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I. 

WPROWADZENIE 

 

 

Rok 2014 był dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku rokiem 

jubileuszowym, minęło bowiem 20 lat od powstania sądownictwa administracyjnego na Podlasiu. 

W 1994 roku został powołany Ośrodek Zamiejscowy Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

który funkcjonował do końca 2003 roku. Od 1 stycznia 2004 roku, po wejściu w życie reformy 

sądownictwa administracyjnego, kontrolę działalności orzeczniczej organów administracyjnych na 

terenie województwa podlaskiego pełni Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku jako sąd 

pierwszej instancji. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 18 listopada 2014 roku w siedzibie 

sądu.  

Kadra sędziowska liczyła 14 osób, przy stałej delegacji jednego sędziego do Naczelnego 

Sądu Administracyjnego oraz okresowych delegacjach innych sędziów. Wakujące etaty zostały 

uzupełnione o dwóch sędziów.  

Sądem kierował drugi rok sędzia WSA dr Wojciech Stachurski. 

Niezmieniona pozostała struktura organizacyjna sądu, którą stanowią dwa wydziały 

orzecznicze: I – Finansowy i II – Ogólnoadministracyjny oraz Wydział Informacji Sądowej. 

Funkcjonowały one pod kierownictwem dotychczasowych przewodniczących. 

Działalność sądu była realizowana na wielu płaszczyznach związanych ze sprawowaniem 

wymiaru sprawiedliwości jak i zadaniami pozaorzeczniczymi, co przedstawiono w niniejszym 

opracowaniu.  

W pierwszej części przedstawiono wpływ spraw i ich załatwienie, zilustrowane tabelami  

w końcowej części oraz omówiono istotne problemy procesowe z zakresu postępowania 

sądowego. Dalej przedstawiono praktykę orzeczniczą sądu w poszczególnych rodzajach spraw  

i jej podsumowanie. W części końcowej zaprezentowano działalność Wydziału Informacji 

Sądowej oraz pozaorzeczniczą działalność sądu.  

Przedmiotowo zakres zagadnień jakimi zajmował się sąd w roku sprawozdawczym zbliżony 

był do tematyki lat poprzednich. Kontynuowana była dotychczasowa linia orzecznicza zgodna  

z zasady z orzecznictwem NSA i pozostałych wojewódzkich sądów administracyjnych. 

Priorytetem w pracy były, jak poprzednio, dbałość o wysoki poziom orzecznictwa i jego 

jednolitość, sprawność postępowania, kultura prowadzenia rozpraw przy zachowaniu praw 

procesowych stron oraz zasad postępowania sądowoadministracyjnego, kompetentna i uprzejma 

obsługa interesantów.  
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II. 

WPŁYW, RODZAJE I ZAŁATWIENIE SPRAW 

 

 

Wpływ spraw (obydwa wydziały orzecznicze, wszystkie repertoria) zamknął się w 2014 roku 

liczbą 2091 (z poprzedniego roku pozostało 638 spraw). Łącznie w roku sprawozdawczym 

załatwiono 2216 spraw, w tym na rozprawie 1542 oraz 674 na posiedzeniu niejawnym. Pozostało 

513 spraw niezałatwionych. 

Do Wydziału I (Finansowego) wpłynęło 678 spraw (147 pozostało z poprzedniego okresu 

sprawozdawczego), a załatwionych zostało 645 spraw (514 na rozprawie, 131 na posiedzeniu 

niejawnym). Niezałatwionych pozostało 180 spraw. 

Wpływ w Wydziale II (Ogólnoadministracyjnym) wyniósł 1413 spraw (zaległych 491),  

a załatwiono 1571 spraw, z czego 1028 na rozprawie, a 543 na posiedzeniu niejawnym. 

Pozostało 333 spraw niezałatwionych. 

W porównaniu do 2013 roku ogólny wpływ spraw w 2014 roku był wyższy o 90 spraw  

(4,50 %), w tym w Wydziale Finansowym był on wyższy o 31, a w Wydziale 

Ogólnoadministracyjnym o 59 spraw. Więcej również spraw załatwiono, bo o 455 w stosunku do 

roku poprzedniego. 

W rozbiciu na poszczególne repertoria to: 

- w repertorium SA zarejestrowano 1929 spraw (674 Wydział I + 1255 Wydział II), zaś załatwiono 

2051 spraw (640 + 1411). Niezałatwione w repertoriach SA w obydwu wydziałach zostały 482 

sprawy (odpowiednio 179 i 303). Załatwiono o 419 spraw więcej niż w roku 2013; 

- w repertorium SAB (skargi na bezczynność) – łącznie zanotowano wpływ 117 skarg (2 sprawy 

w Wydziale I + 115 w Wydziale II), a zakończono 122 sprawy (3 + 119), pozostały 27 skargi 

niezałatwione (1 + 26);  

- w repertorium SO – łącznie zarejestrowano 45 spraw (2 Wydział I + 43 Wydział II). Zakończono 

43 sprawy (2 + 41), pozostały 4 niezałatwione sprawy w Wydziale II.  

Podobnie jak w roku ubiegłym główną grupę stanowiły sprawy zarejestrowane w repertorium 

SA – 92,25 % całego wpływu.  

Przedmiotowo najbardziej reprezentatywną grupę stanowiły sprawy: 

1. z zakresu zobowiązań podatkowych - 511 spraw (429 w 2013 roku),  

w tym między innymi: 

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 166 (poprzednio 105)  

- podatek dochodowy od osób prawnych – 17 (13), 

- podatek od towarów i usług – 116 (106), 

- podatek od spadków i darowizn – 3 (5), 

- podatek od nieruchomości – 46 (45), 

- podatek akcyzowy – 54 (52), 

Sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych stanowiły 26,49 % ogólnego wpływu spraw łącznie 

zarejestrowanych w repertorium SA obydwu Wydziałów, a 75,82 % wpływu repertorium SA  

w Wydziale I i 75,37 % ogólnego wpływu tego Wydziału (wszystkie repertoria); 

2. sprawy z zakresu pomocy społecznej – 303 (w 2013 roku – 370), co stanowi 15,71 % ogólnego 

wpływu repertorium SA, 24,14 % wpływu repertorium SA Wydziału II i 21,44% ogólnego wpływu 

wydziałowego; 
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3. sprawy z zakresu działalności gospodarczej – 188 spraw (137 w 2013 roku), co stanowi 9,75 

% ogólnego wpływu repertorium SA, 14,98 % wpływu repertorium SA Wydziału II i 13,31 % 

ogólnego wpływu wydziałowego; 

4. sprawy budowlane – 150 spraw (w 2013 roku – 158), co stanowi 7,78% ogólnego wpływu 

repertorium SA, 11, 95 % wpływu repertorium SA Wydziału II i 10,62 % ogólnego wpływu 

wydziałowego; 

5. subwencje unijne – 123 sprawy (w 2013 roku – 94), co stanowi 6,38 % ogólnego wpływu 

repertorium SA, 18,25 % wpływu repertorium SA Wydziału I  i 18,14 % ogólnego wpływu 

wydziałowego; 

6. sprawy dotyczące dróg publicznych i prawa o ruchu drogowym – 121 (w 2013 roku – 71), co 

stanowi 6,27 % ogólnego wpływu repertorium SA, 9,64 % wpływu repertorium SA Wydziału II  

i 8,56 % ogólnego wpływu wydziałowego; 

7. sprawy dotyczące wywłaszczenia i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości – 88 (w 2013 roku - 

28), co stanowi 4,56 % ogólnego wpływu repertorium SA, 7,01 % wpływu repertorium SA 

Wydziału II i 6,23 % ogólnego wpływu wydziałowego; 

8. sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego – 71 (w 2013 roku – 104), co stanowi 

3,68 % ogólnego wpływu repertorium SA, 5,66 % wpływu repertorium SA Wydziału II i 5,02 % 

ogólnego wpływu wydziałowego; 

9. sprawy dotyczące ochrony środowiska i przyrody – 71 (w 2013 roku – 55), co stanowi 3,68 % 

ogólnego wpływu repertorium SA, 5,66 % wpływu repertorium SA Wydziału II i 5,02 % ogólnego 

wpływu wydziałowego; 

10. sprawy samorządowe – łączny wpływ w obydwu wydziałach 63 (w 2013 roku – 88), co 

stanowi 3,27 % ogólnego wpływu repertorium SA. W Wydziale I zarejestrowano 18 spraw,  

co stanowi 2,67 % wpływu repertorium SA Wydziału I i 2,65 % ogólnego wpływu wydziałowego. 

Do Wydziału II wpłynęło 45 spraw, co stanowi 3,59 % ogólnego wpływu repertorium SA Wydziału 

II i 3,18 % wpływu ogólnego tego Wydziału. 

W stosunku do ogólnego wpływu 2091 spraw procentowy wskaźnik najliczniejszych grup 

rodzajowych przedstawia się następująco: 

- sprawy podatkowe – 24,44 %, 

- sprawy z zakresu pomocy społecznej – 14,49 %, 

- sprawy z zakresu działalności gospodarczej – 8,99%, 

- sprawy z zakresu prawa budowlanego – 7,17 %, 

- sprawy z zakresu subwencji unijnych – 5,88 %, 

- sprawy z zakresu dróg publicznych i prawa o ruchu drogowym – 5,79 %, 

- sprawy z zakresu wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości – 4,21 % 

- sprawy z zakresu gospodarowania przestrzennego – 3,40 %, 

- sprawy dotyczące ochrony środowiska i przyrody – 3,40 %, 

- sprawy samorządowe – 3,01 %. 

Z powyższych danych wynika podobna jak w latach poprzednich struktura rodzaju spraw 

jakimi zajmował się tutejszy sąd. Nadal najliczniejszą grupę stanowiły sprawy podatkowe  

i subwencje unijne w Wydziale I oraz w Wydziale II sprawy z zakresu pomocy społecznej i 

budowlane.  

Wśród podatków prym wiodły, jak dotychczas, sprawy dotyczące podatku od osób fizycznych 

oraz od towarów i usług – VAT. W dalszym ciągu utrzymuje się stabilna, dość wysoka liczba 

spraw dotyczących subwencji unijnych i spodziewać się można jej wzrostu.  
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W strukturze spraw rozpoznawanych przez Wydział Ogólnoadministracyjny stabilna – wysoka 

była, jak wyżej podano, liczba spraw z zakresu prawa budowlanego, zaś nastąpił zdecydowany 

wzrost spraw z zakresu działalności gospodarczej, z zakresu dróg publicznych i prawa o ruchu 

drogowym i wywłaszczenia oraz zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Natomiast spadek 

zanotowano w sprawach z zakresu pomocy społecznej (mimo to stanowiły one najliczniejszą 

grupę spraw Wydziału II), zagospodarowania przestrzennego, geodezji i kartografii. Zmniejszył 

się również wpływ spraw samorządowych, które – w zależności od przedmiotu – rozpoznawane 

są w obydwu Wydziałach. 

Odczuwalny wzrost odnotowano w zakresie wpływu skarg na bezczynność (rejestrowanych  

w rep. SAB), bowiem wpłynęło ich łącznie 117, podczas gdy w 2013 roku 103 skargi. Natomiast 

ponad dwukrotnie zmniejszyła się liczba wniosków o ukaranie grzywną w trybie art.149 § 2 

p.p.s.a. przy stwierdzeniu przez sąd bezczynności lub przewlekłości postępowania. Na 13 

wniosków (33 w 2013 roku) grzywnę wymierzono w 7 przypadkach oraz w 13 sprawach z urzędu. 

Łącznie wymierzono grzywny w 20 sprawach (w części pozostałych z 2013 roku), w 5 wniosek 

oddalono, a 6 spraw zakończono w inny sposób. 

W sprawach zakończonych należy odnotować następujące dane: w ogólnej liczbie 1542 

spraw zakończonych na rozprawie (a więc najczęściej wyrokiem), skargę uwzględniono w 491 

przypadkach, co stanowi 31,84 %, a oddalono w 978 przypadkach, co stanowi 63,42 %, w 16 

sprawach – 1,04 % skargę odrzucono, a w 57 (3,70 %) zakończono postępowanie w inny sposób 

np. umorzono postępowanie sądowe. 

Powyższe dane obejmują łącznie sprawy z obydwu wydziałów zarejestrowane we wszystkich 

repertoriach. 

Liczby obrazujące załatwienie w poszczególnych wydziałach orzeczniczych przedstawiają się 

następująco: 

1. Wydział I – na rozprawie zakończono 514 spraw, w tym poprzez uwzględnienie skargi 192, 

co stanowi 37,35 %, oddalenie - 296, co stanowi 57,59 %, odrzucenie skargi - 3 (0,58 %)  

i 23 sprawy zakończono w inny sposób (4,47 %); 

2. Wydział II – na rozprawie zakończono 1028 spraw, z tego w 299 przypadkach skargę 

uwzględniono (29,09 %), w 682 oddalono (66,34 %), w 13 przypadkach skargę odrzucono 

(1,26 %) i 34 sprawy zakończono w inny sposób (3,31 %).  

 

Łącznie w 2014 roku sędziowie i referendarze sporządzili 1640 uzasadnień orzeczeń  

(z uwzględnieniem orzeczeń wydanych na posiedzeniach niejawnych). Przeważająca większość 

została sporządzona w terminie ustawowym. Trzy zostały sporządzone do 14 dni po terminie 

ustawowym, osiem sporządzono powyżej 14 dni po terminie ustawowym ale przed upływem 

jednego miesiąca, zaś jedno sporządzono w terminie ponad miesięcznym od upływu terminu 

ustawowego. W 2013 roku liczba uzasadnień była niższa (1368). 

Od wydanych orzeczeń kończących postępowanie w I instancji wpłynęło 536 skarg 

kasacyjnych. Z tej liczby w 32 przypadkach sąd odrzucił skargi kasacyjne (złożone z uchybieniem 

ustawowemu terminowi, sporządzone osobiście przez strony, nieopłacone itp.).  

W roku sprawozdawczym wpłynęła jedna skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia tutejszego sądu. Została przekazana do NSA. 

Na koniec roku sprawozdawczego pozostało niezałatwionych spraw (wszystkie w repertorium 

SA): 

- powyżej 3 do 6 miesięcy – 70; 

- powyżej 6 do 12 miesięcy – 15; 
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- powyżej 12 miesięcy do 2 lat – 6, w tym 2 sprawy o wznowienie postępowania; 

- powyżej 2 do 3 lat – 6 (wszystkie w rep. SA); 

- powyżej 3 lat – 5 (wszystkie w rep. SA). 

W 2014 roku skargi były wnoszone przez następujące podmioty: 

- osoby fizyczne – 1506 (w roku 2013 – 1438) 

- osoby prawne – 467 (484) 

- organizacje społeczne – 31 (26) 

- prokuratorzy – 41 (20) 

- Rzecznik Praw Obywatelskich – 1 (0). 

Dokonując analizy pod kątem organów, których orzeczenia były przedmiotem kontroli sądu, to 

skargi dotyczyły (w nawiasie dane z 2013 roku): 

- centralnych i naczelnych organów – 118 (102) skargi, w tym: 86 (72) – Ministra Finansów,  

14 (11) – Prezesa ZUS, 4 (7) – Prezesa KRUS, 9 (8) – Głównego Inspektora Transportu 

Drogowego, 3 (3) – Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; 

- samorządowych kolegiów odwoławczych – 677 (738) skarg, w tym: SKO w Białymstoku – 356 

(425), w Łomży 163 (170), w Suwałkach 158 (143); 

- terenowych organów administracji rządowej – 339 (318); 

- izb skarbowych – 256 (281); 

- inspektorów urzędów kontroli skarbowej – 3 (2); 

- dyrektora izby celnej – 259 (200); 

- innych organów – 214 (139). 
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III. 

WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESOWE 

 

 

1. Funkcjonowanie instytucji postępowania mediacyjnego i uproszczonego 

 

W 2014 roku skierowano na drogę postępowania mediacyjnego dwie sprawy, przy czym 

zostały one skierowane do tego trybu postępowania z wniosku strony skarżącej (sygn. akt  

I SA/Bk 438/14 i I SA/Bk 439/14). W trybie mediacji załatwiono w/w sprawy poprzez dokonanie 

ustaleń co do sposobu ich załatwienia. 

Przedmiotem postępowania w sprawie sygn. akt I SA/Bk 438/14 i sygn. akt I SA/Bk 439/14 był 

zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów 

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 r.  

Skarżący wnioskował o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie sygn. akt  

I SA/Bk 438/14, jego pełnomocnik występujący również w imieniu jego żony, złożył tożsamy 

wniosek w sprawie sygn. akt I SA/Bk 439/14. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że przyczyną 

wystąpienia straty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej było nierzetelne prowadzenie 

ksiąg, a w szczególności zaniżenie przychodów uzyskanych w 2009 roku. W rezultacie 

przeprowadzonych postępowań mediacyjnych skarżący oraz jego żona zobowiązali się do 

złożenia korekty zeznania za 2009 rok, w której wykażą przychody w prawidłowej wysokości, przy 

czym w trakcie postępowania pełnomocnik skarżących dysponował już oryginałem korekty 

zeznania. Pełnomocnik skarżących zobowiązał się również złożyć korektę zeznania rocznego 

wnioskodawców do dnia 31 października 2014 r. oraz przesłać potwierdzoną kopię złożonej 

korekty Dyrektorowi Izby Skarbowej w terminie do 5 listopada 2014 r. Pełnomocnik organu 

podatkowego przychylił się do propozycji polubownego zakończenia sporu i dodatkowo wniósł, 

aby strona, przesyłając kopię potwierdzenia złożenia korekty zeznania, dołączyła dowód 

potwierdzający uiszczenie zaległości wraz z odsetkami w podatku dochodowym od osób 

fizycznych za 2009 r. Jednocześnie organ zobowiązał się (w sytuacji wywiązania się skarżących 

z zobowiązań podjętych w postępowaniu mediacyjnym) w terminie do 1 grudnia 2014 roku wydać 

nowe rozstrzygnięcie w sprawie. 

Następstwem wywiązania się skarżących z ustaleń mediacyjnych było uchylenie przez Dyrektora 

Izby Skarbowej zaskarżonych rozstrzygnięć oraz rozstrzygnięć pierwszoinstancyjnych Naczelnika 

Urzędu Skarbowego, a następnie umorzenie postępowań. Rozstrzygnięcie powyższe nie zostało 

zaskarżone do sądu, a zatem sąd mając na uwadze dyspozycję art. 118 § 2 ustawy z dnia  

30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 270 ze zm.) umorzył postępowanie w sprawie, w której przeprowadzono postępowanie 

mediacyjne ze skutkiem pozytywnym.  

Przedstawione na wstępie dane liczbowe postępowania mediacyjnego wskazują, że 

postępowanie to w tutejszym sądzie zaistniało, lecz w nieszczególnie widocznym zakresie.  

W porównaniu z 2013 rokiem liczba spraw, w których złożono wniosek o przeprowadzenie 

postępowania mediacyjnego utrzymała się na tym samym poziomie tj. dwóch spraw, ale wzrosła, 

w porównaniu do roku poprzedniego, liczba spraw, w których przeprowadzono postępowanie 

mediacyjne (w roku 2013 postępowania mediacyjnego nie przeprowadzono w żadnej sprawie) 

oraz liczba spraw załatwionych w tym trybie. Podkreślić należy, że instytucja mediacji jest 

przybliżana stronom poprzez działalność informacyjną Wydziału Informacji Sądowej tutejszego 

Sądu. W ramach tej akcji istotę, cele i przebieg postępowania mediacyjnego przedstawiono na 
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tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej WSA w Białymstoku. Mimo jednak działań 

podejmowanych przez tutejszy sąd, a wskazujących stronom korzyści płynące z załatwienia 

sprawy w tym trybie, instytucja ta w dalszym ciągu jest mało popularna. 

Odnośnie postępowania uproszczonego to należy stwierdzić, iż instytucja ta w dalszym 

ciągu nie sprawdziła się w praktyce orzeczniczej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Białymstoku, ponadto nastąpił dość znaczny spadek spraw w tym trybie, zarówno co do 

wpływu wniosków o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym, jak i spraw, które w trybie 

uproszczonym zostały załatwione (rok 2013 – 12 wniosków i 1 sprawa rozpoznana w tym trybie, 

rok 2014 – 4 wnioski i żadna sprawa nie została załatwiona w trybie uproszczonym).  

Wszystkie sprawy, mimo wniosków stron postępowania o wszczęcie trybu uproszczonego, po 

wstępnej analizie zostały rozpoznane w trybie zwykłym, bądź to z uwagi na ich charakter (w tym 

konieczność wysłuchania stron postępowania), bądź też ze względu na niespełnienie wymogów 

określonych w art. 119 i 121 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi, wskazujących w jakich sytuacjach sprawa może być rozpoznana  

w trybie uproszczonym.  

 

2. Zagadnienia związane z prawem pomocy 

 

W 2014 r. wpłynęło 421 wniosków o przyznanie prawa pomocy, co oznacza nieznaczny 

spadek wysokości wpływu w porównaniu z rokiem 2013 (458 wniosków). W 108 przypadkach 

przyznano stronom prawo pomocy w zakresie całkowitym, w 154 sprawach przyznano prawo 

pomocy w zakresie częściowym, w 104 sprawach odmówiono przyznania prawa pomocy,  

27 wniosków pozostawiono bez rozpoznania,20 postępowań zostało zakończonych w trybie art. 6 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Niezałatwionych pozostało 38 wniosków. Strony wniosły 61 sprzeciwów od postanowień 

referendarzy sądowych i w 13 sprawach sprzeciwy doprowadziły do zmiany zaskarżonych 

postanowień.  

W bieżącym roku sprawozdawczym ustanowiono łącznie 176 pełnomocników z urzędu – 

adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych – co oznacza nieznaczny wzrost liczby 

ustanowionych pełnomocników w porównaniu z 2013 r., kiedy to ustanowiono ich 160.  

W 2014 roku referendarze sądowi tutejszego sądu, działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 

ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przyznali wynagrodzenie  

167 pełnomocnikom ustanowionym z urzędu w ramach przyznanego prawa pomocy,  

w 7 przypadkach odmówiono przyznania wynagrodzenia. 

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie prawa pomocy zobowiązany był wykazać, iż znajduje 

się w sytuacji materialnej umożliwiającej przyznanie mu prawa pomocy we wnioskowanym 

zakresie tj. okoliczności określonych w treści przepisu art. 246 § 1 i 2 ustawy – Prawo  

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.  

W sprawie sygn. akt II SA/Bk 110/14 strona wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie 

zwolnienia od kosztów sądowych podając, że jest inwalidą I grupy i nie posiada majątku. 

Wnioskodawca otrzymuje rentę i dodatek pielęgnacyjny w łącznej wysokości 850 zł miesięcznie, 

z której potrącane są należności komornicze w wysokości 200 zł miesięcznie. Skarżący przebywa 

w areszcie śledczym, otrzymywane pieniądze przeznacza na zakup specjalnego wyżywienia 

(wymagana dieta lecznicza), którego nie jest mu w stanie zagwarantować administracja 

więzienna. W postanowieniu z dnia 29 sierpnia 2014 r. (po rozpatrzeniu sprzeciwu) tutejszy sąd 

odmówił przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie wskazując, iż osoby osadzone 
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pozostają na utrzymaniu państwa, mają zapewnione posiłki o odpowiedniej wartości odżywczej, 

odpowiednie warunki mieszkaniowe, odpowiednią do pory roku odzież, bieliznę, także obuwie 

(art. 109 – 111 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. 

Nr 90, poz. 557 ze zm.). Dodatkowo, wedle art. 115 § 1 k.k.w. skazanemu zapewnia się 

bezpłatne świadczenia zdrowotne, leki i artykuły sanitarne. Zgodnie zaś z § 2 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania 

świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 738) podmioty lecznicze udzielają osobom pozbawionym wolności świadczeń 

zdrowotnych związanych m.in. z leczeniem, rehabilitacją leczniczą, badaniem diagnostycznym, w 

tym analityką medyczną, pielęgnacją chorych, pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi, 

zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób przez działania profilaktyczne oraz obowiązkowe 

szczepienia ochronne, zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Nie ulega 

zatem wątpliwości, że osoba przebywająca w areszcie śledczym, tj. będąca na utrzymaniu 

państwa, nie ponosi żadnych kosztów swojego podstawowego utrzymania, ma także zapewnioną 

odpowiednią opiekę medyczną. Kwota, którą comiesięcznie dysponuje wnioskodawca z tytułu 

renty inwalidzkiej może być zatem rozdysponowana przez niego dowolnie na dodatkowe 

potrzeby, w tym m.in. na uiszczenie wpisu od skargi w wysokości 200 zł (postanowieniem z dnia 

7 października 2014 r., sygn. akt I OZ 840/14 NSA oddalił zażalenie skarżącego na to 

rozstrzygnięcie).  

Postanowieniem z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt II SA/Bk 786/14 tutejszy sąd 

rozpatrując wniosek o przyznanie prawa pomocy (po sprzeciwie) w zakresie zwolnienia od 

kosztów sądowych skarżącego korzystającego w sprawie z pomocy profesjonalnego 

pełnomocnika z wyboru, przyznał wnioskodawcy prawo pomocy w zakresie obejmującym 

częściowe zwolnienie z wpisu od skargi podkreślając, że na dokonaną ocenę wniosku  

o przyznanie prawa pomocy nie rzutuje fakt korzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika 

z wyboru. W ocenie sądu korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej jest bowiem prawem 

procesowym i jego realizacja nie może być oceniana jako okoliczność uniemożliwiająca realizację 

innych praw procesowych, w tym prawa pomocy. Uzasadniony jest wniosek, że posiadanie 

jakichkolwiek zasobów finansowych najpierw jest wykorzystywane na doradztwo prawne,  

a dopiero potem, po uzyskaniu fachowej oceny sytuacji i konieczności prowadzenia sprawy 

sądowej aktualne staje się ponoszenie kosztów sądowych. Poniesienie kosztów pomocy prawnej 

nie może zatem wpływać negatywnie na uprawnienie do korzystania z prawa pomocy 

obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych. 

Z kolei postanowieniem z dnia 21 listopada 2014 r., sygn. akt II SA/Bk 872/14 tutejszy sąd 

rozpatrując wniosek o przyznanie prawa pomocy (po sprzeciwie) w zakresie obejmującym 

zwolnienie od kosztów sądowych, przyznał wnioskodawcom prawo pomocy w zakresie 

obejmującym zwolnienie z połowy kosztów sądowych wskazując, iż negatywną przesłankę do 

przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od całości kosztów sądowych 

stanowi przede wszystkim fakt osiągania przez skarżącego stałego miesięcznego dochodu 

pozwalającego na pokrycie wykazanych wydatków. Ponadto uznano, że skoro wnioskodawców 

stać na zaciąganie kredytów i nie wskazują, by mieli kłopoty w ich spłacie, to posiadają oni 

płynność finansową i nie znajdują się w tak trudniej sytuacji, by uzasadnione było zwolnienie  

ich od obowiązku uiszczenia całości kosztów sądowych. Dodatkowego podkreślenia wymaga,  

iż przy ustaleniu zakresu zwolnienia wzięto pod uwagę fakt, że na 20 wniosków o przyznanie 

prawa pomocy złożonych przez skarżących na przestrzeni kilku lat do tutejszego sądu,  
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w 16 przypadkach zwolniono ww. od kosztów sądowych, a w pięciu sprawach ustanowiono 

profesjonalnego pełnomocnika z urzędu. 

W 2014 r. tutejszy sąd w trzech przypadkach skorzystał z instytucji cofnięcia prawa pomocy 

(art. 249 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).  

W sprawach sygn. akt II SAB/Bk 50/13 (postanowienie z dnia 21 października 2014 r.)  

i II SA/Bk 736/13 (postanowienie z dnia 2 października 2014 r.) – sprawy ze skarg jednego 

skarżącego – przyczyną cofnięcia prawa pomocy w zakresie całkowitym było podjęcie ustaleń 

przez sąd na rozprawie, że z tytułu zniesienia współwłasności została spłacona wnioskodawcy 

kwota 121.000,00 zł, która to została złożona do depozytu sądowego. Z kwoty tej komornik 

dokonał zajęcia w wysokości 1.421,26 zł. Podkreślenia wymaga, że skarżący pominął ten fakt w 

oświadczeniu złożonym dla potrzeb prowadzonego postępowania wpadkowego z zakresu prawa 

pomocy. 

W rezultacie zatajenie przed sądem istotnych faktów mogących mieć znaczenie dla 

prawidłowego rozstrzygnięcia w przedmiocie prawa pomocy skutkowało stwierdzeniem, iż 

skarżący nie przedstawił swojej sytuacji materialnej w sposób wiarygodny i wyczerpujący. 

Okoliczności te w zestawieniu z ponowną oceną sytuacji majątkowej strony stanowiły o cofnięciu 

przyznanego prawa pomocy.  

W sprawie sygn. akt II SA/Bk 1179/13 (postanowienie z dnia 25 marca 2014 r.) sąd cofnął 

przyznane prawa pomocy w zakresie całkowitym, stwierdzając zmianę okoliczności polegającą 

na tym, iż skarżący nie chciał już korzystać z przyznanego mu prawa pomocy. Jego intencją było 

jak najszybsze zakończenie postępowania sądowoadministracyjnego i przekazanie akt organowi. 

Podsumowując, należy zauważyć, że analiza orzecznictwa z zakresu prawa pomocy za rok 

2014 wykazała, że dotychczasowa linia orzecznicza jest przez sąd kontynuowana. Podstawową 

przesłanką przyznania jak i odmowy przyznania prawa pomocy pozostaje sytuacja materialna 

wnioskodawcy, która jest we wnikliwy sposób badana. Działania te mają na celu zapewnienie jak 

najszerszej dostępności drogi sądowej wnioskodawcom niebędącym w stanie pokryć kosztów 

postępowania sądowoadministracyjnego. 

 

3. Pozostałe zagadnienia odnoszące się do stosowania przepisów prawa procesowego 

 

Odrzucenie skargi 

 

Najciekawsze zagadnienia procesowe związane były z oceną dopuszczalności drogi 

sądowoadministracyjnej. Spośród orzeczeń wydanych na podstawie art. 58 § 1 p.p.s.a. należy 

wskazać następujące: 

- w sprawach I SA/Bk 131-133/14 zaskarżone zostały uchwały Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej umarzające postępowanie nadzorcze prowadzone w zakresie legalności uchwały 

Rady Miejskiej w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. Zdaniem 

składów rozpoznających wniesione skargi, wskazane uchwały nie stanowiły rozstrzygnięć 

nadzorczych, bowiem nie wywoływały żadnych skutków prawnych dla mocy obowiązującej 

nadzorowanych uchwał (nie rozstrzygały co do istoty sprawy). Sąd wskazał, że pojęcie aktów 

nadzoru sformułowane w art. 3 § 2 pkt 7 p.p.s.a. obejmuje wyłącznie, oprócz rozstrzygnięć 

nadzorczych stwierdzających nieważność uchwały lub zarządzenia, także inne akty nadzoru nad 

działalnością gminną przewidziane w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), podejmowane w toku 

postępowania nadzorczego lub mające charakter prewencyjny tj. wskazanie, że akt został 
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wydany z naruszeniem prawa (art. 91 ust. 4), wstrzymanie wykonania uchwały (art. 91 ust. 2), 

wezwanie do zaprzestania naruszenia Konstytucji lub prawa (art. 96) oraz akty współdziałania 

(art. 89). Do żadnej z wymienionych kategorii nie należy uchwała Kolegium RIO umarzająca 

postępowanie nadzorcze; 

 - w sprawach II SAB/Bk 16/14, II SA/Bk 547/14, II SA/Bk 548/14 i II SA/Bk 551/14 odrzucone 

zostały skargi na sposób prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji.  

W postępowaniu II SAB/Bk 16/14 sąd wskazał, że skoro przepis art. 6 § 1a ustawy z dnia  

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1015 z późn. zm.), powoływanej dalej jako u.p.e.a., stanowi lex specialis wobec art. 35 k.p.a. 

– niedopuszczalne jest złożenie do sądu administracyjnego skargi na bezczynność organu 

egzekucyjnego pierwszej instancji. Niedziałanie tego organu można podważać wyłącznie poprzez 

złożenie przewidzianej w przepisach egzekucyjnych skargi na bezczynność (innej niż sądowa 

skarga na bezczynność) przysługującej do egzekucyjnego organu wyższego stopnia, a następnie 

złożenie skargi do sądu na postanowienie organu egzekucyjnego wyższego stopnia oddalające 

tę egzekucyjną skargę na bezczynność. Natomiast w administracyjnym postępowaniu 

egzekucyjnym dopuszczalna jest sądowa skarga na bezczynność organu wyższego stopnia, gdy 

ten nie wydaje postanowienia, o którym mowa w art. 6 § 1a u.p.e.a. (nie rozpoznaje egzekucyjnej 

skargi na bezczynność), bądź gdy nie rozpoznaje zażalenia na postanowienie odmawiające 

uwzględnienia egzekucyjnej skargi na bezczynność.  

Z kolei w sprawach II SA/Bk 547-548/14 oraz II SA/Bk 551/14 wskazano, że upomnienie 

wystosowane do zobowiązanego na podstawie art. 15 u.p.e.a. nie przybiera formy postanowienia 

ani decyzji oraz nie jest czynnością ani aktem podlegającym zaskarżeniu do sądu 

administracyjnego. Nie nakłada bowiem na zobowiązanego obowiązku, lecz jedynie przypomina 

o ciążącym na nim obowiązku oraz o skutkach niewywiązania się z niego w zakreślonym 

terminie; 

- w sprawach I SA/Bk 134/14, I SA/Bk 141/14, I SA/Bk 323-325/14 zakwestionowano 

dopuszczalność drogi sądowej dla zaskarżenia czynności podejmowanych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), powoływanej dalej jako u.z.p.p.r.  

W sprawie I SA/Bk 134/14 odrzucono skargę na uchwałę Zarządu Województwa w przedmiocie 

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia indykatywnego wykazu indywidualnych projektów 

kluczowych do regionalnego programu operacyjnego. Wskazano, że procedura wyboru projektów 

do dofinansowania oraz procedury odwoławcza i skargowa uregulowane w u.z.p.p.r. mają 

charakter szczególny. Stąd też skargę na podstawie przepisu art. 30c tej ustawy można wnieść 

wyłącznie po spełnieniu ściśle wskazanych kryteriów tj. w sytuacji, gdy zgłoszony projekt ma 

charakter konkursowy a nie indywidualny oraz gdy została wobec niego wydana uchwała  

o nieuwzględnieniu wniesionego protestu lub o pozostawieniu go bez rozpoznania. Tymczasem 

projekt skarżącego, mimo że uzyskał ocenę pozytywną i minimum punktowe - miał charakter 

indywidualny a nie konkursowy co spowodowało, że jego skarga zarzucająca naruszenie 

przyjętego sposobu wyboru projektów była niedopuszczalna. 

W sprawie I SA/Bk 141/14 odrzucono skargę złożoną na uchwałę Zarządu Województwa 

zawierającą oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy cywilnoprawnej zawartej między tym 

Zarządem a podmiotem skarżącym, dotyczącej realizacji projektu. Zdaniem sądu, wskazana 

uchwała ma charakter cywilnoprawny i nie kwalifikuje się jako akt zaskarżalny do sądu na 

podstawie art. 90 i 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).  
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Z kolei w sprawach I SA/Bk 323-325/14 sąd wskazał, że nie jest władny dokonywać kontroli 

informacji instytucji zarządzającej związanej ze złożonym przez beneficjenta wnioskiem  

o płatność pośrednią lub ostateczną w celu realizacji zawartej umowy o przyznanie pomocy 

finansowej w ramach działań przewidzianych w art. 22 ust. 1 u.z.p.p.r. Stosownie do art. 22 ust. 4 

tej ustawy taką kontrolą może zostać objęta jedynie odmowa zawarcia umowy o przyznanie 

pomocy. Postanowieniem z dnia 30 września 2014 r. w sprawie II GSK 2128/14 NSA oddalił 

skargę kasacyjną od tego orzeczenia; 

- w sprawach II SA/Bk 127/14 i II SAB/Bk 51/14 tutejszy sąd odrzucił skargi dotyczące działań 

(bezczynności) organów Policji. W sprawie II SA/Bk 127/14 wyjaśnił, że skoro zgodnie z art. 138 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 roku, nr 287, poz. 1687 ze 

zm.), powoływanej dalej jako u.P., prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego 

przysługuje policjantowi wyłącznie od orzeczenia oraz postanowienia kończącego postępowanie 

dyscyplinarne, to takim nie jest każde orzeczenie wydane przez wyższego przełożonego 

dyscyplinarnego w trybie art. 135n ust. 4 u.P., w szczególności uchylające orzeczenie 

pierwszoinstancyjne i przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania. Skarga od niego 

złożona podlega zatem odrzuceniu. Ze stanowiskiem tym nie zgodził się jednak NSA uchylając 

postanowienie tutejszego sądu w sprawie I OSK 1024/14 i ustalając dopuszczalność drogi 

sądowej w przedmiotowym postępowaniu.  

