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Ogólna informacja o funkcjonowaniu Sądu w 2012 roku
I. Informacje wstępne
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w grudniu 2012 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 (Przewodnicząca Wydziału), Joanna Tarno, Bartosz Wojciechowski.
W Wydziale II, w którym rozpoznawane są sprawy ogólnoadministracyjne
orzekali sędziowie: Arkadiusz Blewązka, Renata Kubot-Szustowska, Czesława NowakKolczyńska, Jolanta Rosińska, Barbara Rymaszewska, Joanna Sekunda-Lenczewska,
Anna Stępień, Grzegorz Szkudlarek, Sławomir Wojciechowski, Tomasz Zbrojewski
(Prezes WSA w Łodzi), Zygmunt Zgierski (Przewodniczący Wydziału).
W Wydziale III, w którym rozpoznawane są sprawy ogólnoadministracyjne oraz
celne orzekali sędziowie: Ewa Alberciak, Janusz Furmanek (Przewodniczący Wydziału),
Irena Krzemieniewska, Monika Krzyżaniak, Małgorzata Łuczyńska, Janusz Nowacki,
Teresa Rutkowska, Krzysztof Szczygielski.
Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Ewa Alberciak,
Czesława Nowak-Kolczyńska, Anna Świderska, Janusz Furmanek, Janusz Nowacki,
Bartosz Wojciechowski, Tomasz Zbrojewski i Zygmunt Zgierski

orzekali również w

Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.
II. Wpływ skarg
W 2012 roku wpływ spraw wynosił 4269 skarg (w 2011 r. wpłynęło 4451 skarg).
Najwięcej skarg, podobnie jak w poprzednich latach, wpłynęło w sprawach z zakresu
zobowiązań podatkowych i innych świadczeń pieniężnych (1894 sprawy – 44,6 %
ogólnej ilości spraw), pomocy społecznej (417 spraw – 9,8 %), budownictwa (328 spraw
– 7,7 %), zagospodarowania przestrzennego (208 spraw – 4,9 %), ochrony środowiska
(204 sprawy – 4,8 %). Przeciętny miesięczny wpływ w 2012 roku wyniósł 356 spraw.
Osoby fizyczne wniosły 3268 skarg, osoby prawne 886 skarg, organizacje
społeczne 59 skarg, a prokuratorzy 36 skarg. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł 1
skargę.
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Na akty i czynności ministrów, centralnych organów administracji rządowej i
innych naczelnych organów wpłynęło 381 skarg, na akty i czynności samorządowych
kolegiów odwoławczych – 1174 skargi, na akty i czynności terenowych organów
administracji rządowej – 661 skarg, na akty i czynności Dyrektora Izby Skarbowej i
Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej – 1108 skarg, na akty i czynności Dyrektora Izby
Celnej – 461 skarg, na akty i czynności innych organów – 136 skarg.
III. Załatwienie skarg
Ogółem w 2012 roku załatwiono 4191 spraw, w tym na rozprawach rozpoznano
2963 sprawy, a na posiedzeniach niejawnych 1228 spraw. Statystyczny przeciętny
okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy wynosił 3,2 miesiąca.
Analizując skuteczność skarg należy stwierdzić, że w 959 sprawach sąd wydał
na rozprawie orzeczenie na korzyść osoby wnoszącej skargę (32,4 % rozpoznanych na
rozprawie spraw). Największa skuteczność skarg wystąpiła w sprawach z zakresu
zobowiązań

podatkowych

i

innych

świadczeń

pieniężnych

(12,5

%

ogółem

rozpoznanych na rozprawie spraw), pomocy społecznej (3,8 %), budownictwa (2,7 %),
oraz w sprawach kombatantów (1,6 %).
Pełnomocnicy
rozpatrywanych

organów

przez

administracji

Wojewódzki

Sąd

wzięli

udział

Administracyjny

w
w

1920

sprawach

Łodzi.

Adwokaci

reprezentowali skarżących i uczestników postępowania w 687 sprawach, a radcowie
prawni w 517 sprawach. Doradcy podatkowi wystąpili w 273 sprawach, zaś rzecznicy
patentowi nie brali udziału w żadnym postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym w Łodzi. Prokuratorzy uczestniczyli w 37 sprawach.
IV. Pytania prawne
Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie o sygnaturze akt I SA/Łd
1140/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 267 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. U.E. C 115 z 9 maja 2008 r.) skierował do
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni
przepisów prawa wspólnotowego:
a) czy art. 4 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 Szóstej 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.1977.145.1) należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia
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się on uznaniu za dostawę towarów sprzedaży dokonanej przez podmiot,
który za zgodą innej osoby, w celu zatajenia własnej działalności
gospodarczej, posłużył się firmą tej osoby?
b) czy art. 17 Szóstej 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, należy interpretować w ten sposób,
że sprzeciwia się on odliczeniu podatku z faktury wystawionej przez osobę,
która jedynie firmowała sprzedaż towaru dokonaną przez inny podmiot, bez
wykazania, że nabywca wiedział lub na podstawie obiektywnych okoliczności
mógł przewidzieć, że transakcja, w której uczestniczy, wiąże się z
przestępstwem lub innymi nieprawidłowościami, jakich dopuścił się wystawca
faktury lub podmiot z nim współdziałający?

V. Pozaorzecznicze formy działania Sądu
W 2012 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi odbyło się 19
narad wydziałowych, podczas których omawiano i analizowano orzecznictwo sądów
administracyjnych oraz załatwiano sprawy bieżące.
W dniu 12 marca 2012 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. W Zgromadzeniu uczestniczył
również Prezes NSA Roman Hauser.
W dniach 12 – 13 marca 2012 r. odbyła się w WSA w Łodzi narada Prezesów
Wojewódzkich Sądów Administracyjnych z udziałem:
- Prezesa NSA Romana Hausera
- Wiceprezesa NSA Włodzimierza Rymsa
- Wiceprezesa NSA Andrzeja Kisielewicza
- Zastępcy Dyrektora BO NSA Marii Wiśniewskiej
- Szefa Kancelarii Prezesa NSA Zbigniewa Dyzio.
W dniach 31 maja – 1 czerwca 2012 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:
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W dniu 16 stycznia 2012 r. odbyła się 90. Konferencja podatkowa –
„Opodatkowanie dostawy paliw płynnych – wybrane problemy” zorganizowana przez
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. W Konferencji
uczestniczyli sędziowie Teresa Rutkowska, Ewa Alberciak, Małgorzata Łuczyńska,
Krzysztof

Szczygielski,

Irena

Krzemieniewska,

Janusz

Nowacki

oraz

Monika

Krzyżaniak.
Sędzia Wiktor Jarzębowski uczestniczył w

91. Konferencji podatkowej

zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu
Łódzkiego w dniu 13 lutego 2012 r. – „Podatek od towarów i usług – wybrane
zagadnienia”.
W dniu 21 lutego 2012 r. odbyła się w Warszawie Konferencja Krajowej Rady
Sądownictwa „Niezależność sądów i niezawisłość sędziów gwarancją praworządności i
praw człowieka”. W Konferencji uczestniczyła

Wiceprezes WSA w Łodzi Anna

Świderska
Prezes WSA w Łodzi Tomasz Zbrojewski oraz sędziowie Małgorzata Łuczyńska i
Wiktor Jarzębowski uczestniczyli w dniu 26 marca 2012 r. w Konferencji „Uzasadnianie
wyroków sądowych – zasady i kontrowersje”.
W dniach 14 – 16 maja 2012 r. odbyła się konferencja sędziów sądów
administracyjnych orzekających w sprawach ogólnoadministracyjnych zorganizowana
przez WSA w Kielcach. W konferencji uczestniczyli: Prezes WSA w Łodzi Tomasz
Zbrojewski oraz sędziowie Anna Stępień, Joanna Sekunda – Lenczewska, Sławomir
Wojciechowski.
Sędzia Cezary Koziński uczestniczył w Konferencji „Dzień Ochrony Podatnika”
zorganizowanej w dniu 16 maja 2012 r. w Warszawie przez Oficynę Prawa
Podatkowego - wydawcę miesięcznika „Prawo i Podatki” przy współpracy z Krajową
Radą Doradców Podatkowych.
W dniach 3 – 6 czerwca 2012 r. odbyła się w Nałęczowie ogólnopolska
konferencja szkoleniowa sędziów sądów administracyjnych zorganizowana przez Izbę
Gospodarczą NSA oraz WSA w Lublinie. W konferencji udział wzięły: sędzia Teresa
Rutkowska oraz sędzia Małgorzata Łuczyńska.
Sędzia Wiktor Jarzębowski oraz sędzia Arkadiusz Blewązka uczestniczyli w
dniach 18 – 20 czerwca 2012 r. w konferencji poświęconej zagadnieniom związanym z
nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej. Konferencję zorganizował
Wydział Informacji Sądowej NSA.
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W dniach 18 – 19 czerwca 2012 r. odbyła się w WSA w Poznaniu narada
Prezesów Wojewódzkich Sądów Administracyjnych z udziałem, między innymi, Prezesa
WSA w Łodzi Tomasza Zbrojewskiego.
W dniach 24 – 26 września 2012 r. w Juracie odbyła się konferencja szkoleniowa
dla sędziów sądów administracyjnych zorganizowana przez WSA w Gdańsku. W
konferencji uczestniczyli: Prezes WSA w Łodzi Tomasz Zbrojewski, Wiceprezes WSA w
Łodzi Anna Świderska, sędzia Bartosz Wojciechowski oraz sędzia Sławomir
Wojciechowski.
W dniach 15 - 17 października 2012 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja
szkoleniowa dla sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych orzekających w
sprawach gospodarczych, zorganizowana przez WSA we Wrocławiu. W konferencji
uczestniczyli: Prezes WSA w Łodzi Tomasz Zbrojewski, sędzia Janusz Nowacki oraz
sędzia Krzysztof Szczygielski.
Sędzia

Wiktor

Jarzębowski

uczestniczył

w 95.

Konferencji

podatkowej

zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu
Łódzkiego w dniu 5 listopada 2012 r. – „Podatek od towarów i usług”.
W dniach 5-7 listopada 2012 r. odbyła się w Józefowie Konferencja Sędziów
Naczelnego Sądu Administracyjnego. W konferencji uczestniczył Prezes WSA w Łodzi
Tomasz Zbrojewski.
W dniu 9 listopada 2012 r. odbyła się Konferencja Naukowa „Aktualne problemy
postępowania egzekucyjnego w administracji” zorganizowana przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Poznaniu wraz z Katedrą Postępowania Administracyjnego UAM w
Poznaniu. W konferencji uczestniczyli sędziowie: Małgorzata Łuczyńska, Bożena
Kasprzak, Joanna Grzegorczyk-Drozda i Arkadiusz Blewązka.
Prezes WSA w Łodzi Tomasz Zbrojewski oraz sędziowie Joanna SekundaLenczewska, Ewa Alberciak oraz Arkadiusz Blewązka uczestniczyli w dniu 26 listopada
2012 r. w konferencji zorganizowanej przez Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu
Administracyjnego

„Zaskarżalność

aktów

prawa

miejscowego

do

sądu

administracyjnego”.
W dniach 6-7 grudnia 2012 r. we Włodzimierzowie odbyło się regionalne
szkolenie Samorządowych Kolegiów Odwoławczych podczas którego Prezes WSA w
Łodzi Tomasz Zbrojewski oraz Wiceprezes Anna Świderska wygłosili wykłady.
Prezes WSA w Łodzi Tomasz Zbrojewski uczestniczył w konferencji „Źródła
prawa administracyjnego a ochrona praw i wolności obywatelskich” zorganizowanej
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przez Polską Akademię Nauk w dniu 13 grudnia 2012 r. w Warszawie w Pałacu
Staszica.
W dniu 8 października 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna – „Prawne i
organizacyjne

aspekty

funkcjonowania

administracji

publicznej”.

Konferencję

zorganizowali: Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Zarządzania Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studenckie Koło Naukowe Administratywistów. Prezes
WSA w Łodzi Tomasz Zbrojewski objął konferencję honorowym patronatem.
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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 1524 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 2012 roku
wpłynęło 30 wniosków o udzielenie informacji publicznej, w tym 3 dotyczyły przesłania
kopii orzeczenia. W przedmiocie petycji, skarg i wniosków zarejestrowano 93 sprawy
(ogółem załatwiono 155 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 zakończono w 2012 roku wdrażanie programu LIBRA 2000
przeznaczonego do kompleksowej obsługi informatycznej biblioteki. Moduł służący do
elektronicznego wypożyczania książek uruchomiono w styczniu 2012 roku.
Wskazać dodatkowo należy, że Wydział Informacji Sądowej, za zgodą Prezesa
Sądu, wspierał wydziały orzecznicze w zakresie realizacji spoczywającego na nich
obowiązku anonimizacji orzeczeń umieszczanych w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów
Administracyjnych.
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 2012 ROKU
Symbol
sprawy
601
602
603
604
605
606
607
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
626
627
629
630
631
632
633
634
635
636
645
646
648
652
653
12

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
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 (…)
Wytwarzanie i obrót bronią
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
Prawo własności przemysłowej
Informacja publiczna i prawo prasowe
Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Środki publiczne nie objęte innymi symbolami

Wpłynęło
%
Liczba
do ogółu
wpływu
328
7,7 %
----177
4,2 %
35
0,8 %
68
1,6 %
15
0,3 %
71
1,7 %
16
0,4 %
1
0,02 %
1894
44,6 %
41
1%
204
4,8 %
51
1,2 %
208
4,9 %
10
0,2 %
----74
1,7 %
55
1,3 %
39
0,9 %
39
0,9 %
7
0,2 %
----6
0,1 %
78
1,8 %
2
0,05 %
417
9,8 %
32
0,7 %
47
1,1 %
1
0,02 %
2
0,05 %
26
0,6 %
2
0,05 %
80
1,9 %
2
0,05 %
88
2,1 %

ogółem
311
--184
23
72
11
62
13
2
1877
41
190
82
241
13
1
64
47
29
43
7
--6
78
2
336
31
85
1
2
27
2
95
3
80

Załatwiono
załatwiono na rozprawie
ogółem

uwzględniono

219
--108
16
54
5
52
10
2
1367
34
100
41
160
8
1
39
29
21
32
5
--3
54
--276
25
81
--1
6
2
48
3
66

81 (2,7%)
--42 (1,4%)
4 (0,1%)
7 (0,2%)
3 (0,1%)
20 (0,7%)
3 (0,1%)
--369 (12,5%)
15 (0,5%)
31 (1,1%)
17 (0,6%)
42 (1,4%)
1 (0,03%)
1 (0,03%)
13 (0,4%)
9 (0,3%)
7 (0,2%)
16 (0,6%)
1 (0,03%)
--2 (0,07%)
18 (0,6%)
--112 (3,8%)
7 (0,2%)
47 (1,6%)
--1 (0,03%)
2 (0,07%)
2 (0,07%)
24 (0,8%)
--24 (0,8%)

654
655

638
639
640
641
642
644
656
657
658
659

Ujawnianie przez IPN informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa (…)
Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych
Ogółem
z tego
Egzekucja administracyjna; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych
Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej
Środki zapewniające wykonanie orzeczeń sądów
Interpretacje podatkowe
Inne interpretacje
Skargi na niewykonanie w określonym terminie czynności (…)
Skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji publicznej

--134
4250

--3,2 %
---

--112
4173

--89
2957

--38 (1,3%)
959 (32,4%)

17
100
8
19
1
9
252
1
160
41

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

21
100
11
17
1
8
256
--162
50

17
67
8
16
1
3
233
--83
15

5
29
5
3
--2
108
--30
9

13

13
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WPŁYW I ZAŁATWIENIE SKARG
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W ŁODZI
W LATACH 2010 - 2012

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

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

2012

1077

4269

4049 (94,8%)

201 (4,7%)

19 (0,5%)

4191

2963 (71%)

1228 (29%)

1155

spadek
o4%

spadek
o5%

wzrost
o 37 %

spadek
o 37 %

spadek
o4%

wzrost
o2%

spadek
o 16 %

wzrost
o7%

% wzrost/spadek
do 2011 r.

Szybkość postępowania – 3,2 miesiąca

14

w tym
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PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Sprawy dotyczące podatku od towarów i usług stanowiły w 2012 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.), jak i 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 wspólnotowe, 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) oraz 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), jak również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości
UE.
Sprawy dotyczące opodatkowania podatkiem VAT dotyczyły zarówno kwestii
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 dotyczące 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 były ustalenia 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
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oparciu o materiały z postępowań karnych prowadzonych wobec osób będących
rzekomymi sprzedawcami paliwa oraz osób, które np. zajmowały się mechanicznym
tworzeniem faktur mających potwierdzać sprzedaż paliwa. Innym źródłem pozyskiwania
materiału dowodowego (w tym przede wszystkim protokołów przesłuchań) były
postępowania podatkowe prowadzone przez organy podatkowe w całym kraju.
Pozyskanie materiału dowodowego w przedstawiony sposób powodowało, że we
wszystkich tego rodzaju sprawach, skarżący podnosili zarzuty naruszenia przepisów
postępowania podatkowego, wskazując m.in. że nie mieli możliwości uczestniczenia w
trakcie

przeprowadzania

dowodów

z

przesłuchań

świadków

i

zadawania

przesłuchiwanym pytań. Skarżący dowodzili również, że faktycznie nabyli paliwo,
zapłacili za nie i wykorzystali do prowadzonej działalności gospodarczej, która
najczęściej polegała na świadczeniu usług transportowych. W sprawach dotyczących
okresów rozliczeniowych po 1 maja 2004 r., skarżący podnosili także zarzuty
naruszenia prawa wspólnotowego.
W

rozpoznawanych

wystawione

przez

sprawach

rzekomych

organy

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.
W 2012 r. duża grupa powyższych spraw została zawieszona ze względu na
wątpliwości dotyczące momentu zawieszenia bądź przerwania biegu terminu
przedawnienia.
I tak, postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2011 r., I FSK 525/10 Naczelny Sąd
Administracyjny 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 obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 r., 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?”.
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Wątpliwości te zostały usunięte wyrokiem z dnia 17 lipca 2012 r., w którym
Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż „art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt
58 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387 oraz z 2007 r. Nr 221, poz.
1650), w zakresie, w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu
przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania
karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie
skarbowe, o którym to postępowaniu podatnik nie został poinformowany najpóźniej z
upływem terminu wskazanego w art. 70 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, jest
niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie
prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.
Od dnia 17 lipca 2012 r. sprawy dotyczące podatku VAT zawieszone z
powyższej przyczyny są sukcesywnie podejmowane.
Następną przyczyną zawieszenia postępowań sądowych w sprawach podatku od
towarów i usług jest postępowanie wszczęte postanowieniem Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 2011/11.
W powołanym postanowieniu NSA na podstawie art. 187 § 1 p.p.s.a., przedstawił do
rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości dotyczące kwestii: „Czy do
przerwania biegu przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) zawiadomienie o
zastosowaniu

środka

egzekucyjnego

musi

nastąpić

przed

upływem

terminu

przedawnienia?”.
Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania powyższe postępowanie nie
zakończyło się, a sprawy dotyczące podatku od towarów i usług, których stan faktyczny
mieści się w okolicznościach przedstawionych w pytaniu są zawieszane.
Na rozstrzygnięcia tutejszego Sądu w sprawach skarg na decyzje w przedmiocie
podatku VAT wpływ miały orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
TSUE w wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r. w połączonych sprawach C-80/11 i C142/11 dokonał wykładni przepisów Dyrektywy 112, które to przepisy mają również
swoje

„odpowiedniki” w Dyrektywie VI (załącznik XII – tabela korelacji Dyrektywy

2006/112/WE Rady).
W powołanym wyżej wyroku TSUE postawił dwie tezy:
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Z pierwszej z nich wynika, że art. 167, art. 168 lit. a), art. 178 lit. a), art. 220 pkt 1
i art. 226 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.06.347.1, dalej
„Dyrektywa 2006/112/WE”) należy interpretować w ten sposób, że stoją one na
przeszkodzie praktyce krajowej, w ramach której organ podatkowy odmawia
podatnikowi prawa do odliczenia od kwoty należnego podatku od wartości dodanej
kwoty tego podatku należnego lub zapłaconego z tytułu świadczonych mu usług z tego
powodu, iż wystawca faktur dotyczących owych usług lub jeden z jego usługodawców
dopuścił się nieprawidłowości, bez udowodnienia przez organ podatkowy, na podstawie
obiektywnych przesłanek, iż podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja
mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem
popełnionym przez wystawcę faktury lub inny podmiot działający na wcześniejszym
etapie obrotu.
W myśl drugiej tezy - art. 167, art. 168 lit. a), art. 178 lit. a) i art. 273 Dyrektywy
2006/112/WE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie
praktyce krajowej, w ramach której organ podatkowy odmawia prawa do odliczenia z
tego powodu, iż podatnik nie upewnił się, że wystawca faktury za towary, których prawo
do odliczenia ma dotyczyć jest podatnikiem, że dysponował on tymi towarami i był w
stanie je dostarczyć oraz że wywiązał się z obowiązku złożenia deklaracji i zapłaty
podatku od wartości dodanej, albo z tego powodu, że podatnik nie posiada, poza
fakturą, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków, mimo
że spełnione były warunki materialne i formalne powstania prawa do odliczenia,
określone w Dyrektywie 2006/112/WE, a podatnik nie miał przesłanek podejrzewać, że
wystawca faktury dopuścił się nieprawidłowości lub przestępstwa.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 24 października 2012
r. sygn. akt I SA/Łd 1115/12 za wyrokiem TSUE z dnia 21 czerwca 2012 r. wskazał, że
prawo podatników do odliczenia od podatku VAT, który są zobowiązani zapłacić,
podatku VAT należnego lub zapłaconego z tytułu towarów i usług otrzymanych przez
nich, stanowi zasadę podstawową wspólnego systemu podatku VAT ustanowionego
przez ustawodawcę Unii Europejskiej (teza 37).
Sąd wyjaśnił, że Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. wyraził pogląd, że kwestia dobrej
wiary nabywcy, dochowania przez niego aktów staranności nie ma znaczenia.
Zdaniem Sądu stanowi to naruszenie prawa materialnego, w szczególności
przepisu art. 88 ust. 3a pkt 4 lit.a u.p.t.u poprzez niewłaściwą jego wykładnię oraz w
efekcie niewłaściwe zastosowanie.
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Sąd w bieżącym roku zajmował się również skargami na indywidualne
interpretacje prawa podatkowego będącymi odpowiedziami między innymi na
następujące pytanie: Czy opisane przez wnioskodawcę usługi pomocnicze związane z
likwidacją

(oceną

i

szacowaniem)

szkód

wynikających

z

zawartych

umów

ubezpieczeniowych, jak i usługi lustracji pojazdu przed jego ubezpieczeniem,
wykonywane w imieniu i na rzecz ubezpieczycieli lub podmiotów upoważnionych przez
tych ubezpieczycieli na podstawie umów substytucyjnych korzystają ze zwolnienia od
podatku od towarów i usług tak jak usługi ubezpieczeniowe?
Sąd uchylając takie interpretacje (przykładowo w wyroku z dnia 19 kwietnia 2012
r. sygn. akt I SA/Łd 357/12) podniósł, że pod pojęciem usług pokrewnych świadczonych
przez brokerów i agentów ubezpieczeniowych należy rozumieć usługi świadczone przez
profesjonalistów, którzy pozostają w relacji z ubezpieczycielem i ubezpieczonym. W
ocenie TSUE szacowanie szkód w imieniu spółki ubezpieczeniowej nie stanowi
transakcji ubezpieczeniowej ani transakcji pokrewnej do tej transakcji (Ibidem, s. 350351). W wyroku z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie oznaczonej C-472/03
Staatssecretatis van Financiën przeciwko Arthur Andersen & Co. Accountants c.s.
TSUE ocenił, że czynności „back office” – w zakres których wchodzi m.in. przyjmowanie
wniosków o ubezpieczenie, prowadzenie postępowania w zakresie zmian do umów
oraz zmiany taryf, wydawanie polis, administrowanie nimi oraz rozwiązywanie umów
ubezpieczenia, zarządzanie szkodami, ustalanie i wypłacanie prowizji pośrednikom
ubezpieczeniowym,

wykonywane

na

rzecz

zakładu

ubezpieczeniowego

za

wynagrodzeniem, nie stanowią usług pokrewnych czynnościom ubezpieczeniowym
dokonywanym przez brokera bądź pośrednika ubezpieczeniowego. Z wymienionego
orzeczenia wynika, że istotnym aspektem pośrednictwa finansowego jest wyszukiwanie
klientów i kontaktowanie ich z ubezpieczycielem.
W ocenie Sądu, czynności te mogą być traktowane jako pewna, dająca się
wyodrębnić, całość. Równocześnie jest oczywiste, że każda z tych czynności odrębnie i
wszystkie razem są niewątpliwie właściwe oraz niezbędne do wykonania usługi
ubezpieczenia. Aby ubezpieczony mógł otrzymać odszkodowanie niezbędne jest
ustalenie, czy nastąpiło zdarzenie objęte umową ubezpieczenia, ustalenie rozmiaru
szkody i wysokości świadczenia. Podobny charakter mają czynności poprzedzające
zawarcie umowy ubezpieczeniowej polegające na lustracji przedmiotu ubezpieczenia.
Bez wykonania tych czynności w ogóle zawarcie umowy ubezpieczenia z racjonalnego
punktu widzenia nie jest możliwe – zakład ubezpieczeń zawierając umowę
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ubezpieczenia musi wycenić ryzyko wystąpienia szkody i w zależności od tego czynnika
podjąć decyzję w przedmiocie udzielenia ochrony i jej warunków (wysokość składki).
W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w ogóle trudno
wyobrazić sobie usługi pomocnicze, które byłyby bardziej charakterystyczne (właściwe)
dla usług ubezpieczeniowych niż te, które objęte są wnioskiem interpretacyjnym
sformułowanym w tej sprawie. Likwidacja szkody oraz czynności z zakresu overwritingu
ryzyka są immanentnie związane z działalnością ubezpieczeniową, dlatego dla owej
działalności są właściwe.
Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że w sprawie o sygn. akt I SA/Łd
1140/12 postanowieniem z dnia 12 grudnia 2012 r. tutejszy Sąd zawiesił postępowanie
sądowe w sprawie dotyczącej określenia skarżącemu za wrzesień 2005 r. nadwyżki
podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc. Powodem
zawieszenia postępowania było skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej następujących pytań prejudycjalnych:
a)

czy art. 4 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 Szóstej 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.1977.145.1)
należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on uznaniu za dostawę
towarów sprzedaży dokonanej przez podmiot, który za zgodą innej osoby, w celu
zatajenia własnej działalności gospodarczej, posłużył się firmą tej osoby?

b)

czy art. 17 Szóstej 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, należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia
się on odliczeniu podatku z faktury wystawionej przez osobę, która jedynie
firmowała sprzedaż towaru dokonaną przez inny podmiot, bez wykazania, że
nabywca wiedział lub na podstawie obiektywnych okoliczności mógł przewidzieć,
że transakcja, w której uczestniczy, wiąże się z przestępstwem lub innymi
nieprawidłowościami, jakich dopuścił się wystawca faktury lub podmiot z nim
współdziałający?
Z uwagi na powyższe postanowienie Sąd zawiesił postępowanie w szeregu

spraw dotyczących tego zagadnienia.
Najczęstszą przyczyną uchylania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji
organów podatkowych było naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej, a w
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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.
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PODATEK AKCYZOWY
Sprawy z zakresu podatku akcyzowego oznaczone są w zarządzeniu nr 11
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie
ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych, symbolem 6111 i w roku 2012
stanowiły znaczną grupę spraw rozpoznawanych w Wydziale III Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi. Rozstrzygnięcia z zakresu tego podatku dotyczyły
problematyki występującej już w orzecznictwie tut. Sądu w latach poprzednich i w
znacznej mierze stanowiły kontynuację ugruntowanej w ostatnim czasie linii
orzeczniczej lub też były konsekwencją wiążącego stanowiska NSA wyrażonego w
uchwałach tego Sądu.
Najwięcej

rozpoznawanych

merytorycznie

skarg

dotyczyło

określenia

zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w związku z przeznaczeniem oleju
opałowego na cele inne niż opałowe (np. sprawy o sygn. akt: III SA/Łd 32/12, III SA/Łd
163/12, III SA/Łd 167/12, III SA/Łd 170/12, III SA/Łd 399/12, III SA/Łd 401/12, III SA/Łd
499/12, III SA/Łd 591/12, III SA/Łd 628/12) oraz w związku z wewnątrzwspólnotowym
nabyciem samochodów osobowych (np. sprawy o sygn. akt: III SA/Łd 105/12, III SA/Łd
351/12, III SA/Łd 391/12, III SA/Łd 603/12, III SA/Łd 632/12, III SA/Łd 679/12, III SA/Łd
786/12, III SA/Łd 805/12, III SA/Łd 859/12).
W sprawach, w których przedmiotem było określenie zobowiązania w podatku
akcyzowym z tytułu przeznaczenia oleju opałowego na cele inne niż opałowe,
podstawową kwestią sporną było uznanie prawa strony skarżącej do zastosowania
preferencji

podatkowych

przy

sprzedaży

olejów

napędowych

w

kontekście

prawidłowości oświadczeń składanych przez nabywców oleju opałowego.
W uzasadnieniach omawianych wyroków, Sąd podkreślił, iż warunkiem
sprzedaży wyrobów energetycznych z zastosowaniem preferencyjnej stawki podatku
akcyzowego, jest spełnienie szeregu istotnych warunków wynikających z art. 89 ust. 5 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11
ze zm.). Między innymi określonego w art. 89 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku
akcyzowym obowiązku sprzedawcy wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od
akcyzy uzyskania od nabywców oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone
do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, jak
również wynikającego z art. 89 ust. 14 ustawy, obowiązku sporządzania i
przekazywania w określonym terminie do właściwego naczelnika urzędu celnego,
miesięcznych zestawień oświadczeń, o których mowa w ust. 5.
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Sąd zwrócił uwagę, że wszelkie przepisy konstruujące ulgi, zwolnienia i
preferencje podatkowe należy wykładać ściśle. Interpretacja rozszerzająca jest w takim
wypadku bezpodstawna. Ustawodawca w art. 89 ustawy o podatku akcyzowym
jednoznacznie określił warunki równorzędnie istotne, które należy spełnić aby uzyskać
prawo do preferencyjnej stawki akcyzy. Celem wprowadzenia obowiązku uzyskiwania
oświadczeń, o których mowa w art. 89 ust. 5-15 ustawy o podatku akcyzowym, jak
również sporządzania i przesyłania ich zestawień, było umożliwienie kontroli nad
obrotem olejami opałowymi, które mogły być wykorzystywane do innych celów niż
opałowe. To podatnik sprzedający wyrób akcyzowy w postaci oleju opałowego jest
obowiązany do uzyskania od nabywcy prawidłowego pod względem formalnym i
materialnym oświadczenia o przeznaczeniu nabywanego wyrobu. Wymóg uzyskiwania
oświadczeń jest bowiem jednym ze sposobów takiej kontroli, pozwalającym
jednocześnie dokonać weryfikacji wykorzystania oleju. Dysponując danymi nabywcy
organy podatkowe mogą stwierdzić, czy olej nabyty na cele opałowe został faktycznie
wykorzystany na te cele. Sąd podkreślił, że przepisy art. 89 ustawy o podatku
akcyzowym, nakładają na sprzedawcę oleju opałowego obowiązek pobierania od
kupujących oświadczeń w określonej formie. Tylko rzetelnie wypełnione oświadczenia
uprawniają sprzedawcę do skorzystania z obniżonej stawki podatku akcyzowego. W
sytuacji,

gdy

sprzedawca

nie

dysponuje

stosownymi

oświadczeniami,

bądź

oświadczenia te są nieprawidłowe, nie można uznać, że sprzedaż oleju opałowego
nastąpiła na cele grzewcze, czyli zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponieważ preferencje
podatkowe mają charakter warunkowy, odpowiedzialność za ich spełnienie ponosi
podatnik, który z tych preferencji korzysta. Tym samym ryzyko nierzetelności
oświadczeń obciąża podatnika, który we wszystkich wątpliwych przypadkach może
odmówić sprzedaży oleju ze stawką preferencyjną. Zatem, to przede wszystkim
podatnik winien wykazać się wysokim stopniem staranności w zakresie gromadzenia,
jak i rzetelności oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego. Uchybień w tym
zakresie nie można konwalidować zasłaniając się brakiem wiedzy, co do obowiązków
wynikających z faktu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, czy też
odmową złożenia stosownego oświadczenia przez nabywców oleju opałowego.
Przedmiotem

sporu

w

sprawach

dotyczących

określenia

zobowiązania

podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia
samochodów osobowych była dokonana przez organy podatkowe klasyfikacja nabytych
pojazdów do pozycji 8703 Taryfy celnej i uznania, że samochody te są samochodami
osobowymi w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym.
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Za prawidłowe Sąd uznał postępowanie organów podatkowych dokonujących
klasyfikacji samochodów, polegające na posługiwaniu się treścią opisów kodów CN,
zawartych w Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr
2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w
sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L. 256 z 7 września 1987 r., str. 1, ze zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382 ze zm.), z
uwzględnieniem Ogólnych Reguł Interpretacyjnych przewidzianych dla Nomenklatury
Scalonej (ORINS), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 948/2009 z
dnia 30 września

2009 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr

2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej
Taryfy Celnej (Dz.U.UE.L z dnia 31 października 2009 r. str. 1), uwag do
poszczególnych działów i pozycji jak również – pomocniczo – wyjaśnień do Taryfy
Celnej. Sąd podkreślił, iż z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o
podatku akcyzowym - z uwagi na własne uregulowania - dla właściwej klasyfikacji
nabytego

wewnątrzwspólnotowo

samochodu

nie

mogła

mieć

znaczenia

jego

kwalifikacja ani w świetle zagranicznych przepisów, ani w świetle przepisów ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. – Dz. U. z 2005 r., Nr
108, poz. 908 ze zm.). W konsekwencji, dla prawidłowego rozstrzygnięcia omawianej
sprawy nie ma decydującego znaczenia treść zagranicznego dowodu rejestracyjnego
oraz przeprowadzonego badania technicznego pojazdu przed jego pierwszą rejestracją
w kraju. Sąd wskazał, iż nawet nazwanie określonego pojazdu pojęciem „samochód
ciężarowy” w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym nie oznacza, że pojazd
ten ze swej istoty nie może być uznany za szeroko zdefiniowany „samochód osobowy”
w rozumieniu przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem akcyzowym.
Jako trafną Sąd uznał dokonaną przez organy podatkowe ocenę charakteru
zmian

dokonanych

w

stosunku

do

oryginalnego

wyposażenia

nabytego

wewnątrzwspólnotowo samochodu, uwzględniającą takie okoliczności, jak: pierwotne
przeznaczenie samochodu z uwagi na jego cechy konstrukcyjne, zakres i trwałość
zmian oraz ich wpływ na pozbawienie pojazdu pierwotnych cech samochodu
osobowego. Zdaniem Sądu, zmiany konstrukcyjne o charakterze nietrwałym, nie
pozbawiają
osobowego.

takiego

pojazdu

Wprawdzie

elementów

zmiany

te

charakterystycznych

potwierdzają,

że

dla

samochód

samochodu
na

dzień

wewnątrzwspólnotowego nabycia spełniał wymogi do przewozu towarów i dwóch osób,
jednakże nie wyłącza to jego zasadniczego przeznaczenia do przewozu osób. Zmiany
dokonane w samochodzie - umożliwiające przewóz towarów, nie były właściwe takiemu
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pojazdowi, którego właściwość do przewozu osób została uformowana już na etapie
produkcji.
Sąd podkreślił przy tym, że organ nie kwestionował zapisów w przedłożonych
przez stronę dokumentach, tj. zagranicznym dowodzie rejestracyjnym, pierwszym
krajowym badaniu technicznym pojazdu oraz polskim dowodzie rejestracyjnym, w
których zakupiony samochód został określony jako ciężarowy. Zważywszy jednak, iż
takie określenie rodzaju pojazdu na gruncie jego rejestracji odbywa się na innych
zasadach (w szczególności w oparciu o inne przepisy), aniżeli klasyfikacja towarowa,
owe zapisy nie mogły więc automatycznie skutkować przyjęciem, że przedmiotowy
samochód jest samochodem ciężarowym. Dowód rejestracyjny jest bowiem przede
wszystkim dokumentem stwierdzającym dopuszczenie pojazdu do ruchu. Organ
podatkowy nie jest więc związany zawartym w dowodzie rejestracyjnym ustaleniem typu
pojazdu jako samochodu osobowego czy ciężarowego, bowiem z punktu widzenia
przepisów ustawy o podatku akcyzowym istotne jest dokonanie jego prawidłowej
klasyfikacji do odpowiedniego kodu CN. Istotne na gruncie klasyfikacji taryfowej jest
zasadnicze przeznaczenie samochodu do przewozu osób bądź do przewozu towarów,
które jest ustalane na podstawie całokształtu okoliczności dotyczących konkretnego
samochodu, w tym również (choć nie tylko) dokumentów rejestracyjnych.
Na uwagę zasługują ponadto sprawy o sygn. akt: III SA/Łd 555/12, III SA/Łd
556/12, III SA/Łd 585/12 oraz III SA/Łd 586/12 dotyczące wykładni przepisu art. 154 ust.
1 powołanej wyżej ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w myśl
którego jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych
niezharmonizowanych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 168 (ustawy o
podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r.), powstał przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy i należna akcyza nie została do tego dnia zapłacona, stosuje się
przepisy dotychczasowe.
Sąd wskazał, iż z przywołanego przepisu przejściowego wynika, że dla
zastosowania po dniu 28 lutego 2009 r. dotychczasowej ustawy o podatku akcyzowym,
konieczne jest zaistnienie dwóch przesłanek: po pierwsze, obowiązek podatkowy w
akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych musi powstać przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz po drugie, należna akcyza nie mogła
zostać do tego dnia zapłacona. W zakresie pierwszej z wymienionych przesłanek, Sąd
zwrócił uwagę, że w art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. mowa jest o
powstaniu, przed dniem wejścia w życie tej ustawy, obowiązku podatkowego w akcyzie
„odnośnie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych”. Poprzednio obowiązująca
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ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym przewidywała model
wielofazowej akcyzy. Zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, podatnikami akcyzy od
samochodów były podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego
przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju, a także importerzy i podmioty
dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego. Zgodnie natomiast z ust. 3 pkt 1 tego
przepisu, obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstawał w przypadku
sprzedaży z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia
wydania wyrobu, w przypadku importu z dniem powstania długu celnego w rozumieniu
przepisów prawa celnego, a w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego z chwilą
nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, nie później niż z
chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Przy tym, w myśl art. 79 ustawy, podatnik miał prawo do obniżenia kwoty akcyzy o
kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych,
związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu. Przepis ten miał na
celu uniknięcie podwójnego opodatkowania podatkiem akcyzowym w przypadku
sprzedaży samochodów osobowych, w sytuacji wielofazowego poboru podatku.
Z przepisów powyższych wynikało więc, że obowiązek podatkowy w akcyzie
powstawał na każdym etapie obrotu samochodami – przy imporcie lub nabyciu
wewnątrzwspólnotowym, a także przy każdej sprzedaży samochodu osobowego przed
jego pierwszą rejestracją na terytorium kraju. Każdy podmiot dokonujący takiej
sprzedaży był podatnikiem podatku akcyzowego.
Zdaniem Sądu, z językowej treści art. 154 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.
wynika, że istotne jest jedynie to, czy na gruncie ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.
obowiązek podatkowy w akcyzie powstał względem danego samochodu, a nie danego
podatnika. Z punktu widzenia tego przepisu nie jest więc istotne, czy to strona dokonała
przed 1 marca 2009 r. którejkolwiek z czynności opodatkowanych, wymienionych w art.
80 ust. 3 poprzedniej ustawy i czy to wobec niej powstał przed tą datą obowiązek
podatkowy w akcyzie. Jeżeli bowiem względem danego samochodu powstanie
obowiązek podatkowy w akcyzie w ogóle, zgodnie z art. 80 ust. 3 poprzedniej ustawy,
to wówczas pierwsza z przesłanek wymienionych w analizowanym przepisie
przejściowym zostanie spełniona.
Druga z przesłanek wymienionych w art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia
2008 r. brzmi „należna akcyza nie została do tego dnia zapłacona”. Przepis ten należy
w ocenie Sądu rozumieć w ten sposób, że akcyza z tytułu dokonania danej czynności
podlegającej opodatkowaniu nie została do dnia 28 lutego 2009 r. zapłacona. W
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przypadku zatem czynności nabycia samochodu osobowego od dostawcy krajowego
przed 1 marca 2009 r., istotne jest, czy akcyza została z tytułu tej transakcji zapłacona.
Nie ma natomiast znaczenia dla oceny spełnienia powyższej przesłanki, fakt
ewentualnego późniejszego odliczenia tej akcyzy od podatku należnego, dokonane w
ramach rozliczenia podatkowego za dany miesiąc.
Na tle powołanych wyżej przepisów, organ podatkowy prezentował pogląd, iż
obowiązek podatkowy względem samochodów zakupionych przed 1 marca 2009 r.
powstał przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym, natomiast akcyza została zapłacona, niezależnie od tego, że została ona
następnie obniżona. Konsekwencją takiego stanowiska jest przekonanie o konieczności
skorygowania deklaracji za te miesiące, za które odliczono akcyzę od nabycia
samochodów osobowych, sprzedanych po dniu 28 lutego 2009 r. bez akcyzy. Organ
stał bowiem na stanowisku, że art. 79 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku
akcyzowym dawał stronie możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony
przy zakupie samochodu, jednak pod warunkiem, że sprzedaż tego samochodu
podlegała będzie opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Skoro sprzedaż samochodów
po 1 marca 2009 r. odbyła się bez akcyzy, to Spółka nie miała prawa do pomniejszenia
(w miesiącach zakupu tych samochodów) podatku należnego o podatek wykazany na
fakturach zakupu samochodów i konieczna jest korekta podatku akcyzowego w
omawianym zakresie.
Strona skarżąca uważała natomiast, iż prawidłowo zapłaciła podatek akcyzowy,
a także zgodnie z przysługującym jej prawem skorzystała z możliwości obniżenia
podatku akcyzowego o kwotę zapłaconej akcyzy przy nabyciu samochodów. Przepis
art. 154 § 1 obecnej ustawy o podatku akcyzowym nie ma, zdaniem strony,
zastosowania w sprawie, gdyż nie zostały spełnione przewidziane w nim przesłanki. Nie
powstał bowiem obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów, o którym mowa w
art. 80 ust. 3 poprzedniej ustawy o podatku akcyzowym, jak również, skorzystanie z
mechanizmu pomniejszenia akcyzy należnej o akcyzę zapłaconą, przewidzianego w art.
79 poprzedniej ustawy o podatku akcyzowym, nie jest tym samym, co niezapłacona
należna akcyza, o jakiej mowa w art. 154. Zdaniem strony, brak jest podstaw do
dokonania korekty podatku akcyzowego za luty 2009 r., gdyż za ten miesiąc prawidłowo
obniżony został należny podatek akcyzowy związany z nabyciem samochodów, a
regulacje prawne, które weszły w życie po 1 marca 2009 r., nie wprowadzają przepisów
przejściowych uzasadniających obowiązek skorygowania dotychczasowych rozliczeń.
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W ocenie Sądu, stanowisko strony skarżącej nie zasługiwało na aprobatę.
Przyjęcie takiego poglądu prowadziłoby do uznania, że wolą ustawodawcy była
rezygnacja z opodatkowania akcyzą samochodów nabytych przed dniem 1 marca 2009
r., a sprzedanych po tej dacie. Wniosek taki jest nie do przyjęcia przy założeniu
racjonalności ustawodawcy. Ponadto, zaakceptowanie powyższego stanowiska strony
doprowadziłoby do nieuzasadnionego zróżnicowania sytuacji prawnej podmiotów, które
na gruncie ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. korzystały z
uprawnienia przewidzianego w art. 79 tej ustawy. Na tle omawianego przepisu
dopuszczalne były bowiem dwie metody stosowania obniżenia kwoty akcyzy o kwotę
zapłaconą z tytułu nabycia samochodu. Część podmiotów, pomniejszało akcyzę
należną za dany miesiąc rozliczeniowy o akcyzę wykazaną na fakturach zakupu
samochodów osobowych otrzymanych w miesiącu rozliczeniowym niezależnie od tego,
czy zostały one w tym miesiącu sprzedane, czy pozostawały jako towar w magazynie, o
ile dane samochody miały być przedmiotem sprzedaży opodatkowanej. Natomiast
podmioty stosujące drugą metodę odliczenia, dokonywały pomniejszenia akcyzy
należnej o akcyzę zapłaconą przy nabyciu samochodu dopiero w miesiącu, w którym
sprzedawały ten konkretny samochód. Z uwagi na moment wprowadzenia nowej
ustawy o podatku akcyzowym, zastosowanie tych dwóch metod odliczeń wywoływało
dla podmiotów odmienne skutki. Podmioty stosujące pierwszą metodę odliczeń, w lutym
2009 r. były właścicielami samochodów niesprzedanych i niezarejestrowanych w kraju,
od których akcyza wykazana w fakturach zakupu została już odliczona od akcyzy
należnej w związku ze sprzedażą innych samochodów. Natomiast podmioty stosujące
drugą
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samochodów

niesprzedanych i niezarejestrowanych w kraju, od których akcyza wykazana w
fakturach zakupu nie została odliczona i w związku ze zmianą przepisów utraciły
uprawnienie do jej odliczenia. Sąd uznał, że brak jest podstaw prawnych do takiego
zróżnicowania podmiotów dokonujących sprzedaży samochodów osobowych przed ich
pierwszą rejestracją w kraju. Celem wprowadzenia regulacji zawartej w art. 79 ustawy o
podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. było bowiem uniknięcie podwójnego
opodatkowania

podatkiem

akcyzowym

w

przypadku

sprzedaży

samochodów

osobowych w sytuacji wielofazowego poboru podatku, a nie stworzenie podatnikowi
możliwości nie płacenia podatku w ogóle.
Zdaniem Sądu, treść przytoczonego wyżej art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia
2008 r. uzasadnia taką jego interpretację, że przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.
należy stosować do danej czynności w stosunku do której powstał obowiązek
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podatkowy i na tej podstawie należy rozliczyć akcyzę np. z tytułu nabycia
wewnątrzwspólnotowego. Natomiast każdą kolejną transakcję dokonaną po dniu 28
lutego 2009 r. (tzn. każdą dalszą sprzedaż) trzeba już rozpatrywać z punktu widzenia
nowej ustawy o podatku akcyzowym. W rezultacie każda kolejna czynność po dniu 28
lutego 2009 r., następująca po imporcie, nabyciu wewnątrzwspólnotowym lub pierwszej
sprzedaży samochodu osobowego na terenie kraju, co do zasady nie będzie podlegała
opodatkowaniu akcyzą, ponieważ ustawa akcyzowa z dnia 6 grudnia 2008 r.
wprowadza jednokrotność opodatkowania tym podatkiem samochodów osobowych. (v.
Sz. Parulski „Akcyza. Komentarz” Wyd. II; Lex komentarz do art. 154).
Na uwagę zasługują również wyroki w sprawach, w których przedmiotem była
kwestia wykładni krajowych przepisów odnoszących się do podatku akcyzowego od
nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych np. III SA/Łd 481/12, III SA/Łd
482/12, III SA/Łd 512/12 oraz III SA/Łd 513/12. W omawianych sprawach Sąd oddalił
skargi, powołując się na uchwałę składu siedmiu sędziów NSA z dnia 29 października
2012 r. sygn. I GPS 1/12, stanowiącą iż: „objęcie podatkiem akcyzowym wyrobów, o
których jest mowa w art. 2 pkt 2 w związku z pozycją 4 załącznika numer 2 i art. 62 ust.
1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze
zm.), w tym produktów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż paliwo
silnikowe lub paliwa do ogrzewania, mieści się w upoważnieniu do wprowadzenia lub
utrzymania podatków, określonym w art. 3 ust. 3 Dyrektywy Rady 92/12/EWG w
sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich
przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. U. UE. L 92.76.1)”. Sąd przyjął, że
przepisy krajowe, w których ustanowiono odmienne procedury, obowiązujące tylko na
terytorium kraju, nie wprowadziły ograniczeń w zakresie obrotu tymi wyrobami i nie
nałożyły na podatników ani inne Państwa Członkowskie obowiązków, które byłyby
niezgodne z przepisami prawa wspólnotowego.
Wskazane wyżej zagadnienia nie wyczerpują problematyki wszystkich spraw
dotyczących podatku akcyzowego, są jednak dla omawianego roku charakterystyczne.

