczenia opłaty za wydanie karty pojazdu
powstaje w toku indywidualnej sprawy administracyjnej o rejestrację pojazdu,
rozstrzyganej przez organ administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnej, to
po

pierwsze,

sam

obowiązek

uiszczenia

opłaty

ma

charakter

obowiązku

administracyjnego, który wynika z przepisów prawa, a po drugie, organ administracji
publicznej jest uprawniony do orzekania w przedmiocie tego obowiązku, z tym, że nie
ma podstawy do rozstrzygania o tym w drodze decyzji administracyjnej.
Mając na uwadze stanowisko wynikające z przedmiotowej uchwały Wojewódzki
Sąd Administracyjny uznał więc, że skierowane do starosty żądanie zwrotu opłaty za
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wydanie karty pojazdu, uiszczonej na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie
wysokości opłat za kartę pojazdu, jest sprawą administracyjną, którą organ załatwia w
drodze aktu lub czynności materialno-technicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4
p.p.s.a. Wobec powyższego stanowisko organu o braku podstaw prawnych do podjęcia
działania Sąd uznał za całkowicie błędne. Oceniając merytorycznie skargi Sąd odniósł
się również do kwestii skutku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia
2006 r., sygn. akt U 6/04 (Dz. U. Nr 15, poz. 119), dla rozstrzygnięcia podjętego przez
organ administracji publicznej w następstwie wniosku skarżących o zwrot opłaty za
wydanie karty pojazdu. Trybunał stwierdził niezgodność wskazanego przepisu z art. 77
ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
Nr 108, poz. 908 ze zm.), z uwagi na wykroczenie poza zakres upoważnienia
zawartego w tych przepisach, polegające na zawyżeniu wysokości opłaty za wydanie
karty pojazdu. Kwestionowany przepis rozporządzenia niezgodnie bowiem ze
wskazaniami zawartymi w art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy, w postaci nakazu
uwzględnienia rzeczywistego znaczenia karty pojazdu dla rejestracji pojazdu oraz
kosztów związanych z drukiem i dystrybucją karty, ustalił opłatę uwzględniającą
dodatkowe koszty innych zadań administracji publicznej, których ustawodawca nie
przewidział. Dlatego też Trybunał uznał, że przepis ten jest niezgodny z art. 92 ust. 1
Konstytucji, który nakazuje wydawanie rozporządzeń w celu wykonania ustawy i
wyklucza

przejmowanie

przez

organ

wydający

rozporządzenia

uprawnień

ustawodawcy. Trybunał wskazał również, że opłata charakteryzuje się cechami
podobnymi do podatku, z tym, że w przeciwieństwie do podatków, jest świadczeniem
ekwiwalentnym. Podwyższenie opłaty za wydanie karty pojazdu do wysokości 500 zł,
niepozostające w związku z kosztami świadczonej usługi, uznał Trybunał za sprzeczne
z art. 217 Konstytucji. Wojewódzki Sąd Administracyjny podniósł, że skoro w niniejszej
sprawie opłata za wydanie karty pojazdu pobrana została na podstawie przepisu § 1
ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 lipca 2003 roku, co do którego Trybunał Konstytucyjny
stwierdził niezgodność zarówno z ustawą, jak i z Konstytucją, to mimo, iż Trybunał
odroczył utratę mocy obowiązującej tego zapisu do dnia 1 maja 2006 r. stwierdzić
należy, iż przepis ten był niekonstytucyjny i sprzeczny z ustawą od samego początku
jego obowiązywania. Konsekwencją natomiast uznania przepisu za niekonstytucyjny w
dacie jego stosowania przez organ jest ustalenie, że poddana kontroli czynność podjęta
została z naruszeniem prawa. Upoważnienie zawarte bowiem w art. 77 ust. 6 w związku
z art. 4 pkt 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym nie uprawniało Ministra Infrastruktury
do określenia w drodze rozporządzenia kwoty opłaty za kartę pojazdu w wysokości
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zawyżonej (tj. przewyższającej koszty związane z drukiem i dystrybucją karty). Sąd
podkreślił również, że zgodnie z art. 178 Konstytucji RP, sędziowie w zakresie
sprawowania swego urzędu są niezawiśli i podlegają jedynie Konstytucji i ustawom.
Oznacza to między innymi, że w zakresie badania konstytucyjności aktów niższego
rzędu niż ustawa sędziowie zachowują samodzielność ostatecznej decyzji o stosowaniu
prawa i mogą odmówić z tego powodu jego stosowania (por. uchwała NSA z dnia 30
października 2000 r., sygn. OPK 13/00, pub. ONSA z 2001 r., nr 2, poz. 63, z dnia 15
grudnia 2000 r., sygn. OPK 20-22/00, pub. ONSA z 2001 r., nr 3, poz. 104, z dnia 22
maja 2000 r., sygn. OPS 3/00, pub. ONSA z 2000 r., nr 4, poz. 136). W ocenie Sądu,
skoro unormowanie zawarte w treści § 1 pkt 1 rozporządzenia z 28 lipca 2003 r.
wykraczało poza zakres regulacji ustawowej przewidzianej w art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5
ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kwota uiszczona przez skarżących powyżej kosztu
związanego z drukiem i dystrybucją karty pojazdu była kwotą nienależnie uiszczoną. W
świetle obowiązujących przepisów prawa, strona miała obowiązek uiszczenia opłat za
wydanie karty pojazdu wyłącznie w wysokości uwzględniającej kryteria wynikające z art.
77 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Tym samym, w ocenie Sądu, organ
administracji odmawiając skarżącym uwzględnienia roszczenia dotyczącego zwrotu
opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu, powołując się przy tym na niekonstytucyjny
przepis określający wysokość tej opłaty, działał z naruszeniem prawa.
Rozpoznając skargi Sąd podzielił ponadto stanowisko skarżących w zakresie
sprzeczności powołanego przepisu rozporządzenia z art. 90 Traktatu Ustanawiającego
Wspólnotę Europejską (TWE). Art. 90 TWE (aktualnie art. 110 TUE) stanowi, że żadne
Państwo Członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych
Państw Członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od
tych, które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe (zasada
niedyskryminacji w ramach wspólnego rynku). Zgodność krajowych regulacji prawnych
odnoszących się do opłat za wydanie karty pojazdu z powołanym przepisem TWE stała
się przedmiotem postanowienia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10
grudnia 2007 r. w sprawie C-134/07 (Dz. U. UE. C 2008/64/15) – (Lex nr 354541)
wydanego w związku z pytaniem prejudycjalnym Sądu Rejonowego w Jaworznie. W
orzeczeniu tym Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że sporna opłata jest objęta
zakazem z art. 90 akapit pierwszy TWE. Stwierdził też, że „art. 90 akapit pierwszy TWE
należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on opłacie, takiej jak przewidziana
w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie
wysokości opłat za kartę pojazdu, która to opłata w praktyce jest nakładana w związku z
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pierwszą rejestracją używanego pojazdu samochodowego przywiezionego z innego
państwa członkowskiego, lecz nie jest nakładana w związku z nabyciem w Polsce
używanego pojazdu samochodowego, jeśli jest on tam już zarejestrowany”.
Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił, iż w świetle przytoczonego wywodu
nie ulega wątpliwości, że prawidłowość kierunku wykładni art. 90 TWE (art. 110 TUE)
została przesądzona przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Mając na względzie
powyższe stwierdzić należy, że skoro sprzeczność polskiej regulacji z normą prawa
wspólnotowego nie budziła wątpliwości Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, to
Sąd orzekający w niniejszych sprawach był w pełni uprawniony do odmowy
zastosowania tego przepisu.
W sprawie o sygnaturze akt III SA/Łd 40/11 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz
poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie zatrzymania skarżącemu
prawa jazdy na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 1 poz. 7 ze zm.).
Sąd zaznaczył, iż do dnia 1 października 2008 r. obowiązywała ustawa z dnia 22
kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce
alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 ze zm.). Zgodność art. 5 wymienionej ustawy z
Konstytucją była przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego, który wyrokiem z
dnia 22 września 2009 r. orzekł, iż art. 5 ustawy z 22 kwietnia 2005 r. jest niezgodny z
art. 2 i art. 33 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 159 poz. 1261). W
wyroku tym Trybunał Konstytucyjny nie orzekł o niekonstytucyjności art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 2007 r., jednakże wyraźnie zaakcentował, iż przepis ten jest
analogiczny do niezgodnego z Konstytucją unormowania zawartego w art. 5
nieobowiązującej aktualnie ustawy o dłużnikach alimentacyjnych z dnia 22 kwietnia
2005 r.
W powyższej sytuacji Sąd podjął rozważania, czy sąd administracyjny
uprawniony jest do orzekania o niekonstytucyjności przepisu prawa rangi ustawowej.
Wskazał, iż Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej, a jej
przepisy stosuje się bezpośrednio (art. 8 Konstytucji). Adresatem tej normy są przede
wszystkim sądy sprawujące wymiar sprawiedliwości (art. 175 ust. 1 Konstytucji). Sąd
zaznaczył, że stosowanie Konstytucji nie jest tylko domeną Trybunału Konstytucyjnego,
do prerogatyw którego należy orzekanie w sprawach zgodności ustaw z Konstytucją
(art. 188 pkt 1 Konstytucji). Prawo stosowania norm konstytucyjnych należy również do
sądów i to zarówno w przypadku zaistnienia luki w prawie, jak i wówczas, gdy sąd
dojdzie do wniosku, że przepis ustawy jest niezgodny z Konstytucją i nie powinien być
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Administracyjnego, Lexis Nexis Warszawa 2008 r., str. 23 i nast.). W sytuacji, gdy sąd
rozpoznający konkretną sprawę dojdzie do przekonania, że zachodzą wątpliwości co do
konstytucyjności przepisu ustawy regułą winno być przedstawienie Trybunałowi
Konstytucyjnemu pytania prawnego w trybie art. 193 Konstytucji, którego orzeczenie
stwierdzające taką niezgodność wywoła ten skutek, że przepis ustawy utraci moc.
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają bowiem moc powszechnie obowiązującą i
są ostateczne (art. 190 ust. 1 Konstytucji). Odmienna sytuacja zachodzi wówczas, gdy
według sądu rozpoznającego sprawę brak jest wątpliwości co do zgodności przepisu
ustawy z Konstytucją, a sprzeczność ma charakter oczywisty, np. gdy z przepisów
Konstytucji można wywieść normę samowykonalną, względnie gdy sposób rozumienia
przepisu ustawy wynika z utrwalonego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. W
takiej sytuacji nie ma potrzeby zadawania pytania prawnego. Jak wskazał Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z dnia 24 października 2000 r., sygn. V SA 613/00 (OSP
2001 r. Nr 5, poz. 82), ani treść art. 178 ust. 1 Konstytucji, ani wyłączność orzekania o
niekonstytucyjności ustaw in abstracto, właściwa Trybunałowi Konstytucyjnemu, nie
sprzeciwiają się tezie, że co do zasady sądy rozstrzygające konkretny spór korzystają z
możliwości bezpośredniego stosowania Konstytucji także wtedy, gdy to bezpośrednie
stosowanie przybiera postać odmowy zastosowania przepisu ustawy pozostającego w
sprzeczności z Konstytucją. Stosując zasadę lex superior derogat legi inferiori i tym
samym odmawiając zastosowania in concreto przepisu ustawy, sąd nie narusza
kompetencji w tym zakresie właściwej dla Trybunału Konstytucyjnego, gdyż formalnie
przepis ten w dalszym ciągu pozostaje w systemie prawnym. Powyższy pogląd wyraził
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 września 2008 r., sygn. OSK
1369/07 (niepubl.).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w pełni poparł wyżej opisane
stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego i odmówił zastosowania niezgodnego
z Konstytucją przepisu art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów. Powyższy przepis, zawierający normę analogiczną do
zamieszczonej w uznanym za niekonstytucyjny przepisie art. 5 ustawy z dnia 22
kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej, jest niezgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Przepis ten narusza zasadę sprawiedliwej procedury. Jego konstrukcja (brak
trybu odwoławczego) powoduje, że ewentualna kontrola sądowoadministracyjna decyzji
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starosty o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego nie obejmuje zasadności
merytorycznej wniosku kierowanego do starosty przez organy samorządowe miejsca
zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Ponadto, samo zatrzymanie prawa jazdy
przewidziane w aktualnie obowiązującej ustawie o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów narusza zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 31 ust. 3 w związku z art.
2 Konstytucji. Ogranicza bowiem możliwość aktywizacji zawodowej dłużnika poprzez
ograniczenie ofert pracy, które można do niego skierować, a tym samym nie służy
podstawowemu celowi ustawy jakim jest zapewnienie skuteczności w egzekwowaniu
należności alimentacyjnych.
W sprawie o sygnaturze akt III SA/Łd 398/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Łodzi oddalił skargę grupy trzydziestu mieszkańców na uchwałę w sprawie strefy
płatnego parkowania, obejmującą miejsca parkingowe usytuowane w bezpośrednim
sąsiedztwie lokali mieszkalnych skarżących. Sąd stwierdził, że w przypadku wniesienia
skargi, przez grupę mieszkańców, interes prawny lub uprawnienie, o którym mowa w
art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, dające legitymację do zaskarżenia uchwały,
przysługiwać powinno indywidualnie każdemu z imiennie oznaczonych członków grupy
mieszkańców wymienionych budynków. Aby natomiast uznać naruszenie interesu
prawnego, musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy uchwaleniem
zaskarżonego aktu, a naruszeniem gwarantowanych skarżącym przez prawo
uprawnień. Oznacza to, że fakt podjęcia zaskarżonej uchwały powinien powodować
negatywne skutki w sferze prawnej skarżących. To zaś, czy samo podjęcie zaskarżonej
uchwały nastąpiło z naruszeniem prawa, czy też nie, jest kwestią podlegającą badaniu
przez Sąd po uznaniu, że skargę wniosła uprawniona osoba (por. wyrok NSA W-wa z
dnia 26 lutego 2008 r., sygn. akt II OSK 1765/07, opubl. LEX nr 437511), albowiem
naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia wnoszącego skargę na uchwałę rady
gminy otwiera dopiero drogę do merytorycznego rozpoznania skargi. Sąd zaznaczył, iż
nie jest wystarczające, jak czynią to skarżący, ogólne powołanie się na naruszenie
przepisów wykonawczych do ustawy o drogach publicznych oraz ustawy Prawo
budowlane i przepisów wykonawczych, w szczególności dotyczących dojść i dojazdów
do budynków, jak również miejsc postojowych dla samochodów osobowych, gdyż te
przepisy mogą podlegać ewentualnej ocenie dopiero po stwierdzeniu, że interes prawny
skarżących został naruszony. W aspekcie lakonicznie i ogólnikowo sformułowanych w
skardze naruszeń prawa, Sąd uznał, że skarżący nie wykazali, iż ich interes prawny lub
uprawnienie zostały zaskarżoną uchwałą naruszone i dlatego skargę oddalił.
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W sprawach o sygnaturach akt: III SA/Łd 623/10 i III SA/Łd 662/10 Sąd uchylił
zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu I instancji w przedmiocie
odmowy zezwolenia na wyłączenie z powszechnego użytku pasa drogowego.
Podstawę prawną rozstrzygnięć stanowiły przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.). Sąd wskazał, iż co do
zasady - wynikającej z art. 39 ust. 1 powołanej ustawy - zabrania się dokonywania w
pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie
drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu
drogowego. W szczególności zabrania się m.in. lokalizacji obiektów budowlanych,
umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Jednak, jak stanowi art. 39 ust.
3 ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić za zezwoleniem właściwego zarządcy
drogi, z zastrzeżeniem ust. 7, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Sąd
zaznaczył, iż w utrwalonym orzecznictwie sądów administracyjnych, jak i w doktrynie
podnosi się, że decyzje administracyjne wydawane na podstawie art. 39 ust. 3 w
związku z art. 40 ust. 1 ustawy mają charakter uznaniowy. Uprawnienie organu
administracji państwowej do wydania decyzji uznaniowej nie zwalnia jednak sądu
administracyjnego z obowiązku oceny, czy spełnione zostały przesłanki uzasadniające
wydanie zezwolenia. Sąd wskazał, iż ograniczenie kontroli sądowej do badania
zgodności decyzji z prawem (a nie z punktu widzenia słuszności i celowości) nie
oznacza, że Sąd bada jedynie, czy wydanie decyzji w przedmiocie zezwolenia na
zajęcie