Natomiast w sprawie II SAB/Bk 51/14 tutejszy sąd odrzucił skargę na bezczynność organu Policji 

w przedmiocie niewydania rozstrzygnięcia w oparciu o art. 135 ust. 2 u.P. wskazując, że 

niewydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego nie mieści się  

w kognicji sądów administracyjnych; 

- w sprawie II SA/Bk 124/14 sąd wyjaśnił, że skoro na podstawie zmienionych od dnia 11 kwietnia 

2011 r. przepisów k.p.a. od postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania nie przysługuje 

zażalenie, to skarga do sądu administracyjnego na takie postanowienie, jak również na 

postanowienie utrzymujące je w mocy, jak i je uchylające (jako mające za przedmiot odmowę 

zawieszenia) jest niedopuszczalna. Zdaniem sądu, skarga na orzeczenie wydane przez organ  

II instancji rozpoznający zażalenie, które według prawa nie przysługiwało, podlega odrzuceniu,  

a nie merytorycznemu rozpoznaniu; 

- w sprawach II SA/Bk 142-143/14 odrzucono skargę z uwagi na nieprawidłowe dokonanie 

przedsądowego wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Przedmiotem zaskarżenia była 

uchwała w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zaś 

podmiotem skarżącym – osoba fizyczna. Sąd ustalił, że wezwanie do usunięcia naruszenia 

prawa złożył jednak nie skarżący, ale osoba prawna dysponująca pełnomocnictwem od 

skarżącego do występowania w jego imieniu w postępowaniu administracyjnym. Zdaniem składu 

orzekającego, pełnomocnictwo to nie było prawidłowe, bowiem w art. 33 k.p.a. nie wymieniono 

osób prawnych jako mogących być pełnomocnikami osób fizycznych. Stąd też osoba prawna nie 

mogła wnieść w imieniu skarżącego będącego osobą fizyczną wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa; 

- w sprawach II SA/Bk 365/14 oraz II SA/Bk 398-399/13 sąd odrzucił skargi ustalając, że ich 

przedmiotem są postanowienia niepodlegające zaskarżeniu w postępowaniu administracyjnym. 

W sprawie II SA/Bk 365/14 było to postanowienie uzgodnieniowe wydane w sprawie o wydanie 

decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, zaś  

w sprawach II SA/Bk 398-399/13 – postanowienie w przedmiocie wstrzymania prowadzenia robót 

budowlanych wydane na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.); 
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- w sprawie II SAB/Bk 15/14 dotyczącej bezczynności oddziału spółki akcyjnej w przedmiocie 

udzielenia informacji publicznej odrzucono skargę wskazując, że mimo iż oddział 

przedsiębiorstwa, w tym spółki akcyjnej, stanowi wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie 

część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy 

lub głównym miejscem wykonywania działalności, to jednak nie posiada on odrębnej 

podmiotowości (zdolności) prawnej ani zdolności sądowej. Podstawą aktywności oddziału jest 

bowiem zawsze osobowość (zdolność) prawna i zdolność sądowa przedsiębiorcy - spółki 

akcyjnej. Stąd też oddział nie mógł być podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji 

publicznej, bowiem zobowiązana w takim wypadku była wyłącznie spółka akcyjna. Z tych samych 

powodów do odrzucenia skargi doszło w sprawie II SA/Bk 545/14, w której zakwestionowano 

decyzję wydaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania oddziału spółki akcyjnej 

odmawiającą udostępnienia informacji publicznej; 

- w sprawie II SA/Bk 573/14 sąd poddał ocenie zaskarżoną czynność z punktu widzenia 

spełniania minimalnych wymagań formalnych dla uznania, że jest ona decyzją administracyjną. 

Skład orzekający wyjaśnił, że jeśli pismo organu zawiera takie elementy jak oznaczenie organu – 

autora pisma, wskazanie jego adresata i podpis osoby reprezentującej organ, ale nie zawiera 

rozstrzygnięcia – nie może zostać potraktowane jak decyzja administracyjna; 

- w sprawie II SA/Bk 442/14 sąd odrzucił skargę ustalając jej niedopuszczalność z uwagi na 

tożsamość spraw. Przedmiotem kontroli była uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, która – w ocenie składu orzekającego – była już poddana 

podobnej kontroli tak przez sąd I instancji (w innym składzie), jak i przez NSA, który uchylając 

zaskarżony kasacyjnie wyrok sądu I instancji stwierdził nieważność jednego z przepisów 

uchwały, a w pozostałym zakresie skargę oddalił. Skład rozpoznający sprawę II SA/Bk 442/14 

wskazał, że podjęto w niej próbę poddania ponownej kontroli uchwały w takim samym jak 

poprzednio zakresie, co wyklucza dopuszczalność skargi; 

- w sprawie I SA/Bk 220/14 sąd wskazał, że skargę w postępowaniu sądowoadministracyjnym 

wnosi się drogą pisemną, stąd też skarga złożona za pośrednictwem organu, ale ustnie do 

protokołu, jest niedopuszczalna. 

W kilku sprawach sąd zakwestionował legitymację procesową podmiotu wnoszącego skargę  

i odrzucił ten środek zaskarżenia jako niedopuszczalny (na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.). 

Miało to miejsce wówczas, gdy: 

- skargę złożyła małżonka skarżącego będącego właścicielem działki objętej ustaleniami 

zmienianego i kwestionowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która to 

małżonka nie była jednocześnie współwłaścicielem tej działki. Jak wskazał sąd, fakt 

zamieszkiwania przez wymienioną małżonkę na nieruchomości i czynienia przez nią nakładów  

z majątku wspólnego nie może skutkować zaistnieniem po jej stronie interesu prawnego we 

wniesieniu skargi. W jej przypadku można mówić jedynie o istnieniu interesu faktycznego, który 

nie daje legitymacji do złożenia skargi do sądu administracyjnego (sprawa II SA/Bk 933/13); 

- skargę złożyła organizacja społeczna, a przedmiotem zaskarżenia było zarządzenie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zezwolenia na czynności podlegające 

zakazom w stosunku do czapli. Sąd wskazał, że podstawą legitymacji do wniesienia skargi na 

podstawie art. 63 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) jest naruszenie interesu prawnego lub 

uprawnienia. Nie spełnia warunku posiadania legitymacji skargowej powoływanie się przez 

skarżącego (organizację społeczną) wyłącznie na zapisy swojego statutu dotyczące ochrony 

ptaków i ich siedlisk. Zdaniem sądu, nie stanowi to wykazania związku pomiędzy zaskarżonym 
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zarządzeniem a naruszeniem interesu prawnego skarżącego lub interesu prawnego osób 

trzecich w imieniu których występuje (sprawa II SA/Bk 371/14).  

Dwa składy orzekające, w sprawach II SA/Bk 39/13 oraz II SAB/Bk 18/14, kontynuując linię 

orzeczniczą reprezentowaną w tutejszym sądzie w roku 2013, odrzuciły skargi Stowarzyszenia, w 

stosunku do którego sąd powszechny orzekł jego rozwiązanie i zarządził likwidację.  

W sprawach tych wywiedziono, że rozwiązanie Stowarzyszenia przez sąd oznacza zakończenie 

wszelkiej jego działalności. W okresie likwidacji Stowarzyszenie już nie istniało, choć jego 

wykreślenie z rejestru jeszcze nie nastąpiło. W konsekwencji nie posiada ono zdolności sądowej  

i nie może być stroną postępowania, tym bardziej że obydwie sprawy nie dotyczyły majątku 

likwidowanego Stowarzyszenia i nie były związane z procesem jego likwidacji. 

Tutejszy sąd kontynuował również dotychczasową linię orzeczniczą odrzucając skargi, których 

przedmiotem były: 

- czynność pozostawienia podania bez rozpoznania na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.  

(II SA/Bk 715/13, II SA/Bk 1182/13); 

- postanowienie organu wyższego stopnia załatwiające zażalenie na bezczynność złożone  

w trybie art. 37 k.p.a. (II SA/Bk 1099/13, I SA/Bk 50/14); 

- bezczynność spółki wodnej w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wysokości składki 

członkowskiej (II SAB/Bk 88/13); 

- postanowienie w przedmiocie wyłączenia pracownika organu (II SA/Bk 78-79/14); 

- sposób rozpoznania skargi obywatelskiej złożonej na podstawie przepisów Działu VIII k.p.a. 

oraz działanie organu kwestionowane przez stronę przed sądem na podstawie tych przepisów  

(II SAB/Bk 86/13, II SA/Bk 172/14, II SA/Bk 199-200/14, II SA/Bk 252/14). 

 

Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania 

 

Najczęstszą przyczyną ustalenia niedopuszczalności skargi o wznowienie postępowania  

i w konsekwencji jej odrzucenie było powoływanie jako podstawy wznowienia okoliczności, które 

tej podstawy nie mogą stanowić. Przykładowo w sprawie II SA/Bk 847/13 skarżący wskazywał na 

wystąpienie podstawy nieważności z art. 271 pkt 2 p.p.s.a. poprzez niezapewnienie pełnego 

udziału w sprawie spowodowane błędami pełnomocnika ustanowionego na zasadzie prawa 

pomocy. Analiza akt sprawy, w której wydano wyrok skarżony żądaniem wznowienia, 

przeprowadzona przez sąd rozpoznający skargę o wznowienie, wykazała jednak, że strona 

uczestniczyła w postępowaniu osobiście a także przez profesjonalnego pełnomocnika, składała 

wnioski formalne w trakcie rozprawy (o jej odroczenie), podnosiła zarzut trudności  

w skontaktowaniu się z pełnomocnikiem, a NSA kontrolując orzeczenia sądu I instancji z urzędu 

nie dopatrzył się nieważności postępowania.  

Podobnie w sprawach I SA/Bk 5/14 i I SA/Bk 5/14 sąd stwierdził, że nie stanowi ustawowej 

podstawy wznowienia okoliczność wydania przez NSA w innej sprawie, ale w podobnym stanie 

faktycznym, wyroku prezentującego pogląd odmienny od tego zawartego w wyroku objętym 

żądaniem wznowienia. Ten pogląd NSA podzielił oddalając skargę kasacyjną postanowieniem  

z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie II FSK 962/14.  

Natomiast w sprawie I SA/Bk 552/13 sąd odrzucił skargę o wznowienie prezentując pogląd, 

zgodnie z którym brak prawnej możliwości zaskarżenia wyroku wydanego w roku 2002 przez 

NSA Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku nie stanowi podstawy wznowienia sformułowanej jako 

„pozbawienie strony możności działania”. 

 



17 

 

Odrzucenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 

 

 W roku sprawozdawczym do tutejszego sądu wpłynęła jedna skarga o stwierdzenie 

niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, która została przekazana do NSA. 

 

Wstrzymanie wykonania aktów zaskarżonych do sądu administracyjnego 

 

 Ciekawy problem dotyczący wstrzymywania wykonania aktów zaskarżonych do sądu 

administracyjnego powstał w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń na ograniczenie 

sposobu korzystania z nieruchomości celem przeprowadzenia linii energetycznych (art. 124 ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., 

poz. 518 z późn. zm.), powoływana dalej jako u.g.n.), w następstwie których organy wydawały 

kolejne zezwolenia – na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, nadając tym ostatnim rygor 

natychmiastowej wykonalności (art. 124 ust. 1a u.g.n.). Wskazania wymaga, że w większości 

przypadków skargi w tych sprawach wpływały „parami” tzn. zarówno na decyzję o zezwoleniu na 

ograniczenie jak i na decyzję o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości. Pierwotnie 

powstała w tutejszym sądzie rozbieżność co do konieczności wstrzymania wykonania zezwoleń 

na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, bowiem w sprawach II SA/Bk 778/14  

i II SA/Bk 793/14 odmówiono stronie udzielenia ochrony tymczasowej z uwagi na brak 

uprawdopodobnienia przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a., zaś przykładowo w sprawach II SA/Bk 

727/14 i II SA/Bk 749/14 udzielono tej ochrony z powołaniem się na przepis art. 9 u.g.n.  

i wynikający z niego obowiązek organu wstrzymania z urzędu wykonania takiego zezwolenia  

w przypadku złożenia na nie skargi do sądu (sąd wskazał, że gdy właściwy organ nie wykonał 

obowiązku nałożonego nań przepisem art. 9, to nawet wówczas, gdy wniosek strony  

o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji skierowany do sądu posiada mankamenty lub jest 

lakonicznie uzasadniony, niedopuszczalna jest odmowa jego uwzględnienia z tego powodu). Ten 

ostatnio sformułowany pogląd podzielił w całości NSA uchylając w sprawach I OZ 940/14  

i I OZ 1078/14 postanowienia tutejszego sądu odmawiające wstrzymania wykonania zezwolenia 

na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości wydane w sprawach II SA/Bk 778/14  

i II SA/Bk 793/14. Dlatego w kolejnych sprawach tutejszy sąd wstrzymywał wykonanie zezwoleń 

wydawanych na podstawie art. 124 ust. 1 u.g.n. powołując się na treść art. 9 u.g.n. (II SA/Bk 

749/14, II SA/Bk 833/14, II SA/Bk 1024/14, II SA/Bk 789/14, II SA/Bk 1098/14) oraz 

zaprezentował pogląd, zgodnie z którym wstrzymaniu wykonania podlega również decyzja  

o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości wydana po zezwoleniu na ograniczenie 

sposobu korzystania z nieruchomości – jako ściśle z nią związana, bo pozostająca w granicach 

tej samej sprawy (II SA/Bk 1025/14, II SA/Bk 790/14, II SA/Bk 1099/14). 

Należy jednak zauważyć, że w sprawie I OZ 1144/14 NSA uchylił postanowienie tutejszego sądu 

wydane w sprawie II SA/Bk 727/14 wstrzymujące wykonanie zezwolenia na ograniczenie 

sposobu korzystania z nieruchomości wskazując, że przed jego wydaniem nie przeanalizowano, 

czy wstrzymanie odwołujące się do treści art. 9 u.g.n. jest możliwe w sytuacji, gdy po udzieleniu 

tego zezwolenia wydano kolejne zezwolenie – na niezwłoczne zajęcie nieruchomości.  

W sprawie II SA/Bk 794/14 tutejszy sąd odmówił wstrzymania wykonania zezwolenia na 

niezwłoczne zajęcie nieruchomości z uwagi na brak uprawdopodobnienia okoliczności z art. 61  

§ 3 p.p.s.a. NSA oddalił zażalenie od tego postanowienia w sprawie I OZ 1124/14 podzielając 

ocenę co do braku uzasadnienia wniosku o wstrzymanie oraz podkreślając, że zezwoleniu 

nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Zdaniem NSA wstrzymanie wykonania decyzji 
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opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. byłoby 

działaniem sprzecznym z założeniem ustawodawcy i niweczyłoby cel takiego uregulowania. 

Z kolei w sprawach II SA/Bk 1141/14 i II SA/Bk 969/14 tutejszy sąd wstrzymał wykonanie 

zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości uznając, że skarżący uprawdopodobnili 

przesłanki z art. 61 § 3 p.p.s.a. (sąd nie wskazał w uzasadnieniu tych postanowień, aby 

zaskarżone zostały również decyzje udzielające zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania 

z nieruchomości i aby wstrzymywał wykonanie ze względu na ścisły związek tych dwóch 

rodzajów zezwoleń).  

W innych kategoriach spraw najliczniejszymi, jednorodzajowymi postanowieniami, którymi 

odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonych aktów były te wydane w sprawach, w których 

skargi wnosiły podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie urządzania gier na 

automatach. W skargach tych podmiotów kwestionowano postanowienia organów celnych 

nakładające kary porządkowe za niedostarczenie w wyznaczonym terminie automatu do miejsca 

wskazanego przez jednostkę badającą (np.: II SA/Bk 1141/13, 1107/13, II SA/Bk 484/14). 

Zażalenia od postanowień tutejszego sądu NSA oddalał (np.: II GZ 59/14, II GZ 99/14).  

W pozostałych przypadkach rozpoznawania wniosków na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd 

kontynuował dotychczasową linię orzecznictwa badając przede wszystkim wykonalność 

przedmiotu zaskarżenia (np. w sprawie I SA/Bk 2/13 sąd wskazał na brak wykonalności decyzji 

określającej przybliżone kwoty zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług 

wraz z odsetkami oraz orzekającej jednocześnie zabezpieczenie przybliżonej wysokości 

zobowiązania podatkowego na majątku podatnika – w sytuacji, gdy zabezpieczenie następuje 

przed wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego), badając należyte 

uprawdopodobnienie okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonego 

aktu (II SA/Bk 13-14/14, II SA/Bk 1197/13, II SA/Bk 1013/14 – wstrzymanie wykonania decyzji 

cofającej uprawnienia diagnosty, II SA/Bk 126/14 – wstrzymanie wykonania decyzji cofającej 

zezwolenie na zbiórkę odpadów). 

 

Przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowych 

 

Sąd kontynuował dotychczasową linię orzeczniczą, zgodnie z którą skoro pełnomocnik 

skarżącego w terminie trzydziestu dni od dowiedzenia się o wyznaczeniu go do prowadzenia 

sprawy złożył wniosek o przywrócenie terminu oraz skargę kasacyjną, a przyczyna spóźnienia  

w złożeniu skargi kasacyjnej wynikała z przedłużającej się procedury wyznaczania pełnomocnika 

z urzędu, to wniosek o przywrócenie terminu należy uwzględnić (II SA/Bk 297-298/13, II SA/Bk 

447- 448/13, II SA/Bk 503/13). Ciekawa sytuacja miała natomiast miejsce w sprawie II SA/Bk 

38/14, w której nadano skargę na poczcie dochowując ustawowego terminu, ale na kopercie  

i w nagłówku skargi wpisano co prawda adres organu odwoławczego a nazwę organu I instancji, 

wskutek czego skargę poczta przesłała na adres organu I instancji. Sąd ocenił, że brak jest 

podstaw w takiej sytuacji do oddalenia wniosku o przywrócenie terminu (II SA/Bk 38/14).  

 

Wyłączenie sędziego 

 

Największą ilość wniosków o wyłączenie sędziego jak co roku motywowanych było wyłącznie 

wątpliwościami strony co do bezstronności sędziego, powstającymi w związku z wcześniejszym 

orzekaniem przez niego w innych sprawach tej samej strony, których rozstrzygnięć nie 

akceptowała. Wnioski te są zgłaszane po wielekroć przez te same podmioty i coraz częściej 
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rozszerzane są na wszystkich sędziów danego sądu (np. w sprawach II SO/Bk 3-23/14, 25/14, 

28/14, 31/14, 35/14). Oddalając te żądania sąd konsekwentnie wskazywał, że brak jest podstaw 

aby wywodzić, że wielokrotność orzekania przez sędziów i referendarzy danego sądu  

w sprawach strony automatycznie powoduje u tych osób negatywne ukierunkowanie wyników 

orzeczeń, jak również, że takie ukierunkowanie może być wywołane faktem zaskarżania tych 

orzeczeń do sądu wyższej instancji. Nie znajdując podstaw do wyłączenia sędziów w takich 

przypadkach w oparciu o art. 18 § 1 pkt 6a p.p.s.a. składy orzekające wskazywały również, że 

przepis ten nie ma zastosowania do sytuacji, gdy sędziowie i referendarze brali wcześniej udział 

w wydawaniu postanowień wpadkowych wobec strony wnioskującej o wyłączenie.  

Kilkakrotnie sąd, stosując art. 165 p.p.s.a, odmawiał również zmiany postanowienia o odmowie 

wyłączenia sędziego wskazując, że nie doszło do zmiany okoliczności sprawy uzasadniającej 

modyfikację wydanego postanowienia, z którym strona się nie zgadza (II SAB/Bk 54/12, SAB 

81/11, SAB/Bk 6/12). 

 

Zawieszenie postępowania 

 

 Najczęstszym powodem zawieszenia postępowania w roku 2013 było ustalenie zależności 

wyniku sprawy od odpowiedzi na pytanie prawne kierowane do Trybunału Konstytucyjnego. Miało 

to miejsce w następujących kategoriach spraw: 

- dotyczących różnych aspektów prowadzenia działalności w zakresie urządzania gier na 

automatach do gier o niskich wygranych. Sąd ustalił bowiem, że NSA postanowieniem z dnia  

15 stycznia 2014 r. w sprawie II GSK 686/13 skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie 

prawne dotyczące zgodności przepisów art. 14 ust. 1 i art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia  

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) z art. 2, 7, art. 20  

i 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tutejszy sąd ocenił, że 

odpowiedź na to pytanie prawne będzie miała wpływ na wynik toczących się przed nim spraw 

związanych z działalnością podejmowaną na podstawie ustawy hazardowej z 2009 r., bowiem  

w pytaniu prawnym zakwestionowano istotny aspekt procesu legislacyjnego ustawy  

tj. nieprzedstawienie jej Komisji Europejskiej celem notyfikacji, co podważa legalność całej 

ustawy. Tę zależność wyniku sprawy od odpowiedzi Trybunału Konstytucyjnego stwierdzano  

w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia były: nałożenie kary pieniężnej za urządzenie 

gier na automatach poza kasynem gry (II SA/Bk 961/14, II SA/Bk 963/14), umorzenie 

postępowania w sprawie przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności  

w zakresie gier na automatach o niskich wygranych (II SA/Bk 245/14), odmowa zmiany decyzji 

udzielającej zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach 

o niskich wygranych w zakresie zmiany lokalizacji miejsca urządzania gier (II SA/Bk 278/14,  

II SA/Bk 288/14, II SA/Bk 220/14), odmowa uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji 

udzielającej zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach 

o niskich wygranych (II SA/Bk 268/14), cofnięcie rejestracji automatu (II SA/Bk 850/14, II SA/Bk 

857/14). Podstawę zawieszenia w tych przypadkach stanowił przepis art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.; 

- w których ogłoszono upadłość podmiotu prowadzącego działalność w zakresie urządzania gier 

na automatach do gier o niskich wygranych. W tych przypadkach po uzyskaniu informacji  

o ogłoszeniu upadłości i wstępnym ustaleniu, że postępowanie dotyczy przedmiotu wchodzącego 

do masy upadłości – zapadały postanowienia o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 124 

§ 1 pkt 4 p.p.s.a., natomiast po uzyskaniu sprecyzowanego oświadczenia syndyka masy 



20 

 

upadłości, że nie wstępuje do postępowania – podejmowano je z udziałem upadłego  

(np.: II SA/Bk 439/14, II SA/Bk 505/14, II SA/Bk 515-516/14); 

- w których przedmiotem zaskarżenia była odmowa przyznania specjalnego zasiłku 

opiekuńczego. Tutejszy sąd ustalił, że została zakwestionowana konstytucyjność przepisów: art. 

16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U.  

z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.), powoływanej dalej jako u.ś.r., bowiem postanowieniem z dnia 

12 grudnia 2013 r. WSA w Poznaniu wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym 

dotyczącym tej normy (sprawa P 1/14) oraz art. 16a ust. 2, 3, 4 i 5 u.ś.r., bowiem grupa posłów 

na Sejm VII kadencji wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie ich 

zgodności z art. 2, art. 32 ust. 1 w związku z art. 69 Konstytucji RP (sprawa K 38/13). Składy 

orzekające tutejszego sądu zawieszające postępowania stwierdzały zależność wyniku sprawy 

wyłącznie od odpowiedzi na pytanie prawne w sprawie P 1/14 (II SA/Bk 95/14, II SA/Bk 54/14), 

wyłącznie od odpowiedzi na pytanie prawne w sprawie K 38/13 (II SA/Bk 128/14) lub też od 

odpowiedzi na obydwa te pytania (II SA/Bk 1056/13, II SA/Bk 1023/13, II SA/Bk 1006/13, II SA/Bk 

860/13). Natomiast składy orzekające podejmowały postępowanie po wydaniu przez Trybunał 

Konstytucyjny postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie P 1/14 oraz wyroku  

w sprawie K 38/13; 

- w którym przedmiotem zaskarżenia było wymierzenie kary pieniężnej za usunięcie drzew bez 

zezwolenia (np. II SA/Bk 37/14). Postępowania te podjęto po wydaniu przez Trybunał 

Konstytucyjny wyroku w sprawie SK 6/12 z dnia 1 lipca 2014 r.; 

- w którym przedmiotem zaskarżenia była decyzja w przedmiocie zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych 

źródłach przychodów (I SA/Bk 623-624/13, I SA/Bk 12-13/14, I SA/Bk 604/13, I SA/Bk 606/13) –  

z uwagi na pytanie prawne NSA z dnia 22 października 2013 r. w sprawie II FSK 1835/13. Po 

wydaniu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 29 lipca 2014 r. w sprawie P 49/13 

postępowania zostały podjęte; 

- w których przed wniesieniem skargi wszczęto postępowanie administracyjne o stwierdzenie 

nieważności zaskarżonej decyzji - podstawą zawieszenia był w tych przypadkach art. 56 p.p.s.a. 

(I SA/Bk 56/14, I SA/Bk 47/14, I SA/Bk 70/14, I SA/Bk 74/14).  

Natomiast w sprawach, w których postępowania zawieszono w ubiegłych latach z uwagi na 

oczekiwanie na wyrok Trybunału Konstytucyjnego – po jego wydaniu postępowania były również 

podejmowane (np. II SA/Bk 992/12, II SA/Bk 806/12, w których przedmiotem zaskarżenia było 

zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym). 

 

Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego 

 

 W tej kategorii spraw kontynuowano dotychczasową praktykę orzekania głównie na 

posiedzeniach niejawnych. Oprócz najczęstszych przyczyn umorzenia postępowania z uwagi  

na jego bezprzedmiotowość spowodowaną eliminacją zaskarżonej decyzji w trybie autokontroli,  

w tym także po cofnięciu skargi z tego powodu (I SA/Bk 238/13, II SA/Bk 253/13), umarzano 

postępowanie stwierdzając bezprzedmiotowość z uwagi na śmierć skarżącego, gdy przedmiot 

sprawy dotyczył ściśle praw i obowiązków zmarłego i miał charakter niedziedziczny (II SA/Bk 

850/13, II SA/Bk 983/13 – sprawy o specjalny zasiłek opiekuńczy, II SA/Bk 166/14 – sprawa  

o zatrzymanie prawa jazdy, II SA/Bk 262/14 – sprawa o odpłatność za pobyt w domu pomocy 

społecznej). 
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IV.  

ZAGADNIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA MATERIALNEGO  

ORAZ PRAKTYKA ORZECZNICZA 

 

 

 

1. Sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym  

od osób fizycznych oraz osób prawnych 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

 

W tej grupie spraw zostaną omówione sprawy, do których mają zastosowanie przepisy ustawy 

z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 

361 ze zm., dalej także, jako: „u.p.d.o.f.”). 

Największą część spraw w tej grupie, podobnie jak w roku ubiegłym, stanowiły skargi na 

indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wśród nich na uwagę zasługują sprawy 

dotyczące interpretacji art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 

o podatku tonażowym (dalej w skrócie jako: „nowela z 8 listopada 2013 r.”).  

Sąd uchylając zaskarżony akt, w sprawie o sygn. I SA/Bk 425/14 uznał, że Minister Finansów 

dokonał nieprawidłowej interpretacji ww. przepisu stwierdzając, że istniejące przed 31 grudnia 

2013 r. spółki komandytowo-akcyjne posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli co najmniej jednym z jej wspólników była osoba fizyczna (podatnik 

podatku dochodowego od osób fizycznych), począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. podlegają 

opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.  

Sąd zwrócił uwagę, że nowela z 8 listopada 2013 roku została ogłoszona 27 listopada 2013 r., 

tym samym przepis art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej wszedł w życie 12 grudnia 2013 r. (art.11 

noweli z 8 listopada 2013 r.). Powyższe oznacza, że do spółki komandytowo-akcyjnej, która 

dokonała zmiany roku obrotowego przed dniem 12 grudnia 2013 r. nie mają zastosowania 

przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą 

nowelizującą aż do zakończenia przyjętego przez nią zmienionego roku obrotowego.  

Stanowisko takie znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie sądu (m.in. w sprawach o sygn.:  

I SA/Bk 312/14, I SA/Bk 338/14, I SA/Bk 339/14, I SA/Bk 340/14 I SA/Bk 341/14), podobnie 

wypowiadają się także i inne sądy administracyjne.  

W tym miejscu należy także wspomnieć o wyrokach, w których sąd wypowiadał się w zakresie 

zastosowania zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 120 u.p.d.o.f., który stanowi, że 

wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych 

i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,  

z tytułu: a) ustanowienia służebności gruntowej, b) rekultywacji gruntów, c) szkód powstałych  

w uprawach rolnych i drzewostanie – w wyniku prowadzenia na tych gruntach przez podmioty 

uprawnione, na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury 

przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury 

technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, ze zm.). 
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W sprawie o sygn. I SA/Bk 496/14 Minister Finansów w wydanej interpretacji indywidualnej 

zgodził się, że opisane w powyższej regulacji zwolnienie podatkowe obejmuje odszkodowania 

wypłacone posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w związku  

z ustanowieniem służebności przesyłu – ograniczonego prawa rzeczowego wprowadzonego do 

systemu prawa cywilnego w wyniku nowelizacji Kodeksu cywilnego ustawą z dnia 30 maja 2008 

roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, 

poz. 731). Organ nie zgodził się natomiast co do możliwości zwolnienia od podatku na podstawie 

art. 21 ust. 1 pkt 120 u.p.d.o.f. drugiego składnika wypłaconego wynagrodzenia,  

tj. odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z lokalizacją linii 

elektroenergetycznej, której dotyczy ustanowiona służebność przesyłu. Skład orzekający  

w sprawie uznał stanowisko organu interpretacyjnego w części dotyczącej odszkodowania  

z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z lokalizacją linii elektroenergetycznej, której 

dotyczy ustanowiona służebność przesyłu za błędne. Sąd uchylając zaskarżony akt wskazał, że 

„w doktrynie prawa cywilnego wskazuje się, że generalnie wynagrodzenie z tytułu ustanowienia 

służebności przesyłu powinno być ustalone na podstawie cen rynkowych, a jako kryteria 

pomocnicze należy wziąć pod uwagę: zwiększenie wartości przedsiębiorstwa, którego 

składnikiem stała się służebność (zob. art. 551 pkt 3 k.c.), ewentualne obniżenie wartości 

nieruchomości obciążonej, straty poniesione przez właściciela nieruchomości obciążonej, na 

przykład w postaci utraty pożytków z zajętego pod urządzenia przesyłowe pasa gruntu. Na 

wysokość wynagrodzenia będzie miał wpływ zakres ograniczeń własności nieruchomości, w tym 

uciążliwość ustanawianego prawa dla właściciela nieruchomości obciążonej. W konsekwencji sąd 

uznał, że przyznane Skarżącemu odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości  

w związku z lokalizacją linii elektroenergetycznej bezpośrednio związane jest z ustanowieniem 

służebności przesyłu jest odszkodowaniem z tytułu ustanowienia tej służebności, a zatem mieści 

się ono w dyspozycji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 u.p.d.o.f.  

Natomiast w sprawach ze skarg na decyzje ustalające zobowiązanie podatkowe  

w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów 

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w oparciu o przepis art. 20 ust. 3 

u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., Sąd m.in. w sprawach o sygn.:  

I SA/Bk 433/14, I SA/Bk 434/14, I SA/Bk 435/14, I SA/Bk 436/14, I SA/Bk 437/14, I SA/Bk 440/14 

oraz I SA/Bk 441/14, uchylił decyzje organów podatkowych obu instancji. Orzekający w tych 

sprawach sąd uznał, że „stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 29 lipca 

2014 r., sygn. P 49/13, niezgodność przepisu art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. (w brzmieniu obowiązującym 

od 1 stycznia 2007 r.) z art. 2 w zw. z art. 84 i 217 Konstytucji RP, daje podstawę do odmowy 

zastosowania tego przepisu w przedmiotowej sprawie, mimo odroczenia utraty jego mocy 

obowiązującej z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej”. Uzasadniając rozstrzygnięcie w wyżej wymienionych sprawach sąd 

podniósł, że „w chwili ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego nastąpiło obalenie 

domniemania konstytucyjności art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2007 

roku, zatem przepis ten nie powinien być źródłem obowiązków nakładanych na obywateli”.  

W sprawie o sygn. I SA/Bk 434/14 sąd dodatkowo postawił tezę, że: „Stwierdzona przez Trybunał 

Konstytucyjny w wyroku z dnia 29 lipca 2014 r., sygn. P 49/13, niezgodność przepisu art. 20  

ust. 3 u.p.d.o.f. (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.) z art. 2 w zw. z art. 84 i 217 

Konstytucji RP, daje podstawę do odmowy zastosowania tego przepisu w przedmiotowej 

sprawie, mimo odroczenia utraty jego mocy obowiązującej z upływem 18 miesięcy od dnia 

ogłoszenia wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”. Skład orzekający  
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w sprawie uznał, bowiem, że „pozostawianie w obrocie prawnym decyzji wydanych na podstawie 

art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. po to tylko by po 18 miesiącach wznawiać postępowania, naraża Skarb 

Państwa na dodatkowe koszty. Będą się one wiązały z koniecznością zwrotu pobranego podatku, 

a dodatkowo także ewentualnego oprocentowania nadpłat. Wystąpią także dodatkowe koszty 

procesowe, związane z konicznością wznawiania kończonych obecnie postępowań podatkowych 

oraz sądowoadministracyjnych.”  

 

Podatek dochodowy od osób prawnych  

 

W tej części zostaną omówione sprawy, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, 

poz. 397 ze zm., dalej także, jako: „u.p.d.o.p.”). 

W tej kategorii spraw dużą grupę stanowiły skargi na indywidualne interpretacje przepisów 

prawa podatkowego. Wśród nich na uwagę zasługują dwa orzeczenia o sygn. I SA/Bk 292/14 

oraz I SA/Bk 402/14. 

Interpretacja indywidualna przepisów prawa wydana w sprawie o sygn. I SA/Bk 402/14 dotyczyła 

odpowiedzi na pytanie: czy utworzony odpis na fundusz remontowy od lokali użytkowych 

(wynikający z obowiązku nałożonego art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) 

można ująć w ciężar kosztów uzyskania przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 

zgodnie z art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) u.p.d.o.p.? 

W wydanej 30 kwietnia 2014 r. interpretacji indywidualnej nr ITPB3/423-65/14/PS, działający  

w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, bazując na wykładni 

systemowej przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, stwierdził, że  nie można 

jednoznacznie przesądzić, że obowiązek tworzenia w ciężar kosztów odpisów na fundusz 

remontowy zasobów mieszkaniowych dokonywanych na podstawie art. 6 ust. 3 tej ustawy 

dotyczy również lokali użytkowych.  

W ocenie organu przez pojęcie „zasób mieszkaniowy” należy rozumieć zgromadzone 

pomieszczenia mieszkalne, w tym również pomieszczenia pozostałe i urządzenia wchodzące  

w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla 

prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do 

budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. 

W konsekwencji organ interpretacyjny uznał, że „o ile członek spółdzielni mieszkaniowej 

posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego jest zobowiązany do 

świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, to dokonywane w tej części 

odpisy nie wypełniają dyspozycji art. 6 ust. 3 zdanie drugie ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych. Obowiązek (lub możliwość) w ciężar kosztów dotyczy bowiem zasobu 

mieszkaniowego, za taki nie można jednak uznać lokalu użytkowego. Tym samym zgodnie  

z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy podatkowej tworzone w tej części odpisy nie mogą stanowić 

kosztów uzyskania przychodów”. Sąd za nieprawidłowe uznał stanowisko organu 

interpretacyjnego, jakoby koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych stanowiły koszty 

związane z inną działalnością gospodarczą niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi i nie 

mogły stanowić kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) u.p.d.o.p. 

Uzasadniając uchylenia zaskarżonej interpretacji indywidualnej sąd wskazał, że „Skoro wpłaty na 

fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a obowiązek ich ponoszenia 

dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób 

niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 
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lokalu, którym jest nie tylko samodzielny lokal mieszkalny, ale także lokal o innym przeznaczeniu, 

to należy uznać, że również odpisy na ten fundusz dokonywane od lokali użytkowych, stanowią 

koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) u.p.d.o.p. w zw. z art. 6 ust. 3 

u.s.m.” Tym samym sąd podtrzymał stanowisko zaprezentowane w prawomocnym wyroku dnia  

z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie o sygn. I SA/Bk 70/12. 