30

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
Sprawy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiły w 2012
roku znaczny odsetek spraw rozpoznawanych w I Wydziale Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi. Problematyka ich, w stosunku do lat ubiegłych nie uległa
zasadniczym zmianom. Sprawy dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od
osób fizycznych dotyczyły zarówno kwestii wymiaru tego podatku, jak i skarg na
indywidualne interpretacje podatkowe wydawane przez Ministra Finansów.
Niezmiennie, w stosunku do poprzednich analizowanych okresów, znaczny
odsetek
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koncentrował się wokół zagadnienia związanego z kosztami uzyskania przychodów.
Stąd też w roku bieżącym Sąd miał wielokrotnie okazję wypowiedzieć się także w tej
kwestii.
W omawianym okresie sprawy związane z możliwością zaliczenia określonych
wydatków do kosztów uzyskania przychodu 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 2 października 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 920/12 Sąd,
kontynuując utrwaloną linię orzeczniczą stwierdził, że udokumentowanie poniesienia
wydatku mającego stanowić koszt uzyskania przychodu nie może ograniczać się do
posiadania i zaewidencjonowania faktury, ale koniecznym wymogiem jest, by faktura
odzwierciedlała rzeczywiście dokonaną transakcję gospodarczą. Faktura, która nie
odzwierciedla rzeczywistości gospodarczej, tj. dokumentuje sprzedaż, której nie
dokonały wskazane w niej podmioty, nie jest dokumentem, który pozwala zweryfikować
związek wydatku z przychodem podatnika. Skoro kosztem uzyskania przychodu mogą
być koszty poniesione, co wynika z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., a podatnik tego kosztu nie
poniósł (poza zakwestionowanymi fakturami brak innych dowodów), to brak podstaw by
uznać kwoty określone w fakturach za koszt uzyskania przychodu. Chodzi o wydatki,
które rzeczywiście zostały poniesione przez podatnika wobec wskazanego kontrahenta
z tytułu nabycia określonego towaru. Poczynione przez stronę skarżącą wydatki na
zakup paliwa, pomimo faktycznego posiadania przez nią tego paliwa i następnie
osiągnięcia dochodu z działalności gospodarczej przy wykorzystaniu tego paliwa, nie
mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu z tej sprzedaży, skoro strona
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skarżąca nie wskazała innego niż sporne faktury dokumentu potwierdzającego źródło
pochodzenia posiadanego paliwa. Podatnik ma obowiązek wykazania, że poniósł
określone wydatki, które traktuje w kategorii kosztu, a to z kolei oznacza, że spoczywa
na nim obowiązek zgodnego z prawem udokumentowania w sposób niebudzący
wątpliwości faktu ich poniesienia.
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 2012 r. duża grupa powyższych spraw została ponadto zawieszona, ze
względu na wątpliwości dotyczące momentu przerwania biegu terminu przedawnienia.
W sprawie I SA/Łd 843/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny zajmował się
zakresem ulgi meldunkowej przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie, czy ulga ta obejmuje przychód
ze sprzedaży całej nieruchomości gruntowej zabudowanej, w tym grunt na jakim
budynek ten został posadowiony, czy zwolnieniem objęty jest tylko budynek mieszkalny
(jego część lub udział w nim)? Rozstrzygając wskazaną kwestię, Sąd powołał się na
pogląd wyrażony w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów
z dnia 2 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FPS 3/11, zgodnie z którym pojęcie
„nieruchomości” w przepisach podatkowych należy rozumieć w sposób w jaki to pojęcie
definiuje prawo cywilne (art. 48 i art. 47 § 1 i art. 46 K.c.). Zastosowanie znajdą tu
zatem nie tylko cywilistyczne reguły obrotu nieruchomościami, ale także ich kwalifikacja
z wyróżnieniem w niej nieruchomości: gruntowych, budynkowych oraz lokalowych.
Wskazując na powyższe, Sąd nie zgodził się z przyjętą przez Ministra Finansów
wykładnią art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) u.p.d.o.f., która opiera się na założeniu, że pojęcie
„budynku mieszkalnego”, w myśl powołanego przepisu należy rozumieć w oderwaniu od
gruntu na którym znajduje się ten budynek. Posłużenie się przez ustawodawcę tym
pojęciem, przy braku szczególnej (stworzonej wyłącznie na potrzeby ustawy
podatkowej) definicji „budynku mieszkalnego” przekonuje, że taka redakcja przepisu
zdominowana
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uzależniającej

skorzystanie z tego prawa od wymogu zameldowania w tym budynku przez czas
określony ustawą. Jak wynika bowiem z przepisów administracyjnych, meldunku można
dokonać jedynie w budynku/lokalu, a nie na gruncie. Ustawodawca wskazując na
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zameldowanie jako na warunek skorzystania ze zwolnienia nie mógł zatem posłużyć się
innym pojęciem niż budynek lub lokal mieszkalny.
Innego aspektu „ulgi meldunkowej” dotyka orzeczenie o sygn. akt I SA/Łd
468/12. Wskazany wyrok dotyczy możliwości skorzystania z tej ulgi przez obywatela
Francji, który w dniu 6 sierpnia 2007 r. dokonał nabycia lokalu mieszkalnego w Polsce stanowiącego odrębną nieruchomość, a następnie zbył ten lokal w dniu 19 marca 2010
r. Złożył oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania ze
zwolnienia podatkowego tzw. ulgi meldunkowej, nie mógł jednak z niej skorzystać z
uwagi na brak dysponowania pobytem stałym, jako warunkiem sine qua non jej
zastosowania. W niekorzystnym dla podatnika rozstrzygnięciu organu podatkowego
podkreślono, że legitymuje się on statusem pobytu stałego we Francji, a na terytorium
Polski ma - w odniesieniu do spornego lokalu - adresy czasowe od 13 lutego 2008 r. do
17 marca 2010 r.
W ocenie Sądu sytuację tą należy postrzegać w kategorii tzw. dyskryminacji
ukrytej, gdzie element obywatelstwa nie jest uwypuklony jako podstawowy, lecz
poprzez stworzenie dodatkowego kryterium – zameldowania na pobyt stały, osiągnięcie
którego zależy od okresu przebywania na terytorium Polski, dochodzi de facto do
postawienia cudzoziemca w sytuacji mniej korzystnej niż obywatela RP. Kryterium
formy zameldowania - pobyt stały, determinowane okresem przebywania na terytorium
Polski działa na niekorzyść obywateli innych państw i jest wymierzone głownie w
obywateli innego państwa członkowskiego. Tego rodzaju różnicowanie sytuacji jest
możliwe jedynie wówczas gdy służy celom obiektywnie usprawiedliwionym a zatem nie
może polegać na dowolności ich uznania.
W tej sytuacji sąd rozpoznający sprawę doszedł do wniosku, że naruszona
została zasada równego traktowania obywateli Unii Europejskiej (tu: skarżącego –
obywatela Francji ) – art. 12 i art. 8 Traktatu (obecnie art. 18 i art. 9), a jej wyrazem
dyskryminującym było zastosowanie w regulacji art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych kryterium zameldowania na pobyt stały, uzyskiwanego
w znacząco różny sposób przez skarżącego od obywatela RP, stawiającego tego
pierwszego w sytuacji mniej korzystnej.
W tezowanym wyroku z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1639/11 Sąd
wyraził pogląd, że wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na
nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, jednak nie w celu
zamieszkiwania w tym lokalu, lecz w celu odsprzedaży go z zyskiem lub też w celu
wynajmowania go i uzyskiwania z tego tytułu przychodu z najmu, nie spełnia warunku
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zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. W takim wypadku celem działania podatnika nie jest
dążenie do spełnienia, zrealizowania potrzeby mieszkaniowej, ale dążenie do
osiągnięcia zysku. Nabywane mieszkanie jest środkiem do jego osiągnięcia.
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podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych. Odwołując się do treści wskazanego przepisu (np. w wyroku z dnia 7
listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1051/12) Sąd zauważył, że wynika z niego, iż wolne
od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika tylko w sytuacji, gdy
podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. W
samej treści ustawy doprecyzowano powyższą przesłankę, wskazując, że zwolnienie
nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio
realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych
czynności w związku z realizowanym przez niego programem.
Istotną w sprawie była okoliczność, że strona jako pracownik Fundacji nie była
beneficjentem bezzwrotnej pomocy, a była nim sama Fundacja, wykorzystująca jedynie
stronę skarżącą do realizacji zadań w ramach programu.
Sąd wskazał, że ustawodawca wyłączył możliwość zwolnienia od podatku
dochodowego wynagrodzeń osób fizycznych (ich dochodów), którym podatnik
bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności
dotyczących tego programu. Oznacza to, że dochody osób fizycznych, czy to
pracowników, czy zleceniobiorców lub wykonujących dzieło fizycznie, wykonujących
określone czynności w związku z programem realizowanym przez Fundację nie
podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, o którym mowa w przedmiotowym
przepisie (vide: cytowane wyroki). Tym samym wynagrodzenie podatnika podlega
opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Źródłem uzyskania przychodu skarżącej jest
stosunek pracy, a nie udzielona bezzwrotna pomoc pochodząca od państw obcych czy
też organizacji międzynarodowych.
Znaczącą część stanowiły również sprawy dotyczące sposobu opodatkowania
zysku akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej. Przykładowo w sprawie o sygn. akt I
SA/Łd 1230/12 Sąd wskazał, że zysk, podobnie jak w spółce akcyjnej, ustala się na
podstawie rocznego sprawozdania finansowego, które jest zatwierdzane przez walne
zgromadzenie (art. 146 § 1 pkt 1 K.s.h.). O podziale zysku w spółce komandytowoakcyjnej decyduje walne zgromadzenie, przy czym podział zysku za rok podatkowy w
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części przypadającej akcjonariuszom wymaga zgody wszystkich komplementariuszy
(art. 146 § 2 pkt 2 K.s.h.). Jednocześnie, co do zasady nie jest możliwe dokonywanie
zaliczkowego comiesięcznego podziału części zysku przypadającej akcjonariuszom, co
jednak jest możliwe w stosunku do komplementariuszy i wspólników spółek osobowych.
Zgodnie z art. 347 § 1 K.s.h w związku z art. 126 § 1 K.s.h. akcjonariusze mają prawo
do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego
rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom, przy czym zgodnie z art. 348 § 2 w związku z art. 126 § 1 pkt 2 K.s.h.
uprawnionymi do dywidendy za dany rok podatkowy są wyłącznie akcjonariusze, którym
przysługiwało prawo do akcji w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.
Zatem dopiero podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy akcjonariuszom stanowi
podstawę do powstania po stronie akcjonariusza prawa do dywidendy jako udziału w
zyskach, zatem dopiero od tego czasu przychód z tytułu udziału w zysku staje się
przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3, który jest przychodem
należnym, a więc przychodem stanowiącym w świetle art. 14 ust. 1 u.p.d.f. podstawę do
wyliczenia obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych.
W sprawie I SA/Łd 132/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi rozważał z
kolei kwestię opodatkowania tzw. pakietów medycznych uprawniających do korzystania
ze świadczeń medycznych realizowanych przez placówkę medyczną na podstawie
zawartej z pracodawcą umowy dla jego pracowników oraz byłych pracowników
(emerytów i rencistów). Poddana sądowej kontroli kwestia, była przedmiotem uchwały
Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2011 r.
(sygn. akt II FPS 7/10, publ. LEX nr 964537), gdzie stwierdzono, że wykupione przez
pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku
dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią dla pracowników,
uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust.
1 wymienionej ustawy.
WSA w Łodzi podzielił pogląd prawny wyrażony we wskazanej uchwale i
stwierdził, że o powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania
przez pracownika z konkretnej usługi medycznej, lecz samo otrzymanie przez
pracownika abonamentu medycznego (o wymiernej wartości) dające prawo do usług
medycznych w ramach wykupionego pakietu. Dlatego też Sąd nie podzielił
argumentacji skargi, że organ interpretacyjny nie poczynił rozróżnienia pomiędzy
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otrzymaniem świadczenia a postawieniem go do dyspozycji, w rozumieniu art. 11 ust. 1
p.d.o.f. (str. 6 skargi). Skarżąca świadczenia tego upatrywała w wykonaniu usługi
medycznej,

z

których

pracownik

faktycznie

skorzystał,

podczas

gdy

owym

świadczeniem, „otrzymanym” przez pracownika było uzyskanie uprawienia do
świadczeń medycznych, samej możliwości skorzystania z porad lekarskich i badań
laboratoryjnych lub diagnostycznych. Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej było zatem
prawidłowe.
W zakresie ustalenia wartości usługi medycznej przypadającej na uprawnionego
Sąd zauważył, że cena zakupu - jako punkt odniesienia – wyjścia dla określenia
wartości świadczenia w relacji do poszczególnego uprawnionego, może zostać
podzielona na równe części odpowiadające indywidualnym jednostkom z całości zbioru
uprawnionych z pakietu, albowiem każdy z nich posiada takie samo, wynikające z
niego, prawo, gwarantujące możliwość skorzystania ze wszystkich usług objętych
pakietem, adekwatnie do odpowiednich potrzeb. Ponieważ świadczeniem z pakietu jest
prawo do jego wykorzystania, nie zaś realne poddanie się określonym świadczeniom
medycznym, nie zachodzi niebezpieczeństwo powstania stanu nierówności wobec
prawa z powodu różnego stopnia i zakresu otrzymywania świadczeń.
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PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
Dokonany przegląd orzecznictwa za 2012 r. w sprawach za zakresu podatku
dochodowego od osób prawnych skłania do wniosku, że ich problematyka, w stosunku
do lat ubiegłych, nie uległa zasadniczym zmianom. Podobnie jak w latach ubiegłych
sporą grupę stanowiły sprawy dotyczące kosztów uzyskania przychodów.
W sprawach z powyższego zakresu zarysowały się następujące interesujące
problemy:
W sprawie o sygn. akt I SA/Łd 179/12 (wyrok z dnia 13 kwietnia 2012 r.) Istotą
sporu w tej sprawie było uprawnienie strony skarżącej do zaliczenia w koszty uzyskania
przychodów naliczonego, a odprowadzonego na ZFRON, podatku od nieruchomości,
od którego strona skarżąca została zwolniona. Dokonując wykładni art. 31 ust. 1 pkt 1
lit. a, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. – Dz.U. z 2008 r., Nr
14, poz. 92 ze zm.), art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jedn. – Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art. 15
ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (tekst jedn. – Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) Sąd wywiódł, że
to nie podatek od nieruchomości jest przekazywany na ZFRON i PFRON, lecz środki
pochodzące ze zwolnienia podatkowego. Kwota obliczonego podatku jest istotna tylko
do ustalenia wysokości przekazywanej wpłaty. Z ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynika, iż odpisy i wpłaty na
ZFRON mogą obciążać koszty działalności, zatem odpisy te nie mogą być kosztem
uzyskania przychodów.
W sprawie o sygn. akt I SA/Łd 1491/11 (wyrok z dnia 12 kwietnia 2012 r.)
przedmiotem sporu było pozbawienie podatnika kosztów uzyskania przychodów
wynikających z faktur nierzetelnych podmiotowo, w sytuacji w której organy obu
instancji nie kwestionowały faktu nabycia przez skarżącego towaru udokumentowanego
owymi fakturami oraz związku pomiędzy jego nabyciem a uzyskanym przychodem.
Uznając skargę podatnika za zasadną, Sąd stwierdził, że wadliwość ksiąg
rachunkowych (nierzetelność) nie pozbawia podatnika kosztów uzyskania przychodów
bezwarunkowo i w każdej sytuacji, ale też dotyka istotnej kwestii – środków
dowodowych, które podatnik może użyć dla dowodzenia faktycznego poniesienia
wydatku (i innych okoliczności składających się na dyspozycję art. 15 ust. 1 ustawy z
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. – Dz.U. z
37

2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.). W ocenie Sądu jeśli organ „z urzędu” zgromadzi albo
podatnik w toku postępowania wskaże wiarygodne dowody nie będące jednak
dowodami księgowymi, to organy mimo nierzetelności ksiąg rachunkowych (wynikającej
z oparcia zapisów w nich na nierzetelnych fakturach) mają obowiązek uwzględnić taki
koszt w decyzji podatkowej, ewentualnie szacować podstawę opodatkowania. Przyjęcie
poglądu przeciwnego – nierzetelność ksiąg rachunkowych bezwarunkowo eliminuje
możliwość zaliczenia w poczet kosztów wydatku udokumentowanego nierzetelną
podmiotowo fakturą oraz, że dowodzenie poniesienia wydatku w sytuacji nierzetelności
ksiąg rachunkowych może nastąpić jedynie dokumentem księgowym – nie znajduje
oparcia w obowiązujących przepisach. Sąd nie podzielił poglądu, że szacowanie
kosztów materiałów niewiadomego pochodzenia jest niedopuszczalne, wskazując przy
tym, iż organy podatkowe są obowiązane do szacowania kosztów uzyskania przychodu
w razie stwierdzenia nierzetelności ksiąg, jeśli z zebranych przez te organy dowodów
wynika, że koszty takie rzeczywiście zostały poniesione oraz ich poniesienie miało
związek z przychodem. Taka sama sytuacja zachodzi także wówczas, gdy organy tych
okoliczności nie kwestionują. Jeśli dowodów takich organy nie zebrały (i kwestionują
przedmiotową rzetelność dokumentu księgowego), a strona korzystając ze swych
uprawnień w toku postępowania (w szczególności określonego w art. 193 § 8 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz.
60 ze zm., zwanej dalej Ordynacją podatkową), dowodów takich nie przedstawi – mimo
niekwestionowania przychodu, organ w sposób zgodny z prawem może określając
podstawę opodatkowania na podstawie art. 23 § 2 Ordynacji podatkowej wyeliminować
z niej koszty oparte na nierzetelnych dowodach księgowych. Dotyczy to oczywiście
takiego stanu faktycznego, z którego wynika, że dokumenty źródłowe (faktury) niczego
nie dokumentowały, a zostały wprowadzone do ewidencji tylko ze względów
podatkowych (obniżenie podstawy opodatkowania). W sytuacji, gdy organ dysponuje
dowodami pozwalającymi ustalić rzeczywistą wysokość wydatku (np. dokument
przelewu), przy niespornym kosztowym jego charakterze, winien taki koszt uwzględnić
w wysokości wynikającej z tych dokumentów nawet wówczas, kiedy w wyniku przelewu
uznawany jest rachunek „słupa”. W toku postępowania organy dając wiarę dowodom w
zakresie nierzetelności podmiotowej faktur – nie mogą pomijać okoliczności korzystnych
dla strony, a w szczególności tego, że towar w ilości i asortymencie wynikającym z
zakwestionowanej faktury został dostarczony.
W sprawie o sygn. akt I SA/Łd 1300/11 (wyrok z dnia 31 stycznia 2012 r.) Sąd
zajmował się problematyką zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z
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gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z
utrzymaniem tych zasobów. Za niewątpliwe Sąd uznał, że przeznaczanie dochodów z
gospodarki mieszkaniowej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów wypełnia
stronę przedmiotową art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych (w brzmieniu obowiązującym w 2008 r.). Jednakże norma prawna zawarta w
tym przepisie oprócz strony przedmiotowej, posiada również swój zakres podmiotowy,
który jest integralną jego częścią i warunkuje możliwość zastosowania zwolnienia.
Przepis ten reguluje zwolnienie podmiotowo – przedmiotowe, albowiem dotyczy ono
określonej grupy podmiotów (spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych,
towarzystw budownictwa społecznego i samorządowych jednostek organizacyjnych
prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej) oraz określonej
kategorii dochodów. W wyniku zmian pkt 44 zwolnienie przestało dotyczyć dochodów
przeznaczanych
gospodarujące

na

cele
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uzyskiwanych
np.

osoby

przez
prawne,

inne

podmioty
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nieruchomościami. Na podmioty wymienione w przepisie dającym uprawnienie do
zwolnienia,

ustawodawca

nałożył

obowiązek

gospodarowania

zasobami

mieszkaniowymi w odrębnych ustawach ustrojowych, regulujących ich funkcjonowanie.
Wskazując na regulacje zawarte w art. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych (tekst jedn. – Dz.U. z 2003 r., Nr 119 poz. 1116 ze zm.), art. 23 i art.
27 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego (tekst jedn. – Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1070 ze zm.), art. 6, art. 21 i
art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. – Dz.U. z 2000
r., Nr 80, poz. 903 ze zm.), jak również zakres strony podmiotowej art. 17 ust. 1 pkt 44
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Sąd stwierdził, że ustawodawca
podmioty uprawnione do ulgi zawęził do podmiotów, na które ustawowo jest nałożony
obowiązek gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. W sprawie tej obowiązek
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi został natomiast przyjęty przez stronę
skarżącą na zasadzie umowy cywilnej.
Przedmiotem sprawy o sygn. akt I SA/Łd 389/12 (wyrok z dnia 26 kwietnia
2012r.) było zaniżenie przychodów do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prawnych. Sąd podzielił stanowisko organów podatkowych, iż na skutek niezachowania
formy przewidzianej w art. 210 K.s.h. umowa, na podstawie której podatnik otrzymał
określoną kwotę pieniężną, okazała się bezwzględnie nieważna stosownie do
postanowień art. 58 § 1 K.c. wobec czego nie można przyjąć, że stanowiła ona
pożyczkę. Stąd przekazane na tej podstawie podatnikowi środki finansowe nie mogą
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być uznane za pożyczkę, o której mowa w art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym
od

osób

prawnych,

gdzie

w

sposób

enumeratywny,

wymieniono

kategorie

niestanowiące przychodu, zaś organy obu instancji trafnie przyjęły jako podstawę
rozstrzygnięcia art. 12 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zgodnie z treścią którego przychodami są
w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne.
W wyroku z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 319/12 Sąd uznał, że
zaległości podatkowe powstałe przed ogłoszeniem upadłości, co do których do dnia
ogłoszenia upadłości nie zostało wydane postanowienie o zaliczeniu na ich poczet
powstałej także przed tą datą nadpłaty, mogą być zaspokojone tylko w trybie ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. – Dz.U. z 2009 r.,
Nr 175, poz. 1361 ze zm.). W takiej sytuacji organy podatkowe nie mają możliwości
zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości lub na poczet bieżącego zobowiązania
podatkowego w trybie art. 76a § 1 w zw. z art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej.
W sprawach o sygn. akt I SA/Łd 326/12 – I SA/Łd 328/12 (wyroki z dnia 18
kwietnia 2012 r.) Sąd zajmował się kwestią opodatkowania przychodów osiąganych
przez osoby o ograniczonym obowiązku podatkowym, opodatkowanych w sposób
zryczałtowany. Za podstawowe dla rozstrzygnięcia sporu wynikłego między stronami
Sąd uznał ustalenie, czy dochody uzyskane przez podmioty z siedzibą w Stanach
Zjednoczonych, świadczące usługi na rzecz skarżącej, są dochodami osiągniętymi na
terytorium Polski. Bezspornym w sprawach tych było, że chociaż zamierzone
przedsięwzięcie nie doszło do skutku, kontrahent zagraniczny wykonywał usługi na
zlecenie skarżącej, a wynagrodzenie za te usługi pochodziło z jej środków (majątku).
Zakres tych usług obejmował: zapewnienie usług artystyczno – repertuarowych
obejmujących nadzór nad całością nagrań, przygotowanie budżetu, wybór artystów do
duetu, wybór i zatrudnienie producentów oraz monitorowanie powyższych działań,
zapewnianie usług marketingowych i promocji obejmujących opracowanie strategii
marketingu, kampanii radiowych, video i internetowych, wspomaganie działań
zmierzających do zawarcia umowy dystrybucji płyty obejmujących spotkania i
negocjacje z różnymi wytwórniami, dyspozycyjność wobec podatnika, działania jako
konsultant w sprawie zaprojektowania, rozwijania i odtworzenia strony internetowej
podatnika w związku z projektem pierwszego wydawnictwa płytowego podatnika na
terenie USA, usługi prawne świadczone na terenie USA w zakresie negocjacji
warunków z producentem wydawnictwa płytowego, opracowania warunków kontraktu z
przedsiębiorstwami

konsultingowymi,

udzielania

innych

konsultacji

prawnych

i

prowadzenia korespondencji. Skarżąca prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, tu
40

ma swoją siedzibę i tu jest zarejestrowanym podatnikiem. Okoliczność, że wykonywane
usługi dotyczyły realizacji projektu wydawnictwa płytowego na terenie Stanów
Zjednoczonych Ameryki, Sąd uznał za obojętną dla rozstrzygnięcia sprawy, wskazując,
iż to efekt usługi był istotny dla strategicznych decyzji skarżącej, która funkcjonuje i ma
siedzibę w Polsce. Sąd podzielił stanowisko organu, że usługi te mieszczą się w
katalogu przychodów osiąganych przez osoby o ograniczonym obowiązku podatkowym,
opodatkowanych w sposób zryczałtowany. Zasada ta doznaje ograniczenia w
odniesieniu do podatników będących rezydentami państw, z którymi Polska zawarła
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zastosowanie stawki podatku
wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu
albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową, jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od
niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ
administracji podatkowej. Dokonując wykładni art. 26 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, Sąd stwierdził, że podstawowym warunkiem
zastosowania zwolnienia wypłaty takich należności z podatku u źródła, bądź
zastosowania obniżonej stawki podatkowej, jest wymóg udokumentowania przez
odbiorcę należności miejsca siedziby odpowiednim certyfikatem rezydencji lub istnienia
zagranicznego zakładu – zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji
podatkowej państwa, w którym znajduje się siedziba lub zarząd spółki, albo przez
właściwy organ podatkowy państwa, w którym dany zakład jest położony. W odniesieniu
do usług niematerialnych wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, tylko w przypadku podatników świadczących te usługi
i mających swoją siedzibę w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania, będzie z pewnością zachodził ryczałtowy pobór podatku.
W pozostałych przypadkach pobór ryczałtu wyeliminuje posiadany certyfikat rezydencji
świadczącego usługę. Umowa zawarta z Rządem Stanów Zjednoczonych, podobnie jak
wszystkie inne umowy międzynarodowe, informuje, że jeśli wykonującym taką usługę
jest przedsiębiorca, to przychód z tego tytułu może być opodatkowany jedynie w kraju,
w którym świadczący usługi ma swoją siedzibę. Nie opodatkowywuje się tych usług w
kraju źródła przychodów, czyli w Polsce. Zatem do danej umowy międzynarodowej
wystarczy posiadać certyfikat rezydencji świadczącego usługę, by nie trzeba było
pobierać zryczałtowanego podatku. Przy opodatkowywaniu przychodów osiągniętych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust.
2 ustawy o podatku od osób prawnych, w pierwszej kolejności należy zatem ustalić
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osobę podatnika, a dopiero później, kierując się miejscem zamieszkania lub siedziby
tego podatnika, zastosować postanowienia odpowiedniej umowy międzynarodowej
odnośnie określenia właściwej stawki podatku, czy też w ogóle od tego opodatkowania
odstąpić, jeżeli dana umowa zawiera regulacje, na mocy których Polska, jako „państwo
źródła”, zrezygnowała z opodatkowania danych przychodów wobec rezydentów
państwa, z którym dana umowa została zawarta. Stanowi o tym adresowany do
płatników podatku art. 26 ust. 1 tej ustawy.
W sprawach o sygn. akt I SA/Łd 997/12 – I SA/Łd 1000/12 (wyroki z dnia 27
września 2012 r.) zagadnieniem spornym było natomiast to, czy od kwoty odsetek z
tytułu udzielonego kredytu, wypłacanych przez podatnika na rzecz kredytodawców,
podatnik powinien pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych, a
jeżeli tak to na jakich zasadach i w jakiej wysokości. W sprawach tych podatnik zawarł
umowę kredytu, na mocy której podmiotami kredytującymi były dwa banki: jeden mający
siedzibę w Słowenii, drugi – w Niemczech. Bank słoweński występował w umowie w
podwójnej roli: jako kredytodawca oraz jako Agent za pośrednictwem, którego skarżąca
dokonywała płatności na rzecz Banku z Niemiec. Przyznając rację w tym sporze
organom podatkowym, Sąd stwierdził, że, co do zasady przychody z tytułu odsetek
uzyskanych

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

podlegają

opodatkowaniu

zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego stawka wynosi 20%, zgodnie z art.
21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ust. 2 tego
przepisu wskazuje się jednak, że przy opodatkowaniu tego rodzaju przychodów należy
uwzględnić umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których
stroną jest Rzeczpospolita Polska. Z uwagi na fakt, że w umowie kredytowej z jednej
strony występowała spółka mająca siedzibę w Polsce, a z drugiej podmioty mające
siedziby odpowiednio w Słowenii i Niemczach, przepisy ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych stosować należało z uwzględnieniem Konwencji z dnia 28 czerwca
1996 r. podpisanej w Lublanie pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodów i
majątku (Dz.U. z 1998 r., Nr 35, poz. 198; dalej „Konwencja polsko – słoweńska”) oraz
umowy z dnia 14 maja 2003 r. zawartej w Berlinie pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a
Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w
zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90; dalej „Umowa
polsko – niemiecka”). Dokonując wykładni art. 26 ust. 1 zd. 1 i 3 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych Sąd stwierdził, że udokumentowanie przez płatnika
miejsca siedziby odbiorcy należności odpowiednim certyfikatem rezydencji warunkuje
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możliwość zastosowania zwolnienia wypłaty tych należności z podatku u źródła bądź
zastosowania obniżonej stawki podatkowej zgodnie z umową o unikaniu podwójnego
opodatkowania. Przepis ten nie może być zatem interpretowany w ten sposób, że samo
posiadanie certyfikatu rezydencji niejako automatycznie wyłącza opodatkowanie
przychodu z tytułu odsetek w państwie źródła. Fakt legitymowania się takim
dokumentem

oznacza

tylko

tyle,

że

jeżeli

umowa

o

unikaniu

podwójnego

opodatkowania przewiduje niższą stawkę podatku bądź niepobranie podatku w ogóle,
wówczas możliwe jest zastosowanie takiej regulacji. Ze sposobu sformułowania art. 11
ust. 1 Konwencji polsko-słoweńskiej nie da się wywieźć wniosku, iż przepis ten wyłącza
opodatkowanie odsetek w państwie źródła (Polsce), skoro wskazuje jedynie, że odsetki
„mogą być opodatkowane” w drugim Państwie (Słowenii), a nie, że „są opodatkowane”
w drugim Państwie. Z kolei ust. 2 art. 11 Konwencji przewiduje możliwość zastosowania
niższej stawki podatku niż określona w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych, a mianowicie zamiast 20%, maksymalnie 10% kwoty brutto odsetek.
Warunkiem jest jednak by odbiorca odsetek był ich właścicielem i niewątpliwie warunek
ten słoweński kredytodawca spełniał. W związku z powyższym, zasadne było przyjęcie
przez organy, iż od całej kwoty odsetek należnych na rzecz Banku słoweńskiego strona
skarżąca powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% kwoty
brutto wypłaconych odsetek. Nie podzielając stanowiska podatnika odnośnie wykładni
art. 11 ust. 2 i ust. 3 lit. e) Umowy polsko – niemieckiej, Sąd wskazał, że jak stanowi ust.
1 tego przepisu odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane
osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się
Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. W myśl ust. 2, jednakże
takie odsetki mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym
powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do
odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to
podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych
odsetek. Ust. 3 stanowi zaś, że bez względu na postanowienia ustępu 2 niniejszego
artykułu, odsetki, o których mowa w ustępie 1, podlegają opodatkowaniu tylko w
Umawiającym się Państwie, w którym odbiorca odsetek ma miejsce zamieszkania lub
siedzibę, jeżeli odbiorca ten jest osobą uprawnioną do odsetek i jeżeli takie odsetki są
wypłacane w związku z jakąkolwiek pożyczką udzieloną przez bank. O ile zdefiniowane
zostało pojęcie „odsetki” (art. 11 ust. 4), o tyle przepisy Umowy polsko – niemieckiej nie
precyzują co należy rozumieć pod pojęciem „odbiorca odsetek” oraz „osoba uprawniona
do odsetek”. Odwołując się zatem do językowego znaczenia tych zwrotów, za odbiorcę
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odsetek uznać należy taki podmiot, który otrzymuje (odbiera) odsetki, zaś osobą
uprawnioną do odsetek będzie beneficjent, czyli podmiot, któremu przysługuje prawo do
odsetek wynikające z określonego tytułu prawnego. Odbiorca odsetek może być
jednocześnie osobą uprawnioną do odsetek, ale nie musi. Strony skonstruowały umowę
w taki sposób, że odsetki należne niemieckiemu kredytodawcy nie były wpłacane
bezpośrednio na rachunek tego podmiotu, lecz najpierw strona skarżąca wpłacała
należność na rachunek Agenta, którym był współkredytujący Bank słoweński, ten zaś
przekazywał otrzymane środki Bankowi niemieckiemu. Nie ma znaczenia to, jaki
charakter miało przekazanie pieniędzy (administracyjny, czy inny). Rozstrzygająca jest
ta okoliczność, że środki pieniężne nie zostały wypłacone przez spółkę bezpośrednio na
rachunek Banku niemieckiego, a więc na rzecz odbiorcy będącego osobą uprawnioną
do odsetek. Art. 11 ust. 2 i ust. 3 normują właśnie tego rodzaju sytuacje, gdy należności
uboczne w postaci odsetek są wypłacane albo pośrednio (na rzecz odbiorcy odsetek)
albo bezpośrednio (na rzecz osoby uprawnionej do odsetek).
Przedstawione powyżej sprawy nie wyczerpują z pewnością problematyki
związanej z podatkiem dochodowym od osób prawnych, jednakże wskazują na
pojawiające się w toku ich rozpatrywania zagadnienia.
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w zakresie
podatków i opłat lokalnych znajduje podstawę materialnoprawną w przepisach ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95,
poz. 613 ze zm.; dalej „u.p.o.l.”). Spośród świadczeń publicznoprawnych wymienionych
w art. 1 u.p.o.l., przedmiotem rozpoznania w 2012 r. były wyłącznie skargi na decyzje z
zakresu podatku od nieruchomości (69) oraz z zakresu opłaty targowej (3).
1. Wśród spraw, których przedmiotem był podatek od nieruchomości na uwagę
zasługuje wyrok w sprawie I SA/Łd 1123/12. Sąd rozstrzygał tu kwestię, czy
infrastruktura techniczna (instalacje: chłodzenia maszyn oraz dopalaczy) wraz z
fundamentami, stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. W
stanie faktycznym sprawy fundamenty betonowe służyły do podtrzymywania i ochrony
urządzeń technicznych, przy czym fundamenty i urządzenia nie były związane w
sposób trwały (jedynym mocowaniem instalacji dopalaczy były kotwy stożkowe
rozporowe, natomiast instalacja chłodzenia maszyn została posadowiona na matach
wibracyjnych, absorbujących drgania, nie związanych z fundamentami). W ocenie sądu
decydujące znaczenie miał związek funkcjonalny między wspomnianymi fundamentami
i urządzeniami. Z jednej strony fundamenty pełniły służebną rolę wobec urządzeń (po
demontażu urządzeń nie pełniły żadnej funkcji użytkowej); z kolei urządzenia, bez
stabilnego połączenia z gruntem, nie mogły w ogóle funkcjonować, a zatem nie
spełniały swojej funkcji użytkowej. Sąd podzielił pogląd organów podatkowych i uznał,
że z uwagi na związek funkcjonalny istniejący miedzy fundamentami a infrastrukturą
techniczną, należy je traktować łącznie jako przedmiot opodatkowania podatkiem od
nieruchomości. Sąd podkreślił jednocześnie, że błędny jest pogląd, jakoby dla uznania
budowli za przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości wystarczającą
przesłanką było, aby obiekt budowlany nie spełniał definicji budynku lub obiektu małej
architektury, nie było natomiast konieczne trwałe jego związanie z gruntem. Związek z
gruntem, o którym mowa, nie wyklucza jednak sytuacji, gdy pewne obiekty (instalacje
przemysłowe, urządzenia techniczne, fundamenty pod maszyny) tworzą w konkretnej
sytuacji jedną budowlę, z uwagi na zachodzącą pomiędzy nimi spójność technicznoużytkową.
Zbliżony problem stanął przed sądem w sprawie I SA/Łd 493/12. Sąd
rozstrzygając kwestię, czy do przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości
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należy zaliczyć urządzenia elektroenergetyczne (transformatory) wraz z wszelkiego
rodzaju przewodami, umieszczone na słupach energetycznych lub fundamentach
żelbetowych, wyraził pogląd, że takie budowle są siecią elektroenergetyczną i należy je
postrzegać jako funkcjonalną całość, bo jedynie przy takim ujęciu spełniają funkcję, dla
której zostały wzniesione. Opodatkowaniu podlegają przy tym nie same transformatory,
ale sieć uzbrojenia terenu, w której skład wchodzą transformatory. Razem elementy te
tworzą

całość

techniczno-użytkową

podlegającą

opodatkowaniu

podatkiem

od

nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. Sąd
zaznaczył przy tym, że należy odróżnić sytuację, gdzie transformator jest urządzeniem
technicznym (umieszczonym w budynku lub budowli), zabezpieczającym prawidłowość
pracy maszyn – dostarczającym energię elektryczną o określonym napięciu, od sytuacji
gdzie transformator wchodzi w skład sieci elektroenergetycznej (przesyłowej). W
pierwszym przypadku trudno uznać, aby stanowił urządzenie budowlane (art. 3 pkt 9
Prawa budowlanego), czy też wchodził w skład budowli jako całość technicznoużytkowa; natomiast w drugim przypadku, jako element sieci elektroenergetycznej (sieci
uzbrojenia terenu) wchodzi w skład budowli (art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego), a tym
samym jego wartość podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
2. W kolejnym wyroku (I SA/Łd 464/12), odnosząc się do kwestii przedmiotu
opodatkowania, sąd podkreślił, że sytuacja, w której nie wszystkie pomieszczenia są
wynajmowane, nie oznacza jeszcze, że obiekt nie posiada cech budynku. Również
stwierdzone ubytki w ścianach zewnętrznych, czy stropach oraz dziury w poszyciu
dachowym nie pozbawiają obiektu cech budynku. Z kolei, przeprowadzenie remontów,
czy napraw w budynkach nie oznacza jeszcze pozbawienia tych budynków związku z
prowadzoną

działalnością

gospodarczą.

Przejściowe

niewykorzystywanie

przez

przedsiębiorcę nieruchomości lub jej części w związku z przeprowadzanymi remontami,
czy pracami adaptacyjnymi nie oznacza, że przedmiot opodatkowania nie jest i nie
może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów
technicznych (art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.). Wyłączenie z zakresu opodatkowania
budynków ze względów technicznych może dotyczyć sytuacji, gdy budynek nie może
być wykorzystany w działalności gospodarczej w sposób trwały i niezależnie od woli
podatnika. W dalszej części uzasadnienia wyroku sąd podkreślił, że „Prawidłowa
wykładnia przepisu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. z uwagi na użytą przez ustawodawcę
koniunkcję prowadzi do wniosku, że nawet wówczas, gdy budynek ze względów
technicznych nie może być wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej,
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a w takiej działalności jest wykorzystywany, podlega opodatkowaniu według stawki
podwyższonej (dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).
W odwrotnej sytuacji – przedmiot opodatkowania nie jest wykorzystywany w
prowadzonej działalności przedsiębiorcy, lecz względy techniczne nie stanowią w tym
przeszkody – również podlega opodatkowaniu według takiej stawki. Wykładnia
gramatyczna przepisu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. jest zgodna także z wykładnią
celowościową. W ocenie Sądu tworząc wyjątek od zasady, którą zawiera pierwsza
część komentowanego przepisu (grunty, budynki i budowle znajdujące się w posiadaniu
przedsiębiorcy są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) ustawodawca
pragnął

zmniejszyć

obciążenie

podatkowe

podatkiem

od

nieruchomości

tych

przedsiębiorców, którzy nie korzystają i nie mogą korzystać w prowadzonej działalności
z przedmiotu opodatkowania w sposób trwały z powodów obiektywnych związanych ze
stanem technicznym obiektu”.
W kolejnej sprawie (I SA/Łd 430/12) sąd przypomniał, że względy,
uniemożliwiające

wykorzystywanie

nieruchomości

do

prowadzenia

działalności

gospodarczej, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., powinny mieć charakter
przeszkód obiektywnych, to znaczy nie mogą być determinowane wolą podatnika, lecz
okolicznościami zewnętrznymi, do których nie można jednak zaliczyć przeszkód o
charakterze sezonowym lub technologicznym. Okoliczność, czy w określonej sprawie
zaistniały względy techniczne, powinna być wyjaśniona w toku postępowania
podatkowego. Zdaniem sądu do przyczyn uniemożliwiających wykorzystywanie
nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej nie można zaliczyć przyczyn
technologicznych, ekonomicznych, czy finansowych. Przedsiębiorcy, domagający się
zastosowania względniejszej stawki opodatkowania, obowiązani są wykazać, że
„względy

techniczne”,

wykluczające

przedmiot

opodatkowania

z

działalności

gospodarczej, rzeczywiście zachodzą. Okoliczność, czy w sprawie zachodzą „względy
techniczne”, o jakich mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., musi być badana ad casum, co
oznacza, że 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 właściwe, ponieważ i w tym przypadku zastosowanie ma zasada wyrażona w
art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej. W przypadku wątpliwości co do przeznaczenia
gruntu, organy podatkowe są zobowiązane do zapoznania się ze sposobem i
możliwością jego wykorzystania dla celów prowadzenia działalności gospodarczej.
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Analogiczne poglądy wyrażono w wyroku w sprawie I SA/Łd 1446/11. W
sprawie tej sąd wyraził zapatrywanie, że zaprzestanie działalności produkcyjnej w
budynkach i pozostawienie w nich resztek maszyn i elementów poprodukcyjnych nie
jest przyczyną

wyłączenia takich budynków z opodatkowania podatkiem od

nieruchomości. Także chęć adaptacji budynków dla celów przyszłej działalności
gospodarczej nie zwalnia z ich opodatkowania. Subiektywne przekonanie podatnika,
czy też samo jego oświadczenie o niemożności wykorzystania budynków do
prowadzonej działalności, nie jest dowodem, na którym można by oprzeć ustalenie o
wyłączeniu budynku z działalności gospodarczej i opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomości.
Pojęcie „względów technicznych” było przedmiotem rozważań również w
sprawie I SA/Łd 450/12. Sąd wskazał, że przyczyny, o których mowa, muszą mieć
charakter trwały. Prowadzenie przez przedsiębiorcę prac remontowo-budowlanych,
zmierzających do zmiany funkcji budynku, nie powoduje, że budynek taki nie jest i nie
może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa odróżnia
przy tym stan techniczny obiektu budowlanego (konstrukcji budynku lub budowli) od
stanu instalacji, urządzeń (wyposażenia) tego obiektu, które nie mają wpływu na
zakwalifikowanie obiektu do kategorii przedmiotów opodatkowania związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej. W stanie faktycznym sprawy sporna część
budynku nie mogła być wykorzystywana w działalności gospodarczej ze względów
technicznych, niemniej przyczyna ta nie miała charakteru trwałego, ani też
obiektywnego. Za brakiem trwałości względów technicznych uniemożliwiających
wykorzystywanie części budynku w działalności gospodarczej skarżącego (ich
przemijającym charakterze) przemawiało to, że strona wykonywała tam prace
remontowo-budowlane,

które

zmierzały

do

uruchomienia

pomieszczeń

w

niewykończonej jeszcze części budynku, a nadto fakt, że niesporną część samego
budynku strona wykorzystywała w swej działalności statutowej, po wcześniej
przeprowadzonych tam pracach adaptacyjnych. Wobec tego – zdaniem sądu –
subiektywne przyczyny (leżące po stronie skarżącej) uniemożliwiały wykorzystywanie
spornej części nieruchomości w prowadzonej działalności gospodarczej. Nie były to
przyczyny o charakterze obiektywnym, dotyczące budynku.
3. Interesujący problem pojawił się w trzech sprawach (I SA/Łd 115/12, I SA/Łd
116 oraz I SA/Łd 117/12). Spór w tych sprawach dotyczył kwestii znaczenia zapisów w
ewidencji gruntów i budynków dla ustalenia, czy mamy do czynienia z nieruchomością
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wyłączoną z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na tle interpretacji przepisów
art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. w brzmieniu obowiązującym od 9 grudnia 2003 r. do 31
grudnia 2006 r. w odniesieniu do obiektów takich jak pasy drogowe, drogi wewnętrzne i
budowle

drogowe.

Z

podanego

przez

skarżącą

stanu

faktycznego

-

niekwestionowanego przez organy podatkowe - wynikało, że jest ona właścicielem
obiektów budowlanych oraz gruntów (w skład których wchodziły m.in. pasy drogowe
oraz budowle drogowe), zlokalizowanych na stacjach benzynowych na terenie miasta.
Strona skarżąca dowodziła, że w latach podatkowych 2004 do 2006, stosownie
do powołanych wyżej przepisów, pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami
budowlanymi związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu były
wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a zatem podatek od
nieruchomości zapłaciła nienależnie. Konsekwentnie również prezentowała stanowisko,
że dane z ewidencji gruntów i budynków nie mogą przesądzać o istnieniu gruntu
zajętego na drogę, gdyż nie wszystkie tego rodzaju grunty wymagają oznaczenia
symbolem „dr”.
Z kolei organy podatkowe obydwu instancji kwestionowały stanowisko skarżącej
spółki, wywodząc, że zgodnie z art. 21 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2005 Nr 240 poz. 2027 ze zm.), dane wynikające z ewidencji gruntów stanowią
podstawę wymiaru podatków, zatem w sytuacji niezgodności danych zawartych w
deklaracji z danymi z ewidencji gruntów rozstrzygające znaczenie dla opodatkowania
gruntów mają zapisy wynikające z ewidencji. Ponadto, w myśl rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków, do użytku gruntowego o nazwie „drogi” zalicza się grunty w
granicach pasów drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych w rozumieniu
przepisów ustawy o drogach publicznych. Rozporządzenie odwołuje się wprost do
ustawy o drogach publicznych, z czego według organu wynika, że jeżeli dany grunt
stanowi pas drogowy zabudowany drogą w ujęciu tej ustawy, to powinien być
sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako droga i dotyczy to także dróg wewnętrznych.
Według zapisów ewidencji grunty należące do spółki, na których mieszczą się stacje
benzynowe sklasyfikowane zostały w ewidencji jako pastwiska trwałe, tereny
mieszkaniowe,

zurbanizowane

tereny

niezabudowane

czy

tereny

rekreacyjno-

wypoczynkowe. Żaden ze wskazanych gruntów nie został zaś sklasyfikowany jako
droga. W związku z powyższym organy obu instancji uznały, że nie może być mowy,
aby zlokalizowane były na nich drogi wewnętrzne, podlegające wyłączeniu od
opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
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Sąd rozpoznający sprawę opowiedział się za poglądem, zgodnie z którym dla
celów wymiaru podatku od nieruchomości, w sytuacji gdy ewidencja nie uwzględnia
pewnej kategorii gruntów, zapisy w niej zawarte mają znaczenie drugorzędne, a
determinantem wymiaru podatku od nieruchomości jest wystąpienie zdarzenia, z którym
ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Uznanie za prawidłowe stanowiska
odmiennego prowadziłoby do sytuacji, w której ewidencja gruntów i budynków zawsze
stanowiłaby jedyną podstawę wymiaru podatków, nawet wtedy, gdy dane z tej ewidencji
byłyby niezgodne ze stanem rzeczywistym. Sąd przypomniał, że ustawodawca objął
wyłączeniem od podatku od nieruchomości trzy kategorie przedmiotów opodatkowania:
a) pasy drogowe, b) drogi, c) obiekty budowlane związane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obsługą ruchu. Z powyższego zaś wynika to, że zarówno pojęcie
„pas drogowy”, jak i „droga” nie są pojęciami synonimicznymi. W konsekwencji nie było
podstaw, aby przyjąć, jak konsekwentnie twierdzą organy podatkowe, że podlegały one
wyłączeniu

z

opodatkowania

wówczas,

gdy

w

ewidencji

gruntów

zostały

zaklasyfikowane jako „dr”, a więc jako grunty.
Sąd podkreślił, że dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków nie mogą
przesądzać o możliwości skorzystania z dobrodziejstwa art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. Jeżeli
w postępowaniu podatkowym organ stwierdzi, że na nieruchomości położona jest
droga, to – bez względu na to, czy grunt pod tę drogą oznaczony jest w ewidencji
gruntów symbolem „dr”, czy też nie jest oznaczony takim symbolem – grunt, na którym
ta droga jest posadowiona oraz grunt, na którym posadowione są obiekty budowlane
związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, stanowi pas drogowy w
rozumieniu art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l., a to oznacza, że korzysta w stanie prawnym
obowiązującym w 2006 r. ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
W dalszej części uzasadnienia sąd zauważył, że w celu określenia rozumienia
pojęć: pas drogowy, droga czy droga wewnętrzna konieczne jest odwołanie się do
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
ze zm.), to jest do art. 4 pkt 1–2 tej ustawy. Z powyższych definicji wynika, że droga i
pas drogowy nie są pojęciami tożsamymi, gdyż droga stanowi budowlę, zaś pas
drogowy to wyłącznie grunt, na którym zlokalizowana jest droga wraz z urządzeniami
funkcjonalnie z nią związanymi. Ponadto, stosownie do treści art. 8 ust. 1 wspomnianej
ustawy: drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do
żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są
drogami wewnętrznymi. W rezultacie, zdaniem sądu, nie budziła wątpliwości ocena, że
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków są niewystarczające do ustalenia, czy na
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danym terenie znajduje się pas drogowy czy też budowla w postaci drogi. Taka
konstatacja – w realiach rozpatrywanej sprawy – była tym bardziej uzasadniona, że nie
wszystkie grunty pod drogami były w ewidencji klasyfikowane jako „dr”.
4. Następnie w kilku sprawach (między innymi I SA/Łd 967/12) rozstrzygano
kwestię znaczenia decyzji o wpisie do rejestru zabytków, o której stanowi art. 7 pkt 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr
162, poz. 1568 ze zm.) dla zakresu zwolnienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6
u.p.o.l. W myśl tego przepisu zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki
wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i
konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej. Sąd podkreślił, że decyzja o wpisie do rejestru
zabytków ma cechy decyzji konstytutywnej, kształtuje więc nowy stan prawny
nieruchomości gruntowych, ale wyłącznie na przyszłość. To zatem wpis do rejestru
zabytków gruntów i budynków, a nie ich sam zabytkowy charakter (jak chciała strona
skarżąca), jest jednym z warunków koniecznych do skorzystania ze zwolnienia.
5. Z nielicznych spraw z zakresu opłaty targowej na uwagę zasługuje wyrok
wydany w sprawie I SA/Łd 491/12, której przedmiotem była skarga na interpretację
przepisów prawa podatkowego. Wątpliwości strony skarżącej wyrażone we wniosku o
udzielenie interpretacji podatkowej dotyczyły kwestii, czy opłata targowa jest należna
od: (1) powierzchni przeznaczonej na eksponowanie przez kupców towaru przy
pawilonach (boksach) w zadaszonym pasażu handlowym? (2) powierzchni na której stoi
pojazd samochodowy lub przyczepa samochodowa, w których kupcy przechowują
produkty rolne i ogrodnicze?
Oddalając skargę sąd wskazał, odnośnie do pytania pierwszego, że z opłaty
targowej wyłączono jedynie sprzedaż dokonywaną w budynkach – art. 15 ust. 2b
u.p.o.l.

A

contrario

sprzedaż

dokonywana

poza

budynkami

(w

tym

poza

pawilonami/boksami, także znajdującymi się w zadaszonym pasażu handlowym), wiąże
się z obowiązkiem uiszczenia opłaty targowej. Towar wystawiony przed pawilonami, jest
bowiem oferowany do sprzedaży na równi z towarem znajdującym się wewnątrz
pawilonu. Co istotne, obowiązek uiszczenia opłaty targowej został powiązany z faktem
korzystania z targowiska, nie zaś z dokonywaniem transakcji, ich liczbą, bądź
wartością. Również miejsce, w którym dopełniane są formalności transakcyjne (wnętrze
pawilonu/boksu, czy też teren przed nim), nie stanowi okoliczności przesądzającej o
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powstaniu obowiązku poniesienia opłaty targowej. Podobne stanowisko zajęto, gdy
chodzi o stragany przy których kupcy ustawiają samochody, w których przechowują
towar. Sąd zwrócił uwagę, że skoro pojazd, stanowiący w istocie magazyn towaru,
został ustawiony na terenie targowiska, przy straganie, na którym prowadzona jest
sprzedaż, to stanowi on element miejsca dokonywania sprzedaży (powierzchni
targowiska zajętej przez sprzedawcę). Z punktu widzenia wymiaru opłaty targowej bez
znaczenia jest, czy towar zmagazynowany jest bezpośrednio na płycie targowiska, czy
w samochodzie ustawionym na targowisku. W obu przypadkach określona część
powierzchni targowiska jest bowiem zajęta przez sprzedawcę.
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FINANSE PUBLICZNE
Zakresem niniejszego opracowania objęte zostaną w pierwszej kolejności sprawy
dotyczące dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (1), następnie sprawy
budżetowe (2), w końcowej zaś części sprawy, których przedmiotem były ulgi w spłacie
zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz
Pracy (3).
1.