pasa

drogowego

poprzedzone

zostało

prawidłowo

przeprowadzonym

postępowaniem dowodowym oraz wyjaśnieniem stanu faktycznego. Wojewódzki Sąd
Administracyjny zaznaczył, iż negatywne rozstrzygnięcie, szczególnie podjęte w ramach
uznania administracyjnego, powinno być szczególnie przekonywująco, wyczerpująco i
jasno uzasadnione, zarówno co do faktów, jak i co do prawa, tak, aby nie było
wątpliwości, że wszystkie okoliczności sprawy zostały wnikliwie rozważone i ocenione,
a ostateczne rozstrzygnięcie jest ich logiczną konsekwencją. Jeżeli z przepisów prawa
wynika, że organ administracji publicznej korzysta przy rozstrzyganiu sprawy z uznania
administracyjnego, to powinien ją załatwić zgodnie z żądaniem jednostki, mając na
względzie potrzebę wyważenia ujawnionych w sprawie racji interesu jednostki,
grupowego i publicznego oraz cel regulacji prawnej. W ocenie Sądu, w niniejszych
sprawach decyzja organu I instancji w ogóle nie przedstawiała ustalonego w sprawie
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stanu faktycznego w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia i nie zawierała uzasadnienia
prawnego, które wyraża się w przytoczeniu obowiązujących przepisów prawa będących
podstawą wydania decyzji oraz ich wyjaśnieniu na tle ustalonego w sprawie stanu
faktycznego. Organ II instancji utrzymując w mocy zaskarżoną decyzję, przytoczył
wprawdzie obowiązujące przepisy i dokonał ich interpretacji, nie uwzględnił jednak w
swoich

rozważaniach

zindywidualizowanych

przesłanek

w

kontekście

uznania

administracyjnego. Sąd podniósł, że występujący w art. 39 ust. 3 ustawy zwrot
lingwistyczny „szczególnie uzasadniony przypadek” jest pojęciem niedookreślonym,
jednak mimo tego, rozstrzygnięcie sprawy nie wykorzystuje konstrukcji uznania
administracyjnego. Użycie w treści normy pojęć niedookreślonych zobowiązuje organ
decyzyjny do ustalenia ich znaczenia przy uwzględnieniu pozaprawnych systemów
normatywnych. Określanie znaczenia zwrotów niedookreślonych następuje na etapie
wyjaśniania

okoliczności

faktycznych

sprawy,

czyli

etapie

poprzedzającym

rozstrzyganie wniosku strony. To, czy w sprawie zachodzi szczególnie uzasadniony
przypadek, należy badać, mając na względzie zwroty użyte w art. 39 ust. 1 ustawy, w
celu scharakteryzowania działań niedozwolonych w pasie drogowym. Norma ta wyraża
zakaz

podejmowania

w

pasie

drogowym

jakichkolwiek

czynności

grożących

niszczeniem lub uszkodzeniem drogi i jej urządzeń albo zmniejszeniem jej trwałości
oraz zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zezwolenie na lokalizowanie
obiektu lub urządzenia w pasie drogowym nie oznacza, że ustawodawca pozwala
organom wyrażać zgodę na przeprowadzanie czynności zakazanych przez art. 39 ust.
1. Istota odstępstwa od zawartych w tym przepisie zakazów polega na dopuszczeniu
umieszczenia w oznaczonym miejscu pasa drogowego obiektu lub urządzenia
niepowodującego niebezpieczeństw dla elementów składowych drogi oraz dla ruchu
drogowego. Rolą organu jest sprawdzenie, czy w pasie drogowym można znaleźć takie
miejsce na lokalizację, które nie koliduje z wartościami chronionymi przez art. 39 ust. 1.
O odmowie wydania zezwolenia mogą zadecydować właściwości obiektu lub
urządzenia powodujące niemożność ustalenia lokalizacji gwarantującej zachowanie
aktualnego bezpieczeństwa użytkownikom dróg i samej drogi. Jeżeli cechy obiektu
budowlanego lub urządzenia, jak również projektowane przez wnioskodawcę położenie
w pasie drogowym, pozwala na ich bezpieczne wkomponowanie w środowisko
drogowe, będzie można uznać, że wystąpiły okoliczności kwalifikowane przez art. 39
ust. 3 jako „szczególnie uzasadniony przypadek” (Ustawa o drogach publicznych.
Komentarz W. Maciejko, P. Zaborniak, LexisNewxis, Wydanie 1 Warszawa 2010 str.
464-465). Sąd wskazał, iż w orzecznictwie prezentowany jest pogląd, że zagrożenie dla
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bezpieczeństwa ruchu drogowego lub substancji drogowej przez określony obiekt, musi
być realne, a nie wynikające z subiektywnego przekonania organu. W tym kontekście,
zdaniem Sądu, brakowało w uzasadnieniach decyzji organów wskazania, dlaczego nie
ma możliwości udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego we wnioskowanym
przez

strony

zakresie.

Ogólnikowe

stwierdzenia,

że

planowane

zamierzenie

inwestycyjne i występująca kolizja lokalizacyjna przedmiotowych obiektów z zakresem
zakładanych do wykonania robót, bez wskazania, co organ rozumie pod pojęciem
najbliższy czas i jakiego okresu dotyczy stwierdzenie planowane zamierzenie
inwestycyjne, czyni odmowę wydania zezwolenia dowolną. Sąd powołał się w tych
sprawach na Europejski Kodeks Dobrej Administracji, który w art. 18 przewiduje, że:
„1. W odniesieniu do każdej wydanej przez instytucje decyzji, która może mieć
negatywny wpływ na prawa lub interesy pojedynczej osoby, należy podać powody, na
których opiera się wydana decyzja; w tym celu należy jednoznacznie podać istotne fakty
i podstawę prawną podjętej decyzji. 2. Urzędnik odstępuje od wydania decyzji, które
opierałyby się na niewystarczających lub niepewnych podstawach i które nie
zawierałaby indywidualnej argumentacji (...)” [J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks
Dobrej Administracji, Warszawa 2002].
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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,
Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Służby Celnej oraz sprawy Inspekcji Pracy. W
2011 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęło 35 spraw
objętych symbolem 619 a rozpoznano 37 spraw, przy czym w 18 przypadkach skargi
zostały uwzględnione, w 7 sprawach skargi zostały oddalone zaś w 12 przypadkach
sprawy załatwiono w inny sposób. Wśród tych spraw dominowały sprawy dotyczące
stosunków służbowych funkcjonariuszy Policji i funkcjonariuszy Służby Więziennej.
W sprawie III SA/Łd 1/11 sąd rozważał problem czy możliwe jest obniżenie
dodatku służbowego funkcjonariuszowi Policji z powodu przebywania na długotrwałym
zwolnieniu lekarskim. W sprawie tej policjant przez okres ponad 7 miesięcy przebywał
na zwolnieniu lekarskim. W okresie tym nie realizował on powierzonych mu zadań i
zadania te wykonywali inni policjanci. W związku z czym organy administracji uznały, iż
należy obniżyć skarżącemu dodatek służbowy i podwyższyć go tym funkcjonariuszom
Policji, którzy wykonywali za niego obowiązki. Zgodnie z treścią art. 104 ust. 3 ustawy z
dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 43 z 2007 r. poz. 277 z późn. zm.) policjant za
należyte wykonywanie obowiązków służbowych może otrzymywać dodatek służbowy.
W myśl zaś art. 121 ust. 1 tej ustawy w razie choroby, urlopu, zwolnienia od zajęć
służbowych policjant otrzymuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia o
charakterze stałym i inne należności pieniężne należne na ostatnio zajmowanym
stanowisku służbowym – z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających
wpływ na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na ich wysokość.
Zgodnie z treścią § 9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i
wysokości uposażenia policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat,
od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz.U. Nr 152 poz. 1732 z
późn. zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek służbowy podlega
obniżeniu. Sąd uznał, iż „szczególnie uzasadniony przypadek”, o którym mowa w § 9
ust. 5 wymienionego rozporządzenia dotyczy innych przyczyn niż określone w art. 121
ust. 1 ustawy o Policji. Policjant przebywający na zwolnieniu lekarskim zachowuje
prawo do uposażenia zasadniczego oraz do wszelkich dodatków, w tym także do
dodatku służbowego, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku. Oznacza to, iż w
czasie zwolnienia lekarskiego nie jest możliwe obniżenie funkcjonariuszowi Policji
127

dodatku służbowego z powodu jego nieobecności spowodowanej chorobą. Przyjęcie
odmiennego poglądu stanowiłoby naruszenie przepisu art. 121 ust. 1 ustawy o Policji.
Za taką interpretacją przemawia również zasada lex superior derogat legi generali,
zgodnie z którą w razie wątpliwości jaki akt obowiązuje przyjmuje się, iż akt wyższego
rzędu uchyla moc obowiązującą aktu niższego rzędu. Przepis § 9 ust. 5 rozporządzenia
z 6 grudnia 2001 r. nie może uchylać obowiązywania przepisu art. 121 ust. 1 ustawy z 6
kwietnia 1990 r. W przypadkach wymienionych w art. 121 ust. 1 wymienionej ustawy nie
jest więc dopuszczalne obniżenie dodatku służbowego w oparciu o treść § 9 ust. 5
rozporządzenia z 6 grudnia 2001 r.
W sprawie III SA/Łd 25/11 przedmiotem skargi była odmowa zwrotu kosztów
dojazdu do miejsca pełnienia służby. Dotyczy to sytuacji gdy funkcjonariusz Policji
dojeżdża do miejsca pełnienia służby z miejscowości pobliskiej. Sąd uznał, iż sprawa
zwrotu kosztów dojazdu nie podlega rozstrzygnięciu w formie decyzji administracyjnej.
W ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 43 z 2007 r. poz. 277 z późn.zm.)
przewidziano w jakich sprawach następuje wydanie decyzji administracyjnej. W
przypadku sprawy zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby nie określono, iż
jej załatwienie winno nastąpić w formie decyzji. W związku z czym sąd uznał, iż
załatwienie tej sprawy następuje w drodze czynności materialno – technicznej
polegającej na wypłacie bądź odmowie wypłaty stosownej kwoty pieniężnej. Czynność
taka jest zaskarżalna do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.
Przy ocenie zasadności wniosku o zwrot kosztów dojazdu, w ocenie sądu, należy
uwzględnić przesłankę dogodności dojazdu policjanta do miejsca pełnienia służby.
Należy zatem uwzględnić najdogodniejszą trasę dojazdu z miejscowości pobliskiej a nie
trasę dojazdu najtańszym środkiem komunikacji, która nie zawsze jest trasą
najdogodniejszą dla policjanta. W związku z czym tylko ta przesłanka decyduje o
zwrocie kosztów przejazdu funkcjonariuszowi Policji.
W sprawie III SA/Łd 171/11 przedmiotem rozważań sądu była dopuszczalność
skargi na pismo proponujące funkcjonariuszowi Służby Celnej nowe warunki służby.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. Nr 168 poz. 1323 z późn.
zm.) wprowadziła warunki służby funkcjonariuszy Służby Celnej w tym stopnie
służbowe, stanowiska i uposażenie. Do dnia 31 grudnia 2010 r. przedstawiano
funkcjonariuszom celnym propozycję określającą miejsce pełnienia służby, stanowisko i
uposażenie. Funkcjonariusz celny mógł w terminie 7 dni złożyć oświadczenie o
przyjęciu lub o odmowie przyjęcia propozycji. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie
oznaczało odmowę przyjęcia propozycji. W przypadku odmowy przyjęcia propozycji
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funkcjonariusz był zwalniany ze służby. Skarżącemu przedstawiono propozycję nowych
warunków pełnienia służby, na którą to propozycję złożył on skargę do sądu
administracyjnego. Sąd uznał, iż propozycja taka nie jest aktem lub czynnością
wymienioną w art. 3 § 2 p.p.s.a. Nie jest to decyzja administracyjna gdyż nie kształtuje
ona jednostronnie praw i obowiązków funkcjonariusza. Nie jest to także akt lub
czynność o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a, gdyż nie kształtuje ona stosunku
służbowego. Pismo takie jest jedynie propozycją zmiany takiego stosunku w przyszłości
na co funkcjonariusz może wyrazić zgodę lub się nie zgodzić. Jest to zatem etap
poprzedzający zmianę stosunku służbowego. Skoro propozycja jest jedynie etapem
poprzedzającym zmianę stosunku służbowego to nie można jej traktować jako akt
mianowania podlegający kontroli sądowoadministracyjnej. Sąd stanął na stanowisku, iż
propozycja nie podlega kontroli sądowoadministracyjnej i skarga na taką propozycję jest
niedopuszczalna. W związku z czym skarga została odrzucona.
W sprawie III SA/Łd 866/11 przedmiotem rozważań sądu była kwestia awansu
nauczyciela na stopień nauczyciela kontraktowego w sytuacji gdy w dacie wydania
decyzji w tym przedmiocie przez dyrektora szkoły nauczyciel nie pracował już w tej
szkole. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o
pracę lub mianowania. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje i rozpoczynającą
pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas
określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania
awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. W myśl art. 9 b) ust. 1 Karty
Nauczyciela warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego
jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną
oceną dorobku nauczyciela oraz w przypadku nauczyciela stażysty – uzyskanie
akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie. Skarżąca nawiązała
stosunek pracy w szkole na podstawie umowy o pracę na czas określony do dnia 31
sierpnia 2010 r. W dniu 31 maja 2010 r. ukończyła staż, zaś w dniu 15 lipca 2010 r.
złożyła wniosek o awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego. Ponieważ z dniem
31 sierpnia 2010 r. skarżąca przestała być nauczycielem w tej szkole dyrektor szkoły
umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe. Sąd uznał, iż decyzja o umorzeniu
postępowania była błędna. O tym, czy nauczyciel spełnia warunki do przyznania
kolejnego stopnia awansu zawodowego decyduje dzień złożenia wniosku w tym
przedmiocie a nie dzień wydania decyzji w sprawie. Za taką wykładnią przemawiają
względy celowościowe. W sytuacji gdy nauczyciel odbył staż i w dniu złożenia wniosku
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o nadanie stopnia awansu zawodowego spełnił wymagane kwalifikacje to brak jest
uzasadnienia do nałożenia na niego obowiązku odbycia kolejnego stażu w innej szkole.
Dyrektor szkoły, w której nauczyciel odbył staż winien wydać decyzję w przedmiocie
nadania mu stopnia awansu zawodowego a nie umarzać postępowanie jako
bezprzedmiotowe. Nie ma tutaj znaczenia okoliczność, iż nauczyciel składający
wniosek, w dacie wydania decyzji nie był już nauczycielem tej szkoły.
W sprawie III SA/Łd 939/11 przedmiotem rozważań sądu była możliwość
rozpoznania przez organ administracji sprawy o zmianę ostatecznej decyzji
administracyjnej na podstawie art. 155 K.p.a. w sytuacji gdy strona złożyła wniosek o
zmianę tej decyzji na podstawie przepisu art. 154 K.p.a. W sprawie tej ostateczną
decyzją strona zobowiązana została do zapewnienia pomieszczenia palarni w zakładzie
pracy w ustalonym terminie. Następnie strona złożyła wniosek o zmianę tej decyzji na
podstawie przepisu art. 154 K.p.a. zaś organ administracji rozpoznał ten wniosek i
wydał rozstrzygnięcie w oparciu o przepis art. 155 K.p.a. W związku z czym sąd
rozważał czy dopuszczalne było rozstrzyganie wniosku na podstawie art. 155 K.p.a.
mimo, że strona wskazała inną podstawę prawną swojego żądania. Sąd stwierdził, iż
istnieją dwa sposoby wzruszenia decyzji ostatecznej przewidziane w art. 154 i art. 155
K.p.a. Oba systemy nie są konkurencyjne i nie mogą być stosowane zamiennie.
Pierwszy system dotyczy zmiany decyzji, na mocy której żadna ze stron nie nabyła
prawa (art. 154 K.p.a.) zaś drugi system odnosi się do decyzji w oparciu o którą strona
nabyła prawo (art. 155 K.p.a.). Zdaniem sądu organ administracji jest związany treścią
żądania strony, ale nie wskazaną podstawą prawną tego żądania. Strona często nie ma
należytej merytorycznej kompetencji aby wskazać właściwą podstawę prawną swojego
wniosku. Na organie spoczywa zatem obowiązek ustalania właściwej podstawy prawnej
podjętego rozstrzygnięcia. Decyzja nakładająca na stronę obowiązek zapewnienia
pomieszczenia palarni jest w istocie decyzją, na mocy której strona nabyła prawo. W
związku z czym wniosek o zmianę takiej decyzji winien zostać rozpoznany na
podstawie art. 155 K.p.a. mimo, że strona wskazała we wniosku przepis art. 154 K.p.a.
W ocenie sądu organ administracji miał nie tylko prawo, ale i obowiązek rozstrzygnąć
sprawę w oparciu o przepis art. 155 K.p.a.
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SPRAWY Z ZAKRESU ZATRUDNIENIA I BEZROBOCIA
W roku 2011 większość skarg na decyzje Wojewody […] dotyczące zatrudnienia i
bezrobocia