Natomiast w sprawie I SA/Bk 292/14 organ udzielając interpretacji indywidualnej wyraził pogląd, 

że „ze względu na objęcie wskazanych we wniosku usług zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym, o którym mowa w art. 21 u.p.d.o.p., Spółka będzie obowiązana do poboru  

i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanego w ten sposób przez 

nierezydenta dochodu, chyba że właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, 

zawarta z państwem rezydencji podatkowej danego podmiotu, stanowi inaczej. Uzasadniając 

swoje stanowisko Minister Finansów stwierdził, że regulacja art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. 

stanowi otwarty katalog usług, których świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem „u źródła” 

w Polsce oraz, że w ramach tego katalogu za „świadczenia o podobnym charakterze” należy 

uznać świadczenia równorzędne pod względem prawnym do wymienionych w ustawie. Organ 

podkreślił, że „w świetle art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. decydujące znaczenie przy ocenie, czy przychody 

zagranicznych osób prawnych powstały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ma miejsce 

położenia źródła dochodów, nie zaś miejsce świadczenia usługi, wykonywania czynności lub 

miejsce dokonania wypłaty. Zatem jeśli świadczenia są wykonywane na rzecz polskiego 

podmiotu (polskiego rezydenta podatkowego) dochodzi wówczas do osiągania przez 

nierezydentów dochodów na terenie Polski. Przeciwna interpretacja prowadziłaby do sytuacji,  

w której każda usługa realizowana poza obszarem Polski nie podlegałaby opodatkowaniu w 

kraju, co de facto prowadziłoby do podważenia istoty uregulowań dotyczących ograniczonego 

obowiązku podatkowego oraz znacznego ograniczenia ich stosowania. Z tej przyczyny organ nie 

podzielił stanowiska Spółki, że wypłacając wynagrodzenie przedsiębiorcom zagranicznym za 

usługi prawno-podatkowe, prawne, notarialne, audytorskie oraz rzeczników patentowych 

świadczone na jej rzecz poza granicami Polski, nie osiągają oni dochodów, których źródło 

znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” 

Uchylając zaskarżoną interpretację sąd wskazał, że w myśl postanowień art. 3 ust. 2 

u.p.d.o.p. podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu 

(nierezydenci), podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy) jednocześnie 

podkreślając, że w przypadku, gdy nie ma możliwości powiązania nierezydentów na podstawie 

postanowień art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. z polskim systemem podatkowym dalsze przepisy ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych w tym także art. 21 u.p.d.o.p. nie będą miały 

zastosowania. Powyższy wyrok wpisuje się w pogląd zaprezentowany przez NSA w sprawie  

II FSK 2194/08 (pub. w ONSAiWSA z 2010 r., nr 6, poz.126), powtórzony w wyroku NSA o sygn. 

II FSK 3243/12, w którym dodatkowo podkreślono, że o istnieniu ograniczonego obowiązku 

podatkowego nierezydenta nie może rozstrzygać efekt usługi wykorzystanej w Polsce oraz, że do 

tego pojęcia nie można zaliczyć również faktu zlecania wykonania usług nierezydentowi przez 

polskiego przedsiębiorcę i wypłaty wynagrodzenia za wykonanie zlecenia z majątku polskiego 

przedsiębiorcy, takiej przesłanki nie przewidują bowiem przepisy u.p.d.o.p. Skład orzekający  

w sprawie powyższe poglądy podzielił i przyjął za swoje. 

Na uwagę zasługuje także prawomocne orzeczenie w sprawie I SA/Bk 29/14, w której uchylono 

zaskarżoną decyzję. Bezspornym w sprawie było uzyskanie przez skarżącą Spółkę 

nieodpłatnego świadczenia w postaci konkretnej korzyści, polegającej na zabezpieczeniu 
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udzielonych Spółce kredytów bankowych, która miała wymiar ekonomiczny i odpowiadała 

wartości ryzyka, które uzyskujący poręczenie w normalnych warunkach rynkowych musiałby 

poręczycielowi wynagrodzić. Istota sporu w sprawie dotyczyła natomiast prawidłowości ustalenia 

przychodu z tytułu nieodpłatnego udzielenia poręczeń na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. 

Sąd orzekający w sprawie zgodził się z organem podatkowym w kwestii wysokości przyjętej 

podstawy wyliczenia wysokości nieodpłatnego świadczenia, wskazując, że „warunkiem 

udzielenia kredytu inwestycyjnego na rzecz skarżącej Spółki było udzielenie zabezpieczeń  

w postaci poręczeń majątkowych członków zarządu Spółki w określonej kwocie. Gdyby nie to 

zabezpieczenie, można założyć, że kredyt nie zostałby udzielony lub Spółka byłaby zmuszona do 

skorzystania z „komercyjnego” poręczenia wierzytelności w instytucji finansowej w podobnej 

wysokości.” Jednocześnie, jednak uznał, że organy podatkowe błędnie pomnożyły wartość 

udzielonego poręczenia przez liczbę członków zarządu, którzy takiego poręczenia udzielili. Swoje 

stanowisko sąd uzasadnił tym, że „zabezpieczenie kredytu przez kilka osób fizycznych może 

dawać taką samą gwarancję spłaty kredytu, jak zabezpieczenie go przez jeden bank lub 

instytucję finansową, profesjonalnie świadczącą takie usługi. Innymi słowy, zabezpieczenie 

ustanowione przez instytucję finansową ma co najmniej tę samą wartość, co poręczenie 

członków zarządu spółki. Wielość poręczycieli nie powinna zatem skutkować wzrostem 

wynagrodzenia z tytułu udzielonego poręczenia. Tym samym wartość rynkowa usługi poręczenia 

nie powinna być inna, gdyby wskazane kredyty poręczała jedna instytucja finansowa, a inna 

gdyby poręczenia umowy udzieliło kilka podmiotów. Przemnożenie wartości rynkowej usługi 

poręczenia przez liczbę poręczycieli zabezpieczających kredyt nie zmienia tej wartości,  

a prowadzi jedynie do jej zwielokrotnienia odpowiednio do liczby poręczycieli”.  

Konkludując sąd wskazał, że „istnienie odrębnych umów poręczenia, zabezpieczających ten sam 

kredyt nie oznacza, że wynagrodzenie za udzielenie poręczenia należy ustalać odrębnie dla 

każdej z umów poręczenia, bowiem w istocie prowadzi to jedynie do zwielokrotnienia jego 

wysokości” i przyjął, że w zakresie ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia organy 

naruszyły art. 12 ust. 5 w zw. z ust. 6 pkt 4 u.p.d.o.p.  

 

2. Sprawy z zakresu podatku akcyzowego 

 

W 2014 r. wpływ spraw dotyczących podatku akcyzowego utrzymywał się na podobnym 

poziomie jak w latach ubiegłych. Wpłynęło bowiem 54 skargi, natomiast w roku 2013 wpływ 

wyniósł 52 skargi. W analizowanym okresie rozpoznano 41 spraw z tego zakresu. 

Analizując orzecznictwo dotyczące podatku akcyzowego należy wskazać, że duża grupa 

wyroków odnosi się do kwestii konsekwencji niespełnienia przez sprzedawcę oleju opałowego 

warunków określonych w art. 89 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.) – dalej: „u.p.a." dotyczących oświadczeń nabywców  

w zakresie zastosowania właściwej stawki. Między innymi w sprawach: I SA/Bk 58/14, I SA/Bk 

59/14, I SA/Bk 68/14, I SA/Bk 64/14, I SA/Bk 61/14 i I SA/Bk 67/14 sąd stwierdził, że w przypadku 

niespełnienia tych warunków do sprzedaży oleju opałowego stosuje się stawkę akcyzy  

w wysokości 1.822,00 zł/1.000 litrów, co wprost wynika z art. 89 ust. 16 w zw. z art. 89 ust. 4  

pkt 1 u.p.a. Sąd argumentując to stanowisko odwoływał się do postanowienia Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r., P 50/11 oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

11 lutego 2014 r., sygn. P 24/12. Wskazał, że w przepisie art. 89 ust. 16 u.p.a. ustawodawca nie 

wprowadził żadnej klasyfikacji wad oświadczeń nabywców wyrobów energetycznych, ani ich 

wartościowania. Podkreślił materialnoprawny charakter obowiązków związanych ze sprzedażą 
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oleju opałowego. Wskazał też, że ustawodawca nie dopuścił późniejszego poprawiania lub 

uzupełniania oświadczeń, oraz, że sprzedawca ma obowiązek odmówić sprzedaży oleju 

opałowego w sytuacji niekompletności danych zawartych w oświadczeniu. Zdaniem sądu 

wprowadzona w przepisach u.p.a. rygorystyczna regulacja zobowiązująca sprzedawców olejów 

opałowych do odbierania oświadczeń od nabywców stanowi niezbędny środek zabezpieczający 

dochody budżetu państwa z tytułu akcyzy. 

Sąd w licznych orzeczeniach podtrzymywał dotychczasowe stanowisko w zakresie przesłanek 

i zasad weryfikacji podstawy opodatkowania podatku akcyzowego z tytułu wewnątrz-

wspólnotowego nabycia samochodów osobowych. W wyrokach z 25 lutego 2014 r., I SA/Bk 

537/13 i 7 marca 2014 r., I SA/Bk 626/13 wskazał, że przesłanką do wszczęcia tej procedury jest 

ustalenie znacznej różnicy pomiędzy wysokością podstawy opodatkowania, a „średnią wartością 

rynkową" danego samochodu określoną jako średnia wartość notowana na rynku krajowym,  

w dniu powstania obowiązku podatkowego. Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem, że procedura 

taka może być wszczęta, tylko wtedy gdy podstawa opodatkowania całkowicie odbiega od cen 

podobnych pojazdów. Wskazał, że nawet w sytuacji, gdy w danym przypadku zastaną ustalone 

ceny samochodów osobowych zbliżone do deklarowanej ceny transakcyjnej stwierdzenie, że bez 

uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega ona od średniej wartości rynkowej podobnych 

pojazdów upoważnia organ do zastosowania art. 104 ust. 8 i 9 u.p.a. Zdaniem sądu nie ma też 

przeszkód, aby średnią wartością rynkową danego samochodu osobowego ustalić na podstawie 

ofert sprzedaży, w tym informacji zawartych na stronach internetowych, zwłaszcza w sytuacji 

braku dostępnych danych dotyczących ostatecznych cen transakcyjnych. W wyrokach z dnia  

30 czerwca 2014 r., I SA/Bk 184/14 i I SA/Bk 185/14 sąd podkreślił, że przy ustaleniu, iż 

wysokość podstawy opodatkowania odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu 

osobowego decydujące jest kryterium wartości pojazdu, a nie jego ceny. Wartość jest pojęciem 

ekonomicznym odnoszącym się do samochodu osobowego o określonych cechach technicznych. 

Dlatego też okoliczności nabycia wynikające z pertraktacji cenowych, nie stanowią przesłanki 

uzasadniającej określenie podstawy opodatkowania na poziomie innym, niż wartość samochodu 

osobowego. Okoliczności te nie wpływają na wartość pojazdu, jedynie kształtują jego cenę. 

W wyroku z 3 kwietnia 2014 r., I SA/Bk 32/14 sąd wypowiedział się odnośnie rozumienia pojęcia 

samochodu zabytkowego, kolekcjonerskiego na gruncie klasyfikacji taryfowej. Sąd wskazał, że 

pomocna dla ustalenia treści pojęcia „przedmiotu kolekcjonerskiego" klasyfikowanego w pozycji 

9705 jest Nota wyjaśniająca do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich opublikowana  

w Dzienniku Urzędowym UE C z 2008 r. Nr 133, strona 1 zamieszczona w sekcji XXI Dzieła 

sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki, dziale 97 dotycząca kodu CN 9705 00 00, 

wskazująca, że pozycja ta obejmuje pojazdy mechaniczne stanowiące egzemplarze kolekcji  

o wartości historycznej, jeżeli spełniają one kryteria zawarte w orzeczeniu Trybunału 

Sprawiedliwości w sprawie C 200/84 i w związku z tym występują w ograniczonej liczbie 

egzemplarzy, nie są zwykle wykorzystywane zgodnie z ich właściwym przeznaczeniem, są 

przedmiotem specjalnych transakcji poza normalnym handlem podobnymi wyrobami, posiadają 

znaczną wartość oraz stanowią znaczący krok w rozwoju ludzkości lub pewien okres takiego 

rozwoju. Wskazane w powyższej nocie warunki wstępne do zaklasyfikowania pojazdu 

samochodowego do kodu CN 9705 wymagają, aby był to pojazd w oryginalnym stanie, bez 

zasadniczych zmian, co najmniej 30-letni, już nieprodukowany (model lub typ). Sąd zauważył, że 

noty i opinie wydawane przez Światową Organizację Celną (WCO) nie są wprawdzie wiążące ani 

dla organów celnych, ani dla sądów, jednakże stanowią one ważny środek służący zapewnieniu 
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jednolitego stosowania Taryfy przez organy celne państw członkowskich i jako takie mogą być 

uznane za istotną pomoc w interpretacji taryfy. 

W wyroku z 26 marca 2014 r., I SA/Bk 594/13 sąd stwierdził, że zasada jednokrotności 

opodatkowania akcyzą ma zastosowanie wyłącznie względem obowiązków podatkowych 

powstających na podstawie art. 8 ust. 1 u.p.a., a zatem w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy 

powstaje na podstawie kolejnych ustępów art. 8, nie będzie miała ona zastosowania. Sąd 

wskazał, że przepis art. 88 ust. 3 u.p.a. zawiera szczególną podstawę opodatkowania, która  

w stosunku do art. 88 ust. 1 u.p.a. ma charakter lex specialis, jednakże nie oznacza to, że może 

mieć ona zastosowanie w każdej sytuacji użycia oleju opałowego niezgodnie z przeznaczeniem. 

Podstawa opodatkowania z art. 88 ust. 3 u.p.a. będzie miała zastosowanie jedynie w sytuacji 

użycia paliw opałowych do celów napędowych. Zdaniem sądu przepis art. 88 ust. 4 u.p.a. 

definiujący, jak należy rozumieć użycie paliw, o których mowa w ust. 3 (paliw opałowych i oleju 

napędowego przeznaczonego do celów żeglugi) niezgodnie z przeznaczeniem - w żadnym 

zakresie nie reguluje, jak należy rozumieć użycie paliw opałowych do celów napędowych, jak 

również nie odsyła on do podstawy opodatkowania uregulowanej w art. 88 ust. 3 u.p.a. Odesłanie 

z ust. 4 do ust. 3 art. 88 u.p.a. dotyczy wyłącznie rodzaju paliw. 

W orzeczeniu z dnia 10 lipca 2014 w sprawie I SA/Bk 234/14 sąd stwierdził, że samo posiadanie 

przez podatnika oleju opałowego w zbiorniku podłączonym do instalacji pomiarowej wyposażonej 

w licznik wskazujący ilość wydawanych litrów (odmierzacz paliw) i wąż zakończony pistoletem 

umożliwiającym tankowanie pojazdów silnikowych, uznaje się za użycie oleju opałowego 

niezgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku nie ma potrzeby przedstawiania dowodów na 

jakie cele faktycznie były używane oleje opałowe, a sytuacja taka powoduje powstanie obowiązku 

podatkowego. 

Na uwagę zasługuje sprawa I SA/Bk 263/14 dotycząca klasyfikacji melasy służącej do palenia  

w fajce wodnej jako tytoniu do palenia w rozumieniu art. 98 ust. 5 i 8 u.p.a. W wyroku  

z 24 września 2014 r. sąd stwierdził, że z przepisów tych wynika, iż za tytoń do palenia uznaje się 

produkty składające się nawet w całości z substancji innych niż tytoń, o ile zostały pocięte lub 

inaczej podzielone, skręcone lub sprasowane w postaci bloków i nadają się do palenia bez 

dalszego przetwarzania przemysłowego bez względu na kod CN, do którego zostały 

zaklasyfikowane. Artykuł 98 ust. 8 u.p.a. ma zapobiegać sytuacjom, kiedy dany produkt będzie 

stanowił istotny substytut klasycznych wyrobów tytoniowych, a nie byłby opodatkowany  

w związku z tym, iż został on wytworzony z wyrobów niebędących tytoniem. Dla podjęcia tego 

wniosku nie ma znaczenia kwestia braku ustalenia sposobu dokonania podziału melasy oraz 

struktury, w jakiej znajdowała się w chwili zakupu. Ustawa krajowa uznaje bowiem za wyrób 

akcyzowy tytoń (w tym także substancję inną niż tytoń) pocięty lub inaczej podzielony, co 

oznacza, że każdy sposób podzielenia odpowiada hipotezie tej normy prawnej. 

 

3. Sprawy z zakresu podatku od towarów i usług 

 

W tej kategorii w 2014 r. wpłynęło 116 spraw, co stanowi nieznaczny wzrost  

w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to wpływ ukształtował się na poziomie 106 spraw.  

W bieżącym okresie sprawozdawczym załatwiono 94 sprawy. Dodatkowo załatwiono 23 sprawy, 

które wpłynęły do sądu w 2013 roku. W 1 przypadku stwierdzono nieważność decyzji,  

w 37 przypadkach sąd uwzględnił skargę na decyzję, postanowienie lub interpretację 

indywidualną, w 64 przypadkach skarga została oddalona, a w 12 sprawach – odrzucona. 

Pozostałe sprawy załatwiono w inny sposób. 
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Liczną grupę spraw w omawianym okresie stanowiły te, w których organy zakwestionowały 

prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur 

niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych (np.: I SA/Bk 542/13, I SA/Bk 549/13, 

I SA/Bk 127/14, I SA/Bk 164/14, I SA/Bk 170/14, I SA/Bk 384/14). Interesującym przypadkiem 

sąd zajął się w sprawie I SA/Bk 477/14, gdzie organy zakwestionowały prawo spółki z o.o. do 

odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych tytułem świadczenia usług 

doradczych przez osoby pełniące jednocześnie funkcje członków zarządu w spółce i będące jej 

jedynymi udziałowcami. W ocenie organów w sprawie nie doszło do faktycznej realizacji usług 

doradztwa, co pozbawiło spółkę prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego wynikającą ze spornych faktur. Sąd podzielił stanowisko organów, że usługi 

doradcze dokumentowane tymi fakturami nie były faktycznie wykonane. Czynności podejmowane 

przez te osoby na podstawie zawartych ze spółką umów o doradztwo w zakresie zarządzania nie 

wykraczały bowiem poza ramy czynności zarządczych, realizowanych na podstawie umowy 

spółki i umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem. Mieściły się w pojęciu staranności wynikającej 

z zawodowego charakteru ich działalności polegającej na pełnieniu funkcji członka zarządu 

przewidzianej w art. 293 § 2 k.s.h. oraz zmierzały do realizacji celu Spółki (celu gospodarczego) 

prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne. 

Sąd uznał, że organy miały pełne prawo wyciągnąć wniosek, że osoby prowadzące szkolenia 

występowały w nich jako członkowie zarządu, „szefostwo” spółki, a nie jako odrębne podmioty 

zajmujące się szkoleniem, czy doradztwem. Sąd wyraził pogląd, że przedsiębiorca nie będący 

członkiem zarządu spółki nie może na jej rzecz świadczyć usług, których przedmiotem są 

czynności zastrzeżone z mocy prawa dla pełniących funkcję członka zarządu – chyba, że zwiąże 

się ze spółką stosownym węzłem obligacyjnym w tym zakresie. Tym bardziej nie do pogodzenia 

jest z punktu widzenia przejrzystości stosunków gospodarczych sytuacja, że członkowie zarządu 

spółki świadczą usługi zarządzania przedsiębiorstwem na jej rzecz i jednocześnie usługi 

doradcze w zakresie zarządzania. W opisanej sytuacji dochodzi do tego, że przedsiębiorcy 

doradzają jak zarządzać przedsiębiorstwem samym sobie, tj. reprezentantom spółki. 

Ciekawy problem wyłonił się w sprawie I SA/Bk 620/13, gdzie spór dotyczył stawki podatku od 

towarów i usług stosowanej do usług wynajmu rusztowań wraz z ich montażem i demontażem, 

dla potrzeb robót wykonywanych przez inne podmioty przy budynkach objętych społecznym 

programem mieszkaniowym. Strona skarżąca twierdziła, że usługi te stanowią w połączeniu  

z termoizolacją jedną usługę termomodernizacji, dlatego też powinny korzystać z opodatkowania 

8% stawką podatku. Sąd wskazał, że w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) – dalej: „u.p.t.u.” przewidziano, że 

obniżoną - 8% - stawkę podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, 

termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do 

budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Rzeczą istotną staje się zatem 

ustalenie, czy świadczone usługi mogą zostać zaliczone do budowy, remontu, modernizacji, 

termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, które zaliczone zostały 

do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Sąd odwołał się do 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w zakresie tzw. świadczeń złożonych/ /kompleksowych 

(wyroki: z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, z dnia 2 maja 1996 roku w sprawie  

C-231/94, z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96, z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie  

C-572/07, z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-425/06) i stwierdził, że płynie z nich wniosek, że 

jeżeli poszczególne czynności świadczone przez dany podmiot wchodzą w skład jednej złożonej 

usługi, to czynności tych dla potrzeb opodatkowania VAT nie należy rozdzielać, lecz 
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opodatkowaniu powinna podlegać właśnie ta kompleksowa (złożona) usługa jako całość. W tym 

kontekście sąd podzielił stanowisko organu, że nie można potraktować jako usługi kompleksowej 

czynności wykonanych przez Spółkę wraz z wykonaną przez inny podmiot usługą 

termomodernizacyjną. Spółka nie wykonywała usług budowy, remontu, modernizacji, 

termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do 

budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Spółka świadczyła natomiast 

usługę najmu rusztowań budowlanych, w ramach której dokonywała czynności ich montażu  

i demontażu. Okoliczność, że rusztowania były wynajęte podmiotom świadczącym usługi 

określone w art. 41 ust. 12 u.p.t.u. w ramach obiektów budowlanych lub ich części, które 

zaliczone zostały do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, nie 

świadczy o tym, że usługa ich wynajęcia łącznie z usługami świadczonymi przez inne podmiotów 

była nierozerwalnie połączona i z ekonomicznego punktu widzenia miałaby zostać potraktowana 

jako jednak usługa opodatkowaną taką samą stawką VAT. Nie można mówić o sztucznym 

podziale usług w sytuacji, gdy usługi polegające na termoizolacji budynku oraz najmie, montażu  

i demontażu rusztowań wykonywały niezależne od siebie podmioty gospodarcze. Zdaniem sądu 

organy trafnie uznały, że przedmiotowe usługi świadczone przez Spółkę powinny być 

opodatkowane podstawową stawką VAT.  

W wyrokach I SA/Bk 140/14 i I SA/Bk 492/14 sąd uchylił interpretacje Ministra Finansów 

dotyczące sporu w zakresie stawki podatku na wykonanie trwałej zabudowy meblowej 

(kuchennej, łazienkowej, wnękowej). W obu przypadkach sąd nie zgodził się z wnioskami, jakie 

organ interpretacyjny wyciągnął z treści uchwały NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 

2/13 w odniesieniu do okoliczności faktycznych tych spraw. 

Stawka podatku od towarów i usług była też przedmiotem sporu w sprawie rozpoznanej pod 

sygn. I SA/Bk 550/13. Spór dotyczył tego, czy montaż rolet, moskitier i markiz w obiekcie 

budowlanym lub jego części (lokal mieszkalny) objętym społecznym programem mieszkaniowym, 

stanowi usługę, do której zastosowanie będzie miała preferencyjna stawka podatku od towarów  

i usług (art. 41 ust. 2 i ust. 12 w związku z art. 146a u.p.t.u.). Sąd uznał, że zakres i charakter 

wykonywanych przez Skarżącego prac polegających na montażu rolet i żaluzji wewnętrznych, 

markiz oraz moskitier, chociażby z uwagi na rodzaj materiałów, z których były wykonane żaluzje  

i rolety wewnętrzne nie wpływa na zmianę parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego 

obiektu, nie mieści się też w pojęciu budowy, remontu, modernizacji, czy też termomodernizacji. 

Sporne czynności nie doprowadziły do trwałego połączenia montowanych elementów  

z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego bądź jego części i w istocie stanowią 

elementy wyposażenia takiego obiektu. Właściwą stawką podatkową dla tego typu dostawy jest 

więc zdaniem sądu stawka wynikająca z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a u.p.t.u. 

W ramach omawianej kategorii spraw sąd rozpoznawał również skargi na interpretacje 

indywidualne Ministra Finansów. Interesujący problem wyłonił się w sprawie I SA/Bk 328/14,  

w której podmiot zainteresowany sformułował pytania, czy podlega opodatkowaniu podatkiem od 

towarów i usług zwrot kosztu za inkaso opłaty targowej (wynagrodzenie), który gmina (miasto) 

wypłaca własnej spółce prawa handlowego, utworzonej w celu wykonywania zadań własnych 

(obowiązków ustawowych) gminy (miasta) oraz na podstawie jakiego dokumentu księgowego 

(faktura VAT czy nota księgowa) powinno się ewidencjonować przysługujący zwrot kosztu za 

inkaso opłaty targowej (wynagrodzenie). Zdaniem Wnioskodawcy brak jest podstaw do 

opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwrotu kosztu za inkaso opłaty targowej 

(wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej), gdyż należność ta nie jest obrotem  

w rozumieniu art. 29 u.p.t.u. Spółka komunalna, wykonując powierzone przez gminę (miasto) 
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zadania, nie świadczy na jej rzecz usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, gdyż relacja 

pomiędzy miastem, a jego spółką komunalną nie ma charakteru cywilnoprawnego. W ocenie 

Wnioskodawcy, dokumentem księgowym potwierdzającym wykonywanie powierzonych jej przez 

miasto zadań własnych winna być nota księgowa. W interpretacji indywidualnej organ uznał 

stanowisko strony skarżącej za nieprawidłowe. W wyroku z dnia 10 września 2014 r. sąd oddalił 

skargę i stwierdził, że czynność poboru opłaty targowej, dokonywana przez odrębny od gminy 

podmiot będący komunalną spółką prawa handlowego, samodzielnego podatnika podatku VAT, 

za którą pobierane jest wynagrodzenie, spełnia definicję świadczenia usług w rozumieniu art. 8 

u.p.t.u. 

W sprawie I SA/Bk 28/14 sąd rozstrzygał zaś spór w zakresie uznania za dostawę towarów,  

o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.,  transakcji zamiany nieruchomości dokonywanej 

miedzy Gminą (będącą miastem na prawach powiatu) a Skarbem Państwa reprezentowanym 

przez Prezydenta Miasta, który w transakcji działa jako starosta wykonujący zadania z zakresu 

administracji rządowej. Uwzględniając skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów, 

WSA w Białymstoku stwierdził, że na skutek zamiany nieruchomości nie nastąpiło ekonomiczne 

przeniesienie prawa do dysponowania towarem jak właściciel. Przed transakcją zamiany i po tej 

transakcji Miasto rozporządza zamienianymi gruntami jak właściciel i umowa zamiany tego nie 

zmieniła. Transakcja zamiany nie spowodowała, że wyzbyło się przedmiotu dostawy, ani też, że 

nastąpiło przeniesienie władztwa ekonomicznego przedmiotowych gruntów. W takiej konkretnej 

sytuacji władztwo nad zamienianymi nieruchomościami było i pozostało nadal przy tym samym 

podmiocie. W konsekwencji zamiana nieruchomości między Skarbem Państwa i Gminą będącą 

miastem na prawach powiatu nie może zostać uznana za dostawę towarów w rozumieniu art. 5 

ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust.1 u.p.t.u. 

W innej ze spraw, w której Gmina zwróciła się o wydanie interpretacji indywidualnej, spór 

zarysował się w kwestii: 1) zakresu odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych 

dotyczących wytworzenia nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a u.p.t.u. oraz 2) wysokości 

odliczenia podatku naliczonego dotyczącego tzw. wydatków bieżących, związanych  

z planowanym oddaniem stadionu w odpłatne administrowanie. W pierwszej ze spornych kwestii 

organ interpretacyjny przyjął, że Miasto nie ma pełnego prawa do odliczenia VAT związanego  

z nakładami inwestycyjnymi na modernizację stadionu, z uwagi na treść art. 86 ust. 7b u.p.t.u., 

nakazującego dokonanie proporcjonalnego odliczenia. Natomiast w odniesieniu do wydatków 

bieżących uznał, że odliczenie będzie możliwe w pełnym zakresie jedynie w odniesieniu do 

okresów rozliczeniowych, w których stadion będzie wykorzystywany zarówno do czynności 

opodatkowanych VAT, jak i niepodlegających opodatkowaniu. Sąd nie podzielił stanowiska 

Ministra Finansów w zakresie prawa do odliczenia wydatków na przebudowę/modernizację, 

uznając, że nie znajduje ono uzasadnienia w literalnej wykładni art. 86 ust. 7b u.p.t.u. Analiza 

tego przepisu prowadzi zdaniem sądu do wniosku, że przesłankami warunkującymi obliczenia 

podatku naliczonego według udziału procentowego, w jakim nieruchomość wykorzystywana jest 

dla celów działalności gospodarczej jest, by wytworzenie nieruchomości stanowiło majątek 

przedsiębiorstwa danego podatnika oraz wykorzystywanie tej nieruchomości do celów 

prowadzonej działalności gospodarczej oraz do innych celów, w tym w szczególności do 

osobistych celów podatnika lub jego pracowników, a także by celów na jakie wykorzystywana jest 

nieruchomość nie dało się w całości uznać za działalność gospodarczą. Zadania realizowane 

przez Miasto z wykorzystywaniem posiadanej infrastruktury, która służy także działalności 

gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u., mogą mieć charakter administracyjnoprawny, 

jak też być oparte na stosunkach cywilnoprawnych, mogą być realizowane odpłatnie bądź też 
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nieodpłatnie. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji 

indywidualnej nie wynika, by Miasto wykorzystywało stadion do innych celów niż działalność 

gospodarcza, w szczególności do osobistych celów lub jego pracowników. Fakt, że Miasto  

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje czynności zarówno podlegające 

opodatkowaniu, jak i czynności, które nie rodzą takiego obowiązku, z uwagi na treść art. 15 ust. 6 

u.p.t.u., nie świadczy o wykorzystywaniu tej nieruchomości do celów prowadzonej działalności 

gospodarczej oraz do innych celów. To powoduje, że przepis art. 86 ust. 7b u.p.t.u., który 

nakazuje podatek VAT od wydatków związanych z taką nieruchomością odliczać wyłącznie do 

wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość została wykorzystana do celów 

działalności prowadzonej przez podatnika, nie mógł mieć zastosowania w sprawie. Przepis ten 

może mieć zastosowanie jedynie, do nieruchomości stanowiącej część majątku przedsiębiorstwa 

podatnika, która wykorzystywana jest zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika 

działalności, jak i do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, z taką sytuacją nie 

mamy do czynienia w rozpoznawanej sprawie. Oceniając drugą ze spornych kwestii dotyczących 

wysokości odliczenia podatku naliczonego dotyczącego tzw. wydatków bieżących, związanych  

z planowanym oddaniem stadionu w odpłatne administrowanie sąd zauważył, że ustawodawca 

formułując w art. 86 ust. 1 u.p.t.u. warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, nie uzależnił 

prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami 

opodatkowanymi. Wystarczającym do zrealizowania prawa do odliczenia są okoliczności 

towarzyszące nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez 

podatnika działalności gospodarczej, z których będzie wynikać, że zakupy te dokonane są w celu 

ich wykorzystania i w ramach jego działalności opodatkowanej. W świetle powyższego, sąd za 

nieprawidłowe uznał stanowisko organu interpretacyjnego, zgodnie z którym w sytuacji, gdy  

w danym okresie rozliczeniowym obiekt nie będzie wykorzystywany do czynności 

opodatkowanych (a tylko do niepodlegających opodatkowaniu), odliczenie nie będzie 

przysługiwało (wyrok z dnia 16 września 2014 r. I SA/Bk 329/14). 

W wyrokach z dnia 6 maja 2014 r. I SA/Bk 89/14 i z dnia 14 maja 2014 r. I SA/Bk 104/14, sąd 

podtrzymał wyrażone już w swoim orzecznictwie stanowisko o braku prawa do odliczenia przez 

nadleśnictwo podatku naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z budową parkingu 

leśnego.  

 

4. Sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego,  

podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych  

oraz opłaty skarbowej 

 

W tej grupie spraw zwrócić należy uwagę na prawomocny wyrok w sprawie o sygn. I SA/Bk 

360/14, w której uwzględniono skargę na interpretację indywidualną wydaną przez samorządowy 

organ podatkowy. Spór w przedmiotowej sprawie dotyczył stawki podatku od nieruchomości 

przypisanej za własne lokale niemieszkalne wnioskodawcy (spółdzielni mieszkaniowej),  

tj. pomieszczeń zajmowanych przez administrację, konserwatorów, pomieszczeń gospodarczych, 

świetlic i klubów osiedlowych. 

Przywołując regulacje ustawy tj. art. 1 ust. 1 i ust. 6 ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.  

o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) w myśl, których, 

celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb 

członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub 

domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Jednocześnie ustawodawca 
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przewidział możliwość prowadzenia przez spółdzielnię mieszkaniową innej działalności 

gospodarczej na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta 

związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w ust. 1. 

W uzasadnieniu orzeczenia sąd wskazał, że „użytkowanie lokali własnych wykorzystywanych na 

potrzeby spółdzielni w zakresie dotyczącym potrzeb mieszkaniowych jej członków, nie odbywa 

się w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym jeżeli „lokale wskazane we 

wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej znajdują się w budynkach mieszkalnych i służą 

wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców lub innych ich potrzeb, 

wynikających z ustawowych celów spółdzielczości mieszkaniowej, to opodatkowanie ich 

podatkiem od nieruchomości według stawek przewidzianych dla budynków związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej nie byłoby uzasadnione, bowiem nie są związane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Powyższy wyrok wpisuje się w linię orzeczniczą 

prezentowaną przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn.  

II FSK 2767/11 (publ. LEX 1422199,) z którego wynika, że na gruncie obowiązujących przepisów 

prawa nie można przyjąć, że dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości, wszelkie 

działania podejmowane przez spółdzielnię należy definiować jako prowadzenie działalności 

gospodarczej, a co za tym idzie, że wszystkie lokale należące do spółdzielni powinny być 

opodatkowane stawką dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej.  

Należy wspomnieć także o prawomocnym orzeczeniu w sprawie o sygn. I SA/Bk 7/14, w której 

uchylono zaskarżoną interpretację indywidualną przepisów prawa przedmiotem, której była 

wykładnia przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych, Dz. U. z 2010 r. nr 95, póz. 613 ze zm., dalej, jako: „u.p.o.l.”, który w sposób 

szczególny określa moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku nowo 

wybudowanych budowli albo budynków lub ich części. Wspomniany art. 6 ust. 2 u.p.o.l.  

w stosunku do nowo wybudowanego budynku (budowli) przewiduje dwa niezależne 

(alternatywne) zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. 

Tymi zdarzeniami mogą być albo zakończenie budowy albo rozpoczęcie użytkowania budynku 

(budowli) lub ich części przed ostatecznym wykończeniem.  

Organ interpretacyjny dokonując wykładni art. 6 ust. 2 u.p.o.l. uznał, że z unormowania tego 

wynika, że dla opodatkowania decydujące znaczenie ma wybudowanie budynku w całości  

(tj. musi istnieć kubatura budynku obejmująca: trwałe związanie z gruntem, wydzielenie  

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz fundamenty i dach), która to okoliczność 

powoduje, że nawet częściowe rozpoczęcie jego użytkowania rodzi obowiązek podatkowy  

w stosunku do całego wybudowanego obiektu budowlanego. 

Sąd orzekający w sprawie uznał natomiast, że wspomniany przepis modyfikuje regułę z art. 6 

ust. 1 u.p.o.l. w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w ten sposób, że 

obowiązek podatkowy powstaje w takiej sytuacji z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, 

w którym budowa została zakończona, zamiast pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 

Jednocześnie sąd wskazał, że w przypadku, gdy doszło do użytkowania budynku przed 

zakończeniem jego budowy obowiązek podatkowy zgodnie z art. 6 ust. 2 u.p.o.l. powstaje tylko  

w zakresie tej części użytkowanego budynku, a nie w zakresie całości. W dalszej części 

uzasadnienia sąd argumentował, że za wykładnią art. 6 ust. 2 u.p.o.l. przyjętą w sprawie 

przemawia także wykładnia systemowa wewnętrzna ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

nowiem na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. samoistny przedmiot opodatkowania na równi  
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z całością budynku stanowi także część budynku. Natomiast art. 6 ust. 2 u.p.o.l. regulujący 

obowiązek podatkowy w aspekcie momentu jego powstania, ma zastosowanie wówczas, gdy ów 

obowiązek nie powstał wcześniej. 

Na uwagę zasługuje także wyrok w sprawie I SA/Bk 99/14, w którym przyczyną uchylenia 

zaskarżonej decyzji było uznanie, że organ dokonał błędnej wykładni art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy  

o podatku od czynności cywilnoprawnych nieuwzględniającej treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f tej 

ustawy, skutkiem której było nieprawidłowe przyjcie za podstawę opodatkowania ½ wartość 

nieruchomości, zamiast kwoty spłaty. Sąd uzasadniając stanowisko podniósł, że „z uwagi na to, 

że zgodnie z postanowieniami art. 84 i art. 217 Konstytucji RP, obowiązek ponoszenia ciężarów  

i świadczeń publicznych jest ograniczony nakazem absolutnej wyłączności ustawy nie jest 

dopuszczalne wymaganie od podatnika ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, które nie 

wynikają wprost z wypowiedzi ustawodawcy, lecz zostały ukształtowane przez organy stosujące 

prawo na skutek metod wykładni”.  