W sprawie oznaczonej sygnaturą akt I SA/Łd 209/12 Sąd kontrolował

uchwałę Rady Powiatu w T. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
niepublicznym

szkołom

o

uprawnieniach

szkół

publicznych

oraz

placówkom

niepublicznym.
Uwzględniając skargę w części, Sąd argumentował, że zapis uchwały
uzależniający wypłatę kolejnych rat dotacji od informowania na piśmie przez podmiot
otrzymujący dotację organ dotujący do dnia 15 każdego miesiąca o ilości uczniów w
poszczególnych szkołach i placówkach według stanu na dzień 1 każdego miesiąca, nie
znajdował uzasadnienia w treści art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; dalej „u.s.o.”).
Wyjaśnił, że wykładnia tego przepisu nie może prowadzić do rozszerzenia zakresu
sformułowanego w nim upoważnienia, a zatem postanowienia zawarte w zaskarżonej
uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie mogą obejmować
materii wykraczającej poza wymienioną w art. 90 ust. 4 u.s.o.
Jednocześnie, za zgodny z art. 90 ust. 3 u.s.o., Sąd uznał zapis wprowadzający
wymóg podania informacji o rzeczywistej liczbie uczniów. Wskazał, że brak takiej
wiedzy uniemożliwiłby zrealizowanie przez gminę jej zadań w zakresie zaplanowania i
uwzględnienia

kwoty

dotacji

w

budżecie.

Podkreślił,

że

wysokość

dotacji

(przekazywanej miesięcznie) uzależniona jest od rzeczywistej liczby uczniów. Stąd też
jednostka samorządu terytorialnego, aby mogła realizować zadania oświatowe, musi
mieć wiedzę odnośnie faktycznego stanu liczbowego uczniów. Źródłem tej wiedzy jest
informacja od podmiotu dotowanego.
Odnosząc się do legalności zapisu uchwały o możliwości weryfikacji wysokości
kwoty udzielonej dotacji w terminie do 31 marca roku następującego po roku udzielenia
dotacji Sąd wskazał, że podstawą prawną takiego unormowania był art. 90 u.s.o. Na
podstawie tego przepisu przedmiotem regulacji organu może być wyłącznie tryb
udzielania i rozliczania dotacji. Przez tryb udzielania dotacji należy rozumieć przede
wszystkim wymagania formalne, jakich powinny dopełnić podmioty ubiegające się o
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dotację co oznacza, że tryb udzielania dotacji ma znaczenie bardziej techniczne.
Sformułowanie „tryb rozliczania dotacji” oraz termin „sposób rozliczania dotacji” może
odnosić się do czynności z zakresu księgowości i rachunkowości, a więc czynności o
charakterze materialno-technicznym. Tryb rozliczania oznacza zwłaszcza zasady i
terminy zgłaszania korekty danych stanowiących podstawę naliczenia dotacji, a także
zwrotu niewykorzystanej dotacji jednostce samorządu, która ją udzieliła. Zakres
weryfikacji określają przepisy art. 90 ust. 3e – 3g u.s.o. Weryfikacja dokonywana jest w
oparciu o dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania
(art. 90 ust. 3f u.s.o.). Oznacza to, że ciężar tego zagadnienia - udzielania i rozliczania
dotacji położony jest na informacje wynikające z dokumentacji prowadzonej przez
uprawnioną do dotacji jednostkę. Sąd skonstatował, że z art. 90 u.s.o. nie wynika
możliwość weryfikacji wysokości udzielonej dotacji, której podstawą nie byłaby
dokumentacja prowadzona przez podmiot do tej dotacji uprawniony.
Z kolei w wyroku z dnia 5 lipca 2012 r. (sygn. akt I SA/Łd 559/12) Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Łodzi oddalając skargę w sprawie zwrotu dotacji pobranej w
nadmiernej wysokości stwierdził, że organ wydając decyzję w tym przedmiocie na
podstawie art. 146 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2105 ze zm.; dalej „u.f.p.”) powinien dokładnie ustalić
istotne dla rozstrzygnięcia okoliczności faktyczne, a następnie ocenić, czy odpowiadają
one choćby jednej z ustawowych przesłanek zwrotu, tj. czy przyznana dotacja została
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, czy też została pobrana nienależnie lub w
nadmiernej wysokości w znaczeniu przyjętym na gruncie art. 145 ust. 2 u.f.p.
Odpowiadając na zarzut skargi Sąd podkreślił, że nie ocenia decyzji pod kątem
jej słuszności, czy też celowości, jak i nie rozpatruje sprawy kierując się zasadami
współżycia społecznego. Zaznaczył, że postępowanie administracyjne prowadzone jest
w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, pośród których brak
jest odpowiednika art. 5 Kodeksu cywilnego. W postępowaniu administracyjnym, które
kreuje stosunki administracyjnoprawne, nie istnienie możliwość powołania się na
zasady, o których mowa w art. 5 K.c. Działanie organów administracji publicznej nie
może być oceniane przez pryzmat ujętych w tym przepisie klauzul generalnych z tego
powodu, że przepis ten, jako zawarty w Kodeksie cywilnym, odnosi się do stosunków
cywilnoprawnych między osobami fizycznymi i osobami prawnymi, a nie stosunków
administracyjnoprawnych między tymi osobami, a organami administracji publicznej.
Ponadto nie można na zasadach współżycia społecznego opierać wykładni przepisów
prawa publicznego - prawa administracyjnego.
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2. Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
w sprawie I SA/Łd 578/12 stwierdził niezgodność z prawem § 3 uchwały Rady Miejskiej
w P. z dnia […] nr […] w przedmiocie zmiany w budżecie miasta P. na 2008 r. Sprawa
ta była wcześniej dwukrotnie rozpoznawana przez sądy obu instancji.
W motywach wymienionego wyżej orzeczenia tutejszy Sąd wskazał, że
stanowiący podstawę prawną uchwały art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.; dalej
„u.s.g.”) wskazuje jedynie na kompetencję rady gminy m.in. do uchwalania budżetu
gminy i nie może stanowić wyłącznej podstawy prawnej poczynienia przez gminę
określonego wydatku, co było przedmiotem zaskarżonego § 3 uchwały. Sąd dalej
wyjaśniał, że kwestia przeznaczenia wydatków budżetów jednostek samorządu
terytorialnego została uregulowana w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (m.in. art. 167 ust. 2 pkt 5). W związku z powyższym Rada
Miejska przeznaczając wymienioną w uchwale kwotę „na pokrycie zobowiązań zakładu
opieki zdrowotnej w P. zgodnie z załącznikiem nr 2”, powinna powołać się na
odpowiednie w tym zakresie „odrębne przepisy”. Tymczasem w załączniku nr 2 do tej
uchwały powołano się na § 4900 (pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej)
bez bliższego określenia o jaki akt prawny w tym przypadku chodzi. Sąd zaznaczył też,
że stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i
restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niemożliwe jest udzielenie
pożyczki na sfinansowanie zadłużenia ZOZ w takiej formie w jakiej dokonano tego w
niniejszej sprawie. Art. 13 ust. 1 pkt 4 tej ustawy nie stanowił właściwej podstawy
prawnej

do

podjęcia

zaskarżonej

uchwały

dotyczył

on

bowiem

ugody

restrukturyzacyjnej, nie zaś dotacji.
W konkluzji Sąd stwierdził, że żaden z przepisów wskazanych w uchwale, jej
załączniku oraz w jej uzasadnieniu, nie mógł stanowić podstawy prawnej zwiększenia
wydatków budżetowych.
Sąd oceniał również, czy powyższe uchybienie stanowiło „istotne” bądź
„nieistotne” naruszenie prawa, a zatem czy zachodzą podstawy do stwierdzenia
nieważności
zaplanowania

zaskarżonej
wydatków

uchwały.
w

kwocie

Uznał,

że

5.000.000

uchwała
zł

na

w

części

pomoc

dotyczącej

finansową

dla

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w P. z przeznaczeniem na
uregulowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia
zdrowotne i Fundusz Pracy tego podmiotu, podjęta została z istotnym naruszeniem
prawa. Sąd zobligowany był jednak do zastosowania art. 94 ust. 2 u.s.g., zgodnie z
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którym, jeżeli nie stwierdza się nieważności uchwały z powodu upływu rocznego
terminu od jej wydania, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, orzeka się o jej
niezgodności z prawem.
W innym wyroku z dnia 11 września 2012 r. w sprawie I SA/Łd 861/12 Sąd
oddalił skargę na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. stwierdzającą
nieważność uchwały Gminy P. w sprawie zmian w budżecie na rok 2012 w związku z
naruszeniem art. 89 ust. 1 i 2 u.f.p.
Analizując art. 91 ust. 1 u.s.g. Sąd wskazał, że podstawą rozstrzygnięcia
nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały lub zarządzenia organu gminy może
być tylko istotne naruszenie prawa. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny oraz z ustalonym
orzecznictwem sądów administracyjnych do istotnego naruszenia prawa należy zaliczyć
naruszenie przez organ gminy, podejmujący uchwałę lub zarządzenie, przepisów o
właściwości, podjęcie takiego aktu bez podstawy prawnej, wadliwe zastosowanie normy
prawnej będącej podstawą prawną podjęcia aktu.
Sąd wskazał, że przedmiotem zakwestionowanej przez Regionalną Izbę
Obrachunkową uchwały było upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania kredytów i
pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie przejściowego deficytu
budżetu gminy do wysokości 3.600.000 zł. Sąd wyjaśnił, że pojęcie deficytu
przejściowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie zostało zdefiniowane w
ustawie o finansach publicznych, ale – stosownie do jednolitego stanowiska doktryny jest to okresowa niemożność sfinansowania wszystkich zaplanowanych w budżecie
wydatków, spowodowana nieosiągnięciem na czas zaplanowanych dochodów.
Zaciągnięcie zobowiązań związane jest w tym przypadku z czasowym niedoborem
środków finansowych. Zobowiązania zaciągane na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu bywają w literaturze porównywane do instytucji kredytu
kupieckiego, przede wszystkim z punktu widzenia nieobowiązywania wobec nich
ustawowych limitów zadłużenia. Zobowiązania zaciągane na ten cel traktuje się jako
instrumenty wykonywania budżetu samorządowego. Podlegają one spłacie lub
wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane.
Krótkoterminowe operacje pożyczkowe stanowią tzw. kredyty kasowe, które nie
finansują planowanych zadań budżetowych, ale umożliwiają jedynie zachowanie
bieżącej płynności w trakcie roku budżetowego. Zaplanowanie spłaty pożyczki w tym
samym roku budżetowym, w którym pożyczka ta jest zaciągana, przesądza o tym, że
służy ona wyłącznie pokryciu przejściowego deficytu budżetu i jako taka nie powinna
być ujmowana w budżecie gminy. Z przejściowym deficytem mamy do czynienia wtedy,
gdy w określonym momencie roku budżetowego zachodzi niedobór środków, które mają
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dopiero wpłynąć. Taka sytuacja nie zachodziła w przedmiotowej sprawie, gdyż
upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych, miało służyć sfinansowaniu inwestycji zaplanowanej i wykonanej
wcześniej niż w roku budżetowym 2012 r., a nie pokryciu przejściowego deficytu.
Z uwagi na fakt, że wskaźnik długu został przez Gminę drastycznie
przekroczony, co świadczyło o utracie płynności finansowej Gminy, a dodatkowo
sytuacja taka miała miejsce od dłuższego czasu i nie dotyczyła tylko budżetu 2011, czy
2012 r., Sąd przyznał rację organowi nadzorczemu, że nie można było w tym wypadku
mówić o przejściowym deficycie. Ponadto uchwała Rady Gminy została faktycznie
podjęta w celu sfinansowania konkretnej inwestycji pod nazwą „Rozbudowa gminnego
systemu wodociągowego Gminy P.”, a nie na pokrycie deficytu przejściowego 2012 r.
3. Rokrocznie najliczniejszą grupę spraw z zakresu finansów publicznych
stanowią sprawy dotyczące ulg w spłacie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. W tym roku tutejszy Sąd rozpoznał 34 skargi w
tym przedmiocie. Najczęściej popełniane przez organy błędy przy rozpatrywaniu tej
kategorii spraw związane są z brakami w zakresie postępowania dowodowego,
niewłaściwym

uzasadnieniem

decyzji,

niewykonaniem

zaleceń

sądu,

czy

też

rozstrzyganiem spraw w sposób dowolny zamiast uznaniowy.
Przedstawione wyżej sprawy nie wyczerpują problematyki związanej z finansami
publicznymi, jednakże są w pewnym sensie charakterystyczne dla tego roku i obrazują
przyjętą linię orzecznictwa w tym zakresie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w
Łodzi.
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PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, OPŁATA SKARBOWA
ORAZ INNE PODATKI I OPŁATY
W 2012 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi zapadło
kilkanaście wyroków dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych.
Wśród tych spraw dominowały sprawy o stwierdzenie nadpłaty w tym podatku,
których stroną były spółki kapitałowe.
Prócz przedmiotu zaskarżenia, wspólnym mianownikiem tych spraw był zarzut
niezgodności krajowych przepisów obciążających podatkiem podwyższenie kapitału
zakładowego, z przepisami Dyrektywy Rady z dnia 17 lipca 1969 r. Nr 69/335/EWG.
dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. U. L z dnia 28
października 1969 r. Nr 249, s. 25) zastąpionej od dnia 1 stycznia 2009 r. Dyrektywą
Rady z dnia 12 lutego 2008 r. Nr 2008/7/WE dotyczącą podatków pośrednich od
gromadzenia kapitału (Dz. U. UE. L. z dnia 21 lutego 2008 r. Nr 46 s.11).
Skarżące spółki zażądały zwrotu nadpłaconego podatku podnosząc, że przepisy
wymienionych dyrektyw nakazują zwolnić z podatku czynności, które w dniu 1 lipca
1984 r. były w danym państwie członkowskim zwolnione od podatku kapitałowego lub
były opodatkowane tym podatkiem według stawki 0,5 % lub niższej.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 lutego 2012 r., w
sprawie C-372/10 Pak-Holdco Spółka z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w
Poznaniu, stwierdził że powyższa regulacja ma zastosowanie do Państwa Polskiego
mimo, że przystąpiło ono do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r.
Istota przedmiotowych spraw sprowadzała się zatem do ustalenia, czy w dniu 1
lipca 1984 r. podwyższenie kapitału było w prawie krajowym zwolnione od podatku lub
opodatkowane stawką 0,5% albo niższą.
We wskazanej dacie odpowiednikiem podatku od czynności cywilnoprawnych
była opłata skarbowa uregulowana z ustawą z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. Nr 45, poz. 226) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16
maja 1983 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 34, poz. 161 ze zm.).
W sprawach oznaczonych sygn. akt I SA/Łd 838/12 i I SA/Łd 974/12 spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością dowodziły, że wymieniona ustawa o opłacie skarbowej
nie przewidywała opodatkowania dokumentu zmiany umowy spółki, a co ważniejsze,
nie przewidywała ex definitione opodatkowania czynności podwyższenia kapitału.
Rozszerzenie opodatkowania na tę czynność nastąpiło dopiero na mocy § 54 w/w
rozporządzenia Ministra Finansów. W ocenie strony skarżącej przepis ten nie tylko
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został wydany z przekroczeniem upoważnienia ustawowego, ale dodatkowo naruszył
przepisy Konstytucji, ponieważ przedmiot opodatkowania powinien być uregulowany w
ustawie.
Sąd oddalił skargi w w/w sprawach. Ocenił, że w dniu 1 lipca 1984 r. zgodnie z
ustawą z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie skarbowej oraz rozporządzeniem,
podwyższenie kapitału zakładowego było opodatkowane stawką wyższą niż 0,5%.
Odwołując się do poglądu wyrażonego w wyroku NSA z dnia 17 lipca 2012 r.
sygn. akt II FSK 2658/10 tutejszy sąd nie podzielił argumentów strony skarżącej o
niekonstytucyjności przepisu rozporządzenia. Kontrargumentował, że Konstytucja
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie zawierała zasady wyłączności regulacji
ustawowych w zakresie nakładania podatków i zwolnień podatkowych.
Argumentacja spółek akcyjnych, które skarżyły decyzje o odmowie stwierdzenia
nadpłaty była odmienna. Spółki te podnosiły, że krajowe przepisy o opłacie skarbowej
obowiązujące w dniu 1 lipca 1984 r. nie obejmowały swoim zakresem spółek akcyjnych.
Przepisy tych aktów posługiwały się bowiem pojęciami: „wkład wspólnika” i „wspólnik”.
Ponieważ pojęcia te nie zostały zdefiniowane dla potrzeb przepisów o opłacie
skarbowej, zdaniem skarżących spółek, należało odwołać się do prawa handlowego. W
ich ocenie obowiązujący wówczas Kodeks handlowy posługiwał się terminem „wspólnik”
w odniesieniu do spółek jawnych, komandytowych oraz do spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością. W przypadku osób wnoszących wkłady do spółki akcyjnej
konsekwentnie posługiwano się pojęciem „akcjonariusz”. Z powyższego wywodzono, że
na dzień 1 lipca 1984 r. przedmiotem opodatkowania opłatą skarbową były jedynie
wkłady wnoszone przez wspólników, a nie akcjonariuszy. W konsekwencji skarżące
spółki akcyjne wskazywały, że podwyższanie kapitału akcyjnego winno być po dniu 1
maja 2004 r. zwolnione z opodatkowania.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi nie podzielił stanowiska skarżących.
Stanął na stanowisku, że nie można opierać się jedynie na wykładni językowej
abstrahując od kwestii realiów ówczesnego ustroju państwa. Sąd wskazywał, że w
ówczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej funkcjonowało zaledwie kilka spółek
akcyjnych, których jedynym akcjonariuszem był Skarb Państwa. Stwierdził, że spółka
akcyjna traktowana była jako spółka państwowa i nie podlegała tym samym reżimom,
co spółki kapitałowe. Dlatego też brak było wprost regulacji dotyczącej opodatkowania
podatkiem kapitałowym wkładów wnoszonych na kapitał zakładowy spółki akcyjnej,
ponieważ w praktyce taka sytuacja nie zachodziła.
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Przeciwko uwzględnieniu argumentów skarżących spółek przemawiają, zdaniem
sądu dyrektywy wykładni ewolucyjnej (uwzględniającej zachodzące zmiany w dziedzinie
prawa spółek i prawa podatkowego dokonane po transformacji ustrojowej) oraz
dyrektywy wykładni funkcjonalnej, które wskazują, że w razie istnienia w tamtym okresie
czasu innych, aniżeli państwowych (powoływanych na szczególnych zasadach), spółek
akcyjnych i funkcjonowania reguł gospodarki rynkowej to one również były
opodatkowane w podobny sposób jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Ponadto sąd podniósł, że wprawdzie Kodeks handlowy w odniesieniu do
wspólnika spółki akcyjnej używa określenia „akcjonariusz”, to nie zmienia to faktu, że
spółka akcyjna jest jednym z typów spółek, a zatem osoby tworzące (zawiązujące ją) są
jej wspólnikami. W doktrynie prawa handlowego nie budzi wątpliwości, że akcjonariusz
jest wspólnikiem spółki akcyjnej, choć wskazuje się na różnice między oboma rodzajami
spółek kapitałowych (wyroki WSA z dnia 2 sierpnia 2012 r. sygn. akt I SA/Łd 705/12, z
dnia 16 października 2012 r. sygn. akt I SA/Łd 1058/12, z dnia 20 września 2012 r. I
SA/Łd 918/12 i I SA/Łd 981/12, z dnia 19 września 2012 r. sygn. akt I SA/Łd 917/12, z
dnia 3 października 2012 r. sygn. akt I SA/Łd 1004/12).
Sprawa o sygn. akt I SA/Łd 1606/11 również dotyczyła stwierdzenia nadpłaty w
podatku od czynności cywilnoprawnych, jednakże istota sporu dotyczyła ustalenia, czy
transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności, czy też jest wyłączona
spod opodatkowania tym podatkiem.
Skarżąca będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, nabyła w grudniu
2010 r. zabudowaną nieruchomość na cele związane z prowadzoną działalnością
gospodarczą. Z tytułu tej transakcji notariusz pobrał podatek od czynności
cywilnoprawnych. Sprzedawca – również podatnik podatku od towarów i usług, wystawił
dwie faktury VAT wskazując, że czynność jest zwolniona z podatku od towarów i usług.
We wniosku o stwierdzenie nadpłaty skarżąca wskazała, że zgodnie z art. 2 pkt 4
lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają temu podatkowi
m. in. czynności, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z
tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
Organy podatkowe nie uwzględniły żądania skarżącej, co spotkało się z
pozytywną oceną sądu.
Sąd przeanalizował kolejne nowelizacje art. 2 ust. 4 omawianej ustawy
podatkowej i ocenił, że prawodawca dąży do wyeliminowania sytuacji, w których
określone czynności byłyby wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności
cywilnoprawnych i równocześnie byłyby zwolnione z opodatkowania podatkiem od
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towarów i usług. Ponieważ w rozpoznawanej sprawie transakcja była zwolniona z
podatku od towarów i usług, sąd ocenił, że podatek od czynności cywilnoprawnych nie
został zapłacony nienależnie.
W 2012 r. sąd rozpoznał również kilka spraw dotyczących podatku rolnego. W
sprawach oznaczonych sygn. akt I SA/Łd 926/12 i I SA/Łd 927/12 przedmiotem
rozważań sądu była kwestia zakresu przedmiotowego trzech podatków: od czynności
cywilnoprawnych, rolnego oraz od nieruchomości.
W omawianej sprawie skarżący kwestionował periodyczność podatku rolnego i
podatku od nieruchomości. Dowodził też, że obciążanie go obowiązkiem zapłaty tych
podatków w sytuacji, gdy uiścił podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z
nabyciem nieruchomości, prowadzi do wielokrotnego opodatkowania tej samej
czynności.
Sąd wyjaśnił, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawa o
podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawa o podatku rolnym w sposób odrębny
definiują przedmioty opodatkowania i ich zakresy się nie pokrywają.
W sprawach oznaczonych sygn. akt I SA/Łd 759/12 i I SA/Łd 760/12 spór
dotyczył relacji między regulacjami podatku do nieruchomości i podatku rolnego.
Sąd podzielając stanowisko organów podatkowych wskazał, że brak jest podstaw
do zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych położonych na
gruntach sklasyfikowanych jako użytki rolne, w sytuacji gdy podatnik wydzierżawił
większość gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów ustawy o
ubezpieczeniu społecznym rolników i podatnikiem podatku rolnego od tych gruntów jest
dzierżawca (art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym - tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.).
Zwolnienie od podatku od nieruchomości, na które powoływał się skarżący,
dotyczy budynków gospodarczych lub ich części: położonych na gruntach gospodarstw
rolnych, które służą wyłącznie działalności rolniczej. Sąd podkreślił, że w następstwie
wydzierżawienia większości gruntów rolnych, w posiadaniu podatnika pozostały grunty
nie stanowiące gospodarstwa rolnego – art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym.
Podkreślił ponadto, że budynki gospodarcze muszą służyć wyłącznie działalności
rolniczej, a skarżący takiej działalności nie prowadzi.
Relacje między zakresem przedmiotowym podatku od nieruchomości i podatku
rolnego stanowiły istotny element rozważań w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 772/12, w
której organy podatkowe obciążyły podatkiem rolnym Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad.
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Sąd uwzględnił skargę tego podmiotu. Wskazał bowiem, że warunkiem
opodatkowania gruntów podatkiem rolnym oprócz odpowiedniego sklasyfikowania
gruntów w ewidencji jest to, aby owe grunty były zajęte na prowadzenie działalności
rolniczej. Wyjaśnił, że jeśli użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na
użytkach rolnych zajęte są pod prowadzenie innej działalności gospodarczej niż
działalność rolnicza, to nie podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym. Uregulowania
zawarte w ustawie o podatku rolnym, co do opodatkowania gruntów mają ścisły związek
z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.). Związek
ten sprowadza się do tego, że zarówno podatek od nieruchomości, jak i podatek rolny
są podatkami wynikającymi z władania majątkiem nieruchomym oraz tym, że niejako
wstępnym warunkiem opodatkowania gruntu podatkiem od nieruchomości jest
stwierdzenie, że grunt nie podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym.
W sprawie oznaczonej sygn. akt I SA/Łd 829/12 sąd wskazał na szczególną rolę
ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru podatku rolnego, która jest urzędowym
źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniach administracyjnych
i w postępowaniu podatkowym. Podkreślił, że od tej reguły nie zostały przewidziane
żadne wyjątki, a zatem organy podatkowe ustalające wysokość zobowiązań
podatkowych nie są uprawnione do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku niż dane
wskazane w ewidencji gruntów.
Sprawy oznaczone sygn. akt I SA/Łd 516 i I SA/Łd 517/12 oraz I SA/Łd 1307/12
dotyczyły stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku od gier.
Żądanie jej stwierdzenia podatnicy uzasadniali w ten sposób, że ustawa z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540), która weszła w
życie z dniem 1 stycznia 2010 r., jest niezgodna z Konstytucją RP, gdyż stworzyła
pułapkę ekonomiczną dla posiadaczy ważnych zezwoleń na urządzanie gier na
automatach o niskich wygranych oraz narusza art. 8 Dyrektywy 98/34/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie ustanowienia wymiany
informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz przepisów usług
społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z dnia 21 lipca 1998 r. ze zm.),
poprzez zaniechanie przedłożenia Komisji przepisów technicznych, jakimi w opinii
podatników jest ustawa o grach hazardowych.
Organy podatkowe stanęły na stanowisku, że podatnicy byli zobowiązani
uiszczać podatek na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, zgodnie z
którym podatnicy prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich
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wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości 2.000 zł
miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie. Zdaniem skarżących powyższa
ustawa – z uwagi na brak notyfikacji Komisji Europejskiej – nie może wywoływać
skutków prawnych wobec jej adresatów, a zatem w sprawie zastosowanie winien
znaleźć art. 45 ust. 1 ustawy o grach i zakładach wzajemnych i określona w nim stawka
podatku – tj. 180 euro miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.
Sąd ocenił, że wysokość stawki podatkowej w podatku od gier nie należy do
sfery zharmonizowanej i państwa członkowskie mogą swobodnie i samodzielnie
kształtować wysokość zobowiązań podatkowych w tej dziedzinie. Zdaniem sądu,
stanowiący podstawę rozstrzygnięcia organów podatkowych art. 139 ust. 1 ustawy o
grach hazardowych nie ma charakteru przepisu technicznego dotyczącego usługi w
rozumieniu Dyrektywy 98/34/WE, a zatem nie podlegał obowiązkowi notyfikacji. Jest to
przepis fiskalny, który nie stwarza żadnych formalnych przeszkód w zakresie swobody
świadczenia usług, a jedynie skutkuje zmniejszeniem zysków podmiotów prowadzących
działalność polegającą na świadczeniu usług w postaci gier na automatach o niskich
wygranych.
W 2012 roku po raz pierwszy przedmiotem oceny sądu była decyzja Dyrektora
Izby Skarbowej w sprawie określenia opłaty z tytułu świadczenia usług reklamy napojów
alkoholowych, pobieranej na podstawie art. 132 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.
U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.).
Obowiązkiem uiszczenia tej opłaty zostały obciążone podmioty świadczące
usługę będącą reklamą napojów alkoholowych. W rozpoznawanej sprawie skarżący –
prowadząc lokal gastronomiczny, reklamował kilka marek piwa na dystrybutorach,
szklankach i podkładkach.
Oddalając skargę sąd wskazał, że w/w ustawa zawiera własną definicję reklamy
napojów alkoholowych, zgodnie z którą jest to publiczne rozpowszechnianie znaków
towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także
nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe,
nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące
popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych. Ocenił, że działania
skarżącego wyczerpują przesłanki tej definicji bowiem na podstawie umowy zawartej z
jednym z producentów piwa, zobowiązał się do promowania kilku marek piwa tego
podmiotu w tym m.in. do nadania lokalowi wystroju promującego jedną z tych marek.
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SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO
Sprawy z zakresu prawa budowlanego, rozpoznane w Wojewódzkim Sądzie
Administracyjnym w Łodzi w 2012 roku to przede wszystkim sprawy ze skarg na
decyzje w przedmiocie pozwolenia na budowę, zarówno pozytywne, jak i odmowne, w
przedmiocie nakazu rozbiórki, nałożenia obowiązków w trybie art. 66 Prawa
budowlanego, zasadności sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych, nałożenia kary pieniężnej za nielegalne użytkowanie obiektu. Analiza
uzasadnień orzeczeń wskazuje na uchybienia przepisom postępowania, w tym
niewyjaśnienie okoliczności faktycznych jako najczęściej występującą przesłankę
eliminowania z obrotu prawnego zaskarżonych decyzji. Zdecydowanie rzadziej
motywem uchylenia decyzji w tej kategorii spraw było naruszenie przepisów prawa
materialnego. Częściej też zarzuty skargi opiewały na naruszenie przepisów
postępowania niż przepisów prawa materialnego.
Naruszenie przepisów prawa materialnego stanowiło przesłankę uchylenia
decyzji Wojewody […] i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji w przedmiocie
pozwolenia na rozbiórkę w sprawie II SA/Łd 476/12. W motywach sąd przypomniał, że
stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane pozwolenie na budowę jest zgodą
na rozpoczęcie zamierzonych przez inwestora robót budowlanych, może więc dotyczyć
wyłącznie przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. Po ustaleniu natomiast, iż choćby
rozpoczęto realizację inwestycji, wydanie pozwolenia na budowę (rozbiórkę) uznać
należy za niedopuszczalne co do zasady. Przy tym w odniesieniu do pozwolenia na
budowę przepis art. 32 ust. 4a ustawy Prawo budowlane nie pozostawia w tym zakresie
żadnych wątpliwości wprost stanowiąc, iż nie wydaje się pozwolenia na budowę w
przypadku naruszenia przepisu art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. W przypadku
rozbiórki konstatacja ta wydaje się równie oczywista po ewentualnym wykluczeniu
przesłanek, określonych w art. 31 ust. 5 ustawy Prawo budowlane. Cytowany przepis
pozwala zaś na rozpoczęcie robót zabezpieczających i rozbiórkowych przed
uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu
usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie
takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na
rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego. Sąd podkreślił,
że prowadząc ponownie postępowanie, organy obligowane są do ustalenia czy
rozpoczęte i faktycznie zakończone roboty rozbiórkowe, wykonywane były w
okolicznościach, o których mowa w art. 31 ust. 5 ustawy Prawo budowlane. Konstatacja
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przeciwna winna zaś prowadzić do konkluzji o potrzebie zastosowania przepisu art. 32
ust. 4a ustawy w związku z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1 powołanej ustawy.
W sprawie II SA/Łd 321/12 sąd zajmował się problematyką kary pieniężnej za
nielegalne użytkowanie obiektu i wykładnią pojęcia „użytkowanie”. Skargę oddalono. W
myśl art. 54 ustawy Prawo budowlane do użytkowania obiektu budowlanego, na którego
wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem
art. 55 i art. 57 Prawa budowlanego, po zawiadomieniu właściwego organu o
zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Stosownie zaś do art. 57 ust. 7
ww. ustawy w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i art. 55, właściwy organ
wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Skarżąca w
ocenie organów, którą sąd uznał za trafną, niewątpliwie przystąpiła do użytkowania
obiektu, nie zawiadamiając uprzednio właściwego organu o zakończeniu budowy. Sąd
zwrócił uwagę w uzasadnieniu wyroku na brak legalnej definicji pojęcia „użytkowanie
obiektu budowlanego”. Podkreślił, że w świetle pozostałych przepisów prawa
budowlanego (por. art. 5 ust. 2, art. 61, art. 71 czy art. 71a ustawy) interpretacja tego
pojęcia jest zbliżona do „korzystania z rzeczy” w ujęciu powszechnie rozumianym (a
także w ujęciu prawa cywilnego). Sąd odwołał się do wyrażanego niejednokrotnie w
orzecznictwie sądów administracyjnych poglądu, że użytkowanie obiektu budowlanego
należy rozumieć w znaczeniu języka powszechnego, jako używanie rzeczy czy
korzystanie z niej, przy czym bez znaczenia jest tu zakres i długotrwałość, których skala
i tak byłaby trudna do jednoznacznego ustalenia w sposób generalny.
Jak wspomniano we wstępnej części opracowania częściej jednak, niż zarzut
dotyczący

błędnego

stosowania

prawa

materialnego,

przesłankę

uchylenia

zaskarżonych decyzji stanowiło naruszenie przepisów postępowania w stopniu
mogącym mieć wpływ na jego wynik.
I tak w sprawie II SA/Łd 711/12, uchylając decyzję Wojewody […], którą
utrzymano w mocy decyzję Starosty […] udzielającą pozwolenia na budowę trzech
elektrowni wiatrowych sąd zwrócił uwagę na istotę postępowania odwoławczego. Sąd
podkreślił, że dwuinstancyjność postępowania administracyjnego (art. 15 k.p.a.)
oznacza, że po złożeniu przez stronę odwołania od decyzji organu pierwszej instancji
sprawa rozpoznawana jest ponownie przez organ odwoławczy. Organ ten rozpoznaje
sprawę, a nie odwołanie, nie może ograniczyć się tylko do kontroli decyzji organu I
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instancji, ale jest zobowiązany merytorycznie rozstrzygnąć sprawę, a więc rozpatrzyć
wszystkie żądania strony i ustosunkować się do nich w uzasadnieniu swojej decyzji.
Tymczasem w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Wojewoda […], poza krótkim
przytoczeniem działań podjętych przez organ I instancji, ograniczył się do lakonicznej
oceny skarżonej decyzji. Stwierdzenie, że decyzja o pozwoleniu na budowę jest zgodna
z prawem nie została poparta żadną analizą przepisów, mających zastosowanie w
sprawie, nie wyjaśniono też skarżącemu, z jakich przyczyn jego zarzuty nie zostały
uwzględnione. Fakt, że projekt budowlany został złożony przez profesjonalistę nie
zwalnia organu od jego oceny. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił również
konieczność badania tożsamości inwestycji objętej wnioskiem z inwestycją ocenianą w
toku postępowania o ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji. Problem
ten pojawiał się i w innych rozpoznawanych sprawach.
W sprawach II SA/Łd 402/12 i II SA/Łd 403/12 ze skarg tego samego podmiotu,
których przedmiotem jest nakaz rozbiórki obiektów gospodarczo-garażowych na jednej
nieruchomości sąd uznał za uzasadnione zarzuty naruszenia przepisów postępowania,
w tym art. 10 § 2 k.p.a. oraz art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. W każdej ze spraw organy
nakazały rozbiórkę budynku gospodarczo-garażowego. Jednakże na tej samej
nieruchomości usytuowanych jest kilka (5) obiektów o charakterze gospodarczym,
znajdujących się w kręgu zainteresowania organów nadzoru budowlanego, określanych
w tożsamy sposób. W ustaleniach organów nadzoru budowlanego zabrakło wyjaśnienia
zarówno rodzaju budowli, jak i zakresu, charakteru wykonywanych prac. Są to zaś w
ocenie sądu elementy kluczowe dla przyjętego trybu procedowania i podejmowanych w
sprawie rozstrzygnięć. Niesporne jest, że prace związane z tymi obiektami skarżący
rozpoczął bez pozwolenia na budowę czy zgłoszenia. Nie budzi też wątpliwości, że
ustawa Prawo budowlane wprowadza różne tryby prowadzenia przez organy nadzoru
budowlanego postępowania w sprawie samowoli budowlanej. W przypadku, gdy mamy
do czynienia z robotami budowlanymi, które wymagają pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, organ winien zastosować odpowiednio tryb z art. 48 albo z art. 49b ustawy
Prawo budowlane. W przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub art. 49b ust.
1 zastosowanie ma art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Sąd podkreślił, że
zastosowanie

odpowiedniego

trybu

postępowania

w

sprawie

samowolnie

wykonywanych robót budowlanych ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym
dotyczącymi wysokości opłaty legalizacyjnej wymaga jednak uprzedniego ustalenia w
sposób nie budzący wątpliwości charakteru robót i dokonania prawidłowej kwalifikacji. I
tak art. 49 ust. 2 ustawy Prawo budowlane w kwestii ustalania opłaty legalizacyjnej
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nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących kar, o których mowa w art.
59f ust. 1, z zastosowaniem pięćdziesięciokrotnego podwyższenia stawki opłaty.
Natomiast art. 49b ust. 5 ustawy Prawo budowlane nakazuje odpowiednie
zastosowanie do opłaty legalizacyjnej przepisów art. 59g, z tym, że w zależności od
rodzaju budowy opłata ta wynosi 2.500 zł albo 5.000 zł. W obydwu sprawach sąd
zwrócił też uwagę, że organy już we wstępnych postanowieniach, wydanych w trybie
art. 80c Prawa budowlanego przesądziły o charakterze obiektów, bez należytej analizy
materiału dowodowego i jego oceny, co miało konsekwencje dla przyjętego trybu
procedowania.
Również uchybienia proceduralne legły u podstaw wyroku w sprawie II SA/Łd
85/12, którym wyeliminowano z obrotu prawnego decyzję Wojewody […] i
poprzedzającą ją decyzję Starosty […], mocą której odmówiono wnioskodawczyni
udzielenia pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego i zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Sąd zarzucił organom niewyjaśnienie
wszystkich okoliczności faktycznych sprawy. Ocenił, że organ, korzystając z dyspozycji
art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego i zobowiązując inwestorkę do uzupełnienia
dokumentacji, którą winna złożyć zgodnie z dyspozycją art. 35 ust. 3 Prawa
budowlanego niedostatecznie jasno sprecyzował żądanie, wręcz nie nałożył wg sądu
żadnego wymiernego obowiązku. To z kolei uniemożliwia czynienie zarzutu, że
wnioskodawczyni nie uzupełniła wniosku. Taki zarzut nie może stanowić przesłanki
wydania decyzji odmownej. Sąd wskazał również na wadliwość procedowania,
wyrażającą się w kwestionowaniu twierdzeń skarżącej przy jednoczesnej odmowie
dopuszczenia dowodu (z opinii biegłego czy dokumentów), jaki skarżąca zgłaszała dla
udowodnienia prawdziwości swych tez. W ocenie sądu takie postępowanie stanowi
naruszenie zasady określonej w art. 75 k.p.a.
Naruszenie zasad postępowania stanowiło także podstawę uchylenia decyzji
organów nadzoru budowlanego rozpoznawanych w sprawie II SA/Łd 577/12. W sprawie
tej sąd zakwestionował zasadność nałożenia na wspólnotę mieszkaniową w trybie art.
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ust.1

ustawy

Prawo

budowlane

obowiązku

usunięcia

stwierdzonych

nieprawidłowości znajdującego się na nieruchomości komina poprzez wykonanie
wskazanych w decyzji robót budowlanych. Zarzut niewyjaśnienia okoliczności
faktycznych dotyczył przesądzenia, kto jest właścicielem owego komina, którego stan
techniczny został zakwestionowany. Sąd po przeprowadzeniu analizy przepisów ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali wskazał, że członkowie wspólnoty
odpowiadają wspólnie (tak jak współwłaściciele) tylko i wyłącznie w stosunku do części
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budynków i urządzeń, które służą wszystkim członkom wspólnoty a nie wyłącznie do
użytków właścicieli lokali wyodrębnionych. Organy natomiast zupełnie nie rozważyły tej
kwestii, zaniechały ustalenia, czy sporny komin przynależy do części wspólnych
nieruchomości czy też stanowi część składową pomieszczenia, którego wyłącznym
właścicielem jest uczestnik postępowania. Sąd też wskazał na niekonsekwencję w
ustaleniach co do stanu technicznego komina.
Z kolei kwestie postępowania naprawczego i możliwości legalizacji samowoli
budowlanej były przedmiotem rozważań sądu w sprawie II SA/Łd 960/12, w której
skargę oddalono. W tej sprawie inwestor zgłosił budowę budynku gospodarczego, lecz
zrealizował inwestycję o powierzchni większej niż 35 m2 (art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa
budowlanego). W związku z tym było wymagane pozwolenie na budowę. Inwestycja
została też zrealizowana w innej niż podana w zgłoszeniu odległości od granicy z
działką sąsiednią. W ocenie sądu organy nadzoru budowlanego prawidłowo uznały, że
powinny mieć w tym przypadku zastosowanie przepisy art. 48 Prawa budowlanego,
błędnie i przedwcześnie jednak odstąpiono od procedury legalizacyjnej przedmiotowej
budowy przewidzianej w ust. 2 i 3 art. 48 Prawa budowlanego uznając, że zostały
naruszone przepisy techniczno-budowlane (§ 12 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie) w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub
jego części do stanu zgodnego z prawem. Sprawa ta była również przedmiotem kontroli
Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylając

wyrok Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Łodzi oddalający skargę w sprawie nakazu rozbiórki wskazał, że
przepis art. 48 Prawa budowlanego przewiduje oprócz rozbiórki całego obiektu
budowlanego także możliwość rozbiórki części obiektu budowlanego wybudowanego
bez wymaganego pozwolenia na budowę. W niektórych przypadkach może to
doprowadzić obiekt budowlany do stanu zgodnego z prawem (wyrok NSA z 22 maja
2009 r., II OSK 795/08, LexPolonica nr 2475813). W omawianej sprawie nakazanie
rozbiórki

jedynie

części

budynku

gospodarczego

mogłoby

doprowadzić

jego

powierzchnię do 35 m2, co stanowiłoby zgodność z wymogami art. 29 ust. 1 pkt 1a
Prawa budowlanego, kiedy to budowa nie wymaga pozwolenia na budowę. Nakaz
rozbiórki części obiektu budowlanego może również doprowadzić do usytuowania
spornego budynku w odległości od granicy zgodne z przepisami § 12 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury. Brzmienie art. 48 Prawa budowlanego, nie wyklucza takiego
zastosowania przepisów, jeżeli mogłoby to doprowadzić do legalizacji budowy.
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W sprawie II SA/Łd 503/12 przedmiotem (oddalonej) skargi do sądu była decyzja
Wojewody […], utrzymująca w mocy decyzję Starosty […], którą organ zgłosił sprzeciw
w sprawie zgłoszenia robót budowlanych, polegających na budowie obiektu o funkcji
budynku gospodarczego. Organ odwoławczy trafnie zdaniem sądu orzekł, że podstawę
prawną sprzeciwu w tym stanie faktycznym stanowi wbrew stanowisku Starosty […] nie
art. 30 ust. 6 PB a przepis art. 30 ust. 7 pkt 4 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z tym
przepisem właściwy organ uprawniony jest do nałożenia, w drodze decyzji o zgłoszeniu
sprzeciwu, o której mowa w art. 30 ust. 5, obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę
na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem
zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może spowodować m.in. wprowadzenie, utrwalenie
bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. O zastosowaniu
tej regulacji w rozpoznawanej sprawie przesądza lokalizacja projektowanej inwestycji w
granicy z działką sąsiednią. Sąd zgodził się z oceną Wojewody, że skoro przedmiotem
postępowania jest obiekt, spełniający funkcję budynku gospodarczego, usytuowany w
granicy, to zastosowanie w sprawie znajduje § 12 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zarówno delegacja ustawowa (art. 7
Prawa budowlanego), jak i treść rozporządzenia, wbrew jego tytułowi dotyczą
określenia

warunków

technicznych

wszelkich

budowli,

nie

tylko

budynków.

Potwierdzeniem tego wniosku jest również treść § 2 ust. 1 rozporządzenia, obligującego
do stosowania jego regulacji

przy (…)

budowie (…) budynków oraz budowli (…)

spełniających funkcje użytkowe budynków (…). Powoływany już § 12 ust. 1
rozporządzenia dopuszcza sytuowanie budowli m.in. bezpośrednio przy tej granicy,
jeżeli wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania albo z decyzji o
warunkach zabudowy (ust. 2). Co istotne, takie usytuowanie budynku na działce, o
którym mowa w ust. 2 i 3, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem
oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy prawo budowlane. Oznacza to, że w
przypadku planowania budowli, spełniającej funkcje budynku użytkowego, realizowanej
w granicy, należy postępowaniem objąć również właścicieli działki sąsiedniej, dla
umożliwienia im ochrony uzasadnionych interesów, dla ustalenia czy i jakie będzie
rzeczywiste oddziaływanie nowej inwestycji na tę nieruchomość. Zbadanie tej
przesłanki bez udziału właścicieli nieruchomości byłoby działaniem ułomnym,
oznaczałoby bezpodstawne pozbawienie ich udziału w postępowaniu, mogącym mieć
wpływ na ich uprawnienia. Udział tych osób jest zaś możliwy w postępowaniu o
pozwolenie na budowę.
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Problematyką sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych sąd zajmował
się również w sprawie II SA/Łd 740/12, oddalając skargę na decyzję Wojewody […],
którą utrzymano w mocy decyzję Starosty […] zawierającą sprzeciw w sprawie
zgłoszenia zamiaru wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków. Inwestorzy zgłosili
zamiar budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3. Co do
zasady inwestycja taka podlega trybowi zgłoszenia. Sąd podzielił stanowisko organów
orzekających w tej sprawie, że uzasadnioną przyczyną sprzeciwu jest fakt, iż
nieruchomość objęta tym zamierzeniem inwestycyjnym znajduje się na terenie, na
którym istnieje urządzona sieć kanalizacji sanitarnej. W takiej sytuacji zdaniem sądu
właściciele nieruchomości mają w pierwszej kolejności obowiązek przyłączenia
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Za takim rozwiązaniem przemawia wykładnia art.
5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w
gminach oraz § 26 ust.1 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

W

ocenie

sądu

prawidłowa

wykładnia

powołanych

przepisów

jednoznacznie wskazuje, że w razie istnienia na danym terenie sieci kanalizacji
sanitarnej, prymat należy przypisać obowiązkowi właścicieli nieruchomości podłączenia
nieruchomości do tej sieci przed możliwością budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków. Sąd zwrócił uwagę, że odmienna interpretacja prowadziłaby do obejścia tej
regulacji a to z uwagi na unormowanie, które zwalnia właścicieli nieruchomości od
wykonania takiego przyłączenia, jeżeli na ich nieruchomości już funkcjonuje
przydomowa oczyszczalnia ścieków o odpowiednich parametrach.
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SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI GRUNTAMI I WYWŁASZCZENIA
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 wywłaszczenia 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 834/12 przedmiotem kontroli legalności było
postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia […], utrzymujące
w mocy postanowienie Burmistrza Miasta P. z dnia […] w przedmiocie negatywnej opinii
podziału położonej w P. nieruchomości o nr ewid. […] na działki nr 39/17 i 39/18.
Materialnoprawną podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia stanowił przepis art. 93 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z
2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), stosownie do którego podział nieruchomości może
być dokonany, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. Zgodność
proponowanego

podziału

nieruchomości

z

ustaleniami

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego podlega zaopiniowaniu przez wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta, przy czym pod pojęciem zgodności z ustaleniami planu, jak to
wynika z art. 93 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, należy rozumieć
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kwestie dotyczące zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania
wydzielonych działek gruntu. Negatywnie opiniując podział nieruchomości nr 39/9
organy administracji publicznej uznały, że zaproponowany przez skarżących podział
nieruchomości nie odpowiada § 48 ust. 2 pkt 3 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miasta P., zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w P. z dnia […],
nr […] (Dz. Urz. Woj. […] Nr […], poz. […]).
Sąd uznał, iż podział działki nr 39/9 dokonywany na podstawie art. 92 i nast.
ustawy o gospodarce nieruchomościami nie powinien być opiniowany z zastosowaniem
przesłanek przewidzianych dla trybu scalania i podziału z art. 101 i nast. tej ustawy
dotyczących parametrów działek. Jeśli bowiem idzie o parametry działek mających
powstać w wyniku podziału, to ustawodawca w art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym upoważnił radę gminy jedynie do
określenia minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych, co też
zostało wykonane przez Radę Miasta P., która w § 37 ust. 1 pkt 5 planu miejscowego
ustaliła obowiązek zachowania minimalnej powierzchni działek powstałych wskutek
podziału: dla zabudowy mieszkaniowej – 600 mkw., dla zabudowy mieszkaniowo usługowej – 800 mkw i dla zabudowy usługowej – 200 mkw. W ocenie tut. Sądu
dochowanie jedynie takiego parametru działek przewidzianych projektem podziału
podlega badaniu przez organ właściwy w sprawie podziału nieruchomości.
Analiza przywołanych przepisów wskazuje zatem na ograniczone w ramach
przysługującego władztwa planistycznego kompetencje rady gminy w zakresie
dotyczącym podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 93 i nast. ustawy o
gospodarce nieruchomościami, jako że to nie rada gminy, która uchwala miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, lecz wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest
organem właściwym w sprawach podziału nieruchomości. Jak bowiem wskazał
Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 stycznia 2011 r., II
OSK

2335/10

(Centralna

Baza

Orzeczeń

Sądów

Administracyjnych)

podział

kompetencji między radę gminy i wójta gminy oznacza w szczególności, że rada nie jest
uprawniona do udzielania w swych uchwałach wytycznych wiążących wójta przy
wykonywaniu jego ustawowych kompetencji, chyba że inaczej stanowi przepis
szczególny. Sąd podkreślił przy tym, że plan miejscowy nie jest częścią procedury
podziału nieruchomości, a jego rola w dokonywaniu podziału działek jest ograniczona
do wyznaczenia przeznaczenia części terytorium gminy. Samego podziału dokonuje
zaś wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a podział ten nie może naruszać
przeznaczenia działek ustalonego w planie i możliwości ich zagospodarowania.
72

Reasumując, Sąd stwierdził, że podstawą do negatywnego zaopiniowania podziału
działki nr 39/9 nie mógł być fakt, iż podział ten nie odpowiada przebiegowi granic
podziału na rysunku planu miejscowego czy też nie został zachowany wymóg
określonego kąta położenia granicy działki do ulicy.
W sprawie sygn. akt II SA/Łd 521/12 Sąd oddalił skargę A Sp. z o.o. Sp.
komandytowej z siedzibą we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w S. z dnia […] nr […] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej.
Strona skarżąca w treści skargi kwestionowała zasadność ustalenia opłaty
adiacenckiej z uwagi na przepis art. 98 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Przepis
ten stanowi, iż przepisu ust. 1 nie stosuje się przy podziale nieruchomości
dokonywanym niezależnie od ustaleń planu miejscowego. W stanie faktycznym sprawy
opłata adiacencka została nałożona na stronę skarżącą z uwagi na wzrost wartości
nieruchomości spowodowany jej podziałem. Przy czym dla terenu, na którym
zlokalizowana jest nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem strony skarżącej to skutkowało uznaniem,
iż podział działki nastąpił niezależnie od ustaleń planu, zatem na mocy art. 98 a ust. 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami nie ma podstaw do naliczenia opłaty
adiacenckiej. Pogląd powyższy, w ocenie składu orzekającego w niniejszej sprawie
uznany został za nieprawidłowy. Zgodnie z powołanym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2012 r., sygn. akt II SA/Gd 857/11
(dostępny w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod
adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl), przepis art. 98 a ust. 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami określa negatywną przesłankę ustalenia opłaty adiacenckiej, przy
czym przesłanka ta odnosi się jedynie do podziału nieruchomości dokonywanego
niezależnie od ustaleń planu miejscowego, dyspozycja tego przepisu określa sytuację,
w której dla podlegającej podziałowi nieruchomości obowiązuje plan miejscowy, lecz
podział jest dokonywany w warunkach określonych w art. 95 ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Skład orzekający w niniejszej sprawie w pełni podzielił zacytowany
pogląd. Skoro dla terenu, na którym zlokalizowana jest nieruchomość podlegająca
podziałowi,

nie

ma

obowiązującego

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego, to nie można stwierdzić, że podział nastąpił niezależnie od zapisów
tego planu. W tym miejscu wskazać należy, iż przepis art. 95 ustawy o gospodarce
nieruchomościami enumeratywnie wymienia sytuacje, w których możliwy jest podział
nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu
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niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W stanie
faktycznym sprawy podział nieruchomości nie nastąpił w żadnym z wymienionych w art.
95 ustawy o gospodarce nieruchomościami celów.
Postanowieniem z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie sygn. akt II SA/Łd 112/12
Sąd odrzucił jako niedopuszczalną skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Ł. z dnia […], wydane na podstawie art. 61a § 1 K.p.a. w zw. z art.
27, art. 78 ust. 1 i 2 oraz art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603), dalej u.g.n., odmawiające
wszczęcia postępowania z wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości jest nieuzasadniona. W
uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że instytucja aktualizacji opłaty rocznej za
użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej uregulowana została w przepisach art.
77 – 81 u.g.n. i jej istota sprowadza się do tego, iż należna właścicielowi gruntu, a
ustalona w określonym akcie opłata za użytkowanie wieczyste może zostać przez niego
zmieniona wskutek dokonania stosownego wypowiedzenia złożonego użytkownikowi
wieczystemu.