została

przez

sąd

oddalona.

Podstawę

prawną

rozstrzygnięć

w

rozpatrywanych sprawach stanowiły przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze
zm.).
W sprawie sygn. akt III SA/Łd 650/11 konieczne okazało się dokonanie wykładni
przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f w/w ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31
stycznia 2011 r., zgodnie z którym, bezrobotnym jest osoba, która nie posiada wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na podstawie odrębnych
przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z wyjątkiem ubezpieczenia
społecznego rolników.

W sprawie należało wyjaśnić czy sam wpis do ewidencji

działalności gospodarczej decyduje, iż osoba nie może posiadać statusu osoby
bezrobotnej, czy też decyduje o tym faktyczne podjęcie przez nią działalności
gospodarczej. Sąd stanął na stanowisku, iż za osobę bezrobotną może być uznana
osoba, która nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i nie ma
znaczenia to czy faktycznie podjęła działalność gospodarczą. Wskazuje na to treść
przepisu art. 2 ust.1 pkt. 2 lit f. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, z którego wynika, że bezrobotnym może być osoba nie wpisana do ewidencji
działalności gospodarczej. Sąd zaznaczył, iż przepis art. 2 ust.1 pkt. 2 lit. f. ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31
stycznia 2011 r., został wprowadzony ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 176 poz. 1243). W uzasadnieniu do projektu tej ustawy
wskazano, że proponuje się zmianę definicji bezrobotnego przez doprecyzowanie
pojęcia warunku umożliwiającego posiadanie statusu bezrobotnego jakim jest
prowadzenie działalności gospodarczej. Zmiana ma na celu usunięcie wątpliwości
interpretacyjnych przy stosowaniu ustawy i polega na doprecyzowaniu, że osobą
bezrobotną nie może być osoba, która posiada wpis do ewidencji działalności
gospodarczej. Uzasadnienie projektu ustawy z 24 sierpnia 2007 r. nie budzi zatem
wątpliwości jaki był cel wprowadzenia zmiany przepisu art. 2 ust.1 pkt 2 lit. f. ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Punktem wyjścia przy wykładni
przepisu prawnego winna być analiza kontekstu językowego danego przepisu. Jeżeli
przepis jednoznacznie formułuje normę postępowania to tak właśnie należy ów przepis
131

rozumieć. Pierwszeństwo językowych reguł wykładni jest podstawowym warunkiem
funkcjonowania prawa w państwie prawnym. Skoro treść przepisu dzięki wykładni
językowej pozwala skonstruować obowiązującą normę a ponadto wyraźna jest ratio
legis tak ustalonej normy to brak jest podstaw od stosowania wykładni systemowej i
celowościowej. (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 1999 r. sygn. akt
SK 12/98 – OTK nr 5 z 1999 r. poz.96). Punktem wyjścia wykładni prawa jest zatem
tekst prawny i aby go zrozumieć należy w pierwszym rzędzie odwołać się do reguł
językowych powszechnego języka polskiego. Jeżeli przepis jednoznacznie w danym
języku formułuje normę postępowania to tak właśnie należy dany przepis rozumieć.
Przepis art. 2 ust.1 pkt 2 lit. f. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
jednoznacznie formułuje normę postępowania a więc należy go rozumieć tak jak
faktycznie brzmi a mianowicie, że uzyskanie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej powoduje utratę statusu osoby bezrobotnej. W stanie prawnym
obowiązującym do dnia 31 stycznia 2011 r. nie można było posiadać statusu osoby
bezrobotnej będąc jednocześnie wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej. Bez
znaczenia było tutaj wyznaczenie nawet odległej daty faktycznego rozpoczęcia
działalności gospodarczej. Sam fakt wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
stanowił przeszkodę do uzyskania statusu osoby bezrobotnej, zaś w przypadku
uzyskania takiego statusu powodował jego utratę. Analogiczne stanowisko Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Łodzi zajął także w innych sprawach, m. in. sygn. akt III SA/Łd
549/11 i III SA/Łd 436/11.
W sprawie sygn. III SA/Łd 793/11 sąd oddalił skargę na decyzję o pozbawieniu
strony statusu osoby poszukującej pracy. Sąd w uzasadnieniu wyroku wyjaśnił, iż
warunki, jakim odpowiadać ma osoba uzyskująca status poszukującego pracy, reguluje
przepis art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy określając, iż „poszukujący pracy” - oznacza to osobę
poszukującą zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w
ustawie, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy. Status osoby poszukującej
pracy jest w pełni zdefiniowaną instytucją prawną, a nie stanem faktycznym
wynikającym z braku wykonywania pracy zarobkowej. Konsekwentnie do tego trzeba
przyjąć, iż nie każdy podmiot, który pragnie znaleźć pracę będzie posiadał taki status w
rozumieniu prawa. Istota uprawnień osoby poszukującej nie wynika z samego faktu
poszukiwania lepszego źródła dochodów, lecz ustawodawca wiąże te uprawnienia z
określonymi warunkami i stosowną aktywnością pozostającej bez wystarczających jej
zdaniem źródeł dochodów osoby w przezwyciężaniu sytuacji, w jakiej się znalazła, a w
szczególności z jej gotowością do podjęcia oferowanej pracy. Jednym z warunków
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wynikających z posiadania przez osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy
jest obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w
wyznaczonym terminie, ustalonym między poszukującym pracy a tym urzędem w celu
przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez
urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym
potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Zgodnie z treścią art. 33 ust. 4a pkt 2
ustawy starosta pozbawia osobę zarejestrowaną statusu osoby poszukującej pracy,
jeżeli poszukujący pracy nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym
terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie
powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa.
Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od dnia
niestawiennictwa (art. 33 ust. 4b pkt 2 ustawy). Z treści powołanego przepisu wynika
zatem, że pozbawienie statusu osoby poszukującej pracy może nastąpić w przypadku
spełnienia łącznie dwóch przesłanek określonych w powołanym przepisie: osoba nie
stawi się w właściwym powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie oraz nie
powiadomi o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa w okresie siedmiu dni liczonym
od daty ustalonego terminu wizyty. Właściwe udokumentowanie faktu niemożności
stawiennictwa w wyznaczonym terminie, jak również wykazanie „uzasadnionej”
przyczyny niestawiennictwa ciąży na stronie. Natomiast organ administracji w oparciu o
przedłożone przez stronę wyjaśnienia i dokumenty dokonuje oceny przyczyn
niestawiennictwa w wyznaczonym terminie. W rozpatrywanej sprawie bezsporne
pozostawało, iż skarżący nie stawił się w wyznaczonym terminie, to jest w dniu 12
kwietnia 2011 r. w powiatowym urzędzie pracy. Poza sporem pozostawało to, że nie
powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie swojego niestawiennictwa.
Przyczyny niestawiennictwa wskazał dopiero w piśmie procesowym z dnia 15 czerwca
2011 r. skierowanym do organu odwoławczego, w którym podniósł, iż z uwagi na
przebywanie w okresie od 28 marca 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r. na zwolnieniu
lekarskim nie stawił się w wyznaczonym terminie. W piśmie tym skarżący nie wykazał,
że w okresie choroby nie mógł skorzystać z pomocy osób trzecich bądź powiadomić
urząd pracy o przyczynach swojego niestawiennictwa listownie bądź telefonicznie. Sąd
mając na uwadze ustalony powyżej stan faktyczny sprawy, jak również treść
powołanego art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy uznał za zasadne pozbawienie skarżącego statusu osoby poszukującej pracy.
Skoro skarżący nie stawił się w urzędzie pracy w wyznaczonym terminie oraz nie
powiadomił w terminie 7 dni o przyczynach swojego niestawiennictwa, to organy
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administracji były zobowiązane zastosować sankcję, przewidzianą w art. 33 ust. 4a pkt
2 ustawy. Wskazać bowiem należy, że wykonanie tego obowiązku nałożonego na
starostę nie zostało uzależnione od jakichkolwiek innych okoliczności, niż wymienione w
w/w przepisie. Podkreślić także należy, że status osoby poszukującej pracy nabywa się
wskutek złożonego wniosku, a więc z własnej inicjatywy, a nie ex lege. Uzyskanie
powyższego statusu stanowi uprawnienie, a nie nakładany z urzędu obowiązek prawny.
Z chwilą przyznania tego uprawnienia poszukujący pracy w rozumieniu ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma obowiązek zachowania określonych
reguł, których nie przestrzeganie wywołuje określone prawem skutki. Z akt sprawy
bezspornie wynikało, że skarżący został pouczony o obowiązkach powstałych z chwilą
rejestracji w urzędzie pracy. Świadczy o tym jego podpis złożony na pouczeniu z dnia
18 czerwca 2009 r. Nie można było zatem uznać, by skarżący wykazał uzasadnioną
przyczynę

swojej

absencji.

O

przyczynie

nieobecności

strony

organ

został

poinformowany dopiero w dniu 15 czerwca 2011 r., a zatem po upływie 2 miesięcy od
wyznaczonej daty stawienia się urzędzie i 6 tygodni od zakończenia okresu zwolnienia
lekarskiego. Sąd podzielił stanowisko Wojewody […], że nie spełnienie przez
skarżącego wymagań wiążących się z przyznaniem statusu osoby poszukującej pracy
musi wywoływać określone prawem konsekwencje, a przepisy regulujące zdarzenia
związane z utratą tego statusu nie dają organom administracji uprawnień do wydawania
decyzji uznaniowych. Z tych przyczyn z momentem powzięcia informacji o
niewykonaniu przez skarżącego obowiązku przyjętego przez niego do wiadomości i
potwierdzonego własnoręcznym podpisem organ administracji zobowiązany był wydać
decyzję o pozbawieniu osoby zarejestrowanej statusu poszukującego pracy.
Orzekając w sprawie sygn. akt III SA/Łd 87/11 sąd dostrzegł nieprawidłowe
postępowanie organów administracji w sytuacji składania przez strony postępowania
pism o niejednoznacznej treści. W przedmiotowej sprawie organ I instancji
postanowieniem z dnia […] zawiesił postępowanie w sprawie przyznania stronie statusu
osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku, z uwagi na toczące się przed Sądem Okręgowym
- Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w P. postępowanie w przedmiocie renty z
tytułu częściowej niezdolności do pracy. Następnie postanowieniem z dnia […] podjął
zawieszone postępowanie. W dniu […] ten sam organ orzekł o odmowie uznania strony
za osobę bezrobotną z dniem 21 stycznia 2009 r. W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że z
przedstawionych w dniu rejestracji dokumentów wynika, że strona nabyła prawo do
renty z tytułu niezdolności do pracy, co uniemożliwia uznanie jej za osobę bezrobotną.
W odwołaniu z dnia 13 grudnia 2010 r., skarżąca podniosła, że
134

nie zgadza się z

decyzją z dnia 25 listopada 2010 r. Wyjaśniła, że od 21 stycznia 2009 r. do dnia 25
listopada 2010 r. była zarejestrowana w PUP w Tomaszowie Mazowieckim z
jednoczesnym zawieszeniem statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku z uwagi na
toczące się postępowanie sądowe w przedmiocie renty, o którą ubiegała się z uwagi na
niezdolność do pracy. Ostatecznie wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Ł. z dnia 12
października 2010 r. oddalającym apelację od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych w P. przyznano skarżącej prawo do

renty z tytułu

częściowej niezdolności do pracy na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31
grudnia 2009 r. Skarżąca podniosła, że przez cały czas od 1 stycznia 2010 r. stawiała
się w PUP w T. w dniach wyznaczanych jej wizyt i podpisywała listę tzw. gotowości do
pracy. Wobec powyższego jej zdaniem

powiatowy urząd pracy winien wypłacić jej

zaległy zasiłek od 1 stycznia 2010 r., gdyż za powyższy okres nie otrzymała renty, jak
również nie miała innych dochodów.
Decyzją z dnia […], Wojewoda […], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 lit.c, art. 10 ust. 2 pkt 4, art. 10
ust. 7 pkt 2, art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., Nr 69 poz. 415 ze zm.), po rozpatrzeniu
odwołania

utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Starosty […] z dnia […]. W

uzasadnieniu organ odwoławczy powołując się na treść przepisów cytowanej ustawy
wyjaśnił, że z analizy materiału dowodowego wynika, że w dniu 21 stycznia 2009 r. tj. w
dniu rejestracji w PUP w T. skarżąca miała prawo do renty z tytułu niezdolności do
pracy , tak więc nie powinna była uzyskać statusu osoby bezrobotnej, a co za tym idzie
również i prawa do zasiłku dla bezrobotnego. Nie spełniała bowiem podstawowej
przesłanki wynikającej z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, tj. nie była osobą zdolną do podjęcia zatrudnienia, w związku z nabyciem
prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Nie będąc zaś osobą zarejestrowaną we
właściwym powiatowym urzędzie pracy nie spełniała przesłanki określonej w art. 71 ust.
1 w/w ustawy uprawniającej do uzyskania prawa do zasiłku. Odnosząc się do zarzutu
skarżącej, niewypłacenia jej przez organ zasiłku dla bezrobotnych od dnia 1 stycznia
2010 r. Wojewoda […] wyjaśnił, że sprawa ta nie była przedmiotem decyzji Starosty […]
z dnia […]. W okolicznościach przedmiotowej sprawy organ odwoławczy nie znalazł
więc podstaw do uchylenia zaskarżonej decyzji.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi strona
podtrzymała stanowisko zawarte w odwołaniu. Podkreśliła, że rentę otrzymała za okres
od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., natomiast w PUP w T. była
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zarejestrowana do dnia 25 listopada 2010 r. Od dnia 1 stycznia 2010 r. nadal
przychodziła do PUP w T., celem wypełnienia nałożonego przez organ obowiązku
zgłoszenia się w wyznaczonym terminie i podpisania listy. W tej sytuacji organ winien
wypłacić jej zasiłek dla bezrobotnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r.
Poinformowała, że od dnia 1 października 2010 r. ponownie pobiera rentę. Ponadto na
rozprawie w dniu 7 kwietnia 2011 r. wyjaśniła, że składając odwołanie z dnia 13 grudnia
2010 r., jej intencją było załatwienie sprawy zasiłku za okres od 1 stycznia 2010 r.
Sąd uzasadniając wyrok uchylający zaskarżoną decyzję stwierdził, że istotne
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy ma ustalenie charakteru prawnego pisma
skarżącej z dnia 13 grudnia 2010 r., zatytułowanego „odwołanie”. Jest to szczególnie
ważne z uwagi na jego treść, która nie wskazuje na to, iż jest ono w istocie odwołaniem
od decyzji Starosty Powiatu […] z dnia […], o odmowie uznania skarżącej za osobę
bezrobotną z dniem 21 stycznia 2009 r. Strona nie polemizuje z rozstrzygnięciem i nie
wnosi o uchylenie powyższej decyzji. Po analizie powyższego pisma Sąd stwierdził, iż
zawiera ono zarzuty co do nierozpoznania sytuacji prawnej skarżącej w okresie od 1
stycznia 2010 r. w zakresie statusu osoby bezrobotnej i zasiłku dla bezrobotnego.
Skarżąca nie precyzuje jednak o przeprowadzenie jakiego postępowania wnosi. Sąd
wskazał, że w rozdziale 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawarte są ogólne
zasady postępowania organów administracji. Zgodnie z art. 7 k.p.a. w toku
postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i
podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz
załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes strony.
Organy administracji publicznej obowiązane są także prowadzić postępowanie w taki
sposób, aby pogłębiać zaufanie do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną
obywateli (art. 8 k.p.a.). Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i
wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które
mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem
postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby
uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w
tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek (art. 9 k.p.a.). Reguły
postępowania wynikające z powyższych przepisów w pierwszej kolejności nakładają na
organ prowadzący postępowanie dokładne wyjaśnienie treści żądania strony.
Zwłaszcza, gdy żądanie zredagowane jest w sposób budzący wątpliwości w kontekście
rozpoznawanej sprawy. Organ administracji nie jest uprawniony do sprecyzowania
treści żądania strony, organ nie może dokonywać oceny wniosków strony według
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własnego uznania (nawet najbardziej korzystnego dla strony), lecz zobowiązany jest
wezwać do sprecyzowania wniosków objętych pismem, czuwając przy tym, aby strona
nie poniosła szkody z powodu nieznajomości przepisów prawa. Trzeba podkreślić, że
bezrobotni niejednokrotnie nie posiadają wiedzy na temat sposobu prowadzenia swoich
spraw i to od urzędników organu zatrudnienia oczekują pomocy w jej załatwieniu. Skoro
organ I instancji nie wyjaśnił żądania strony, to obowiązkiem organu II instancji, do
którego pismo zostało przekazane jako odwołanie, było wyjaśnienia intencji strony.
Wojewoda […] rozpoznał pismo strony jako odwołanie. Sąd wyjaśnił, że nie tytuł pisma,
ale jego treść decyduje o charakterze pisma. Nie zmienia tego stanowiska okoliczność,
że przedmiotowe pismo zostało skierowane do organu odwoławczego w terminie na
wniesienie odwołania. W ocenie Sądu, pismo skarżącej z dnia 13 grudnia 2010 r.
zatytułowane odwołanie powinno wzbudzić wątpliwości organu. W piśmie tym skarżąca
nie kwestionuje faktu odmowy uznania jej za bezrobotną od dnia 21 stycznia 2009 r. i
nie wnosi o uchylenie tej decyzji. Przyznaje w treści pisma, że za okres od 1 stycznia
2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. została jej przyznana renta. Skarżąca żąda jednak
wypłaty zasiłku dla bezrobotnego od dnia 1 stycznia 2010 r. podnosząc, że w całym
okresie pozostawania w zawieszeniu stawiała się w PUP na wyznaczone jej wizyty i
podpisywała „gotowość podjęcia zatrudnienia”.
Istotnie z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, że w dniu
21 stycznia 2009 r. założono skarżącej Kartę Rejestracyjną Bezrobotnego, w której
odnotowane są wszystkie okoliczności, na które powołuje się skarżąca. Nie bez
znaczenie jest również fakt, że PUP zawiesił postępowania w przedmiocie statusu
bezrobotnego i zasiłku dla bezrobotnego. Wobec powyższego wydanie decyzji w dniu
25 listopada 2010 r. stwierdzającej odmowę przyznania statusu osoby bezrobotnej z
dniem 21 stycznia 2009 r. z lakonicznym uzasadnieniem, dodatkowo błędnym, bowiem
stwierdzającym, że z przedstawionych w dniu rejestracji dokumentów wynika, że
skarżąca nie spełniała wymogów osoby bezrobotnej z uwagi na nabycie prawa do renty
- nie jest załatwieniem sprawy skarżącej w świetle postanowienia o podjęciu
zawieszonego postępowania w zakresie statusu osoby bezrobotnej i zasiłku dla
bezrobotnego i w oparciu o ustalone okoliczności faktyczne. Ustalenie statusu
prawnego skarżącej winno uwzględniać okoliczność, że dopiero w dniu 12 października
2010 r., tj. w dniu wydania prawomocnego orzeczenia Sądu Apelacyjnego w
przedmiocie przyznania skarżącej renty z tytułu niezdolności do pracy, ostatecznie
wyjaśniła się kwestia będąca przedmiotem zawieszenia przez organy zatrudnienia.
Organ I instancji nie był więc uprawniony do napisania w uzasadnieniu swojej decyzji,
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że z dokumentów przedstawionych w dniu rejestracji wynikało prawo skarżącej do
renty. Istotne jest jednak, że skarżąca zgodnie z powyższym wyrokiem otrzymała rentę
za okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., tymczasem jak wynika z
Karty Rejestracyjnej Bezrobotnego jeszcze w dniu 18 października 2010 r. skarżąca
potwierdziła własnoręcznym podpisem stawienie się na wyznaczonej wizycie. W tym
kontekście stwierdzenie organu odwoławczego, że skarżąca nie była zarejestrowana
we właściwym powiatowym urzędzie pracy i że kwestia zasiłku dla bezrobotnego nie
była przedmiotem rozstrzygnięcia przed organ I instancji wcale nie potwierdza
prawidłowości rozstrzygnięcia i uzasadnienia organu odwoławczego, a wręcz obciąża
organ odwoławczy zarzutem niewyjaśnienia rzeczywistych intencji strony przed
podjęciem rozstrzygnięcia. W złożonym piśmie nazwanym przez skarżącą odwołaniem
skarżąca nie polemizuje z rozstrzygnięciem organu I instancji, ani jak już podniesiono
wyżej nie domaga się jego uchylenia, wnosi natomiast o rozpoznanie sprawy wypłaty
zasiłku dla bezrobotnego w okresie kiedy pozostawała w ewidencji bezrobotnych, a nie
dostała za ten okres renty. Sąd uznał, że krytycznie należy ocenić decyzję organu I
instancji, która jest bardzo lakoniczna i nie spełnia standardów prawidłowej decyzji. W
tej sytuacji w razie wniesienia odwołania dotyczącego żądań strony nie rozstrzygniętych
w decyzji organ pierwszej instancji powinien rozważyć, czy nie jest to wniosek o
uzupełnienie decyzji co do rozstrzygnięcia (art. 111 § 1 K.p.a.) lub wniosek
wszczynający nowe postępowanie. Organ odwoławczy, któremu przedstawiono jednak
takie odwołanie, powinien wyjaśnić rzeczywiste intencje strony. Organ administracyjny
nie może samodzielnie i autorytarnie decydować o określeniu charakteru pisma
złożonego przez stronę postępowania w przypadku istnienia wątpliwości, jaki charakter
mu nadać. W takim przypadku jego obowiązkiem jest podjęcie próby ustalenia woli
wnioskodawcy, albowiem z treści art. 9 k.p.a. wynika, że organy czuwają nad tym, aby
strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu
nieznajomości prawa i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. W
konsekwencji strona przed podjęciem decyzji, co do charakteru swego pisma powinna
uzyskać stosowne informacje o swojej sytuacji procesowej. Odmienne postępowanie
organu narusza również regułę określoną w art. 7 K.p.a., gdyż nie prowadzi to do
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy zgodnie ze słusznym interesem
obywateli i stoi w sprzeczności z zasadą praworządności. Organ administracji
publicznej

nie

jest

uprawniony

do

sprecyzowania

treści

żądania.

Jest

to

niedopuszczalne chociażby dlatego, że mogłoby to doprowadzić do niedopuszczalnej
zmiany żądania, wbrew intencji wnoszącego podanie. Sąd wskazał, że w toku
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ponownego rozpoznania sprawy, w zgodzie z art. 9 K.p.a., rzeczą organu będzie
wezwanie strony do sprecyzowania żądań zawartych w piśmie z dnia 13 grudnia 2010
r., a następnie, w zależności od zgłoszonych żądań, podjęcie właściwego postępowania
celem rozstrzygnięcia o tych żądaniach.
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SPRAWY SAMORZĄDOWE
Skargi obejmujące sprawy z zakresu samorządu terytorialnego, rozpoznane w
Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w roku 2011 obejmowały: skargi na
uchwały organów jednostek samorządowych (symbol 639), skargi organów nadzoru na
uchwały jednostek samorządowych (symbol 640), skargi jednostek samorządu
terytorialnego na rozstrzygnięcia nadzorcze (symbol 641).
W roku 2011 do Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
wpłynęło ogółem 66 tzw. spraw samorządowych.
W sprawach o symbolu 639 - skargi na uchwały organów jednostek
samorządowych Sąd rozpoznał 43 sprawy. W jednym przypadku Sąd stwierdził
nieważność zaskarżonej uchwały. Piętnaście spraw zostało oddalonych, a aż 24 skargi
zostały odrzucone. Dwie sprawy oczekują na rozpoznanie. Jedna sprawa o sygn. akt III
SA/Łd 998/11 została połączona do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze
sprawą o sygn. akt III SA/Łd 997/11.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 117/11 Sąd stwierdził nieważność § 7 ust. 4
uchwały nr LXXV/1765/02 Rady Miejskiej w Ł. z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. W
spornym przepisie § 7 ust. 4 uchwały określono, że prawo do lokalu socjalnego nie
przysługuje osobom, które: 1. zbyły lub przekazały lokal lub budynek mieszkalny, 2.
wymeldowały się dobrowolnie z dotychczasowego lokalu, 3. opuściły dotychczas
zajmowany lokal komunalny nie dokonując rozliczenia z zarządcą z zobowiązań
wynikających z umowy najmu. Skarżący podnosił, że wskazane postanowienie uchwały
dyskryminuje osoby, które nie łamiąc prawa wymeldowały się dobrowolnie z
dotychczasowego lokalu. W ocenie skarżącego osoby te traktuje się tak samo jak
osoby, które złamały prawo nie regulując zobowiązań wynikających z ostatniej umowy
najmu.
Sąd stwierdzając nieważność § 7 ust. 4 zaskarżonej uchwały wskazał, że brak
jest podstawy prawnej do tego, aby do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wprowadzać postanowienia,
które postawią w niekorzystnej sytuacji osoby, które spełniają kryterium dochodowe i
warunków zamieszkiwania a w przypadku lokalu socjalnego nie posiadają tytułu
prawnego

do

lokalu,

tylko

dlatego,

że

dobrowolnie

wymeldowały

się

z

dotychczasowego lokalu. Zdaniem Sądu, zasady wynajmowania lokali winny być tak
skonstruowane by ci spośród mieszkańców gminy, którzy spełniają podstawowe
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kryteria (warunki zamieszkiwania, wysokość dochodów oraz brak tytułu prawnego do
lokalu w przypadku lokalu socjalnego) mieli równe szanse w staraniach o uzyskanie
lokalu.