W tym wyroku sąd wskazał, że „z uwagi na to, że podstawa opodatkowania jest niczym innym niż 

ilościowym bądź wartościowym ujęciem przedmiotu opodatkowania, dokonując wykładni 

systemowej przepisu art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych uznać 

należało, że w przypadku umów o dział spadku oraz o umowne zniesienie współwłasności, 

wymienionych w art. 1ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowić może jedynie wartość dopłat lub spłat  

w postaci kwot pieniężnych wypłaconych przez osobę, której rzecz została przyznana. 

Na koniec omawiania tego typu spraw należy wspomnieć jeszcze o wyroku w sprawie I SA/Bk 

378/14, w którym sąd oddalił skargę na decyzję określającą zobowiązanie w podatku od 

czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia w postępowaniu egzekucyjnym spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Uzasadniając rozstrzygnięcie sąd wskazał, że  

w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych ustawodawca przewidział sytuacje, w 

których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona  

z opodatkowania tym podatkiem, w tym m.in. na podstawie art. 2 pkt 3 p.c.c. nie podlegają temu 

podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Sąd 

podniósł, że z ustalonego stanu faktycznego wynikało, że w sprawie mamy do czynienia  

z nabyciem prawa, a nie z nabyciem rzeczy (rzecz, na której to prawo ustanowiono na dzień 

nabycia nadal pozostawała własnością spółdzielni). Tym samym, czynność nabycia przez 

Skarżącą w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie 

mogła skorzystać z wyłączenia wskazanego w art. 2 pkt. 3 u.p.c.c. 

 

5. Sprawy z zakresu prawa celnego 

 

Podobnie jak w latach poprzednich, w grupie spraw dotyczących prawa celnego wpływ spraw 

był niewielki. W 2014 r. wpłynęło bowiem tylko 8 skarg, tyle samo spraw wpłynęło w 2013 r.  

W analizowanym okresie załatwiono 5 spraw.  

W wyroku z 20 maja 2014 r. w sprawie I SA/Bk 94/14 sąd podtrzymał dotychczasową linię 

orzeczniczą w kwestii zwolnienia z należności celnych mienia przesiedleńczego wskazując, że 

sama wola zakończenia stałego zamieszkania, chociaż poparta próbami sprzedaży i w końcu 

nawet sprzedażą domu w USA, przy jednoczesnym braku posiadania źródła utrzymania  

w Polsce, braku przeniesienia interesów gospodarczych do Polski, nie są wystarczające do 

stwierdzenia, że nastąpiło przeniesienie miejsca zamieszkania na obszar Wspólnoty. Brak jest  

w takiej sytuacji elementu corpus. Zdaniem sądu, posiadanie zaś zameldowania w Polsce, 
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przyjaciół i rodzeństwa (posiadającego swoje rodziny) w Polsce oraz przywiezienia do Polski 

mienia osobistego nie jest wystarczające do stwierdzenia, że strona przestała zamieszkiwać  

w kraju trzecim. 

 

6. Sprawy dotyczące dopłat do produkcji rolnej,  

rolnicze renty strukturalne 

 

W 2014 r. wpłynęło 111 skarg dotyczących dopłat do produkcji rolnej. Wpływ był zatem istotnie 

większy niż w roku 2013, w którym wyniósł on 73 skargi. Zdecydowana większość spraw 

dotyczyła płatności obszarowych (107 skarg), 2 skargi dotyczyły kwestii zalesiania gruntów 

rolnych, 2 sprawy odnosiły się do kwestii rent strukturalnych. Rozpoznano 93 sprawy. 

W sprawach I SA/Bk 627/13 i I SA/Bk 628/13 sąd wskazał, że przedmiotem badania w 

postępowaniu o wydanie decyzji z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 roku o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 ze zm.) jest ustalenie, czy  

w danej sprawie doszło do nienależnego lub nadmiernego pobrania środków pochodzących  

z wymienionych w tym przepisie funduszy. Sytuacja, w której dochodzi do nienależnego pobrania 

takich środków występuje niewątpliwie wówczas, gdy wspomniane środki zostaną przyznane na 

podstawie decyzji administracyjnej (oraz nastąpi ich wypłata), a następnie decyzja ta zostanie 

ostatecznie wyeliminowana z obrotu prawnego. Natomiast środków tych należy dochodzić od 

podmiotu, który rzeczywiście podejmie wypłacone przez ARiMR środki. W takim przypadku 

zadaniem organu nie jest kontrolowanie zasadności wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji 

przyznającej środki, a jedynie ustalenie, czy wyeliminowanie to jest prawnie skuteczne i czy 

decyzja została skierowana do właściwego podmiotu. 

Z kolei w wyroku z 21 marca 2014 r., I SA/Bk 625/13 sąd stwierdził, że ostateczne 

wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji administracyjnej, na podstawie której środki zostały 

przyznane oraz nastąpiła ich wypłata nie jest warunkiem koniecznym do prowadzenia 

postępowania i wydania decyzji w zakresie nienależnego lub nadmiernego pobrania środków 

pochodzących z wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa funduszy, gdyż nie popiera go żaden z obowiązujących przepisów 

prawa. W orzeczeniu tym sąd wypowiedział się również odnośnie rozumienia pojęcia „dobrej 

wiary”, od stwierdzenia której w działaniu beneficjenta uzależnione jest stosowanie krótszego 

czteroletniego okresu przedawnienia możliwości żądania zwrotu płatności uznanej za nienależną 

stosownie do art. 73 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) 796/2004. Odwołując się do 

orzecznictwa sądowoadministracyjnego, sąd wskazał, że na okoliczność zaistnienia „dobrej 

wiary" badaniu podlegają okoliczności konkretnej sprawy, w tym świadomość beneficjenta. 

Generalnie przyjmuje się, że dobra wiara polega na usprawiedliwionym w danych 

okolicznościach przekonaniu, że podmiotowi przysługuje prawo czyli, że działał zgodnie  

z prawem. Może to być więc błędne, ale w danych okolicznościach usprawiedliwione 

przekonanie, że działa zgodnie z prawem. Dobra wiara jest oparta na przesłankach 

obiektywnych, wywodzących się ze stosunku będącego podstawą i przyczyną konkretnego stanu 

faktycznego. 

W wyroku z 5 listopada 2014 r. w sprawie I SA/Bk 463/14 sąd wskazał, że pojęcie działki 

ewidencyjnej różni się zasadniczo od pojęcia działki rolnej, z tego głównie powodu, że jest ona 

wyznaczana i rejestrowana wyłącznie dla celów ewidencji gruntów i budynków, a więc dla celów 

rejestrowych i obejmuje różnego rodzaju użytki gruntowe, w tym rolne. Wyznaczony obszar 

gruntu nie pokrywa się znaczeniowo z decydującą dla celów płatności powierzchnią działki rolnej, 
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rozumianej jako zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw. 

Podstawową różnicą pomiędzy działką ewidencyjną, a rolną jest, iż ta pierwsza służy celom 

ewidencyjnym i informacyjnym, zaś działka rolna istotna jest dla celów zidentyfikowania 

konkretnych upraw i przyznawania płatności. Nie można skutecznie wywodzić z danych 

zawartych w ewidencji gruntów i budynków powierzchni działek rolnych, które jako zupełnie inna 

kategoria pojęciowa, nie są odnotowywane w takiej dokumentacji ewidencyjnej. 

W szeregu orzeczeń (np.: I SA/Bk 336/14, I SA/Bk 327/14, I SA/Bk 385/14, I SA/Bk 443/14) sąd 

stwierdził, że w zakresie spełnienia warunków do przyznania płatności rolnośrodowiskowej 

(regulowanej przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 

r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach działania 

„Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013, Dz. U. z 2013 roku, poz. 361 ze zm., zwanego dalej: „rozporządzeniem 

rolnośrodowiskowym") niezbędnym jest zadeklarowanie powierzchni działek rolnych, zgodnie z 

rzeczywistym stanem faktycznym ze wskazaniem konkretnej rośliny uprawnej, wynikającej  

z zobowiązania rolnośrodowiskowego. Owszem dopuszczalna jest zmiana takiej rośliny na inną, 

jednakże wiąże się to z koniecznością zmiany całego zobowiązania rolnośrodowiskowego, która 

to zmiana powinna zostać zgłoszona kierownikowi Agencji w odpowiednim trybie. Sąd zauważył, 

że grupą upraw w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 są działki 

rolne zadeklarowane przez rolnika, na których prowadzona jest uprawa jednego gatunku rośliny 

uprawnej. Przez „konkretne użytkowanie", zawarte w definicji działki rolnej należy między innymi 

rozumieć konkretną uprawę, określonej gatunkowo rośliny. 

W wyrokach z 3 października 2014 r., I SA/Bk 366/14 i I SA/Bk 353/14, z 12 listopada 2014 r.,  

I SA/Bk 423/14 i 25 listopada 2014 r., I SA/Bk 342/14 sąd podtrzymał dotychczasowe stanowisko 

(por. m.in. wyroki z 23 grudnia 2013 r. I SA/Bk 521/13 i I SA/Bk 472/13), że przepis § 38 ust. 6 

rozporządzenia rolnośrodowiskowego nie daje podstaw do obniżenia (o 20 %) płatności 

rolnośrodowiskowej przysługującej rolnikowi wyłącznie w sytuacji stwierdzenia utraty posiadania 

gruntów rolnych. Warunkiem koniecznym zastosowania tej regulacji jest bowiem ustalenie, że 

rolnik nie zachował któregokolwiek z występujących w gospodarstwie rolnym i określonych  

w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych, a zatem zniszczył lub 

zmienił rodzaj uprawy. 

Z kolei w sprawie I SA/Bk 480/14 sąd uznał, że stwierdzenie nieprawidłowości określonych  

w § 38 ust. 6 rozporządzenia rolnośrodowiskowego skutkuje przyznaniem rolnikowi płatność 

rolnośrodowiskowej w wysokości zmniejszonej o 20 % jedynie w roku, w którym stwierdzono 

takie uchybienie. Organ nie jest jednak uprawniony do zastosowania tej sankcji w stosunku do 

płatności należnych za lata wcześniejsze. W tym przypadku organ może zastosować 

zmniejszenie, o którym mowa w § 39 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia rolnośrodowiskowego, a więc 

żądać zwrotu tej część płatności, która została przyznana do działki rolnej lub jej części objętych 

zmniejszeniem. 

W sprawie I SA/Bk 214/14 sąd nie zgodził się z twierdzeniem, że przesłanie przez ARiMR 

spersonalizowanego wniosku o płatność należy traktować jako wprowadzenie w błąd 

wnioskodawcy. Wskazał, że obowiązek przesłania rolnikowi częściowo wypełnionego formularza 

wynika z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemu 

wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 ze zm.). Wraz z wnioskiem rolnik otrzymuje 

instrukcję wypełnienia wniosku, materiał graficzny oraz pismo przewodnie, w którym Agencja 

informuje, że wniosek został częściowo wypełniony w części dotyczącej danych osobowych, 

działek ewidencyjnych oraz działek rolnych, prosząc o sprawdzenie aktualności tych danych, ich 
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ewentualne uzupełnienie, czy skorygowanie występujących niezgodności. Obowiązkiem rolnika 

jest zatem zweryfikowanie i uaktualnienie wszystkich danych zawartych we wniosku 

spersonalizowanym, który składa do Agencji. To rolnik odpowiada bowiem za merytoryczną treść 

wniosku i ponosi konsekwencji zgłoszenia nieprawidłowych danych. 

W sprawie I SA/Bk 320/14 sąd podzielił stanowisko, że nieskorzystanie przez rolnika z prawa 

kwestionowania ustaleń protokołu w określonym terminie, pozbawia go możliwości późniejszego 

zarzucania, iż protokół nie odzwierciedla stanu faktycznego oraz, że ustalenia organu oparte na 

protokole kontroli są wadliwe. 

W wyrokach z 5 listopada 2014 r. I SA/Bk 365/14 i I SA/Bk 364/14 sąd wypowiedział się  

w zakresie rozumienia zawyżenia powierzchni, o którym mowa w art. 16 ust. 5 rozporządzenia 

Komisji (UE) Nr 65/2011. Stwierdził, że przedeklarowanie powierzchni w zakresie od 20 % do  

50 % liczy się od powierzchni stwierdzonej, a nie do powierzchni deklarowanej. 

W sprawie I SA/Bk 534/13 sąd stwierdził, że w sprawach dotyczących płatności,  

w przeciwieństwie do sformułowań zawartych w art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a., organ administracji 

publicznej nie ma obowiązku działania z urzędu celem dokładnego wyjaśnienia stanu 

faktycznego. W omawianym zakresie art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. nie mają zastosowania. Przepis  

art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego zawiera 

odmienną niż k.p.a. regulację dotyczącą rozpatrzenia materiału dowodowego z wyłączeniem 

obowiązku jego zbierania z urzędu. W takim stanie prawnym strona powołująca się na określone 

okoliczności faktyczne lub kwestionująca wartość zgromadzonych dowodów obciążona jest 

obowiązkiem przedstawienia odpowiednich wniosków dowodowych. Zasada wysłuchania stron  

w rozumieniu ww. ustawy znacznie odbiega od regulacji zawartych w art. 10 § 1 – § 3 k.p.a. 

Obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania i przed 

wydaniem decyzji umożliwienia im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów 

oraz zgłoszonych żądań – powstaje tylko wtedy, gdy strony zgłoszą żądania w tym zakresie. 

Również i w tym przypadku regulacja zawarta w art. 3 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy wyczerpuje 

materię realizacji zasady ogólnej, czego konsekwencją jest wyłączenie stosowania art. 10 k.p.a. 

 

7. Sprawy związane ze stosowaniem ustawy o zasadach  

prowadzenia polityki rozwoju 

 

W porównaniu do roku 2014 wpływ skarg związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 ze zm.) uległ 

zmniejszeniu. Wpłynęło 12 skarg z tego zakresu, zaś w 2013 r. było ich 25. W analizowanym 

okresie rozpoznano 10 spraw. 

W wyroku z 11 marca 2014 r., I SA/Bk 33/14 sąd stwierdził, że podstawową zasadą, 

obowiązującą przy realizacji różnego rodzaju projektów finansowanych ze środków europejskich, 

jest zakaz podwójnego finansowania ze środków publicznych tych samych wydatków w ramach 

różnych projektów. Wynika to między innymi z art. 54 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE)  

nr 1083/2006 stanowiącego, że wydatki współfinansowane z funduszy nie otrzymują pomocy  

z innego wspólnotowego instrumentu finansowego oraz art. 13 ust. 2 rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 1828/2006, zgodnie z którym instytucja zarządzająca ma zapewnić prowadzenie 

weryfikacji eliminujących możliwość równoległego finansowania wydatków z innych programów 

wspólnotowych lub krajowych lub w ramach innych okresów programowania. 

W sprawie I SA/Bk 284/14 sąd wskazał, że kwalifikowalność projektu jest dokonywana na etapie 

oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych przez Beneficjentów. Polega ona na 
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weryfikacji zgodności projektu z zasadami współfinansowania określonymi w ramach RPOWP. 

Potwierdzenie wysokości wsparcia następuje w umowie o dofinansowanie. Jeżeli Instytucja 

zawarła ze stroną umowę o dofinansowanie, to oznacza, że uznała wszystkie elementy 

aplikującego projektu za niezbędne i przyczyniające się do realizacji celów danego 

priorytetu/działania. Zdaniem sądu, na etapie rozliczania wydatków nie można kwestionować 

tego, czy dane wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu. 

W wyroku z 9 czerwca 2014 r., I SA/Bk 173/14 sąd nie podzielił poglądu, że korekta finansowa 

winna być ustalana w odrębnej decyzji administracyjnej w rozumieniu art. 107 § 1 k.p.a., wydanej 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Wskazał, że przemawiają za tym zarówno 

przepisy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 26 pkt 15 i 15a), jak i przepisy 

rozporządzenia Nr 1083/2006. Korekty, o których mowa w art. 98 rozporządzenia Nr 1083/2006 

oraz decyzje wydawane na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych wydawane  

w celu odzyskania kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami z tytułu zaległych płatności 

są instytucjami odrębnymi. W przepisach prawa krajowego oraz unijnego nie ma regulacji, które 

stanowiłyby materialnoprawną podstawę korygowania nieprawidłowości w formie decyzji. Istotą 

korekt jest anulowanie (całości lub części) wkładu publicznego w ramach programu 

operacyjnego. Korekty mogą być skutkiem stwierdzenia nieprawidłowości nie tylko pojedynczej, 

ale także systemowej, a nadto mogą być dokonane wskutek wykrycia nieprawidłowości także 

przed wypłatą środków beneficjentowi. Nie można więc przyjąć, że korekty te dokonywane są  

w sprawach o indywidualnym charakterze. Pogląd ten znalazł potwierdzenie w uchwale NSA  

z 27 października 2014 r., II GPS 2/14. 

Wyrok z 3 października 2014 r., I SA/Bk 453/14 odnosi się do kwestii kwalifikacji przedmiotu 

zamówienia jako dostawy, usługi, czy robót budowlanych. Sąd wskazał, że reguły kwalifikacji 

zostały określone w art. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). W świetle tych regulacji w przypadku zamówień 

obejmujących zarówno dostawy, jak i roboty budowlane przesądzające znaczenie ma cel 

zamówienia. Jeśli jest nim wykonanie robót budowlanych, a niezbędne do tego jest również 

dokonanie dostaw, ale to wykonanie robót spełni cel zamawiającego, to wówczas zamówienie 

udziela się według przepisów właściwych dla zamawiania robót publicznych. Odmiennie wygląda 

sytuacja, gdy to nie nabywane rzeczy są konieczne dla wykonania robót (np. zakup cegły do 

wybudowania domu), lecz odwrotnie – roboty w postaci prac instalacyjnych są niezbędne dla 

możliwości prawidłowego korzystania z rzeczy. 

 

8. Sprawy związane ze stosowaniem ustawy o grach hazardowych 

 

W roku 2014 do tutejszego sądu wpłynęło 184 skarg na orzeczenia organów w przedmiocie 

gier hazardowych. Zaległość z roku 2013 wynosiła 41 spraw. Nastąpił dalszy, w stosunku do lat 

poprzednich, wzrost wpływu, przy czym dominowały sprawy rodzajowo tożsame ze sprawami 

rozpatrywanymi w roku poprzednim. Najwięcej wyroków wydano w sprawach ze skarg na 

rozstrzygnięcia organów celnych zapadłych w przedmiocie nałożenia kary porządkowej oraz 

obciążenia kosztami badania sprawdzającego automatu do gier o niskich wygranych  

w postępowaniach o cofnięcie rejestracji automatu. 

Oddalając skargi w sprawach dotyczących obciążenia kosztami badania sprawdzającego 

automatu do gier o niskich wygranych, sąd kontynuował zapoczątkowaną już w latach ubiegłych 

linię orzeczniczą, wskazującą, iż od daty nowelizacji ustawy z dnia 19 listopada 2011 r. o grach 

hazardowych, tj. od dnia 14 lipca 2011 r., obciążenie kosztami badania sprawdzającego podmiot 
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eksploatujący automat do gier o niskich wygranych może nastąpić tylko wtedy, gdy wynik tego 

badania wykaże niespełnienie przez automat warunków określonych w ustawie (art. 23 „b” ust. 4  

i 5 ww. ustawy). Obowiązek poniesienia kosztów badania powstaje zatem dopiero po 

przeprowadzeniu badania i związany jest z wynikiem badania (II SA/Bk 195/14, II SA/Bk 196/14, 

II SA/Bk 247/14, II SA/Bk 1156/13 i II SA/Bk 1138/13). Sąd wyraził ponadto pogląd, że przepis 

art. 23 „b” ust. 5 ustawy hazardowej stanowi „przepis odrębny”, o którym mowa w art. 267 § 1  

pkt 4 Ordynacji podatkowej, wprowadzający odmienne od zasad uregulowanych w Ordynacji 

podatkowej zasady obciążania strony kosztami powstającymi w postępowaniu podatkowym  

(II SA/Bk 636/14 i II SA/Bk 67/14). 

Podobnie jak w latach ubiegłych, sąd na tle spraw o nałożeniu kary porządkowej przyjmował, że 

obowiązek poddania automatu do gier badaniu, nałożony na podstawie art. 23 „b” ust. 1 ustawy  

o grach hazardowych jest inną czynnością dowodową, o jakiej mowa w art. 262 § 1 pkt 2 

Ordynacji podatkowej. Sąd stwierdził, że wezwanie do poddania automatu badaniu 

sprawdzającemu ma charakter czynności dowodowej, a nie czynności rozstrzygającej  

o uprawnieniach i obowiązkach administracyjnoprawnych strony. Skoro badanie sprawdzające 

automatu, przeprowadzane przez uprawnioną do tego jednostkę badającą, wymaga 

współdziałania strony, polegającego na dostarczeniu przedmiotu badania do jednostki, to 

odmowa wykonania powyższej czynności jest równoznaczna z odmową strony „udziału w innej 

czynności” o jakiej mowa w art. 262 § 1 pkt 2 o.p. Zaistniały zatem przesłanki do 

zdyscyplinowania strony poprzez nałożenie na nią kary porządkowej na podstawie art. 262 § 1 

pkt 2 o.p. (II SA/Bk 1107-1113/13, II SA/Bk 1139-1145/13, II SA/Bk 1181/13, II SA/Bk 1215-

1221/13, II SA/Bk 591-597/14, II SA/Bk 603– 607/14,II SA/Bk 83-90/14). 

Konsekwentnie też w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia były decyzje organów  

o cofnięciu rejestracji automatu do gier o niskich wygranych (II SA/Bk 566/14 i II SA/Bk756/13) 

wskazywano, że w świetle art. 23 „a” ust. 7 ustawy o grach hazardowych, wystarczające dla 

cofnięcia rejestracji jest stwierdzenie niezgodności automatu z warunkami określonymi w ustawie 

(art. 129 ust. 3). Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy automat utracił cechy techniczne 

pozwalające na prowadzenie gier odpowiadających definicji ustawowej gry na automatach  

o niskich wygranych czy od początku ich nie posiadał, mimo że został zarejestrowany jako 

automat do takich gier. Obecnie (po nowelizacji ustawy o grach hazardowych) podstawą 

cofnięcia rejestracji automatu może być wyłącznie dowód w postaci badania sprawdzającego 

(potwierdzający, że zarejestrowany automat lub urządzenie do gier nie spełnia warunków 

określonych w ustawie), przeprowadzony przez upoważnioną jednostkę badającą. Tylko bowiem 

jednostka badająca upoważniona przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

spełniająca warunki o których mowa w art. 23 „f” ustawy hazardowej, może w badaniu 

sprawdzającym dokonać powyższych ustaleń. Wybór jednostki badającej należy do wyłącznych 

kompetencji organu prowadzącego postępowanie w sprawie cofnięcia rejestracji automatu. 

Organy prowadzące postępowanie w sprawie cofnięcia rejestracji automatu nie mają uprawnienia 

do podważania czy weryfikacji upoważnień Ministra Finansów udzielonych jednostkom 

badającym do przeprowadzania badań automatów. Stąd zastrzeżenia strony co do obiektywizmu 

jednostki badającej, pozostającej w strukturach Służby Celnej, a także dotyczące jej akredytacji, 

nie mogą stanowić dla organu wystarczającego uzasadnienia dla odmowy poddania automatu 

badaniu przez wyznaczoną jednostkę. Podważanie bowiem mocy dowodowej każdego dowodu 

może nastąpić dopiero po jego przeprowadzeniu. 

Na szczególną uwagę w omawianej kategorii spraw zasługuje wyrok o sygn. akt II SA/Bk 1106/13 

uchylający decyzję wydaną w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie 
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odmowy przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na 

automatach o niskich wygranych. Uzasadniając swoje stanowisko sąd wskazał, że okoliczność 

wygaśnięcia – z powodu upływu okresu ważności – zezwolenia na urządzanie i prowadzenie 

działalności w zakresie gier na automatach, w sprawie przedłużenia którego prowadzone było 

postępowanie, mogła mieć wpływ na całe postępowanie w sprawie, a nie na samo postępowanie 

odwoławcze. Obowiązkiem organu odwoławczego było zatem rozpoznanie – zgodnie z zasadą 

dwuinstancyjności – sprawy z uwzględnieniem zmiany stanu faktycznego i prawnego, wywołanej 

utratą ważności (wygaśnięciem) zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie 

gier na automatach o niskich wygranych, o przedłużenie którego skarżąca spółka wystąpiła.  

W konsekwencji organ odwoławczy nie będzie mógł się uchylić od uwzględnienia wytycznych 

zawartych w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 19 lipca 2012 r. 

wydanego w połączonych sprawach o sygn. C-213/11, C-214/11 i C-217/11. Sąd administracyjny, 

jak wskazano, nie może bowiem wyprzedzająco (za organ) zająć stanowiska w kwestii 

technicznego charakteru przepisów ustawy o grach hazardowych i związanego z nim obowiązku 

notyfikacji. 

Uchylając zaś decyzję organu II instancji w wyroku o sygn. akt II SA/Bk 60/14 w sprawie 

umorzenia postępowania dotyczącego zatwierdzenia akt weryfikacyjnych pomocniczych punktu 

gier na automatach o niskich wygranych, sąd uznał, że organy wydając orzeczenie o umorzeniu 

postępowania w omawianym zakresie przyjęły niewłaściwą formę rozstrzygnięcia. W ocenie sądu 

w przypadku, gdy organy stwierdzą, że sporny automat nie spełnia cech automatu o niskich 

wygranych, należy wydać decyzję o odmowie zatwierdzenia akt weryfikacyjnych, zgodnie z art. 

64 ust. 6 pkt 1 ustawy o Służbie Celnej, a nie decyzję o umorzeniu postępowania na podstawie 

art. 208 § 1 o.p. Powołany przepis daje bowiem możliwość umorzenia postępowania wówczas, 

gdy stało się ono z jakichkolwiek przyczyn bezprzedmiotowe. W okolicznościach rozpatrywanej 

sprawy niewłaściwie rozumiana „bezprzedmiotowość” postępowania wynikała z błędnego 

przekonania organu, że dany automat nie spełnia wymogów automatu o niskich wygranych,  

a zatem zatwierdzenie akt weryfikacyjnych było niecelowe. Sąd zauważył przy tym, że do takiego 

wniosku organ doszedł po przeprowadzeniu postępowania merytorycznego i po dokonaniu oceny 

materialnej (nie formalnej). Tymczasem w orzecznictwie sądowym ugruntowany jest już pogląd, 

że rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania jest orzeczeniem formalnym, kończącym 

postępowanie bez jego merytorycznego rozstrzygnięcia.  

Uwzględniając skargę na decyzję w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich 

wygranych w sprawach o sygn. akt II SA/Bk 544/14 i II SA/Bk 611/14, sąd uznał zasadność 

podniesionego zarzutu naruszenia art. 233 § 1 pkt 2 lit. „a” o.p. W rozpatrywanym przypadku 

sporna stała się okoliczność czy rejestracja automatu do gier wygasła – stosownie do art. 23a 

ust. 2 ustawy o grach hazardowych – z powodu upływu okresu na jaki został dokonana czy też 

jeszcze przed upływem tego okresu została skutecznie cofnięta stosownym rozstrzygnięciem 

organu celnego. Jako, że moment wygaśnięcia rejestracji z mocy prawa przypadał na toczące się 

przed organem celnym postępowanie odwoławcze od decyzji organu I instancji cofającej 

rejestrację automatu, kluczowa stała się zdaniem sądu odpowiedź na pytanie, czy organ 

odwoławczy posiadał uprawnienie do wydania merytorycznej decyzji utrzymującej w mocy 

decyzję organu pierwszej instancji (art. 233 § 1 pkt 1 o.p.). Odnosząc się do tej kwestii sąd uznał, 

że skoro w dacie orzekania przez organ odwoławczy nie istnieje rejestracja automatu, która 

wygasła z mocy prawa, to nie może dojść do merytorycznego rozpoznania sprawy. Wygaśnięcie 

rejestracji automatu na etapie postępowania odwoławczego powinno skutkować uchyleniem 

decyzji organu I instancji w całości i umorzeniem postępowania w sprawie na podstawie art. 233 
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§ 1 pkt 2 lit. a o.p. Przestał bowiem istnieć przedmiot postępowania prowadzonego w sprawie 

cofnięcia rejestracji automatu.  

W sprawie II SA/Bk 258/14 sąd nie podzielił poglądów organów obu instancji, że rozstrzygnięcie 

w przedmiocie zgłoszenia zmiany do akt weryfikacyjnych nie może być wydane przed 

zakończeniem toczącego się postępowania w sprawie cofnięcia rejestracji automatu. W ocenie 

sądu, w tym ostatnim z ww. postępowań nie jest rozstrzygane zagadnienie wstępne, pozwalające 

na ustalenie czy w momencie zgłoszenia zmiany do akt weryfikacyjnych podmiot spełnia warunki, 

o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej. A zatem stanowisko organów  

o potrzebie zawieszenia postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany danych znajdujących się  

w aktach weryfikacyjnych punktu gier do czasu wydania rozstrzygnięcia w sprawie cofnięcia 

rejestracji automatu do gier o niskich wygranych uznać należy za błędne i w konsekwencji 

naruszające przepis art. 201 § 1 pkt 2 o.p. 

W roku 2014 w WSA w Białymstoku (tak, jak i w NSA oraz innych sądach administracyjnych) 

wiele postępowań w sprawach dotyczących gier hazardowych zostało zawieszonych, gdyż NSA 

postanowieniem z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie II GSK 686/13 skierował do Trybunału 

Konstytucyjnego pytanie prawne dotyczące zgodności przepisów art. 14 ust. 1 i art. 89 ust.1 pkt 2 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) z art. 

2, 7, art. 20 i 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tutejszy sąd 

ocenił, że odpowiedź na to pytanie prawne będzie miała wpływ na wynik toczących się przed nim 

spraw związanych z działalnością podejmowaną na podstawie ustawy hazardowej z 2009 r., 

bowiem w pytaniu prawnym zakwestionowano istotny aspekt procesu legislacyjnego ustawy  

tj. nieprzedstawienie jej Komisji Europejskiej celem notyfikacji, co podważa legalność całej 

ustawy. Tę zależność wyniku sprawy od odpowiedzi Trybunału Konstytucyjnego stwierdzano  

w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia były: nałożenie kary pieniężnej za urządzenie 

gier na automatach poza kasynem gry (II SA/Bk 961/14, II SA/Bk 963/14 ), umorzenie 

postępowania w sprawie przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności  

w zakresie gier na automatach o niskich wygranych (II SA/Bk 245/14), odmowa zmiany decyzji 

udzielającej zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach 

o niskich wygranych w zakresie zmiany lokalizacji miejsca urządzania gier (II SA/Bk 278/14,  

II SA/Bk 288/14, II SA/Bk 220/14), odmowa uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji 

udzielającej zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach 

o niskich wygranych (II SA/Bk 268/14), cofnięcie rejestracji automatu (II SA/Bk 850/14, II SA/Bk 

857/14). Podstawę zawieszenia w tych przypadkach stanowił przepis art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.  

Zawieszenie postępowania miało miejsce w sprawach, w których ogłoszono upadłość podmiotu 

prowadzącego działalność w zakresie urządzania gier na automatach do gier o niskich 

wygranych. W tych przypadkach po uzyskaniu informacji o ogłoszeniu upadłości i wstępnym 

ustaleniu, że postępowanie dotyczy przedmiotu wchodzącego do masy upadłości – zapadały 

postanowienia o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a., natomiast po 

uzyskaniu sprecyzowanego oświadczenia syndyka masy upadłości, że nie wstępuje do 

postępowania – podejmowano je z udziałem upadłego (np. II SA/Bk 439/14, II SA/Bk 505/14,  

II SA/Bk 515-516/14). 

Dodać należy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 12 Prezesa NSA z dnia 15 grudnia 2014 roku  

w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach administracyjnych  

i zakresu ich działania, sprawy o symbolu 604 będą od 1 stycznia 2015 roku rozpoznawane przez 

Wydział I tutejszego sądu.  
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9. Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

 

W roku 2014 do tutejszego sądu wpłynęło 150 spraw z zakresu Prawa budowlanego  

o symbolu 601 z czego 8 spraw wpisanych ponownie. Zaległość z roku 2013 wynosiła 61 spraw. 

Sprawy z zakresu Prawa budowlanego, podobnie jak w poprzednich latach, stanowią duży 

odsetek spraw w Wydziale II tutejszego sądu. Spośród nich największy odsetek stanowiły sprawy 

o podsymbolu 6014, dotyczące rozbiórki obiektów budowlanych, oceny stanu technicznego,  

a także doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem (57 spraw) oraz 

sprawy o podsymbolu 6010, dotyczące pozwolenia na budowę, użytkowanie obiektu 

budowlanego lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego, a także przeniesienie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu 

budowlanego (48 spraw). W przypadku spraw rozpoznawanych przez organy administracji 

architektoniczno-budowlanej decydującą grupę stanowiły pozwolenia na budowę.  

W merytorycznie załatwionych sprawach o symbolu 601, w 42 przypadkach skargi uwzględniono, 

a w 76 – oddalono skargi. Pozostałe zostały zakończone procesowo przez odrzucenie skargi  

w 1 przypadku na rozprawie oraz w 34 sprawach na posiedzeniu niejawnym. W sprawach  

o podsymbolu 6014 w 9 przypadkach uwzględniono skargi, w 29 – oddalono a w 14 – odrzucono 

na posiedzeniu niejawnym. Z kolei w sprawach o podsymbolu 6010 w 15 przypadkach 

uwzględniono skargi, w 19 – oddalono a w 11 – odrzucono skargi na posiedzeniu niejawnym. 

Niezałatwionych spraw o symbolu 601 pozostało 51. 

Podobnie jak w poprzednich latach, w wyrokach eliminujących z obrotu prawnego zaskarżone 

rozstrzygnięcia organów, sąd wskazywał w większości przypadków na naruszenia prawa 

procesowego, w mniejszym zakresie na naruszenia prawa materialnego. Jeśli chodzi  

o naruszenie prawa procesowego to sąd najczęściej wskazywał na naruszenia przepisów art. 6, 

art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (np.: II SA/Bk 

878/14, II SA/Bk 57/14, II SA/Bk 346/14, II SA/Bk 736/14). 

Przedstawienie najciekawszych orzeczeń tutejszego sądu z zakresu prawa budowlanego za rok 

2014 obrazują sprawy: 

- II SA/Bk 574/14 w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz  

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości, przejęciem działki oraz zatwierdzeniem 

projektu budowlanego skład orzekający uchylił decyzje organów administracji publicznej z uwagi 

na dowolną ingerencję organów w konstytucyjne wartości prawa własności. Sąd wyraził pogląd, 

że strona postępowania prowadzonego w trybie i na zasadach specustawy drogowej ma prawo 

poznać szczególne i nadzwyczajne przesłanki, jakimi kierowały się organy ingerując  

w konstytucyjne prawo własności w celu dokonania wywłaszczenia będących w posiadaniu 

strony nieruchomości na cele inwestycji drogowej. Sąd przyjął także, że organy administracji 

publicznej mają obowiązek wyjaśnienia w sposób transparentny zasadność przesłanek, jakimi 

kierowały się w podejmowaniu decyzji wywłaszczeniowych; 

- II SA/Bk 1146/13, w której stwierdzono, że przepis art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 

r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) odsyła – poprzez art. 11c tej ustawy – do art. 49 

k.p.a. lecz wyłącznie w odniesieniu do stron postępowania innych niż właściciele lub użytkownicy 

wieczyści gruntów objętych granicami lokalizowanej drogi, tj. wyłącznie tych, które są 

zawiadamiane o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia. Sąd w przedmiotowej sprawie 

stwierdził ponadto, że brak jest takiego odesłania w stosunku do zawiadomień doręczanych 

indywidualnie; 
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- II SA/Bk 1114/13 skład orzekający stwierdził, iż z projektu budowlanego muszą wynikać dane 

umożliwiające organowi zbadanie spełnienia wymagań art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). Przykładowo część 

rysunkowa stosownie do § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.) powinna być zaopatrzona w niezbędne 

oznaczenia graficzne i wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu 

budowlanego. Podkreślenia wymaga sformułowanie „umożliwiające jednoznaczne odczytanie”, 

co należy rozumieć jako odczytanie niepozostawiające marginesu domysłów czy różnych 

wariantów. W sytuacji braku takich cech należy uznać, że projekt nie jest projektem kompletnym 

w rozumieniu wymagań rozporządzenia. W tej sprawie, jak i w szeregu innych orzeczeń  

(np.: sygn. akt II SA/Bk 737/13, II SA/Bk 1204/13, II SA/Bk 844/14) składy orzekające zajmowały 

się zagadnieniem strony w sprawach z zakresu prawa budowlanego, w szczególności  

w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. 

W sprawie o sygnaturze II SA/Bk 844/14 sąd wyraził stanowisko, że samo graniczenie spornych 

działek nie daje jeszcze skarżącemu przymiotu strony w postępowaniu wznowieniowym. Liczy się 

bowiem sposób graniczenia działek. W przypadku, gdy działki graniczą ze sobą tylko jednym 

punktem i brak jest linii granicznej, nie można twierdzić, że działki te znajdują się nawzajem  

w obszarze oddziaływania obiektów. Ponadto należy także wykazać w postępowaniu 

administracyjnym negatywne oddziaływanie obiektu na działkę sąsiednią. 