Wobec

otrzymanego

wypowiedzenia

użytkownik

może

albo

wypowiedzenie to zaakceptować, albo też odmówić przyjęcia zaproponowanej w
powyższym wypowiedzeniu oferty nowej wysokości opłaty poprzez złożenie wniosku o
ustalenie, że aktualizacja opłaty nie jest uzasadniona, bądź jest uzasadniona w innej
wysokości. Złożenie powyższego wniosku jest impulsem do wszczęcia postępowania
przed SKO, którego przedmiotem jest ustalenie tej opłaty. Kolegium winno dążyć do
ugodowego zakończenia sporu, a gdy do ugody nie dojdzie wydać jedno z dwóch
orzeczeń: o oddaleniu wniosku, bądź o ustaleniu nowej opłaty. Od orzeczenia organu
stronom

postępowania

przysługuje

prawo

wniesienia

sprzeciwu

do

sądu

powszechnego. Można również odpowiednio stosować przepisy K.p.a. o wyłączeniu
pracownika oraz organu, o załatwianiu spraw, doręczeniach, wezwaniach, terminach i
postępowaniu, z wyjątkiem przepisów dotyczących odwołań i zażaleń. W związku z
powyższym Sąd uznał, że brak jest podstaw do tego, aby przyznać sądowi
administracyjnemu kompetencje do rozstrzygania spraw wywołanych aktualizacją opłaty
z tytułu użytkowania wieczystego i to w jakimkolwiek zakresie. Sprawy dotyczące
aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego są bowiem sprawami z zakresu
prawa cywilnego. Co prawda w postępowaniu przed SKO odpowiednio stosuje się
określone przepisy K.p.a., ale nie oznacza to, iż w ten sposób sprawa aktualizacji opłaty
z tytułu użytkowania wieczystego staje się sprawą administracyjną. Nie jest bowiem
sprawą indywidualną rozstrzyganą przez organy administracji publicznej w drodze
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decyzji administracyjnej (art. 1 pkt 1 K.p.a.). Nadal pozostaje sprawą cywilną, dla
załatwienia której ustawodawca jedynie wprowadził dodatkowy etap poprzedzający
postępowanie przed sądem powszechnym. Dla możliwości procedowania na tym etapie
ustawodawca wskazał konkretne regulacje zawarte w K.p.a., przy czym zastrzegł
wyłącznie odpowiednie stosowanie tych uregulowań. W związku z tym Sąd doszedł do
wniosku, iż wobec braku szczególnych uregulowań prawnych, nie istnieje w ramach
takiej

sprawy

przestrzeń

prawna

dla

stosowania

rozstrzygnięć

właściwych

administracyjnoprawnym formom działania. Dotyczy to zarówno form odnoszących się
do rozstrzygnięć o istocie sprawy, jak i poszczególnych kwestii pojawiających się w toku
postępowania.
Tym samym, jeśli przepis art. 79 ust. 7 u.g.n. wskazuje na odpowiednie
stosowanie niektórych instytucji prawnych uregulowanych w K.p.a., to mając na uwadze
cywilny charakter sprawy, należy opowiedzieć się za niedopuszczalnością stosowania
przez kolegium takich form rozstrzygnięcia, które są zastrzeżone dla spraw
administracyjnych. Skoro zatem przepis art. 79 ust. 2 u.g.n., w razie niezawarcia ugody,
przewiduje dla kolegium uprawnienie do załatwienia przedmiotowej sprawy poprzez
wydanie jednego z dwóch orzeczeń: o oddaleniu wniosku lub o ustaleniu nowej
wysokości opłaty, to należy konsekwentnie opowiedzieć się za koniecznością
rozstrzygania przez kolegium wyłącznie w owej formie, także tych kwestii, które w
postępowaniu administracyjnym byłyby rozstrzygnięte w formie postanowienia. Takie
rozstrzygnięcie możliwe jest do zaskarżenia sprzeciwem, który niwecząc orzeczenie
kolegium otwiera drogę dla załatwienia sprawy przez sąd powszechny. Powyższe
gwarantuje

możliwość

incydentalnych,

przez

rozstrzygnięcia
sąd

powszechny

wszystkich

kwestii,

kompetentny

do

w

tym

rozstrzygania

również
sporu

powstałego w następstwie próby aktualizacji opłaty.
Postanowienie Kolegium wydane dla załatwienia incydentalnej kwestii w toku
rozpoznawania przedmiotowej sprawy nie jest natomiast postanowieniem wydawanym
w postępowaniu administracyjnym, w rozumieniu art. 1 K.p.a., bowiem aktualizacja
opłaty za użytkowanie wieczyste nie jest sprawą załatwianą w postępowaniu
administracyjnym. Takie postanowienie nie kończy postępowania, nie rozstrzyga
również sprawy co do istoty, a powołany przepis art. 97 ust. 7 u.g.n. uniemożliwia jego
zaskarżenie zażaleniem. Nie sposób więc w owej regulacji upatrywać podstawy prawnej
do zaskarżenia przed sąd administracyjny przedmiotowego postanowienia. Skoro
zatem niniejsza sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego, to wniesiona
skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a.
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Uwzględniając kasację od powyższego postanowienia wniesioną przez SKO w
Ł., NSA postanowieniem z dnia 6 lipca 2012 r. sygn. akt I OSK 1472/12 uchylił
zaskarżone postanowienie. Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że
zastępujący odwołanie sprzeciw do sądu powszechnego przysługuje tylko od orzeczeń
oddalających wniosek lub ustalających nową wysokość opłaty, zatem od orzeczeń
rozstrzygających sprawę co do istoty i tylko w odniesieniu do tych orzeczeń właściwy
pozostaje

sąd

powszechny.

W

odniesieniu

natomiast

do

innych

orzeczeń

samorządowego kolegium odwoławczego, w tym do postanowień o odmowie wszczęcia
postępowania z wniosku o ustalenie zasadności aktualizacji opłaty, właściwość
zachowuje sąd administracyjny. NSA stwierdził, że przedmiot niniejszej sprawy
związany jest z aktualizacją opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.
Nie ulega przy tym wątpliwości, że użytkowanie wieczyste jest instytucją prawa
cywilnego. Cywilnoprawny charakter - jak powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie i
doktrynie - mają również opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.
Aktualizacja takich opłat dokonywana jest natomiast w trybie przewidzianym w art. 7781 u.g.n. I tak organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną wypowiada na piśmie
wysokość dotychczasowej opłaty, tzw. wypowiedzenie zmieniające (art. 78 ust. 1
u.g.n.). Z kolei użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
powyższego wypowiedzenia, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego
właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wniosek o ustalenie, że
aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości (art. 78
ust. 2 u.g.n.). Rozpatrując taki wniosek organ, jeśli wcześniej nie dojdzie do zawarcia
ugody w powyższej kwestii, wydaje orzeczenie o oddaleniu wniosku lub o ustaleniu
nowej wysokości opłaty. Od orzeczenia kolegium odwołanie nie przysługuje (art. 79 ust.
3 u.g.n.). Zgodnie zaś z treścią art. 80 ust. 1 u.g.n. od orzeczenia kolegium organ lub
użytkownik wieczysty może wnieść sprzeciw do sądu powszechnego. Przy tym do
postępowania przed kolegium toczącego się z wniosku, o którym mowa w art. 78 ust. 2,
stosuje się odpowiednio przepisy K.p.a. o wyłączeniu pracownika oraz organu, o
załatwianiu spraw, doręczeniach, wezwaniach, terminach i postępowaniu z wyjątkiem
przepisów dotyczących odwołań i zażaleń (art. 79 ust. 7 u.g.n.).
Odpowiednie stosowanie tylko niektórych przepisów K.p.a., z wyłączeniem
przepisów dotyczących odwołań i zażaleń, nie oznacza, aby inne niż te, o których mowa
w art. 79 ust. 3 u.g.n., orzeczenia kolegium podlegały kognicji sądu powszechnego, czy
też nie podlegały zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Należy bowiem rozróżnić
orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego, które są rozstrzygnięciem sprawy
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co do jej istoty, tj. zasadności dokonanego przez organ wypowiedzenia wysokości
dotychczasowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, od orzeczeń w
kwestiach incydentalnych. Pierwsze z nich wydawane są bowiem w postępowaniu
głównym i rozstrzygają sprawę co do meritum. W ramach jednak postępowania
głównego dotyczącego aktualizacji opłaty ustawodawca zezwolił, jak to już wskazano
powyżej, na odpowiednie stosowanie wymienionych w art. 79 ust. 7 u.g.n., przepisów
Kodeksu

postępowania

administracyjnego.

W

trakcie

bowiem

omawianego

postępowania (kończącego się wydaniem orzeczenia, od którego służy sprzeciw do
sądu powszechnego), może dojść do postępowań ubocznych, incydentalnych.
Postanowienia w kwestiach incydentalnych nie są natomiast orzeczeniami, od których
przysługuje sprzeciw. Zostały bowiem wydane w postępowaniu o charakterze
administracyjnym

i

rozstrzygają

kwestie

administracyjnoprawne.

Kolegium

nie

rozpatruje wówczas sporu równorzędnych stron, lecz orzeka w sposób władczy i
jednostronny

o

braku

podstaw

do

wydania

rozstrzygnięcia

merytorycznego.

Przedmiotem postępowania nie jest wtedy zasadność aktualizacji opłaty rocznej, ale
postępowanie uboczne. W tym przypadku Kolegium uznało, że dotyczy to wydanego na
podstawie art. 61a § 1 K.p.a. postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w
przedmiocie aktualizacji.
Z kolei art. 80 ust. 1 u.g.n. nie przewiduje, aby od postanowienia wydanego w
trybie art. 61a § 1 K.p.a. służył sprzeciw do sądu powszechnego, służy on bowiem
jedynie od orzeczeń, o których mowa w art. 79 ust. 3 u.g.n., do których ww.
postanowienie nie zalicza się. Przy tym z mocy art. 79 ust. 7 u.g.n. od postanowienia
wydanego przez samorządowe kolegium odwoławcze nie służy również zażalenie, w
myśl zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego. Konsekwencją
tego jest uznanie przez Naczelny Sąd Administracyjny, że wydane w rozpoznawanej
sprawie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z wniosku o ustalenie
zasadności aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest
postanowieniem kończącym postępowanie w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a., od
którego służy skarga do sądu administracyjnego.
Taki pogląd jak NSA zajął również tutejszy Sąd

rozpoznając merytorycznie

skargę B Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. na postanowienie
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia […] nr […] w przedmiocie
odmowy wszczęcia postępowania o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jest nieuzasadniona (sygn. akt II
SA/Łd 78/12).
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W uzasadnieniu wyroku z dnia 3 kwietnia 2012 r. Sąd stwierdził, iż zaskarżone
postanowienie podlega kognicji sądów administracyjnych w trybie art. 3 § 2 pkt 2 Prawa
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i z tego też powodu brak jest podstaw
prawnych do uwzględnienia wniosku organu o odrzucenie skargi. Wprawdzie
orzeczenia wydane przez organ w oparciu o przepisy art. 77 – 81 ustawy o gospodarce
nieruchomościami podlegają, co do zasady, zaskarżeniu w drodze sprzeciwu do sądu
powszechnego, jednak w przypadku, gdy orzeczenia te nie rozstrzygają sprawy co do
jej istoty (poprzez np. odmowę wszczęcia postępowania, jak w stanie faktycznym
sprawy), podlegają one zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Wskazuje się przy tym
na brzmienie art. 79 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym,
do postępowania przed kolegium stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego, co oznacza, że rozstrzygnięcia tego organu wydane
na podstawie tych przepisów podlegają kontroli sądu administracyjnego. Zastępujący
odwołanie sprzeciw do sądu powszechnego przysługuje tylko od orzeczeń oddalających
wniosek lub ustalających nową wysokość opłaty rocznej, zatem od orzekających
sprawę co do istoty i tylko w odniesieniu do tych orzeczeń właściwy pozostaje sąd
powszechny.

Sąd

powołał

również

dotychczasowe

orzecznictwo

sądów

administracyjnych, w tym: orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12
czerwca 2008 r., sygn. akt I OSK 876/07, z dnia 11 lipca 2007 r., sygn. akt I OSK
1141/06, z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt I OSK 1295/10; wyrok WSA w Łodzi z dnia
30 września 2011 r., sygn. akt II SA/Łd 533/11 – publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń
Sądów Administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
W sprawie sygn. akt II SA/Łd 355/12 pojawiło się zagadnienie organu właściwego
do wydania decyzji w przedmiocie waloryzacji odszkodowania, o której mowa w art. 132
ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z
2004 r., Nr 261, poz. 2603). W uzasadnieniu wyroku z dnia 21 listopada 2012 r. Sąd
stwierdził, że organem właściwym do wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania jest, z
mocy art. 129 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, starosta, wykonujący
zadania z zakresu administracji rządowej. Art. 9a tej ustawy stanowi wyjątek od ogólnej
zasady wynikającej z art. 17 pkt 1 K.p.a., określającej organy wyższego stopnia.
Zgodnie z tym przepisem w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego
organem wyższego stopnia są samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy
szczególne stanowią inaczej. Właśnie art. 9a ustawy o gospodarce nieruchomościami
stanowi inaczej, gdyż stosownie do niego organem wyższego stopnia w sprawach
określonych w tej ustawie, rozstrzyganych decyzją przez starostę wykonującego
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zadania z zakresu administracji rządowej jest wojewoda. Odwołania zatem od decyzji
starostów

ustalających

odszkodowania

z

tytułu

przejścia

prawa

własności

nieruchomości na rzecz podmiotów publicznych rozpoznaje wojewoda. Jednak w
niniejszym sporze przedmiotem decyzji jest waloryzacja odszkodowania.
Obowiązek waloryzacji odszkodowania, ustalonego przez starostę, wynika z art.
132 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, bowiem przepis ten nakazuje
waloryzację odszkodowania na dzień jego zapłaty, zaś do jej dokonania zobowiązuje
organ, osobę lub jednostkę organizacyjną zobowiązaną do wypłaty odszkodowania.
Waloryzacja odszkodowania, o której mowa w art. 132 ust. 3 ustawy o
gospodarce nieruchomościami jest niewątpliwie pochodną ustalonego przez starostę
odszkodowania, niemniej jednak właściwym do tej czynności jest nie starosta ustalający
odszkodowanie, ale podmiot zobowiązany do jej dokonania – w rozpoznawanej sprawie
Prezydent Miasta Ł., a organem wyższego stopnia w stosunku do niego jest
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. z mocy art. 17 pkt 1 K.p.a. Żaden bowiem
przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami nie stanowi inaczej, jeśli idzie o
podmiot wskazany w jej art. 132 ust. 3. Odmienność, o której mowa w art. 9a dotyczy
tylko starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, wskazane w tej
ustawie. Do nich waloryzacja odszkodowania nie jest zaliczona, zaś fakt, że jest ona
związana z ustaleniem odszkodowania nie przenosi na wojewodę właściwości jako
organu odwoławczego (postanowienie NSA z dnia 29 lutego 2012 r. I OW 203/11 – LEX
nr 1122897).
W świetle art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) wysokość odszkodowania
podlega waloryzacji na dzień jego zapłaty, a waloryzacji dokonuje organ orzekający o
zapłacie odszkodowania. Skoro ustalenie odszkodowania następuje w formie decyzji
administracyjnej, to waloryzacja będąca uaktualnieniem wysokości odszkodowania
również wymaga zachowania formy decyzji administracyjnej (patrz m.in. wyrok NSA z
dnia 20 stycznia 2009 r., I OSK 122/08, wyrok NSA z dnia 17 października 2008 r., I
OSK 1050/07, wyroki WSA w Lublinie z dnia 26 września 2008 r. II SA/Lu 440/08 i z
dnia 16 kwietnia 2009 r. II SA/Lu 46/09).
W powołanej sprawie Sąd stwierdził również, że ustawodawca jednoznacznie
dokonał rozróżnienia dwóch trybów postępowania administracyjnego, zakończonych
dwiema decyzjami administracyjnymi: trybu ustalenia odszkodowania i trybu jego
waloryzacji, określając odmiennie ich zasady. W pierwszym z nich, zgodnie z art. 130
ustawy wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości,
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wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku
gdy starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną
decyzję o odszkodowaniu, wysokość odszkodowania ustala się według stanu i
przeznaczenia nieruchomości w dniu pozbawienia lub ograniczenia praw, a w
przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 3 i art. 106 ust. 1, według stanu i
przeznaczenia nieruchomości odpowiednio w dniu wydania decyzji o podziale lub
podjęcia uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału oraz jej wartości w dniu
wydania decyzji o odszkodowaniu. Przepis art. 134 stosuje się odpowiednio. Ustalenie
wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego,
określającej wartość nieruchomości.
W postępowaniu o waloryzację odszkodowania nie jest dopuszczalne ponowne
postępowanie zmierzające do ustalenia wartości nieruchomości przy ustaleniu
aktualnych cen nieruchomości, czemu miałoby służyć dopuszczenie dowodu z opinii
rzeczoznawcy

majątkowego.

Do

tego

zmierzają

zaś

rozważania

zawarte

w

uzasadnieniu skargi podniesione na tle zarzutów naruszenia norm konstytucyjnych i
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
W art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawodawca przewidział, iż
waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie dokonuje się przy
uwzględnieniu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Powołany już art. 227 ustawy nakazuje
natomiast do czasu ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
wskaźników zmiany cen nieruchomości waloryzacji stosowanie wskaźników cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego. Przytoczone unormowanie nie pozostawia żadnych wątpliwości
interpretacyjnych, podmiot zobowiązany do waloryzacji odszkodowania czyni to przy
zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych.
W ocenie Sądu zarówno opisany powyżej tryb waloryzacji ustalonych
odszkodowań, jak i regulacja art. 227 ustawy mająca charakter przepisu przejściowego
nie narusza wskazanych w skardze norm Konstytucji.
Osobne zagadnienie stanowi natomiast wieloletnie i rażące w cenie Sądu
opóźnienie w ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźników
zmiany cen nieruchomości. Opóźnienie to nie może jednak dyskwalifikować przepisów
określających tryb waloryzacji odszkodowań i uzasadniać postępowania de facto
zmierzającego do ponownego ustalenia wartości wywłaszczonej nieruchomości w
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oparciu o opinię rzeczoznawcy majątkowego, a zatem w trybie właściwym
postępowaniu o ustalenie odszkodowania.
W sprawie sygn. akt II SA/Łd 325/12 podstawową, istotną dla rozstrzygnięcia
okolicznością sprawy było ustalenie, czy sporna działka oznaczona nr 105/24 w wyniku
decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia […] nr […], zatwierdzającej podział nieruchomości
oznaczonej m.in. jako działka nr 105 przeszła z mocy prawa na własność Gminy Ł. w
oparciu o art. 10 ust. 5 obowiązującej w dacie wydania tej decyzji ustawy z dnia 29
kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (t.j. Dz. U. z
1991 r. Nr 30 poz.127 ze zm.), który stanowił, że podział nieruchomości może nastąpić
jeśli jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Grunty
wydzielone pod budowę ulic z nieruchomości objętej na wniosek właściciela podziałem
przechodzą na własność gminy z dniem, w którym decyzja lub orzeczenie o podziale
stały się ostateczne lub prawomocne, za odszkodowaniem ustalonym według zasad
obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.
Organ I instancji uznał, iż nie doszło do przejścia spornej działki na własność
Gminy Ł. powołując się na wykładnię wskazanego przepisu dokonaną uchwałą
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 1993 r., sygn. akt W 13/92 (OTK 1993 r. nr
1, poz.17), w której stwierdzono, że sformułowanie „pod budowę ulic” użyte w tym
przepisie oznacza, że wydzielenie z nieruchomości objętej podziałem na wniosek
właściciela następuje pod budowę nowych ulic przeznaczonych do obsługi działek
powstałych w wyniku tego podziału. Ponadto w uzasadnieniu uchwały wskazano, że
pojęciem tym nie jest objęta rozbudowa lub przebudowa ulic już istniejących. W świetle
powyższej wykładni, nie można zakwalifikować jako budowy nowych ulic działań
polegających na poszerzeniu lub przedłużeniu istniejących już ulic. Wobec tego organ
stwierdził, iż brak jest podstaw prawnych do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o
odszkodowanie i odmówił ustalenia odszkodowania, gdyż przedmiotowa działka nr
105/24 nie przeszła z mocy prawa na własność Gminy Ł.
Stanowisko to, zakwestionowane zaskarżoną decyzją Wojewody […] (uchylającą
decyzję organu I instancji odmawiającą ustalenia odszkodowania), Sąd w pełni podzielił
stwierdzając, że zgodnie z art. 239 ust. 3 Konstytucji RP z 1997 r. z dniem jej wejścia w
życie utraciły moc obowiązującą uchwały Trybunału Konstytucyjnego w sprawie
powszechnie obowiązującej wykładni ustaw. Nie można

zatem bezpośrednio

powoływać się w tej sprawie na wspomniane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z
1993 r. i możliwa jest odmienna wykładnia przepisów prawa obowiązujących do dnia
wejścia w życie Konstytucji RP z 1997 r.
81

Nie ulega wątpliwości, co wynika wprost z uzasadnienia powołanej uchwały, że
intencją Trybunału Konstytucyjnego było ograniczenie rozszerzającej wykładni przepisu
art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu
nieruchomości w celu ochrony praw właścicieli do stanowiących ich własność
nieruchomości. Trybunał stwierdził wszak, że przepis ten przewidujący wydzielenie
gruntów pod budowę ulic, jest jedną z form, ale nie podstawową pozyskiwania gruntów
przez gminę. Tryb przewidziany w tym przepisie jest równorzędny z wywłaszczeniem,
wobec czego jego stosowanie powinno być ograniczone do sytuacji niezbędnych,
bowiem do takiego wniosku prowadzi zasada wyrażona w art. 46 ust. 1 ustawy, zgodnie
z którą tryb wywłaszczeniowy stosuje się, jeżeli cele publiczne nie mogą być
zrealizowane w inny sposób, niż przez ograniczenie lub odjęcie prawa własności, przy
czym pierwszeństwo ma postępowanie cywilnoprawne.
Zagadnienie charakteru dróg, których przejście prawa własności ex lege na rzecz
gminy w oparciu o art. 10 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami i
wywłaszczaniu

nieruchomości

było

przedmiotem

rozważań

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego w powołanych przez Wojewodę […] wyrokach: z dnia 6 sierpnia
2009 r., sygn. akt I OSK 1091/08 – Lex nr 552271 i z dnia 12 stycznia 2011 r., sygn. akt
I OSK 1784/10 – Lex nr 951993). W pierwszym z wyroków NSA wyraźnie stwierdził, że
ustawodawca w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i
wywłaszczaniu nieruchomości posłużył się pojęciem grunty wydzielone pod budowę
„ulic”, a nie określeniem pod budowę „dróg publicznych”. Oznacza to, że w dacie
obowiązywania tego przepisu nie było konieczne, aby działka drogowa przeznaczona
do obsługi nowopowstałych działek zaliczona była w odpowiednim trybie do jednej z
kategorii dróg publicznych. Tym samym bezpodstawne jest wymaganie od organu
prowadzącego postępowanie w tej sprawie o ustalenie odszkodowania, aby zbadał
kategorię drogi, do której została zaliczona nieruchomość wydzielona pod budowę ulicy.
Z kolei, w drugim z orzeczeń NSA w pełni podzielił stanowisko WSA w Krakowie
wyrażone w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Kr 243/10,
zgodnie z którym nie do przyjęcia jest taka wykładnia powołanego przepisu, która
miałaby prowadzić do wniosku, iż powstałe w wyniku podziału ulice miałyby służyć
wyłącznie obsłudze działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości. WSA
wskazał, iż wyczerpującą wykładnię przepisów, z uwzględnieniem ratio legis rozwiązań
wprowadzonych w art. 10 ust. 5 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu
nieruchomości, zaprezentowano również w wyroku Sądu Najwyższego z 6 kwietnia
2006 r., sygn. akt IV CK 418/05. Podzielając wyrażone w nim poglądy, WSA zwrócił
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uwagę na te elementy uzasadnienia wyroku, które przy interpretacji użytego w
powyższym przepisie pojęcia „ulic”, w powiązaniu z regulacjami zawartymi w ustawie z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w ówczesnym brzmieniu (Dz. U. Nr 14,
poz. 60 ze zm.), kładą nacisk na charakter ulic jako dróg ogólnodostępnych oraz
akcentują, że wydzielenie działki pod ulicę nie jest równoznaczne z tym, że droga ta
musi zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych.
Odpowiednikiem art. 10 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu
nieruchomości jest w obecnie obowiązującym stanie prawnym art. 98 obowiązującej
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z
2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), który w ust. 1 stanowi, iż działki gruntu wydzielone
pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości,
której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa,
odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem,
w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o
podziale prawomocne. Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu
pod poszerzenie istniejących dróg publicznych.
Powyższy zapis wskazuje wyraźnie na wolę ustawodawcy objęcia tą właśnie
regulacją prawa działek gruntu wydzielonych na poszerzenie istniejących dróg
publicznych, zapewne w celu usunięcia wszelkich wątpliwości interpretacyjnych, które
pojawiły się na gruncie art. 10 ust. 5 poprzednio obowiązującej ustawy.
W ocenie Sądu, brak analogicznego zapisu w poprzednio obowiązującym art. 10
ustawy o gospodarce nieruchomościami i wywłaszczeniu nieruchomości z 1985 r., nie
może prowadzić do takiej wykładni tego przepisu, która uniemożliwiałaby właścicielowi
działki podlegającej podziałowi dochodzenie odszkodowania, zwłaszcza w sytuacji
pozostawania w obrocie prawnym decyzji skutkującej wydzieleniem działki na
poszerzenie istniejącej ulicy, a częściowo na jej przedłużenie, czyli budowę
umożliwiającą de facto komunikację z nowo powstałymi działkami.

83

SPRAWY Z ZAKRESU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi podobnie jak w latach
ubiegłych, rozpoznał dużą grupę spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego
oznaczonych symbolem podstawowym 615. Wśród tej grupy spraw wyróżnić należy
sprawy w przedmiocie:
1. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (symbol 6150),
2. lokalizacji dróg i autostrad (symbol 6151),
3. lokalizacji inwestycji celu publicznego (symbol 6152),
4. warunków zabudowy terenu (6153),
5. ustalenia opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości (symbol 6157).
W 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi rozpoznał 23 sprawy z
zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (symbol 6150), z
których 11 skarg podległo odrzuceniu (z czego 8 odrzucono na posiedzeniu niejawnym,
zaś 3 odrzucono po rozpoznaniu sprawy na rozprawie) głównie z powodu uchybienia
terminu do wniesienia skargi czy też niewyczerpania przysługujących stronie skarżącej
w toku postępowania administracyjnego środków zaskarżenia, 13 podlegało oddaleniu,
w 3 przypadkach stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu, zaś 4 sprawy połączono
do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.
Wśród tej grupy spraw tylko jedna o sygn. akt II SAB/Łd 43/12 ze skargi A Sp. z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T. dotyczyła bezczynności Rady Gminy T.
w

sprawie

niepodjęcia

uchwały

o

przystąpieniu

do

sporządzenia

planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego L. – Pole […] położonego na
terenie gminy T. bądź uchwały o odstąpieniu od sporządzenia planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu. W omawianej sprawie Sąd odrzucił skargę, uznając że
w obecnym stanie prawnym brak jest przepisu prawa zobowiązującego organy gminy
do podjęcia działań mających na celu opracowanie, a następnie uchwalenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych. Skoro
zatem brak jest przepisu, który jasno nakazywałby podjęcie przez organ czynności w
żądanym przez stronę skarżącą kierunku, to tym samym skarga na bezczynność
organu w tym zakresie jest niedopuszczalna i jako taka podlega odrzuceniu.
Najliczniejszą grupę spraw w ramach symbolu 6150 stanowiły skargi na uchwały Rad
Gmin w sprawach uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (sygn. akt: II SA/Łd 1129/11, II SA/Łd 84/12, II SA/Łd 643/12, II SA/Łd
279/12, II SA/Łd 1002/11) bądź też uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań i
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kierunków zagospodarowania przestrzennego (sygn. akt: II SA/Łd 1042/11, II SA/Łd
230/12, II SA/Łd 660/12), które zostały oddalone z uwagi niewykazanie przez stronę
skarżącą naruszenia zaskarżonym aktem własnego interesu prawnego w rozumieniu
art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.). W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 660/12, której przedmiotem skargi
była uchwała Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 marca 2012 r. nr XIX/189/2012 w
sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kleszczów Sąd oddalając skargę stwierdził, że okoliczność, iż w toku procedury
planistycznej

Rada

Gminy

Kleszczów

nie

uwzględniła

postulatu

skarżącego

dotyczącego możliwości wprowadzenia na terenie jego nieruchomości zabudowy
mieszkaniowej nie skutkuje automatycznie naruszeniem interesu prawnego lub
uprawnienia skarżącego, jako właściciela tejże działki, skoro jego sytuacja prawna nie
uległa zmianie.
Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 394/12 Sąd w trybie art. 147 § 1 p.p.s.a.
stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Rady Gminy Z. z dnia […] nr […] w
przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Z. dla części obszaru […] w zakresie § 20 i 21 oraz rysunku Planu w zakresie terenu
oznaczonego symbolami 1 Zlz i 2 Zlz podnosząc, iż zgodnie z art. 20 § 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy
uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Studium
uwarunkowań służy gminie do określenia kierunków polityki przestrzennej, jego
postanowienia wyznaczają ogólne kierunki działalności i wskaźniki dla wydzielonych
obszarów. Zawiera ono diagnozę zagospodarowania przestrzennego i określa politykę
gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też postanowienia
studium są dla organu sporządzającego plan wiążące. Zgodność między treścią
studium

a

treścią

planu

miejscowego

to

kontynuacja

identyczności

zasad

zagospodarowania terenu ustalanych ogólnie w studium i podlegających sprecyzowaniu
w planie miejscowym. Plan miejscowy ma jedynie doprecyzować te zasady i to w taki
sposób, aby nie doprowadzić do ich zmiany lub modyfikacji. Ocena zgodności zapisów
planu ze studium dotyczy zawartości aktu planistycznego, na który składa się część
tekstowa i graficzna. W niniejszej sprawie Sąd zwrócił uwagę na naruszenie art. 9 ust. 4
oraz 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z powodu
niezgodności zaskarżonej uchwały z postanowieniami Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Z., stanowiącym podstawę jej
podjęcia. Sąd podzielił stanowisko skarżącego i wskazał, że w zaskarżonej uchwale
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zmieniono przeznaczenie terenu oznaczonego w Studium „[…]” jako teren tradycyjnie
rekreacyjny, preferowany dla rozwoju ośrodków sportów zimowych, z przewidywaną
funkcją wiodącą rekreacyjno-mieszkaniową na teren podlegający w zasadzie w całości
zalesieniu. Nie jest to teren z wiodąca funkcją rekreacyjno-mieszkaniową, preferowany
dla rozwoju ośrodków sportów zimowych tym bardziej, że wprowadzono zakaz
sytuowania obiektów budowlanych niezwiązanych z obsługą leśnictwa. Zapisu planu
dopuszczającego jedynie budowę obiektów związanych z obsługą leśnictwa, przy
jednoczesnym obowiązku zalesienia terenu nie można ocenić jako doprecyzowanie
zapisu studium, lecz jako wyraźną zmianę przeznaczenia i funkcji danego obszaru i to
zmianę w sposób istotnie ograniczającą prawo do dysponowania nieruchomością.
Do spraw oznaczonych symbolem 6151 z zakresu lokalizacji dróg i autostrad
zakwalifikowano 6 skarg, z których 5 oddalono, zaś 1 połączono do wspólnego
rozpoznania i rozstrzygnięcia.
W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 686/12, Sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody […]
utrzymującą w mocy rozstrzygnięcie Starosty […] zatwierdzające projekt budowlany i
udzielające Burmistrzowi O. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej
na budowie drogi gminnej B.-Z. wraz z przebudową istniejącej linii telekomunikacyjnej,
argumentując, że w sytuacji, gdy podstawę materialnoprawną wydania decyzji stanowią
przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze
zm.) należy przede wszystkim brać pod uwagę szczególny charakter inwestycji, która
ma znaczenie lokalne i ponadlokalne. Zgodnie z art. 11a ust. 1 powołanej ustawy
starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydaje decyzję o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi. Organ
administracji nie jest zatem uprawniony do oceny zasadności, czy celowości
zamierzonej inwestycji. O przebiegu inwestycji decyduje inwestor wybierając najbardziej
korzystne rozwiązanie lokalizacyjne i techniczno-wykonawcze. To inwestor wyznacza
miejsce oraz sposób realizacji inwestycji. Wydając decyzję o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej organ orzekający dokonuje jedynie oceny formalnoprawnej
dopuszczalności lokalizacji tej inwestycji. Odmowa wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej może być oparta wyłącznie o ustalenia organu z których
wynikałoby,

że

przebieg inwestycji

zaproponowanej przez

inwestora

narusza

obowiązujące przepisy prawa. W przeciwnym wypadku, stosownie do art. 11a ust. 1
ustawy organ zobligowany jest wydać decyzję zezwalającą na realizację inwestycji
drogowej. Nie można bowiem uzależniać zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
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od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych obowiązującymi przepisami
art. 11e ustawy.
W analizowanym roku orzeczniczym jedynie 16 skarg zostało zakwalifikowanych
do spraw z zakresu lokalizacji inwestycji celu publicznego o symbolu 6152. Spośród
nich, w 6 przypadkach skargi zostały odrzucone z przyczyn formalnych, w 5
przypadkach skargi zostały uwzględnione a kwestionowane rozstrzygnięcia organów
obu instancji wyeliminowanie z obrotu prawnego, w 3 sprawach zapadł wyrok
oddalający skargi, zaś w 1 sprawie umorzono postępowanie sądowoadministracyjne
bowiem skarga została cofnięta.
W ramach omawianego symbolu na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt II SA/Łd
1375/11, która dotyczyła lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
linii kablowej SN od słupa istniejącej linii napowietrznej SN, słupowej stacji
transformatorowej SN/nN zasilonej z projektowanej linii kablowej SN, linii kablowych nn
ze złączami kablowo-pomiarowymi. W motywach wyroku uwzględniającego skargę Sąd
odwołując się do treści art. 53 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stanowiącego, iż
właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunków i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, a także analizy stanu
faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji
podkreślił, że rzeczona analiza składa się zatem z dwóch elementów - po pierwsze jej
przedmiotem jest zbadanie zgodności zamierzenia inwestycyjnego z prawem
materialnym administracyjnym oraz z unormowaniami dotyczącymi charakteru samej
inwestycji, a po drugie jest to analiza stanu faktycznego i prawnego dotycząca
nieruchomości, na której planuje się realizację inwestycji. Analiza ta obejmuje m.in.
ustalenie aktualnego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości. Polega ona
na stwierdzeniu zgodności zamierzenia inwestycyjnego z obiektywnym porządkiem
prawnym. W konsekwencji organ powinien zbadać ustawodawstwo w zakresie
materialnego prawa administracyjnego, aby ustalić unormowania obejmujące obszar
planowanej inwestycji oraz unormowania dotyczące charakteru samej inwestycji, ze
względu na jej typ. Na podstawie tych regulacji zawartych w ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawach szczególnych, a także aktów
wydanych na ich podstawie, organ prowadzący postępowanie ma obowiązek określić
warunki i zasady zagospodarowania terenu. Poza tym obowiązek dokonania określonej
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analizy jest istotnym, a zarazem niezbędnym w sprawie elementem, gdyż decyzja o
lokalizacji inwestycji celu publicznego indywidualizuje przecież sytuację prawną
inwestora dając mu prawo do wykonania wnioskowanej inwestycji w określonym w
decyzji miejscu. Udzielenie tego prawa musi przy tym odbyć się z uwzględnieniem
interesu osób trzecich. Jedną z podstawowych zasad, którymi powinny się kierować
organy prowadzące postępowanie i wydające decyzje administracyjne w zakresie
ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego jest bowiem zasada uwzględniania
wspomnianego interesu osób trzecich (art. 54 pkt 2 lit. d ustawy). Decyzja taka jako akt
zastępujący plan miejscowy może bowiem w bardziej lub mniej dolegliwy sposób
wpływać na uprawnienia różnych podmiotów, a zwłaszcza na ich prawo własności.
Dlatego też decyzje tego rodzaju powinny brać pod uwagę nie tylko unormowania ściśle
związane z lokalizacją inwestycji celu publicznego, ale również te przepisy, które
nakazują organom administracyjnym należyte wyważenie między interesem publicznym
a interesem indywidualnym. Wyważenie tego interesu w stosunku do inwestycji
liniowych powinno w szczególności polegać na wyczerpującym uzasadnieniu przebiegu
trasy zaplanowanej inwestycji, czego w niniejszej sprawie w zupełności zabrakło.
Analiza, o której mowa powinna być sporządzona przed sporządzeniem projektu
decyzji, bowiem jej wnioski powinny być zawarte w uzasadnieniu przyszłego
rozstrzygnięcia. Bez tych ustaleń, ocena czy planowana inwestycja może być
zrealizowana jest niemożliwa.
Najliczniejsza grupa spraw, bo aż 153, podobnie jak w latach ubiegłych dotyczyła
ustalenia warunków zabudowy oznaczonych symbolem 6153. W ramach tego symbolu,
w 53 sprawach skargi zostały odrzucone na posiedzeniach niejawnych głównie z
powodu braków fiskalnych skarg, w 57 przypadkach skargi zostały oddalone, w 22
sprawach Sąd uchylił rozstrzygnięcia organów obu instancji, w 2 sprawach
postępowanie sądowoadministracyjne zostało umorzone z powodu cofnięcia skargi,
natomiast w 7 przypadkach sprawy połączono do wspólnego rozpoznania i
rozstrzygnięcia. W zdecydowanej większości spraw odnoszących się do ustalenia
warunków zabudowy, w których skargi zostały uwzględnione powodem usunięcia z
obrotu prawnego zaskarżonych decyzji było nieprawidłowe odczytanie przez organ
administracyjny wniosku inwestora w zakresie planowanej przez niego inwestycji oraz
przeprowadzona 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
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zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588) analiza funkcji oraz cech
zabudowy i zagospodarowania terenu. Przykładowo taka sytuacja miała miejsce w
sprawach sygn. akt: II SA/Łd 31/12, II SA/Łd 1128/11, II SA/Łd 194/12, II SA/Łd 671/12,
II SA/Łd 484/12.
W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1128/11 Sąd uwzględniając skargę stwierdził, że analiza
i określenie wskaźnika wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do
powierzchni działki, szerokości elewacji frontowej, wysokości górnej krawędzi elewacji
frontowej, jej gzymsu lub attyki, geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość głównej
kalenicy i układ połaci dachowych, kierunku głównej kalenicy dachu w stosunku do
frontu działki) zostały przeprowadzone w oparciu o projekt budowlany dotyczący decyzji
o pozwoleniu na budowę innej inwestycji, a nie tak jak wymagają tego przepisy § 5 ust.
1, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1, § 8 ust. 1 rozporządzenia w odniesieniu do zabudowy już
istniejącej

na

działkach

sąsiednich,

znajdujących

się

w

granicach

obszaru

analizowanego. Zdaniem Sądu organ ocenia spełnienie wymogów nowej zabudowy
według istniejącego stanu zabudowy i zagospodarowania terenu działki sąsiedniej
według stanu faktycznego istniejącego w dniu wydania decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy. Przyszłe zamierzenia zmiany zagospodarowania sąsiedniej działki nie mogą
mieć znaczenia prawnego przy rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy ustalenia
warunków zabudowy. Na równi z działką sąsiednią zabudowaną, o której mowa w art.
61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), dla potrzeb ustalenia warunków
zabudowy, należy traktować działkę, na której jest rozpoczęta budowa na podstawie
ważnych decyzji lokalizacyjnych i pozwolenia na budowę. Przyjmując jako wyznacznik
dla nowej zabudowy realizowany budynek wielorodzinny organy zobowiązane są
wykazać, że jego stan w dacie wydawania decyzji to co najmniej tzw. stan surowy
zamknięty. Dopiero wówczas możliwe byłoby uznanie, że działka sąsiednia jest
zabudowana. W rozpoznawanej sprawie natomiast, Sąd wskazał, że brak jest
jakichkolwiek dowodów, które pozwoliłyby uznać, że osiedle mieszkaniowe A, które
stało się wyznacznikiem ustalenia parametrów nowej zabudowy zostało wybudowane,
czy też, że jest w trakcie realizacji, a prace budowlane są chociażby na etapie stanu
surowego zamkniętego.
Z kolei w motywach wyroku dotyczącego sprawy sygn. akt II SA/Łd 139/12 Sąd
odwołując się do regulacji art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
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przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podkreślił, że
zaprezentowania w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, a pozostająca w oderwaniu od
wyników analizy, potrzeba „rezerwacji terenów” dla poszerzenia drogi, nie może
stanowić uzasadnienia dla odmiennego określenia linii zabudowy. Inwestycja nie może
być bowiem sytuowana w odległości od drogi publicznej mniejszej niż ukształtowana
dotychczasową zabudową i jest to jedyne ograniczenie w odniesieniu do linii zabudowy,
wynikające z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wymagań, dotyczących nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Normą prawną, która mogłaby linię zabudowy ukształtować w sposób
odmienny, niż wynika to z dotychczasowej linii zabudowy, mógłby być jedynie
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo Sąd zauważył, że
możliwość lokalizacji budynków przy granicy z działką sąsiednią stanowiła i stanowi
obecnie wyjątek od ogólnej zasady sytuowania budynków w określonej, minimalnej
odległości. Zatem lokalizowanie inwestycji przy granicy nieruchomości jest możliwe ale
wyjątkowo, gdy istnieją po temu szczególnie uzasadnione przyczyny. Organ,
rozstrzygając kwestię możliwej lokalizacji przy granicy winien mieć na uwadze przede
wszystkim, zgodnie z poglądem Trybunału Konstytucyjnego, przepisy „prawa
sąsiedzkiego” a w szczególności przepisy art. 140 i art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Treść tych przepisów wskazuje
wprawdzie na to, iż nie ma zakazu budowy w granicy nieruchomości sąsiedniej, jak też
warunku uzyskania na taką budowę zgody sąsiada, jednakże nie oznacza to, że
orzekający w sprawie organ administracji publicznej rozstrzyga sprawę w sposób
dowolny albo że wszelkie rozważania w tym zakresie odnosić się będą wyłącznie do
przepisów w sprawie warunków technicznych, analizowanych na etapie ubiegania się
przez inwestora o pozwolenie na budowę. Ustalenie warunków zabudowy (jak w
niniejszej sprawie) dla inwestycji usytuowanej w granicy nieruchomości, choć
dopuszczalne w świetle regulacji, określonej w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),
wymagało analizy sprawy, przy uwzględnieniu zasady równego traktowania wszystkich
stron (art. 32 ust. 1 Konstytucji) i przepisów konstytucyjnych o ochronie prawa
własności, jak też przepisów art. 140 i art. 144 Kodeksu cywilnego.
Sąd w motywach wyroku sygn. akt II SA/Łd 598/12 oddalającego skargę na decyzję
Kolegium uchylającą rozstrzygnięcie organu I instancji i odmawiającą ustalenia
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warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej wraz z
niezbędną infrastrukturą podzielając ugruntowaną w tym zakresie linię orzeczniczą
wskazał, że organ nie ma możliwości wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
jeśli chociażby część działki, na której planowana jest inwestycja wymagała zmiany
przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne. Decyzja o warunkach zabudowy
nie określa wszak dokładnego usytuowania obiektu na działce, co ma miejsce dopiero
na etapie postępowania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Stanowi jednak promesę
do wydania takiego pozwolenia w odniesieniu do całej działki, zaś organ administracji
architektoniczno – budowlanej związany warunkami decyzji o warunkach zabudowy nie
jest uprawniony do rozważania kwestii możliwości zabudowy z uwagi na charakter
gruntów, stanowiących teren inwestycji.
W ramach ostatniej grupy spraw w przedmiocie ustalenia opłaty związanej ze
wzrostem wartości nieruchomości oznaczonych symbolem 6157 spośród 13 spraw, 5
skarg odrzucono na posiedzeniu niejawnym z powodu braków formalnych, w 3
sprawach umorzono postępowanie sądowoadministracyjne z powodu cofnięcia skargi, 1
skargę oddalono, zaś w 4 sprawach Sąd skargi uwzględnił uchylając decyzję organu I i
II instancji.
W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1368/11 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i podzielając stanowisko organów administracyjnych
o spełnieniu przesłanek warunkujących zastosowanie art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wywiódł, że wycena prawidłowo
dotyczy całej nieruchomości, skoro zmiana przeznaczenia jej części pod różne funkcje
ma niewątpliwy wpływ na jej wartość jako całości, zwłaszcza, że strona nie dokonała
ewidencyjnego podziału swojej działki i sprzedała ją jako jedną dużą działkę o
różnorodnym

przeznaczeniu

w

obecnie

obowiązującym

miejscowym

planie

zagospodarowania przestrzennego. W przekonaniu Sądu jedynie ewidencyjny podział
skutkowałby sporządzeniem wyceny dla każdej wyodrębnionej działki z osobna.
Z kolei w sprawie sygn. akt II SA/Łd 1176/11 Sąd wydając wyrok uchylający decyzje
organów obu instancji podzielił ugruntowany w judykaturze pogląd, że jedynym prawnie
dopuszczonym sposobem umożliwiającym skorzystanie z operatu szacunkowego po
upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, jest potwierdzenie jego aktualności
przez sporządzającego operat rzeczoznawcę. Nieważny operat nie może być oceniany
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przez organ administracji. Jednocześnie Sąd stwierdził, że określony w art. 156 ust. 3
ustawy o gospodarce nieruchomościami termin 12 miesięcy dotyczy również organu
odwoławczego, który jest organem merytorycznym w sprawie, zobligowanym do
powtórnego rozpatrzenia całości sprawy. Wobec tego materiał dowodowy znajdujący
się w aktach sprawy, jakim jest operat szacunkowy, musi nadawać się do wykorzystania
w prowadzonym postępowaniu, czyli w tym przypadku musi on być aktualny na etapie
postępowania odwoławczego, bowiem operat dezaktualizuje się ze względu na zmiany
innych czynników, wymienionych w art. 154 ust. 1 u.g.n., w tym chociażby o dostępne
rzeczoznawcy dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.
Dodatkowo Sąd argumentował, iż organ wymierzając jednorazową opłatę z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości wobec wielości podmiotów zobowiązanych musi
bardzo precyzyjnie określić czy wymierzona opłata nakładana jest na podmioty
solidarnie, czy też na każdy podmiot z osobna. Sąd zauważył również, że decyzja
organu I instancji określała termin uiszczenia opłaty planistycznej i wskazywała, że
nieuregulowanie określonej należności spowoduje jej ściągnięcie w trybie egzekucji
administracyjnej, co nie znajduje żadnego oparcia w przepisach obowiązującego prawa.
Określenie daty wykonania obowiązku nałożonego na stronę dopuszczalne jest tylko
wtedy, gdy przepis prawa materialnego, stanowiący podstawę prawną decyzji
administracyjnej przewiduje możliwość określenia w tej decyzji daty wykonania
obowiązku, co w tym wypadku nie miało miejsca.
Podsumowując, przedstawione wyżej sprawy niewątpliwie nie wyczerpują
problematyki szeroko rozumianego zagospodarowania przestrzennego, jednakże
przywołane orzeczenia obrazują przyjętą w tym zakresie linię orzecznictwa. W
rozważanym roku orzeczniczym nie wystąpiły nowe zagadnienia lub problemy prawne,
które zmieniałyby utrwalone orzecznictwo, czy też stwarzały istotne trudności
orzecznicze.
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SPRAWY KOMBATANCKIE
Orzeczenia

będące przedmiotem

poniższej analizy,

dotyczą

zagadnień,

uregulowanych dwoma 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. Organem właściwym do rozstrzygania spraw
w oparciu o powyższe regulacje jest Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
W 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęło ogółem
46 spraw kombatanckich, zatem nastąpił spadek wpływu owych spraw w porównaniu z
rokiem poprzednim. Na gruncie ustawy o kombatantach wpłynęło 6 spraw, natomiast na
gruncie ustawy o świadczeniu pieniężnym 40 spraw. W tym okresie tutejszy Sąd
zakończył 7 spraw o przyznanie uprawnień kombatanckich; z czego w 6 oddalono
skargę, zaś w 1 uchylono zaskarżoną decyzję. Natomiast na gruncie ustawy o
świadczeniu pieniężnym załatwiono 76 spraw, z czego w 27 sprawach oddalono
skargę, w 44 uchylono zaskarżoną decyzję, w 1 stwierdzono nieważność zaskarżonej
decyzji, natomiast w 4 sprawach skargę odrzucono.
Wśród spraw rozpoznawanych na gruncie ustawy o kombatantach, tutejszy Sąd
tylko w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 426/12 sporządził uzasadnienie wyroku, którym
uchylona została decyzja Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych

odmawiająca

przyznania

uprawnień

kombatanckich.