Zakwestionowane

postanowienie

uchwały

wprowadza

natomiast

nieuzasadniony prawnie podział mieszkańców gminy, spełniających warunki do
uzyskania najmu lokalu, na tych, którzy dobrowolnie się wymeldowali i na tych, którzy
zostali wymeldowani lub są gdzieś zameldowani. Sąd podkreślał przy tym, że
wymeldowanie się z lokalu może być konsekwencją różnych okoliczności życiowych,
często niezależnych i niezawinionych przez stronę.
Sąd wskazał także na szerokie w tym zakresie orzecznictwo, z którego wynika,
że rada gminy może wprowadzać w uchwale tylko takie warunki ubiegania się o
przyznanie lokalu, które są przewidziane w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego,

tj.

warunków zamieszkiwania,

wysokości dochodów gospodarstwa

domowego czy też nieposiadania tytułu prawnego do lokalu w przypadku lokalu
socjalnego. Ustanowienie natomiast przez radę gminy wszelkich innych warunków, nie
mających umocowania w ustawie, jest niedopuszczalne, np. posiadanie określonego
okresu zameldowania na pobyt stały na terenie gminy, faktyczne zamieszkiwania na
terenie gminy przez określony czas, zobowiązanie się do uregulowania zaległych
należności obciążających lokal, niepozostawanie w stosunku najmu czy też spełnianie
norm zaludnienia w przydzielanym lokalu.
W przypadku dwóch spraw (sygn. akt III SA/Łd 409/11 i III SA/Łd 664/11) Sąd
zajmował się kwestią ustalenia interesu prawnego mieszkańców gminy skarżących w
trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym uchwały Rady Gminy M. – w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy M. (sygn. akt III
SA/Łd 409/11) oraz uchwały dotyczącej wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie zmiany
granic administracyjnych Gminy M. (sygn. akt III SA/Łd 664/11). W obydwu tych
sprawach Sąd wyraził ogólny pogląd, że sama przynależność do wspólnoty gminnej nie
jest sama w sobie źródłem interesu prawnego, którego naruszenie uzasadniałoby
wniesienie skargi na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Dodatkowo, w sprawie dotyczącej uchwały w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych, Sąd wskazał, że brak jest podstaw do uznania, że
konsekwencją podjętej uchwały było ograniczenie lub pozbawienie skarżących
konkretnych uprawnień, mających oparcie w przepisach prawa. Przepisy uchwały
przewidywały bowiem prawo udziału w konsultacjach na takich samych zasadach dla
wszystkich mieszkańców Gminy posiadających czynne prawo wyborcze, a więc także
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skarżących. Skarżący mogli z tego prawa skorzystać. W sprawie natomiast dotyczącej
uchwały

odnośnie

wyrażenia

pozytywnej

opinii

w

zakresie

zmiany

granic

administracyjnych Gminy Sąd podniósł, że sporna uchwała nie zawierała żadnych
rozwiązań, które ustalałyby, ograniczały lub modyfikowały prawa skarżących. Tym
bardziej, iż zarzuty dotyczyły w zasadzie naruszenia norm proceduralnych dotyczących
zasad przygotowywania i organizowania konsultacji społecznych. Nie dotyczyła zatem
bezpośrednio jakichkolwiek praw skarżących.
W 24 sprawach ze skarg na uchwały organów jednostek samorządowych Sąd
odrzucał wniesione skargi na posiedzeniach niejawnych. W jednym przypadku
dotyczyło to zaistnienia przesłanki do stwierdzenia, że mamy do czynienia ze skargą,
która nie należy do kognicji Sądu, w jednym przypadku strona skarżąca przed
wniesieniem skargi do Sądu nie wezwała organu do usunięcia naruszenia prawa. W
dwudziestu dwóch przypadkach natomiast strona uchybiła terminowi do uiszczenia
wpisu od skargi. Dwie sprawy z tej kategorii nie zostały rozpoznane.
Drugą grupę spraw stanowią skargi organu nadzoru na uchwały jednostek
samorządowych (symbol 640). W roku 2011 w Wydziale III rozpoznano 10 takich
spraw, w tym w 4 przypadkach skargi oddalono, pięć umorzono, a w jednym przypadku
postępowanie zostało zawieszone.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 232/11 Sąd oddalił skargę Wojewody Łódzkiego
na uchwałę Nr VIII/90/11 z dnia 23 lutego 2011 r. Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. XXXVI Liceum Ogólnokształcącego
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi. Zastrzeżenia
organu nadzoru wzbudziło podjęcie uchwały bez uzyskania wymaganych opinii
właściwych Komisji Rady Miejskiej w Łodzi. Ponadto Wojewoda Łódzki wskazał, iż
projekty uchwał nie zostały skierowane do zaopiniowania organizacjom związkowym w
trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz.U. Nr 79,
poz. 854 ze zm.). Wątpliwości Wojewody budziło również zastosowanie trybu z art. 59
ust. 1 i ust. 2 ustawy o systemie oświaty do szkół wchodzących w skład zespołu szkół,
bądź do zespołu szkół. Zdaniem organu nadzoru przekształcenia jakie mogą być
dokonane w zespole szkół określone zostały w art. 62 ust. 5 powołanej ustawy.
W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia Sąd, wskazując na treść art. 59 ustawy
o systemie oświaty, wyjaśnił, że przepis ten zawiera zasady i tryb postępowania
zmierzającego do likwidacji szkoły, określa etapy tego postępowania, czynności, które
należy wykonać oraz ramy czasowe działania. Jak podkreślił Sąd, pierwszą
czynnością, która warunkuje owo zawiadomienie jest samo powzięcie zamiaru
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likwidacji, które w jednostkach samorządu - z uwagi na art. 5c pkt 1 ustawy – dla swej
skuteczności wymaga uchwały organu stanowiącego. Sąd podkreślił przy tym, że
uchwała taka stanowi jedynie pierwszy etap w procedurze likwidacyjnej i w
konsekwencji może, lecz wcale nie musi, prowadzić do faktycznej likwidacji szkoły. Nie
rozstrzyga zatem o dalszym istnieniu szkoły. Trudno zatem – zdaniem Sądu – uznać za
racjonalne, aby niezbędne było – na tym etapie – podjęcie uchwały o wyłączeniu
Liceum

Ogólnokształcącego

wchodzącego

w

skład

Zespołu

Szkół

Ponadgimnazjalnych. W szczególności takie postępowanie organu nie stoi w
sprzeczności z unormowaniami wynikającymi z art. 62 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty. W ocenie Sądu, niestosowanie procedury z art. 59 ustawy o systemie oświaty
zachodzi więc w sytuacji gdy intencją organu prowadzącego szkołę jest jej wyłączenie
z zespołu szkół, ewentualnie rozwiązanie zespołu.
W efekcie, zdaniem Sądu, interpretacja cytowanych przepisów, prowadzi do
stwierdzenia, że nie można mówić o naruszeniu art. 59 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 62
ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Zamiarem docelowym Rady Miejskiej była bowiem
likwidacja Liceum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, a nie
wyłączenie tej jednostki w celu jej usamodzielnienia. Wdrożenie więc, jak chce tego
Wojewoda, procedury wyłączenia tej szkoły, rodzącej określone skutki finansowe i
społeczne, gdy w konsekwencji na skutek np. negatywnej opinii Kuratora w
przedmiocie likwidacji tak wyodrębnionej szkoły do faktycznej likwidacji nie dojdzie –
oznaczałoby tylko negatywne konsekwencje takiego postępowania.
Sąd podzielił też argumentację Rady Miejskiej, że procedura likwidacji szkoły
może być prowadzona równolegle z procedurą wyłączenia tej szkoły z zespołu szkół,
co ogranicza konsekwencje ekonomiczne i społeczne.
Zaskarżona uchwała w odróżnieniu od aktu likwidacji szkoły, ma charakter
indywidualnego aktu organizacyjnego organu prowadzącego szkołę. Nie wywołuje
bezpośrednich skutków prawnych w odniesieniu do nauczycieli szkoły i pracowników w
niej zatrudnionych, a jedynie stanowi informację o zamiarze likwidacji szkoły oraz
zobowiązuje właściwy organ wykonawczy rady do wykonania czynności materialno –
technicznych jakimi są zawiadomienia podmiotów określonych w art. 59 ust. 1 ustawy o
systemie oświaty.
Podobne stanowisko Sąd wyraził w sprawach o sygn. akt III SA/Łd 233/11, III
SA/Łd 234/11 i III SA/Łd 236/11.
Kolejną grupę spraw stanowią sprawy skarg jednostek samorządu terytorialnego
na rozstrzygnięcia nadzorcze (symbol 641). W roku 2011 w Wydziale III rozpoznano 13
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takich spraw, w tym w 2 przypadkach uchylono zaskarżone akty, w siedmiu sprawach
skargi zostały oddalone. Jedna sprawa o sygn. akt III SA/Łd 856/11 została połączona
do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą o sygn. akt III SA/Łd 855/11.
Trzy sprawy oczekują na rozpoznanie.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 517/11 przedmiotem rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody […] w którym stwierdził nieważność zarządzenia Wójta Gminy
P. o odwołaniu ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Z.
Rozstrzygane w sprawie zagadnienie dotyczyło ustalenia zaistnienia szczególnie
uzasadnionego przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 2 ustawy o systemie
oświaty uzasadniającego odwołanie dotychczasowego dyrektora szkoły.
Zdaniem Sądu, przyczyny odwołania dyrektora podane w zarządzeniu były
bardzo ogólne. Zarzucono dyrektorowi nieprawidłowości w gospodarce finansowej
placówki wskutek czego powstało zadłużenie szkoły, nie sprecyzowano jednak
dokładnie o jakie nieprawidłowości chodzi i jakie konkretnie uchybienia popełnił
dyrektor. Nie wyjaśniono także na czym polegało zawarcie niekorzystnej umowy z
ZUS-em. Jak podkreślał Sąd, całe uzasadnienie zarządzenia składało się zaledwie z
kilkunastu zdań i zawierało ogólnikowe i lakoniczne przyczyny odwołania. W ocenie
Sądu, w zasadzie były to tylko hasła określające nazwę przyczyny odwołania bez
szczegółowego i dokładnego omówienia tych przyczyn.
Sąd podkreślił, że odwołanie dyrektora szkoły w oparciu o przepis art. 38 ust. 1
pkt. 2 ustawy o systemie oświaty winno zawierać odpowiednie uzasadnienie, albowiem
wymieniona ustawa stwarza gwarancje dla stabilności stosunku zatrudnienia
nauczycieli. W ocenie Sądu, całkowicie niedopuszczalne jest natomiast powierzchowne
uzasadnienie takiego aktu, gdyż przedmiotem sprawy jest ważny dla obywatela
problem jego zatrudnienia, dodatkowo gwarantowany szczególnymi przepisami ustawy.
Sąd podkreślił również, że brak działań zmierzających do ograniczenia
zatrudnienia w placówce, połączenia poszczególnych klas oraz nie podjęcie
współpracy z wójtem w poszukiwaniu oszczędności w zakresie wydatków, czy też brak
dobrej woli współdziałania w tym zakresie – w trudnej sytuacji ekonomicznej gminy i
szkoły – nie może być uznany za „szczególnie uzasadniony przypadek”, o którym
mowa w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
W sprawie tej sąd sformułował także ogólną tezę dotyczącą postępowania
dowodowego stwierdzając, że w postępowaniach nadzorczych przeprowadzane jest
postępowanie wyjaśniające jedynie w ograniczonym zakresie. Organ nadzoru nie jest
zobowiązany do przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego celem ustalenia
144

stanu faktycznego, łącznie z dowodem z opinii biegłego. W tym zakresie to organ
wydający akt dotyczący odwołania dyrektora szkoły winien wykazać, że spełnione
zostały przesłanki określone w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
W czterech sprawach o zbliżonym stanie faktycznym (sygn. akt III SA/Łd 513/11
- 516/11) zapadły tożsame rozstrzygnięcia.
W innej sprawie z tej kategorii Sąd oceniał skargę Gminy na negatywną opinię
[…]

Kuratora

Oświaty

w

sprawie

przekazania

prywatnemu

stowarzyszeniu

prowadzenia szkoły podstawowej, wydaną w trybie art. 5 ust. 5g ustawy o systemie
oświaty.
Sąd wypowiedział się tutaj co do terminu na zajęcie stanowiska przez kuratora
jako organu nadzoru pedagogicznego, stwierdzając, że winno ono nastąpić nie później
niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia właściwemu organowi rozstrzygnięcia organu
gminy lub jego projektu. Jeśli natomiast zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania
dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, termin ten wynosi 30
dni. Przy czym, zajęcie stanowiska przez organ współdziałający po upływie terminu nie
powoduje żadnych skutków prawnych, bez względu na to, czy jest ono pozytywne, czy
negatywne. Z upływem terminu ustawowego organ zobowiązany do zajęcia stanowiska
traci bowiem swoje uprawnienie. W związku z tym, zajęcie stanowiska po upływie
ustawowego terminu nie może być interpretowane jako obalenie domniemania
stanowiska pozytywnego, bowiem przepisy prawa nie wiążą z nim skutków prawnych.
Przesądza o tym, zdaniem Sądu, jednoznacznie treść art. 89 ust. 2 ustawy o systemie
oświaty.
Sąd nie podzielił argumentacji Kuratora Oświaty, że w świetle art. 5 ust. 5g
ustawy o systemie oświaty, obowiązek uzyskania pozytywnej opinii przez niego
wydanej jest warunkiem zawarcia umowy przekazującej szkołę nie ma natomiast
wpływu na ważność podjętej przez organ gminy uchwały. Opinia kuratora ma bowiem
istotne znaczenie dla bytu prawnego podjętej uchwały o przekazaniu szkoły. Realizacja
uchwały uzależniona jest od pozytywnej opinii kuratora. Zawarcie umowy jest tylko
rezultatem podjętej uchwały pozytywnie zaopiniowanej przez kuratora. De facto
podjęta uchwała ma jedynie charakter warunkowy, to znaczy jej skutek prawny zależy
od tego, czy właściwy kurator oświaty wyda pozytywną opinię w przedmiocie
przekazania szkoły. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii (bądź w razie jej braku w
terminie 14 dni albo prawomocnego uchylenia wydanej w powyższym terminie opinii
negatywnej w wyniku kontroli sądowej) może być zawarta umowa o przekazaniu do
prowadzenia szkoły.
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SPRAWY Z ZAKRESU DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
Sprawy

objęte

symbolem

621

dotyczą

przede

wszystkim

dodatków

mieszkaniowych, przyznania funkcjonariuszom oraz żołnierzom zawodowym pomocy
finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, równoważnika pieniężnego za brak
lokalu mieszkalnego oraz równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego.
I. Sprawy dotyczące przyznawania dodatków mieszkaniowych w trybie ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) symbol 6210 – rozpoznane w 2011 roku.
W sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych na uwagę zasługuje wyrok
z dnia 21 lipca 2011 r. sygn. akt III SA/Łd 108/11, w którym Sąd wskazał, iż staranie się
o uzyskanie dodatku mieszkaniowego jest wyłącznie uprawnieniem, które wiąże się z
koniecznością spełnienia przepisanych prawem warunków, takich jak czynne
współdziałanie z organem przy ustalaniu sytuacji majątkowej wnioskodawcy i jego
rodziny. Brak współdziałania w tym zakresie musi skutkować odmową przyznania
świadczenia. Z treści zawiadomienia o przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego
wynikało bezspornie jaki był cel przeprowadzenia wywiadu i z jakiego okresu informacje
dotyczące stanu majątkowego i rodzinnego skarżącej organy chciały uzyskać
(wskazano, których miesięcy mają dotyczyć dowody opłat). Pismo zawierało także
informację o skutkach uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu. Jeżeli mimo tego
skarżąca miała wątpliwości, jakiej sprawy dotyczy wywiad, mogła przed wyznaczonym
terminem wywiadu uzyskać w siedzibie organu niezbędne informacje. Takiego
zachowania w ramach obowiązku współdziałania z organem przyznającym dodatki
mieszkaniowe należy oczekiwać od strony należycie dbającej o własne interesy. Sąd
stwierdził, że brak przeprowadzenia wywiadu środowiskowego nie został spowodowany
zaniedbaniem, czy też bezczynnością organu pierwszej instancji, ale był konsekwencją
zachowania skarżącej, czego rezultatem stała się odmowna decyzja w sprawie dodatku
mieszkaniowego.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 181/11 Sąd oddalił skargę. W uzasadnieniu
wskazał,