W sprawie II SA/Bk 151/14 skład orzekający, uchylając zaskarżone decyzje organów obydwu 

instancji, wyraził pogląd, iż nie do zaakceptowania jest sytuacja, gdy organ wszczyna 

postępowanie na innej podstawie niż podstawa wydanego później rozstrzygnięcia o istocie 

sprawy – bez zawiadomienia stron w tym przedmiocie. Takie działanie narusza bowiem zasadę 

budzenia zaufania uczestników postępowania do organów władzy publicznej (art. 8 k.p.a.). Sąd 

wyraził w tej sprawie ponadto pogląd, że stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 156 

§ 1 pkt 5 k.p.a. jest dopuszczalne wyłącznie wówczas, gdy ustalenie niewykonalności decyzji  

w dniu jej wydania i w sposób trwały ma charakter bezsporny. 

Natomiast w sprawie II SA/Bk 342/14 skład orzekający zajmował się między innymi kwalifikacją 

dokumentów geodezyjnych. Stwierdził, że mapa inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jest 

dowodem z dokumentu, a zatem dowodem o szczególnej mocy dowodowej. Moc dowodowa 

dokumentu urzędowego ma szczególne znaczenie w administracyjnym postępowaniu 

jurysdykcyjnym, w którym prowadzący postępowanie jest obowiązany respektować dokumenty 

wystawione przez inne, kompetentne organy administracji, chyba że zostanie skutecznie 

przeprowadzony dowód przeciwko treści dokumentu. Dla podważenia wiarygodności dowodu  

z treści mapy inwentaryzacyjnej powykonawczej konieczne jest dysponowanie inną 

dokumentacją geodezyjno – kartograficzną o treści odmiennej od wykazanej mapy. 

Z kolei w wyroku II SA/Bk 341/14 skład sądu stwierdził, że pomiar powykonawczy należy do 

grupy pomiarów bezpośrednich, wymagających bezpośredniego kontaktu geodety z przedmiotem 

pomiaru. Natomiast mapa inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jest dowodem  

z dokumentu o szczególnej mocy dowodowej. 

W wyroku II SA/Bk 480/14 skład sądu, uchylając decyzje organów II i I instancji, wyraził pogląd, 

że organ nadzoru budowlanego, stosując procedurę naprawczą z art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) winien dokonać 

ustalenia okoliczności istotnych dla zastosowania tego przepisu, w tym prawa do dysponowania 
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nieruchomością na cele budowlane, i nie może zaakceptować wykonania robót budowlanych na 

części nieruchomości, do której inwestor nie ma tytułu prawnego. 

W sprawie II SA/Bk 541/14 wyrażono pogląd, że dla realizacji ujęcia wód podziemnych będącego 

niewymagającym pozwolenia wodnoprawnego urządzeniem wodnym do poboru wód 

podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m i poboru do 

5,0 metrów sześciennych, wystarczające jest zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. 

W sprawie II SA/Bk 895/13 skład orzekający zajmował się zagadnieniem zmiany pierwotnej 

funkcji obiektu budowlanego. W tezie orzeczenia sąd stwierdził, że właściciel lub zarządca 

obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa  

w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1409 z późn. zm.). Użytkowanie zaś obiektu budowlanego zgodnie z zasadami art. 5 ust. 2 prawa 

budowlanego to użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obiektu budowlanego. Każdego zatem 

rodzaju działalność zmieniająca pierwotną funkcję (przeznaczenie) obiektu budowlanego będzie 

przejawem zmiany sposobu jego użytkowania. 

 

10. Sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego 

 

W 2014 r. sąd załatwił łącznie 106 spraw z zakresie planowania i zagospodarowania 

przestrzennego, co oznacza tendencję wzrostową w porównaniu z rokiem 2013 (97 spraw),  

w tym że wpływ tychże spraw był niższy – 71 spraw w porównaniu z rokiem poprzednim – 104 

sprawy. Za rok sprawozdawczy pozostało niezakończonych tylko 8 spraw o symbolu 615. 

W tej kategorii spraw najliczniejszą grupę stanowiły skargi na decyzje o ustaleniu warunków 

zabudowy: wpływ – 42 sprawy, załatwione – 64. W przeciwieństwie do roku 2013, załatwiono  

o 22 sprawy więcej niż wyniósł wpływ w roku 2014. 

Mniejsza ilość skarg obejmowała skargi dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego  

(11 spraw zakończonych, wpływ – 9), opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek 

zmiany lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wpływ  

i załatwienie – 4 sprawy) oraz uzgodnienia z zakresu zagospodarowania przestrzennego  

(wpływ – 4 sprawy, załatwione – 5). 

Uchwały dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (załatwiono 22 

sprawy) będące przedmiotem skarg, zostały omówione w rozdziale spraw samorządowych. 

 

Ustalenie warunków zabudowy 

 

Z grupy 64 spraw zakończonych z tej kategorii, wydano 48 wyroków, w tym: 38 oddalających 

skargi i 10 – uwzgledniających skargi; 1 skargę odrzucono na rozprawie. Na posiedzeniach 

niejawnych załatwiono 15 spraw.  

Spośród wyroków uchylających zaskarżone decyzje na uwagę zasługują rozstrzygnięcia  

w sprawach o sygnaturach: II SA/Bk 668/14, 218/14, 691/13, 134/14, 873/13, 1158/13. 

Przyczyną uchylenia decyzji organów obu instancji w sprawie II SA/Bk 668/14 było naruszenie 

przepisów proceduralnych, polegające na braku weryfikacji w toku postępowania 

administracyjnego, osób mających przymiot stron postępowania. SKO utrzymało w mocy decyzję 

ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku 

usługowo–handlowego. Uczestnikami postępowania byli właściciele działek sąsiednich, których 

dane pozyskano z ewidencji gruntów w momencie wszczęcia postępowania administracyjnego. 

Na rozprawie sądowej okazało się, że działki sąsiadujące z terenem inwestycji zmieniły 
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właścicieli w dwa dni później licząc od daty wszczęcia postępowania. Nowi właściciele nie brali 

udziału w postępowaniu. Sąd stwierdził, że ujawnienie okoliczności zmiany podmiotów 

uprawnionych do nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji (późniejsze niż na etapie 

wszczęcia postępowania) nakłada na organ obowiązek zapewnienia czynnego udziału w sprawie 

nowym właścicielom a obowiązek ten wynika z faktu orzekania przez organ na postawie stanu 

faktycznego i prawnego aktualnego na datę wydania decyzji. Sąd uchylił decyzje z powodu 

stwierdzenia zaistnienia podstaw do wznowienia postępowania administracyjnego z powołaniem 

się na przepisy art. 145 § 1 pkt 1 lit. „b” p.p.s.a. w zw. z art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 218/14 sąd uchylił kasacyjną decyzję SKO, uznając za 

nieprawidłowe stanowisko Kolegium co do spełnienia wymogów z art. 61 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 

61 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.). Sąd podzielił 

stanowisko organu, iż dostęp do drogi publicznej planowanej inwestycji może odbywać się 

poprzez drogę wewnętrzną a droga taka należy do pojęcia uzbrojenia terenu o którym stanowi 

art. 61 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p. Jednakże w sytuacji, gdy na dzień wydania decyzji o ustaleniu 

warunków zabudowy droga wewnętrzna faktycznie nie istnieje, to sama treść pisma wójta o tym, 

że zapewni w przyszłości przejezdność tej drogi, nie jest spełnieniem warunku istnienia 

uzbrojenia terenu, niezbędnego w świetle art. 61 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 61 ust. 5 u.p.z.p. do 

wydania pozytywnej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 

W sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej warunków zabudowy, Kolegium 

oddaliło wniosek uważając, iż nie jest rażącym naruszeniem prawa w świetle art. 156 § 1 pkt 2 

k.p.a. wydanie decyzji o warunkach zabudowy z pominięciem analizy terenu i niezałączenie do 

wydanej decyzji (w postępowaniu zwykłym) wyników tej analizy. Sąd, rozpoznając skargę  

(II SA/Bk 691/13) uchylił decyzję SKO, poddając krytyce zawarte w uzasadnieniu decyzji 

stanowisko. Podkreślił (przywołując orzecznictwo sądowe), iż niesporządzenie analizy przez 

organ prowadzący postępowanie oraz niedołączenie jej wyników do treści decyzji, wypełnia 

przesłankę rażącego naruszenia prawa, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. i jest 

wystarczające do stwierdzenia nieważności badanej decyzji. 

Interesujący wyrok został wydany w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 134/14, w której Kolegium 

odmówiło, we wznowionym postępowaniu, uchylenia odmownej decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy dla inwestycji – stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną mającej być zlokalizowaną 

na działce graniczącej z pasem drogowym. Przyczyną decyzji odmownej było powołanie się 

organu na postanowienie starosty o odmowie uzgodnienia w zakresie gruntów rolnych i leśnych. 

Z analizy uzasadnienia postanowienia starosty (jako organu uzgadniającego w trybie art. 106 

k.p.a.) wynikało, że starosta nie zawarł negatywnych przyczyn merytorycznych w postanowieniu 

uzgodnieniowym, stwierdzając że nie jest organem właściwym, bowiem dany teren został 

wcześniej objęty inwestycją drogową, a zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawy) „do gruntów 

rolnych i leśnych objętych decyzjami nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych”. Sąd ocenił, że w takiej sytuacji organ prowadzący postepowanie o ustaleniu warunków 

zabudowy nie mógł być związany stanowiskiem starosty, wynikającym z sentencji postanowienia 

w brzmieniu „odmawia uzgodnienia” „jeżeli z uzasadnienia tego orzeczenia wynikały formalne 

przesłanki braku uzgodnienia pozytywnego. Uchylając zaskarżoną decyzję Sąd sprecyzował 

następującą tezę: „Postanowienie wydane w trybie art. 106 k.p.a. w związku z art. 53 ust. 4  

w związku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012, poz. 647) przez organ oczywiście niewłaściwy, nie jest 

wiążące dla organu prowadzącego postępowanie główne w przedmiocie warunków zabudowy. 
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Taka sytuacja nie pozostaje w sprzeczności z ogólną zasadą związania organu prowadzącego 

postępowanie główne postanowieniem wydanym przez organ współdziałający. Rzeczywista treść 

postanowienia wynika z jego sentencji i uzasadnienia, nie może ograniczać się jedynie do 

sentencji”. 

Inną problematyką w kategorii omawianych spraw była kwestia wymogów niezbędnych przy 

rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji dla zabudowy zagrodowej. W sprawie o sygn. akt  

II SA/Bk 873/13 sąd oddalił skargę na kasacyjną decyzję Kolegium. Sąd stwierdził jednakże, że 

organ II instancji nie zawarł w uzasadnieniu decyzji właściwych wskazówek, jakimi winien 

kierować się organ I instancji przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, czym naruszył przepis art. 

107 § 3 w zw. z art. 138 § 2 k.p.a. Sąd zwrócił uwagę, że przy rozpatrzeniu wniosku o warunki 

zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego  

w zabudowie zagrodowej zbytecznym jest przeprowadzanie analizy urbanistycznej w 

poszukiwaniu tzw. dobrego sąsiedztwa. Sąd sformułował następującą tezę: „Zgodnie z regulacją 

art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 647) organy decyzyjne zwolnione są z obowiązku przeprowadzenia analizy 

funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu (o jakim mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy) 

w przypadku, gdy chodzi o zabudowę zagrodową i gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego 

związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej 

gminie. Analiza funkcji oraz cech zabudowy jest konieczna tylko dla oceny „dobrego sąsiedztwa”, 

a nie w przypadku budowy zagrodowej”. 

Na uwagę zasługuje też sprawa o sygn. akt II SA/Bk 1158/13. sąd uchylił decyzję kasacyjną 

organu odwoławczego, uznając ją za wydaną z naruszeniem art. 138 § 2 k.p.a. Kopia mapy 

zasadniczej nie była zaopatrzona pieczęcią potwierdzającą pochodzenie tej mapy z zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. W ocenie sądu, wiarygodność mapy można było poddać  

w wątpliwość, lecz takie uchybienie nie dawało organowi II instancji powodu do uchylenia decyzji 

pierwszoinstancyjnej. Sąd wyraził stanowisko w następującej tezie: „Brak pieczęci 

potwierdzającej pochodzenie mapy z zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie może stanowić 

samoistnej przesłanki uchylenia decyzji organu I instancji w trybie art. 138 § 2 k.p.a w związku  

z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 647) bez uprzedniego sprawdzenia, w trybie art. 

136 k.p.a., przez organ odwoławczy aktualności treści mapy użytej do sporządzenia analizy 

terenu w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.” 

Reasumując należy zauważyć, że tak jak w roku poprzednim, w kategorii spraw dotyczących 

warunków zabudowy zdecydowaną większość stanowiły skargi niezasadne. Problematyka tu 

występująca była różnorodna. Sprowadzała się głównie do trudności interpretacyjnych bądź 

niewłaściwego zastosowania przez organy przepisów art. 61 ust. 1 pkt 2-5, ust. 3, 4 u.p.z.p. 

Natomiast interpretacja tzw. dobrego sąsiedztwa, o jakiej stanowi art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. nie 

nastręcza obecnie organom większych problemów. Sporadycznie też występują, w decyzjach  

o warunkach zabudowy, błędy w postaci zamieszczania zapisu określającego stawkę procentową 

jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Może to świadczyć o respektowaniu 

przez organy wypracowanej linii orzecznictwa sądowego. 

 

Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

W tej kategorii spraw rozpoznano 4 sprawy, w tym 3 skargi oddalono, jedną uwzględniono.  
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Na omówienie zasługuje sprawa o sygn. akt II SA/BK 819/13. Sąd uchylił decyzje organów 

obydwu instancji w przedmiocie wymierzenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wskutek 

uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej). Sąd zwrócił 

uwagę na niewłaściwie sporządzony operat szacunkowy i brak jego oceny, jako dowodu  

w sprawie, przez organy wydające decyzje. Wyceniane działki, w dużym areale, miały inne 

przeznaczenie przed uchwaleniem planu miejscowego i po wejściu jego w życie. Właściciel 

dokonał podziału działek na mniejsze w jakiś czas po uchwaleniu planu. Dokonując wyceny 

(sprzedanych przed upływem 5 lat od uchwalenia planu) działek dla potrzeb opłaty planistycznej, 

rzeczoznawca majątkowy przyjął do bazy porównawczej działki o małej powierzchni, nie 

zważając na okoliczność, że wyceniane działki zostały podzielone na mniejsze dopiero po 

wejściu w życie planu miejscowego. Skład orzekający zauważając tę nieprawidłowość stwierdził: 

„Jeżeli po wejściu w życie planu, działki strony zostały podzielone na zdecydowanie mniejsze 

działki budowlane, to niezgodne z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz § 4 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r.  

w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, jest ustalanie kwoty 

opłaty planistycznej na podstawie cen sprzedaży innych małych działek budowlanych”. Sąd 

podkreślił, że organ nie może uwzględniać w kwocie renty planistycznej projektu podziału dużej 

działki. Skoro zostaje sprzedana część danej dużej działki to adekwatnie ułamkowa będzie kwota 

opłaty.  

Należy znaczyć, że powyższe stanowisko Sądu jest zbieżne z jednolitym w tej kwestii 

orzecznictwem innych sądów administracyjnych. 

 

Lokalizacja dróg i autostrad oraz lokalizacja innej inwestycji celu publicznego 

 

W kategorii spraw: lokalizacja dróg i autostrad nie wpłynęła żadna skarga. 

W przedmiocie lokalizacji innej inwestycji celu publicznego merytorycznie załatwiono 7 spraw – 

skargi zostały oddalone. 

W 2014 r. zaznaczyła się tendencja wpływu do tutejszego sądu spraw związanych  

z przeprowadzeniem na terenie wielu gmin dużego przedsięwzięcia polegającego na budowie 

napowietrznej linii elektorenergetycznej, łączącej tereny Polski wschodniej i przebiegającej do 

granicy państwa litewskiego. 

W decydującej części były to sprawy ze skarg na uchwały organów gminy w przedmiocie planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz ze skarg gmin na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody. 

Sprawy te zostały omówione w dziale spraw samorządowych. 

Natomiast decyzji lokalizacyjnej dotyczyła sprawa o sygn. akt II SA/Bk 402/14. Oprócz 

zarzutów merytorycznych, które sąd uznał za niezasadne, pojawiła się w niej kwestia właściwości 

organu I instancji, który wydał decyzję lokalizacyjną przebiegu linii elektroenergetycznej przez 

kilka działek, leżących w innej gminie niż organ decyzyjny. Sąd zwrócił uwagę, że decyzję wydał 

wójt gminy, na której terenie inwestycja przebiega w większej części i jest to zgodne z art. 51  

ust. 3 u.p.z.p., który stanowi, że w przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza 

obszar jednej gminy, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt 

(burmistrz, prezydent) na którego obszarze znajduje się największa część terenu, na którym ma 

być realizowana inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami (burmistrzami, 

prezydentami). Sąd zawarł następującą tezę: „Przepis art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 647  

z późn. zm.) rozstrzyga konflikt dwóch miejscowo i rzeczowo właściwych w sprawie organów 
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poprzez wskazanie tego, który powinien sprawę rozpoznać i na którego nałożony został 

obowiązek uwzględnienia merytorycznego stanowiska drugiego z organów”. 

Ciekawą przedmiotowo sprawę rozpoznał sąd pod sygn. akt II SA/Bk 424/14. Wójt wydał 

decyzję o lokalizacji celu publicznego w postaci dwóch oczek wodnych. Projektowana inwestycja 

miała realizować projekt ochrony orlika krzykliwego na obszarach Natura 2000. Skarżący 

(właściciel działek sąsiednich) nie zgodził się z zaliczeniem oczek wodnych do pojęcia inwestycji 

celu publicznego, gdyż ustawy prawo ochrony środowiska i ochrony przyrody takiego celu nie 

przewidują. Sąd stwierdził, że charakter przedsięwzięcia wskazuje niewątpliwie na jego charakter 

publiczny w świetle art. 6 pkt 4 i 9 „b” ustawy o gospodarce nieruchomościami, ponieważ oczko 

wodne służące ochronie gatunku zagrożonego wyginięciem jest formą ochrony przyrody. Sąd 

sformułował następującą tezę: „Cele publiczne w zakresie działań służących ochronie środowiska 

i przyrody – zważywszy na ich wieloraką postać – są ujęte jedynie zakresowo a nie kazuistycznie, 

stąd oczywistym jest, że nie można wprost odnaleźć wskazania „budowy oczka wodnego” jako 

celu publicznego. Publiczny cel inwestycji w zakresie przedsięwzięć służących ochronie przyrody 

i środowiska należy odczytywać poprzez powiązanie określenia danego przedsięwzięcia  

z całokształtem działań służących ochronie przyrody i środowiska”.  

 

Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

 

W tej kategorii spraw wydano 4 wyroki oddalające skargi (w tym w dwóch sprawach 

sporządzono uzasadnienie pisemne). 

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 772/13 sąd oddalił skargę na postanowienie SKO utrzymujące  

w mocy postanowienie starosty odmawiające uzgodnienia decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie masztu kratownicowego do pomiaru siły  

i kierunku wiatru o wysokości 120 m. Maszt miał być posadowiony na działce rolnej, stanowiącej 

użytki klasy III. Sąd podzielił stanowisko organów, które orzekły, że przeznaczenie gruntu rolnego 

kl. I-III na cele nierolne wymaga uzyskania zgody właściwego ministra (art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy  

o ochronie gruntów rolnych i leśnych), zaś zmiany dokonuje się w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. Sąd orzekł, iż powyższe uwarunkowania stały się 

przeszkodą do wydania postanowienia uzgadniającego (pozytywnie) projekt decyzji o warunkach 

zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 283/14 sąd oddalił skargę gminy na postanowienie zarządu 

województwa odmawiające uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Powodem odmowy była okoliczność, iż w przedłożonym projekcie nie 

uwzględniono elementów ponadlokalnych, zabezpieczających warunki do utrzymania i realizacji 

zadań samorządu województwa z zakresu elektroenergetyki. Sąd podzielił stanowisko organu 

podnosząc, że organ sporządzający projekt planu na obszarze, gdzie przewidziano inwestycje 

celu publicznego o zasięgu ponadlokalnym, ma obowiązek określenia w nim granic terenu tych 

inwestycji (art. 15 ust. 2 pkt 4b u.p.z.p.). Sąd skonstatował, że brak spełnienia powyższego 

wymogu spowodował (zgodnie z prawem) odmowę uzgodnień.  

 

11. Sprawy z zakresu ochrony środowiska 

 

W roku 2014 wystąpił odczuwalny wzrost wpływu skarg na decyzje wydane w sprawach  

z zakresu ochrony środowiska. Zarejestrowano 71 nowych skarg omawianej kategorii w sytuacji, 

gdy w 2013 r. wpływ spraw z zakresu ochrony środowiska zamknął się liczbą 55, w 2012 r. liczbą 
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27, w 2011 r. liczbą 36 a w 2010 r. liczbą 27. Łącznie z pozostałością niezałatwionych spraw  

z 2013 r., w roku 2014 rozpoznaniu podlegały aż 94 skargi z omawianego zakresu. Statystycznie 

załatwiono 83 sprawy, zamykając pozostałość przeniesioną na rok 2015 liczbą 11. W grupie 

rozpoznanych skarg z zakresu ochrony środowiska najwięcej skontrolowanych merytorycznie 

decyzji dotyczyło środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia  

(36 wyroków), kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska (12 wyroków), 

gospodarki odpadami (10 wyroków), ochrony przyrody (5 wyroków), utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy (3 wyroki) i opłat za korzystanie ze środowiska (2 wyroki). 

Orzecznictwo WSA w Białymstoku zaprezentowane w sprawach dotyczących środowiskowych 

uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia było kontynuacją linii orzeczniczej dość 

jednolicie już wypracowanej na tle stosowania ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. WSA w Białymstoku konsekwentnie 

podtrzymywał stanowisko o wstępnym charakterze decyzji środowiskowej dla procesu 

inwestycyjnego, która nie ma mocy samodzielnie przesądzającej o wykonaniu przedsięwzięcia 

oraz o związanym charakterze przepisów regulujących procedurę wydania decyzji 

środowiskowej. Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia może nastąpić w przypadkach ściśle określonych ustawą  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (sygn. II SA/Bk 894/14). Sam brak 

społecznej akceptacji dla planowanego przedsięwzięcia nie uzasadnia odmowy wydania decyzji 

środowiskowej, gdyż jej celem jest jedynie określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko i związanego z tym wpływem określenia wymagań, jakie powinny być spełnione, aby 

skutki negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko zminimalizować. Jednolicie 

rozumiana przez składy orzekające istota decyzji środowiskowej i norm proceduralnych 

regulujących proces podejmowania tej decyzji, nie była równoznaczna z jednakowym sposobem 

rozstrzygania. Werdykt w każdej ze spraw był wynikiem indywidualnej subsumcji stanu 

faktycznego konkretnego przypadku pod normy prawa materialnego i proceduralnego.  

W następstwie sądowej kontroli decyzji środowiskowych zapadały zatem zarówno wyroki 

oddalające skargi (22 wyroki), jak i wyroki uwzględniające skargi (12 wyroków). 

W sprawach o sygn. II SA/Bk 315/14 i II SA/Bk 316/14 doszło do uchylenia decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgód na realizację przedsięwzięć w postaci budów tuczarni 

trzody chlewnej. Organ I instancji, mimo uzgodnienia przez organ ochrony środowiska warunków 

realizacji przedsięwzięcia oraz mimo pozytywnej opinii organu inspekcji sanitarnej, odmówił 

ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięć z uwagi na 

niebezpieczeństwo konfliktu społecznego, jaki wywołać może funkcjonowanie chlewni 

stwarzających zagrożenie odorogenne. Od decyzji odmownych odwołał się inwestor  

i samorządowe kolegium odwoławcze bazując na tym samym materiale dowodowym, bez jego 

uzupełnienia, wydało decyzje reformatoryjne tj. po uchyleniu odmów ustalenia środowiskowych 

uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięć, ustaliło je w oparciu o raport przedłożony przez 

inwestora. Sąd uchylając decyzje organu odwoławczego stwierdził, że oceniając zasadność 

protestów społecznych kierowanych przeciwko inwestycji wyważyć należy cel ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz cel 

udziału społeczeństwa w postępowaniu środowiskowym. W sytuacji stawiania zamierzeniu 

inwestycyjnemu konkretnych zarzutów popieranych dowodami i podnoszenia istotnych dla oceny 
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oddziaływana na środowisko okoliczności – należy je wyjaśnić i nie można w takiej sytuacji 

uznać, by celem protestów było nieuzasadnione zablokowanie inwestycji. Sąd wyraził też 

stanowisko, że w sytuacji, gdy organ drugoinstancyjny orzeka na podstawie tych samych 

dowodów zgromadzonych w postępowaniu pierwszoinstancyjnym w całości odmiennie niż  

w orzeczeniu organu I instancji, bez wyczerpującej oceny dowodów i bez uzasadnienia swego 

odmiennego stanowiska, dochodzi do naruszenia prawa strony do zaskarżenia rozstrzygnięcia 

pierwszoinstancyjnego, tym samym, do naruszenia zasady dwuinstancyjności postępowania. 

Strona niejako zostaje pozbawiona możliwości odwołania rozpatrywanego w postępowaniu 

administracyjnym. W uzasadnieniach każdego z wyroków sąd nawiązał do wynikającej z prawa 

unijnego zasady przezorności (ostrożności), obowiązek przestrzegania której w działaniach 

związanych z ochroną środowiska wynika z ujednoliconej Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG  

z 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 

publiczne i prywatne.  

Do wynikającej z art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zasady przezorności 

nawiązał sąd także w uzasadnieniu wyroku w sprawie II SA/Bk 404/14, mocą którego również 

doszło do uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia służącego hodowli trzody chlewnej, wydanej w oparciu raport zawierający szereg 

nieprecyzyjnych i sprzecznych wewnętrznie parametrów przedsięwzięcia. 

W sprawie II SA/Bk 933/14 doszło do uchylenia decyzji umarzającej postępowanie w sprawie 

środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie 

hali magazynowej. Sąd uznał, że wykluczenie przedsięwzięcia z katalogu wymagających 

obligatoryjnie lub fakultatywnie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko było 

przedwczesne albowiem pomijało rozpatrzenie parametrów planowanej inwestycji w powiązaniu  

z całokształtem prowadzonej już w rozbudowywanym zakładzie działalności. Sąd zwrócił uwagę, 

że przepis par. 3 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, który kwalifikuje do potencjalnie znacząco 

oddziaływujących na środowisko rozbudowy zabudowy przemysłowej i magazynowe, statuuje 

zasadę kumulacji parametrów zabudowy. Zasada ta, biorąc pod uwagę istotę decyzji 

środowiskowej, odpowiada potrzebie traktowania powiązanych technologicznie przedsięwzięć 

jako całość. Sąd podkreślił, że wniosek przedsiębiorcy nie dotyczył rozbudowy jedynej hali 

magazynowej na terenie małego zakładu, ale powierzchni ogólnej magazynowej 

wykorzystywanej wraz z zabudową przemysłową do prowadzonej na obszarze ponad 18 ha 

działalności polegającej na całodobowym przeładunku gazu propan – butan i w godzinach 

dziennych przeładunku i magazynowania towarów masowych w postaci węgla i nawozów 

sztucznych. 

W grupie rozpoznanych skarg na decyzje nakładające kary pieniężne za naruszenie wymagań 

ochrony środowiska (podsymbol 6132) przeważały skargi na decyzje wymierzające kary za 

usunięcie drzew bez zezwolenia. Skargi oczekiwały na rozpoznanie do czasu zakończenia 

zawisłego przez Trybunałem Konstytucyjnym postępowania w sprawie SK 6/12 dotyczącej 

konstytucyjności przepisów o karach za usuwanie drzew bez zezwolenia. Po zakończeniu 

postępowania przez Trybunałem Konstytucyjnym postępowania sądowe zostały podjęte i po 

przeprowadzeniu rozpraw zostały wydane wyroki uwzględniające skargi (sygn.: II SA/Bk 661/14, 

II SA/Bk 655/14, II SA/Bk 653/14, II SA/Bk 659/14, II SA/Bk 650/14, II SA/Bk 654/14, II SA/Bk 

652/14). 

Na wyniku wymienionych wyżej postępowań sądowych zaważyła treść powołanego wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że przepisy art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy  
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z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, przez to, że przewidują obowiązek nałożenia 

przez właściwy organ samorządu terytorialnego administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez 

wymaganego zezwolenia lub zniszczenie przez posiadacza nieruchomości drzewa lub krzewu,  

w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczności tego czynu, są niezgodne z art. 64 

ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Odroczenie przez 

Trybunał Konstytucyjny utraty mocy obowiązującej przepisów uznanych za niekonstytucyjne nie 

stanęło na przeszkodzie uwzględnieniu skarg. Składy orzekające stanęły bowiem na stanowisku, 

że w sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją normy prawnej  

i jednocześnie działając na podstawie art. 190 ust. 3 Konstytucji odroczył utratę jej mocy 

obowiązującej, sądy w zależności od okoliczności konkretnej sprawy, mają kompetencje do 

odmowy zastosowania takiej normy niezależnie od tego, że przepis, który był przedmiotem 

wyroku Trybunału, formalnie pozostaje elementem systemu prawa. Zastosowanie bowiem przez 

Trybunał Konstytucyjny tzw. klauzuli odraczającej nie modyfikuje podstawowego skutku 

prawnego wyroku, polegającego na obaleniu domniemania konstytucyjności normy prawnej. 

Odroczenie odnosi się wyłącznie do utraty mocy obowiązującej przepisu, natomiast nie do 

obalenia domniemania konstytucyjności normy prawnej, która była przedmiotem kontroli 

Trybunału Konstytucyjnego. Ten ostatni skutek następuje w dniu ogłoszenia orzeczenia. Przy 

kontroli sądowoadministracyjnej decyzji wydanych przy zastosowaniu przepisu prawa, którego 

niekonstytucyjność stwierdził Trybunał Konstytucyjny, sąd administracyjny zawsze jest związany 

treścią orzeczenia Trybunału. Art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi 

wprost, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są 

ostateczne. Użyte przez ustawodawcę określenie „moc powszechnie obowiązująca” przybliża 

walor wyroków Trybunału do źródeł prawa powszechnie obowiązującego w rozumieniu art. 87 

ust. 1 Konstytucji w zakresie kręgu adresatów, którzy powinni zapadłe judykaty respektować  

i dokonywać ich wdrożenia (implementacji). W takiej sytuacji po stronie sądów istnieje obowiązek 

oceny, na tle okoliczności konkretnej sprawy, czy konieczność ochrony wartości konstytucyjnych 

(między innymi zasad wynikających z klauzuli demokratycznego państwa prawnego, a także 

wolności i praw człowieka i obywatela) przemawia za zastosowaniem, czy za odmową 

zastosowania przepisu, którego domniemanie konstytucyjności zostało obalone. Ustawa 

zasadnicza w przypadkach wydania aktu w oparciu o niekonstytucyjny przepis przewidziała 

możliwość stosowania takich środków proceduralnych, które pozwalają zrealizować zasadę 

stosowania prawa w zgodzie z Konstytucją. Mianowicie w przepisie art. 190 ust. 4 Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, ze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności  

z Konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą, aktu normatywnego, na podstawie którego 

zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub 

rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia 

decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych 

dla danego postępowania. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w opisanej 

sytuacji pozwalają na żądanie wznowienia postępowania administracyjnego (art. 145 „a”), zaś 

przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nakazują sądowi 

administracyjnemu uwzględnić skargę na decyzję lub postanowienie w razie stwierdzenia 

naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego. 

Przepisy ustawy o ochronie przyrody, dotyczące udzielania zezwoleń na usunięcie drzew, 

stanowiły podstawę materialnoprawną decyzji zaskarżonych w sprawach o sygn. II SA/Bk 

1022/13, II SA/Bk 45/14 i II SA/Bk 46/14. Sąd oddalił skargi we wszystkich ww. sprawach.  

W sprawach II SA/Bk 45/14 i II SA/Bk 46/14 wypowiedział pogląd, że w odniesieniu do drzew 
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rosnących wzdłuż granicy nieruchomości, co do których nie ma pewności czyją stanowią 

własność (istnieje różnica stanowisk co do przebiegu granicy i położenia drzew względem 

granicy), stronami postępowania o zezwolenie na ich wycięcie powinni być właściciele 

(posiadacze) obydwu nieruchomości. Z mocy art. 154 § 1 Kodeksu cywilnego domniemywa się 

bowiem, że drzewa i krzewy znajdujące się na granicy nieruchomości służą do wspólnego użytku 

sąsiadów. Jak dodał sąd, skarżąca musiała mieć świadomość konieczności dysponowania zgodą 

sąsiadów na wycięcie drzew rosnących po granicy skoro do wniosku dołączyła oświadczenie 

osób władających nieruchomością sąsiednią o ich zgodzie na usunięcie drzew. 

W grupie spraw przypisanych podsymbolowi 6135 (odpady), dwie sprawy dotyczyły obciążenia 

podmiotu skarżącego – eksploatującego składowisko odpadów – opłatą podwyższoną za 

składowanie odpadów w braku zatwierdzonej instrukcji eksploatacji odpadów (sygn. II SA/Bk 

239/14 i II SA/Bk 240/14). Skarżąca spółka powołując się na treść uchwały NSA z dnia  

12 grudnia 2011r. II OPS 2/11, twierdziła, że na podmiot korzystający ze środowiska nie może 

być nałożona na podstawie art. 276 ust. 1 i 292 ustawy Prawo ochrony środowiska opłata 

podwyższona w sytuacji, gdy wprawdzie termin, na który udzielono pozwolenia na składowanie 

odpadów upłynął, ale nie została wydana ostateczna decyzja stwierdzająca wygaśnięcie tego 

pozwolenia. Sąd stanowiska powyższego nie podzielił, podkreślając, że zgodnie z art. 193 ust. 1 

pkt 1 Prawa ochrony środowiska, pozwolenie wygasa po upływie czasu, na jaki zostało wydane. 

Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie pozwolenia ma jedynie deklaratoryjny charakter a zatem nie 

można przyjmować, że składowanie odpadów po upływie czasu, na jaki zostało wydane 

pozwolenie na składowanie odpadów, nie może być traktowane jako składowanie bez uzyskania 

decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska. Sąd zwrócił uwagę, że uchwała NSA 

II OPS 2/11 zapadła na tle odmiennego stanu faktycznego sprawy (doszło w nim do nałożenia 

opłaty podwyższonej w okresie trwającego już postępowania o udzielenie kolejnego pozwolenia 

na eksploatację składowiska odpadów). 

Stosowania znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach dotyczyły wyroki w sprawach II SA/Bk 414/14 i II SA/Bk 876/14. 

W pierwszej sprawie kontroli sądowej podlegało wymierzenie przedsiębiorstwu komunalnemu w 

oparciu o art. 9 „x” ust. 1 pkt 5 i 9 „n” ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

kary pieniężnej za naruszenie obowiązku sprawozdawczego. Skład orzekający zgodził się  

z zarzutem skarżącego, że obowiązki sprawozdawcze ciążą tylko na przedsiębiorcy faktycznie 

odbierającym odpady na terenie danej gminy (fizycznie prowadzącym na terenie danej gminy 

działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych). Sprawa II SA/Bk 876/14 dotyczyła z kolei 

obciążenia mieszkańca gminy jako właściciela nieruchomości zaległością z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, z powołaniem się na przepisy art. 6 „o” i 6 „q” ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z art. 26  

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 21 § 3, 47 § 1 i 207 Ordynacji podatkowej oraz 

przepisy dwóch uchwał: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie gminy i ustalenia stawki opłaty i w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uzasadnienie wyroku oddalającego skargę – wobec braku wniosku – nie było sporządzane.  
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12. Sprawy z zakresu wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości 

 

W grupie spraw z zakresu wywłaszczenia i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości 

przypisanych ogólnemu symbolowi 618 a zakończonych wyrokami w 2014 r. dominowały trzy 

kategorie: 

- sprawy ze skarg na decyzje ustalające odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne  

z mocy prawa jako następstwo decyzji o realizacji inwestycji drogowej lub następstwo decyzji  

o podziale nieruchomości prywatnych na wniosek ich właścicieli (10 wyroków), 

- sprawy związane z realizacją roszczeń o zwrot wywłaszczonych nieruchomości (5 wyroków), 

- sprawy ze skarg na decyzje ograniczające sposób korzystania z nieruchomości dla 

przeprowadzenia inwestycji publicznych z zakresu infrastruktury liniowej (18 wyroków). 

Orzecznictwo WSA w Białymstoku w omawianych kategoriach spraw było kontynuacją 

dotychczasowej linii orzeczniczej, wypracowanej przez własne składy orzekające oraz 

prezentowanej przez inne sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny.  