W

postępowaniu tym skarżący domagał się przyznania uprawnień na podstawie art. 4 ust.
1 lit. b ustawy o kombatantach, zgodnie z którym przepisy tejże ustawy stosuje się
również do osób, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego, a
represją było przebywanie z przyczyn politycznych, narodowościowych, religijnych i
rasowych w miejscach odosobnienia, w których warunki pobytu nie różniły się od
warunków w obozach koncentracyjnych, a osoby tam osadzone pozostawały w
dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa. W takiej sytuacji kluczową kwestią było
ustalenie przez organ, czy skarżący przebywał w miejscu odosobnienia, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 lit. b ustawy, a także jaki charakter miał ten pobyt. Przyczyną uchylenia
decyzji były niedostatki zaskarżonej decyzji w zakresie gromadzenia i oceny materiału
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dowodowego dla wykazania powyższej okoliczności. Sąd zarzucił organowi wydanie
decyzji w tej sprawie z istotnym naruszeniem art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 K.p.a.
Na gruncie spraw z ustawy o kombatantach w 2012 r. NSA nie rozpoznawał
skarg kasacyjnych od orzeczeń tutejszego Sądu.
Bieżący rok był kolejnym, w którym sprawy na gruncie ustawy o świadczeniu
pieniężnym miały swe źródło w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia
2009 r. w sprawie sygn. akt K 49/07 oraz w ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie
ustawy 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 72, poz. 380).
Zasadniczym powodem uchylania przez sąd zaskarżonych decyzji były istotne
naruszenia przez organ przepisów postępowania administracyjnego w zakresie
gromadzenia i oceny materiału dowodowego (art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 K.p.a.). Spośród
wszystkich spraw, w których uchylono decyzję aż w 19 wyłączną tego przyczyną były
powyższe uchybienia (to m.in. sprawy o sygn. akt: II SA/Łd 1200/11, II SA/Łd 1110/11,
II SA/Łd 1117/11, II SA/Łd 1133/11, II SA/Łd 1253/11, II SA/Łd 467/12, II SA/Łd 649/12,
II SA/Łd 212/12, II SA/Łd 548/12, II SA/Łd 635/12).
W kolejnych 17 sprawach powyższe istotne naruszenia przepisów postępowania
administracyjnego były powiązane z naruszeniami przepisów prawa materialnego, które
miały wpływ na wynik sprawy (to m.in. sprawy o sygn. akt II SA/Łd 717/12, II SA/Łd
733/12, II SA/Łd 612/12, II SA/Łd 548/12, II SA/Łd 328/12, II SA/Łd 326/12, II SA/Łd
189/12, II SA/Łd 1199/11, II SA/Łd 1313/11, II SA/Łd 1345/11).
W 4 sprawach wyłączną przyczyną uchylenia zaskarżonych decyzji były
naruszenia prawa materialnego mające wpływ na wynik postępowania (to sprawy o
sygn. akt: II SA/Łd 566/12, II SA/Łd 1332/11, II SA/Łd 1295/11, II SA/Łd 137/12).
Zasadniczym źródłem wszystkich naruszeń prawa materialnego była nieprawidłowo
dokonywana przez organ interpretacja przepisu art. 2 ust. 2a ustawy o świadczeniu
pieniężnym.
Organ dokonując wykładni pojęcia represji jako deportacji (wywiezienia) do pracy
przymusowej uznawał istnienie represji jedynie w odniesieniu do tych sytuacji, w których
wywiezienie do pracy nastąpiło na znaczną odległość od miejsca dotychczasowego
zamieszkania (co najmniej kilkadziesiąt kilometrów). W tym zakresie odwoływał się do
argumentacji Trybunału Konstytucyjnego z wyroku w sprawie K 49/07. Z tymi poglądami
nie zgadzał się tutejszy Sąd wskazując, iż kryterium geograficzne zostało pominięte w
noweli ustawy z dnia 25 lutego 2011 r., a tym samym od dnia wejścia w życie tej ustawy
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brak jest powodów aby różnicować sytuację wywiezionych do pracy przymusowej
zależnie od tego na jaką odległości od miejsca zamieszkania nastąpiła deportacja.
Tutejszy Sąd nie akceptował także zapatrywania organu, iż represją na gruncie
powyższej ustawy jest jedynie taka sytuacja, w której widomym celem deportacji
(wywiezienia) z miejsca zamieszkania była praca przymusowa. Kontrowersja w tym
zakresie powstała na tle licznych spraw, w których niewątpliwym, bo wynikającym z
dokumentów celem masowych deportacji (wywiezienia) ludności było utworzenie przez
okupacyjne władze niemieckie poligonu wojskowego w okolicach Sieradza. Skutkiem
owego działania było wywiezienie ludności do niemieckich gospodarstw rolnych
położonych w różnych miejscowościach, gdzie deportowana ludność wykonywała pracę
przymusową. Tutejszy Sąd wskazywał, iż dla możliwości podlegania represji, o której
mowa w ustawie, nie jest wyłącznie istotny cel dokonywania deportacji przez władze
niemieckie. Nawet jeśli pierwotnym celem deportacji (wywiezienia) ludności z
dotychczasowych miejsc zamieszkania była potrzeba uzyskania przez władze
niemieckie terenów pod poligon wojskowy, to okoliczność, iż w następstwie owej
deportacji ludność trafiała do miejsc, w których zmuszona była wykonywać pracę
przymusową na rzecz okupanta, tworzy taką sytuację, która wskazuje, iż ludność ta
podlegała represji, o której mowa w art. 2 ust. 2a ustawy o świadczeniu pieniężnym.
W 2012 r. zaznaczył się niepokojący trend w kontrolowanej działalności
orzeczniczej Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W
8 sprawach, które po raz kolejny były przedmiotem kontroli przez tutejszy sąd,
powodem uchylenia zaskarżonych decyzji było naruszenie przez organ art. 153 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądem administracyjnym (Dz.
U. z 2012 r. poz. 212 ze zm.), wskutek pominięcia przy ponownym rozpoznawaniu
sprawy oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania, wyrażonych w
prawomocnym wyroku tutejszego Sądu. Najczęściej dochodziło po stronie organu do
ponownej oceny materiału dowodowego w sposób sprzeczny z wcześniejszymi
wskazaniami Sądu bądź do zaniechania dokonania ustaleń, które tutejszy Sąd uznawał
za istotne dla możliwości legalnego załatwienia sprawy (tak w sprawach o sygn. akt II
SA/Łd 359/12, II SA/Łd 1213/11, II SA/Łd 206/12, II SA/Łd 1163/11, II SA/Łd 1237/11, II
SA/Łd 1017/11, II SA/Łd 931/11, II SA/Łd 468/12).
Na gruncie spraw z ustawy o świadczeniu pieniężnym w 2012 r. NSA
rozpoznawał 2 skargi kasacyjne od orzeczeń tutejszego Sądu, które oddalił.
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SPRAWY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
Sprawy z zakresu pomocy społecznej, oznaczone w zarządzeniu Prezesa NSA
w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych symbolem 623,
obejmują sprawy dotyczące zagadnień takich jak: zasiłki celowe i okresowe (symbol
6320), zasiłki stałe (symbol 6321), usługi opiekuńcze, w tym dotyczące skierowania do
domu pomocy społecznej (symbol 6322), rodzin zastępczych i pomocy na
usamodzielnienie się wychowanka rodziny zastępczej (symbol 6324) oraz inne sprawy
o symbolu podstawowym (symbol 6329).
Wśród spraw zakwalifikowanych przedmiotowo do pierwszej kategorii spraw
objętych symbolem 6320, czyli dotyczących zasiłków celowych i okresowych, zwrócić
uwagę należy na sprawę o sygnaturze II SA/Łd 333/12. W tej sprawie sąd wyraził
oczywisty pogląd, iż ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2009 roku, Nr 175, poz. 1362 ze zm.) wyróżnia zasadniczo dwa rodzaje świadczeń z
pomocy społecznej, wskazując na: świadczenia obligatoryjne – np. co do zasady
zasiłek okresowy i świadczenia fakultatywne – np. zasiłek celowy. Świadczenia
obligatoryjne charakteryzują się tym, że nie pozostawiają organowi wyboru w sposobie
rozstrzygnięcia, o ile podmiot wnioskujący o świadczenie, spełnia warunki prawem
przewidziane (najczęściej to kryterium dochodowe) i w tym zakresie mamy do czynienia
z aktem administracyjnym związanym. Uznaniu organu administracji w zakresie
przyznania zasiłku okresowego pozostawiono jedynie okres, na jaki rzeczony zasiłek
miałby być przyznany. Tym samym, w powołanej sprawie II SA/Łd 333/12 sąd uznał, że
błędny był pogląd organów, iż zasiłek okresowy jest świadczeniem o charakterze
fakultatywnym. W powołanej sprawie sąd wyraził także pogląd, iż oceniając współpracę
wnioskodawcy z pracownikiem socjalnym, organ winien wykazać, że ponad wszelką
wątpliwość

wystąpiły

okoliczności

braku

współdziałania

i

nawet,

gdy

brak

współdziałania jest ewidentny, to za przyznaniem pomocy społecznej mogą przemawiać
jej cele. Odmowa przyznania świadczenia o charakterze obligatoryjnym może nastąpić
tylko wyjątkowo, np. gdy wnioskodawca w sposób rażący nie podejmuje współpracy. W
niniejszej

sprawie,

skarżący

nie

pozostawał

bierny,

bowiem

nie

utrudniał

przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i oceny jego sytuacji materialnej, brał udział
w projekcie skierowanym do osób bezrobotnych i czynił starania w celu uzyskania
pracy.
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W sprawie II SA/Łd 616/12 sąd dokonał wykładni pojęcia rodzina. W pierwszej
kolejności powołując się na treść art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej sąd
wskazał, iż rodziną w rozumieniu ustawy są osoby spokrewnione lub niespokrewnione,
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Dla sądu
nie było wątpliwości, iż mamy do czynienia z rodziną w przypadku dwóch osób, które
wspólne zamieszkują w niewielkim jednoizbowym mieszkaniu, korzystają z tych samych
mebli, wyposażenia mieszkania i jedna z nich jest zaopatrywana w żywność przez
drugą osobę.
Najliczniejszą kategorię spraw w ramach symbolu 6320 stanowiły sprawy
dotyczące przyznania zasiłku celowego i zasiłku celowego specjalnego. Decyzje
organów administracji orzekających w tym przedmiocie, z uwagi na to, iż powołane
świadczenia

mają

charakter fakultatywny,

wydawane

są

w

ramach

uznania

administracyjnego. W takiej sytuacji organ ma obowiązek szczególnie dokładnego
ustalenia stanu faktycznego, czyli sytuacji materialno – życiowej wnioskodawcy, co
powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu skonstruowanym zgodnie z
wymaganiami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego. Pogląd taki
znalazł swoje potwierdzenie m. in. w sprawie o sygnaturze II SA/Łd 558/12, II SA/Łd
693 i II SA/Łd 694/12, jak i w sprawie II SA/Łd 763/12. Jednocześnie sąd w sprawie II
SA/Łd 284/12 uznał zasadność skargi, wskazując, że nie spełnia wymogów art. 107 § 3
Kodeksu postępowania administracyjnego uzasadnienie decyzji, które jest krótkie i
lakoniczne

oraz sprowadza

się

do konkluzji,

że

strona odmówiła

przyjęcia

zaproponowanych ofert pracy, świadomie pogarszając swoją sytuację, mimo iż
spoczywał na niej obowiązek współdziałania. Tymczasem z akt sprawy wynikało, iż
skarżąca aplikowała do pracy w dwóch zakładach. W ocenie sądu, brak odpowiedzi
pracodawcy na złożone CV (zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę obecnie panującą
sytuację na rynku pracy i wysokie bezrobocie w rejonie), nie może być bowiem
kwalifikowany jako brak współdziałania, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o
pomocy społecznej.
W sprawie II SA/Łd 287/11 sąd wskazał, iż wobec braku danych o środkach
przydzielonych i będących w dyspozycji organu w okresie, którego dotyczy wniosek o
przyznanie pomocy, nie sposób zweryfikować stanowiska organu, że nie dysponował
on wystarczającymi środkami dla uwzględnienia wniosku strony. W sprawie organ
pierwszej instancji odwołał się do planu finansowego za poprzedni rok kalendarzowy.
To oznacza, że nie uzasadniono w sposób właściwy rozstrzygnięcia, nie wykazano, że
zaistniała przesłanka uzasadniająca odmowę przyznania świadczenia ze względu na
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brak środków. W ocenie sądu organy administracji winny w uzasadnieniu decyzji
wskazać przyjęte kryteria rozdziału środków, czy kryteria decydujące o wysokości
przydzielanych środków. Zarzut braku przejrzystości decyzji jest uzasadniony, skoro
organ nie wyjaśnił wysokości przyznanego świadczenia, zastosowanych kryteriów
doboru osób i ustalania konkretnej wysokości zasiłku (np. II SA/Łd 693/12 i II SA/Łd
694/12).
W powoływanych już sprawach II SA/Łd 333/12, jak i II SA/Łd 693/12 i II SA/Łd
694/12 sąd zwracał także uwagę na to, iż oferowana podopiecznemu pomoc ma być
adekwatna do jego potrzeb, a odmowa przyznania danej pomocy w takiej sytuacji nie
może być okolicznością przemawiającą przeciwko podopiecznemu w razie wystąpienia
z kolejnym wnioskiem o udzielenie pomocy. W szczególności sąd wskazał, iż oferta
pomocy rzeczowej w postaci koców, czy pościeli, w sytuacji gdy podopieczny ma te
wszystkie rzeczy, nie może powodować dla niego negatywnych skutków na przyszłość.
Tak samo zaoferowanie odzieży w rozmiarze nieodpowiednim do potrzeb strony.
W drugiej kategorii spraw – symbol 6321 – odnoszących się do przyznania
zasiłków stałych zwrócić uwagę należy na sprawę II SA/Łd 222/12, gdzie organy
administracji postawiły tezę, która została podzielona przez sąd, iż skarżący marnotrawi
otrzymane świadczenie, bowiem nadużywa alkoholu, a otrzymanych z pomocy
społecznej świadczeń nie przeznacza zgodnie z ich celem. W tej sytuacji uzasadniony
był pogląd o konieczności zmiany formy wypłaty świadczenia w postaci zasiłku stałego
(z pieniężnej na niepieniężną). Opisana sytuacja, zdaniem sądu, wypełnia znamiona
art. 11 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
W sprawie II SA/Łd 423/12 sąd uznał, że 27 – letni pobyt w zakładzie karnym
mógł skutkować rozpadem więzi małżeńskiej. W takiej sytuacji, mimo iż skarżący po
opuszczeniu zakładu przebywa w mieszkaniu żony, możliwa jest sytuacja, gdy każde z
nich prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe. Innymi słowy, zamieszkiwanie w
jednym mieszkaniu nie jest wystarczającą przesłanką do stwierdzenia prowadzenia
wspólnego gospodarstwa domowego.
W ramach spraw zakwalifikowanych do symbolu 6322 definiowanego jako
sprawy dotyczące usług opiekuńczych, w tym skierowania do domu pomocy społecznej
dostrzec wypada jednolity pogląd sądu, iż z treści przepisów art. 54 – 59 ustawy o
pomocy społecznej wynika iż procedura związana z przyjęciem danej osoby do domu
pomocy społecznej składa się z trzech etapów. Etap pierwszy i drugi obejmuje
skierowanie, umieszczenie w danej placówce i przyjęcie danej osoby do domu pomocy
społecznej, co stanowi realizację decyzji i ma charakter czynności materialno –
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technicznej. Powołany pogląd znalazł swoje odzwierciedlenie w sprawach II SA/Łd
1341/11, II SA/Łd 21/12, II SA/Łd 425/12, II SA/Łd 631/12 i II SA/Łd 987/12.
W drugiej z powołanych spraw sąd wskazał, że organy prowadząc postępowanie
w sprawie wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej, po ustaleniu, iż dom,
który wybrała strona jest zajęty i czas oczekiwania w nim na miejsce wynosi ponad 3
miesiące, zobligowane będą do rozważenia przeprowadzenia postępowania w trybie
art. 54 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej w ramach tegoż postępowania. Tym samym
organy w takiej sytuacji powinny podjąć działania w celu uzyskania zgody strony na
umieszczenie w innym domu pomocy społecznej. Nadto, w sprawie II SA/Łd 631/12
uzupełniając powyższy pogląd, sąd wyjaśnił, że wskazanie konkretnej placówki, w której
umieszczony zostanie wnioskodawca dokonuje się dopiero na etapie umieszczenia w
domu pomocy społecznej. Postępowanie w tym przedmiocie winno być, co do zasady,
wszczęte niezwłocznie po ustatecznieniu się decyzji o skierowaniu do domu pomocy
społecznej, z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 59 ust. 3 ustawy o pomocy
społecznej (powiadomienie o wpisaniu na listę oczekujących jeśli okres oczekiwania na
umieszczenie przekracza 3 miesiące) oraz po ewentualnym rozważeniu możliwości
zastosowania procedury, określonej w art. 54 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej
(wskazanie

domu

pomocy

społecznej

zlokalizowanego

jak

najbliżej

miejsca

zamieszkania w którym okres oczekiwania wynosi mniej niż 3 miesiące). W przypadku
zwłoki organów w tym zakresie, stronie służyć będzie (po wyczerpaniu trybu
postępowania przed organami administracji) prawo do

wniesienia skargi na

bezczynność organu. Informacja, o której mowa w art. 59 ust. 3 ustawy o pomocy
społecznej nie jest rozstrzygnięciem, podlegającym zaskarżeniu w administracyjnym
toku instancji, w konsekwencji zaś – nie podlega zaskarżeniu w postępowaniu
sądowoadministracyjnym.
W roku 2012 nie wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
żadna sprawa zakwalifikowana do symbolu 6323 z zakresu udzielenia, jak i cofnięcia
zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.
W analizowanym roku orzeczniczym niewielki odsetek spraw stanowiły
zagadnienia dotyczące rodzin zastępczych i pomocy na usamodzielnienie dla
wychowanka rodziny zastępczej (symbol 6324). W ramach tego symbolu dostrzec
należy, iż zagadnienie dotyczące rodzin zastępczych, do dnia 31 grudnia 2011 r.
regulowane było przepisami ustawy o pomocy społecznej. Z dniem 1 stycznia 2012 r.
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weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).
Sąd w sprawie II SA/Łd 360/12 zwrócił uwagę na to, iż przepis przejściowy,
zawarty w art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
stanowi, iż sprawy o wynagrodzenia, dodatki oraz świadczenia na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka lub osoby przebywającej w rodzinie zastępczej lub placówce
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, do których prawo powstało przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają, z zastrzeżeniem ust. 9, rozpatrzeniu na
zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych, na wniosek osoby
otrzymującej te świadczenia, dodatki i wynagrodzenia. Wniosek wspomniany, składa się
w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 226 ust. 6). Przy
czym obowiązkiem organu jest pouczenie strony o przysługującym mu uprawnieniu (art.
226 ust. 7). Właśnie w powołanej sprawie sąd zwrócił uwagę na obowiązek pouczenia
rodziny zastępczej o treści przepisów przejściowych, a zaniechanie realizacji tego
obowiązku sąd uczynił zasadniczym powodem wyeliminowania z obrotu prawnego
kwestionowanej w skardze decyzji organu odwoławczego.
Niewątpliwie najliczniejszą i najbardziej różnorodną kategorię spraw stanowiły
te

oznaczone symbolem 6329, definiowanym

jako

sprawy

inne o symbolu

podstawowym 632. W tym zakresie zauważyć należy dwa zasadnicze zagadnienia o
charakterze merytorycznym. Pierwsze z tych zagadnień dotyczy możliwości uznania
pobranych przez stronę świadczeń za nienależnie pobrane, a w dalszej konsekwencji
nałożenia na stronę obowiązku zwrotu tych świadczeń. Drugie zagadnienie odnosi się
do możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem
opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
W pierwszej grupie powołanych zagadnień postawić należy tezę, iż warunkiem
stwierdzenia przez organ, iż dana osoba pobrała nienależnie świadczenia rodzinne i w
konsekwencji powinna dokonać ich zwrotu jest ustalenie, że świadczeniobiorca został
pouczony o braku prawa do ich pobierania. W przekonaniu sądu warunek ten będzie
można uznać za spełniony tylko wówczas, gdy owo pouczenie będzie sformułowane w
sposób jasny i zrozumiały dla strony, a skoro ma ono wywoływać w przyszłości skutki
prawne wobec strony winno być zindywidualizowane i skonkretyzowane. Pamiętać
bowiem trzeba, że świadczenie z pomocy społecznej wielokrotnie przyznawane jest
osobom niepełnosprawnym oraz będącym w podeszłym wieku, niejednokrotnie bardzo
schorowanym, o znacznym stopniu niepełnosprawności fizycznej i psychicznej,
mającym często ograniczone możliwości percepcji. Kierowane pouczenie powinno być
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ponadto dostępne dla strony w każdym czasie, tak ażeby miała ona możliwość
skonfrontowania sytuacji, w jakiej się znajduje z okolicznościami podniesionymi w
pouczeniu. Z tego też powodu winno być ono zamieszczone oprócz wniosku, również w
decyzji ustalającej uprawnienie do świadczenia bądź też w odrębnym dokumencie,
który strona otrzyma za potwierdzeniem odbioru. Warunku tego nie będzie natomiast
spełniało pouczenie zamieszczone wyłącznie w formularzu wniosku o przyznanie
świadczenia, chociażby nawet zostało ono opatrzone podpisem strony, który to
formularz stanowi element akt administracyjnych sprawy, a strona nie ma do niego
dostępu na co dzień. Pogląd powyższy znalazł się w sprawie II SA/Łd 1339/11, II SA/Łd
1367/11, II SA/Łd 19/12, II SA/Łd 25/12, II SA/Łd 28/12, II SA/Łd 51/12, II SA/Łd 104/12,
II SA/Łd 115/12 oraz II SA/Łd 431/12.
W sprawach odnoszących się do kwestii zwrotu nienależnie pobranych
świadczeń w orzecznictwie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wykształcił
się jednolity pogląd, iż w sytuacji, gdy upłynął już okres na jaki świadczenie zostało
przyznane, brak jest podstaw do uchylenia lub zmiany w trybie art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z
2009 roku Nr 1, poz. 7 ze zm.), ostatecznej decyzji przyznającej świadczenie. Uchylenie
lub zmiana decyzji przyznającej świadczenie rodzinne nie może bowiem nastąpić z
mocą wsteczną. W takim wypadku zastosowanie znajduje już tylko materialnoprawna
instytucja

zwrotu

nienależnie

pobranego

świadczenia.

Pogląd

zacytowany

zaprezentowano w sprawach: II SA/Łd 1329/11, II SA/Łd 42/12, II SA/Łd 101/12 i II
SA/Łd 449/12.
Problem, który wielokrotnie pojawiał się na wokandzie Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi w roku 2012, to zagadnienie dotyczące przyznania prawa do
świadczenia pieniężnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w
związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
I tak w sprawach: II SA/Łd 143/12, II SA/Łd 190/12, II SA/Łd 203/12, II SA/Łd 216/12, II
SA/Łd 223/12, II SA/Łd 288/12, II SA/Łd 296/12, II SA/Łd 357/12, II SA/Łd 368/12, II
SA/Łd 370/12, II SA/Łd 398/12, II SA/Łd 443/12, II SA/Łd 617/12, II SA/Łd 629/12, II
SA/Łd 638/12 i II SA/Łd 869/12 sąd wypowiadał się o uprawnieniu małżonka do
uzyskania rzeczonego świadczenia, a w sprawach II SA/Łd 295/12, II SA/Łd 427/12, II
SA/Łd 451/12, II SA/Łd 637/12 i II SA/Łd 1006/12 odnosił się do uprawnienia rodzica i
dziecka do uzyskania tegoż świadczenia. Pozostałe sprawy dotyczyły m. in. opieki nad
ciotką (II SA/Łd 33/12), wujkiem (II SA/Łd 261/12), bądź ojczymem (II SA/Łd 37/12).
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W przeważającej ilości wymienionych spraw sąd wyeliminował z obrotu
prawnego decyzje organów obu instancji, a tylko w kilku zaskarżoną decyzję. Stan
faktyczny we wszystkich powołanych wyrokach odnosił się do sytuacji, w której organy
odmawiały przyznania wnioskowanego świadczenia powołując się na treść art. 17 ust. 5
pkt 2 lit. „a” ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stanowi, iż świadczenie
pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku
małżeńskim, chyba że małżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności. W każdym z tych wyroków skład orzekający powoływał pogląd
Trybunału Konstytucyjnego zaprezentowany w wyroku z dnia 18 lipca 2008 r., w
sprawie o sygn. akt P 27/07 (OTK - A 2008/6/107), gdzie Trybunał podkreślił, iż stricte
gramatyczna wykładnia przepisów art. 17 ust. 1 i art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. „a” ustawy o
świadczeniach rodzinnych jest sprzeczna z zasadą równości wyrażoną w art. 32
Konstytucji RP. Tym samym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 17 ust. 1 ustawy o
świadczeniach rodzinnych, w zakresie, w jakim uniemożliwia nabycie prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym osobie zdolnej
do pracy, niezatrudnionej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym
niż jej dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny, jest niezgodny z art. 32 ust. 1
Konstytucji RP. W motywach wspomnianego wyroku Trybunał podkreślił, że wprawdzie
orzeczenie o niekonstytucyjności dotyczy wyłącznie art. 17 ust. 1 ustawy o
świadczeniach rodzinnych, ale do organów stosujących przepisy tej ustawy należeć
będzie ocena skutków stwierdzenia niekonstytucyjności zaskarżonego art. 17 ust. 1
ustawy w konfrontacji z innymi przesłankami określającymi prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego. Trybunał zwrócił szczególną uwagę na znaczenie art. 17 ust. 5 pkt 2
lit. „a” ustawy dla sprawy, w której zapadł powyższy wyrok, a w którym to stanie
faktycznym o świadczenie pielęgnacyjne wystąpił współmałżonek. Redakcja pytania
prawnego, skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego, ograniczona jedynie do
przepisu art. 17 ust. 1 ustawy, uniemożliwiła Trybunałowi zajęcie stanowiska odnośnie
art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. „a”, tym niemniej końcową wypowiedzią Trybunał zasygnalizował
istotę problemu i wprost zauważył, że to organ orzekając w sprawie przyznania
świadczenia pielęgnacyjnego z uwagi na opiekę nad współmałżonkiem musi „ocenić
skutek stwierdzenia niekonstytucyjności art. 17 ust. 1 ustawy” w dawnym brzmieniu. W
ocenie sądu, literalna wykładnia art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. „a” ustawy o świadczeniach
rodzinnych, która wyklucza prawną możliwość przyznania świadczenia osobie
sprawującej

opiekę

nad

małżonkiem,

w

kontekście

orzeczenia

Trybunału

Konstytucyjnego, a w szczególności uregulowań zawartych w ustawie zasadniczej, nie
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podlega aprobacie. Niweczy bowiem skutki wspomnianego orzeczenia w odniesieniu do
osób pozostających w związku małżeńskim. Konkluzja wyroków Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego sprowadza się do stwierdzenia, iż organy prowadząc ponownie
postępowanie zobligowane będą dokonać wykładni art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. „a”, w związku
z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych z poszanowaniem konstytucyjnej
zasady równości, tak aby umożliwić najpełniejsze urzeczywistnienie norm, zasad i
wartości konstytucyjnych, stosownie do przywołanych wyżej motywów.
W

celu

uzupełnienia

wywodów

zwrócić

uwagę

należy

na

pogląd

zaprezentowany w sprawie II SA/Łd 451/12, iż osoba będąca rolnikiem, prowadząca
zatem gospodarstwo rolne i opłacająca składki w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego nie może być w związku z tym uznana za osobę, która – jak wymaga tego
art. 17 ust. 1 ustawy - nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o
niepełnosprawności. W uzasadnieniu dla takiego poglądu wskazano, że regulacja art. 3
pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych, które zawiera legalną definicję „zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej”, nie zawiera pracy we własnym gospodarstwie rolnym jako
formy „zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”. Ratio legis takiego unormowania
należy upatrywać w fakcie, że osoba prowadząca gospodarstwo rolne nie jest poddana
reżimowi pracy, charakterystycznemu dla zatrudnienia u innego podmiotu (określone
godziny pracy, miejsce wykonywania obowiązków, dyspozycyjność). W związku z czym,
przy właściwej organizacji pracy, rolnik może prowadzić gospodarstwo rolne i
jednocześnie sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
W tym miejscu przywołać należy także pogląd wyrażony w sprawie II SA/Łd
295/12, iż śmierć matki skarżącej w toku postępowania administracyjnego w sprawie
przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, nie spowodowała bezprzedmiotowości
postępowania odwoławczego. Niewątpliwie moment śmierci matki skarżącej, nad którą
sprawowała ona opiekę, poskutkował utratą prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Niemniej jednak wobec treści art. 24 ust. 2, ust. 2a i ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 ze zm.),
czyli przepisów regulujących kwestię początkowej daty, od której przysługuje
świadczenie pielęgnacyjne, przedmiotem zainteresowania organów winno być prawo
skarżącej do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od dnia złożenia wniosku, do
momentu śmierci matki.
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W konkluzji zwrócić uwagę należy, że w ramach wszystkich spraw zaliczonych
do symbolu 623 dostrzec można kilka spraw, w których powodem wyeliminowania z
obrotu prawnego kontestowanych rozstrzygnięć organów administracji było naruszenie
przepisów postępowania administracyjnego. Spraw tych było stosunkowo niewiele, a
dotyczyły one przede wszystkim zarzutu naruszenia art. 61 § 4 Kodeksu postępowania
administracyjnego poprzez zaniechanie przez organy wyjaśnienia rzeczywistej intencji
strony (np. II SA/Łd 1337/11, II SA/Łd 1371/11, II SA/Łd 96/12). W trzech przypadkach
sąd

stwierdził

nieważność

zaskarżonej

decyzji.

Pierwsza

sytuacja

dotyczyła

okoliczności, w której kwestionowana decyzja nie zawierała podpisów wszystkich
członków składu orzekającego Samorządowego Kolegium Odwoławczego (II SA/Łd
29/12), a kolejne dwie dotyczyły rozpoznania odwołania wniesionego po upływie
terminu (II SA/Łd 136/12 i II SA/Łd 442/12).
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SPRAWY Z ZAKRESU INFORMACJI PUBLICZNEJ
Wśród spraw z zakresu informacji publicznej przeważającą większość stanowiły
skargi na bezczynność organów z zakresie udostępnienia informacji publicznej.
W sprawie o sygn. akt II SAB/Łd 46/12 Sąd zauważył, że za wniosek o udzielenie
informacji publicznej uznać należy przesłanie zapytania drogą elektroniczną i to nawet,
gdy do jej autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny, wskazując, iż
postępowanie

w

sprawie

udzielenia

informacji

publicznej

ma

uproszczony

i

odformalizowany charakter, a osoba zadająca pytanie nie musi być nawet w pełni
zidentyfikowana, nie musi bowiem wykazywać interesu prawnego, ani interesu
faktycznego (art. 2 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej).
Jednocześnie podkreślono, że ustawa o dostępie do informacji publicznej określa
odrębny tryb postępowania administracyjnego, bowiem ustanawia, wymienia i precyzuje
trzy formy załatwienia (zakończenia) sprawy w przedmiocie udzielenia informacji na
wniosek zainteresowanego podmiotu, a mianowicie organ, do którego wniesiono
wniosek winien alternatywnie udostępnić tę informację w formie czynności materialnotechnicznej (art. 10 ustawy), odmówić jej udostępnienia (art. 16 ust. 1 ustawy) lub
umorzyć postępowanie (art. 14 ust. 2, w związku z art. 16 ust. 1 ustawy) w formie
decyzji administracyjnej. W konsekwencji wskazano, iż przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego mogą być stosowane tylko w przypadkach określonych w ustawie o
dostępie do informacji publicznej. Ta natomiast nie daje możliwości zastosowania art.
64 § 2 K.p.a, tj. pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Podobne stanowisko zajął skład orzekający w sprawie o sygn. akt II SAB/Łd
99/11, wskazując że Kodeks postępowania administracyjnego nie ma zastosowania do
udostępnienia informacji publicznej, gdyż ustawa o dostępie do informacji publicznej
zawiera odesłanie do stosowania tego kodeksu jedynie w odniesieniu do decyzji o
odmowie udzielenia informacji, nie zaś do materialnotechnicznej czynności polegającej
na jej udzieleniu.
W owej sprawie stwierdzono, ponadto, że Wójt Gminy jest podmiotem
zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej oraz, że dokumenty potwierdzające
wydatki ze środków funduszu sołeckiego stanowią informację publiczną, podlegającą
udostępnieniu.

Dodatkowo

Sąd

wskazał,

iż

fakt,

że

ewentualne

dokumenty

poświadczające wydatki z funduszu sołeckiego (jak rachunki czy faktury) wystawione
zostały przez podmioty prywatne (wobec czego nie stanowią dokumentów urzędowych)
nie oznacza, że dokumenty nie podlegają reżimowi ustawy o dostępie do informacji
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publicznej. Jak bowiem wskazano informacja publiczna obejmuje swoim znaczeniem
zdecydowanie szerszy zakres pojęciowy, niż dokumenty urzędowe. Wobec tego nie
można tego pojęcia zawężać i utożsamiać dostępu do informacji publicznej z dostępem
do dokumentów urzędowych. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może
nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw
innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego,
bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (art. 61 ust. 3
Konstytucji). Sąd jednocześnie podkreślił, iż nie można przy tym twierdzić, że
udostępnienie takich dokumentów oznaczało będzie automatycznie przekazanie
szczegółowych danych dotyczących kontrahentów wystawiających rachunki czy faktury
za wykonane na zlecenie podmiotu publicznego usługi, zaś fakt, że w dokumentach
takich mogły znajdować się dane osobowe mógł stanowić jedynie podstawę do
rozważenia ewentualnej odmowy udostępnienia informacji publicznej z uwagi na
ochronę danych osobowych (art. 22 ust. 1 ustawy), bądź uznania np., że poprzez
utajnienie danych kontrahentów powstanie konieczność przetworzenia informacji, co z
kolei mogło oznaczać konieczność wezwania wnioskodawcy do wykazania szczególnie
istotnego interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy).
W sprawie o sygn. akt II SAB/Łd 73/12 pojawiło się zagadnienie odnoszące się
do podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej. Sąd podkreślił, iż
właściwości

organu

w

sprawie

udzielenia

informacji

publicznej

nie

można

domniemywać, gdyż ta musi w sposób jednoznaczny wynikać z przepisów prawa, zaś
organy Policji niewątpliwie mieszczą się w zakresie podmiotowym ustawy i jako organy
władzy publicznej zobowiązane są do udostępniania posiadanych informacji, mających
charakter informacji publicznych.
W ocenie Sądu akta prowadzonych przez organ Policji spraw, bez względu na
ich rodzaj i charakter, zawierają informację o jej działalności. Sąd wyjaśnił, że notatki
urzędowe funkcjonariuszy Policji niezależnie od tego, czy zostały sporządzone
odręcznie czy też w formie wydruku elektronicznego czy maszynopisu, protokoły z
przesłuchań świadków w sprawie o wykroczenie oraz wszelkie pisma urzędowe
wychodzące z organu Policji i wpływające do niego w związku z prowadzoną sprawą o
wykroczenie posiadają walor informacji publicznej, dotyczą bowiem sfery faktów,
zostały wytworzone w ramach sfery działalności organu administracji publicznej,
zawierają informację o sposobie prowadzenia sprawy (…), stanowią zgodnie z art. 1
ust. 1 ustawy, informację o sprawach publicznych. Konsekwentnie zatem będąc,
stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d) i pkt 4 lit. a) –c) ustawy, rodzajem informacji o
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sposobie załatwiania (rozstrzygania) spraw, podlegają udostępnieniu w trybie i na
zasadach w niej określonych. Dodatkowo zauważono, iż wnioski i pisma procesowe
stron, znajdujące się w aktach sprawy o wykroczenie nie stanowią informacji publicznej.
Natomiast w sprawie o sygn. akt II SAB/Łd 63/12 Sąd stwierdził, że skoro
stosownie do treści art. 6. ust. 1 pkt 2 lit d) ustawy, udostępnieniu podlega informacja
publiczna, w szczególności o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich
kompetencjach, zaś skoro zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji jest bez wątpienia osobą, o której mowa we
wskazanej regulacji prawnej, to informacja o przebiegu jego służby, jest informacją
publiczną. Zdaniem Sądu takie stanowisko uzasadnia szeroko pojęta transparentność
życia publicznego, która pozwala na przyjęcie tezy, że informacja czy zastępca
Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji służył
we wskazanych formacjach jest ściśle związana z przebiegiem jego kariery zawodowej.
W konsekwencji w tej mierze nie może mieć zastosowania art. 5 ust. 2 ustawy, w treści
którego ustawodawca stwierdził, iż prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu
ze względu na prywatność osoby fizycznej (...), bowiem jak wynika z cytowanego
przepisu ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne,
mających związek z pełnieniem tych funkcji (...).
W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 872/12 Sąd wyjaśnił, że pozwolenie na budowę
czy protokół z przeprowadzonej kontroli bez wątpienia są wiadomością „wytworzoną
przez szeroko rozumiane władze publiczne”, a zatem jako odnoszące się do działania
podmiotów publicznych, stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy.
Podkreślono, że informacją jest nie tylko prawo do informacji przetworzonej, ale też
prawo wglądu do dokumentów (akt, materiałów) będących w posiadaniu organu. Skoro
zatem skarżącemu nie przysługiwał przymiot strony w postępowaniu prowadzonym w
oparciu o przepisy Prawa budowlanego w sprawie legalności wzniesienia obiektów
budowlanych, a w konsekwencji nie był on uprawniony do przeglądania akt sprawy i
sporządzania z nich notatek w oparciu o art. 73 K.p.a., to jego wniosek powinien być
rozpoznany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, bowiem
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest podmiotem zobowiązanym do
udostępnienia informacji mającej charakter informacji publicznej, będącej w jego
posiadaniu.
Sąd jednocześnie zauważył, iż osobne zagadnienie stanowi ograniczenie prawa
do w/w informacji, wynikające z uregulowania art. 5 ust. 2 ustawy, podkreślając, że w
myśl art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmiot zobowiązany
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do udostępnienia informacji publicznej może ograniczyć dostęp do żądanej informacji
publicznej np. ze względu na prywatność osoby fizycznej, ewentualnie z innych
powodów, o których stanowi ustawa, co w praktyce może oznaczać udostępnienie
treści dokumentu odpowiednio zanonimizowanego, zgodnie z uregulowaniami ustawy o
ochronie danych osobowych. Wskazano, na okoliczność, iż w omawianej sprawie
sytuacja jest o tyle szczególna, że skarżącemu znany jest zarówno przedmiot
toczącego się postępowania, jak i jego strony, jednakże zdaniem Sądu w takiej sytuacji
powołanie się przez organ na ochronę prywatności stron tego postępowania w postaci
ich danych osobowych jest nieporozumieniem. Sąd wyjaśnił, że prawo dostępu do
informacji publicznej nie ma charakteru bezwzględnego, a jego granice wyznaczone są
między innymi przez konieczność respektowania praw i wolności innych podmiotów, w
tym przez konstytucyjnie gwarantowane prawo do ochrony życia prywatnego.
Wskazano, iż projekty zagospodarowania działek oraz dokumentacja obejmująca
posadowienie budynków i rzuty ich kondygnacji, związana z pozwoleniami na budowę
obiektów budowlanych wydanych osobom fizycznym nie będącym osobami publicznymi
nie może być udostępniana osobom trzecim właśnie z uwagi na ochronę prywatności.
Odmienne stanowisko pociągałoby bowiem za sobą daleko idące skutki chociażby w
zakresie bezpieczeństwa osoby fizycznej.
W sprawie o sygn. akt II SA/Łd 936/12 Sąd oddalając skargę wyrokiem z dnia 14
grudnia 2012 r. argumentował w ustnych motywach, iż na gruncie ustawy o
udostępnieniu informacji publicznej nie można skutecznie domagać się udzielenia
informacji publicznej w sytuacji, gdy skarżący nie był uczestnikiem postępowania
prowadzonego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego, a żądane w ramach informacji publicznej informacje
miały w tamtym postępowaniu charakter tajny, poufny. W ocenie Sądu prowadziło by to
do obejścia prawa a tym samym naruszenia tajemnicy przedsiębiorcy.
Lektura rozstrzygnięć w sprawach z zakresu informacji publicznej pozwala na
wniosek, iż najczęstszą przyczyną skarg do sądu administracyjnego jest bezczynność
organów w zakresie udostępnienia żądanej przez strony informacji publicznej, znacznie
rzadziej skarżone są decyzje organów administracji odmawiające udostępnienia takiej
informacji.
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SPRAWY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
Wśród spraw z zakresu problematyki ochrony środowiska i ochrony przyrody
oznaczonych ogólnym symbolem – 613, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w
Łodzi w 2012 roku (do dnia 30 listopada) rozpoznano ogółem 184 sprawy, w tym
dotyczące:
• Pozwolenia na wprowadzenie do środowiska substancji lub energii – 1 sprawa
(symbol 6130),
• Opłat za korzystanie ze środowiska (symbol 6131) – 19 spraw,
• Kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska (symbol 6132) – 1
sprawa,
• Odpadów (symbol 6135) – 16 spraw,
• Ochrony przyrody (symbol 6136) – 20 spraw,
• Utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (symbol 6138) – 17 spraw,
• Inne o symbolu podstawowym 613 (symbol 6139) – 110 spraw.
W roku 2012 w Wydziale II nie rozstrzygano natomiast spraw z zakresu:
informacji o środowisku (symbol 6133), obszarów ograniczonego użytkowania (symbol
6134), ochrony środowiska morskiego (symbol 6137).
W ramach kategorii oznaczonej ogólnym symbolem - 613 zaznacza się z roku
na rok wyraźny wzrost ilości wpływających skarg i tak, jak zaznaczono to na wstępie: w
2012 roku (do 30 listopada) zarejestrowano 184 skargi, w 2011 roku były to 134 skargi,
zaś w 2010 roku było to 99 skarg.
Wyraźnie

zwiększająca

się

corocznie

ilość

rozpoznawanych

spraw

spowodowana jest kilkoma czynnikami, które można było już zaobserwować w latach
poprzednich, a więc zwiększającą się liczbą 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, zwiększającą się aktywnością środowisk lokalnych,
wzmożeniem działań kontrolnych organów w zakresie kontroli przestrzegania przepisów
dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska, jak i nadal występującą
tendencję nieumiejętnego stosowania prawa z zakresu omawianej problematyki na
szczeblach podstawowych, co potęguje sytuacje konfliktowe, znajdujące swój finał
dopiero w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
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Analogicznie jak w latach ubiegłych, najbardziej liczną grupę stanowiły sprawy w
przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.
W tychże sprawach zasadnicze problemy dotyczą interpretacji przepisów ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze
zm.), 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.) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).
Nadal w toku rozpoznawania spraw wyraźnie obserwuje się obawy społeczności
lokalnych dotyczące emisji substancji szkodliwych i emisji w ogóle, w szczególności
związane z ponadnormatywnym poziomem hałasu przy inwestycjach kwalifikujących się
do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a co za tym 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 jak i innych uciążliwości,
które w sferze prawa administracyjnego nie są reglamentowane.
W kwestii zakresu raportu wypowiedział się sąd w sprawie sygn. akt II SA/Łd 110/12
przypominając, że w regulacji art. 64 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji (…)
przyznano organom upoważnionym do wypowiedzenia stanowiska w przedmiocie
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku
stwierdzenia obowiązku jej przeprowadzenia, również uprawnienie do wypowiedzenia
się co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko. W praktyce zakres
opracowywanego raportu ustalany jest w postanowieniu wydawanym na podstawie art.
63 ust. 1 przez organ ustalający obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko. Zestawiając ze sobą postanowienia art. 63 ust. 4 ustawy uprawniającego
do określenia zakresu raportu, z postanowieniami art. 66 ust. 1 ustawy określającym
jakie elementy powinny być zawarte w każdym raporcie oddziaływania na środowisko –
sąd zaznaczył, że może pojawić się wątpliwość związana z zakresem ewentualnej
modyfikacji zakresu raportu opracowywanego w konkretnej sprawie. Dlatego w celu
uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych w art. 68 ustawy wprowadzono rozwiązania
doprecyzowujące granice swobody działania organu administracji w procesie ustalania
zakresu raportu, jaki ma być opracowany. Możliwości modyfikacji zakresu raportu
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wynikające z art. 68 ustawy mogą być, zdaniem sądu, usystematyzowane w dwie
grupy. Do pierwszej z nich należy zakwalifikować możliwość odstąpienia od
obowiązków, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, 13, 15 i 16. W drugiej grupie należy
uwzględnić modyfikacje raportu wskazane w art. 68 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy odnoszące
się do zakresu sporządzanego raportu. Skoro zakres przedmiotowy raportu nie może
podlegać zmianom w szerszym zakresie niż wynikające z art. 68 ust. 2 pkt 1 ustawy, to
należy przyjąć, że modyfikacje zakwalifikowane do drugiej grupy będą polegać na
dostosowaniu przez organ administracji zakresu raportu do potrzeb postępowania w
konkretnej sprawie przez wskazanie, jakie dodatkowe elementy powinny być
uwzględnione w konkretnym raporcie spośród tych wymienionych w art. 68 ust. 1 i 2 pkt
1 ustawy. Określając zakres raportu, oczywiście również w tym przypadku organ
orzekający

o

obowiązku

przeprowadzenia

postępowania

w

sprawie

oceny

oddziaływania na środowisko, może położyć nacisk tylko na niektóre zagadnienia
wymienione w tym przepisie. Z kolei w sprawie sygn. akt II SA/Łd 415/12 zaznaczono,
że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym ze środków
dowodowych i wchodzi w skład całego materiału dowodowego sprawy. Raport ma
charakter dokumentu prywatnego inwestora i podlega regułom postępowania
dowodowego, w tym swobodnej ocenie dowodów zgodnie z art. 80 K.p.a. Raportu nie
można jednak utożsamiać z opinią biegłego w rozumieniu art. 84 § 1 K.p.a. Organ
prowadzący postępowanie może go zatem oceniać pod kątem poprawności formalnej,
tj. zgodności treści raportu z przepisami określającymi sposób jego sporządzenia. Co
prawda organ nie może kontrolować raportu od strony merytorycznej, jednakże jeżeli
wątpliwości co do rzetelności raportu są oczywiste, to organ powinien we własnym
zakresie zakwestionować zgodność raportu ze stanem faktycznym. Z kolei zastrzeżenia
do raportu, które dotyczą ustaleń faktycznych zobowiązują organ do wyjaśnienia sprawy
z uwzględnieniem przepisów K.p.a. odnoszących się do zbierania i oceny materiału
dowodowego. Wszelkie ustalenia faktyczne pozostają w gestii organu prowadzącego
postępowanie

w

sprawie

środowiskowych

uwarunkowań

zgody

na

realizację

przedsięwzięcia. Jeżeli organ poweźmie wobec raportu jakiekolwiek wątpliwości, to po
pierwsze ma prawo wezwać stronę do jego uzupełnienia, po wtóre może sięgnąć do
innych środków dowodowych, w tym powołać biegłego, do którego będą mieć
zastosowanie przepisy K.p.a. Poza tym ma prawo wydać decyzję negatywną, jeżeli
tylko uzna, iż na podstawie przedłożonego raportu nie ma możliwości ustalenia
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. Wymaga to
oczywiście od organu wyczerpującego uzasadnienia, dlaczego ustalenia raportu zostały
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uznane przez organ za niewystarczające, ale trzeba mieć na uwadze to, że zgodnie z
art. 85 ust. 1 ustawy każda decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (zarówno
pozytywna, jak i negatywna) wymaga uzasadnienia. Na konieczność wyjaśnienia
wszelkich okoliczności sprawy zwracał uwagę również sąd w sprawie sygn. akt II SA/Łd
126/12 podkreślając, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, z
istoty swej określa wszelkie dopuszczalne parametry przyszłej inwestycji i stanowi
podstawę dla kolejnych rozstrzygnięć podejmowanych w toku procesu inwestycyjnego
(podobnie sygn. akt II SA/Łd 478/11). Stąd tak ważne jest już na tym etapie
wszechstronne wyjaśnienie wszystkich spornych kwestii związanych nie tylko z
raportem, ale i całym zamierzeniem inwestycyjnym. Z kolei w sprawie sygn. akt II SA/Łd
147/12 wskazano, że zgodnie z podstawowymi celami procedury ocen oddziaływania
na środowisko, regulacji wspólnotowej, orzecznictwa ETS oraz zaleceń Komisji
Europejskiej, ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
powinna

zostać

przeprowadzona

na

jak

najwcześniejszym

etapie

procesu

inwestycyjnego, na którym znane są pewne założenia przedsięwzięcia (również
technologiczne) pozwalające na prowadzenie wariantowania nie tylko pod względem
lokalizacyjnym, ale i technologicznym, na co zwracał uwagę Jerzy Stelmasiak w
publikacji „Prawo ochrony środowiska”, wyd. LexisNexis, W-wa 2009 r. W motywach
wskazanego

rozstrzygnięcia

środowiskowych

akcentowano

uwarunkowaniach

na

możliwość

różnych

uzyskiwania

etapach

decyzji

przedsięwzięcia,

o
nie

wykluczając też możliwości ubiegania się o uzyskanie decyzji środowiskowej dla
przedsięwzięć, które są realizowane, a nawet zakończone. Zarówno decyzja o
warunkach zabudowy, jak i decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego może
dotyczyć budowy, która została zakończona, bez wymaganego pozwolenia na budowę.
Wówczas, w ramach badania, czy budowa zrealizowana, bądź realizowana, bez
wymaganego pozwolenia, jest zgodna z przepisami, przeprowadza się ocenę w
zakresie zgodności z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu), przepisami prawa budowlanego, ale również
wymaganiami ochrony środowiska, które określa się w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku (…). W przedmiotowej sprawie sąd, dokonując celowościowej i systemowej
wykładni art. 46 ust. 1 Prawa ochrony środowiska odpowiedział twierdząco na pytanie,
czy legalizując istniejący obiekt budowlany należy żądać decyzji o środowiskowych
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uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Sąd uznał więc, że pojęcie
„planowane przedsięwzięcie” w znaczeniu nadanym mu w ustawie o udostępnianiu
informacji o środowisku (...) należy interpretować nie wyłącznie literalnie, to jest nie jako
przedsięwzięcie „dopiero planowane” czyli „nieistniejące”, „mające powstać”, ale jako
„przedsięwzięcie docelowo zamierzone przez inwestora”. W związku z tym nie powinno
mieć znaczenia dla organu prowadzącego postępowanie w sprawie środowiskowych
uwarunkowań czy na działce inwestora znajduje się jakaś inwestycja. Rolą organu jest
bowiem określenie warunków środowiskowych dla zamierzenia wskazanego we
wniosku, a nie kontrola istniejącego sposobu zagospodarowania działki. Rozpoczęcie
realizacji inwestycji, a nawet jej zrealizowanie, nie czyni bezprzedmiotowym
postępowania

w sprawie

środowiskowych

uwarunkowań

zgody

na

określoną

inwestycję, na co zwracał również uwagę NSA w wyroku z dnia 3 lutego 2010 r., sygn.
akt