że

głównym

celem

przyznawania

dodatku

mieszkaniowego

jest

zrekompensowanie osobom uzyskującym niskie dochody, które nie są w stanie ponieść
pełnych kosztów utrzymania mieszkania, skutków większego obciążenia ich budżetów
domowych, wynikających ze zwiększonych wydatków na mieszkanie i podwyżki
146

czynszów. Świadczenie to ma zatem pomóc osobie znajdującej się w trudnej sytuacji
materialnej, a spełniającej wymogi ustawy w pokryciu kosztów utrzymania lokalu, w
którym osoba ta zamieszkuje. Dodatek mieszkaniowy nie może natomiast służyć do
pokrywania kosztów utrzymania lokalu, w którym osoba ubiegająca się o dodatek nie
zamieszkuje. Jeżeli osoba uprawniona do zajmowania lokalu faktycznie w tym lokalu
nie mieszka, to choćby spełniała ustawowe kryteria dotyczące wysokości dochodu oraz
przysługującej powierzchni normatywnej, nie może skutecznie ubiegać się o dodatek
mieszkaniowy. O stałym zamieszkiwaniu w lokalu można mówić tylko wtedy, gdy w tym
właśnie lokalu skoncentrowane zostaną podstawowe sprawy osobiste i majątkowe
wnioskodawcy. Kryteria ustawowe, od których uzależnione jest przyznanie dodatku
mieszkaniowego są bezwzględne i nie pozwalają na uznaniowe rozstrzygnięcie sprawy.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 414/11 Sąd stwierdził, iż ustalenie, czy
występuje „rażąca dysproporcja” pomiędzy niskimi dochodami skarżącego, a jego
faktycznym stanem majątkowym wymaga przeprowadzenia dodatkowych ustaleń stanu
faktycznego. Skarżący do wniosku załączył decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w
sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych
produkcji rolnej. W decyzji tej organ podatkowy wprawdzie ustalił dochód skarżącego na
rok 2010 oraz kwotę zaliczki na podatek dochodowy od dochodów z upraw, chowu i
hodowli, ale decyzja ta nie jest wystarczającą podstawą do ustalenia dochodów
skarżącego. W celu ustalenia rzeczywistych dochodów skarżącego w okresie trzech
miesięcy

poprzedzających

datę

złożenia

wniosku

o

przyznanie

dodatku

mieszkaniowego organ rozstrzygający niniejszą sprawę winien zobowiązać skarżącego
do przedłożenia rozliczenia podatkowego za 2010 r. złożonego we właściwym organie
podatkowym,

bądź

innego

dokumentu

wydanego

przez

organ

podatkowy

potwierdzającego faktyczny dochód skarżącego we wskazanym okresie. Sąd wskazał,
że organ winien ponadto ustalić, skąd skarżący posiadał w roku 2010 środki na
wykupienie lokalu mieszkalnego, skoro wykazuje dochód miesięczny 430,92 zł, a opłata
notarialna wynosiła 800 zł. Ustalenia wymaga także jakie wydatki ponosi skarżący w
związku z prowadzoną hodowlą ryb i skąd pochodzą środki finansowe na jej
utrzymanie.
Wyrokiem z dnia 20 września 2011 r. o sygn. akt III SA/Łd 801/11 Sąd
uwzględnił skargę. W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd wskazał, iż organ
administracji powinien w pierwszej kolejności wezwać skarżącego do uzupełnienia
wniosku z dnia 2 lutego 2010 r. o wyłączenie członków SKO, a następnie rozpoznać
powyższy wniosek i w zależności od wyniku rozstrzygnięcia wniosku podjąć dalsze
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czynności w sprawie. Tymczasem, jak wynika z akt administracyjnych sprawy, organ
administracji II instancji nie przeprowadził żadnego postępowania wyjaśniającego w
przedmiocie wniosku skarżącego z dnia 2 lutego 2010 r., jak również nie wydał żadnego
rozstrzygnięcia w tym zakresie, za to decyzją z dnia 13 kwietnia 2011 r. ponownie
rozstrzygnął sprawę wbrew ustaleniom wyroku z dnia 20 grudnia 2010 r., powtarzając
treść uzasadnienia poprzednio uchylonej decyzji z dnia 25 stycznia 2010 r. Organ
odwoławczy

w

końcowej

części

uzasadnienia

wspomniał

jedynie

o

wyroku

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 grudnia 2010 r. oraz
przytoczył jego wskazania, nie wyciągając z tego żadnych wniosków. Sąd orzekając w
niniejszej sprawie stwierdził więc, że organ administracji nie wykonał zaleceń WSA w
Łodzi zawartych w wyroku z dnia 20 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Łd 178/10, czym
naruszył art. 153 p.p.s.a.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 892/11 Sąd stwierdził, iż celem przepisu art. 5
ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych jest to, aby osoba niepełnosprawna, której
niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, dysponowała
pokojem dla własnych potrzeb. Chodzi tu o to, aby zapewnić takiej osobie odpowiednie
warunki bytowe. W przypadku bowiem pewnego rodzaju niepełnosprawności,
wymagane jest, aby osoba niepełnosprawna, ze względu na swoje schorzenie, miała do
dyspozycji własny pokój. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy zamieszkuje ona wraz z
inną osobą. Nie dotyczy to natomiast przypadku, gdy osoba niepełnosprawna mieszka
sama i cały lokal ma do swojej wyłącznej dyspozycji. W tym ostatnim przypadku nie
byłoby celowe wyodrębnianie dla niej dodatkowo osobnego pokoju. Przesłanka
wymieniona w art. 5 ust. 3 ustawy odnosi się więc tylko i wyłącznie do przypadku osób
niepełnosprawnych, które nie zamieszkują samodzielnie.
II.

Sprawy

równoważnika

dotyczące

pieniężnego

za

przyznawania
brak

lokalu

funkcjonariuszom
mieszkalnego,

za

uprawnień
remont

do

lokalu

mieszkalnego – symbol 6212 oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu
mieszkalnego – symbol 6213.
Na uwagę zasługuje wyrok z dnia 3 czerwca 2011 r., sygn. akt III SA/Łd 225/10.
W wyroku tym Sąd wskazał, że postępowanie administracyjne wszczęte zostało na
wniosek skarżącego, kiedy obowiązywała jeszcze ustawa o Służbie Więziennej z dnia
26 kwietnia 1996 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 ze zm.), ponieważ jednak w dniu
13 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
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Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523) [dalej ustawa o Służbie Więziennej z 2010
r.], przy rozpatrywaniu wniosku skarżącego miały zastosowanie przepisy nowej ustawy i
trafnie decyzje organu I i II instancji zostały wydane w oparciu o jej przepisy. Sąd
odniósł się do kwestii właściwości sądu administracyjnego do rozpatrywania wniesionej
skargi w kontekście przepisów nowej ustawy - regulacji zawartych w rozdziale 20 tej
ustawy – „Rozpatrywanie sporów o roszczenia funkcjonariuszy ze stosunku
służbowego”. W orzecznictwie sądów administracyjnych pojawił się bowiem pogląd, że
w świetle przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, spory
dotyczące równoważnika pieniężnego z tytułu braku lokalu mieszkalnego, czy
równoważnika za remont zajmowanego lokalu powinien rozpatrywać sąd właściwy w
sprawach z zakresu prawa pracy. Stanowisko takie wyrażone zostało np. w wyrokach
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 lutego 2011 r. sygn. akt
III SA/Gd 27/11, z dnia 17 marca 2011 r. sygn. akt III SA/Gd 64/11, czy wyrokach
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6 kwietnia 2011 r. sygn. akt
II SA/Ol 99/11 i II SA/Ol 100/11. We wskazanych sprawach Sąd uznawał, że sprawa
dotycząca równoważnika pieniężnego z tytułu braku lokalu jest sprawą ze stosunku
służbowego wymienioną w art. 217 ust. 2 ustawy. Skoro jednak nie została ona
wymieniona w art. 218 ust. 1 i art. 219 ust. 1 i 2 ustawy, należy uznać, że ustawa nie
przewidziała rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej równoważnika pieniężnego z tytułu
braku mieszkania w formie decyzji, a spór w takiej sprawie powinien rozpatrywać sąd
właściwy w sprawach z zakresu prawa pracy, zgodnie z art. 220 ustawy. Wydaje się, że
pogląd ten miałby zastosowanie także w odniesieniu do sporów dotyczących uzyskania
pomocy finansowej na zakup lokalu (art. 184 ust. 1 ustawy). Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Łodzi nie podzielił powyżej przedstawionego poglądu. W ocenie
Sądu przepisy ustawy o Służbie Więziennej z 2010 r. nie wyłączyły właściwości sądu
administracyjnego w tej sprawie. Uprawnienie funkcjonariusza SW w służbie stałej do
otrzymania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu i przesłanki jej przyznania wynikają
z art. 184 ust. 1 ustawy. Przepis ten zamieszczony jest w rozdziale 18 ustawy
zatytułowanym „Mieszkania funkcjonariuszy”, podobnie jak przepis dotyczący prawa do
otrzymywania równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania (art. 178 ust. 1). W
rozdziale tym kompleksowo określony został zakres uprawnień funkcjonariuszy SW do
lokalu mieszkalnego i formy realizacji tego prawa. W ustawie o Służbie Więziennej z
2010 r. w osobnym rozdziale (20) określono zasady rozpatrywania sporów o roszczenia
funkcjonariuszy ze stosunku służbowego. Zamieszczony w tym rozdziale jako pierwszy
art. 217 ust. 2 definiuje pojęcie „spraw ze stosunku służbowego”. Zgodnie z tym
149

przepisem, przez sprawy ze stosunku służbowego należy rozumieć: nawiązanie
stosunku służbowego, powoływanie oraz mianowanie funkcjonariuszy na stanowiska
służbowe, przenoszenie, odwoływanie i zwalnianie ze stanowisk służbowych,
nadawanie stopni Służby Więziennej, zawieszanie w czynnościach służbowych,
zwalnianie ze służby, stwierdzanie wygaśnięcia stosunku służbowego, ustalanie
uposażenia, przyznawanie świadczeń pieniężnych oraz inne konieczne czynności
związane z powstaniem, zmianą, ustaniem stosunku służbowego oraz realizacją
wynikających

z

treści

tego

stosunku

służbowego

uprawnień

i

obowiązków

funkcjonariuszy. Przełożony funkcjonariusza SW, co do zasady, sprawy ze stosunku
służbowego rozstrzyga w formie pisemnej. Wynika to wprost z art. 217 ust. 1 ustawy,
jednakże w ramach formy pisemnej ustawodawca w niektórych sprawach ze stosunku
służbowego przewidział ich załatwienie w trybie postępowania administracyjnego i tym
samym kontrolę sądu administracyjnego (art. 218 ust. 1). Niektóre ze spraw (sprawy
wynikające z podległości służbowej i stwierdzenie wygaśnięcia stosunku służbowego –
art. 219 ust. 1 i 2) w ogóle zostały wyłączone z możliwości ich zaskarżania w
jakimkolwiek trybie. Spory zaś o roszczenia ze stosunku służbowego funkcjonariuszy w
sprawach niewymienionych w art. 218 ust. 1 i art. 219 ust. 1 i 2 rozpatruje sąd właściwy
w sprawach z zakresu prawa pracy. Do tej ostatniej wymienionej grupy spraw, jak
wynika z uzasadnień wskazanych wyżej orzeczeń, miałyby zostać zaliczone spory o
przyznanie równoważnika pieniężnego z tytułu braku lokalu, równoważnika za remont
lokalu, czy pomocy finansowej na uzyskanie lokalu. Z taką wykładnią art. 217 ust. 1 w
zw. z art.184 ust. 1 i w zw. z art. 220 ustawy o Służbie Więziennej z 2010 r. nie można
się zgodzić. Zacytowany wyżej art. 217 ust. 2 ustawy wśród spraw ze stosunku
służbowego wymienia: przyznawanie świadczeń pieniężnych oraz inne konieczne
czynności

związane

Świadczenia

z

powstaniem,

zmianą,

ustaniem

pieniężne

przysługujące

funkcjonariuszom

stosunku
wymienione

służbowego.
zostały

w

odrębnym rozdziale (19) zatytułowanym „Świadczenia funkcjonariuszy”. Ustawodawca
wymienia je enumeratywnie w art. 193 ust. 1 i są to: zasiłek na zagospodarowanie,
zwrot kosztów przejazdu, nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi, nagrody
jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań
wykraczających poza obowiązki służbowe. Wyliczenie to niewątpliwie nie obejmuje
takich świadczeń jak wypłacany funkcjonariuszom SW równoważnik z tytułu braku
lokalu, równoważnik za remont lokalu, czy pomoc finansową na uzyskanie lokalu
mieszkalnego. W ocenie Sądu, skoro ustawodawca jednoznacznie zdefiniował w
ustawie pojęcie świadczeń pieniężnych, poświęcając im osobny rozdział, a w innym
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odrębnym rozdziale uregulował świadczenia związane z realizacją prawa do lokalu,
brak podstaw, aby sprawy o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu
mieszkalnego traktować jako sprawy o przyznawanie świadczeń pieniężnych, o których
mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej z 2010 r. Za taką wykładnią art.
217 ust. 2 ustawy przemawia także brzmienie art. 268 ust. 1 i 2 ustawy o Służbie
Więziennej z 2010 r. Przepis ten jest wprawdzie przepisem przejściowym, ale jego
redakcja ma istotne znaczenie dla zrozumienia treści art. 217 ust. 2. W myśl art. 268
ust. 1 ustawy, sprawy ze stosunku służbowego określone w art. 217 ust. 2 prowadzone
na podstawie ustawy, o której mowa w art. 273, a więc starej ustawy o Służbie
Więziennej z 26 kwietnia 1996 r., wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy są prowadzone na podstawie niniejszej ustawy. W świetle art.
268 ust. 2 ustawy postępowania dotyczące decyzji w sprawach lokalu mieszkalnego,
przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, przyznania
równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania albo równoważnika pieniężnego
za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, wydanych na podstawie ustawy, o której
mowa w art. 273, wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy są prowadzone na podstawie przepisów niniejszej ustawy.
Uwzględniając brzmienie przytoczonego przepisu należy zauważyć, że gdyby w pojęciu
„sprawa ze stosunku służbowego” na gruncie nowej ustawy o Służbie Więziennej
mieściło się pojęcie „sprawy przyznania równoważnika pieniężnego z tytułu braku
lokalu”, czy „sprawy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego”
nie byłoby uzasadnienia dla wydzielenia przez ustawodawcę tej ostatniej grupy spraw
do odrębnej regulacji w ust. 2 art. 268. Sąd wskazał, że w wielu przypadkach w
rozdziale 20 „Mieszkania funkcjonariuszy” ustawodawca wprost przewiduje, że organ
podejmuje swoje działania w formie decyzji administracyjnej. W myśl art. 172 i art. 175
ust. 1 ustawy funkcjonariuszowi w służbie stałej lokal mieszkalny przydziela się decyzją
administracyjną. Decyzję administracyjną wydaje się także w przypadku orzekania o
zwrocie nienależnie pobranego równoważnika za brak lokalu i równoważnika za remont
lokalu (art. 181 ust. 1, art. 182 ust. 6 ustawy). Wprawdzie forma decyzji administracyjnej
nie została w ustawie wprost przewidziana dla rozstrzygnięć w przedmiocie przyznania
pomocy finansowej na uzyskanie lokalu, ale w art. 185 ust. 3 zawarta została delegacja
dla Ministra Sprawiedliwości do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowego
trybu postępowania w zakresie przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej
/.../. W dniu 29 lipca 2010 r. Minister wydał rozporządzenie w sprawie przyznawania
pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby
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Więziennej (Dz. U. Nr 147, poz. 986), które w § 3 ust. 1 przewiduje formę decyzji przy
określaniu wysokości rat i terminu wypłat świadczenia. Podobna sytuacja dotyczy
równoważnika, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy, oraz sposobu zwrotu
nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego, gdzie również w dniu 19 lipca 2010
r. Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego
przysługującego funkcjonariuszom Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania (Dz. U.
Nr 137, poz. 920), w którym w § 3 ust. 2 wskazał decyzję jako formę rozstrzygnięcia.
Sąd uznał, że sprawy dotyczące przyznania funkcjonariuszowi SW pomocy finansowej
na