Tak, jak w latach ubiegłych, kontrola prawidłowości decyzji ustalających odszkodowania za 

grunty przejęte pod drogi publiczne polegała przede wszystkim na analizowaniu zarzutów skarg 

w kontekście dokonanej przez organ oceny operatów szacunkowych określających wartość 

gruntów odebranych pod budowę dróg. Sąd badał czy operat szacunkowy zawierał wyczerpujące 

i czytelne uzasadnienie wyboru podejścia, metody i techniki wyceny. Kilkakrotnie się zdarzyło, że 

sąd podzielił zarzuty skarg pochopnego potraktowania operatów szacunkowych jako 

miarodajnych i rzetelnych wycen wartości nieruchomości drogowych (między innymi sygn.  

II SA/Bk 1007/14, II SA/Bk 1021/14). W większości przypadków skargi na decyzje 

„odszkodowawcze” były jednak oddalane (między innymi: II SA/Bk 89314, II SA/Bk 791/14,  

II SA/Bk 792/14, II SA/Bk 973/13). Składy orzekające, jak w poprzednich latach, stawały przed 

problemem stosowania przy wycenie nieruchomości przejętych pod drogi, wynikającej z art. 134 

ustawy o gospodarce nieruchomościami zasady korzyści tj. uwzględniania przy wycenie albo 

aktualnego sposobu użytkowania nieruchomości albo alternatywnego jej przeznaczenia według 

celu wywłaszczenia – w zależności od tego, która z tych okoliczności powoduje zwiększenie 

wartości nieruchomości. Analiza uzasadnień wyroków wskazuje, że odejście od zasady korzyści 

miało miejsce we wszystkich tych przypadkach, w których grunt przejmowany po drogi miał 

drogowe przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a jednocześnie 

istniała wystarczająca baza porównawczych transakcji nieruchomościami drogowymi.  

W sprawie II SA/BK 893/14 dotyczącej kontroli decyzji ustalającej odszkodowanie za grunt 

przejęty pod drogę w następstwie decyzji wydanej w trybie specustawy drogowej, sąd dokonał 

analizy prawnej § 36 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie 

wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego w kontekście zasady korzyści 

wynikającej z art. 134 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stwierdził, że § 36 ust. 4 ww. 

rozporządzenia nie można odczytywać w ten sposób, że najpierw rzeczoznawca powinien 

poszukiwać wartości rynkowej nieruchomości według cen z transakcji nieruchomościami 

przeważającymi wśród przyległych a dopiero w dalszej kolejności – cen z transakcji 

nieruchomościami drogowymi. Zawarte w § 36 ust. 4 rozporządzenia sformułowanie „chyba że” 

wyraźnie bowiem wskazuje na odwrotną niż ostatnio wskazana kolejność ustalania wartości 

rynkowej nieruchomości drogowej tzn. taką, że uwzględnia się ceny nieruchomości 

przeważających wśród gruntów przyległych, o ile nie istnieją transakcje nieruchomościami 

drogowymi, czy inaczej: za wyjątkiem sytuacji, gdy nie istnieją transakcje nieruchomościami 

drogowymi. Również w sprawie o sygn. II SA/Bk 791/14 skład orzekający opowiedział się za 
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pierwszeństwem zastosowania wyceny według zasady opisanej § 36 ust. 4 ww. rozporządzenia 

wykonawczego w sytuacji, gdy przejęciu pod drogi podlegała nieruchomość przeznaczona w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne. 

W dwóch sprawach odszkodowawczych gmina zobowiązana do wypłaty odszkodowań 

podnosiła zarzut przedawnienia roszczeń o odszkodowanie (II SA/Bk 621/14 i II SA/Bk 1006/14). 

W obydwu przypadkach wydzielenie gruntu pod drogi gminne nastąpiło kilkanaście lat temu  

w związku z dokonanym podziałem nieruchomości prywatnych, których właściciele dopiero teraz 

wystąpili o ustalenie odszkodowań. Zobowiązana do wypłaty odszkodowań gmina zaskarżyła 

decyzje ustalające odszkodowania twierdząc, że wskutek przedawnienia roszczenia, 

postępowania powinny były zostać umorzone. Składy orzekające oddaliły skargi stwierdzając, że 

brak jest podstaw do przypisywania odszkodowaniu za odjęcie własności gruntu wydzielonego 

pod drogi cywilnoprawnego charakteru skutkującego zastosowaniem wobec uprawnienia  

o ustalenie odszkodowania, cywilnoprawnej instytucji przedawnienia uregulowanej w art. 117 

Kodeksu cywilnego. Twierdzenie powyższe wyprowadzone zostało z publicznoprawnych cech 

odebrania własności gruntu z mocy samego prawa (art. 10 ust. 5 ustawy o gospodarce gruntami  

i wywłaszczaniu nieruchomości) tj. niezależnie od woli dotychczasowego właściciela dzielonej 

nieruchomości, jak i gminy, która z mocy prawa uzyskiwała własność gruntu wydzielonego pod 

drogi. Sąd nawiązując do stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego podkreślał również, że 

przedawnienie dochodzenia odszkodowania ustalanego decyzją administracyjną musi wynikać  

z wyraźnej normy prawnej zawartej w akcie rangi ustawowej. 

W jednej ze spraw odszkodowawczych punktem spornym była kwestia podwyższenia 

odszkodowania o 5 % wartości nieruchomości z tytułu skrócenia okresu przekazania 

nieruchomości zarządcy drogi tj. wydania nieruchomości zarządcy drogi nie później niż 30 dni od 

dnia uzyskania przez decyzję o zasadach realizacji inwestycji drogowej przymiotu ostateczności 

(sygn. akt II SA/Bk 66/14). Ustalenie odszkodowania niepodwyższonego o 5 % zakwestionował 

współwłaściciel odebranej nieruchomości, która jego zdaniem została przejęta przez zarządcę 

drogi w terminie pozwalającym na zastosowanie podwyższenia a jedynie formalne podpisanie 

przez skarżącego dokumentu przekazania gruntu nastąpiło później. Sąd uchylając decyzję 

wskazał na konieczność wyjaśnienia daty przejęcia gruntu przez zarządcę drogi w kontekście 

podpisanego wcześniej przez drugiego współwłaściciela nieruchomości protokołu przekazania 

całej wydzielonej pod drogę działki, z którego to protokołu wynikało, że z dniem jego podpisania 

nieruchomość zostaje wydana zarządcy drogi.   

Podkreślenia wymaga także problem podniesiony w jednej z omawianych spraw 

odszkodowawczych, dotyczący dopuszczalności ustalania odsetek za zwłokę w ustaleniu  

i wypłacie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę w trybie specustawy drogowej 

(sygn. II SA/Bk 1026/13). Sąd oddalając skargę na decyzję umarzającą postępowanie 

administracyjne w sprawie ustalenia odsetek, podzielił stanowisko organu, że obowiązujące 

przepisy nie przewidują możliwości ustalenia odszkodowania za opóźnienie w ustaleniu  

i wypłacie odszkodowania oraz, że ustawodawca nie przewidział żadnej sankcji za 

niedochowanie 30-dniowego terminu do wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, 

wynikającego z art. 12 ust. 4 „b” specustawy drogowej. W stanie faktycznym sprawy samo 

wypłacenie odszkodowania nastąpiło w ciągu 14 dni od wydania decyzji o jego ustaleniu, 

natomiast ustalenie odszkodowania nastąpiło z naruszeniem 30-dniowego terminu, o jakim mowa 

w art. 12 ust. 4 „b” specustawy drogowej. Skład orzekający nawiązując do stanowiska WSA  

w Kielcach z wyroku II SA/Ke 414/12 stwierdził, że unormowanie zawarte w art. 132 ust. 2 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami wskazujące, że do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie 
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odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ma zastosowanie tylko do 

sytuacji, o której mowa w art. 132 ust. 1 i 1 „a” ustawy o gospodarce nieruchomościami, a nie  

w przypadku art. 12 ust. 4 „a” i 4 „b” specustawy drogowej. W konsekwencji – w ocenie sądu – 

żądanie skarżących, jako nie objęte dyspozycją art. 132 ust. 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, może być przedmiotem dochodzenia przed sądami powszechnymi na 

podstawie art. 417 § 3 Kodeksu cywilnego. Sąd podzielił wypracowane w orzecznictwie 

stanowisko, że 30-dniowy termin do ustalenia odszkodowania za przejętą pod drogi 

nieruchomość jest terminem proceduralnym.  

W kategorii spraw przypisanych podsymbolowi 8182, dotyczących zwrotu wywłaszczonych 

nieruchomości, znalazło się w 2014 roku jedynie pięć zakończonych spraw: sygn. II SA/Bk 

160/14, II SA/Bk 271/14, II SA/Bk 1191/13, II SA/Bk 752/13 i II SA/Bk 932/14, z czego jedna 

dotyczyła wyłącznie kwestii proceduralnej (II SA/Bk 1191/13), w jednej nie było sporządzone 

uzasadnienie (sygn. II SA/Bk 752/13), a dwie stanowiły kontynuację postępowania przed sądem 

pierwszej instancji po wyrokach kasacyjnych NSA z uwzględnieniem wiążącej oceny prawnej 

sądu kasacyjnego (sygn. II SA/Bk 271/14 i II SA/Bk 932/14). Jedynie w sprawie II SA/Bk 160/14 

zostało sformułowane samodzielne merytoryczne stanowisko sądu wojewódzkiego, którego treść 

została wytezowana. Sąd na tle roszczenia o zwrot nieruchomości wydzielonej pod drogę gminną 

przy podziale nieruchomości, przejętej przez gminę z mocy prawa - na podstawie art. 10 ust. 5 

ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości, 

wypowiedział pogląd następujący; „Zwrot wywłaszczonej nieruchomości, w świetle art. 216 ust. 2 

pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczy tych przepisów ustawy z 1985 r.  

o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości, na podstawie których podjęto decyzję o 

wywłaszczeniu. Takim przepisem nie był art. 10 ust. 5 tej ustawy, na podstawie którego wydano 

decyzję o zatwierdzeniu podziału nieruchomości z wniosku jej właściciela (dobrowolnie, nie pod 

przymusem) i doszło do przejścia wydzielonej działki na własność gminy”. 

Najliczniejszą grupę spraw omawianej kategorii stanowiły sprawy ze skarg na decyzje 

ograniczające sposób korzystania z nieruchomości dla przeprowadzenia inwestycji publicznych  

z zakresu infrastruktury liniowej, oparte na art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

W roku 2014 odnotowano znaczny wzrost wpływu spraw przypisanych podsymbolowi 6181 

(zajęciu nieruchomości i wejściu na nieruchomość), ponieważ zarejestrowano aż 59 skarg  

w sprawach tej kategorii. Tłem dla większości z kontrolowanych decyzji stało się przystąpienie 

przez Polskie Sieci Energetyczne do realizacji liniowej inwestycji w postaci budowy dwutorowej, 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP (między innymi sprawy: II SA/Bk 

658/14, II SA/Bk 749/14, II SA/Bk 908/14, II SA/Bk 909/14, II SA/Bk 906/14, II SA/Bk 907/14).  

Z uzasadnień wyroków oddalających skargi właścicieli nieruchomości objętych granicami 

przebiegu linii wynika, że w każdym z kontrolowanych przypadków sąd skupiał się na ocenie 

zaistnienia ustawowych przesłanek do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości wobec 

bezskuteczności rokowań inwestora z właścicielami. Składy orzekające zwracały więc uwagę na 

publiczny cel przedsięwzięcia, objęcie inwestycji ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

precyzyjne i zgodne z założeniami planistycznymi określenie obszaru nieruchomości objętego 

ograniczeniem uprawnień właścicielskich i poprzedzenie wniosku o wydanie decyzji rokowaniami 

z właścicielem nieruchomości. W uzasadnieniach wyroków wielokrotnie odwoływano się do 

orzecznictwa sądów administracyjnych wypracowanego na tle stosowania instytucji z art. 124 

ustawy o gospodarce nieruchomościami a także do stanowisk komentatorów ustawy.  
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Wśród spraw związanych z ograniczeniem uprawnień właścicielskich na skutek konieczności 

wykonywania bieżącej pracy przez gestorów sieci liniowych przebiegających przez prywatne 

nieruchomości, na uwagę zasługuje sprawa o sygn. II SA/Bk 777/14, w której Polskie Sieci 

Energetyczne kwestionowały odmowę udzielenia na podstawie art. 124 „b” ust. 1 ustawy  

o gospodarce nieruchomościami zezwolenia na zajęcie nieruchomości prywatnej w celu 

wykonania czynności związanych z konserwacją linii energetycznej napowietrznej poprzez zgodę 

na wycięcie 550 sztuk drzew. Sąd stwierdził, że nie stanowi naruszenia art. 124 „b” ust. 1 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami wymaganie przez starostę, by wnioskodawca legitymował się 

uzyskaną wcześniej i w innym trybie, bo na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie 

przyrody i przed innym organem, decyzją zezwalającą na wycięcie drzew, niezbędną do 

dokonania konserwacji, remontu czy usunięcia awarii urządzeń sieci energetycznej. Zwrócił 

uwagę, że art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody daje zakładowi energetycznemu prawo 

do uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew na terenie, którego nie jest właścicielem,  

a drzewa stwarzają zagrożenie dla funkcjonowania urządzeń elektroenergetycznych.  

 

13. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem  

 

Do przedmiotowej kategorii spraw zalicza się szeroki wachlarz różnych rodzajów postępowań 

regulowanych przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), chociaż nie jest to jedyne źródło prawa 

regulujące zagadnienie gospodarki mieniem. 

Sprawy omawianej kategorii stanowią od lat podobny procent spraw rozpoznawanych  

w tutejszym sądzie. W roku 2012 rozpoznano 40 spraw, w roku 2013 rozpoznano 44 sprawy, 

natomiast w roku 2014 rozpoznano łącznie 45 spraw, w tym 41 na rozprawie, a 4 na posiedzeniu 

niejawnym. Na 41 spraw rozpoznanych na rozprawie w 30 sprawach skargę oddalono,  

a 11 skarg zostało uwzględnionych.  

W ujęciu przedmiotowym 4 sprawy dotyczyły trwałego zarządu nieruchomościami, 10 spraw 

scalenia oraz podziału nieruchomości, 25 spraw opłat adiacenckich oraz opłat za 

niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie, 1 sprawa dotyczyła 

przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, a 5 spraw to „inne o symbolu 

podstawowym 607". 

Z rozpoznanych merytorycznie w tej kategorii spraw na uwagę zasługują następujące: 

- II SA/Bk 264/14 w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomościami, sąd stwierdził, że na skutek 

decyzji PWINB z dnia 2 października 2012 r. uprawnienia właścicielskie dotychczasowego 

odcinka drogi krajowej nr 8 przeszły z mocy prawa ze Skarbu Państwa na Miasto Z., a Burmistrz 

Miasta Z. stał się zarządcą tej drogi. Nie oznacza to jednak, zdaniem sądu, automatycznego 

wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad decyzjami Starosty Z. z dnia 2 lipca 2010 r., z dnia 8 marca 2001 r., z dnia 5 listopada 

1999 r. oraz z dnia 2 lipca 2010 r. Decyzja zezwalająca na użytkowanie wybudowanego odcinka 

drogi ekspresowej S8 nie skutkuje bowiem wygaśnięciem trwałego zarządu z mocy prawa,  

a jedynie otwiera możliwość jego wygaszenia przez właściwy organ w trybie przepisów ustawy  

z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej 

decyzji oraz decyzji pierwszoinstancyjnej, wygaszających trwały zarząd nieruchomościami 

albowiem zostały wydane z naruszeniem przepisów o właściwości organów. Sąd stwierdził, że 

„kwestie reprezentacji Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w sprawach 

dotyczących gospodarowania nieruchomościami, w tym ustanawiania i wygaszania trwałego 
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zarządu, określa przepis art. 11 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stanowi on, że 

organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest 

starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi 

jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze (wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta). Skoro własność dotychczasowego odcinka drogi krajowej nr 8 przeszła z dniem 2 

października 2012 r. ze Skarbu Państwa na gminę, zatem z tym też dniem, Starosta Z. utracił 

wszelkie kompetencje dotyczące gospodarowania tą nieruchomością, w tym ustanawiania  

i wygaszania trwałego zarządu ustanowionego na tej nieruchomości”; 

- SA/Bk 804/14 w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, sąd zawarł tezę, 

że wydzielenie drogi wewnętrznej w sensie geodezyjnym lub ustanowienie służebności drogowej, 

nie stanowi warunku zatwierdzenia decyzją podziału nieruchomości leśnej na podstawie art. 95 

ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 

518) w sytuacji zaakceptowania operatu podziałowego nieruchomości leśnej, mającej dostęp do 

drogi publicznej, przez odpowiedni organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków; 

- II SA/Bk 904/14 w przedmiocie podziału nieruchomości, sąd także zawarł tezę, że ocena 

zachowania atrybutów działki budowalnej przy geodezyjnym wydzielaniu siedliska rolniczego czy 

osady nadleśnictwa, powinna być dokonywana poprzez pryzmat okoliczności, że wyodrębnione 

geodezyjnie siedlisko czy osada nadleśnictwa nadal stanowić będą część gospodarstwa rolnego 

czy leśnego. W konsekwencji również atrybut dostępu do wydzielonego geodezyjnie siedliska czy 

osady nadleśnictwa powinien być oceniany w kontekście ustawowych regulacji dostępu do 

gruntów rolnych i leśnych; 

- II SA/Bk 122/14, sąd również zawarł tezę o treści, że przepis art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pozostawia organowi decyzyjnemu (wójtowi 

gminy) ocenę wystąpienia przesłanki pierwszeństwa w bezprzetargowym nabyciu nieruchomości 

gminnej, która samodzielnie nie może być zagospodarowana a może poprawić warunki 

zagospodarowania nieruchomości podmiotu zainteresowanego jej nabyciem. Oderwane od 

okoliczności faktycznych danego przypadku założenie, że sam fakt przylegania nieruchomości 

gminnej do dwóch nieruchomości jest równoznaczny z funkcjonalnym powiązaniem 

nieruchomości z każdą z przyległych działek i automatycznie wyklucza bezprzetargowy tryb 

sprzedaży, narusza zastrzeżone organowi wykonawczemu gminy prawo wyboru nabywcy 

nieruchomości. 

W pozostałych sprawach przedmiotowej kategorii, m.in. określonych jako „inne o symbolu 

podstawowym 607”, nie odnotowano rozstrzygnięć, które w sposób zasadniczy wniosłyby nowe 

stanowiska do orzecznictwa sądów administracyjnych. 

 

14. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii 

 

W 2014 roku zmniejszył się wpływ spraw z zakresu geodezji i kartografii (26 skarg a w roku 

2013 – 54 skargi) i mniejszy niż w roku ubiegłym był odsetek spraw z tej kategorii zakończonych 

wyrokami po przeprowadzeniu rozprawy (22 wyroki). Przeważały, jak dotychczas, sprawy 

dotyczące wpisów do ewidencji gruntów i budynków, natomiast zdecydowanie mniejsza była 

liczba spraw rozgraniczeniowych oraz dostępu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Orzecznictwo w sprawach z zakresu ewidencji gruntów i budynków jest ukształtowane od wielu 

lat. Analiza sporządzonych w 2014 r. uzasadnień wyroków wydanych przez WSA w Białymstoku 

w tej kategorii spraw wskazuje, że prezentowana linia orzecznicza nadal była utrwalana. 

Potwierdzeniem tego jest między innymi teza wyroku w sprawie II SA/Bk 817/13, stwierdzającego 
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nieważność decyzji organu ewidencji gruntów i budynków wprowadzającej indywidualną zmianę 

wpisu w operacie ewidencji gruntów w oparciu o weryfikację danych archiwalnych. Sąd stwierdził, 

że w trybie aktualizacji danych ewidencyjnych nie można uwidaczniać zmian nie objętych nowym 

zdarzeniem prawnym rozumianym jako zdarzenie zaistniałe po wprowadzeniu do ewidencji 

danych kwestionowanych. Weryfikowaniu danych już wprowadzonych do ewidencji w zakresie 

ich zgodności z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji 

służy postępowanie weryfikacyjne prowadzone z urzędu co 10 lat zgodnie z § 54 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków. Nadto Sąd dodał, że treść § 12 ust. 1 w związku z treścią § 46 ust. 2 

Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, pozwala stwierdzić, że zmiany 

wynikające z opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, zawierające wykazy zmian danych ewidencyjnych mogą 

dotyczyć wyłącznie zmian przedmiotowych (numeracji działek, oznaczenia budynku czy 

powierzchni gruntu), nie mogą zaś uzasadniać zmian danych co do praw podmiotowych do 

gruntu. 

W nurt utrwalonego orzecznictwa o techniczno – deklaratoryjnym charakterze aktualizacyjnych 

wpisów do ewidencji gruntów i budynków, opartych na udokumentowanej zmianie danych 

ewidencyjnych, wpisuje się też wyrok w sprawie II SA/Bk 812/13. W sprawie tej sąd oddalając 

skargę na odmowę wprowadzenia żądanej przez skarżącego zmiany przebiegu linii granicznej 

działki na mapie zasadniczej zauważył, że na wniosek strony organy ewidencji gruntów  

i budynków mogą jedynie nanosić w ewidencji udokumentowane zmiany nowopowstałe  

w stosunku do obecnych danych ewidencyjnych, a nie korygować wpisy danych na podstawie 

powtórnej oceny archiwalnych dokumentów. Uzasadnienie wyroku wyjaśnia różnice między 

prowadzonym przez organ ewidencji gruntów i budynków na wniosek strony postępowaniem 

aktualizacyjnym a prowadzonymi z urzędu postępowaniami modernizacyjnym i weryfikacyjnym. 

Różnic między prowadzonym z urzędu postępowaniem modernizacyjnym a aktualizacyjnym 

dotyczył także wyrok w sprawie II SA/Bk 364/14. Sąd oddalił skargę strony domagającej się 

zmiany oznaczenia jej nieruchomości (numeru) po ustaleniu, ze została ona wprowadzona  

z urzędu w ramach kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, w ramach 

której to procedury uprawniony geodeta sporządził wykaz zmian danych ewidencyjnych, a który 

po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obligował organ 

prowadzący ewidencję do aktualizacji danych z urzędu w świetle § 46 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

Uzasadnienie wyroku w sprawie II SA/Bk 61/14 zawiera syntetyczne ujęcie zasad rządzących 

postępowaniem aktualizacyjnym z powołaniem się na stanowiska sądów administracyjnych. 

Na tle dostępu rzeczoznawcy majątkowego do pełnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

został wypowiedziany w sprawie II SA/Bk 861/13 pogląd, że rzeczoznawca nieruchomości 

będący biegłym sądowym, powołany do oszacowania nieruchomości, do której została 

skierowana egzekucja przez będącego funkcjonariuszem publicznym komornika, nie działa  

w interesie prywatnego zleceniodawcy, ale w imieniu organu państwowego, organizacyjnie  

i funkcjonalnie powiązanego z władzą sądowniczą tj. konstytucyjnie wyodrębnioną postacią 

władzy publicznej. Powyższe uzasadnia istnienie po stronie biegłego sądowego interesu 

prawnego w zakresie bezpośredniego dostępu do danych ewidencyjnych pełnych  

tj. przedmiotowych i podmiotowych. Z tych przyczyn sąd orzekł o uchyleniu decyzji organu 

ewidencji gruntów odmawiającej biegłemu sądowemu – rzeczoznawcy wydania pełnego wypisu  

z rejestru gruntów i budynków.  
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Wśród nielicznych spraw rozgraniczeniowych, przypisanych podsymbolowi 6122, przeważały 

skargi na postanowienia dotyczące kosztów postępowania rozgraniczeniowego (sygn.: II SA/Bk 

447/14, sygn. II SA/Bk 120/14, sygn. II SA/Bk 186/14, sygn. II SA/Bk 1016/13, sygn. II SA/Bk 

1017/13 i sygn. II SA/Bk 1018/13). Nie wszystkie wyroki podlegały uzasadnieniu. Te, w których 

uzasadnienie zostało sporządzone, wskazują, że WSA w Białymstoku stosował uchwałę 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2006 r. I OPS 5/06, zgodnie z którą organy 

administracji publicznej orzekając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego na podstawie 

art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a. mogą obciążyć kosztami rozgraniczenia nieruchomości strony będące 

właścicielami sąsiadujących nieruchomości (art. 153 k.c.) a nie tylko stronę, która żądała 

wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego. W sprawie II SA/Bk 186/14 sąd oddalił skargę po 

ustaleniu, że osoba skarżąca obciążenie także jej kosztami postępowania rozgraniczeniowego 

wszczętego z wniosku właścicieli sąsiedniej nieruchomości, była stroną postępowania i w jej 

interesie także przeprowadzane było rozgraniczenie. Natomiast w sprawie II SA/Bk 120/14 sąd 

uwzględnił skargę osób obciążonych kosztami rozgraniczenia, niebędących wnioskodawcami 

postępowania albowiem uznał – wbrew stanowisku kolegium – że wszczęcie postępowania 

rozgraniczeniowego leży w interesie właścicieli nieruchomości sąsiednich względem 

nieruchomości wnioskodawcy tylko w przypadku sporu co do przebiegu granicy. Sąd stwierdził, 

że warunkiem koniecznym do przyjęcia, że postępowanie o rozgraniczenie toczy się w interesie 

prawnym wszystkich rozgraniczanych nieruchomości, jest istnienie sporu co do przebiegu 

granicy. Jeżeli takiego sporu nie ma, nie można automatycznie zakładać, że postępowanie to 

toczy się w interesie wszystkich właścicieli rozgraniczanych nieruchomości. Sam fakt bycia stroną 

postępowania rozgraniczeniowego nie przesądza o posiadaniu interesu prawnego  

w rozgraniczeniu działek, a w konsekwencji nie uzasadnia automatycznie obciążenia kosztami na 

podstawie art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a. Sąd nawiązał do stanu faktycznego sprawy, z którego 

wynikało, że wnioskodawczyni zainicjowała postępowanie rozgraniczeniowe po usunięciu znaków 

granicznych przez skarżących, usytuowanych w niekwestionowanej przez nich linii przebiegu 

granicy. Zatem nie postępowanie o rozgraniczenie a postępowanie z powództwa cywilnego przed 

sądem powszechnym przysługiwało wnioskodawczyni. 

Jedna ze spraw rozgraniczeniowych dotyczyła skargi na odmowę wszczęcia postępowania 

rozgraniczeniowego (sygn. II SA/Bk 753/14). Sąd zaakceptował stanowisko organu, że interes 

prawny w żądaniu wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego mają wyłącznie właściciele 

(współwłaściciele) i użytkownicy wieczyści rozgraniczanych nieruchomości oraz samoistni 

posiadacze nieruchomości rozgraniczanych a także podmioty, którym względem rozgraniczanych 

nieruchomości przysługuje ograniczone prawo rzeczowe. Skarżący jako nienależący do żadnej  

z wymienionych wyżej osób, nie mógł skutecznie domagać się wszczęcia postępowania 

administracyjnego o rozgraniczenie w świetle art. 61 „a” § 1 k.p.a. w związku z art. 30 ust. 1 

ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Na tle żądania zmiany klasy bonitacyjnej gruntu rolnego, sąd w sprawie II SA/Bk 666/13 

wypowiedział pogląd, że w sytuacji, gdy w toku postępowania o zmianę klasy bonitacyjnej gruntu 

rolnego wnioskodawcy żądają powołania przez organ biegłego klasyfikatora, organ obowiązany 

jest przeprowadzić taki dowód. Stanowisko powyższe sąd wyprowadził z treści Rozporządzenia 

Rady Ministrów z 12 września 2012 r. w sprawie klasyfikacji gruntów, które przeprowadzenie 

czynności klasyfikacyjnych zastrzega dla klasyfikatorów upoważnionych przez starostów 

niezależnie od tego, czy postępowanie w sprawie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

zostało wszczęte z urzędu, czy na wniosek. 
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15. Sprawy z zakresu gospodarki wodnej 

 

W 2014 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wpłynęło 25 spraw  

z zakresu gospodarki wodnej (symbol 609), zaś z 2013 roku pozostało 8 spraw do 

rozstrzygnięcia. Załatwiono 26 spraw, w których 10 skarg oddalono, 6 skarg uwzględniono,  

6 skarg odrzucono, pozostałe załatwiono w inny sposób, a 7 spraw oczekuje na wyznaczenie 

terminu. 

W większości rozstrzygnięcia w tym zakresie polegały na oddaleniu skarg. Z uwagi jednak na 

brak wniosków stron o uzasadnienie, nie można przytoczyć przesłanek, którymi kierował się sąd 

przy wydawaniu orzeczenia. W sprawach, w których sporządzono uzasadnienie sąd oddalając 

skargę w sprawie II SA/Bk 138/14 w przedmiocie stosunków wodnych ustalił że w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie art. 29 – Prawa wodnego organ ma obowiązek ustalić, czy nastąpiła 

zmiana stosunków wodnych na gruncie i czy spowodowała szkodę. Skład orzekający powołując 

się na orzecznictwo sądów administracyjnych stwierdził, że spowodowanie przez właściciela 

gruntu zmiany stanu wody na gruncie to takie działanie, które ingeruje w naturalny stan wody na 

danym terenie, związany z jego ukształtowaniem, warunkami przyrodniczymi i hydrologicznymi.  

Postępowanie wyjaśniające w sprawie dotyczącej uregulowania stosunków wodnych na gruncie, 

w tym ewentualnego nałożenia w trybie administracyjnym obowiązków na podstawie art. 29 ust. 3 

prawa wodnego, z racji na jego specyfikę i skomplikowanie wymaga sięgnięcia do wiedzy 

specjalistycznej. Nie może też ograniczać się wyłącznie do stwierdzenia wykonania określonych 

prac na gruncie. Nie każda bowiem zmiana stosunków wodnych będzie powodowała 

zastosowanie art. 29 ust. 3 prawa wodnego, a jedynie taka, która negatywnie, szkodliwie wpływa 

na grunty sąsiednie. Inaczej rzecz ujmując, organ musi ustalić oraz wykazać istnienie związku 

przyczynowo – skutkowego między dokonaną zmianą na działce a wynikłą z powodu tej zmiany 

szkodą na gruncie sąsiednim.  

Wśród spraw uchylonych na uwagę zasługuje sprawa II SA/Bk 689/14, w której sąd, 

rozstrzygając w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego o przywrócenie 

stosunków wodnych na gruncie stwierdził, że przepis art. 61 „a” k.p.a. został dodany do Kodeksu 

postępowania administracyjnego od 11 kwietnia 2011 roku na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 

2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo  

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2011r. nr 6, poz. 18). Przepis powyższy 

wprowadził dwie przesłanki odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego: wniesienie 

żądania przez osobę niebędącą stroną oraz inne uzasadnione przyczyny niemożności 

prowadzenia postępowania. W literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądów administracyjnych 

jednomyślnie prezentowane jest stanowisko, że wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia 

postępowania administracyjnego jest dopuszczalne wyłącznie z powodu przeszkód o charakterze 

przedmiotowym i podmiotowym oczywistych, tj. takich, których wystąpienie jest możliwe do 

stwierdzenia po wstępnej analizie wniosku. Zastosowanie instytucji określonej w art. 61 „a” § 1 

k.p.a. powinno być ograniczone co do zasady do sytuacji, w której brak możliwości wszczęcia 

postępowania z przyczyny podmiotowej lub przedmiotowej jest oczywisty i nie wymaga 

prowadzenia postępowania wyjaśniającego.  

Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odnosząc się do stosowania art. 61 „a” 

§ 1 k.p.a. w wyroku z dnia 4 września 2014 r. sygn. II SA/Bk 491/14 wyraził pogląd, że odmowa 

wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie art. 61 „a” § 1 k.p.a. z „innych 

uzasadnionych przyczyn” nie może być rozumiana jako sytuacja, w której odmawia się wszczęcia 

postępowania na podstawie oceny materialnoprawnego elementu sytuacji prawnej obywatela.  
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W uzasadnieniu powołanego wyżej wyroku sąd podkreślił, że mimo, iż sformułowanie „inna 

uzasadniona przyczyna” odmowy wszczęcia postępowania może wywoływać trudności 

interpretacyjne, jednakże wypowiedzi piśmiennictwa i orzecznictwa wskazują, że chodzi w nim  

o przyczyny natury formalnej. Za „inną uzasadnioną przyczynę” odmowy wszczęcia 

postępowania w rozumieniu art. 61 „a” § 1 k.p.a. uznano przykładowo sytuacje, gdy żądanie 

wszczęcia postępowania nie dotyczy sprawy indywidualnej, o której mowa w art. 1 pkt 1 k.p.a., 

gdy żądanie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności dotyczy sytuacji, której 

legalność kontrolował sąd administracyjny i skargę oddalił, czy też gdy żądanie wszczęcia 

postępowania nie dotyczy sprawy administracyjnej czy leżącej we właściwości organów 

administracji publicznej. Skład orzekający powołał się na linię orzeczniczą sądów 

administracyjnych. W przedmiotowej sprawie powodem odmowy wszczęcia postępowania 

kontrolowanej przez sąd była ocena organów, iż zaistniała powaga rzeczy osądzonej. Sąd 

dokonał wykładni pojęcia res iudicata zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych. 

Wskazał, że organ odmawiając wszczęcia postępowania administracyjnego z powodu stanu 

powagi rzeczy rozstrzygniętej, powinien w uzasadnieniu postanowienia odnieść się do 

poszczególnych aspektów tożsamości spraw (podmiotowego i przedmiotowego).  

W uzasadnieniach postanowień organów obydwu instancji takiego porównania zabrakło. Skarga 

została uwzględniona.  

Na podkreślenie zasługuje także sprawa II SAB/Bk 88/13 w przedmiocie bezczynności organu,  

w której sąd odrzucając skargę zawarł w uzasadnieniu tezę, iż uchwała w przedmiocie ustalenia 

wysokości składek członkowskich w spółce wodnej nie ma charakteru sprawy administracyjnej 

rozstrzyganej w formie decyzji administracyjnej lub innego rozstrzygnięcia, o jakim mowa w art. 3 

§ 2 ust. 1 – 4a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postepowaniu przed sądami 

administracyjnymi. Sąd administracyjny nie jest zatem właściwy do orzekania w przedmiotowej 

materii, a w konsekwencji i do orzekania w przedmiocie bezczynności spółki w tym zakresie. 

 

16. Sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa 

 

Sprawy omawianej kategorii stanowią niewielki procent spraw rozpoznawanych w sądzie.  

W roku 2012 rozpoznano 36 spraw, w roku 2013 rozpoznano 25 spraw, natomiast w roku 2014 

rozpoznano łącznie 15 spraw, w tym 12 na rozprawie, a 3 na posiedzeniu niejawnym. Na  

12 spraw rozpoznanych na rozprawie w 5 sprawach skargę oddalono a w 7 uwzględniono.  

W ujęciu przedmiotowym 3 sprawy dotyczyły ochrony gruntów rolnych i leśnych, 1 sprawa 

lasów oraz zalesiania gruntów rolnych, 1 scalania i wymiany gruntów, 1 wspólnot gruntowych,  

1 łowiectwa, 5 weterynarii i ochrony zwierząt, a 3 sprawy to „inne o symbolu podstawowym 616". 