II GSK 6/10 (LEX nr 596980). I chociaż decyzja o środowiskowych

uwarunkowaniach określa parametry dla konkretnego, ale przyszłego zamierzenia, to
jeśli parametry tego „zamierzenia” są znane, bo ono już funkcjonuje, należy odnieść się
do stanu rzeczywistego i zweryfikować działające przedsięwzięcie, rozważając
możliwość zalegalizowania owej działalności, na co zwracał również uwagę WSA w
Łodzi w wyroku z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. akt II SA/Łd 56/10 (LEX nr 994207).
W motywach wyroku wydanego w sprawie sygn. akt II SA/Łd 724/12 rozważano
kwestie dotyczące zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.
Przyjęto, że wymogu podania informacji do publicznej wiadomości, w rozumieniu art. 3
ust.1 pkt 11 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…), w sposób zwyczajowo
przyjęty – w prasie, nie spełnia zamieszczenie informacji w gazetce reklamowej,
rozprowadzanej w bliżej nieokreślony sposób. Definicja zawarta w ustawie Prawo
prasowe, jak i potoczne interpretowanie pojęcia „prasa” czynią zasadnym wniosek, że
nie zalicza się do prasy pism reklamowych, zwanych potocznie gazetkami
reklamowymi. Podkreślono przy tym, że przepisy dotyczące informowania o toczącym
się postępowaniu w sposób inny, niż określony w art. 39 K.p.a., należy interpretować
ściśle,

jako

wyjątki

od

zasady

bezpośredniego

powiadamiania

uczestników

postępowania. Wprawdzie powołany wcześniej przepis art. 3 ust. 1 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku (...), nie dotyczy uczestników postępowania w
ścisłym znaczeniu tego słowa, ale zważywszy cel tej regulacji – umożliwienie zdobycia
wiedzy o postępowaniu przez szersze grono osób, umożliwienie w nim udziału, reguły
dotyczące powiadamiania winny być przestrzegane ściśle.
113

Podobnie jak w latach ubiegłych 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 przestrzennego jest podstawowym kryterium
oceny zamierzeń inwestycyjnych już na etapie ubiegania się o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. akt: II SA/Łd 361/12, II SA/Łd 1171/11).
Z kolei w sprawach dotyczących kategorii - ochrona przyrody - dominowało
zagadnienie dotyczące usunięcia drzew, a w szczególności opłat i kar z tym
związanych. Zwracano uwagę na konieczność jednoznacznego ustalenia wieku drzewa
jako niezbędnego elementu stanu faktycznego odnotowując, że o ile ustalenie gatunku
drzewa oraz obliczenie jego obwodu nie jest zabiegiem skomplikowanym, to nie ulega
wątpliwości, że zbadanie wieku drzewa wymaga wiadomości specjalnych, a jest to
istotne przede wszystkim z uwagi na możliwość zastosowania dolegliwej sankcji (sygn.
akt II SA/Łd 406/12). W jednej ze spraw

(sygn. akt II SA/Łd 388/12) zapadło

postanowienie o zawieszeniu postępowania w związku z pytaniem prawnym
skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 6/12, sprawa połączona z
SK 7/12, SK 24/12, 30/12) o zbadanie zgodności:
- art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w
zakresie, w jakim przepis ten przewiduje obligatoryjne wymierzenie przez wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta administracyjnej kary za usuwanie drzew lub
krzewów bez wymaganego zezwolenia,
- art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie,
w jakim przepis ten ustala administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust.
1 tej ustawy w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej
na podstawie stawek, o których mowa w art. 85 ust. 4-6 tej ustawy bez możliwości
zmniejszenia wysokości tej kary lub odstąpienia od jej wymierzenia
z art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1-3 Konstytucji RP;
- o zbadanie zgodności art. 88 w związku z art. 85 ust. 1 i 2 oraz art. 89 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z art. 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 64
ust. 1 i 3 Konstytucji RP;
- o zbadanie zgodności art. 88 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, 4, 5 oraz art. 89 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w związku z § 2 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych
rodzajów i gatunków drzew i lp. 2 załącznika do tego rozporządzenia i w związku z
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przepisami obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie
drzew lub krzewów oraz stawek za zniszczenie zieleni na rok 2008 z art. 2, art. 21 ust.
1, art. 64 ust. 1, art. 86 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
- o zbadanie zgodności art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 w związku z art. 64
Konstytucji RP.
W 2011 roku liczną grupę stanowiły również sprawy z zakresu opłat za
korzystanie ze środowiska, które w istocie dotyczyły dwóch podmiotów. W większości
spraw skargi oddalono, zaś w dwóch sprawach zostały one odrzucone. W przypadku
pierwszego z podmiotów określenie opłaty dotyczyło wysokości różnicy pomiędzy
opłatą należną a wynikającą z wykazu zawierającego informacje i dane z tytułu
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, a w drugim przypadku dotyczyło wysokości
różnicy pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu zawierającego informacje i
dane z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. W sprawach o kolejnych sygn.
akt II SA/Łd: od 298/12 do 308/12 przyjęto, że jeżeli obowiązek poniesienia opłaty jest
związany z eksploatacją instalacji, to podmiotem obowiązanym do poniesienia opłat z
tytułu emisji, o których mowa w art. 180 pkt 1-3 Prawa ochrony środowiska, jest
prowadzący taką instalację. Oznacza to, że jeżeli podmiot prowadzący instalację nie
legitymuje się określonym tytułem prawnym do władania tą instalacją, właściwy organ
administracji nakłada na taki podmiot opłatę podwyższoną za korzystanie ze
środowiska. Zaznaczyć trzeba, iż celem regulacji zawartej w art. 279 ust. 1 pkt 1
wskazanej ustawy jest efektywne zapewnienie przestrzegania wymagań środowiska
przez podmioty prowadzące instalacje, tj. wyegzekwowanie tego, aby podmioty te nie
dokonywały emisji bez wymaganego pozwolenia. Z tego punktu widzenia logicznym
jest, aby odpowiedzialnością za naruszenie tych wymogów obciążany był podmiot,
którego działania bezpośrednio spowodowały emisję nieobjętą zezwoleniem. Stosownie
do art. 134 ust. 1 Prawa ochrony środowiska następca prawny zakładu, który uzyskał
pozwolenie wodnoprawne, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z tego pozwolenia z
zastrzeżeniem, iż jeżeli pozwolenie wodnoprawne dotyczy eksploatacji instalacji,
przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia następuje na zasadach
określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska. Tam z kolei czytamy, iż przejęcie
pozwolenia, przejście praw i obowiązków wynikających z pozwoleń do instalacji odbywa
się na wniosek zainteresowanego podmiotu – art. 190 ust. 1 ustawy i

dalej, iż

przeniesienie lub odmowa przeniesienia praw i obowiązków następuje w drodze decyzji,
a nadto ustawodawca dopuszcza przeniesienia praw i obowiązków wyłącznie w
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sytuacji, gdy nabywca daje rękojmię prawidłowego wykonywania tych obowiązków – art.
190 ust. 2 i ust. 3 przytoczonej ustawy. Z przepisów powyższych, zdaniem sądu można
więc wywieść regułę, iż przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego
eksploatacji instalacji następuje zawsze w formie decyzji wydawanej na wniosek
podmiotu zainteresowanego nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji, jeśli daje on
rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z pozwolenia. Ponadto,
taki sam charakter będzie mieć też regulacja, że nabywca instalacji przejmuje wszystkie
obowiązki ciążące w związku z eksploatacją instalacji na poprzednio prowadzącym
instalację oraz, iż w decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków można orzec o
ustanowieniu zabezpieczenia lub zmienić uprzednio określone warunki zabezpieczenia
roszczenia. Przepisy te wskazują więc na warunki, na których następuje przeniesienie
praw i obowiązków oraz formę prawną przeniesienia. Z kolei w sprawach związanych z
określeniem opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza zasadniczym
zagadnieniem, a jednocześnie istotą sporu, okazała się możliwość wykorzystania
sprawozdania Pollution Release and Transfer Register – określanego jako PRTR dla
celu ustaleniem opłaty za korzystanie ze środowiska, stanowiącej różnicę pomiędzy
opłatą należną a wykazaną przez stronę. Opowiadając się za taką możliwością sąd
wskazał na przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, wprowadzające generalną
zasadę ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, którą należy rozumieć jako
ekwiwalent za rzeczywiście dokonane emisje, o czym świadczy konstrukcja przepisów
art. 273 ust. 1 pkt 1 i art. 274 ust. 1 pkt 1 ustawy. Podkreślono również, że
ustawodawca w treści art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy nie pozostawił co do tego żadnych
wątpliwości posługując się zwrotem: „opłata jest ponoszona”. Z kolei wysokość tychże
opłat uzależniono, zgodnie z art. 274 ust. 1 pkt 1 ustawy, od ilości i rodzaju gazów i
pyłów wprowadzanych do powietrza, nie wskazując wprost sposobu czy metody
pozyskiwania danych dotyczących emisji, przy czym sąd zaznaczył, że nie stanowią
źródła powszechnie obowiązującego prawa wytyczne, wskazania czy też opinie ministra
czy też inspektora ochrony środowiska. Niewątpliwie doniosłe znaczenie w systemie
ochrony środowiska ma system monitorowania emisji zanieczyszczeń wprowadzony
rozporządzeniem (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia
2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/68/EWG i 96/61/WE (Dz. U. L.
06.33.1 zm. Dz. U. L. 09.188.14), stanowiący w preambule (4), że zintegrowany i
spójny

PRTR

daje

społeczeństwu,

przemysłowi,

naukowcom,

zakładom

ubezpieczeniowym, władzom lokalnym, organizacjom pozarządowym oraz innym
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decydentom solidną bazę dla porównań i przyszłych decyzji w sprawach dotyczących
środowiska naturalnego. Wbrew argumentacji zawartej w skargach, sąd opowiedział się
tym samym za możliwością wykorzystania sprawozdania PRTR dla ustalenia opłaty za
rzeczywiście wyemitowane do powietrza gazy i pyły (sprawy: sygn. akt II SA/Łd 54/12, II
SA/Łd 55/12, II SA/Łd 718/12, II SA/Łd 719/12).
Liczną grupę stanowiły sprawy stwierdzenia nieważności uchwał dotyczących
opłat za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Sąd uznał, że nie znajdują one oparcia w
stosownych regulacjach ustawowych (m.in. sygn. akt II SA/Łd 606/12, II SA/Łd 644/12,
II SA/Łd 645/12, II SA/Łd 687/12, II SA/Łd 688/12, II SA/Łd 689/12). Przedmiotem
rozpoznania były również uchwały regulujące kwestie dotyczące utrzymania czystości i
porządku (sygn. akt II SA/Łd 1251/11, II SA/Łd 1333/11, II SA/Łd 535/12).
Nadal, jak miało to miejsce w roku ubiegłym, pozostawały zawieszone sprawy
dotyczące wymierzenia kary pieniężnej za nieterminowe przekazanie zbiorczego
zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów wynikającej z ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) wobec braku
odpowiedzi na zadane Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne. W ramach
wymienionej kategorii rozpoznawano również sprawy dotyczące m.in. nałożenia
obowiązku wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na
wytwarzanie odpadów - sygn. akt II SA/Łd 168/12 oraz określenia wysokości zaległości
za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym - sygn. akt II SA/Łd
228/12.
Reasumując, zauważyć należy, że ilość spraw z zakresu ochrony środowiska
systematycznie, w sposób znaczący wzrasta. Analiza orzeczeń wydanych przez
tutejszy sąd w 2012 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 naruszanie przepisów
procesowych, co w konsekwencji prowadziło do wadliwego lub co najmniej
przedwczesnego zastosowania norm prawa materialnego, ale również niewłaściwa
interpretacja przepisów prawa materialnego wynikająca niewątpliwie również z często
niejasnych i skomplikowanych przepisów regulujących omawianą problematykę.
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SPRAWY CELNE
Dominującą grupę spraw o symbolu podstawowym 630 stanowiły sprawy z
zakresu klasyfikacji taryfowej sprowadzonych towarów.
Rozpoznano 29 skarg (np. sprawa sygn. akt III SA/Łd 115/12, III SA/Łd 173/12),
w których spór dotyczył klasyfikacji taryfowej, zgłoszonych do procedury dopuszczenia
do obrotu towarów, opisanych jako „akcesoria dla lalek”, dla których strona
zadeklarowała kod 9503 00 29 00 Wspólnej Taryfy Celnej, ze stawką celną 0%.
Dyrektor Izby Celnej ustalił, że przedmiotem zgłoszenia celnego były zestawy zabawek
wykonanych z tworzyw sztucznych składających się np. z: fotelika samochodowego dla
lalki (nosidełka), mydełka, balsamu, nocniczka, pudru, chusteczek, niekapka z mlekiem,
suszarki, szczoteczki, grzebienia i lusterka.
Organ uznał, iż najtrafniej opisującą zgłoszony towar na poziomie jednokreskowym jest
podpozycja 9503 00 70 - Pozostałe zabawki, pakowane w zestawy lub komplety.
W związku z powyższym sprowadzony towar należy klasyfikować do kodu 9503 00 70
00 Wspólnej Taryfy Celnej obejmującego „Pozostałe zabawki pakowane w zestawy lub
komplety”.
Zdaniem strony skarżącej organ dowolnie i wadliwie ustalił, że fotelik
samochodowy dla lalki, mydełko, balsam, puder, chusteczki, niekapek z mlekiem,
suszarka, szczotka, grzebień, lusterko - należy zaklasyfikować do grupy zabawek o
cechach niedających się precyzyjnie określić, tj. do grupy pozostałe zabawki pakowane
w zestawy lub komplety, podczas gdy przy uwzględnieniu obiektywnych cech,
właściwości i przeznaczenia każdego z tych towarów osobno mieszczą się one w
zakresie pojęcia zabawek - akcesoriów dla lalek, a to wyklucza klasyfikowanie ich jako
zestawów lub kompletów pomimo łącznego zapakowania do sprzedaży detalicznej,
gdyż każdy z towarów z osobna jest klasyfikowany do tego samego kodu taryfy 9503 00
29.
Ponadto skarżąca Spółka zarzuciła organowi nieustalenie przez organ stanu
faktycznego

sprawy,

a

w

szczególności

obiektywnych

cech,

właściwości

i

przeznaczenia towarów objętych zaskarżoną decyzją, które ze względu na rozmiary i
ich przeznaczenie są wykorzystywane wyłącznie lub głównie do zabawy z lalkami, co
skutkowało dowolnym i wadliwym przyjęciem, że nie są to akcesoria dla lalek, lecz
pozostałe zabawki pakowane w zestawy lub komplety.
Sąd zaakceptował stanowisko organów celnych, które zakwalifikowały sporny
towar do kodu 9503 00 70 00 Wspólnej Taryfy Celnej z uwagi na cechy
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charakterystyczne dla towarów objętych tym kodem. Zgłoszone towary nie są bowiem
częściami, ani akcesoriami lalek, tak jak zadeklarowała strona skarżąca. Zgodnie z
wyjaśnieniami do Taryfy celnej (załącznik do Obwieszczenia Ministra Finansów z 1
czerwca 2006 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy Celnej) - części i akcesoria lalek
obejmują: głowy, korpusy, kończyny, oczy (inne niż te nieprzymocowane, ze szkła,
objęte pozycją 70180), mechanizmy poruszające oczami, wytwarzające głos lub inne
mechanizmy, peruki, odzież dla lalek, buty i kapelusze. Natomiast będący przedmiotem
klasyfikacji towar składa się z kilku rodzajów artykułów zapakowanych razem. Artykuły
te są zabawkami dla dzieci wykonanymi z tworzywa sztucznego, wchodzącymi w skład
zestawu. Zgłoszone oddzielnie klasyfikowane byłyby do podpozycji

9503 00 95. Z

uwagi na to, że pakowane są razem, tworząc zestaw należało zaklasyfikować je do
podpozycji 9503 00 70 – „Pozostałe zabawki, pakowane w zestawy”.
Zdaniem Sądu, należy zgodzić się z organem celnym, że dla zgłoszonego przez Spółkę
towaru - zestawu zapakowanego w przezroczystą folię z etykietą zawierającą nr
artykułu z opisem zabawki „nosidełko z akcesoriami dla lalki” - prawidłowym kodem
Wspólnej Taryfy Celnej jest kod 9503 00 70. Tak jak bowiem wskazał organ w
uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, pozycja 9503 00 obejmuje „Rowery trzykołowe,
skutery, samochodziki poruszane pedałami i podobne zabawki na kołach; wózki dla
lalek; lalki; pozostałe zabawki; modele redukcyjne (w skali) i podobne modele
rekreacyjne, z napędem lub bez; układanki dowolnego rodzaju” i dzieli się na kilka
podpozycji jednokreskowych. Jedną z podpozycji jednokreskowych jest podpozycja: Pozostałe zabawki, pakowane w zestawy lub komplety.
Importowany towar to – kilka artykułów wykonanych z tworzyw sztucznych
zapakowanych razem, tworzących zestaw, na który składają się fotelik samochodowy
dla lalki, mydełko, balsam, puder, chusteczki, niekapek z mlekiem, suszarka, szczotka,
grzebień, lusterko - przedmioty mające zasadniczy charakter zabawek dla dzieci.
Czynnikiem wyróżniającym, decydującym o zaliczeniu przedmiotowego towaru do kodu
9503 00 70 jest to, iż ww. artykuły zapakowane są razem w przezroczystą folię, tworząc
zbiór artykułów, zestaw. Powyższe potwierdza klasyfikację towaru do kodu 9503 00 70
w Taryfie celnej – „Pozostałe zabawki, pakowane w zestawy lub komplety”.
Kolejną grupą zabawek, której dotyczył spór klasyfikacyjny były: fotelik
samochodowy wykonany z tworzywa sztucznego z pokrowcem z materiałów
włókienniczych, kołyska (łóżeczko) wykonana z tworzywa sztucznego z pościelą z
materiałów włókienniczych (np. sprawa sygn. akt III SA/Łd 174/12, III SA/Łd 147/12).
Zdaniem strony skarżącej towar należało klasyfikować do pozycji CN 9503 00 29 00
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obejmującej „części i akcesoria lalek”. W ocenie organu prawidłowym kodem jest
natomiast kod 9503 00 95 00, obejmujący pozostałe zabawki z tworzyw sztucznych.
Tworzywo sztuczne, z którego jest wykonana kołyska (łóżeczko), fotelik – decyduje o
zasadniczym charakterze wyrobu i determinuje klasyfikację taryfową zgodnie z regułą
3b) do kodu 9503 00 95 00 Wspólnej Taryfy Celnej.
Za prawidłowe Sąd uznał rozumowanie, że zgłoszony do procedury dopuszczenia do
obrotu towar w postaci zabawki łóżeczka – kołyski, fotelika będących w istocie
mebelkiem dla lalki, nie jest ani częścią, ani akcesorium lalki, tak jak chciała tego strona
skarżąca. Kierując się zasadą logicznego rozumowania brak jest podstaw do uznania,
że zabawki te stanowią akcesorium lalki. Zgodnie z wyjaśnieniami do Taryfy celnej
zawartymi w załączniku do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2006 r.,
dział 95 obejmuje zabawki wszelkiego rodzaju przeznaczone do zabawy dla dzieci lub
dorosłych. Każda z pozycji tego działu obejmuje również identyfikowalne części i
akcesoria do wyrobów objętych tym działem, które mogą być użyte wyłącznie lub
głównie z tymi wyrobami. Części i akcesoria lalek obejmują: głowy, korpusy, kończyny,
oczy (inne niż te nieprzymocowane, ze szkła, objęte pozycją 7018), mechanizmy
poruszające oczami, wytwarzające głos lub inne mechanizmy, peruki, odzież dla lalek,
buty i kapelusze. Części i akcesoria lalek to zatem ich komponenty, elementy lalek
ściśle z nimi związane, bez których nie są one kompletne i które mogą być odpowiednie
do stosowania, głównie lub wyłącznie z lalkami. Za części i akcesoria lalek objęte
podpozycją 9503 00 29 uznać zatem można wyłącznie towary tego rodzaju jak wyżej
wymienione. Z wyjaśnień tych poza tym wynika, że jako pozostałe zabawki należy
klasyfikować wszystkie inne zabawki. Zabawki te obejmują, m.in. domki i meble dla
lalek, zestawy do herbaty i kawy dla lalek, sklepy zabawki i tym podobne, zestawy
wiejskiego podwórza itp. Niektóre zabawki (np. elektryczne żelazka, maszyny do szycia,
instrumenty muzyczne itp.) mogą spełniać ograniczoną rolę przedmiotu „użytkowego”,
lecz z uwagi na ich wielkość i ograniczone możliwości są one na ogół możliwe do
odróżnienia od prawdziwych maszyn do szycia itp.
W grupie tej znalazły się zabawki służące do zabawy z lalkami takie jak: domki i mebelki
dla lalek, włącznie z pościelą, zestawy do herbaty i kawy dla lalek, a więc zabawki,
które niewątpliwie mogą pełnić ograniczoną rolę przedmiotów „użytkowych” i mogą być
wykorzystywane przez ich użytkowników niekoniecznie do zabawy z lalkami. Nie budzi
wątpliwości, że zabawka łóżeczko – kołyska, fotelik dla lalki z pościelą jest w istocie
mebelkiem dla lalki. Zabawka taka jest niewątpliwie przedmiotem służącym do zabawy
polegającej na naśladowaniu szeroko pojętych czynności związanych z opieką.
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Niewątpliwie może być użytkowana niekoniecznie z lalką. Analogiczną rolę jak lalka w
trakcie zabawy tego rodzaju zabawką może bowiem pełnić tzw. pluszak. Poza tym
zabawka tego rodzaju może być wykorzystywana przez jej użytkowników w bardzo
różny sposób. Zabawka stanowiąca replikę łóżeczka – kołyski, fotelika dla niemowląt
ma zatem zupełnie samodzielny byt. Nie jest ani dodatkową lub uzupełniającą częścią
lalki bez której jest ona niekompletna.
Wobec powyższego Sąd zaakceptował przyjętą przez organy celne klasyfikację
taryfową, przyjmując generalny argument uzasadnienia stanowiska organów, że
sprowadzone zabawki mimo przyporządkowania ich przez skarżącą do podpozycji
taryfy celnej obejmującej akcesoria lalek, tymi akcesoriami w istocie nie są.
Analizowane towary służą bezsprzecznie do zabawy z lalkami, ale nie są akcesoriami
lalek, w rozumieniu Wspólnej Taryfy Celnej. Z tych względów Sąd oddalił skargi w
powyższych sprawach.
Sąd oddalił również skargi w sprawach sporu klasyfikacyjnego dotyczącego
towaru

określonego

jako

preparaty

„BioMarine570”

i

„BioMarine1140”

oraz

„NucleVitalQ10” (sygn. akt III SA/Łd 610/12, III SA/Łd 816/12).
Preparaty „BioMarine570” i „BioMarine1140” Spółka zaklasyfikowała do kodu 1504 10
10 00 Wspólnej Taryfy Celnej. Kod ten obejmuje „Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub
ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie. Oleje z
wątróbek rybich i ich frakcje, o zawartości witaminy A nieprzekraczającej 2 500 j.m./g” i
kodu dodatkowego V010. Natomiast preparat „Nucle Vital” został zgłoszony pod kodem
1504 20 90 00 „Tłuszcze, oleje i ich frakcje, z ryb, inne niż oleje z wątróbek- Pozostałe” i kodu dodatkowego V010.
Tymczasem organ prowadzący postępowanie zaklasyfikował sprowadzony towar
do kodu 2106 90 92 60 Wspólnej Taryfy Celnej (z kodem dodatkowym V999). W
sprawie zgromadzono dokumenty takie jak zgłoszenie SAD, fakturę, specyfikację,
świadectwa Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wydruki stron
reklamowych z Internetu, sprawozdania z badań z Centralnego Laboratorium Celnego
oraz świadectwa analizy z podaniem składu preparatów. Mimo pewnych różnic w
terminologii, dokumenty te dokładnie opisują preparaty BioMarine570, BioMarine1140 i
NucleVitalQ10 oraz wymieniają ich cechy i właściwości. W ocenie Sądu materiał
dowodowy dawał organowi możliwość dokonania w sposób wystarczający poprawnej
klasyfikacji towarów.
W niniejszej sprawie ustalono, że przedmiotem importu był produkt w postaci
przeźroczystych kapsułek wypełnionych oleistą cieczą barwy jasnożółtej (BioMarine)
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oraz podłużne, żelatynowe, dwubarwne kapsułki zawierające oleistą ciecz barwy od
ciemnopomarańczowej do brunatnej (NucleVital).
Zawartość kapsułek „BioMarine” stanowił olej z wątroby rekinów tasmańskich,
natomiast otoczka składała się z żelatyny, gliceryny i wody oczyszczonej. Kapsułki
pakowane były w blistry i w buteleczki, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, z
przeznaczeniem na suplement diety. Zawartość kapsułki „NucleVital” określono jako
norweska „Virgin Salmon Oil” (olej z łososia) z naturalnym aromatem cytrynowym i
zastrzeżoną mieszanką przeciwutleniającą w otoczce składającej się z żelatyny,
gliceryny, wyciągu annato (barwnik), dwutlenku tytanu, chlorofilu i wody oczyszczonej.
Sąd podzielił argumentację organu dotyczącą klasyfikacji taryfowej. Kluczowe
zaś znaczenie dla rozstrzygnięcia miał wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w sprawach połączonych C- 410/08 do C-412/08 Swiss Caps AG
przeciwko Hauptzollamt Singen, który został wydany na skutek wniosku o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez Finanzgericht Baden-Wurtemberg.
W uzasadnieniu powołanego wyroku Trybunał stwierdził między innymi, że
przeznaczenie towaru może stanowić obiektywne kryterium klasyfikacji, jeżeli jest ono
właściwe temu towarowi, co należy ocenić według jego obiektywnych cech i
właściwości. Wskazał, że brzmienie pozycji CN 2106 obejmuje przetwory spożywcze,
gdzie indziej niewymienione ani niewłączone. Noty wyjaśniające do HS dla tej pozycji
precyzują, że zawiera ona w szczególności preparaty często określane jako
„suplementy

żywnościowe”

w

opakowaniach

informujących

o

ich

działaniu

utrzymującym dobry stan zdrowia. Trybunał podkreślił, że otoczka umożliwiająca ujęcie
oleju nie stanowi „opakowania” w rozumieniu ogólnej reguły 5. Ta forma podawania
omawianych olejów stanowi istotną cechę wskazującą na to, że otoczka ma funkcję
suplementu

żywnościowego,

ponieważ

decyduje

o

dozowaniu

przetworów

spożywczych, ich sposobie przyjmowania i miejscu, w którym mają zadziałać. W
związku z tym otoczka jest elementem, który wraz z zawartością stanowi o
przeznaczeniu i charakterze omawianego produktu. Sklasyfikowanie tych towarów do
pozycji 2106 jest jednak możliwe, pod warunkiem że te przetwory spożywcze nie są
wymienione ani włączone gdzie indziej. Jednak okoliczność, że substancje podstawowe
składające się na omawiane przetwory spożywcze, a mianowicie oleje zwierzęce i
roślinne są częściowo objęte pozycjami CN 1515 i 1517 nie sprzeciwia się klasyfikacji
tych przetworów do pozycji 2106 ponieważ podawanie w formie kapsułek decyduje w
taki sam sposób jak ich zawartość o ich obiektywnych cechach i właściwościach.
Ponadto mając na uwadze okoliczność, iż z ogólnej reguły 3(a) wynika, że pozycja
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określająca towar w sposób najbardziej szczegółowy ma pierwszeństwo przed
pozycjami określającymi towar w sposób bardziej ogólny, towary omawiane w trzech
sprawach przed sądem krajowym są objęte pozycją CN 2106, ponieważ w kontekście
tych spraw pozycja ta jest bardziej szczegółowa od pozycji CN 1515 i 1517.
W ocenie Sądu organy celne prowadząc ustalenia trafnie więc doszły do
przekonania, że zgłoszone przez skarżącą spółkę preparaty należało zaliczyć do kodu
2106 90 92 60 obejmującego „Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani
niewłączone - Pozostałe—Pozostałe—Niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy,
izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5
% masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi—Pozostałe” (kod
dodatkowy V999). Wyczerpująco również wyjaśnił podstawę dokonanej przez siebie
klasyfikacji.
Klasyfikacja taryfowa prażonej kaszy gryczanej była przedmiotem sporu m.in. w
sprawach sygn. akt III SA/Łd 347/12, III SA/Łd 354/12. Strona zadeklarowała kod 1104
29 18 00 Wspólnej Taryfy Celnej, organ celny zmienił klasyfikację taryfową towaru na
kod 1904 10 90 00 Wspólnej Taryfy Celnej. W tych sprawach Sąd nie podzielił jednak
stanowiska organów celnych i uchylił zaskarżone decyzje.
Organy, w wyniku przeprowadzonego badania próbki towaru przez Centralne
Laboratorium Celne Izby Celnej w Warszawie, ustaliły, że badana próbka, wykazuje
cechy charakterystyczne dla kaszy gryczanej prażonej, stanowiącej całe ziarna gryki
poddane obróbce mechanicznej, w wyniku której uzyskano ziarna w okrywie owocowej
(pericarp)

oraz

poddane

obróbce

cieplnej

(prażeniu).

W

wyniku

badania

mikroskopowego nie stwierdzono obecności skrobi nieprzetworzonej. Zdaniem
Centralnego Laboratorium Celnego badana próbka została poddana obróbce cieplnej,
która spowodowała żelatynizację skrobi.
Mając na uwadze poczynione ustalenia faktyczne Dyrektor Izby Celnej w Ł.
stwierdził zatem, że przedmiotem zgłoszenia celnego były całe ziarna gryki,
pozbawione w wyniku obróbki mechanicznej łusek i poddane obróbce termicznej, tj.
prażeniu, która spowodowała żelatynizację skrobi. Cechy fizyczne natomiast takie jak:
barwa od jasnobrązowej do ciemnobrązowej, konsystencja - twarda i krucha, smak i
zapach są charakterystyczne dla prażonej kaszy gryczanej.
Dyrektor Izby Celnej uznał, iż badanie Centralnego Laboratorium Celnego
zostało opracowane w sposób rzetelny, jest wiarygodne i stanowi dowód w sprawie.
Czynnikiem decydującym o klasyfikacji towaru do właściwej podpozycji jest
sposób obróbki ziarna gryki stwierdzony na podstawie m.in. opisu producenta i wyników
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badań CLC, których Spółka nie kwestionowała. Przeprowadzone badania wykazały, że
ziarna nie spełniały kryterium sitowego, określonego w uwadze 3b) do pozycji 1103. Nie
mogą być również objęte pozycją 1104, ponieważ, były sortowane maszynowo,
przesiewane, łuskane, prażone i suszone, przy czym prażenie spowodowało
żelatynizację skrobi. Proces prażenia, który spowodował przetworzenie skrobi wyłącza
możliwość klasyfikacji przedmiotowego towaru do pozycji 1104 obejmującej ziarna zbóż
obrobione

w

inny

sposób

(na

przykład

łuszczone,

miażdżone,

płatkowane,

perełkowane, krojone lub śrutowane).
W związku z powyższym, Dyrektor Izby Celnej stwierdził, że sprowadzony towar
jest całym ziarnem gryki, obrobionym mechanicznie w celu usunięcia łusek oraz
poddanym obróbce termicznej, tj. prażeniu powodującym żelatynizację skrobi, który
klasyfikuje się do kodu 1904 10 90 00 Wspólnej Taryfy Celnej obejmującego - przetwory
spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych, - pozostałe. Powyższą klasyfikację oparto na regule 1 i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji
Nomenklatury Scalonej.
Skarżąca spółka w skardze podniosła zarzut naruszenia art. 122 w zw. z art. 187
§ 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 73 ust. 1, i art. 91 Prawa celnego poprzez oparcie
rozstrzygnięcia w sprawie na podstawie sprawozdania z badań sporządzonego na
potrzeby innego postępowania i w konsekwencji zaniechanie poczynienia własnych
ustaleń, a w szczególności nieprzeprowadzenia badań próbki towaru, pochodzącej z
partii będącej przedmiotem zgłoszenia celnego. Naruszenia prawa materialnego,
poprzez niezastosowanie Ogólnej Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej 3a,
skutkujące błędnym zastosowaniem pozycji określającej towar w sposób bardziej
ogólny (kodu 1904 10 90 00) zamiast pozycji bardziej szczegółowej (kodu 1104 29 18)
i błędne zastosowanie reguły 1 i 6. Podsumowując wskazano, iż ziarno gryki zostało
poddane obróbce termicznej (prażone), głównie w celu pozbycia się łuski, a
sprowadzona kasza gryczana prażona nie jest produktem przetworzonym do
bezpośredniego spożycia.
Sąd, uwzględniając skargi, stanął na stanowisku, iż organy celne błędnie oparły
swoje

rozstrzygnięcie

na

sprawozdaniu

Centralnego

Laboratorium

Celnego

dotyczącym próbek towaru pobranego w innej sprawie, z innej partii towaru.
Faktem jest, iż przedmiotem porównywanych zgłoszeń celnych była kasza
gryczana prażona pochodząca od tego samego producenta chińskiego. Uszło jednak
uwadze organów, że zgłoszona kasza pochodzi z różnych partii towaru o czym
świadczy inny nr partii, wskazany w certyfikacie i świadectwie sanitarnym będącym
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załącznikiem do zgłoszenia celnego. Sprawozdanie Centralnego Laboratorium Celnego
z 6 maja 2011 r. dotyczyło zaś badań konkretnych próbek towaru pobranych w dniu 22
marca 2011 r. Świadczy o tym następująca adnotacja w nagłówku sprawozdania:
„wyniki niniejszych badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów – próbek”.
Wyniki tego sprawozdania nie mogą być zatem reprezentatywne i wykorzystywane w
postępowaniu dotyczącym właściwości ziaren gryki będącej przedmiotem późniejszych
zgłoszeń celnych. Tymczasem organy celne przyjęły wnioski wynikające z powyższej
ekspertyzy jako miarodajne dla wszystkich partii sprowadzonego towaru, nawet w
późniejszym czasie. Tymczasem nie jest wykluczone, że będąca przedmiotem opinii
CLC kasza mogła różnić się od sprowadzonej wg późniejszych zgłoszeń celnych.
Zarówno więc stopień skleikowania jak i prażenia mogły być zróżnicowane, co nie jest
obojętne w świetle twierdzenia organów, że to właśnie te cechy sprowadzonego
produktu zadecydowały o klasyfikacji taryfowej towaru. Fakt posługiwania się
dokumentem z innego postępowania bez upewnienia się o identyczności procesu
technologicznego w rozpoznawanych sprawach należało uznać za nieprawidłowy
mogący mieć wpływ na ustalenie stanu faktycznego w sprawie.
Reasumując Sąd uznał, że niedopuszczalne było, aby organy celne oparły swoje
rozstrzygnięcie na sprawozdaniu Centralnego Laboratorium Celnego z innej sprawy,
które nie mogło być reprezentatywne dla oceny prawidłowości klasyfikacji taryfowej
dokonanej przez organy celne w innych późniejszych sprawach. Sąd nie podzielił
również argumentacji organu, która legła u podstaw zmiany klasyfikacji taryfowej i
zaklasyfikowaniu sprowadzonej prażonej kaszy gryczanej do podpozycji 19 04 10 90
00. W przekonaniu Sądu nieuprawniony jest pogląd organów celnych, iż obróbka
prażenia spowodowała istotną zmianę w ziarnie gdyż nastąpiła całkowita żelatynizacja
skrobi. Stopień żelatynizacji skrobi nie został określony w sprawozdaniu CLC zaś opinia
przedłożona, jako dowód w sprawie, przez skarżącą, wskazuje, że wskutek prażenia
doszło jedynie do częściowego a nie całkowitego skleikowania skrobi. Wobec
powyższego Sąd uznał, iż w świetle przyjętego przez organy celne stanu faktycznego
doszło do nieprawidłowej klasyfikacji taryfowej spornego towaru do pozycji 1904. Organ
oparł się bowiem na opinii CLC dotyczącej innego towaru pochodzącego z innej partii i
dodatkowo przyjął nieuprawnioną tezę o całkowitym skleikowaniu ziarna co nie wynikało
z załączonej przez organy ekspertyzy CLC.
Naruszenie przepisów postępowania było przyczyną uchylenia zaskarżonych
decyzji w sprawach ze skarg Spółki A (sygn. akt III SA/Łd 325/12, III SA/Łd 326/12, III
SA/Łd 327/12, III SA/Łd 328/12, III SA/Łd 394/12, III SA/Łd 395/12, III SA/Łd 396/12, III
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SA/Łd

397/12).

Problem

sprowadzał

się

do

ustalenia

dłużników

solidarnie

odpowiedzialnych za dług celny, w sytuacji usunięcia towaru spod dozoru celnego, w
procedurze tranzytu zewnętrznego.
Sąd uchylając zaskarżone decyzje uwzględnił zarzut skarżącej spółki, że organy
celne nie ustaliły wszystkich solidarnie odpowiedzialnych za dług celny dłużników.
Tymczasem powstająca z mocy prawa solidarna odpowiedzialność kilku osób za dług
celny oznacza, iż sprawa celna dotyczy łącznie wszystkich podmiotów, które kryteria tej
odpowiedzialności spełniły, zadaniem postępowania celnego jest zaś wskazanie
wszystkich dłużników celnych, a nie tylko niektórych z nich. Tak więc kończąca to
postępowanie decyzja administracyjna adresowana musi być do wszystkich osób, co do
których organ celny stwierdzi, iż stały się z mocy prawa dłużnikami odpowiadającymi za
powstały dług celny. Sąd wskazał na błędy w ustaleniach faktycznych dotyczących
kręgu osób odpowiedzialnych solidarnie za dług celny.
Dodatkowym błędem organu odwoławczego było skierowanie decyzji tylko do
podmiotu, który złożył odwołanie od decyzji organu I instancji. Sąd stwierdził, że
wniesienie odwołania od takiej decyzji przez jednego lub niektórych tylko adresatów
takiej decyzji oznacza w konsekwencji, iż będąc powołanym - w myśl zasady
dwuinstancyjności postępowania celnego - do ponownego rozpatrzenia i rozstrzygania
sprawy celnej, organ odwoławczy obowiązany jest sprawę tę rozpatrzyć i rozstrzygać
również w odniesieniu do tych podmiotów (stron postępowania celnego), które
odwołania w ogóle nie wniosły lub wniosły go nieskutecznie, a więc również obowiązany
jest adresować swą decyzję do wszystkich stwierdzonych dłużników. W rozpatrywanej
sprawie zaskarżona decyzja ostateczna nie została skierowana do wszystkich ze
wskazanych przez organ pierwszej instancji dłużników. Okoliczność, że nie wszyscy
dłużnicy nie wnieśli odwołania pozostawać musi bez wpływu na zakres postępowania
odwoławczego wywołanego odwołaniem innego solidarnego dłużnika celnego oraz na
zakres podejmowanego przez organ odwoławczy rozstrzygnięcia. Rozstrzyganie przez
organ odwoławczy sprawy celnej dotyczącej powstania długu celnego, za który
solidarnie odpowiada więcej niż jedna osoba, jest rozstrzyganiem sprawy dotyczącej
niepodzielnie wszystkich tych osób, skoro jest to odpowiedzialność solidarna
powstająca z mocy samego prawa. Stwierdzenie przez organ celny, także organ
odwoławczy, że w wyniku określonego zdarzenia, jakim było np. usunięcie towaru spod
dozoru celnego, powstał z mocy samego prawa dług celny, jest oczywiście
rozstrzygnięciem dotyczącym wszystkich podmiotów spełniających warunki, od których
ustawa uzależnia ich odpowiedzialność za ten dług, tak więc decyzja organu
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odwoławczego adresowana winna być do wszystkich tych podmiotów (uprzednio
prawidłowo ustalonych), niezależnie od tego, czyje odwołanie wywołało postępowanie
przed tym organem. W związku z zasadą dwuinstancyjnego postępowania wiąże się
oczywiście

również obowiązek brania udziału

w postępowaniu odwoławczym

wszystkich stron, co oznacza, że winny one być powiadomione o wniesionym przez
innego dłużnika solidarnego odwołaniu, do czego obliguje art. 165 § 3a Ordynacji
podatkowej oraz mieć możliwość zapoznania się w trybie art. 200 Ordynacji
podatkowej, ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Oczywiście wszystkim
stronom postępowania winna być doręczona decyzja organu II instancji, a nie tak jak w
rozpoznawanych sprawach tylko stronie która wniosła odwołanie.
Sąd zwrócił również uwagę na błędy w doręczaniu korespondencji (w tym
decyzji) dłużnikom nie mającym miejsca zamieszkania w kraju. W ocenie Sądu analiza
akt sprawy uzasadnia twierdzenie, że organy nie miały podstaw do uznania
skuteczności doręczeń dokonanych w trybie art. 83 Prawa celnego. Materiał dowodowy
wskazuje wprawdzie, że do niektórych ustalonych dłużników zostały wysłane stosownie
do treści art. 84 ust. 1 wezwania do ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń,
jednak zarówno adresy, na które zostały skierowane te wezwania jak i sposób
doręczenia tej korespondencji, nie pozwala na przyjęcie konsekwencji prawidłowości
doręczania późniejszej korespondencji poprzez jej wywieszenie na okres 14 dni w
siedzibie organu celnego. Mianowicie korespondencja w postaci powyższych wezwań
została skierowana na adresy wskazane przez niemiecki Celny Urząd Kryminalny w
Kolonii, z zastrzeżeniem braku wiedzy tych organów, o aktualnym miejscu pobytu
wskazanych osób. Tymczasem z akt sprawy można wysnuć wniosek, że w okresie w
którym organy celne korespondowały ze wskazanymi osobami mogli oni odbywać
jeszcze karę pozbawienia wolności, co oznacza, że nie mogli przebywać pod
wskazanym w korespondencji adresem. Z akt sprawy wynika, również, że okoliczność
ta powinna być znana organom, które były w posiadaniu dokumentacji w postaci
wyroków karnych, na podstawie których ustaliły odpowiedzialność powyższych
dłużników solidarnych. Tylko w przypadku, gdyby dłużnicy ci przebywali pod
wskazanymi adresami można byłoby przyjąć doręczenie przedmiotowych zawiadomień
w trybie awizo i konsekwentnie z powodu niewskazania pełnomocnika do doręczeń w
kraju doręczać korespondencję w trybie art. 83 Prawa celnego. Organy przed
wysłaniem zawiadomień w trybie art. 84 Prawa celnego nie sprawdziły tej okoliczności.
Również nie załączyły do akt sprawy przetłumaczonych dowodów zwrotnego
potwierdzenia doręczenia tej korespondencji (nawet nie dokonały roboczego jej
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tłumaczenia). W tej sytuacji nie wiadomo jakie były faktyczne przyczyny niedoręczenia
korespondencji dla wymienionych w niej osób. Sąd stwierdził, że w przypadku
prowadzenia postępowania z urzędu to obowiązkiem organu jest ustalenie, gdzie strona
faktycznie przebywa, a więc gdzie możliwe będzie doręczenie korespondencji do jej rąk.
Instytucja doręczenia zastępczego może być bowiem stosowana tylko w takich
sytuacjach, gdy w rzeczywistym, a nie hipotetycznym miejscu pobytu adresata, w chwili
doręczenia przesyłki, jest on nieobecny. W ocenie Sądu, przyjęte postępowanie
organów nie stanowi prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z art. 84
Prawa celnego i nie pozwala na ustalenie, że decyzja organu I instancji zawiera
właściwe oznaczenie stron i czy została tym stronom doręczona na prawidłowy adres,
co z kolei pociąga za sobą istotne naruszenie art. 83 Prawa celnego i art. 122, art. 123
oraz art. 127 i 210 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Wprawdzie art. 210 § 1 pkt 3
Ordynacji podatkowej wskazuje, że obligatoryjnym elementem decyzji jest oznaczenie
strony, to jednak w doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, że na pojęcie oznaczenia
strony składa się nie tylko jej imię i nazwisko, ale również prawidłowy adres
zamieszkania lub siedziby.
Analiza orzeczeń wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w
2012 roku w sprawach celnych wskazuje, że w większości przypadków Sąd podzielił
stanowisko i argumentację organów celnych prezentowaną w zaskarżonych decyzjach,
czego potwierdzeniem jest przeważająca liczba skarg oddalonych.
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SPRAWY Z ZAKRESU DRÓG
Sprawy z zakresu dróg oznaczone w zarządzeniu nr 11 Prezesa Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2003 r. 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 sprawy dotyczące dróg publicznych.
Sprawy te dotyczą problematyki uregulowanej m.in. ustawą z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), ustawą z
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908
ze zm.) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z
2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).
W pierwszej kolejności na uwagę zasługują sprawy dotyczące odmowy zwrotu
opłaty za wydanie karty pojazdu ze względu na zmianę ukształtowanego w latach
ubiegłych kierunku orzecznictwa WSA w Łodzi.
W sprawach o sygn. akt: III SA/Łd 62/12, III SA/Łd 69/12, III SA/Łd 117/12, III
SA/Łd 184/12, Sąd wskazał, że w dniu 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), która istotnie
oddziałuje na sprawy dotyczące zwrotu opłaty za kartę pojazdu. Ustawa ta określa
wyraźnie tryb postępowania w sprawach niepodatkowych należności budżetowych,
mających charakter publicznoprawny, do których zaliczono w art. 60 ust. 7 cyt. ustawy
m.in. dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane przez samorządowe
jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw. Ponadto w art. 67 powołanej
ustawy wskazuje się, że do spraw należności, o których mowa w art. 60,
nieuregulowanych wymienioną ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego, a nadto odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej.
Ustawodawca przesądził zatem w sposób generalny tryb postępowania w sprawie
środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe, będące
dochodami pobieranymi przez samorządowe jednostki budżetowe na mocy odrębnych
ustaw.
Sąd stwierdził, że do ww. kategorii należy zaliczyć z kolei opłaty za wydanie karty
pojazdu, które zostały niewątpliwie pobrane przez właściwe urzędy powiatowe albo
miejskie, stanowiące jednostki budżetowe, na pokrycie kosztów druku i dystrybucji
zamówionych i wydawanych właścicielom pojazdów kart. Pobranie opłaty następowało
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na podstawie odrębnej ustawy, tj. art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym. W tym miejscu należy podkreślić, że mylące nazwanie należności
za wydanie karty pojazdu „opłatą” nie jest przeszkodą do zaliczenia jej do kategorii
„niepodatkowych należności budżetowych”, przez które należy rozumieć niebędące
podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych (art. 3
pkt 8 Ordynacji podatkowej).
Opłaty za wydanie karty pojazdu, z uwagi na swoją specyfikę, mieszczą się w art.
60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych i dlatego też należy je uznać za niepodatkowe
należności budżetowe pobierane przez samorządowe jednostki budżetowe na
podstawie odrębnych ustaw, o których mowa w tym przepisie. Zakwalifikowanie
należności za wydanie karty pojazdu jako niepodatkowej należności budżetowej i
odpowiednie zastosowanie do niej przepisów procesowych, do których odwołuje się art.
67 cytowanej ustawy jest zgodne z intencją ustawodawcy zawartą w uzasadnieniu do
projektu ustawy o finansach publicznych (Druk Sejmowy VI Kadencji nr 1181,
http://sejm.gov.pl).

Przepis

ten

miał

bowiem

stanowić

regulację

uniwersalną,

porządkującą tryby załatwiania spraw związanych z niepodatkowymi należnościami
budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
Sąd wskazał również, że poprzednia ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) nie przewidywała odesłania do
działu III Ordynacji podatkowej w zakresie analogicznym do aktualnie obowiązującego
uregulowania. Skoro w art. 67 ustawy o finansach publicznych postanowiono ogólnie o
„sprawach dotyczących należności”, przeto w takim zakresie znajdą się również sprawy
dotyczące zwrotu opłaty za kartę pojazdu. Dział III Ordynacji podatkowej zawiera
bowiem m.in. regulacje dotyczące zwrotu nadpłaconego lub nienależnie pobranego
podatku (art. 72 i nast.) co – przy odpowiednim stosowaniu działu III (według dyspozycji
art. 67 ustawy o finansach publicznych) – odnosić się będzie także do nadpłaconej
części należności za wydanie karty pojazdu. W konsekwencji zachodziły też podstawy
do przyjęcia w niniejszej sprawie trybu postępowania wynikającego z norm Kodeksu
postępowania administracyjnego, do których odsyła art. 67 ustawy o finansach
publicznych. Tym samym wniosek skarżącego powinien być załatwiony w drodze
decyzji

administracyjnej

zgodnie

z

art.