uzyskanie

lokalu

mieszkalnego

w

spółdzielni

mieszkaniowej

albo

domu

jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, o
których mowa w art. 184 ust. 1 ustawy załatwiane są w formie decyzji i przysługuje od
nich odwołanie, a następnie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sąd
stwierdził, że treść przepisu art. 268 ust. 1 i 2 oraz uregulowań prawnych zawartych w
rozdziale 18 ustawy zatytułowanym „Mieszkania funkcjonariuszy” wskazuje na tryb
administracyjny załatwiania tego rodzaju spraw, uregulowany odrębnie w tym rozdziale.
Definicja pojęcia „spraw ze stosunku służbowego” wynikająca z art. 217 ust. 2 ustawy
w związku z art. 193 ustawy oraz rozróżnieniem spraw ze stosunku służbowego od
spraw „mieszkaniowych” w przepisie przejściowym - art. 268 ust. 1 i ust. 2, uzasadnia
kognicję sądu administracyjnego do rozpoznania spraw uregulowanych w rozdziale 18
ustawy o Służbie Więziennej z 2010 r. Sprawy te nie są sprawami, o których mowa w
art. 217 § 2 ustawy o Służbie Więziennej z 2010 r., a należą one do odrębnej grupy
spraw, w której właściwość sądu administracyjnego nie została wyłączona.
W wyroku o sygn. akt III SA/Łd 29/11 Sąd wskazał, że z zasady wejście
nabywcy w posiadanie kupionego lokalu następuje z datą sporządzenia notarialnej
umowy sprzedaży. W niniejszej sprawie, jak wynika z aktu notarialnego, wydanie
przedmiotu umowy w posiadanie stronie kupującej wraz z prawem do korzyści i
obowiązkiem ponoszenia wszelkich opłat związanych z eksploatacją oraz łącznie z
obowiązkiem wymeldowania wszystkich osób zameldowanych w domu znajdującym się
na nieruchomości nastąpić miało po zapłaceniu całej umówionej ceny sprzedaży,
najpóźniej w terminie do 31 maja 2008 r. Sąd stwierdził, że organy administracji
odmawiając przyznania funkcjonariuszowi pomocy finansowej nie wyjaśniły w sposób
wyczerpujący podstawowej kwestii, a mianowicie, czy zakup przez skarżącego w dniu
24 kwietnia 2008 r. domu mieszkalnego, położonego w miejscowości pobliskiej, był
równoznaczny

ze

spełnieniem

w

tej

dacie

przesłanki

zaspokojenia

potrzeb

mieszkaniowych funkcjonariusza. Sąd stwierdził, iż nie można było automatycznie
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uznać (co uczyniły organy), że w dacie złożenia wniosku o pomoc finansową na zakup
lokalu mieszkalnego skarżący miał zaspokojone potrzeby mieszkaniowe.
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SPRAWY Z ZAKRESU EWIDENCJI LUDNOŚCI
Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia sporządzenia
sprawozdania tj. do dnia 15 grudnia 2011 r.
Sprawy o symbolu 605 to głównie sprawy o wymeldowanie osób z miejsca
stałego pobytu. W tego rodzaju sprawach orzecznictwo jest ustabilizowane i stanowi
kontynuację ocen prawnych przyjętych w latach poprzednich.
W

wyrokach

podkreśla

się

rejestracyjny

charakter

meldunku

i

to,

iż przedmiotem rejestru jest jedynie „przebywanie”, a nie „uprawnienie” do lokalu.
Podkreśla się także, iż ewidencja ludności służy zbieraniu informacji w zakresie danych
o miejscu zamieszkania i pobytu osób, a więc rejestracji stanu faktycznego
a nie stanu prawnego. Nie jest ona formą kontroli nad legalnością zamieszkania
i pobytu. Postępowanie w sprawie o wymeldowanie nie wkracza zatem w sferę
stosunków cywilnoprawnych (np. własnościowych, najmu etc.) ani nie wpływa na
stosunki prawne z zakresu prawa rodzinnego, choć pewne okoliczności faktyczne
i prawne

ukształtowane

w wyniku

tych

postępowań

mogą

mieć

znaczenie

w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w ramach ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych. Na ich tle dochodzić bowiem może do różnych zdarzeń, które
muszą być brane pod uwagę przez organ administracyjny prowadzący postępowanie w
kontekście badania, czy doszło do spełnienia przesłanek przewidzianych w cytowanej
normie prawnej znajdującej zastosowanie w sprawie.
Sąd zwracał uwagę na to, iż w świetle przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10
kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zm.) jedyną przesłanką warunkującą wymeldowanie danej
osoby z miejsca jej stałego pobytu jest jednoznaczne ustalenie przez organ
administracji publicznej, że osoba ta faktycznie opuściła bez wymeldowania się
dotychczasowe miejsce pobytu stałego. W orzecznictwie utrwalił się pogląd,
że przesłanka opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu stałego jest spełniona
wówczas, gdy opuszczenie to ma charakter trwały i jest dobrowolne. Innymi słowy,
chodzi tu o sytuację, w której osoba fizyczna nie przebywa w lokalu mieszkalnym,
w którym miała zorganizowane centrum życiowe, a nieprzebywanie to jest wynikiem
woli danej osoby. Dla jego oceny istotne znaczenie ma to czy okoliczności istniejące w
sprawie potwierdzają wolę osoby zainteresowanej czy też pozostają w niej
w sprzeczności. Do okoliczności takich należą między innymi sposób opuszczenia
lokalu, koncentracja interesów życiowych w danym miejscu, a także obiektywna
154

możliwość realizacji woli przebywania w danym lokalu (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 listopada 2011 r. sygn. akt III SA/Łd 844/11).
W

większości

przypadków

przyczyną

uwzględnienia

skarg

są

wady

proceduralne, których następstwem jest niedostateczne wyjaśnienie stanu faktycznego
prowadzące w konsekwencji do naruszenia prawa materialnego. Jasno sformułowane i
nie budzące już wątpliwości przepisy prawa pozwoliły na ustabilizowanie orzecznictwa
Sądu w tym zakresie, a to z kolei miało wpływ na jakość rozstrzygnięć organów
administracji.
W

związku

z

pytaniem

prawnym

skierowanym

do

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego – czy osoba posiadająca uprawnienie do lokalu jest stroną w
postępowaniu o wymeldowanie innej osoby - w sprawach, w których w charakterze
strony występowali właściciele lokalu lub zarządcy nieruchomości postępowania
sądowoadministracyjne były zawieszane.
W podjętej uchwale z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt II OPS 1/11
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wyjaśnił, że osoba mająca
prawo do lokalu jest stroną w postępowaniach administracyjnych dotyczących
wymeldowania i zameldowania w lokalu innej osoby. Postępowania uprzednio
zawieszone będą podjęte i zapadną w nich stosowne rozstrzygnięcia.
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SPRAWY Z ZAKRESU SUBWENCJI UNIJNYCH, FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I REGULACJI RYNKÓW BRANŻOWYCH
Wydział

III Gospodarczy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

rozpoczął orzekanie w tej grupie spraw w miesiącu lipcu 2011 r., zgodnie z
zarządzeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W sprawie oznaczonej sygn. III SA/Łd 425/11 sąd dokonał wykładni art. 72 ust. 1
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej (EFOGR) – Dziennik Urzędowy L.04.153.30 z dnia 30 kwietnia 2004 r. Przepis
ten stanowi, cyt: „Każdy beneficjent, który złożył fałszywą deklarację, powstałą w wyniku
poważnego zaniedbania, zostaje wykluczony ze wszystkich środków rozwoju obszarów
wiejskich w ramach odpowiednich rozdziałów rozporządzenia 1257/1999 na dany rok
kalendarzowy. Gdy fałszywa deklaracja została złożona celowo, beneficjent zostaje
wykluczony także na rok następny”. Sąd zauważył, że art. 72 rozporządzenia nr
817/2004 stanowi podstawę do nałożenia na rolnika dodatkowych sankcji w postaci
wykluczenia ze wszystkich środków rozwoju obszarów wiejskich w danym roku,
ewentualnie także w roku następnym, przy czym chodzi o utratę prawa także do innych
środków pomocowych niż te, w związku z którymi złożył fałszywą deklarację. Inaczej
mówiąc rolnik, który złożył fałszywą deklarację poniesie nie tylko sankcje przewidziane
dla tego rodzaju pomocy, w związku z którą złożył fałszywą deklarację, ale także utraci
prawo do innych środków pomocowych w danym roku, a w przypadku celowego
przedłożenia fałszywej deklaracji, także w roku następnym. Zatem rolnik, który złożył
fałszywą deklarację nie dostanie pomocy ani na to działanie, w związku z którym złożył
fałszywą deklarację, ani na żadne inne. Omawiana sankcja jest bardzo surowa, zatem
przepis ją ustanawiający musi być interpretowany ściśle.
Zdaniem Sądu wykładnia art. 72 ust. 1 rozporządzenia nr 817/2004 prezentowana
przez organy jest błędna, a omawiany przepis nie może być podstawą odmowy
przyznania rolnikowi płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2004 i wykluczenia skarżącego z
płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania na rok 2004. Już z samego zestawienia brzmienia przepisu
i zastosowanej w niniejszej sprawie przez organ sankcji wynika, iż orzeczenie o
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odmowie przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz wykluczeniu z płatności z tytułu
wspierania

działalności

rolniczej

na

obszarach

o

niekorzystnych

warunkach

gospodarowania nie znajduje w omawianym przepisie umocowania. Art. 72 ust. 1
rozporządzenia nr 817/2004 przewiduje bowiem sankcję w postaci wykluczenia ze
wszystkich środków rozwoju obszarów wiejskich w danym roku, ewentualnie także w
roku następnym. Ponadto, zawarte w treści tego artykułu sformułowanie „beneficjent
zostaje wykluczony ze wszystkich środków rozwoju obszarów wiejskich” nie może
odnosić się do sytuacji, w której przyznano już środki finansowe i zostały one
przekazane beneficjentowi. W niniejszej sprawie w dniu 23 grudnia 2004 r. Kierownik
Biura Powiatowego w R. wydał decyzję o przyznaniu rolnikowi na rok 2004 płatności z
tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania w wysokości 10.583,76 zł. i kwota ta została skarżącemu wypłacona.
Wobec powyższego, z uwagi na brzmienie omawianego przepisu, nie można na jego
podstawie żądać od skarżącego zwrotu środków, które już otrzymał. Przepis wskazuje
bowiem,

że

beneficjent

dopiero

„zostaje/zostanie

wykluczony”.

Sformułowanie

„zostaje/zostanie wykluczony” odnosi się do czynności, która nie została jeszcze
dokonana, a będzie odbywała się w przyszłości.
Reasumując, w ocenie sądu treść art. 72 ust. 1 cyt. rozporządzenia stanowiącego, iż
beneficjent „zostaje/zostanie wykluczony” dotyczy wykluczenia jedynie z tych środków
rozwoju obszarów wiejskich, które dopiero mogą mu być przyznane, nie przewiduje
natomiast kary w postaci konieczności zwrotu udzielonej już pomocy. Działanie organu
zakwalifikować zatem należy jako naruszenie prawa materialnego, które bez wątpienia
miało wpływ na wynik sprawy.
W sprawie sygn. akt III SA/Łd 870/11, której przedmiotem było wstrzymanie
płatności dla gospodarstwa niskotowarowego, niezbędne było wyjaśnienie przez sąd
charakteru prawnego terminu określonego w § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy
finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju
obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 286, poz. 2870 ze zm.), a także skutków niezłożenia
przez producenta rolnego oświadczenia w tym terminie. Sąd stwierdził, iż stosownie do
treści § 8 rozporządzenia płatność dla gospodarstwa niskotowarowego w czwartym i
piątym roku wypłaty tej płatności wypłaca się, jeżeli producent rolny:

157

1)

zrealizował

przedsięwzięcia

zgodnie

z

planem

rozwoju

gospodarstwa

niskotowarowego, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty płatności dla
gospodarstwa niskotowarowego w trzecim roku realizacji planu oraz
2) złożył kierownikowi biura powiatowego Agencji, właściwemu ze względu na miejsce
zamieszkania producenta rolnego, oświadczenie o zrealizowaniu przedsięwzięć
zgodnie z planem rozwoju gospodarstwa niskotowarowego (ust. 1).
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa się na formularzu udostępnionym
przez Agencję, w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin określony w ust. 1 pkt
1 (ust. 2).
W myśl § 9 ust. 1 tegoż rozporządzenia płatność dla gospodarstwa niskotowarowego
podlega wstrzymaniu w czwartym i piątym roku jej wypłaty, jeżeli producent rolny nie
dotrzymał warunków określonych w § 8 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, który stanowi, że
w przypadku, o którym mowa w ust. 1, płatność dla gospodarstwa niskotowarowego
może być wypłacona, jeżeli realizacja przedsięwzięć określonych w planie rozwoju
gospodarstwa niskotowarowego była niemożliwa ze względu na zaistnienie chociażby
jednej z następujących okoliczności:
1) długotrwała niezdolność do pracy producenta rolnego;
2) wystąpienie klęski żywiołowej;
3) zniszczenie budynków inwentarskich w gospodarstwie na skutek ognia lub innych
zdarzeń losowych, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych;
4)

wystąpienie

choroby

zakaźnej

zwierząt

w

gospodarstwie

niskotowarowym

producenta rolnego.
W ocenie sądu brzmienie § 9 ust. 1 rozporządzenia wskazuje wprost, z jakimi
okolicznościami wiązać należy wstrzymanie wypłaty świadczeń na czwarty i piąty rok
realizacji planu rozwoju gospodarstwa niskotowarowego i - co istotne - taką
okolicznością z pewnością nie jest niezłożenie oświadczenia w terminie 7 dni, o którym
mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia. Gdyby bowiem ustawodawca zamierzał rozciągnąć,
określone w przepisie § 9 ust. 1 skutki polegające na wstrzymaniu płatności w czwartym
i piątym roku obowiązywania planu, to zapis taki winien - według Sądu - zostać
dokonany w treści rozważanego rozporządzenia w sposób nie budzący jakichkolwiek
wątpliwości. Skoro jednak zapisu takiego brak jest w treści rozporządzenia, to tym
samym domniemywanie jakichkolwiek sankcji za złożenie oświadczenia o zrealizowaniu
przedsięwzięć po upływie terminu określonego w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, tak
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jak uczyniły to organy orzekające w sprawie, jest nie do pogodzenia z chronionymi
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej zasadami demokratycznego państwa prawa.
Złożenie przez producenta rolnego oświadczenia, że zaplanowane przedsięwzięcie
zostało zrealizowane, nie jest celem samym w sobie, a jedynie informacją dla organu,
zaś dołączone do niego dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 3 są dowodami,
potwierdzającymi zrealizowanie przez producenta przedsięwzięcia. Jeśli z dokumentów
tych wynika, że producent w terminie, o jakim mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia,
zrealizował przedsięwzięcie, to brak jest przesłanek do tego, aby producenta rolnego
obarczać określonymi sankcjami, w szczególności wstrzymaniem płatności. Skoro
zatem

brak

jest

podstaw

prawnych

dla

przypisania

jakichkolwiek

skutków

niezachowania siedmiodniowego terminu, określonego w przepisie § 8 ust. 2
analizowanego rozporządzenia, to tym samym należy uznać, iż wolą ustawodawcy było
przypisanie temu terminowi wyłącznie charakteru instrukcyjnego. Okoliczność, iż
terminy o charakterze instrukcyjnym, a więc takie, których niezachowanie nie pociąga
za sobą ujemnych skutków procesowych, zastrzegane były dotychczas najczęściej dla
niektórych czynności organów administracji, nie może być samoistną podstawą do
uznania, iż taki termin nie został przewidziany dla strony w przepisie § 8 ust. 2
rozważanego rozporządzenia. Zatem, w sytuacji gdy beneficjent złożył oświadczenie,
ale z opóźnieniem, to organ administracji winien przede wszystkim zbadać, czy
zobowiązanie w trzecim roku zostało wykonane w terminie, o jakim stanowi § 8 ust. 1
pkt 1 rozporządzenia oraz ustalić, czy beneficjent złożył wraz z oświadczeniem
dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 3 tegoż rozporządzenia, a w razie braków w tym
zakresie - wezwać stronę do ich uzupełnienia i dopiero wówczas rozstrzygnąć bądź o
wypłacie kolejnej transzy pomocy, bądź o jej wstrzymaniu. Biorąc pod uwagę powyższe
rozważania sąd przyjął, że organy obu instancji błędnie uznały, iż złożenie przez
producenta rolnego oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięć zadeklarowanych w
planie oraz we wniosku po upływie terminu zakreślonego § 8 ust. 2 rozporządzenia,
winno skutkować wydaniem decyzji o wstrzymaniu płatności dla gospodarstwa
niskotowarowego w roku 4 i 5, bowiem na wyciągniecie takich wniosków, co trzeba
kategorycznie podkreślić, nie pozwala ocena charakteru terminu zastosowanego w tym
unormowaniu oraz dokonana przez sąd wykładnia przepisów § 8 i § 9 rozporządzenia.
W sprawie sygn. akt III SA/Łd 789/11 sąd nie uwzględnił skargi producenta
rolnego na decyzję o odmowie przyznania renty strukturalnej. Uznając za zasadne
stanowisko przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wyjaśnił, iż podstawę
prawną rozstrzygnięcia stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
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Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U. Nr 109, poz. 750
z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18
marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 48, poz. 388 z późn. zm.). Renta strukturalna jest
przyznawana producentowi rolnemu spełniającemu przesłanki określone w § 4
rozporządzenia z 19 czerwca 2007 r. Nie każdy jednak rolnik spełniający te przesłanki
otrzymuje rentę gdyż jest ona przyznawana w ramach limitu środków przeznaczonych
na dane województwo. O kolejności przyznania renty decyduje liczba uzyskanych
punktów przy czym w pierwszej kolejności rentę otrzymują producenci, którzy otrzymali
największą liczbę punktów. W rozpoznawanej sprawie niesporne było, iż producent
rolny spełnił przesłanki przyznania mu renty strukturalnej, określone w § 4
rozporządzenia z 19 czerwca 2007 r. Niesporna była również liczba punktów jakie
przyznano skarżącemu. Sąd zaznaczył, że szczegółowy sposób wyliczenia punktów
został dokładnie określony w § 19 ust. 5 rozporządzenia z 19 czerwca 2007 r. Przy
wyliczeniu tym uwzględnia się dane obiektywne takie jak średnia powierzchnia użytków
rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie, powierzchnia użytków rolnych
zadeklarowanych do przekazania, wiek osoby, na rzecz której następuje przekazanie a
także to czy powierzchnia przekazywanych użytków rolnych jest większa od średniej
powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju. W zaskarżonej decyzji
szczegółowo przedstawiono sposób wyliczenia liczby punktów przysługujących
skarżącemu. Wyliczenie to było poprawne. Skarżący zresztą nie kwestionował tego
wyliczenia.

Przeprowadzone

postępowanie

dowodowe

wykazało,

iż

wniosek

skarżącego uzyskał 25,49 punktów. Biorąc pod uwagę ilość punktów otrzymanych
przez producentów rolnych ubiegających się o rentę w województwie […] skarżący
znalazł się na 708 pozycji na liście. Z uwagi na limit środków na renty strukturalne
przeznaczonych na województwo […], ostatnia osoba na liście, której przyznano rentę
znalazła się na 622 pozycji i uzyskała 29,64 punktów. Skarżący, mimo, że spełnia
przesłanki do przyznania renty uzyskał zbyt mało punktów, aby otrzymać to
świadczenie. Ograniczona ilość środków na renty nie pozwala na przyznanie tego
świadczenia każdemu producentowi rolnemu, który spełnia wymagane przesłanki.
Renta przyznawana jest jedynie tym wnioskodawcom, którzy otrzymali największą ilość
punktów. Skoro skarżący, z liczbą punktów 25,49, znalazł się na 708 pozycji na liście
zaś rentę przyznano jedynie 622 osobom, przy czym ostatnia z tych osób otrzymała
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29,64 punkty, to organy administracji trafnie odmówiły uwzględnienia wniosku. W
przekonaniu sądu nie był zasadny zarzut skarżącego, iż powinien on otrzymać rentę
gdyż przez okres ponad 30 lat opłacał składki na ubezpieczenie, spełniał warunki do
otrzymania renty zaś obecnie jest bez środków na utrzymanie. Nie negując tych
okoliczności należy zaznaczyć, iż o przyznaniu renty strukturalnej decydują przepisy
rozporządzenia z 19 czerwca 2007 r. Decydująca jest liczba otrzymanych punktów oraz
ilość osób ubiegających się o to świadczenie. Z uwagi na ograniczoną wielkość
środków renta przyznawana jest jedynie osobom z największą ilością punktów. Wniosek
skarżącego

uzyskał

zbyt

małą

liczbę

punktów

w stosunku

do

pozostałych

wnioskodawców. W związku z czym brak było podstaw do przyznania mu prawa do
renty.
Rozpatrując sprawę sygn. akt III SA/Łd 780/11 sąd zajął się m.in. wyjaśnieniem
zagadnienia,

czy

ogłoszonego

w

zmiana
ramach

przez

instytucję

Regionalnego

zarządzającą

Programu

regulaminu

Operacyjnego

konkursu

Województwa

Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w trakcie jego trwania dokonana była zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.). Sąd przyjął, iż w myśl art. 5 pkt 2 ustawy
instytucją zarządzającą w stosunku do regionalnego programu operacyjnego jest
zarząd województwa, do którego zadań zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8 należy m.in.
określenie sytemu realizacji programu operacyjnego. Systemem realizacji programu
operacyjnego są według ustawy zasady i procedury obowiązujące instytucje
uczestniczące w realizacji strategii rozwoju oraz programów, obejmujące zarządzanie,
monitoring, ewaluację, kontrolę i sprawozdawczość oraz sposób koordynacji działań
tych instytucji (art. 5 pkt 11). Regulacje zawarte w systemie realizacji programu
operacyjnego

mają

umocowanie

w

omawianej

ustawie,

są

skierowane

do

nieokreślonego indywidualnego kręgu adresatów, określają ich prawa i obowiązki w
postępowaniu o dofinansowanie projektu i są dla nich wiążące. Spełniają, zatem
kryteria źródeł prawa w szerszym znaczeniu. Zgodnie z art.37 ustawy do postępowania
w zakresie ubiegania się oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy ze
środków pochodzących z budżetu państwa lub ze środków zagranicznych nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego, a art. 30 g stanowi, że informacje otrzymywane przez wnioskodawcę
dotyczące oceny jego wniosku, a także w trakcie trwania procedury odwoławczej, nie
stanowią decyzji administracyjnej. Konsekwencją takiego rozwiązania przyjętego przez
ustawodawcę, że postępowanie prowadzone przez instytucję zarządzającą regionalnym
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programem operacyjnym, a w tym wypadku instytucję pośredniczącą nie ma charakteru
postępowania administracyjnego jest konieczność ustalenia według jakich reguł
prawnych oceniać prawidłowość postępowania w tym wypadku przy dokonywaniu
oceny formalnej wniosku. W orzecznictwie administracyjnym przyjmuje się, że w tego
typu sytuacji, gdy ustawodawca dostrzegł konieczność poddania procedury weryfikacji
wniosków ocenie sądowej i nie sprecyzował zakresu badania zgodności z prawem, sąd
obligowany

jest

zarządzającą,

do

która

objęcia

oceną

ostatecznie

procedury

doprowadziła

zastosowanej
do

negatywnej

przez
oceny

instytucję
projektu

wnioskodawcy – odrzucenia wniosku. Przepisami prawa o tym charakterze, które
kształtują prawa i obowiązki beneficjentów programów operacyjnych są przepisy prawa
miejscowego, do których należy zaliczyć w rozpoznawanej sprawie uchwałę Nr 1463/10
Zarządu Województwa […] z dnia 14 września 2010 r., której załącznikiem Nr 1 jest
Regulamin Konkursu Nr RPLD.03.06.00-1/10 ogłoszonego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa
III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość. Działanie: III.6: Rozwój mikro- i
małych przedsiębiorstw.
Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy instytucja zarządzająca, instytucja
pośrednicząca

lub

instytucja

wdrażająca,

w

celu

wyłonienia

projektów

do

dofinansowania w trybie, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3, ogłasza konkurs na
swojej stronie internetowej. Ogłoszenie, o którym mowa powinno zawierać informacje
obejmujące:
1)

rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu;

2)

rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie;

3)

kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów;

4)

poziom dofinansowania projektów, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 7;

5)

maksymalną kwotę dofinansowania projektu, o ile kwota taka została
ustalona;

6)

kryteria wyboru projektów;

7)

termin rozstrzygnięcia konkursu;

8)

wzór wniosku o dofinansowanie projektu;

9)

termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu;

10)

wzór umowy o dofinansowanie projektu;

11)

informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w
ramach systemu realizacji programu operacyjnego.
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W myśl art. 29 ust. 3 ustawy instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub
instytucja wdrażająca w dniu ogłoszenia konkursu zamieszcza w dzienniku o zasięgu
ogólnopolskim lub regionalnym informację o konkursie, zawierającą co najmniej
elementy określone w ust. 2 pkt 1-3 oraz wskazanie adresu strony internetowej, na
której zamieszczono ogłoszenie o konkursie. Z kolei art. 29 ust. 4 ustawy stanowi, iż do
czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami
wyłonionymi w konkursie lub w wyniku rozpatrzenia środków odwoławczych
przewidzianych w ustawie, instytucja ogłaszająca konkurs nie może spowodować
pogorszenia zasad konkursu, warunków realizacji projektu oraz nakładać na podmioty
ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności sąd stwierdził, iż zmiana regulaminu konkursu
naruszyła wyżej przytoczone przepisy ustawy i w tym zakresie naruszyła prawo.
Następnie wskazał, że uchwała Zarządu Województwa […] z dnia 19 października
2010r. nr 1629/10 wprowadziła zmiany wyłącznie do § 13 ust. 4 Regulaminu konkursu
Nr RPLD.03.06.00-1/10 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1463/10 Zarządu
Województwa […] z dnia 14 września 2010 r. nadając mu brzmienie, które określone
zostało w załączniku nr 1 do uchwały. Zmiana ta dotyczyła możliwości wypełnienia
wniosku również w programie Microsoft Office Excel 2007. Uchwała nie wprowadziła
natomiast żadnej zmiany do § 15 ust. 8 Regulaminu konkursu. Fakt, że z załącznika do
tej uchwały wynika, że taka zmiana została dokonana nie może być brany pod uwagę,
bowiem zmiana Regulaminu konkursu musi wynikać bezpośrednio z treści uchwały, a
nie z dołączonych do niej załączników. Taką zmianę Regulaminu konkursu należy
uznać za bezskuteczną.
Sąd uznał, że nawet gdyby instytucja zarządzająca wprowadziła zmianę do Regulaminu
konkursu w sposób prawidłowy, to zmiana ta pozostawałaby w sprzeczności z art. 28
ust. 4 ustawy, który jednoznacznie stanowi, iż instytucja ogłaszająca konkurs nie może
spowodować pogorszenia zasad konkursu w trakcie jego trwania. Tymczasem zmiana §
15 ust. 8 Regulaminu konkursu miała polegać na tym, że w przypadku przekazania
wezwania do usunięcia braków we wniosku pocztą elektroniczną lub faksem wezwanie
uważa się za doręczone w dniu potwierdzenia jego nadania. Natomiast brzmienie
powołanego przepisu przed zmianą określało korzystniejszy moment doręczenia
wezwania do uzupełnienia braków wniosku, bowiem uzależniało datę doręczenia
wezwania od potwierdzenia jego odbioru przez wnioskodawcę. Dodatkowo wskazać
należy, że instytucja zarządzająca nie opublikowała uchwały zmieniającej Regulamin
konkursu, aby każdy z zainteresowanych mógł się zapoznać z jej treścią. Opublikowano
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jedynie zmienioną wersję Regulaminu konkursu wraz informacją, że zmiana dotyczy
wyłącznie możliwości składania wniosków także w programie Microsoft Office Excel
2007. Informacja nie zawierała natomiast żadnej wzmianki na temat zmiany sposobu
liczenia terminu doręczania wezwań do usunięcia braków wniosku, wprowadzając tym
samym niewątpliwie wszystkich zainteresowanych w błąd co do wprowadzonych zmian.
Takie działanie sprzeciwia się również zasadzie przejrzystości określonej w art. 26 ust.
2 ustawy, zgodnie z którym instytucja zarządzająca, wykonując zadania, o których
mowa w ust. 1, powinna uwzględniać zasadę równego dostępu do pomocy wszystkich
kategorii beneficjentów w ramach programu oraz zapewniać przejrzystość reguł
stosowanych przy ocenie projektów.
Uwzględniając powyższe okoliczności sąd stwierdził, że ocena projektu została
przeprowadzona w sposób naruszający prawo i przekazał sprawę Zarządowi
Województwa do ponownego rozpatrzenia.
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