Z rozpoznanych merytorycznie w tej kategorii spraw na uwagę zasługują następujące: 

- w sprawie II SA/Bk 790/13, w przedmiocie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na 

inne cele, sąd stwierdził, że za mało przekonujący należy uznać argument organów, że 

pozytywnemu rozstrzygnięciu wniosku o przekształcenie przeciwstawia się fakt wydzierżawienia 

gospodarstwa rolnego innemu rolnikowi i pobierania dopłat unijnych przez tegoż dzierżawcę 

zamiast przez właściciela. Przede wszystkim pobieranie dopłat unijnych jest prawem a nie 

obowiązkiem, a ponadto, organy nie wyjaśniły, jaki to ma wpływ na ocenę szczególnie 

uzasadnionych potrzeb w rozumieniu art. 13 ust. 2 ustawy o lasach; 

- w sprawie II SA/Bk 1184/13, w tym samym przedmiocie, sąd stanął na stanowisku, że dla 

pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o zmianę lasu na użytek rolny w trybie art. 13 ust. 2 ustawy 

o lasach nie jest wystarczające wykazanie wystąpienia po stronie właściciela gruntu 
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uzasadnionych potrzeb, a konieczne jest wykazanie obiektywnie szczególnego charakteru tych 

potrzeb; 

- w sprawie II SA/Bk 1084/13 ze skargi  na bezczynność wierzyciela w podejmowaniu środków 

egzekucyjnych, sąd zauważył, że aktualnie nie istnieje przepis prawa, na mocy którego określony 

podmiot (właściwy miejscowo nadleśniczy) byłby zobowiązany do sporządzenia planu zalesienia  

i wydania stosownej ilości sadzonek drzew. Zgodnie bowiem z art. 15 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273) 

ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. Nr 73, 

poz. 764 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392) straciła moc z dniem 15 stycznia 2004 roku. Nie można 

przy tym zastosować art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej stanowiącego, że do spraw w zakresie wyrażania zgody  

o przeznaczeniu gruntu rolnego do zalesienia, objętych przepisami ustawy dotychczasowej, 

wszczętych a nie zakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie powołanej wyżej 

ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, gdy sprawa wnioskodawcy w przedmiocie 

"przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne" została zakończona prawomocną decyzją SKO; 

- w sprawie II SA/Bk 867/14, w zakresie prawo łowieckiego, sąd stanął na stanowisku, że 

określenie granic nowo tworzonego obwodu lub obwodu, którego granice są zmieniane uchwałą, 

winno odpowiadać kryteriom wskazanym w art. 23 i 25 prawa łowieckiego, z wyłączeniem 

terenów określonych w art. 26 tej ustawy. Skoro sporny teren nie może być uznany za teren 

wyłączony z obwodów łowieckich na podstawie art. 27 ustawy – Prawo łowieckie to samo 

częściowe ograniczenie możliwości polowania na tym terenie nie daje podstawy do uznania, że 

naruszony został art. 23 prawa łowieckiego przy podejmowaniu uchwały o zmianie granic obwodu 

łowieckiego; 

- w sprawie II SA/Bk 62/14 w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego 

rozpatrzenia sprawy odebrania zwierząt, sąd stwierdził, że orzekanie o kosztach utrzymania, 

leczenia i transportu zwierząt, o których stanowi art. 7 ust. 4 oraz art. 7 ust. 1c ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) nie musi 

nastąpić w tej samej decyzji, w której organ orzeka o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi, 

w szczególności wówczas, gdyby ustalenie kosztów miało wpływ na opóźnienie wydania decyzji 

w przedmiocie odebrania zwierząt; 

- w sprawie II SA/Bk 802/14 ze skargi na decyzję o zakazie wprowadzania do obrotu brojlerów, 

sąd wskazał, że postępowanie kontrolne prowadzone przez Inspekcję Weterynaryjną stanowi 

szczególny rodzaj postępowania, odrębny od właściwego postępowania administracyjnego, 

posiadający specjalne normy regulujące jego przebieg i instrumenty prawne, za pomocą których 

podmiot kontrolowany może zakwestionować ustalenia i przebieg kontroli. Znaczenie przepisu 

szczególnego ma art. 19e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.). 

W pozostałych sprawach przedmiotowej kategorii, m.in. określonych jako „inne o symbolu 

podstawowym 616”, nie odnotowano rozstrzygnięć, które w sposób zasadniczy wniosłyby nowe 

stanowiska do orzecznictwa sądów administracyjnych. 
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17. Sprawy z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego  

 

Sprawy omawianej kategorii stanowią widoczny procent spraw rozpoznawanych w tutejszym 

sądzie. W roku 2012 rozpoznano 36 spraw, w roku 2013 rozpoznano 76 spraw, natomiast w roku 

2014 rozpoznano łącznie 72 spraw, w tym 52 na rozprawie, a 20 na posiedzeniu niejawnym. Na 

50 spraw rozpoznanych na rozprawie w 29 sprawach skargę oddalono, w 22 uwzględniono,  

a w 1 odrzucono.  

Spośród szeroko rozumianych spraw samorządowych przedmiotem rozpoznania sądu były 

następujące kategorie: 

1. skargi na uchwały organów jednostek samorządowych (55), w tym 43 skarg na uchwały rady 

gminy, 10 skarg na uchwały rady powiatu oraz 2 skargi na uchwałę sejmiku wojewódzkiego; 

2. skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych (6), w tym 5 skarg na 

uchwały rady gminy oraz 1 skarga na uchwałę sejmiku wojewódzkiego; 

3. skargi organów jednostek samorządowych na rozstrzygnięcia nadzorcze (11), w tym 11 skarg 

organów gminy na czynności nadzorcze wojewody. 

W roku sprawozdawczym część skarg związana była z planowaniem przeprowadzenia dużego 

przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej elektroenergetycznej obejmującej 

swoim zasięgiem tereny kilku gmin po stronie Rzeczypospolitej Polskiej, przebiegającej do 

granicy Państwa z Litwą i w dalszej części prowadzonej na terenie państwa litewskiego. Skargi 

obejmowały bądź zarządzenia zastępcze Wojewody (II SA/Bk 1162/13), bądź były to skargi osób 

fizycznych – właścicieli nieruchomości – na uchwały w przedmiocie planów zagospodarowania 

przestrzennego (np.: II SA/Bk 419/14, II SA/Bk 537/14). 

W tych ostatnio wymienionych sąd, oddalając skargi, podkreślił, że realizacja w planach 

zagospodarowania przestrzennego inwestycji celu publicznego jak planowana linia 

elektroenergetyczna, stanowi realizację ustawowego zadania organów władzy publicznej. Sąd 

wyjaśnił zasady władztwa planistycznego gmin i przekroczenia jego granic oraz zasady ochrony 

prawa własności. Zaskarżone uchwały poddał ocenie zarówno w kwestiach formalnoprawnych 

(zachowania trybu i zasad planistycznych), jak i merytorycznych, podkreślając potrzebę  

i obowiązek organu przy uchwalaniu planu zachowania i przestrzegania zasady 

proporcjonalności oraz równości. Oceniał także przedmiotowe uchwały w zakresie ich zgodności 

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej nie znajdując naruszenia art. 21 i 64 Konstytucji, jak  

i art. 5, 68 i 74 zarzucanych przez skarżących.  

Interesujący był przedmiot postępowania w sprawie II SA/Bk 1162/13. Ponieważ w planie 

województwa przewidziano linię elektroenergetyczną 400 kV Ełk – granica Państwa, zaszła 

konieczność zmian zapisów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin w granicach objętych przebiegiem linii. Rada jednej z gmin odstąpiła od 

uchwalenia zmiany studium i nie wykonała zobowiązania do dokonania tej czynności. Dlatego 

Wojewoda wydał zarządzenie zastępcze, podkreślając wymóg prawny zgodności planu ze 

studium, a ten warunek bez zmiany obowiązującego studium nie byłby spełniony. Sąd podzielił tę 

ocenę. 

Także jako interesujące wskazać można skargi na uchwały rady gminy w sprawie wyznaczenia 

kierunku rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Przykładem mogą być 

sprawy II SA/Bk 371/13, II SA/Bk 1009/13. W pierwszej z nich sąd zawarł tezę, że uchwała rady 

gminy podjęta z powołaniem się na przepisy art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. 

zm.), wprowadzająca na terenie gminy możliwość lokalizowania elektrowni wiatrowych o mocy 

powyżej 100 kW w odległości 1 500 m od zabudowań mieszkalnych oraz dopuszczająca 

lokalizację takich elektrowni w odległości mniejszej niż 1 500 m od takich zabudowań, ale pod 

warunkiem uzyskania zgód wszystkich ich właścicieli – ma charakter aktu prawa miejscowego 

podjętego bez upoważnienia ustawowego, co skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały. 

W sprawie II SA/Bk 1009/13 sąd stwierdził, że odnosząc się do art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 

ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o samorządzie gminnym wskazać należy, że powołane przepisy 

samoistnie nie mogą stanowić podstawy do podjęcia uchwały przez radę gminy a tym bardziej 

uchwały wprowadzającej ograniczenia w zakresie sytuowania turbin wiatrowych względem 

obiektów mieszkalnych. Art. 18 nie może w żadnym przypadku stanowić podstawy prawnej do 

nakładania jakichkolwiek zakazów, bowiem zawiera jedynie domniemanie kompetencji rady 

gminy we wszystkich sprawach, w których ustawa o samorządzie gminnym nie stanowi inaczej. 

Podstawą prawną do nakładania obowiązków nie mogą być także art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 

ustawy o samorządzie gminnym, określające zakres działania gminy i wymieniające przykładowy 

katalog tych zadań. Z kolei przepisy wskazane jako "w nawiązaniu" – art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 

pkt 3, 5 i 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczą podjęcia tzw. 

uchwały intencyjnej w przedmiocie uchwalenia studium kierunków i uwarunkowań 

zagospodarowania przestrzennego gminny. Również te przepisy nie mogły stanowić podstawy do 

podjęcia przez Radę Gminy zaskarżonej uchwały. 

Ilościowo wśród skarg na uchwały organów samorządowych dominowały skargi w przedmiocie 

uchwalenia bądź zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. W tej grupie na uwagę 

zasługują następujące sprawy: 

- II SA/Bk 643 /14 ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w B., sąd zredagował tezę, że 

dopuszczone Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej a przewidziane ustawą z dnia 27 marca 2003 

roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 647  

z późn. zm.) ograniczenia prawa własności innych podmiotów ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego podlegają kontroli sądowej poprzez pryzmat granic władztwa 

planistycznego tj. dopuszczalnego zakresu ograniczeń uprawnień właścicielskich treścią planu; 

- II SA/Bk 1036/13 ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, sąd postawił tezę, że w uchwale o zmianie planu 

miejscowego organ planistyczny ma obowiązek uwzględnić porządek prawny powstały wskutek 

zapadłej wcześniej, prawomocnej uchwały w przedmiocie scalenia i podziału gruntów. Jest to 

zgodne z zasadami sporządzania planu w świetle art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

- II SA/Bk 1123/13 ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, sąd stanął na stanowisku, że w sytuacji braku mapy 

zasadniczej, należy zlecić jej wykonanie. Pamiętać jednak trzeba, że mapa taka musi zostać 

sporządzona i złożona w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, a następnie, na 

potrzeby uchwalenia miejscowego planu, winna być stamtąd pobrana jej urzędowa kopia.  

W rozpoznawanej sprawie organ tego nie uczynił. Na mapie wykorzystanej do sporządzenia 

planu brak było pieczątek i podpisów osoby uprawnionej do sporządzenia mapy, brak 

potwierdzenia jej za zgodność z mapą zasadniczą znajdującą się w państwowym zasobie 

geodezyjnym i kartograficznym. Sąd ocenił, że nie jest to mapa pochodząca z zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych wymagana przepisami prawa. Naruszenie trybu sporządzania 
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planu w zakresie zastosowania nieprawidłowej mapy potraktowane zostało jako naruszenie 

istotne, stanowiące przesłankę stwierdzenia nieważności uchwały; 

- II SA/Bk 1195/13 ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, sąd wskazał, że mapa wykorzystana do celów 

planistycznych była, co jest na niej zapisane, mapą sytuacyjno-wysokościową, powstałą  

w "wyniku uzupełnienia treści mapy ewidencji gruntów i budynków o elementy uzbrojenia terenu 

(sieci podziemne i napowietrzne linie energetyczne, z pomiaru bezpośredniego i matryc map 

zasadniczych w skali 1:1000 a także rzeźby terenu i map zastępczych". Już samo określenie 

"map zastępczych" dyskwalifikuje mapę jako podstawę do naniesienia na nią ram planu 

zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji bowiem całej i długotrwałej procedury 

planistycznej, organ powinien zlecić wykonanie mapy zasadniczej w razie jej braku. Sąd 

zdyskwalifikował wykorzystaną w procedurze planistycznej mapę, na której  brak było pieczątek  

i podpisów osoby uprawnionej do sporządzenia mapy, brak potwierdzenia jej za zgodność  

z mapą zasadniczą znajdującą się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, brak 

podpisu geodety, który mapę sporządził. Sąd stwierdził, że nie może być sytuacji, gdy plan, 

często w znacznym stopniu ograniczający prawo własności poszczególnych podmiotów, 

sporządzany będzie ma mapach, które w istocie wcale nie muszą odzwierciedlać rzeczywistego 

stanu rzeczy. Inny tok myślenia i interpretacji przepisów ustawy planistycznej prowadziłby do 

wniosku, że plan można nanieść na każdej mapie, bez znaczenia kto ją wykonał, co z kolei 

prowadzi do konkluzji, iż w skrajnych przypadkach mogły by być to mapy skalowane  

z przeglądarek takich jak zoomi.pl czy gogle Word, co zdaniem sądu jest niedopuszczalne. 

Przedmiot zaskarżonych uchwał organów samorządowych oraz skarg jednostek 

samorządowych na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody był zróżnicowany. Oprócz 

zasygnalizowanych powyżej można nadto wskazać na następujące sprawy:  

- I SA/Bk 82/14 ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia wysokości opłat 

dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka 

transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej, sąd stwierdził, że legitymacji skarżącego 

do złożenia skargi nie uzasadnia twierdzenia o nałożeniu przez uchwałę na skarżącego, jak  

i innych pasażerów, obowiązku rejestrowania przy każdorazowym wejściu do autobusu karty 

elektronicznej. Należy bowiem zauważyć, że kwestionowany § 1 pkt 4 uchwały nie jest źródłem 

obowiązku polegającego na rejestracji przy wejściu do pojazdu karty elektronicznej, ciążącego na 

jednej ze stron umowy przewozu. Przepis ten ustanawia jedynie opłatę dodatkową za brak 

takiego zarejestrowania. Natomiast właściwym źródłem tego obowiązku jest § 9 ust. 1 w związku 

z § 7 pkt 1 Przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach publicznego transportu 

zbiorowego Białostockiej Komunikacji Miejskiej, stanowiących załącznik do uchwały Nr X/73/11 

Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 11 kwietnia 2011 r. Jest to zatem odrębny akt prawny. W celu 

zakwestionowania samego obowiązku rejestracji karty elektronicznej przy wejściu do pojazdu 

należy poddać skardze wskazaną powyżej uchwałę Nr X/73/11; 

- I SA/Bk 103/14 ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie szczegółowych zasad 

udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym 

prowadzonym przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub fizyczną oraz 

niepublicznym placówkom i szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, sąd stwierdził, 

że zaskarżona uchwała w kwestionowanej regulacji stanowi, że "w sprawach kontroli nie 

unormowanych w ust. 1-5 stosuje się przepisy obowiązującego zarządzenia wewnętrznego 

Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie wykonywania kontroli przez pracowników Urzędu 

Miejskiego w Białymstoku". Treść powyższego paragrafu niewątpliwie przekazuje uprawnienie do 
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szczegółowego uregulowania spraw związanych z kontrolą w podmiotach otrzymujących dotację 

dla Prezydenta Miasta Białegostoku, który to w drodze wewnętrznego zarządzenia tę kwestię 

uregulował. Powyższe, w ocenie sądu, niewątpliwie stanowi formę przekazania uprawnień do 

uregulowania kwestii związanych z kontrolą, zastrzeżoną wyłącznie dla organu stanowiącego 

gminy, na rzecz organu wykonawczego gminy, do czego Rada Miasta w Białymstoku nie była 

uprawniona. Takie scedowanie uprawnień przez Radę Miasta na rzecz Prezydenta stanowi 

przekroczenie delegacji ustawowej wynikającej z art. 90 ust. 4 u.s.o. oraz stanowi pogwałcenie 

treści art. 94 w zw. z art. 7 Konstytucji RP; 

- I SA/Bk 273/14 ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie ustalenia wysokości 

dotacji w 2014 r. na jednego ucznia niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych 

wpisanych do ewidencji prowadzonych przez Starostę, sąd stwierdził, że zgodnie z brzmieniem 

art. 90 ust. 3 u.s.o. dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 

niewymienionych w ust. 2a przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej  

50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50 % 

ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych 

w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod 

warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielania 

dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielania dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3h oraz 3i. W przypadku braku na terenie gminy lub 

powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są 

wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej 

danego typu lub rodzaju. Przepis ten wprowadza w istocie jasne zasady ustalania wysokości 

dotacji dla tego typu szkół, wprowadzając zasadę odnoszenia ich wysokości do szkół tego 

samego typu i rodzaju i to zarówno w przypadku, gdy takie szkoły znajdują się na terenie danej 

gminy lub powiatu, jak i w przypadku konieczności brania pod uwagę najbliższej gminy lub 

powiatu. Zatem, zdaniem sądu, przyjęcie przez organ kwot stanowiących podstawę wyliczeń 

dotacji w sposób dowolny poprzez posłużenie się przy wyborze kwoty kryterium ekonomicznym, 

w sytuacji gdy ustawodawca takiej możliwości nie przewidział, jest naruszeniem zasad wyliczania 

dotacji wynikających z brzmienia art. 90 u.s.o. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały; 

- II SA/Bk 855/13 ze skargi Wojewody na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie nadania 

statutu S. P. P. Z.O.Z w Ch., sąd zawarł tezę, że za istotne naruszenie prawa w rozumieniu art. 

82 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., 

poz. 596 z późn. zm.) uznać należy także sytuację, gdy treść zakwestionowanej regulacji byłaby 

inna (miałaby inne brzmienie) w sytuacji jej sformułowania zgodnie z prawem. Ustawodawca 

dokonał wyraźnego odróżnienia stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż 

szpitalne od świadczeń szpitalnych oraz dla każdego z tych rodzajów działalności leczniczej 

przewidział inną organizacyjną formę jej świadczenia: szpital (jako wyodrębnione 

przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego) dla świadczeń szpitalnych, inne niż szpital wyodrębnione 

przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego np. określonego rodzaju zakłady dla świadczeń innych 

niż szpitalne, ale podobnie jak szpitalne całodobowych i stacjonarnych (art. 2 ust. 1 pkt 8 i 9 oraz 

art. 12 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, 

poz. 654 z późn. zm.). Zakład opiekuńczo–leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną jako 

realizujący świadczenia zdrowotne stacjonarne i całodobowe inne niż szpitalne nie może 

stanowić w obecnym stanie prawnym tj. na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej, 

jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa o nazwie „szpital”. W strukturze organizacyjnej 

podmiotu leczniczego powinien być wyodrębnionym od szpitala przedsiębiorstwem; 
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- II SA/Bk 122/14 ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia 

nieważności zarządzenia Wójta Gminy w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości, 

Sąd zawarł tezę, że przepis art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) pozostawia 

organowi decyzyjnemu (wójtowi gminy) ocenę wystąpienia przesłanki pierwszeństwa  

w bezprzetargowym nabyciu nieruchomości gminnej, która samodzielnie nie może być 

zagospodarowana a może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości podmiotu 

zainteresowanego jej nabyciem. Oderwane od okoliczności faktycznych danego przypadku 

założenie, że sam fakt przylegania nieruchomości gminnej do dwóch nieruchomości jest 

równoznaczny z funkcjonalnym powiązaniem nieruchomości z każdą z przyległych działek  

i automatycznie wyklucza bezprzetargowy tryb sprzedaży, narusza zastrzeżone organowi 

wykonawczemu gminy prawo wyboru nabywcy nieruchomości. 

 

18. Sprawy z zakresu ustroju i organizacji samorządu terytorialnego  

 

Sprawy omawianej kategorii stanowią znikomy procent spraw rozpoznawanych w sądzie.  

W 2014 roku rozpoznano łącznie 8 spraw, w tym 7 na rozprawie, a 1 na posiedzeniu niejawnym. 

Na 7 spraw rozpoznanych na rozprawie w 7 sprawach skargę oddalono. W ujęciu 

przedmiotowym 1 sprawa dotyczyła radnych, a 7 spraw to „inne o symbolu podstawowym 626". 

Z rozpoznanych merytorycznie w tej kategorii spraw na uwagę zasługują następujące: 

- w sprawie II SA/Bk 52/14 ze skargi za zarządzenie zstępcze Wojewody w przedmiocie 

wygaśnięcia mandatu radnego, sąd stwierdził, że regulacja art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym ustanawia kategoryczny zakaz prowadzenia przez radnych działalności gospodarczej 

(na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami) z wykorzystaniem mienia komunalnego 

gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzania taką działalnością lub pozostawanie 

przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Powołana regulacja ma 

niewątpliwie charakter represyjny, bowiem naruszenie zakazu prowadzenia działalności 

gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy stanowi podstawę do stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego. W każdym bowiem przypadku, gdy stowarzyszenie korzystając  

z gminnych obiektów sportowych pobiera opłaty za reklamy, sprzedaż biletów, wynajęcie boiska, 

oznacza to, że prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy. 

Wskazane orzeczenie warte jest przywołania dlatego, że sąd opowiedział się w nim za 

restrykcyjną linią orzeczniczą w zakresie stosowania art. 24 f ust. 1 ustawy  

o samorządzie gminnym (w przeciwieństwie do wyroku NSA z 31 stycznia 2013 r., sygn. akt  

II OSK 2926/12). Zaś NSA w wyroku z dnia 3 października 2014 r., sygn. akt II OSK 2292/14, 

opowiedział się za linią orzeczniczą restrykcyjną i dodatkowo dokonał szczegółowej wykładni 

odnośnie pojęcia „prowadzenie działalności gospodarczej”; 

- w sprawie II SA/Bk 253/14 ze skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie 

wygaśnięcia mandatu radnego, sąd m.in. stwierdził, że wydanie zarządzenia zastępczego  

w sprawie wygaśnięcia mandatu ma charakter obligatoryjny i przed wydaniem takiego 

zarządzenia ustawa nie przewiduje wymogu wysłuchania wyjaśnień radnego. Stanowisko to 

zostało zaaprobowane przez NSA w wyroku z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. akt II OSK 2055/14, 

w następujący sposób: „Przewidziana art. 190 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja 

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 

1190 ze zm.) instytucja umożliwienia radnemu złożenia wyjaśnień przed podjęciem uchwały  

o wygaśnięciu mandatu odnosi się do rady, a nie do wojewody. Przepis art. 190 ust. 3 Ordynacji 
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wyborczej do rad gmin, rad powiatu i sejmików województwa nakłada obowiązek wysłuchania 

radnego na radę przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu, nie zaś na wojewodę przed 

wydaniem zarządzenia zastępczego”; 

- w sprawie II SA/Bk 458/13 ze skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie 

wygaśnięcia mandatu Burmistrza, sąd m.in. stwierdził, że w pierwszej kolejności rozważenia 

wymagała kwestia dopuszczalności wyrokowania co do meritum w sprawie, bowiem sąd orzekał 

w 4 dni po przeprowadzeniu nowych wyborów samorządowych. Powyższa okoliczność, w ocenie 

sądu, nie tamowała rozpoznania sprawy co do meritum, bowiem według art. 29 ust. 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po upływie 

kadencji, wójt pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta 

albo osobę, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji wójta. Z kolei według art. 

29 a ust. 1 ustawy objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady 

gminy ślubowania. W celu złożenia przez wójta ślubowania komisarz wyborczy zwołuje sesję 

rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów 

wójtów na obszarze kraju. Z ustaleń sądu wynikało, że ślubowanie nie miało jeszcze miejsca 

zatem skarżący w świetle wspomnianego art. 29 ustawy na dzień wyrokowania pełnił swoją 

funkcję w oparciu o mandat wyborczy udzielony 4 lata temu. 

W pozostałych sprawach przedmiotowej kategorii nie odnotowano rozstrzygnięć, które  

w sposób zasadniczy wniosłyby nowe stanowiska do orzecznictwa sądów administracyjnych. 

 

19. Sprawy z zakresu pomocy społecznej 

 

W 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpoznał 443 sprawy z zakresu 

pomocy społecznej , czyli o 182 sprawy więcej niż w roku ubiegłym. 

W przedmiocie zasiłków celowych i okresowych (podsymbol 6320) rozpoznanych zostało 54 

spraw (w tym 4 sprawy na posiedzeniu niejawnym). Spośród spraw rozpoznanych na rozprawie, 

w 49 sprawach skargę oddalono. Tylko w jednym przypadku skargę uwzględniono poprzez 

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji (II SA/Bk 177/14). Na kanwie tej sprawy 

sformułowano następującą tezę: „Przepis art. 138 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) daje 

organowi odwoławczemu prawo rozpoznania odwołania i orzeczenia o jego zasadności lub jej 

braku w jeden ze wskazanych w tym przepisie sposobów, tylko wobec zaskarżonej (wskazanej 

przez stronę) decyzji (która funkcjonuje w obrocie prawnym). Zatem nie upoważnia do 

rozpoznania odwołania od decyzji niezaskarżonej przez stronę lub nieistniejącej. Takie 

rozpoznanie stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.”.  

W przedmiocie zasiłków stałych (sprawy o podsymbolu 6321) rozpoznano 10 spraw. We 

wszystkich przypadkach skargi zostały oddalone.  

Nadto rozpoznano 28 spraw (w tym 4 sprawy na posiedzeniu niejawnym) z zakresu „usługi 

opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej” (sprawy o podsymbolu 6322). W 17 

przypadkach skargi zostały oddalone a w 7 sprawach uchylono zaskarżone rozstrzygnięcia.  

W większości przypadków uchylono decyzje, których przedmiotem było zobowiązanie do zapłaty 

tytułem zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę na poczet opłat za pobyt w domu 

pomocy społecznej (II SA/Bk 950/13, 38/14 i 449/14, 542/14). Powodem uchylenia zaskarżonych 

decyzji było nieprawidłowe rozumienie przez organy mechanizmu wnoszenia opłat zastępczych 

przez gminę i następnie żądanie zwrotu tych opłat od osób zobowiązanych na podstawie art. 61 

ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (dalej: u.p.s.). We wszystkich sprawach organy 
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zobowiązały do zwrotu opłaty zastępczej bez uprzedniego określenia decyzją administracyjną 

wysokości tej opłaty oraz kręgu osób zobligowanych do ewentualnego jej ponoszenia.  

Dodatkowo w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 542/14 sąd stwierdził błędną wykładnię art. 8 ust. 3, 4  

i 11 u.p.s. wskazując „(…) że dochodem w rozumieniu art. 8 ust. 3 u.p.s., a w konsekwencji także 

w rozumieniu art. 61 ust. 2 pkt 1 u.p.s., mogą być oszczędności zgromadzone na lokacie 

bankowej terminowej. Dla wliczenia tych środków do dochodu w rozumieniu art. 8 ust. 3 u.p.s. 

istotne jest, by zostały uzyskane w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku  

o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz by zostały uzyskane w kwocie wyższej niż 

pięciokrotna wysokość kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 u.p.s.”. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 743/13 w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego  

w kwocie 200 zł na zakup artykułów żywnościowych, oddalając skargę sąd sformułował 

następującą tezę dotyczącą wyliczania dochodu rodziny na podstawie przepisów ustawy  

o pomocy społecznej: „uzyskiwanie pomocy stypendialnej na podstawie przepisów regulujących 

kształcenie wyższe objęte jest innym niż system oświaty aktem prawnym tj. ustawą z dnia  

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. 

zm.). Pomocy uzyskiwanej w oparciu o przepisy o szkolnictwie wyższym prawodawca nie 

wymienił w art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej jako podlegającą odliczeniu od dochodu 

ustalanego na potrzeby spraw o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Ustawa z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. 

zm.) dotyczy sposobu wykonywania obowiązku szkolnego. Zgodnie bowiem z art. 70 ust. 1 

Konstytucji RP nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia. Natomiast nauka pobierana po 

ukończeniu wskazanego wieku ma charakter dobrowolny i odbywa się na zasadach, które 

sformułowane zostały m.in. w prawie o szkolnictwie wyższym. Zatem czym innym jest pomoc 

socjalna otrzymywana na podstawie przepisów o systemie oświaty (art. 8 ust. 4 pkt 3 ustawy  

o pomocy społecznej), a czym innym pomoc otrzymywana na podstawie przepisów prawa o 

szkolnictwie wyższym”. 

W sprawie II SA/Bk 330/14 w przedmiocie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami spór dotyczył 

wysokości przyznanego stronie dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  

z urlopu wychowawczego. Sąd podzielił stanowisko strony, że przedmiotowy dodatek przysługuje 

na każde dziecko urodzone podczas jednego porodu. Swoje stanowisko w tym zakresie sąd oparł 

na tezie uchwały NSA z dnia 26 czerwca 2014 r., w której stwierdzono, że dodatek z tytułu opieki 

nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego w celu 

sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 

przysługuje do zasiłku rodzinnego na każde z tych dzieci (sygn. akt I OPS 15/13). Największą 

grupę spraw z zakresu pomocy społecznej stanowiły sprawy o podsymbolu 6329 dotyczące 

świadczeń opiekuńczych. W 2014 r. WSA w Białymstoku rozpoznał 351 spraw z tego zakresu 

czyli ponad 2 razy więcej niż w 2013 roku (było ich wówczas – 163). Na rozprawie rozpoznano 

164 sprawy, w 60 sprawach skargę uwzględniono, w 102 oddalono a 2 sprawy załatwiono „w inny 

sposób”. Na posiedzeniu niejawnym rozpoznano 187 spraw, w 13 sprawach skargę odrzucono.  

Przeważająca ilość spraw z tego zakresu dotyczyła wprowadzonego do ustawy o świadczeniach 

rodzinnych z dniem 1 stycznia 2013 roku nowego świadczenia tzw. specjalnego zasiłku 

opiekuńczego – art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych (dalej: u.ś.r.). Ustawodawca 

wprowadzając specjalny zasiłek opiekuńczy, stanowiący dla części rodzin to samo świadczenie, 

co uprzednio świadczenie pielęgnacyjne, pominął przesłankę „niepodejmowania zatrudnienia” 

jako okoliczność uzasadniającą przyznanie tego świadczenia na równi z „rezygnacją  
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z zatrudnienia”. Inaczej niż w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego – art. 17 ust. 1 u.ś.r. – 

postanowiono, że świadczenie to przysługuje wyłącznie tym osobom, które sprawują opiekę nad 

osobami niepełnosprawnymi na skutek tylko rezygnacji z wykonywanej uprzednio pracy. 

Jednocześnie ustawodawca wprowadzając nowe świadczenie w art. 11 ust. 1 i 3 ustawy 

nowelizującej postanowił, że osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie 

przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości 

do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych. 

Wydane zaś na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do 

świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w ust. 

1, to jest po 30 czerwca 2013 r. Zaistniały stan prawny doprowadził do takiej sytuacji, w której 

wielu świadczeniobiorców utraciło ex lege prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie 

nie uzyskało uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego z uwagi na brak spełnienia 

przesłanki rezygnacji z zatrudnienia. Przedmiotem skarg do sądu administracyjnego uczyniono 

decyzje odmawiające przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego a istota problemu w tych 

sprawach dotyczyła rozumienia pojęcia rezygnacji z zatrudnienia. Interpretacja powołanego 

pojęcia wywołała daleko idącą niejednolitość w orzecznictwie organów a także w orzecznictwie 

sądów administracyjnych.  

W zakresie rozumienia pojęcia rezygnacji z zatrudnienia wyróżnić można przynajmniej trzy 

poglądy. Według pierwszego poglądu przez rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

należy rozumieć również niepodejmowanie takiej działalności. W opozycji do tej linii orzeczniczej 

pozostają wyroki, w których sądy, kierując się literalną wykładnią przepisu art. 16a ust. 1 u.ś.r., 

odmawiały przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego osobom, które nie podejmowały 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki, uznając, iż świadczenie to 

przysługuje wyłącznie tym osobom, które w celu sprawowania opieki rezygnują z ww. 

działalności. Według trzeciego poglądu wykładnia językowa kwestionowanego przepisu prowadzi 

do naruszenia art. 32 ust. 1 Konstytucji i dlatego też specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje 

także osobom, które nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania 

opieki.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku stanął na stanowisku, że po wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r., K 27/13, którym stwierdzono niezgodność przepisów art. 11 

ust. 1 i 3 ustawy nowelizującej z Konstytucją, pod pojęciem „rezygnacji z zatrudnienia” zawartym 

w art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych w odniesieniu do osób, którym uprzednio 

przyznano świadczenie pielęgnacyjne na okres dłuższy niż 30 czerwca 2013 r. należy rozumieć 

również niepodejmowanie zatrudnienia (sygn. akt: II SA/Bk 683/13, 755/13, 765/13767/13, 

833/13). Sąd uchylając decyzje nakazywał w ponownie prowadzonym postępowaniu ustalenie, 

na jaki okres strona miała przyznane świadczenie pielęgnacyjne i w zależności od poczynionych 

ustaleń nakazywał aby organy: 

- w przypadku gdy decyzja o świadczeniu została wydana na czas nieokreślony ponownie 

realizowały prawa strony wynikające z tej decyzji i jednoczenie odmawiały przyznania 

świadczenia na podstawie art. 16a z uwagi na funkcjonalną tożsamość obu świadczeń i zakaz 

dublowania; 

- w przypadku gdy decyzja została wydana na okres dłuższy niż do 30 czerwca 2013 r. ale okres 

świadczenia wskazany w decyzji już upłynął, rozpoznawały wniosek o przyznanie specjalnego 

świadczenia opiekuńczego mając na względzie pogląd, że przesłanka rezygnacji z zatrudnienia 

jest równoznaczna z jego niepodejmowaniem; 
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- w przypadku gdy została wydana decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o przyznaniu 

świadczenia pielęgnacyjnego – na podstawie art. 162 § 1 k.p.a., rozpoznawały wniosek  

o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego mając także na względzie pogląd, że przesłanka 

rezygnacji z zatrudnienia jest równoznaczna z jego niepodejmowaniem. 

Z uwagi na wskazaną powyżej rozbieżność interpretacyjną doszło do przedstawienia pytania 

prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 

(postanowienie z dnia 12 grudnia 2013 r. sygn. akt II SA/Po 1026/13), czy art. 16a ust. 1 ustawy  

o świadczeniach rodzinnych, w zakresie w jakim pomija wśród uprawnionych do uzyskania 

specjalnego świadczenia opiekuńczego osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które 

nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania 

stałej opieki […], jest zgodny z: art. 2, art. 18, art. 32 ust. 1, art. 71 Konstytucji RP. Na skutek tego 

pytania WSA w Białymstoku zawiesił postępowania sądowe toczące się w przedmiocie 

specjalnego zasiłku opiekuńczego. Postanowieniem z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. akt P 1/14 TK 

umorzył postępowanie między innymi dlatego, że Sejm wykonując wyrok TK o sygn. akt K 27/13 

uchwalił ustawę regulującą sytuację prawną podmiotów, które utraciły świadczenia rodzinne  

w związku z wejściem w życie ustawy zmieniającej z 2012 r. Zgodnie z art. 5 w zw. z art. 8 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów istnieje możliwość 

złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekunów, którzy 1 lipca 2013 r. utracili prawo do 

zasiłku na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy zmieniającej z 2012 r. W związku z zakończeniem 

postępowania przed TK zainicjowanym wnioskiem WSA w Poznaniu, tutejszy sąd podjął 

zawieszone postępowania. W zdecydowanej większości podjęte postępowania zostały umorzone 

na posiedzeniu niejawnym z uwagi na cofnięcie skarg przez osoby, którym zostało już przyznane 

nowe świadczenie czyli zasiłek dla opiekunów. W sprawach rozpoznanych merytorycznie przez 

sąd uchylano zaskarżone decyzje (II SA/Bk 765/14. 766/14, 767/14, 768/14, 811/14, 813/14, 

814/14). Sąd nie akceptował wykładni art. 16a ust. 1 ustawy dokonywanej przez organy, zgodnie 

z którą specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje wyłącznie tym osobom uprawnionym, które 

sprawują faktyczną opiekę nad osobami niepełnosprawnymi na skutek tylko rezygnacji  

z wykonywanej uprzednio pracy. W ocenie sądu taka interpretacja przepisu jest nie do 

pogodzenia z konstytucyjną zasadą równości wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP. Dokonana 

przez organy wykładnia art. 16a ust. 1 u.ś.r. prowadzi do zróżnicowania sytuacji prawnej osób 

sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi, w stosunku do których niepełnosprawność 

powstała w okolicznościach wskazanych w art. 17 ust. 1b u.ś.r. (czyli beneficjentów świadczenia 

pielęgnacyjnego) od sytuacji prawnej osób sprawujących opiekę nad „pozostałymi 

niepełnosprawnymi", ale także zastosowana przez organy wykładnia różnicuje w sposób 

całkowicie niezrozumiały potencjalnych beneficjentów specjalnego zasiłku opiekuńczego na tych, 

którzy podejmują się sprawowania opieki na skutek rezygnacji z pracy oraz na tych, którzy tak 

samo jak poprzedni podejmują się i sprawują stałą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem 

rodziny, jednakże nie pozostając w zatrudnieniu powstrzymują się od podejmowania określonej 

pracy zarobkowej z uwagi na konieczność sprawowania tej opieki (tzn. rezygnują z podjęcia 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej). W ocenie sądu nie sposób jest przyjąć za zgodne z art. 

32 Konstytucji RP, że w przypadku dwóch osób, tak samo sprawujących stałą opiekę nad 

niepełnosprawnym członkiem rodziny, jednej z nich przysługiwać będzie prawo do specjalnego 

zasiłku opiekuńczego, gdyż w celu tej opieki osoba ta dokonała rezygnacji z zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej, natomiast drugiej prawo to nie będzie przysługiwać, gdyż osoba ta – 

pomimo sprawowania faktycznej opieki i spowodowanej tym obiektywnej niemożności podjęcia 

zatrudnienia – nie wypełnia przesłanki „rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej". 
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Jako wzmocnienie swojej argumentacji w tym zakresie sąd wskazywał, że art. 17 ustawy z dniem 

1 stycznia 2015 r. zmienia treść art. 16a ust. 1 u.ś.r., który wyraźnie uregulował kwestię prawa do 

świadczeń opiekuńczych również tych opiekunów, którzy nie podejmowali zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej.  