104

§

1

Kodeksu

postępowania

administracyjnego.
W sprawach dotyczących kary za samowolne zajęcie pasa drogowego na uwagę
zasługuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 marca
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2012 r. sygn. akt III SA/Łd 1032/11. W uzasadnieniu powyższego orzeczenia Sąd
wskazał, że skoro decyzja zezwalająca skarżącej na umieszczenie w pasie drogowym
stoiska handlowego wydana została m. in. w oparciu o art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, czyli przepis stanowiący podstawę do
udzielenia przez zarządcę drogi zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach
wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3 tego przepisu, to nie mogła ona
stanowić jednocześnie podstawy do ustawienia w tym pasie drogowym tymczasowego
obiektu budowlanego – przyczepy. Podstawę do wydania zezwolenia na ustawienie w
pasie drogowym tymczasowego obiektu budowlanego stanowi bowiem art. 40 ust. 2 pkt
3 tej ustawy. Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o drogach publicznych wprowadzone
zostało zróżnicowanie zezwoleń na wyłączenie z powszechnego użytku pasa
drogowego w zależności od celu dla jakiego następuje zajęcie tego pasa. Zatem
odpowiednio dla każdego z rodzajów zezwoleń prowadzone jest postępowanie na
wniosek zainteresowanego podmiotu, a szczegółowe wymogi dla składanych wniosków,
w zależności od celu użytkowania pasa drogowego, określają przepisy rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 1481). Udzielając
zezwolenia i określając dla jakiego celu jest ono wydawane, zarządca drogi ustala
jednocześnie opłatę obliczoną w sposób przewidziany dla danego celu zajęcia pasa
drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 4-6 ustawy o drogach publicznych. Z przepisu tego
wynika wprost, iż opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie
drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego obliczana jest w inny sposób niż opłata wyliczona
skarżącej w decyzji z dnia [...] za zajęcie pasa w celu ustawienia stoiska handlowego.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 211/12 Sąd uchylił decyzję organu I i II instancji.
W uzasadnieniu wskazał, że skoro o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (jedno
dobro) ubiegają się dwa podmioty, obowiązkiem organu, dokonując wyboru jednego z
nich,

było

wykazanie

nie

tylko

przyczyn

odmowy,

ale

także

okoliczności

przesądzających o wydaniu zezwolenia danemu podmiotowi (art. 7, art. 8, art. 9, art. 11
i art. 107 § 3 k.p.a.). W tym celu organ powinien sformułować jasne, jednakowe i
jednoznaczne kryteria oceny składanych wniosków. Każdy wniosek inicjuje bowiem
nowe postępowanie, w którym trzeba ustalić przesłanki pozwalające na wydanie
wnioskowanego zezwolenia, a raz uprawniony nie może powoływać się na jakiekolwiek
prawa nabyte.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 693/12 Sąd stwierdził, że w sytuacji, gdy reklama
zamieszczona jest na przyczepie, karę pieniężną nakłada się co do zasady na
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właściciela przyczepy. Nie jest jednak wykluczona sytuacja, w której przyczepa
zajmująca pas drogowy pozostaje we władaniu innej niż jej właściciel osoby, na
podstawie określonego stosunku prawnego (np. umowy cywilnoprawnej). Nie można
wówczas wykluczyć, że podmiotem zobowiązanym do zapłaty kary pieniężnej powinna
być osoba władająca przyczepą, a nie jej właściciel. Rozstrzygnięcie w tej mierze
wymaga jednak analizy okoliczności konkretnej sprawy, a w szczególności treści
stosunku prawnego łączącego właściciela przyczepy z osobą, w której posiadaniu
przyczepa się znajduje.
Wyrokami z dnia: 10 października 2012 r. o sygn. akt III SA/Łd 371/12 oraz 11
października 2012 r. sygn. akt III SA/Łd 373/12 oraz III SA/Łd 375/12 Sąd oddalił skargi.
W uzasadnieniu powyższych wyroków Sąd wskazał, że zarządca drogi nie ma
obowiązku udostępnienia skarżącemu pasa drogowego w drodze cywilnej, tj. poprzez
oddanie gruntu w pasie drogowym w dzierżawę, najem albo użyczenie w drodze
umowy. Konstrukcja art. 22 ust. 2 przewiduje możliwość, co nie znaczy, że organ ma
obowiązek, zawarcia umowy w tym trybie. W rozpoznawanej sprawie organ nie zawarł
takiej umowy, bowiem nie zachodziły przesłanki wskazane w omawianym przepisie.
Pas drogowy został zajęty na inne cele, służy innej działalności gospodarczej i nie jest
w omawianym przepisie wymieniony. Myjnia samochodowa nie jest urządzeniem
technicznym związanym z potrzebami ruchu drogowego, ani z potrzebami obsługi
użytkowników ruchu.
Na uwagę zasługuje także wyrok z dnia 29 lutego 2012 r. sygn. akt III SA/Łd
48/12. W wyroku tym Sąd stwierdził nieważność § 3 ust. 2 i ust. 4 oraz § 4 pkt 1 i pkt 2
Regulaminu strefy płatnego parkowania stanowiącego załącznik do uchwały Rady
Miejskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na
drogach publicznych oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania;
Sąd wskazał, że dla osiągnięcia skutku w postaci pobrania przez zarząd drogi opłaty za
parkowanie nie jest wymagane wylegitymowanie się przez kierowcę, w ściśle określony
sposób, dowodem wniesienia tej opłaty. „Sposób pobierania opłaty” to organizacja
metod uiszczenia opłaty, np. w parkomatach, u parkingowego, w punktach sprzedaży
biletów i abonamentów. Rada Miejska w regulaminie strefy płatnego parkowania,
stanowiącym załącznik do uchwały wychodząc poza upoważnienie ustawowe,
przyznała zarządcy drogi uprawnienie do traktowania osób, które uiściły opłatę, lecz nie
umieściły za szybą pojazdu dowodu wniesienia opłaty, za parkujące bez uiszczenia
opłaty za parkowanie.
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W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 47/12 przedmiotem sądowej kontroli objęte były
decyzje dotyczące odmowy wydania prawa jazdy z wpisem potwierdzającym uzyskanie
świadectwa kwalifikacji zawodowej. Organy administracji oparły swoje stanowisko na
treści art. 90 ust. 1 pkt 5 ustawy (dodany przez art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z
2005 r. Nr 180 poz. 1497) z dniem 21 października 2005 r.) oraz art. 39d ust. 1 pkt 1a
ustawy o transporcie drogowym stwierdzając, że skarżący nie przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze
względu na więzi osobiste lub zawodowe, co winno skutkować odmową dopuszczenia
go do odbycia szkolenia okresowego oraz odmową wydania prawa jazdy.
Sąd nie podzielił powyższego stanowiska i wskazał, że fakt odbycia przez
skarżącego

szkolenia

okresowego

przy

jednoczesnym

spełnieniu

pozostałych

dyspozycji art. 97a ustawy - Prawo o ruchu drogowym uprawnia do dokonania przez
uprawniony

organ

wpisu

potwierdzającego

uzyskanie

świadectwa

kwalifikacji

zawodowej dla wszystkich kategorii prawa jazdy posiadanych przez skarżącego.
Wprawdzie Prawo o ruchu drogowym nie definiuje pojęcia „normalnego miejsca
zamieszkania”, czyni to jednak implementowana dyrektywa nr 91/439/EWG z dnia 29
lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. WE L 237 z 24 sierpnia 1991 r. ze zm.). W
myśl art. 9 dyrektywy „normalne” miejsce zamieszkania oznacza miejsce, w którym
osoba fizyczna przebywa przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym, ze
względu na swoje więzi osobiste i zawodowe, w przypadku osoby niezwiązanej z tym
miejscem zawodowo, ze względu na osobiste powiązania, które wskazują na istnienie
ścisłych więzi między tą osobą a miejscem, w którym mieszka. Jednakże za miejsce
normalnego zamieszkania osoby związanej zawodowo z miejscem innym niż miejsce
powiązań osobistych, i z tego względu przebywającej w różnych miejscach w dwu lub
więcej Państwach Członkowskich, uważa się miejsce, z którym jest związana osobiście
w ten sposób, że regularnie tam powraca. Ten ostatni warunek nie musi być spełniany,
jeśli osoba mieszka w Państwie Członkowskim w celu wypełnienia zadania w
określonym czasie. Studia uniwersyteckie bądź nauka w szkole poza zwykłym
miejscem zamieszkania nie stanowi zmiany.
Sąd stwierdził, że mając na uwadze treść preambuły i przepisy dyrektywy
91/439/EWG, przyjąć należy, że wprowadzenie zmian w ustawie - Prawo o ruchu
drogowym oraz w ustawie o transporcie drogowym miało na celu umożliwienie
obywatelom

innych

Państw

Członkowskich

przyjmującym

normalne

miejsce

zamieszkania w Polsce, tj. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co
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najmniej 185 dni ze względu na więzi osobiste i rodzinne uzyskanie prawa jazdy, czy
też odbycie szkolenia okresowego w celu podjęcia pracy zarobkowej. Ponadto sporny
zapis ma zapobiegać sytuacjom wydawania praw jazdy przez więcej niż jedno Państwo
Członkowskie. Zważywszy, że dyrektywa 91/439 przyznaje wyłączną kompetencję
Państwu Członkowskiemu, które wydaje prawo jazdy, zagwarantowania, że prawa jazdy
są wydawane w zgodzie z wymogiem miejsca zamieszkania, określonym w art. 7 ust. 1
lit. b) i art. 9 wymienionej dyrektywy, to wyłącznie do tego Państwa Członkowskiego
należy podjęcie odpowiednich działań w odniesieniu do praw jazdy posiadanych przez
osoby, którym w późniejszym czasie zostanie udowodnione, że nie spełniają tego
wymogu. Jeżeli przyjmujące Państwo Członkowskie ma uzasadnione powody, by
wątpić w zasadność jednego lub więcej praw jazdy wydanych przez inne Państwo
Członkowskie,

powinno

poinformować

to

państwo

na

podstawie

przepisów

odnoszących się do wzajemnej pomocy i wymiany informacji, zawartych w art. 12 ust. 3
tej dyrektywy (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. C476/01).
Sąd uznał, że wprowadzony do ustawy - Prawo o ruchu drogowym wymóg
dotyczący przebywania przez osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku
kalendarzowym ze względu na więzi osobiste lub zawodowe - niewątpliwie nie miał na
celu wprowadzenia ograniczeń w wymianie prawa jazdy poprzez dokonanie wpisu
potwierdzającego odbycie szkolenie okresowego, czy też ograniczenie w dopuszczeniu
do odbycia takie szkolenia, a tym samym uniemożliwienie osobie podjęcia pracy
zarobkowej w zawodzie kierowcy. W sytuacji bowiem, gdy osoba przez pewien okres
czasu nie przebywała w Polsce, ale powróciła do kraju, gdyż tu urodziła się, jest
obywatelem polskim, w kraju ma najbliższą rodzinę i tu mieszka z zamiarem stałego
pobytu, nie budzi wątpliwości, że Polska jest miejscem normalnego zamieszkania tej
osoby i nie zachodzi potrzeba badania czy przebywa ona w Polsce przez co najmniej
185 dni w każdym roku kalendarzowym. Podstawą do zastosowania tego rodzaju
interpretacji jest dalsza część art. 9 dyrektywy, bowiem za miejsce normalnego
zamieszkania osoby związanej zawodowo z miejscem innym niż miejsce powiązań
osobistych, i z tego względu przebywającej w różnych miejscach w dwu lub więcej
Państwach Członkowskich, uważa się miejsce, z którym jest związana osobiście w ten
sposób, że regularnie tam powraca. Powyższy tok rozumowania nie pozostaje zaś w
sprzeczności z treścią art. 90 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ani z
treścią art. 39d ust. 1a ustawy o transporcie drogowym.
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W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 346/12 Sąd uchylił decyzję organu I i II instancji
w przedmiocie odmowy zarejestrowania pojazdu. Sąd wskazał, że zgodnie z treścią art.
879 Kodeksu postępowania cywilnego nabywca rzeczy z licytacji publicznej staje się
właścicielem rzeczy bez żadnych obciążeń, nie przysługują mu roszczenia z tytułu
rękojmi za wady rzeczy, ale równocześnie przeciwko nabywcy nie można podnosić
żadnych zarzutów co do ważności nabycia. Obowiązujące przepisy konstruują zatem w
takiej sytuacji instytucję pierwotnego nabycia własności, co polega na tym, że nabywca
w drodze egzekucji nie uzyskuje prawa, jakie przysługiwało dotychczasowemu
właścicielowi, ten ostatni bowiem traci to prawo, a nabywca uzyskuje prawo niezależnie
od niego. Regulację tę uznać należy za mającą charakter lex specialis w stosunku do
ogólnych zasad rejestrowania pojazdów przewidzianych w ustawie z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz wykonawczym do tej ustawy rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdów. W przypadku zatem nabycia pojazdu w drodze licytacji publicznej, organ
administracyjny nie może odmówić zarejestrowania pojazdu z powodu nieprzedłożenia
przez nabywcę dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli ten dowód rejestracyjny i
karta pojazdu nie zostały nabywcy przekazane wraz z nabytym pojazdem. Pogląd
przeciwny naruszałby spójność systemową, specyfikę nabywania własności w drodze
egzekucji oraz podważał zaufanie do prawa.
Sąd stwierdził, że wymóg z art. 72 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy Prawo o ruchu
drogowym nie będzie dotyczył sytuacji, gdy obecny właściciel pojazdu, a więc osoba,
która pojazd nabyła zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma prawnej możliwości
uzyskania dowodu rejestracyjnego nabytego pojazdu, a fakt niewydania tych
dokumentów

został

poświadczony

przez

komornika

dokonującego

sprzedaży

licytacyjnej przedmiotowego samochodu.
Ponadto na uwagę zasługuje wyrok z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie o sygn. akt
III SA/Łd 971/12, którym Sąd uchylił decyzję organu I i II instancji w przedmiocie kary
pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego taksówką bez licencji. Sąd wskazał,
że fakt niedokonania czynności wpisania do posiadanej licencji danych nowego
samochodu skarżącego, pomimo złożenia przez niego stosownego wniosku w tym
przedmiocie, nie jest tożsamy z brakiem licencji na wykonywanie przez niego
działalności zawodowej. Nawet niedokonanie aktualizacji danych dotyczących numeru
rejestracyjnego pojazdu, na który została udzielona licencja, nie przesądza o utracie jej
ważności. Przypadki wygaśnięcia licencji zostały enumeratywnie wymienione w art. 16
ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. Dopóki licencja nie została cofnięta lub nie
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wygasła przyjąć należy, że przedsiębiorca licencję posiada i nie można postawić mu
zarzutu wykonywania transportu drogowego bez wymaganej licencji, a w konsekwencji
nałożyć kary pieniężnej na podstawie art. 92 ust. 1 i 4 ustawy o transporcie drogowym.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 378/12 Sąd wskazał, że w myśl obowiązujących
przepisów prawa zasadą przy wykonywaniu transportu drogowego jest obowiązkowa
rejestracja czasu pracy kierowcy przy pomocy zainstalowanego w pojeździe urządzenia
rejestrującego – tachografu. Obowiązek ten wynika z treści przepisów rozporządzenia
Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących
stosowanych w transporcie drogowym oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji
niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz
zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.
Wykładnia art. 12 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 prowadzi do wniosku, że
odstępstwo od przepisów o czasie pracy kierowców możliwe jest w szczególnych
okolicznościach i przyczyna takiego odstępstwa powinna być zaznaczona odręcznie na
wykresówce lub na wydruku z urządzenia rejestrującego albo na planie pracy najpóźniej
po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój. W niniejszej sprawie wymogi
przewidziane w art. 12 nie zostały spełnione. Analiza wykresówek kierowcy
znajdujących się w aktach administracyjnych wykazała, że w okresie od 13 lipca 2011 r.
do 8 sierpnia 2011 r. skracał dzienny czas odpoczynku przy wykonywaniu przewozu
drogowego o czas do jednej godziny, przekroczył maksymalny czas prowadzenia
pojazdu bez przerwy przy wykonywaniu przewozu drogowego o czas powyżej 15 minut
do 30 minut oraz za każde następne rozpoczęte 30 minut, jak również przekroczył
maksymalny dzienny okres prowadzenia pojazdu przy wykonywaniu przewozu
drogowego o czas powyżej 15 minut do jednej godziny oraz za każdą następną
godzinę.
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STOSUNKI PRACY I STOSUNKI SŁUŻBOWE
Sprawy objęte symbolem 619 dotyczą stosunków pracy i stosunków służbowych
pracowników mianowanych, nauczycieli, żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji,
Straży Pożarnej, Służby Celnej oraz sprawy Inspekcji Pracy. Spośród spraw które
wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w 2012 r. dominowały
sprawy dotyczące stosunków służbowych funkcjonariuszy Policji.
W sprawie III SA/Łd 319/12 sąd rozważał problem czy funkcjonariusz
Państwowej Straży Pożarnej podejmujący ponownie służbę w PSP winien odbyć służbę
przygotowawczą, zostać mianowany na stanowisko zajmowane przed zwolnieniem ze
służby oraz czy zachowuje on stopień starszego strażaka uzyskany w czasie
wcześniejszej służby. W sprawie tej skarżący odbywał służbę w Państwowej Straży
Pożarnej w latach 2006 – 2008 i zwolnił się na własną prośbę. W tym czasie odbył
służbę przygotowawczą zaś przed zwolnieniem zajmował stanowisko młodszego
ratownika i posiadał stopień starszego strażaka. W 2011 r. ponownie podjął służbę w
PSP i powstał problem czy powinien ponownie odbyć służbę przygotowawczą, czy
powinien zajmować stanowisko jakie posiadał przed zwolnieniem oraz czy zachował
stopień starszego strażaka. Sąd uznał, iż w takiej sytuacji skarżący powinien ponownie
odbyć służbę przygotowawczą. Przepis art. 34 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o
Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 z późn. zm.) nie określa, iż
obowiązek odbycia służby przygotowawczej dotyczy tylko strażaków podejmujących
służbę po raz pierwszy. W związku z czym służbę taką winny odbyć wszystkie osoby
podejmujące służbę w PSP. Za taką interpretacją przemawia także fakt, iż celem służby
przygotowawczej jest przygotowanie do służby w PSP oraz ocena czy osoba ze
względu na zdolności psycho-fizyczne nadaje się do tej służby. Po upływie pewnego
okresu czasu przebieg, charakter i wymagania w służbie w PSP mogą ulec zmianie i
jednocześnie mogą się zmienić zdolności psychofizyczne kandydata. W związku z
czym, w ocenie sądu, konieczne jest ponowne odbycie służby przygotowawczej. Przy
ponownym podjęciu służby w PSP osoba nie zachowuje wcześniej nabytego stopnia
starszego strażaka gdyż dożywotnie są jedynie stopnie podoficerów, aspirantów i
oficerów straży pożarnej. Sąd także uznał, iż osoba ponownie podejmująca służbę w
PSP nie powinna wrócić na poprzednio zajmowane stanowisko. Stosunek służbowy
strażaka powstaje z dniem jego mianowania na stanowisko służbowe a kończy się z
chwilą zwolnienia ze służby. Przy ponownym przyjęciu do służby nie dochodzi do
reaktywacji dotychczasowego stosunku służbowego. Ponowne przyjęcie do służby w
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PSP to ponowne nawiązanie stosunku służbowego i osoba taka podlega wszelkim
procedurom kwalifikacyjnym jak każda inna osoba podejmująca służbę w PSP. Nie
wraca

on

na

poprzednie

zajmowane

stanowisko

z

ostatnio

otrzymywanym

uposażeniem.
W sprawie III SA/Łd 469/12 przedmiotem rozważań sądu była dopuszczalność
odwołania przez funkcjonariusza Policji oświadczenia woli o zwolnieniu go ze służby na
własną prośbę. W sprawie tej policjant złożył raport o zwolnienie go ze służby w Policji a
po pewnym czasie cofnął swoje oświadczenie podnosząc, iż działał pod wpływem
błędu. Sąd uznał, iż podanie funkcjonariusza o zwolnienie go ze służby jest
oświadczeniem woli o którym mowa w art. 61 Kodeksu cywilnego. W związku z czym
mają tu zastosowanie przepisy tego kodeksu dotyczące uchylenia się od skutków
prawnych złożenia takiego oświadczenia z powodu wad oświadczenia woli (art. 82 – art.
88 kc). Sąd rozważał także problem w jakich sytuacjach jest zachowany termin
trzymiesięczny o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz.U. Nr 53 z 2007 r. poz. 277 z późn. zm.). Zgodnie z treścią tego przepisu policjanta
zwalania się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia przez
niego wystąpienia ze służby. Sąd uznał, iż termin ten jest zachowany jeżeli określona w
decyzji organu I instancji data zwolnienia ze służby mieści się w terminie trzech
miesięcy od dnia zgłoszenia wystąpienia ze służby nawet wtedy gdy organ odwoławczy
zmieni datę zwolnienia na późniejszą. Sąd wziął pod uwagę fakt, iż postępowanie
międzyinstancyjne, w razie wniesienia odwołania przez stronę, trwa dość długo i
decyzja organu odwoławczego może zostać wydana po upływie trzech miesięcy od daty
zgłoszenia wystąpienia ze służby. W związku z czym termin, o którym mowa w art. 41
ust. 3, jest zachowany jeżeli w decyzji organu I instancji ustalono datę zwolnienia przed
upływem trzech miesięcy od dnia zgłoszenia wystąpienia ze służby. Sąd również
rozważał kwestię dopuszczalności zmiany daty zwolnienia policjanta ze służby przez
organ odwoławczy w sytuacji gdy organ ten wydaje decyzję po dacie zwolnienia
określonej w decyzji organu I instancji. Sąd uznał, iż nie można zwolnić policjanta z datą
wsteczną. Termin zwolnienia nie może być wcześniejszy od daty kiedy decyzja o
zwolnieniu stała się ostateczna. W związku z czym w sytuacji gdy policjant odwołał się
od decyzji o zwolnieniu to termin zwolnienia winien być wyznaczony po dacie wydania
decyzji przez organ odwoławczy.
W sprawie III SA/Łd 126/12 sąd rozważał problem czy Inspektor Pracy jest
uprawniony do kontroli czy pracodawca prawidłowo ustalił wykaz stanowisk
pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
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oraz czy jest uprawniony do badania czy określone stanowisko pracy spełnia wymogi
przewidziane przez ustawę o emeryturach pomostowych aby zostać umieszczone w
wykazie stanowisk pracy na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze. W sprawie tej skarżący był zatrudniony jako sanitariusz
na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Wojewódzkim w B. Zwrócił się on do
Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu w Ł. z wnioskiem o ingerencję
skutkującą uznaniem wykonywanego przez niego zawodu jako pracy w szczególnym
charakterze. Organ I instancji umorzył postępowanie uznając, iż brak było podstaw
prawnych do zaliczenia stanowiska sanitariusza do personelu medycznego i
umieszczenia wnioskodawcy w ewidencji pracowników wykonujących pracę w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Decyzja ta została utrzymana
w mocy przez organ odwoławczy zaś sąd oddalił skargę. Sąd uznał, iż zgodnie z treścią
art. 41 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U.
Nr 237 poz. 1556 z późn. zm.) pracodawca ma obowiązek prowadzić wykaz stanowisk,
na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze oraz ewidencję pracowników wykonujących takie prace. Organy inspekcji
pracy nie są jednak uprawnione do kontroli prowadzonego przez pracodawcę wykazu
stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o
szczególnym charakterze i wydawania decyzji ingerujących w treść tego dokumentu.
Nie są zatem uprawnione do sprawdzania czy pracodawca prawidłowo ustalił wykaz
stanowisk pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze i ustalania czy określone stanowisko pracy spełnia wymogi przewidziane
przez ustawę o emeryturach pomostowych. Organ inspekcji pracy mógłby wydać nakaz
wpisu do ewidencji jeżeli dane stanowisko pracy zostało zaliczone do tych stanowisk,
na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze a mimo tego pracownik spełniający wszystkie warunki nie został
umieszczony w tej ewidencji. Organ administracji nie może natomiast rozstrzygać o
charakterze pracy skarżącego i przesądzać czy występują przesłanki decydujące o tym
czy stanowisko pracy na którym jest zatrudniony skarżący spełnia przesłanki
przewidziane przez ustawę o emeryturach pomostowych by być umieszczone prze
pracodawcę w rejestrze stanowisk prowadzonym w oparciu o art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy
z 19 grudnia 2008 r.
W sprawie III SA/Łd 737/12 sąd rozważał problem przesłanek przyznania
jednorazowego dodatku specjalnego o którym mowa w § 9a rozporządzenia Ministra
Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia
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zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. Nr 141 poz.1497 ze zm.). W sprawie tej
skarżący w okresie od 1993 r. do 30 kwietnia 2001 r. był żołnierzem zawodowym i
zajmował stanowisko młodszego pilota eskadry w kluczu ratowniczym. W 2011 r.
wykonał bezawaryjnie zadania określone w indywidualnym planie rocznym szkolenia
lotniczego a wymagany wymiar lotów zrealizował do dnia 30 kwietnia 2011 r. czyli do
dnia rozwiązania stosunku służbowego. W związku z czym wystąpił o przyznanie
jednorazowego dodatku specjalnego za 2011 r. Organy administracji obu instancji
odmówiły przyznania tego dodatku gdyż przysługuje on jedynie żołnierzom zawodowym
zaś skarżący od 1 maja 2011 r. nie jest już żołnierzem. Sąd oddalił skargę i podniósł, że
zgodnie z treścią § 9a ust. 1 rozporządzenia z 8 czerwca 2004 r., żołnierzowi
zawodowemu, o którym mowa w § 9 ust. 1, posiadającemu co najmniej dziesięcioletni
staż zawodowej służby wojskowej pełnionej bezpośrednio w składzie personelu
latającego, który wykonuje bezawaryjnie zadania określone w indywidualnym rocznym
planie szkolenia lotniczego, w wymiarze lotów nie niższym niż 40 godzin, wojskowym
statkiem powietrznym po zakończeniu roku kalendarzowego przyznaje się jednorazowy
dodatek specjalny w wysokości 300% pobieranego dodatku specjalnego o charakterze
stałym. Wysokość tego dodatku ulega zwiększeniu o 20% kwoty pobieranego dodatku
specjalnego o charakterze stałym za każdy rok zawodowej służby wojskowej pełnionej
w składzie personelu latającego ponad 10 lat przy czym dla celów ustalenia
jednorazowego dodatku przyjmuje się staż zawodowej służby wojskowej oraz kwotę
dodatku o charakterze stałym ustalone na ostatni dzień roku kalendarzowego, za który
żołnierzowi zawodowemu przyznawany jest ten dodatek. Sąd uznał, iż staż zawodowy
służby wojskowej jak i kwota dodatku o charakterze stałym ustalane są na ostatni dzień
kalendarzowy za który przyznawany jest jednorazowy dodatek specjalny. Nadto jest on
przyznawany „żołnierzowi, o którym mowa w § 9 ust. 1” czyli zajmującemu stanowisko
określone w tym przepisie. Skarżący takiego stanowiska na dzień 31 grudnia 2011 r. nie
zajmował gdyż z dniem 30 kwietnia 2011 r. wygasł jego stosunek służbowy. W przepisie
§ 9a ust. 1 jest także mowa o „dodatku pobieranym” zaś skarżący od 1 maja 2011 r. już
takiego

dodatku

nie

pobierał.

Skarżący

również

nie

zrealizował

w

całości

indywidualnego rocznego planu szkolenia lotniczego o którym mowa w § 9a ust. 1
pomimo wykonania lotów w wymiarze 40 godzin. Szkolenie trwa bowiem od stycznia do
grudnia danego roku kalendarzowego zaś skarżący realizował ten plan od stycznia do
kwietnia 2011 r. Sąd stanął na stanowisku, iż jednorazowy dodatek specjalny
przyznawany

jest

żołnierzowi

zawodowemu,

który

na

zakończenie

roku

kalendarzowego pełni w dalszym ciągu służbę wojskową na stanowisku służbowym
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związanym z wykonywaniem lotów w składzie załóg wojskowych statków powietrznych
co wiąże się z otrzymywaniem stałego dodatku specjalnego.
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SPRAWY Z ZAKRESU EDUKACJI
W sprawach z zakresu edukacji na uwagę zasługują postanowienia w których
Sąd odrzucił skargę na czynność unieważnienia pisemnego egzaminu maturalnego
sygn. akt od III SA/Łd 904/11 do III SA/ Łd 936/11.
W uzasadnieniu postanowień podniesiono, iż zakres właściwości rzeczowej
wojewódzkich sądów administracyjnych wyznaczają przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z
2012 r. poz. 270) [dalej p.p.s.a.]. Z treści art. 3 § 2 pkt 1 - 8 tej ustawy wynika, że
kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje
orzekanie w sprawach skarg, które mogą dotyczyć aktu administracyjnego, wydanego w
postępowaniu administracyjnym (decyzje administracyjne – pkt 1, postanowienia, na
które służy zażalenie albo kończące postępowanie - pkt 2) oraz w postępowaniu
egzekucyjnym lub zabezpieczającym (postanowienia, na które służy zażalenie - pkt 3).
Ponadto zaskarżalne są inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu
administracji publicznej, dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z
przepisów prawa - pkt 4, pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego
wydawane w indywidualnych sprawach – pkt 4a, akty prawa miejscowego jednostek
samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - pkt 5, inne
akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podejmowane w
sprawach z zakresu administracji publicznej - pkt 6, akty nadzoru nad działalnością
organów jednostek samorządu terytorialnego - pkt 7, bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a wskazanego
przepisu - pkt 8.
Katalog skarg na określone w art. 3 § 2 p.p.s.a. działania organów administracji
publicznej lub ich bezczynność rozszerzają też przepisy ustaw szczególnych, które
przewidują sądową kontrolę.
Powyżej przytoczone przepisy wyznaczają zakres właściwości rzeczowej sądu
administracyjnego oraz zakres rzeczowy postępowania sądowoadministracyjnego.
Oznacza to, iż sąd administracyjny w trakcie wykonywania kontroli administracji
publicznej winien w każdym przypadku w pierwszej kolejności ustalić, czy sprawa
pozostaje w zakresie jego kognicji i czy spełnione są wymogi dopuszczalności skargi.
Braki w tym zakresie wyłączają zastosowanie lub odmowę zastosowania środków
przewidzianych w ustawie p.p.s.a. Wynika to wprost z art. 58 § 1 p.p.s.a., który m.in.
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stanowi, że sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu
administracyjnego.
W rozpatrywanej sprawie skarga dotyczy czynności unieważnienia pisemnego
egzaminu maturalnego z chemii przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w
Ł. W związku z tym na wstępie należało wyjaśnić, czy jest to czynność z zakresu
administracji publicznej, dotycząca uprawnień lub obowiązków skarżącej wynikających
z przepisów prawa, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.
Przeprowadzanie egzaminów, w tym egzaminu maturalnego szczegółowo regulują
przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.).
Zgodnie z § 53 ust. 1 rozporządzenia, egzamin maturalny, będący formą oceny
poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w
standardach

wymagań

będących

podstawą

do

przeprowadzania

egzaminu maturalnego określonych w odrębnych przepisach.
W myśl § 54 ust. 1 egzamin składa się z części ustnej, ocenianej w szkole, oraz z
części

pisemnej,

ocenianej

przez

egzaminatorów

wpisanych

do

ewidencji

egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy (o systemie oświaty).
Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów
ustala komisja okręgowa na podstawie arkuszy egzaminacyjnych ocenionych przez
egzaminatorów (§ 98 ust. 4).
Kwestie związane z unieważnieniem egzaminu maturalnego reguluje § 99
rozporządzenia, które rozróżnia dwie odrębne sytuacje, w których następuje
unieważnienie

egzaminu.

Ust.

1

odnosi

się

do

sytuacji,

gdy

stwierdzenie

niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub
wniesienia lub korzystania przez zdającego z urządzenia telekomunikacyjnego lub
niedozwolonych materiałów lub zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu
egzaminu

zostaje

stwierdzone

na

bieżąco

w

trakcie

egzaminu.

Wówczas

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tego zdającego i
unieważnia jego egzamin.
§

99

ust.

2

rozporządzenia

reguluje

natomiast

ten

przypadek,

gdy

niesamodzielność rozwiązywania zadań stwierdzona zostanie podczas sprawdzania
arkusza egzaminacyjnego. Wówczas dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z
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dyrektorem Komisji Centralnej unieważnia część pisemną egzaminu maturalnego z
danego przedmiotu tego zdającego.
Kwestie czy procedura oceniania prac maturalnych, w tym stwierdzenia
niesamodzielności napisanej pracy, posiada cechy postępowania administracyjnego i
kreuje pewien stosunek prawny, czy też potwierdza jedynie określony stan faktyczny,
były przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie sygn. I
OSK 803/12. W uzasadnieniu postanowienia NSA stwierdził, że z przepisów
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych jednoznacznie
wynika, że przystępujący do egzaminu maturalnego musi spełnić jednocześnie dwie
przesłanki, żeby go zdać. Pierwsza z nich ma charakter wstępny, ponieważ jej
spełnienie ma na celu przeprowadzenie egzaminu w sposób uczciwy i jednakowy dla
wszystkich uczestników, a więc w sposób umożliwiający ocenę wiedzy zdającego.
Po pierwsze zatem, przystępujący do egzaminu obowiązany jest dopełnić
warunków formalnych określających tryb przeprowadzania egzaminu, gwarantujących
prawidłowy jego przebieg i samodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych (§ 99
rozporządzenia).
Po drugie zaś, musi się on wykazać wiedzą w stopniu umożliwiającym
otrzymanie z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30% punktów możliwych
do uzyskania (§ 76 ust. 2 i § 97 ust. 2 rozporządzenia).
Dopiero wypełnienie obu tych obowiązków składa się na egzamin maturalny. Oceny
dopełnienia drugiego z tych obowiązków właściwy organ egzaminacyjny dokonuje w
formie wyniku wyrażającego w skali procentowej ilość punktów uzyskanych przez
zdającego w stosunku do punktów możliwych do uzyskania (§ 76 ust. 1 i § 97 ust. 1
rozporządzenia). Natomiast dokonanie oceny, że zdający naruszył warunki formalne
określające tryb przeprowadzania egzaminu następuje w formie przerwania i
unieważnienia egzaminu maturalnego (§ 99 rozporządzenia). Oba te rodzaje ocen mają
charakter czynności materialno-technicznych i składają się na przeprowadzenie
egzaminu w rozumieniu art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o
systemie oświaty.
Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie stwierdził, że skoro ocena w
przedmiocie przerwania i unieważnienia egzaminu maturalnego wchodzi w skład wyniku
egzaminu maturalnego (por. np. § 99 ust. 3 rozporządzenia), to skarga do sądu
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administracyjnego na tę ocenę jest niedopuszczalna na zasadzie art. 9c ust. 2a ustawy
z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Art. 9c ust. 2a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi bowiem jednoznacznie, że wyniki sprawdzianu i
egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz egzaminów eksternistycznych, o
których mowa w art. 10 ust. 1, są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu
administracyjnego.

Przedstawione

powyżej

stanowisko

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego Sąd rozpoznający niniejszą skargę w pełni podziela.
W rezultacie należy więc stwierdzić, że unieważnienie egzaminu maturalnego nie
stanowi aktu lub czynności w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. a jest jedynie
stwierdzeniem przez właściwy organ, że na skutek niesamodzielnego pisania pracy
przez zdającego komisja nie może ustalić wyniku egzaminu zdającego. Unieważnienie
egzaminu nie stwarza dla zdającego żadnych praw ani obowiązków wynikających z
przepisów prawa, a jest jedynie czynnością, której dokonuje się gdy nie ma możliwości
ustalenia oceny egzaminu w tym wypadku na skutek niesamodzielności pisania
pracy maturalnej. Akt unieważniający egzamin maturalny, nie wymaga więc tym
bardziej formy decyzji administracyjnej, a co za tym idzie, do jego wydania nie mają
zastosowania przepisy k.p.a. Stwierdził to jednoznacznie Naczelny Sąd Administracyjny
w uzasadnieniu wskazanego wyżej postanowienia.
Z powyższych względów, skarga w rozpoznawanej sprawie podlega odrzuceniu
jako niedopuszczalna na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i § 3 p.p.s.a. Na podstawie art. 232
§ 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd orzekł o zwrocie na rzecz strony skarżącej uiszczonego wpisu od
skargi.
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SPRAWY Z ZAKRESU ZATRUDNIENIA I BEZROBOCIA
W sprawach z zakresu zatrudnienia i bezrobocia orzecznictwo jest w zasadzie
ustabilizowane, stanowi kontynuację ocen prawnych przyjętych w latach poprzednich.
W większości przypadków przyczyną uwzględnienia skarg są wady proceduralne
których następstwem jest niedostateczne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy,
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
administracji.
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SPRAWY SAMORZĄDOWE
Skargi obejmujące sprawy z zakresu samorządu terytorialnego, rozpoznane w
Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w roku 2012 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 2012 do Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
wpłynęło ogółem 44 tzw. spraw samorządowych.
W sprawach o symbolu 639 - skargi na uchwały organów jednostek
samorządowych Sąd rozpoznał 26 spraw. W siedmiu przypadkach Sąd stwierdził
nieważność zaskarżonej uchwały, a w jednej stwierdzono wydanie uchwały z
naruszeniem prawa. Skargi w czterech sprawach zostały oddalone, a 11 skarg zostało
odrzuconych. W dwóch przypadkach postępowania zostały umorzone. Jedna sprawa o
sygn. akt III SA/Łd 695/12 została połączona do wspólnego rozpoznania i
rozstrzygnięcia ze sprawą o sygn. akt III SA/Łd 694/12.
W sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miejskiej
w Ł. (znak […]) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w Ł. oraz opłat za parkowanie w tej strefie i
sposobu ich pobierania (sygn. akt III SA/Łd 48/12) sąd stwierdził nieważność § 3 ust. 2 i
ust. 4 oraz § 4 pkt 1 i pkt 2 Regulaminu strefy płatnego parkowania w Ł., stanowiącego
załącznik Nr 3 do zaskarżonej uchwały.
Zdaniem sądu, niedopuszczalne jest by przepisy prawa miejscowego, będąc
przepisami podustawowymi, wykraczały poza unormowanie ustawowe. Jak podnosił
sąd, przepis wykonawczy może ze swej istoty jedynie „wykonywać” ustawę, a więc ją
uzupełniać, nie może natomiast regulować materii, która nie była przedmiotem samej
ustawy. Traci bowiem wtedy swój wykonawczy charakter, stając się samodzielnym
źródłem prawa i wykraczając w ten sposób poza upoważnienie ustawowe. Taka
natomiast sytuacja przekroczenia granic upoważnienia ustawowego – zdaniem sądu –
zaistniała w rozpoznawanej sprawie.
Dokonując wykładni pojęcia „sposób” zawartego w art. 13b ust. 4 pkt 3 ustawy o
drogach publicznych i odwołując się do utrwalonego orzecznictwa Naczelnego Sądu
Administracyjnego sąd wskazał, że „sposób” to zasady, formy, ogół czynności
technicznych pozwalających na opłacenie parkowania w strefie. Pojęcie to nie obejmuje
natomiast czynności polegających na umieszczeniu za przednią szybą pojazdu
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dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za parkowanie.
Tym samym – w ocenie sądu – należało uznać za zasadny pogląd RPO, iż dla
osiągnięcia skutku w postaci pobrania przez zarząd drogi opłaty za parkowanie nie jest
wymagane wylegitymowanie się przez kierowcę, w ściśle określony sposób, dowodem
wniesienia tej opłaty. „Sposób pobierania opłaty” to organizacja metod uiszczenia
opłaty, np. w parkomatach, u parkingowego, w punktach sprzedaży biletów i
abonamentów.
Rada Miejska w Ł. w regulaminie strefy płatnego parkowania, stanowiącym
załącznik do zaskarżonej uchwały, wychodząc poza upoważnienie ustawowe, przyznała
natomiast zarządcy drogi uprawnienie do traktowania osób, które uiściły opłatę, lecz nie
umieściły za szybą pojazdu dowodu wniesienia opłaty, za parkujące bez uiszczenia
opłaty za parkowanie. W konsekwencji powyższych zapisów osoba parkująca pojazd
była zobowiązana do uiszczenia opłaty dodatkowej, przewidzianej w regulaminie, mimo
że uregulowała stosowną opłatę za parkowanie pojazdu.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 598/12 Sąd oddalił skargę Prokuratora
Prokuratury Rejonowej w Z. na uchwałę Rady Miasta Z. z dnia […] (Nr […]) w sprawie
ustalenia regulaminu targowiska miejskiego. Załącznik do przedmiotowej uchwały
stanowił „Regulamin targowiska miejskiego zlokalizowanego na placu […] w Z.”.
Prokurator kwestionował legalność całej uchwały przyjmując, że w tym
przypadku mamy do czynienia z aktem prawa miejscowego o charakterze
porządkowym (art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym), zarzuty jednak odnosił
wyłącznie do § 7 pkt 1 regulaminu targowiska, w takim zakresie, w jakim zabrania on
prowadzenia na targowisku sprzedaży broni, amunicji, materiałów wybuchowych i
wyrobów pirotechnicznych.
Zdaniem sądu, w pierwszej kolejności należało udzielić odpowiedzi na pytanie,
jakiego rodzaju aktem prawa miejscowego jest zaskarżona uchwała, tj. czy mamy do
czynienia z przepisami prawa porządkowego wydanymi na podstawie art. 40 ust. 3
ustawy o samorządzie gminnym (jak to przyjął prokurator), czy też z przepisami prawa
miejscowego wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 wskazanej ustawy, tj. aktami
strukturalno-organizacyjnymi (jak przyjęła Rada Miasta Z.).
W ocenie sądu, uchwałę ustalającą regulamin targowiska miejskiego należy
zakwalifikować jako akt strukturalno-organizacyjny wydawany na podstawie art. 40 ust.
2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym. Uchwała ta
niewątpliwie stanowi źródło powszechnie obowiązującego prawa określając zasady i
tryb korzystania z gminnego obiektu, jakim jest targowisko miejskie. Targowisko
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miejskie jest bowiem „obiektem użyteczności publicznej”, a Miasto Z. organizując na
swoim terenie targowisko dla mieszkańców, realizuje swe zadania z zakresu
użyteczności publicznej.
Sąd zgodził się też z argumentacją Rady, że nie doszło do przekroczenia jej
kompetencji i wkroczenia przez nią w zakres zastrzeżony do regulacji ustawowej.
Zdaniem sądu, skoro ustawa o broni i amunicji dopuszcza w niektórych przypadkach
możliwość zbywania i nabywania broni, to Rada Miasta Z. miała uprawnienie do
wprowadzenia do regulaminu targowiska zapisu zabraniającego w takim zakresie
handlu bronią, amunicją i materiałami pirotechnicznymi na terenie prowadzonego przez
nią targowiska. Takie uregulowanie mieści się w zakresie określenia zasad i trybu
korzystania z obiektu bądź urządzenia gminnego, przewidzianym przez ustawodawcę w
art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym do regulacji przez gminę.
Sąd podkreślił natomiast w sposób jednoznaczny, że zaskarżone przepisy nie
były przepisami porządkowymi w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym (jak
przyjął to Prokurator) i dlatego nie miały do nich zastosowania przesłanki z art. 40 ust. 3
ustawy.
W innej sprawie z tej kategorii (sygn. akt III SA/Łd 544/12) sąd stwierdził
nieważność zaskarżonej uchwały (Nr VII/54/07 Rady Gminy w O. z dnia 26 kwietnia
2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy O.) w
części

dotyczącej

zaliczenia

do

kategorii

dróg

gminnych

odcinka

ulicy

A,

przebiegającego przez działkę stanowiącą własność skarżącego mieszkańca gminy.
Jak

wskazał

sąd,

zaskarżona

uchwała

zaliczała

do

dróg publicznych

nieruchomość skarżącego, mimo iż nie stanowiła ona własności Gminy. Sąd wskazał w
tym zakresie, że konieczną przesłanką do skutecznego podjęcia przez radę gminy
uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych jest legitymowanie się przez
gminę prawem własności do gruntów, po których droga taka przebiega. Wobec tego
uchwała, którą zalicza się do dróg gminnych drogę, która nie jest własnością gminy,
narusza w istotny sposób art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, z którego wynika,
że tylko droga gminna może być zaliczona do dróg gminnych. Dodatkowo sąd odwołał
się do orzecznictwa NSA, z którego wynikało, że uchwała o zaliczeniu drogi do drogi
publicznej powinna być każdorazowo poprzedzona czynnościami zmierzającymi do
przejęcia własności drogi przez podmiot publicznoprawny, a nie odwrotnie.
W 11 sprawach ze skarg na uchwały organów jednostek samorządowych Sąd
odrzucał wniesione skargi na posiedzeniach niejawnych. W siedmiu przypadku
dotyczyło to zaistnienia przesłanki do stwierdzenia, że mamy do czynienia ze skargą,
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która nie należy do kognicji Sądu (tryb skargowy z art. 227 k.p.a.), w jednym przypadku
strona skarżąca przed wniesieniem skargi do Sądu nie wezwała organu do usunięcia
naruszenia prawa. W trzech natomiast przypadkach strona uchybiła terminowi do
uiszczenia wpisu od skargi.
Drugą grupę spraw stanowią skargi organu nadzoru na uchwały jednostek
samorządowych (symbol 640). W roku 2012 r. w Wydziale III rozpoznano 6 takich
spraw, w tym w 2 przypadkach stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu, trzy
sprawy umorzono, a w jednym przypadku skargę oddalono.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 29/12 Sąd stwierdził nieważność uchwały Rady
Gminy P. z dnia […] ([…]) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie w
nazwie znaku towarowego nazwy miejscowości P. Organ nadzoru zarzucił Radzie
istotne naruszenie prawa, tj. art. 7 Konstytucji RP w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 5 i pkt 15
ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 120 i art. 121 ustawy - Prawo własności
przemysłowej.
W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia Sąd, wskazując szczegółowo na
odnośne przepisy potwierdził stanowisko organu nadzoru, że żaden przepis prawa nie
wskazuje organów gminy jako właściwych do wydawania zezwoleń na używanie w
znakach towarowych nazw miast i miejscowości. Takiego upoważnienia nie można
wywieść w szczególności z domniemania kompetencji rady gminy we wszystkich
sprawach należących do zakresu działania gminy. Wprawdzie kwestia nazw miast i
miejscowości na terenie gminy jest zagadnieniem o charakterze publicznym i o
znaczeniu lokalnym, jednakże nie stanowi to automatycznie prawa (kompetencji) do
władczego dysponowania nimi przez radę gminy. Nazwa miasta lub miejscowości nie
jest też prawem majątkowym gminy, którym może ona dysponować i wyrażać zgodę na
jej używanie.
Nie ma przy tym, zdaniem sądu, znaczenia czy jest to wykorzystanie odpłatne
czy nieodpłatne. Sąd nie podzielił poglądu Rady Gminy P., że z orzecznictwa NSA
wynika zakaz komercyjnego (odpłatnego) wykorzystania nazwy miejscowości przez
radę gminy, nie sprzeciwił się natomiast wyrażeniu przez radę zgody na używanie
nazwy miejscowości w trybie art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo własności
przemysłowej. Zgodnie z tym przepisem, udziela się praw ochronnych na oznaczenia,
jeżeli zawierają one nazwę lub skrót polskich miast lub miejscowości, jeżeli zgłaszający
się nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu
Państwa na używanie oznaczenia w obrocie. Zdaniem sądu, przepis ten nie konstytuuje
uprawnienia do orzekania o zgodzie na ich odpłatne bądź nieodpłatne wykorzystanie.
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Należy go odczytywać w ten sposób, iż inne ustawy mogą określać upoważnienie do
udzielania takiej zgody przez wskazany organ („wylegitymuje się zezwoleniem
właściwego organu Państwa”) a w takim przypadku jej uzyskanie przez zgłaszającego
umożliwi udzielenie prawa ochronnego. W tym przypadku jednak żadna ustawa nie
określa upoważnienia do udzielania takiej zgody.
Podobne stanowisko Sąd wyraził w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 30/12.
W innej sprawie z tej kategorii (sygn. akt III SA/Łd 388/12) Wojewoda wniósł
skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. z dnia […] Nr […] w sprawie przyjęcia
miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na rok 2012. Wojewoda zarzucił uchwale naruszenie art. 4¹
ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust.
2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, poprzez przyjęcie przez radę miejską
jednego programu realizującego zadania miasta w zakresie zarówno profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, jak i w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
W ocenie Wojewody powołane przepisy wskazują na istniejący po stronie gminy
obowiązek uchwalenia dwóch odrębnych programów: gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii.
Sąd, oddalając skargę Wojewody wskazał, że katalog zadań wymienionych w art.
4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest
katalogiem otwartym, tak jak w przypadku art. 2 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii. Pozwala to zatem przyjąć, że organy administracji publicznej mają
możliwość wyboru środków i odpowiedniego stosowania ich w zależności od
zaistniałych potrzeb i sytuacji.
Sąd podkreślił, że podobny jest przy tym tryb realizacji zadań własnych gminy
przewidzianych

w

obydwu

ustawach.

Zarówno

bowiem

gminny

program

przeciwdziałania narkomanii jak i gminny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych stanowią część gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych. Nie mają one przy tym waloru przepisów powszechnie obowiązujących.
Są to akty prawne wiążące w zasadzie organy gminy, określające sposoby działania
gminy. Programy te są w rzeczywistości planami działania gminy.
Nie znajduje tym samym uzasadnienia twierdzenie Wojewody, że brzmienie
powyżej wskazanych przepisów wskazuje na istniejący po stronie gminy obowiązek
uchwalenia dwóch odrębnych programów dotyczących powyższej tematyki, nawet w
jednej uchwale. Programy te bowiem są niewątpliwie konstrukcyjnie do siebie zbliżone.
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Nie znajduje również oparcia w obowiązujących przepisach argument, że gminny
program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest uchwalany przez
radę gminy corocznie w przeciwieństwie do gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii. Sąd nie dopatrzył się bowiem, aby fakt ten rodził jakiekolwiek przeszkody w
możliwości jednoczesnego uchwalenia obu programów.
Kolejną grupę spraw stanowią sprawy skarg jednostek samorządu
terytorialnego na rozstrzygnięcia nadzorcze (symbol 641). W roku 2012 r. w
Wydziale III rozpoznano 12 takich spraw, w tym w 10 przypadkach oddalono skargę, w
jednym przypadku uchylono zaskarżony akt, a jedna sprawa oczekuje na rozpoznanie.
Wójt Gminy R. wydał zarządzenie w sprawie liczebności oddziałów oraz założeń
do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół. W § 2 zarządzenia określił górną
granicę liczby dzieci w oddziałach szkół podstawowych i gimnazjów oraz w klasach
łączonych, wywodząc kompetencje do takiego działania z brzmienia art. 5 ust. 5 i ust. 7
ustawy o systemie oświaty. Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził
nieważność § 2 zarządzenia Wójta. W ocenie organu, regulacja tego postanowienia
zarządzenia została ustalona bez podstawy prawnej.
Rozpoznający skargę wójta sąd potwierdził stanowisko Wojewody, że ustalenie
górnej granicy liczby uczniów w klasach wyższych niż pierwsza nie znajduje podstaw
prawnych.
W ocenie Sądu, z nałożonego przez ustawodawcę na organ prowadzący szkołę,
obowiązku zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i
higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki (art. 5 ust. 5 i ust. 7 ustawy) nie
można wyprowadzać wniosku, że dotyczy on również uprawnienia do określenia
maksymalnej liczby dzieci w oddziałach. Zdaniem sądu, mimo że wyliczenie w art. 5
ust. 7 ustawy o systemie oświaty zadań organu prowadzącego szkołę nie jest
wyczerpujące, o czym świadczy zwrot „w szczególności”, to jednak wszystkie
wymienione zadania i związane z nimi obowiązki dotyczą zapewnienia szkole
warunków do prowadzenia nauki, tj. właściwej bazy lokalowej, wyposażenia, obsługi
administracyjnej czy pomocy dydaktycznych dla uczniów. Oczywiście możliwości
finansowe danej gminy i poziom realizacji zadań związanych z prowadzeniem szkoły
mogą pośrednio wpływać na ilość uczniów. Brak jednak podstaw aby uznać, że
nałożonym na gminę obowiązkom odpowiada uprawnienie do administracyjnego
określenia maksymalnej ilości uczniów w klasach innych niż klasy pierwsze.
W sprawie o sygn. akt III SA/Łd 572/12 przedmiotem zarządzenia zastępczego
Wojewody […] było stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego. Zasadniczy problem w
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tej sprawie stanowiło ustalenie prawa właściwego do rozstrzygnięcia, w związku z
wejściem w życie przepisów Kodeksu wyborczego.
Zdaniem Sądu, w kadencji organów samorządu terytorialnego rozpoczętej w
2010 r., do wygaśnięcia mandatów radnych oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów
zastosowanie mają nadal dotychczasowe przepisy, tj. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw. Zmiany w prawie wyborczym mogą
bowiem dotyczyć przyszłych wyborów i kadencji rozpoczętych po tych wyborach, a nie
wyborów i kadencji, w czasie której te zmiany weszły w życie. Sąd odwołał się w tym
zakresie do orzeczenia NSA z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie o sygn. akt II OSK
1304/12, akceptując pogląd, iż przyjęcie założenia stosowania nowych przepisów
(Kodeksu wyborczego) spowodowałoby zmianę reguł określających sprawowanie
mandatu w trakcie kadencji, a także akceptację nierównego traktowania osób, które
uzyskały mandat w wyborach samorządowych w 2010 r. (do 31 lipca 2011 r. utrata
mandatu według przepisów dotychczasowych, a od 1 sierpnia 2011 r. według
przepisów Kodeksu wyborczego). Sytuacja prawna radnych i wójtów wybranych na
kadencję rozpoczętą w 2010 r. byłaby zróżnicowana w zależności od tego kiedy
zaszłaby przesłanka wygaśnięcia mandatu. Zdaniem Sądu, skutki zastosowania
Kodeksu wyborczego w czasie kadencji organów samorządu terytorialnego rozpoczętej
przed jego wejściem w życie, byłyby nie do pogodzenia także z zasadą
proporcjonalności.
Odnosząc się natomiast do meritum zagadnienia sąd stwierdził, że pełnienie
funkcji członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej nawet w przypadku w którym w
skład tego organu wchodzi więcej niż jedna osoba, a statut przewiduje zasadę
reprezentacji łącznej, wyczerpuje znamiona określone w art. 24f ust.1 ustawy o
samorządnie gminnym, gdy spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą z
wykorzystaniem mienia komunalnego. Przez zarządzanie działalnością gospodarczą w
rozumieniu art. 24f wskazywanej ustawy należy bowiem rozumieć tzw. prowadzenie
spraw, czyli możliwość wywierania wpływu na wewnętrzny sposób funkcjonowania
osoby prawnej (spółdzielni mieszkaniowej), a nie uprawnienie do reprezentacji osoby
prawnej.
W innej sprawie z tej kategorii (sygn. akt III SA/Łd 242/12) Sąd oceniał skargę
Gminy B. na negatywną opinię Kuratora Oświaty o zamiarze połączenia Szkoły
Podstawowej w Ł. i Gimnazjum Publicznego w Ł. w Zespół Szkól w Ł.
Sąd zaakceptował twierdzenia zawarte w uzasadnieniu opinii Kuratora, że w
analizowanym przypadku połączenie szkół nie prowadzi do wdrożenia rozwiązań
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organizacyjnych zmierzających do poprawy warunków realizacji zajęć dydaktycznowychowawczo-opiekuńczych i pozostaje w sprzeczności z założeniami reformy systemu
edukacji zapoczątkowanej w 1998 r. przez Ministra Edukacji Narodowej, której efektem
była m.in. likwidacja ośmioklasowych szkół podstawowych i rozdzielenie etapów
edukacyjnych na etap realizowany w ramach szkoły podstawowej i w ramach
gimnazjum, a więc z uwzględnieniem różnic poziomów edukacyjnych i rozwoju dzieci
oraz założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Prezentowane
natomiast przez Gminę argumenty o charakterze ekonomicznym nie mogły być
decydujące. Jak bowiem wskazał sąd, wydanie opinii wyłącznie w oparciu o przesłanki
ekonomiczne i organizacyjne powodowałoby w praktyce, że taka opinia niemal w
każdym przypadku musiałaby być pozytywna, co byłoby sprzeczne z założeniami
wdrażanej reformy oświaty.
Sąd wypowiedział się też w kwestii 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.
Podobne stanowisko Sąd wyraził w sprawach o sygn. akt III SA/Łd 243/12, III
SA/Łd 244/12, III SA/Łd 245/12.
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SPRAWY Z ZAKRESU DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
W sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych orzecznictwo jest w zasadzie
ustabilizowane, stanowi kontynuację ocen prawnych przyjętych w latach poprzednich.
W większości przypadków przyczyną uwzględnienia skarg są wady proceduralne
których następstwem jest niedostateczne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy,
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.
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SPRAWY MIESZKANIOWE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH
Sprawy mieszkaniowe służb mundurowych są objęte symbolami 6211,6212 i
6213. Sprawy te dotyczą przydziału i opróżniania lokalu mieszkalnego oraz kwatery
tymczasowej w służbach mundurowych, równoważników za brak lokalu mieszkalnego i
za remont lokalu mieszkalnego oraz inne świadczenia finansowe związane z lokalem
mieszkalnym.

Wszystkie

sprawy

jakie

wpłynęły

do

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Łodzi w 2012 r. dotyczyły funkcjonariuszy Policji.
W sprawie III SA/Łd 139/12 przedmiotem rozważań sądu były przesłanki zwrotu
pomocy

finansowej

udzielonej

funkcjonariuszowi

Policji

na

uzyskanie

lokalu

mieszkalnego. W sprawie tej w 2003 r. skarżącemu przyznano pomoc finansową na
zakup lokalu mieszkalnego. W 2010 r. został on skazany za przestępstwo umyślne
popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej. W związku z tym skazaniem organy administracji zobowiązały
skarżącego do zwrotu przyznanej pomocy. Sąd uwzględnił skargę i uchylił decyzje
organów obu instancji. Sąd stwierdził, iż do dnia 19 września 2006 r. w ustawie z 6
kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 287 z 2011 r. poz.1687 ze zm.) nie było przepisu
stanowiącego o konieczności zwrotu pomocy udzielonej policjantowi w razie jego
skazania za przestępstwo. Dopiero od dnia 20 września 2006 r. ustawą z 21 lipca 2006
r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 158 poz.1122)
dodano art. 94 ust. 1a zgodnie z którym zobowiązana do zwrotu udzielonej pomocy jest
osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Do dnia 1 grudnia 2008 r.
obowiązywał § 5 ust. 1 rozrządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu
mieszkalnego lub domu rodzinnego przez policjantów (Dz.U. Nr 131 poz.1468 ze zm.)
zgodnie z którym pomoc finansowa podlega zwrotowi w razie jej nienależnego pobrania
bądź zwolnienia ze służby przed upływem 10 lat od dnia jej rozpoczęcia o ile nie nabył
on uprawnień do emerytury, renty policyjnej lub renty przyznanej na podstawie ustawy z
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na
mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 października
2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie
lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego przez policjantów (Dz.U. Nr 203 poz.1274) z
dniem 2 grudnia 2008 r. w § 5 ust. 1 dodano punkt 3 w brzmieniu „gdy osoba, która
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otrzymała pomoc finansową została prawomocnie skazana za przestępstwo, o którym
mowa w art. 94 ust. 1a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji”. Zarówno w ustawie z 21
lipca 2006 r. jak i w rozporządzeniu z 31 października 2008 r. nie ma przepisów
przejściowych. W związku z czym powstała wątpliwość jakie przepisy należy stosować
do skarżącego a mianowicie obowiązujące w dacie przyznania pomocy czy też
obowiązujące w dacie wydania zaskarżonej decyzji. Sąd uznał, iż w sytuacji gdy
zdarzenie prawne miało miejsce pod rządami innych przepisów niż te które obowiązują
w dacie wydania decyzji to w przypadku decyzji konstytutywnych należy stosować
przepisy nowe a w przypadku decyzji deklaratywnych należy stosować przepisy
poprzednio obowiązujące. Skarżącemu przyznano pomoc w 2003 r. kiedy to nie
obowiązywały jeszcze przepisy o obowiązku zwrotu pomocy w razie skazania za
przestępstwo. Materialnoprawny stosunek pomiędzy skarżącym a organem został
nawiązany w 2003 r. a więc sytuację skarżącego należało rozważyć w kontekście
przepisów wówczas obowiązujących. Organy administracji stosując nowe przepisy do
zdarzeń powstałych przed ich wejściem w życie naruszyły konstytucyjną zasadę
praworządności określoną w art. 7 Konstytucji. Konsekwencją normy zawartej w art. 7
jest zakaz retroakcji zakazujący podmiotowi interpretującemu takiej wykładni norm,
która prowadziłaby do uznania, że odnoszą się do zdarzeń sprzed ich wejścia w życie.
W świetle przepisów obowiązujących w 2003 r. brak było podstaw do zobowiązywania
skarżącego do zwrotu udzielonej pomocy.
W sprawie III SA/Łd 96/12 przedmiotem rozważań sądu były także przesłanki
zwrotu pomocy finansowej udzielonej funkcjonariuszowi Policji na uzyskanie lokalu
mieszkalnego, podobnie jak w wyżej opisanej sprawie III SA/Łd 139/12, z tym, że stan
faktyczny był tu nieco odmienny. Skarżącemu przyznano pomoc finansową na zakup
lokalu w 2008 r. zaś w 2010 r. został on skazany za przestępstwo umyślne popełnione
w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej. W związku z tym skazaniem organy administracji zobowiązały skarżącego
do zwrotu przyznanej pomocy w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji.
Sąd stwierdził nieważność decyzji organów obu instancji w części określającej termin
zwrotu pomocy finansowej zaś w pozostałej części skarga została oddalona. Sąd
stwierdził, iż pomoc finansowa została udzielona w okresie obowiązywania przepisu art.
94 ust. 1a ustawy o Policji, który wszedł w życie 20 września 2006 r. Materialnoprawny
stosunek pomiędzy skarżącym a organem został nawiązany w 2008 r. czyli w okresie
obowiązywania przepisu art. 94 ust. 1a ustawy o Policji. Skarżący w dacie przyznania
mu pomocy wiedział zatem jakie są konsekwencje w zakresie zwrotu uzyskanej pomocy
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w razie ewentualnego skazania go prawomocnym wyrokiem sądu karnego. Istniała
zatem podstawa do zobowiązania go do zwrotu udzielonej pomocy. Sąd także
stwierdził, nieważność decyzji organów obu instancji w części określającej termin
zwrotu pomocy. Sąd uznał, iż treść decyzji administracyjnej zawsze jest determinowana
przepisami prawa administracyjnego materialnego. W sytuacji gdy przepisy te nie
ustalają, że decyzja winna określać np. termin na wykonanie konkretnego obowiązku to
nie jest dopuszczalne ustalenie takiego obowiązku w decyzji. Zarówno ustawa z 6
kwietnia 1990 r. jak i rozporządzenie z 17 października 2001 r. nie określają terminu w
jakim ma nastąpić zwrot udzielonej pomocy finansowej. Oba akty prawne regulują
jedynie przesłanki zwrotu pomocy. Nie ustalają natomiast, iż zwrot winien nastąpić w
jakimś określonym terminie. W sytuacji gdy brak jest w przepisach podstawy do
określenia przez organ terminu do zwrotu pomocy finansowej to oznacza, że decyzja w
zakresie ustalającym termin zwrotu została wydana bez podstawy prawnej i jest
dotknięta wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 pkt. 2 kpa.
W

sprawie

III

SA/Łd

744/12

sąd

rozważał

przesłanki

przyznania

funkcjonariuszowi Policji pomocy finansowej na budowę domu jednorodzinnego. W
sprawie tej skarżący był współwłaścicielem domu o powierzchni 27,40 m2 w którym
mieszkał wraz z żoną i dwójką małoletnich dzieci. Powierzchnia mieszkalna tego domu
nie odpowiadała przysługującym mu czterem normom mieszkaniowym (7-10 m2).
Wystąpił on o przyznanie mu pomocy finansowej na budowę domu jednorodzinnego.
Organy administracji odmówiły mu przyznania pomocy gdyż ma on zaspokojone
potrzeby mieszkaniowe. Okoliczność, iż powierzchnia mieszkalna domu nie odpowiada
przysługującej mu normie mieszkaniowej, w ocenie organów, nie ma znaczenia gdyż z
przepisu art. 95 ust. 1 pkt. 2 ustawy o Policji wynika, że konieczność zachowania
przysługującej

policjantowi

powierzchni

mieszkaniowej

dotyczy

jedynie

lokalu

mieszkalnego a nie domu jednorodzinnego. Sąd uwzględnił skargę stwierdzając, iż
wykładnia przepisu art. 95 ust. 1 pkt. 2 ustawy o Policji dokonana przez organy jest
błędna. Zgodnie z treścią tego przepisu, lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji
administracyjnej nie przydziela się policjantowi posiadającemu w miejscowości, w której
pełni służbę lub w miejscowości pobliskiej, lokal mieszkalny odpowiadający co najmniej
przysługującej mu powierzchni mieszkalnej albo dom jednorodzinny lub dom
mieszkalno-pensjonatowy. Wykładnia gramatyczna tego przepisu jest niewystarczająca
i winna być uzupełniona wykładnią celowościową i systemową. Celem przepisów
regulujących uprawnienia mieszkaniowe funkcjonariuszy jest zamieszkiwanie w
miejscowości, w której pełnią oni służbę lub w miejscowości pobliskiej. Zaspokojenie
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potrzeb mieszkaniowych funkcjonariusza ma miejsce jedynie wtedy gdy posiada on
dom jednorodzinny o powierzchni odpowiadającej przysługującym mu normom
mieszkaniowym. W związku z czym wymóg zachowania przysługującej policjantowi
powierzchni mieszkalnej, o którym jest mowa w art. 95 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o Policji,
odnosi się zarówno do lokalu mieszkalnego jak i posiadanego domu jednorodzinnego.
Ponieważ skarżący zamieszkuje wraz z rodziną w domu o powierzchni nie spełniającej
przysługujących mu norm zaludnienia to jest uprawniony do uzyskania pomocy
finansowej na budowę domu jednorodzinnego.
W sprawie III SA/Łd 743/12 przedmiotem rozważań sądu były przesłanki
cofnięcia funkcjonariuszowi Policji uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak
lokalu mieszkalnego. W sprawie tej skarżący od 2002 r. otrzymywał równoważnik
pieniężny za brak lokalu mieszkalnego zaś w 2010 r. otrzymał w drodze darowizny
działkę wraz z domem jednorodzinnym o powierzchni mieszkalnej 27,40 m2 nie
odpowiadającej przysługującym mu normom zaludnienia (rodzina czteroosobowa). W
związku z nabyciem tego domu organy administracji cofnęły skarżącemu uprawnienia
do równoważnika za brak lokalu gdyż, ich zdaniem, potrzeby mieszkaniowe
funkcjonariusza zostały zaspokojone. Sąd uwzględnił skargę podnosząc, iż zgodnie z
treścią art. 92 ust. 1 ustawy o Policji, policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny
jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu
pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej. W myśl zaś § 6 ust. 1 pkt. 4
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 czerwca 2002 r. w
sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i
zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
(Dz.U. Nr 100 poz. 918 ze zm.) decyzję o cofnięciu uprawnienia do dotychczas
przyznanego równoważnika pieniężnego wydaje się jeżeli policjant w miejscu pełnienia
służby lub w miejscowości pobliskiej uzyskał lokal mieszkalny stanowiący odrębną
nieruchomość lub dom jednorodzinny (część domu) albo spółdzielczy własnościowy
lokal mieszkalny będące przedmiotem spadku jeżeli udział w spadku odpowiada co
najmniej dwóm normom zaludnienia. Sąd uznał, iż równoważnik pieniężny ma charakter
zastępczy w tym sensie, że przysługuje on gdy nie zrealizowano uprawnienia
podstawowego jakim jest przydział lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych
Policji. Policjantowi nie przyznaje się tego równoważnika jeżeli nie przysługuje mu
prawo do uzyskania przydziału lokalu mieszkalnego w drodze decyzji administracyjnej z
uwagi na wystąpienie jednej z negatywnych przesłanek przewidzianych w art. 95 ust. 1
ustawy o Policji. Jedną z takich przesłanek jest posiadanie lokalu mieszkalnego,
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którego powierzchnia odpowiada przysługującym normom zaludnienia. Zajmowanie zaś
lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) niezgodnego z przysługującymi normami
zaludnienia, nie wyklucza prawa policjanta do przydziału mieszkania a tym samym nie
pozbawia go prawa do równoważnika. Skarżący nabył dom jednorodzinny o
powierzchni mieszkalnej nie spełniającej wymogów czterech norm zaludnienia a więc
przysługuje mu prawo do lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji o przydziale a tym
samym także prawo do równoważnika za brak lokalu.
W sprawie III SA/Łd 479/12 Sąd rozważał przesłanki wypłaty emerytowi
policyjnemu równoważnika pieniężnego za remont lokalu. W sprawie tej skarżącemu,
będącemu już na emeryturze policyjnej, w 2001 r. przyznano równoważnik za remont
lokalu mieszkalnego. Był on wypłacany do dnia 1 stycznia 2006 r. gdyż z tym dniem
uchylono przepis § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28
czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy
przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak
lokalu mieszkalnego (Dz.U. Nr 100 poz. 918 ze zm.) który nakazywał stosować jego
przepisy także do emerytów policyjnych. W 2011 r. skarżący wystąpił o wypłatę
równoważnika za 2011 r. Organy obu instancji odmówiły uwzględnienia wniosku z
uwagi na brak podstawy prawnej do wypłaty świadczenia. Na skutek wniesionej skargi
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem w spr. III SA/Łd 190/11 uchylił
decyzje organów obu instancji. Sąd uznał, iż w obrocie prawnym pozostaje nadal
decyzja z 2001 r. przyznająca skarżącemu prawo do równoważnika a więc świadczenie
to powinno być nadal wypłacane. Wskutek złożenia przez organ skargi kasacyjnej
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem w spr. I OSK 1969/11 uchylił zaskarżony
wyrok. W uzasadnieniu NSA podniósł, iż z art. 91 ustawy o Policji wynika, że prawo do
równoważnika za remont lokalu przysługuje jedynie funkcjonariuszowi pełniącemu
służbę. Żaden przepis rangi ustawowej nie przewiduje uprawnienia do takiego
równoważnika dla emeryta policyjnego. Z chwilą uchylenia przepisu § 8 rozporządzenia
z 29 czerwca 2002 r. przestała istnieć podstawa prawna do wypłaty równoważnika
emerytowi policyjnego. Nie ma tutaj znaczenia fakt pozostawania w obrocie prawnym
decyzji z 2001 r. o przyznaniu równoważnika gdyż jest to decyzja jednorazowa i
wysokość świadczenia jest corocznie weryfikowana za pomocą oświadczenia
mieszkaniowego składanego przez osobę uprawnioną. Jeżeli z tego oświadczenia
wynika, że wnioskodawca nie jest uprawniony do równoważnika za remont lokalu to
organ Policji winien wydać decyzję o odmowie wypłaty świadczenia. Po ponownym
rozpoznaniu sprawy Sąd oddalił skargę podnosząc, że równoważnik za remont lokalu
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przysługuje jedynie policjantowi pełniącemu służbę co wynika z treści art. 91 ustawy o
Policji. Z uwagi na uchylenie z dniem 1 stycznia 2006 r. przepisu § 8 rozporządzenia z
28 czerwca 2002 r. brak jest przepisów wskazujących, że świadczenie to przysługuje
także emerytowi policyjnemu. W związku z czym skarżący od dnia 1 stycznia 2006 r.
nie jest uprawniony do otrzymywania tego świadczenia. Decyzja o przyznaniu tego
świadczenia z 2001 r. była decyzją jednorazową podlegającą corocznej weryfikacji w
oparciu o oświadczenie mieszkaniowe wnioskodawcy. Jeżeli z danych zawartych w
oświadczeniu

wynika,

że

wnioskodawca

nie

jest

uprawniony

do

otrzymania

równoważnika to świadczenie to nie przysługuje.
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SPRAWY Z ZAKRESU SUBWENCJI UNIJNYCH,
FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I REGULACJI RYNKÓW BRANŻOWYCH
Sprawy objęte symbolami 6550 i 6559 rozpoznawane w Wydziale III
Gospodarczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dotyczyły przede
wszystkim oceny prawidłowości decyzji w przedmiocie płatności obszarowych oraz
zasadności skarg na oddalenie protestów od etapu oceny formalnej bądź merytorycznej
projektów złożonych w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
W sprawie oznaczonej sygn. III SA/Łd 855/12 konieczne było określenie
charakteru prawnego terminu, o jakim mowa 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.). W
rozpoznawanej sprawie decyzją z dnia […] Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
wstrzymał stronie płatności dla gospodarstwa niskotowarowego w roku 4 i 5 z powodu
uchybienia terminu do złożenia oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięcia. W
wyniku rozpatrzenia odwołania Dyrektor […] Oddziału Regionalnego ARiMR w Ł. uchylił
w/w decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Postanowieniem

z

dnia

[…]

Kierownik

Biura

Powiatowego

ARiMR

odmówił

przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięć zgodnie
z planem rozwoju gospodarstwa niskotowarowego. Po rozpatrzeniu zażalenia strony,
postanowieniem z dnia […], organ drugiej instancji utrzymał w mocy postanowienie
organu pierwszej instancji o odmowie przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia.
Decyzją z dnia […] Kierownik Biura Powiatowego ARiMR wstrzymał stronie płatność dla
gospodarstwa niskotowarowego w roku 4 i 5. W uzasadnieniu organ wskazał, że
planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięć przypadał na dzień 8
października 2008 r. Uwzględniając 7 - dniowy termin, o którym mowa 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., dalej: rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2004 r.), ostateczną datę złożenia
oświadczenia stanowił dzień 15 października 2008 r. Wobec tak ustalonego stanu
faktycznego sprawy organ stwierdził, że rolnik złożył oświadczenie o zrealizowaniu
przedsięwzięć zgodnie z planem rozwoju gospodarstwa niskotowarowego po upływie
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terminu określonego w § 8 ust. 2 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2004 r. W takim
stanie faktycznym - zgodnie z § 9 ust. 1 w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia płatność niskotowarowa w 4 i 5 roku ulega wstrzymaniu. Po rozpatrzeniu odwołania,
decyzją z dnia […] Dyrektor […] Oddziału Regionalnego ARiMR w Ł. utrzymał w mocy
decyzję organu pierwszej instancji. Strona wniosła na powyższą decyzję skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Łodzi wyrokiem z dnia 22 lutego 2011 r., sygn. akt II SA/Łd 1412/10 uznał wniesioną
skargę za zasadną i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję
Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w W. z dnia […].

Sąd

stwierdził, że

przewidziany w § 8 ust. 2 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2004 r. termin na złożenie
przez beneficjenta oświadczenia określonego w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ma
charakter jedynie instrukcyjny, a w związku z powyższym, jego niedotrzymanie nie
może powodować dla beneficjenta negatywnych skutków prawnych. Naczelny Sąd
Administracyjny wyrokiem z dnia 23 maja 2012r., sygn. akt II GSK 918/11 uchylił
zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 22 lutego
2011 r., sygn. akt II SA/Łd 1412/10 i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania
przez Sąd I instancji. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że problematyka
związana z charakterem prawnym terminu do złożenia przedmiotowego oświadczenia
była

już

przedmiotem

wielokrotnych

rozważań

sądów

administracyjnych.

W

orzecznictwie tych sądów w zasadzie jednolicie przyjmuje się, że siedmiodniowy termin
do złożenia oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięć zadeklarowanych we wniosku
nie jest terminem materialnym (por. wyrok NSA z 28 lipca 2011 r., sygn. akt II GSK
751/10, wyrok NSA z 20 stycznia 2011 r., sygn. akt II GSK 81/10, wyrok NSA z 2 marca
2011 r., sygn. akt II GSK 289/10, wyrok WSA w Kielcach z 8 stycznia 2009 r., sygn. akt
II SA/Ke 718/08 oraz z 27 maja 2009 r., sygn. akt II SA/Ke 204/09). W wyrokach tych
termin ten kwalifikowany był jako termin procesowy. Sądy wskazywały, że złożenie
oświadczenia, o jakim mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2004 r.,
należy traktować jako czynność procesową inicjującą postępowanie dotyczące wypłaty
przyznanej już wcześniej decyzją płatności dla gospodarstwa niskotowarowego w
czwartym i piątym roku jej wypłaty. Oświadczenie stanowi formę podania w rozumieniu
art. 63 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej:
k.p.a.). Dlatego też w przypadku uchybienia terminu do jego złożenia strona jest
pozbawiona możliwości skutecznego dokonania czynności. Natomiast z uwagi na to, że
termin określony w § 8 ust. 2 powołanego rozporządzenia jest terminem procesowym
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mają do niego zastosowanie przepisy art. 58 i 59 k.p.a. Wyjaśnił ponadto, że Naczelny
Sąd Administracyjny prezentował w swoich wyrokach również pogląd, który w
rozpoznawanej sprawie podzielił Sąd pierwszej instancji, jednakże nie znalazł on
powszechnej akceptacji. Obecnie dominuje pogląd wskazujący na procesowy charakter
terminu do złożenia oświadczenia o realizacji przedsięwzięć zgodnie z planem rozwoju
gospodarstwa niskotowarowego, do którego mają zastosowanie przepisy art. 58 i art.
59 k.p.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi związany wykładnią prawa
dokonaną wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, po ponownym rozpoznaniu
sprawy, oddalił skargę.
W sprawie sygn. III SA/Łd 537/12 należało ustalić sporny między skarżącą, a
organem sposób weryfikowania powierzchni zadeklarowanej we wniosku o przyznanie
jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej na rok 2011. W
sprawie zastosowanie znalazły przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o
płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r., Nr 170,
poz. 1051 ze zm.). Decyzją Kierownika Biura Powiatowego w Ł. przyznano stronie
jednolitą płatność obszarową w wysokości 5663,24 zł po potrąceniu 56,85 zł z racji
zawyżenia powierzchni zadeklarowanej w stosunku do powierzchni stwierdzonej oraz
uzupełniającą płatność obszarową do powierzchni grupy upraw podstawowych również
w pomniejszonej wysokości 2185,61 zł, po potrąceniu 21,94 zł ze względu na
zawyżenie powierzchni zadeklarowanej w stosunku do powierzchni stwierdzonej przez
organ. W odwołaniu strona zakwestionowała ustalenia w zakresie działki nr 1020,
podnosząc, że zadeklarowała powierzchnię zgodnie ze stanem faktycznym. Organ
odwoławczy utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Wyjaśnił, że w toku kontroli
administracyjnej powierzchnia, którą deklaruje się jako użytkowaną rolniczo jest
weryfikowana przy pomocy systemu informacji geograficznej, o którym mowa w art. 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009. W myśl powołanego przepisu „System
identyfikacji działek rolnych ustanawiany jest na podstawie map lub dokumentów
ewidencji gruntów lub też innych danych kartograficznych. Korzysta się z technik
skomputeryzowanego systemu informacji geograficznych, w tym najlepiej ortoobrazów
lotniczych lub satelitarnych, przy zastosowaniu jednolitego standardu gwarantującego
dokładność co najmniej równą dokładności kartografii w skali 1:10 000”. Organ
wskazał, że dostępna ortofotomapa cyfrowa tj. zdjęcie powierzchni ziemi wykonane z
samolotu lub satelity przetworzone do postaci metrycznej jest opracowaniem
geodezyjnym. Ortofotomapy cyfrowe pozyskane w trybie art. 12 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wykonane są w układzie współrzędnych
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płaskich prostokątnych „1992” tj. i stanowią najlepsze ogólnie dostępne źródło
dokonywania pomiarów powierzchni oraz interpretacji w zakresie zagospodarowania i
użytkowania gruntów tj. stanowią podstawowy dokument do wykonywania pomiarów i
kompleksowej oceny powierzchni kwalifikowanej w ramach działki. Mimo że skarżąca
dołączyła wraz z korektą wniosku skrócony wypis ze skorowidza działek oraz kopię
mapy ewidencyjnej to należy wskazać, że powierzchnie użytków rolnych określone w
systemie EGiB nie mogą stanowić powierzchni referencyjnej. Dane zawarte w
ewidencji gruntów i rejestrze gruntów mają charakter pomocniczy, a ich celem jest
określenie położenia działek rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz
ich ilości na poszczególnych działkach ewidencyjnych. Nie można przy tym utożsamiać
pojęcia

działki

ewidencyjnej

z

pojęciem

działki

rolnej,

powierzchnia

działek

ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i powierzchnia działek
rolnych znajdujących się na tych działkach ewidencyjnych nie oznacza tego samego.
Ilość działek rolnych, sposób ich wykorzystania, a także powierzchnia działek rolnych
może się zmieniać w czasie, przy niezmienionych danych zawartych w rejestrze
gruntów co do działek ewidencyjnych, ich powierzchni, rodzaju użytków rolnych na tych
działkach i co do sposobu użytkowania działek rolnych. Dla ustalenia prawa do
otrzymania płatności podstawowe znaczenie ma bowiem rzeczywisty obszar gruntu
rolnego, na którym jest prowadzona określona uprawa. A zatem przedłożony przez
stronę wypis z rejestru gruntów wraz z mapą nie stanowią dowodu potwierdzającego
faktyczną powierzchnię kwalifikującą się do dopłat bezpośrednich na spornej działce
ewidencyjnej nr 1020. Organ wyjaśnił, że w systemie informatycznym ARiMR
zaimplementowane są wcześniej wyznaczone powierzchnie PEG. Powierzchnie PEG
stanowią różnicę

pomiędzy

powierzchnią całkowitą działki referencyjnej - tzn.

działki ewidencyjnej, a powierzchnią obszarów nieuprawnionych do płatności (np. lasy,
wody, drogi, siedliska itp.), których granice są określone na podstawie ortofotomapy.
Strona w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podniosła że
wydana decyzja jest dla niej krzywdząca. Skarżąca wniosła o ponowne zweryfikowanie
powierzchni działki i ustalenie właściwego PEG i powierzchni do dopłat, gdyż przed
połączeniem działka składała się z trzech i ich PEG-i były poprawne. Sąd oddalił
skargę. Uzasadniając wyrok stwierdził, że istotne znaczenie ortofotomapy jako dowodu
w postępowaniu dotyczącym przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego nie powinno budzić wątpliwości, gdy weźmie się pod uwagę
uregulowania aktualnie obowiązującego Rozporządzenia nr 73/2009 dotyczące
Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (ZSZiK). Elementem tego systemu jest
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bowiem system identyfikacji działek rolnych (LPIS), który zgodnie z art. 17 ww.
Rozporządzenia ustanawiany jest na podstawie map lub dokumentów ewidencji
gruntów lub też innych danych kartograficznych, a korzysta się z technik
skomputeryzowanego systemu informacji geograficznych, w tym najlepiej ortoobrazów
lotniczych lub satelitarnych o odpowiednim standardzie gwarantującym dokładność.
Obszar działek ewidencyjnych skarżącej kwalifikowany do płatności bezpośrednich
został ustalony w oparciu o ortofotomapy cyfrowe zaimplementowane do posiadanego
przez ARiMR systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS). W zakresie działki
ewidencyjnej nr 1020, na której wydzielone są dwie działki rolne D i D1, organ ustalił, że
ich powierzchnia wynosi każda po 1,83 ha, a nie jak zadeklarowano we wniosku o
przyznanie płatności 1,91 ha. Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym
Polska, zobowiązane są do ustanowienia zintegrowanego systemu zarządzania i
kontroli (ZSZiK), w tym do prowadzenia systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS),
ustanowionego na podstawie map lub dokumentów, przy czym korzysta się z technik
skomputeryzowanego systemu informacji geograficznych, najlepiej obrazów lotniczych
lub satelitarnych (art. 17 Rozporządzenia Rady WE nr 73/2009). Ortofotomapa cyfrowa
jest to mapa opracowana na podstawie zdjęć powierzchni ziemi wykonanych z
samolotu lub satelity, przetworzonych do postaci metrycznej zgodnie z przepisami
prawa obowiązującymi przy wykonywaniu prac z dziedziny geodezji i kartografii.
Ortofotomapy cyfrowe pozyskiwane są do systemu ZSZiK (Zintegrowany System
Zarządzania i Kontroli) w trybie art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne tj. wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym wykonawca
zdjęć lotniczych i cyfrowej ortofotomapy, przed przystąpieniem do ich wykonania, jest
zobowiązany zgłosić prace do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (CODGiK). Po zakończeniu prac geodezyjnych, materiały stanowią
własność Skarbu Państwa (art. 40 ust. 2 w/w ustawy) oraz podlegają przekazaniu do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zasobu centralnego) i
gromadzone

w

CODGiK.

Ortofotomapy

cyfrowe

wykonane

są

w

układzie

współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” tj. państwowym systemie odniesień
przestrzennych. Powierzchnia kwalifikująca się do płatności jest ustalana corocznie na
podstawie dostępnego materiału sprawy, a pojęcie działki rolnej nie musi być tożsame z
pojęciem działki ewidencyjnej. Ilość działek rolnych, sposób ich wykorzystania, a także
powierzchnia działek rolnych, a więc działek faktycznie użytkowanych rolniczo, może
się zmieniać w czasie niezależnie od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze
gruntów. Powierzchnia ewidencyjna działki to jej powierzchnia całkowita, natomiast
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powierzchnia działki rolnej obejmuje tylko obszar faktycznie użytkowany rolniczo
(utrzymany w dobrej kulturze rolnej). Działka rolna i działka ewidencyjna to zupełnie
odrębne pojęcia, służące innym celom. Działka rolna to zwarty obszar gruntu, zgłoszony
przez jednego rolnika i obejmujący nie więcej niż jedną grupę upraw. Działka
ewidencyjna zaś to wyodrębniony geodezyjnie obszar ujawniony w ewidencji gruntów i
budynków.
Dla potrzeb pomocy obszarowej decydujące znaczenie ma rzeczywisty obszar gruntu
wykorzystywany rolniczo. Stąd w niniejszej sprawie miarodajne nie mogły być
powoływane przez skarżącą dane wynikające z ewidencji gruntów, które podlegały
stosownej weryfikacji (w oparciu o tzw. system LPIS) dla ustalenia powierzchni
kwalifikującej się do płatności.
W sprawie oznaczonej sygn. III SA/Łd 239/12 strona wniosła skargę na uchwałę
Zarządu Województwa […] w przedmiocie oddalenia protestu od oceny formalnej
projektu złożonego w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013. Kwestią wymagającą wyjaśnienia było to,
czy reguła jednokrotnego wezwania do poprawy wniosku na etapie oceny formalnej
daje możliwość ponownego wezwania do uzupełnienia braków wniosku.
W niniejszej sprawie Urząd Marszałkowski pismem z dnia 14 grudnia 2011 r.
powiadomił stronę o odrzuceniu, po dokonaniu oceny formalnej, złożonego wniosku o
dofinansowanie projektu. Wyjaśnił, że przedmiotowy wniosek zawierał błędy. M. in.
nieprawidłowo wypełniono załącznik nr 5 „oświadczenie o spełnieniu kryteriów
podmiotowych przez przedsiębiorcę”. Wyjaśniono, że z treści deklaracji PIT/B
(dołączonych na etapie uzupełnień) wynikało, że wnioskodawca posiada udziały w
trzech innych spółkach prowadzących działalność gospodarczą: „A Spółka Jawna”, „B
Sp. z o.o.” oraz „C Sp. z o.o.”. W tym stanie rzeczy wnioskodawca składając
oświadczenie winien uwzględnić, że pozostaje odpowiednio w „układzie partnerskim”
albo w „układzie powiązań” z w/w spółkami oraz przedstawić stosowne wyliczenia
zatrudniania/obrotu/bilansu – przewidziane w załączniku Nr 5. Wnioskodawca natomiast
nie uwzględnił tego składając oświadczenie. Od powyższej oceny wnioskodawca złożył
protest. Zaskarżoną uchwałą z 21 lutego 2012 r. Zarząd Województwa […] oddalił
protest. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie wskazał, iż wniosek o dofinansowanie
projektu podlega ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z Opisem Systemu
Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli określa w szczególności
organizację

i procedury

wszystkich

instytucji

zaangażowanych

we

wdrażanie
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Wyjaśnił, że przedmiotowy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej na
podstawie

„Kryteriów

wyboru

projektów

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”, zatwierdzonych uchwałą nr
5/11 z dnia 30 maja 2011 r. Komitetu Monitorującego RPO WŁ na lata 2007-2013 oraz
„Szczegółowego Opisu Kryteriów Wyboru Projektów”, przyjętego Uchwałą Zarządu
Województwa […] Nr […] z dnia […]. Regulamin Konkursu nr […], ogłoszony w ramach
Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2
Podnoszenie

i

innowacyjności

konkurencyjności

przedsiębiorstw

Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, stanowi załącznik
do Uchwały Nr […] Zarządu Województwa […] z dnia […]. Regulamin Konkursu określa
warunki uczestnictwa w konkursie, sposób i formę składania wniosku, sposób oceny
wniosku, zakres i sposób poprawiania lub uzupełniania wniosku, zasady podejmowania
decyzji o przyznaniu dofinansowania, procedurę odwoławczą oraz kryteria wyboru
projektów. Jako bezzasadny Zarząd Województwa […] uznał zarzut dotyczący
załącznika nr 5. W tym zakresie Zarząd Województwa […] wskazał, że zgodnie z
pismem z dnia 13 października 2011 r. wzywającym do poprawy/uzupełnienia złożonej
dokumentacji aplikacyjnej oraz na podstawie § 16 ust. 7 Regulaminu konkursu,
uzupełnieniu lub poprawie podlegają wyłącznie elementy wskazane w piśmie
przesłanym do wnioskodawcy, chyba, że uzupełnienie wskazanych elementów wniosku
lub załączników implikuje poprawę innych elementów celem ich ujednolicenia. Należy
wówczas wprowadzić dodatkowe zmiany do wniosku o dofinansowanie oraz do
odpowiednich

załączników

i

poinformować

o

tym

fakcie

Centrum

Obsługi

Przedsiębiorcy, poprzez załączenie do uzupełnionego wniosku wykazu wszystkich
dodatkowych zmian. W tym kontekście, jak stwierdził organ, nie można zgodzić się z
zarzutem wnioskodawcy, że nie został wezwany do poprawy/uzupełnienia załącznika nr
5. Zgodnie bowiem z w/w postanowieniem Regulaminu konkursu w przypadku, gdy
uzupełnienie/poprawa wskazanych elementów może spowodować zmiany w innych
miejscach wniosku należy uwzględnić je w całości dokumentacji, celem jej
ujednolicenia. Wnioskodawca złożył jako załącznik nr 18 do poprawionej/uzupełnionej
dokumentacji aplikacyjnej deklarację PIT/B „Informacja o wysokości dochodu (straty) z
pozarolniczej działalności w roku podatkowym” (za 2010 r.) stwierdzającą posiadanie
przez wnioskodawcę 50% udziałów w spółce: „A SPÓŁKA JAWNA", a więc powinien
nanieść odpowiednie korekty w załączniku nr 5 do formularza wniosku o
dofinansowanie. Organ podkreślił, że dane przedstawione w załączniku nr 5 w
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pierwotnie złożonej dokumentacji aplikacyjnej w dniu 27 lipca 2011 r. nie wymagały
poprawy/uzupełnienia, gdyż dopiero w następstwie uzupełnienia Załącznika nr 18
wnioskodawca wykazał, iż posiada udziały w innej spółce. Reasumując, Zarząd
Województwa […] stwierdził, iż wnioskodawca nie dokonał pełnej korekty wniosku o
dofinansowanie projektu zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w
wyniku czego przedmiotowy wniosek o dofinansowanie projektu nie spełnił kryterium
formalnego administracyjnego: kompletność wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca
miał bowiem obowiązek wprowadzić odpowiednie zmiany w dokumentacji aplikacyjnej
celem jej ujednolicenia.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w uzasadnieniu wyroku oddalającego skargę
wyjaśnił, że uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie lub załączonych do
niego dokumentacji możliwa jest tylko jednokrotnie po I ocenie formalnej oraz, że co do
zasady, uzupełnieniu lub poprawie podlegają wyłącznie elementy wskazane w piśmie
przesłanym do wnioskodawcy. Wniosek podlegać będzie odrzuceniu, jeżeli pomimo
uzupełnienia formularz wniosku lub załączona do niego dokumentacja nadal będzie
zawierać błędy lub uchybienia. II etap oceny formalnej obejmujący ponowną ocenę
wniosku i dokumentacji z uwzględnieniem dokonanych w nich na wezwanie organu
zmian lub uzupełnień definitywnie kończy ocenę formalną wniosku i wyznacza stan
sprawy wiążący dla dokonania kontroli zgodności tej oceny z dokumentacją
konkursową. W rozpatrywanej sprawie ocena formalna wniosku o dofinansowanie
składała się z dwóch etapów. W pierwszym etapie stwierdzono błędy i braki zarówno
we wniosku jak i załącznikach do niego. Wezwanie wskazywało jakie braki w
dokumentacji występują, w tym zawierało wezwanie do uzupełnienia załącznika nr 18
„Dokumenty potwierdzające sytuację finansową beneficjenta” przez złożenie PIT
wspólników za okres ostatnich trzech lat.

Zawierało też zgodne z brzmieniem

Regulaminu konkursu pouczenie o sposobie uzupełnienia braków z zaznaczeniem, że
„uzupełnieniu lub poprawie podlegają wyłącznie elementy wskazane w piśmie chyba, że
uzupełnienie wskazanych elementów wniosku lub załączników implikuje poprawę
innych elementów celem ich ujednolicenia”. Wnioskodawca uzupełniając braki wniosku i
załączników złożył wymagane dokumenty. Z dokumentów tych

wynikało, że

wnioskodawca jest także właścicielem 50% udziałów w innej spółce jawnej (A),
prowadzi też działalność pod nazwą B. Informacje o tym nie zostały jednak zaznaczone
w załączniku nr 5 „Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez
przedsiębiorcę” w punktach 3.5 lub 3.6 tego załącznika. Ten brak organ mógł stwierdzić
niewątpliwie dopiero na II etapie oceny formalnej wniosku. Tymczasem, w ocenie Sądu
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nie ulega wątpliwości, że wnioskodawca składając oświadczenie winien uwzględnić, że
pozostaje odpowiednio w „układzie partnerskim” albo w „układzie powiązań” z w/w
podmiotami gospodarczymi oraz przedstawić z tym związane stosowne wyliczenia
zatrudniania/obrotu/bilansu, tak jak tego wymaga załącznik nr 5. Współwłaściciel Spółki
wnioskującej o dofinansowanie miał wiedzę o tym, jakie firmy prowadzi, a w jakich
posiada udziały i informacje o tym powinien zawrzeć w złożonym oświadczeniu bez
wzywania do uzupełnienia braków. Mógł też ewentualnie uzupełnić ten brak w swoim
oświadczeniu informując o tym IP II. Oświadczenie stanowiące zał. nr 5 do wniosku
przedsiębiorca

składa,

jak

wynika

z

treści

wzoru

załącznika,

świadomy

odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, a prawdziwość danych
podanych w tym oświadczeniu potwierdza swoim podpisem.
Skoro na II etapie oceny formalnej wniosku Instytucja Pośrednicząca II stopnia
dostrzegła, że załącznik nr 5 nie zawiera wszystkich danych, które wynikają z innych
złożonych dokumentów, prawidłowo oceniła wniosek jako niespełniający kryteriów
formalnych. Wbrew zarzutom podniesionym w skardze reguła jednokrotnego wezwania
do poprawy wniosku na etapie oceny formalnej nie daje możliwości ponownego
wezwania do uzupełnienia braków wniosku (w tym załączników do wniosku). Dokonując
kontroli zgodności z prawem oceny formalnej wniosku Sąd zobligowany był do
ustalenia, czy poprawiony wniosek w sposób podany w wyjaśnieniach zawartych w
piśmie z dnia 13 października 2011 r. nadal zawierał błędy i czy przedstawione przez
wnioskodawcę wyjaśnienia były wystarczające. Kontrola ta odnosi się do treści zawartej
we wniosku i załącznikach już uzupełnionych. W ocenie Sądu, ponieważ wniosek o
dofinansowanie nadal zawierał w/w braki, gdyż w załączniku nr 5 wnioskodawca nie
uwzględnił podmiotów gospodarczych z którymi pozostaje w „układzie partnerskim” albo
w „układzie powiązań” i nie przedstawił stosownych wyliczeń zatrudnienia/obrotów
/bilansu w tych podmiotach, prawidłowo został odrzucony na etapie oceny formalnej.
W sprawie oznaczonej sygn. III SA/Łd 314/12 sąd rozpatrywał skargę
wnioskodawcy na informację o oddaleniu protestu od oceny merytorycznej projektu,
zawartą w uchwale Zarządu Województwa […]. Strona skarżąca zarzuciła nierzetelną
ocenę kryteriów wniosku o dofinansowanie. Jej zdaniem ocena dokonana przez
eksperta B miała wpływ na wadliwość uchwały.
Podstawowym zagadnieniem wymagającym wyjaśnienia w niniejszej

sprawie było

ustalenie zakresu związania Instytucji Zarządzającej ocenami dokonanymi przez
ekspertów. Zarząd Województwa […] podejmując zaskarżoną uchwałę kierował się
wyłącznie punktacją dokonaną przez ekspertów. Przytoczył treść opinii (ocen)
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ekspertów. Nie podjął próby choćby pobieżnej analizy tych opinii, mimo że w pewnych
zakresach wnioski ekspertów były rozbieżne, a nawet sprzeczne. Nie odniósł się także
do zarzutów podniesionych przez stronę w proteście od negatywnych wyników oceny
projektu, zawartych w piśmie Instytucji Pośredniczącej z dnia 9 stycznia 2012 r.
Rozważania Zarządu Województwa […] ograniczyły się do konstatacji, iż w wyniku
procedury odwoławczej wnioskodawcy przyznano 58,66 %, a tym samym nie
przekroczył minimalnego progu 60 % możliwych do uzyskania punktów. W ocenie sądu
Instytucja Zarządzająca rozpoznając protest zobowiązana jest odnieść się do zarzutów
dotyczących nieprawidłowego ustalenia przez ekspertów stanu faktycznego sprawy. W
szczególności, gdy każdy z ekspertów dokonuje w tym zakresie odmiennych ustaleń.
Strona w proteście stwierdziła, iż prowadzi działalność zdywersyfikowaną, tj. świadczy
usługi kosmetyczne i zajmuje się sprzedażą detaliczną kosmetyków. Powyższe
informacje zamieściła we wniosku o dofinansowanie. Także ekspert A oceniając
kryterium „Potencjał wnioskodawcy” przyjął, że wnioskodawca zajmuje się usługami
kosmetycznymi i sprzedażą kosmetyków. Natomiast ekspert B stwierdził, że
wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w ramach jednego PKD – 90.02.
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. W uzasadnieniu oceny nie odniósł się do
drugiego z przedmiotów działalności, tzn. sprzedaży kosmetyków. Ekspert ten przyznał
wnioskodawcy 4 punkty na 8 możliwych. Jeśli obniżenie punktacji przez eksperta B
spowodowane zostało przyjęciem braku dywersyfikacji działalności wnioskodawcy, to
ewentualne błędne ustalenie w tym zakresie mogło mieć wpływ na odmowę
dofinansowania projektu. Instytucja Zarządzająca po zapoznaniu się z treścią ocen obu
ekspertów i zarzutami protestu zobowiązana była wystąpić do ekspertów o
doprecyzowanie opinii w zakresie stwierdzonych rozbieżności. Eksperci wydali także
diametralnie różne opinie w zakresie kryterium „Wpływ projektu na poprawę
produktywności/efektywności beneficjenta”. Ekspert A uznał, że projekt charakteryzuje
się efektywnością kosztową. Natomiast ekspert B przyjął: „ Nie można jednak uznać, że
projekt jest efektywny kosztowo”. Także w tym zakresie Instytucja Zarządzająca
powinna wykazać się aktywnością i zobowiązać ekspertów do wnikliwego uzasadnienia
wydanych ocen. Ponadto rozbieżne są oceny rzeczoznawców w zakresie kryterium
„Stopień przygotowania projektu do realizacji”. Ekspert A ocenił projekt pozytywnie,
przyznając 7 punktów i uzasadniając wnikliwie swoje wnioski. Tymczasem ekspert B
przyznając 6 punktów lakonicznie wyjaśnił: „ Z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do
posiadania przez Wnioskodawcę wystarczających zasobów technicznych, kadrowych i
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finansowych nie jest możliwe przyznanie maksymalnej punktacji za spełnienie tego
kryterium”.
W ocenie Sądu Instytucja Zarządzająca nie jest władna wkraczać w merytoryczną
zasadność opinii rzeczoznawcy, gdyż nie dysponuje wiadomościami specjalnymi, które
posiada rzeczoznawca. Powinna jednak w przypadku złożenia dwóch sprzecznych
opinii dokładnie przeanalizować ich treść i wezwać ekspertów do ewentualnej korekty
dokonanej oceny, bądź wnikliwego uzasadnienia prezentowanego stanowiska. Jeżeli
złożono w sprawie dwie sprzeczne opinie, to nie można przyjmować, iż każda z nich
posiada moc dowodową i łącznie stanowić mogą podstawę podjęcia uchwały o treści
niekorzystnej dla wnioskodawcy. Wojewódzki Sąd Administracyjny, biorąc pod uwagę
niezapewnienie rzetelnej i bezstronnej oceny projektu w zakresie wyżej omówionych
kryteriów, na podstawie art. 30c ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
stwierdził że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i
przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Zarząd Województwa […].
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