W tym zakresie można odnotować sprawę II SA/Bk 1027/14, w której skarga został oddalona. 

Sąd w tej sprawie przyjął, że nawet przychylna dla strony, celowościowa wykładnia przepisu art. 

16a ust. 1, nie pozwalałaby na uznanie przesłanki rezygnacji z zatrudnienia za spełnioną przy jej 

zrównaniu z niepodejmowaniem zatrudnienia, albowiem strona już w momencie składania 

wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy miała prawie 74 lata, a zatem była w wieku emerytalnym 

tzw. poprodukcyjnym, który faktycznie nie pozwalałby jej podjąć zatrudnienia.  

Wartą zaakcentowania jest również sprawa II SA/Bk 104/14, w której sąd uchylając 

rozstrzygnięcie wydane w przedmiocie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 

sformułował następującą tezę: „Przepis art. 16a u.ś.r. nie stanowi podstawy prawnej do odmowy 

przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego studentowi studiów stacjonarnych pod warunkiem 

spełnienia przez niego pozostałych przesłanek tego przepisu, zwłaszcza możliwości 

sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny”.  

Na kanwie skarg dotyczących nowego świadczenia dla opiekunów przedmiotem rozbieżnych 

stanowisk składów orzekających tutejszego sądu było stosowanie przepisu art. 17 ust. 5 pkt 4 

u.ś.r. Przepis powyższy w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą z dnia 19 sierpnia 2011 r.  

(Dz. U. z 2011r. nr 205, poz. 1212) wyłączył prawo do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego w 

sytuacji, gdy „osoba w rodzinie ubiegającego się o to świadczenie ma ustalone prawo do dodatku 

do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub 

inną osobę w rodzinie lub poza rodziną”. Różnica stanowisk powstała na tle kontrolowanych 

odmów przyznania zasiłku dla opiekuna dla osób pobierających do dnia 30 czerwca 2013 r. 

świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowanej opieki nad inną, niż dziecko, osobą bliską 

niepełnosprawną, dla których przyznanie zasiłku dla opiekuna ustawodawca uzależnił od 

spełnienia warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określonych u.ś.r. w brzmieniu 

obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (stosownie do treści art. 2 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów). W sprawie II SA/Bk 762/14 sąd 

– z powołaniem się na negatywną przesłankę z art. 17 ust. 5 pkt 4 u.ś.r. – uchylił decyzję 

odmawiającą przyznania zasiłku dla opiekuna niepełnosprawnego ojca z uwagi na ustalenie, że 

małżonek wnioskodawcy miał ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad 

niepełnosprawnym synem. W ocenie sądu, przepis art. 17 ust. 5 pkt 4 dotyczy sytuacji, gdy 

osoba wnioskuje o przyznanie świadczenia na osobę wymagającą opieki, na którą ustalone już 

zostało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz innego członka rodziny, ewentualnie 

sytuacji, gdy wnioskodawca ma już ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz 

innej osoby wymagającej opieki. Tym samym sąd uznał, że przepis nie wyklucza prawa do 

otrzymywania w jednej rodzinie kilku świadczeń z tytułu opieki nad różnymi osobami bliskimi. 

Odmienne stanowisko zajął skład orzekający w sprawie II SA/Bk 997/14 oddalając skargę 

wnioskodawcy ubiegającego się o zasiłek dla opiekuna niepełnosprawnej matki, któremu tego 

zasiłku odmówiono po ustaleniu, że małżonek wnioskodawcy otrzymuje zasiłek dla opiekuna  

z tytułu opieki nad swoją matką. Uzasadnienie wyroku nie było sporządzone z uwagi na brak 

wniosku. Z informacji przekazanych na naradzie przez sędziego sprawozdawcę wynikało, że 

przyznanie w 2011 r. każdemu z małżonków świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu opieki nad 

swoim rodzicem nastąpiło przed zmianą art. 17 ust. 5 pkt 4 u.ś.r. tj. przy pierwotnym brzmieniu 

przepisu, który wykluczał prawo do więcej niż jednego świadczenia pielęgnacyjnego jedynie  
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z tytułu opieki nad dziećmi niezależnie od ilości dzieci niepełnosprawnych. Składowi 

orzekającemu w tej sprawie znany był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 

roku w sprawie SK 7/11 stwierdzający niekonstytucyjność art. 17 ust. 5 pkt 4 u.ś.r. w brzmieniu 

obowiązującym do 13 października 2011 r. w zakresie, w jakim uniemożliwiał przyznanie prawa 

do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem  

w sytuacji, gdy drugi z rodziców miał ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne 

niepełnosprawne dziecko w rodzinie. Skład orzekający uznał, że wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego dotyczy sytuacji konieczności sprawowania opieki nad kilkoma 

niepełnosprawnymi dziećmi tych samych opiekunów (jednych małżonków tworzących z dziećmi 

jedną rodzinę) i nie ma znaczenia dla sprawy rozpatrywanej, w której konieczność świadczenia 

opieki nad swoim rodzicem nie jest związana z istnieniem obowiązku alimentacyjnego obojga 

małżonków względem każdego z niepełnosprawnych rodziców (teściów) w przeciwieństwie do 

obowiązku każdego z małżonków (rodziców) alimentowania każdego swojego dziecka. Skład 

orzekający stwierdził, że ustawodawca konsekwentnie i świadomie powiązał prawo do świadczeń 

opiekuńczych finansowanych ze środków publicznych z systemem pomocy rodzinie, o czym 

świadczy brzmienie art. 16a ust. 8 pkt 4 i 5 i 17 ust. 5 pkt 4 i 5 u.ś.r., obowiązujące od 1 stycznia 

2013 roku, wykluczające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku 

opiekuńczego zarówno w sytuacji, gdy członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma prawo do 

specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego i gdy na osobę wymagającą 

opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia 

pielęgnacyjnego. Skład orzekający w omawianej sprawie stwierdził przy tym, że nie znalazł 

podstaw do występowania do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym o konstytucyjność 

art. 17 ust. 5 pkt 4 w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą z dnia 19 sierpnia 2011 roku, 

bowiem okoliczności sprawy wskazywały, że równolegle z ujawnioną wyżej negatywną 

przesłanką przyznania zasiłku dla opiekuna, współistniała inna przeszkoda do uzyskania zasiłku 

w postaci faktycznego braku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 

wnioskodawcę, nadal ubezpieczonego w KRUS. 

Kolejnym wyrokiem TK z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13 stwierdzono 

niezgodność art. 17 ust. 1b u.ś.r. w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią 

wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności z art. 

32 ust. 1 Konstytucji RP. Na skutek tego wyroku w sprawie II SA/Bk 1033/14 uchylono decyzję  

o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego wobec niespełnienia przesłanka z art. 17 

ust. 1b u.ś.r., ponieważ w przypadku syna skarżącej data powstania jego niepełnosprawności nie 

powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole 

wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.  

Kolejną grupą spraw wymagającą odnotowania były sprawy, w których WSA w Białymstoku 

podzielił wypracowaną przez sądy administracyjne linię orzeczniczą weryfikującą skutki uchwały 

NSA sygn. akt I OPS 5/12. Mianowicie uznano, że należy wykluczyć automatyzm oceny 

polegający na tym, iż w każdym przypadku posiadania (bycia właścicielem) gospodarstwa 

rolnego nie przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Możliwe są bowiem przypadki,  

w których posiadanie i tytuł własności do gospodarstwa rolnego nie oznacza bycia rolnikiem  

i prowadzenia gospodarstwa rolnego, bowiem osoba może jedynie zamieszkiwać na terenie 

gospodarstwa, ale nie brać udziału w pracach związanych z jego prowadzeniem, nie zarządzać 

tymi pracami i może być zatrudniona poza rolnictwem (vide wyroki w sprawach: II SA/Bk 735/13, 

760/13, 761/13, 782/13, 810/13, 838/13, 906/13, 910/13, 936/13. 976/13, 360/14). W takich 
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przypadkach, gdy istnieją wątpliwości co do kwestii faktycznego prowadzenia gospodarstwa 

rolnego przez osobę będącą jego właścicielem lub współwłaścicielem, sądy uchylały decyzje  

o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i nakazywały organom dokonanie ustaleń co 

do okoliczności faktycznego prowadzenia gospodarstwa rolnego. W sprawie II SA/Bk 176/14 

sformułowano tezę, że: „Negatywna przesłanka przyznania rolnikowi świadczenia 

pielęgnacyjnego odnosi się wyłącznie do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne. Samo 

posiadanie gruntów rolnych o powierzchni niepozwalającej na objęcie rolniczym obowiązkowym 

ubezpieczeniem społecznym, z którym to posiadaniem nie wiąże się ani faktyczne uprawianie 

gruntów, ani też zarządzanie nimi i czerpanie korzyści finansowych, nie pozbawia rolnika 

uprawnienia do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego”.  

 

20. Sprawy z zakresu ewidencji ludności  

 

W 2014 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wpłynęło 29 spraw  

z zakresu ewidencji ludności (symbol 605), zaś z 2013 roku zostało do rozstrzygnięcia 7 spraw. 

Załatwiono 31 spraw, w których 18 skarg oddalono, 3 skargi uwzględniono, 9 skarg odrzucono,  

1 załatwiono w inny sposób, a 5 spraw oczekuje na wyznaczenie terminu. 

Zdecydowaną większość spraw, jak w latach poprzednich, stanowiły skargi na ostateczne 

decyzje organów w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego. W większości rozstrzygnięcia  

w tym zakresie, jak wyżej wykazano, polegały na oddaleniu skargi. Z uwagi jednak na brak 

wniosków stron o uzasadnienie – nie można przytoczyć przesłanek, którymi kierował się sąd przy 

wydaniu orzeczenia.  

W sprawach, w których sporządzono uzasadnienie Sąd oddalając skargę, dokonywał wykładni 

art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Podkreślał, że jedyną 

przesłanką wymeldowania jest fakt opuszczenia miejsca zameldowania bez dopełnienia 

obowiązku wymeldowania. Kontynuowano pogląd utrwalony w orzecznictwie, iż o opuszczeniu 

miejsca pobytu stałego można mówić jedynie wówczas, gdy ma ono charakter trwały  

i dobrowolny. O trwałości opuszczenia miejsca pobytu świadczy upływ czasu, tj. okres 

pozostawania poza miejscem dotychczasowego pobytu, a o dobrowolności opuszczenia, 

samodzielna rezygnacja z przebywania pod danym adresem niewywołana przymusem fizycznym 

czy psychicznym osoby trzeciej. 

Wśród spraw z zakresu ewidencji ludności na uwagę zasługują wyroki w sprawach II SA/Bk 

102/14 i II SA/Bk 103/14, w których sąd, uchylając zaskarżone orzeczenia organu, stwierdził, że 

w sprawach tych materiał dowodowy nie został należycie zebrany. Organy, mimo wielu 

dokonanych czynności w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, nie podjęły wszelkich działań 

niezbędnych do wyjaśnienia sprawy i dokładnego ustalenia stanu faktycznego. Sąd podkreślił, że 

stwierdzenie, iż  ktoś przebywa pod konkretnym adresem z zamiarem stałego pobytu może mieć 

miejsce wówczas, gdy, po pierwsze, w sposób faktyczny koncentruje tam swoje życie, po drugie 

zaś, po jego stronie istnieje zamiar kontynuacji takiego stanu. Samo przebywanie pod 

oznaczonym adresem, nawet jeśli ma charakter dobrowolny i trwały, nie przesądza o stałym 

charakterze pobytu. Musi być ono połączone z wolą przebywania. Również sam zamiar stałego 

pobytu w oznaczonym miejscu, nie przesądza o stałym jego charakterze. Towarzyszyć musi mu 

przebywanie pod oznaczonym adresem, które polega na skoncentrowaniu w nim swoich 

osobistych i majątkowych interesów”. Podkreślano, że przy ocenie przesłanki wymeldowania, 

jaką jest zamiar opuszczenia lub nieopuszczenia lokalu, należy uwzględniać wszystkie 

okoliczności danej sprawy, pamiętając o tym, że w procedurze administracyjnej wszystkim 
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dopuszczonym w sprawie dowodom przyznawana jest równa moc dowodowa (art. 75 k.p.a.) 

Rozstrzygając sprawę organ administracyjny ocenia czy dana okoliczność została udowodniona, 

a wnioski w tym zakresie opiera na całokształcie zgromadzonego materiału dowodowego (art. 80 

k.p.a.). Przy tym należy badać rzeczywisty zamiar osoby, która ma być wymeldowana,  

a w szczególności jego trwałość i dobrowolność. Przy ustalaniu zamiaru nie można poprzestać 

wyłącznie na oświadczeniach zainteresowanej strony, ale należy wziąć pod uwagę obiektywne, 

możliwe do stwierdzenia okoliczności towarzyszące opuszczeniu czy nieprzebywaniu w sposób 

stały w lokalu. Wiarygodność deklaracji osoby wymeldowanej o zamiarze powrotu czy  

o faktycznym przebywaniu w lokalu powinna zostać oceniona w kontekście wszystkich 

ustalonych w sprawie, obiektywnych okoliczności. 

Ciekawą problematykę zawiera uzasadnienie w sprawie II SA/Bk 1095/13, w której sąd zawarł 

tezę, że wpisy w dowodzie osobistym mają charakter wtórny, oparty o zapisy ewidencyjne.  

Art. 37 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji i dowodach osobistych  

(Dz.U. z 2006 r., nr 139, poz. 993 ze zm.) nie daje organowi uprawnień do wpisania w dowodzie 

osobistym innego miejsca zameldowania. Skoro więc skarżąca zameldowana jest pod innym 

adresem to nie można wpisać do nowego dowodu adresu innego (wskazanego przez nią we 

wniosku o wydanie dowodu osobistego z uwagi na upływ terminu jego ważności). 

Inną interesującą sprawą była sprawa II SA/Bk 1051/13, w której sąd oddalając skargę stwierdził, 

że wystarczającą podstawą prawną wydania decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu stanu 

cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego jest art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. 

– Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 212, poz. 1264) w zw. z art.104 ust. 1 

k.p.a. sąd dokonał w uzasadnieniu szczegółowej analizy zagadnienia prawnego, podniesionego 

w wyżej wymienionej tezie. Wskazał, że art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, 

stanowi o tym, że czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w różnych 

formach: aktu stanu cywilnego, decyzji, postanowień… (pkt 1-3). Przepis ten nie określa, w jakiej 

sytuacji należy wydać decyzję, a w jakiej inny akt prawny lub dokonać czynności materialno-

technicznej. Art. 7 ust. 2 ustawy przyjmuje jeszcze inną formę tj. powiadomienia wnioskodawcy  

w przypadku odmowy dokonania czynności. Natomiast w ust. 4 art. 7 zostało zawarte 

unormowanie: „Odmowa dokonania innych czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego 

niż określonych w ust. 2 oraz nieprzewidzianych w ustawie, a mogących mieć wpływ na stan 

cywilny osób, następuje w formie decyzji”. Art. 73 ust. 1 ustawy daje podstawę prawną do 

wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.  

Art. 73 nie określa formy załatwienia sprawy. Sąd zauważył, że rejestracja w formie aktu stanu 

cywilnego (tj. czynności materialno-technicznej) została zastrzeżona dla zarejestrowania zdarzeń 

faktycznych: urodzenia, małżeństwa, zgonu. Czym innym niż rejestracja jest wpisanie do polskich 

ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą tj. transkrypcja (art. 73 

ustawy). Transkrypcja, jako instytucja prawa publicznego, jest dokonywana w postępowaniu 

administracyjnym toczącym się na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego i polega 

na wiernym przepisaniu treści zagranicznego dokumentu, bez możliwości dokonywania 

jakichkolwiek zmian i poprawek. Akt przedstawiony do transkrypcji podlega kontroli w zakresie 

spełnienia warunków formalnych tj. czy jest oryginalnym odpisem aktu stanu cywilnego 

sporządzonego w państwie, w którym dokonano pierwotnej rejestracji. 

W orzecznictwie sądów powszechnych istniała rozbieżność w określeniu, czy transkrypcja 

stanowi rejestrację na terenie Polski zdarzeń w postaci: urodzenia, małżeństwa, zgonu, mających 

miejsce za granicą, czy też nie ma charakteru rejestracyjnego a stanowi tylko 

przetransportowanie pod względem językowym i formalnym zagranicznego aktu stanu cywilnego 
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na obowiązujący w Polsce język urzędowy i w obowiązującej w Polsce formie rejestracji zdarzeń. 

Kwestia ta została rozstrzygnięta w uchwale Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 20 listopada 

2012 r. w sprawie o sygn. III CZP 58/12, w szczególności w uzasadnieniu uchwały wyrażono 

stanowisko, że wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu 

cywilnego nie jest rejestracją. 

Sąd podzielił to stanowisko Sądu Najwyższego, jak również wyrażone w postanowieniu Sądu 

Najwyższego z dnia 3 czerwca 2011 r. (sygn. akt III CSK 259/10), które zawiera następującą 

tezę: „Dokonując transkrypcji, kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje decyzję administracyjną 

o wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego i decyzja ta 

stanowi podstawę do sporządzenia polskiego aktu stanu cywilnego. W ramach transkrypcji 

kierownik urzędu stanu cywilnego opisuje jedynie akt podlegający transkrypcji przytaczając jego 

treść bez żadnych zmian. W wyniku transkrypcji powstaje polski akt stanu cywilnego, który nie 

różni się treścią od aktu transkrybowanego, a pod względem formy, mocy dowodowej oraz zasad 

korekty, nie różni się od aktów stanu cywilnego rejestrujących zdarzenie krajowe”.  

W ww. postanowieniu Sąd Najwyższy nie wskazywał podstawy prawnej decyzji, bowiem 

przedmiotem postępowania cywilnego było inne zagadnienie. Natomiast tutejszy sąd sprowadził 

zagadnienie podstawy prawnej do następującej konstatacji: „Art. 73 ustawy nie rozstrzyga,  

w jakiej formie prawnej należy dokonać wpisu aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do 

polskich ksiąg stanu cywilnego. Skoro transkrypcja nie jest rejestracją, to również nie znajduje tu 

zastosowania art. 7 ustawy w tym również ust. 4 art. 7 mówiącego o formie decyzji, ale tylko  

w przypadku odmowy dokonania czynności rejestracyjnych. W ocenie sądu, przy wykluczeniu 

formy czynności materialnotechnicznej oraz postanowienia (o czym stanowi art. 7 ustawy), 

podstawą prawną wydanej decyzji dla wpisania aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 

do polskich ksiąg stanu cywilnego jest art. 104 § 1 k.p.a., jako podstawowa forma załatwienia 

sprawy w postępowaniu administracyjnym.”  

W porównaniu z rokiem 2013 wpływ spraw z zakresu ewidencji ludności ma tendencję 

zwyżkową.  

 

21. Sprawy z zakresu stosunków służbowych 

 

W 2014 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wpłynęło 19 spraw  

o symbolu 619 oraz 7 pozostało z poprzedniego okresu. Merytorycznie rozpoznano 20 spraw, 

które w przeważającej mierze obejmowały skargi na orzeczenia organów Policji, w dalszej zaś 

kolejności organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Służby Celnej. Ta kategoria spraw nadal 

pozostaje nieliczna, a nawet podlegała zmniejszeniu, jako że w 2013 roku wpłynęło 17 spraw  

o tym symbolu. 

Ich szczegółowy przekrój był zróżnicowany i dotyczył między innymi: zwolnienia ze służby  

(II SA/Bk 870/13, II SA/BK 255/14, II SA/Bk 415/14, II SA/Bk 939/14); wymierzenia kary 

dyscyplinarnej (II SA/Bk 1118/13, II SA/Bk 1119/13, II SA/Bk 5/14); zaliczenia do wysługi lat 

okresu pracy w gospodarstwie rolnym (II SA/Bk 1042/13); zawieszenia w czynnościach 

służbowych (II SA/Bk 1225/13); przeniesienia na inne stanowisko służbowe (II SA/Bk 429/14) 

oraz nałożenia kary pieniężnej (II SA/Bk 879/13 i II SA/Bk 466/14).  

W kategorii spraw dotyczących zwolnienia ze służby w Policji na szczególną uwagę zasługuje 

sprawa o sygn. akt II SA/Bk 870/13, w której sąd wyprowadził tezę, iż właściwy organ Policji po 

otrzymania wniosku policjanta o zwolnienie go ze służby złożonego w trybie art. 41 ust. 3 ustawy 

z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.) 
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powinien zwolnić go w terminie do 3 miesięcy, ale tylko wówczas, gdy w tym terminie nie zostało 

wszczęte z urzędu przeciwko policjantowi postępowanie o zwolnienie go ze służby na innej 

podstawie, w tym w oparciu o art. 41 ust. 2 pkt 8 tej ustawy. W uzasadnieniu tym sąd podkreślił, 

że celem przepisu art. 41 ust. 3 ustawy o Policji jest ochrona policjantów przed 

niepodejmowaniem przez przełożonego decyzji o zwolnieniu ze służby lub określaniem przez 

nich dowolnych, dłuższych niż ustawowy terminów zwolnienia, jednakże norma ta nie chroni 

funkcjonariuszy przed zastosowaniem trybu zwolnienia z art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji  

tj. zwolnienia uzasadnionego zaistnieniem okoliczności w sposób oczywisty wskazujących na 

popełnienie przez policjanta czynu o znamionach przestępstwa.  

W tej kategorii odnotować też należy sprawę o sygn. akt II SA/Bk 255/14, w której sąd oddalając 

skargę na decyzję o zwolnieniu funkcjonariusza Policji ze służby zaakcentował, iż 

odpowiedzialność o jakiej mowa w art. 41 ust. 2 pkt. 8 ustawy o Policji stanowi odpowiedzialność 

niezależną od odpowiedzialności karnej. Organ Policji orzekając o zwolnieniu funkcjonariusza 

policji ze służby na w/w podstawie nie wchodzi bowiem w kompetencje uprawnionych organów 

ścigania oraz właściwego sądu powszechnego i nie przesądza o winie funkcjonariusza, to jest  

o tym, czy popełnił on przestępstwo. Rolą organu Policji, jako organu administracji publicznej, jest 

bezsprzeczne ustalenie czy funkcjonariusz popełnił czyn noszący znamiona przestępstwa i czy 

popełnienie tego czynu jest oczywiste.  

Z merytorycznie rozpoznanych spraw mieszczących się w tej kategorii na uwagę zasługuje 

również sprawa o sygn. akt II SA/Bk 1042/13. Sąd uchylając decyzję w przedmiocie odmowy 

zaliczenia do wysługi lat okresu pracy w gospodarstwie rolnym uznał, że nie jest dopuszczalne 

automatyczne przyjęcie założenia, iż osoba mająca status domownika, realnie pomagając 

rolnikowi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego jednocześnie przy pobieraniu nauki w szkole, do 

której musi dojeżdżać, nie może pracować w charakterze stałym w gospodarstwie. Uzasadniając 

powyższą tezę sąd odwołał się do przepisu art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1403) podkreślając, że 

charakter pracy domownika w gospodarstwie rolnym nie może być utożsamiany z charakterem 

pracy rolnika w takim gospodarstwie. Domownik nie prowadzi bowiem zawodowej działalności 

rolniczej na własny rachunek, lecz wyłącznie pomaga rolnikowi w prowadzeniu takiej działalności, 

zatem nie musi on pracować w takim samym wymiarze godzinowym, jak rolnik, i może pozwolić 

sobie na jednoczesne kształcenie się. Na takie rozumienie charakteru pracy domownika 

wskazuje fakt rozróżnienia przez ustawodawcę w art. 6 pkt 1 i 2 powołanej ustawy definicji rolnika 

i domownika. Gdyby bowiem zamiarem ustawodawcy było jednakowe traktowanie nakładu pracy 

domownika i rolnika oraz ich wkładu w rozwój gospodarstwa rolnego, to z pewnością nie 

wprowadzałby takiego rozróżnienia. Konkludując skład orzekający stwierdził, że nie można 

przyjmować, że w sytuacji gdy osoba mająca status domownika, realnie pomagając rolnikowi w 

prowadzeniu gospodarstwa rolnego, jednocześnie pobiera naukę w szkole, to jej praca w tym 

gospodarstwie nie ma z tego powodu charakteru stałego. 

Spośród spraw dotyczących nałożenia przez Państwową Inspekcję Pracy kary pieniężnej  

w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.) wskazać należy na sprawę II SA/Bk 879/13,  

w której sąd wyraził pogląd, iż odpowiedzialność administracyjna określona w przepisach ustawy 

o transporcie drogowym nie ma charakteru absolutnego (automatycznego), a naruszający 

przepisy może uwolnić się z tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że uczynił wszystko, czego 

można było od niego rozsądnie wymagać aby do naruszenia przepisów nie dopuścić. Dalej sąd 

uznał, że kolejki na przejściu granicznym są okolicznością obiektywną, niezależną od podmiotu 
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odpowiedzialnego za przewóz drogowy i od kierowcy prowadzącego pojazd, dlatego też 

wskazanie przez kierowcę jako przyczyny naruszenia norm czasu pracy faktu oczekiwania  

w kolejce do granicy, usprawiedliwia także podmiot odpowiedzialny za przewóz.  

 

22. Sprawy z zakresu ochrony zdrowia  

 

W 2014 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wpłynęło 23 spraw  

z zakresu ochrony zdrowia, zaś z 2013 r. pozostało do rozstrzygnięcia 8 spraw. Załatwiono 21 

spraw, w których 7 skarg oddalono, w 5 sprawach uchylono decyzje, w 6 odrzucono skargę, 

pozostałe załatwiono w inny sposób, a 10 spraw oczekuje na wyznaczenie terminu. 

Wśród spraw zasługujących na uwagę wskazać można sprawę II SA/Bk 855/13 w przedmiocie 

zmiany statusu zakładu opieki zdrowotnej, w której sąd – w swoim rozstrzygnięciu 

stwierdzającym nieważność zaskarżonego aktu – za istotne naruszenie prawa w rozumieniu art. 

82 ust. 1 ustaw z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz.U.  

z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) uznał także sytuację, gdy treść zakwestionowanej regulacji 

byłaby inna (miałaby inne brzmienie) w sytuacji jej sformułowania zgodnie z prawem. 

Ustawodawca dokonał wyraźnego odróżnienia stacjonarnych i całodobowych świadczeń 

zdrowotnych innych niż szpitalne od świadczeń szpitalnych oraz dla każdego z tych rodzajów 

działalności leczniczej przewidział inną organizacyjną formę jej świadczenia: szpital (jako 

wyodrębnione przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego) dla świadczeń szpitalnych, inne niż szpital 

wyodrębnione przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, np. określonego rodzaju zakłady, dla 

świadczeń innych niż szpitalne, ale podobnie jak szpitale całodobowych i stacjonarnych (art. 2 

ust. 1 pkt 8 i 0 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Sąd stwierdził, że zakład opiekuńczo – leczniczy  

z rehabilitacją psychiatryczną, jako realizujący świadczenia zdrowotne stacjonarne i całodobowe 

inne niż szpitalne nie może stanowić w obecnym stanie prawnym , tj. na podstawie przepisów 

cytowanej wyżej ustawy o działalności leczniczej, jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa  

o nazwie „szpital”, w związku z czym w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego powinien 

być wyodrębnionym od szpitala przedsiębiorstwem. 

W okresie objętym sprawozdaniem ponownie wpływały skargi na decyzję P. Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie grzywny za nie poddanie 

obowiązkowemu szczepieniu dziecka. Po okresie rozbieżności w orzeczeniach sądowych 

nastąpiło ujednolicenie orzecznictwa. Sądy – w tym tutejszy – uznały wojewodę za organ 

właściwy do orzekania. W kwestiach merytorycznych WSA w Białymstoku wskazywał, że 

materialnoprawną podstawę dla wydania przedmiotowych postanowień stanowią przepisy ustawy 

z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 947., dalej jako: „ustawa o zapobieganiu”). Zgodnie z art. 5 ust. 

1 pkt 1 lit. b) tej ustawy, osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są 

obowiązane na zasadach określonych w ustawie do poddawania się obowiązkowym 

szczepieniom ochronnym w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych. Również 

zgodnie z art. 17 ust. 1 tej ustawy, osoby określone na podstawie ust. 10 pkt 2, są obowiązane do 

poddawania się szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym wskazanym na 

podstawie ust. 10 pkt 1, zwanym dalej „obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi". Wykaz 

chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepienia ochronnego oraz osoby lub grupy osób 

obowiązane do poddania się takim obowiązkowym szczepieniom określa aktualnie 
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rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych 

szczepień ochronnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 182, poz. 1086). 

Zdaniem sądu podkreślenia wymagało, że obowiązek poddania się szczepieniom ochronnym 

wynika bezpośrednio z mocy prawa, jest zatem bezpośrednio wykonalny pod rygorem wszczęcia 

postępowania egzekucyjnego (wdrożenia przymusu administracyjnego) w sytuacji 

niedostosowania się do tego obowiązku. Przesądzenie administracyjnej egzekwowalności 

spornego obowiązku zobowiązuje do ustalenia organu właściwego do przeprowadzenia 

postępowania egzekucyjnego mającego na celu spowodowanie wykonania obowiązkowego 

szczepienia. Organem do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie obowiązku 

poddawania się szczepieniom ochronnym wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy  

o zapobieganiu jest w tym przypadku, w ocenie sądu, odpowiedni wojewoda, a nie organ 

Inspekcji Sanitarnej.  Zgodnie bowiem z art. 20 § 1 pkt 1 – 4 u.p.e.a., organem egzekucyjnym  

w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym jest: wojewoda; 

właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych, zadań zleconych 

i zadań z zakresu administracji rządowej oraz obowiązków wynikających z decyzji i postanowień 

z zakresu administracji publicznej wydawanych przez samorządowe jednostki organizacyjne; 

kierownik wojewódzkiej służby, inspekcji lub straży w odniesieniu do obowiązków wynikających  

z wydawanych w imieniu własnym lub wojewody decyzji i postanowień; kierownik powiatowej 

służby, inspekcji lub straży w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w zakresie 

swojej właściwości decyzji i postanowień. Treść cytowanego przepisu uprawnia do wniosku, że 

kierownicy wojewódzkich (i powiatowych) służb, inspekcji i straży – do których należy zaliczyć 

także organy Inspekcji Sanitarnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego – są organami 

egzekucyjnymi tylko w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez te organy 

decyzji i postanowień. Przedmiotowe ograniczenie nie dotyczy wojewody, który jest organem 

ogólnie właściwym do prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, 

wynikających zarówno z wydanych przezeń rozstrzygnięć indywidualnych (decyzji, postanowień), 

jak i wprost z mocy przepisów prawa. Powyższe, w ocenie Sądu oznacza, że możliwość 

prowadzenia postępowania egzekucyjnego co do określonego obowiązku o charakterze 

niepieniężnym przez organy Inspekcji Sanitarnej musiałaby wynikać bezpośrednio z przepisów 

szczególnych, a takich przepisów szczególnych brak. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy  

z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r.  

Nr 212, poz. 1263, dalej: „PIS”), organy tej Inspekcji zostały powołane do: sprawowania kontroli 

przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne (art. 4 ust. 1) oraz 

wydawania zarządzeń i decyzji lub występowania do innych organów o ich wydanie –  

w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych (art. 5 pkt 4). Z kolei 

stosownie do treści ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, 

powiatowy inspektor sanitarny jest uprawniony do wydania decyzji nakładającej obowiązki na 

osobę zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę 

zakaźną, lub osobę, która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego 

(art. 33 ust. 1), natomiast nie jest uprawniony do wydania decyzji dotyczących szczepień 

ochronnych, bowiem obowiązek wykonania takich szczepień jest bezpośrednio wykonalny  

i wynika wprost z przepisów prawa. Wobec zatem braku podstaw do władczego rozstrzygania 

przez organ Inspekcji Sanitarnej o nakazaniu poddania małoletniego dziecka szczepieniu 

ochronnemu - brak jest też podstaw do uznania organów Inspekcji Sanitarnej jako właściwych do 

prowadzenia egzekucji powyższego obowiązku niepieniężnego w rozumieniu art. 20 § 1 u.p.e.a. 
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W tego rodzaju sprawach w 2014 roku stwierdzano nieważność decyzji organów inspekcji 

sanitarnej nakładających grzywny za niepoddanie dziecka szczepieniu jako podjętych przez 

organy niewłaściwe w sprawie. Sąd powoływał się na wyrok NSA z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. 

akt II OSK 745/12, który przesądził kwestię właściwości organów egzekucyjnych w tym 

przedmiocie. 

W sprawach dotyczących chorób zawodowych merytorycznie rozpoznano 6 skarg, w tym 

uwzględniono w 2 sprawach, a oddalono – 4. 

W sprawie II SA/Bk 198/14 – sąd oddalając skargę – zawarł tezę, że podważenie orzeczenia 

jednostki orzeczniczej I stopnia może nastąpić tylko poprzez złożenie wniosku  

o przeprowadzenie ponownego badania, a to oznacza, że jednostka orzecznicza II stopnia nie 

może wydać orzeczenia, jeżeli pacjent odmawia stawienia się na „ponowne badanie”. W takiej 

sytuacji, orzekając w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej organy obowiązane są 

uwzględnić orzeczenie lekarskie jednostki orzeczniczej I stopnia. 

Należy podkreślić, jak w latach poprzednich, iż najczęstszą przyczyną uchyleń zaskarżonych 

decyzji było naruszenie art. 7, 8, 77 i 107 k.p.a. poprzez niewyjaśnienie wszystkich istotnych 

okoliczności dla prawidłowego rozstrzygnięcia w sprawie (np.: II SA/Bk 868/13, II SA/Bk 

1000/14).  

Konkludując należy stwierdzić, że wpływ spraw w 2014 roku z zakresu ochrony zdrowia 

utrzymuje się na poziomie z poprzedniego roku, a w linii orzeczniczej nie stwierdza się odstępstw 

w stosunku do 2013 roku. 

 

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

 

W 2014 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wpłynęło 121 spraw  

z zakresu dróg publicznych i transportu (symbol 603), zaś z 2013 pozostały do rozstrzygnięcia  

22 sprawy. Załatwiono 97 spraw, w 47 sprawach skargę oddalono, w 7 uchylono decyzję,  

w 13 skargę odrzucono, pozostałe załatwiono w inny sposób, a 46 spraw oczekuje na 

wyznaczenie terminu. 

W roku sprawozdawczym nadal zauważalną grupę stanowiły skargi na ostateczne decyzje 

organów w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych z tytułu wykonywania transportu drogowego. 

W większości rozstrzygnięcia w tym przedmiocie polegały na oddaleniu skargi. W sprawach,  

w których sporządzono uzasadnienie, na uwagę zasługuje wyrok o sygn. akt II SA/Bk 877/13, w 

którym sąd stwierdził, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym podjęcie  

i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie 

transportu drogowego. Przez „transport drogowy" należy rozumieć krajowy transport drogowy lub 

międzynarodowy transport drogowy (art. 4 pkt 3 ustawy). Krajowym transportem drogowym jest 

podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy 

pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, za które uważa się również zespoły 

pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia 

podróży i przejazdu oraz droga znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 4 pkt 1 

ustawy). Z kolei międzynarodowym transportem drogowym jest podejmowanie i wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za 

które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy 

lub naczepy, przy czym jazda pojazdu między miejscem początkowym i docelowym odbywa się  

z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej (art. 4 pkt 2 ustawy). Skoro więc skarżący 
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legitymował się jedynie licencją na przewóz krajowy, a towar przewiózł na teren Litwy – to organy 

zasadnie nałożyły karę pieniężną z tytułu wykonywania transportu drogowego bez wymaganej 

licencji na przewóz międzynarodowy.  

Wśród uchylonych spraw z zakresu transportu drogowego interesującą tezę zawarł sąd  

w sprawie II SA/Bk 897/13. Interpretując przepis art. 92 b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym oraz art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, sąd stwierdził, że 

nie wystarczy ustalić, że przedsiębiorca dodatkowo wynagradza kierowcę, lecz organ winien 

wykazać, że dodatkowy składnik wynagrodzenia ma związek przyczynowy z zagrożeniem 

bezpieczeństwa na drodze lub zachęca kierowcę do naruszania przepisów. 

W dniu 30 grudnia 2014 r. wpłynęła grupa spraw o podsymbolu 6032 „inne z zakresu prawa  

o ruchu drogowym”, w których stroną skarżącą był jeden podmiot. Dotyczyły one zwrotu części 

opłaty za kartę pojazdu.  

Spośród spraw dotyczących dróg publicznych należy podkreślić, że nastąpił znaczny wzrost 

wpływu skarg w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami, w tym na decyzje organów  

w przedmiocie skierowania na badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku 

przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Do interesujących spraw z punktu 

widzenia prawnego należy zaliczyć sprawę II SA/Bk 137/14, w której sąd wyraził pogląd, że 

decyzja o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji wydana na podstawie  

art. 99 ust. 1 pkt 1 u.k.p. nie ma charakteru związanego. Oznacza to, że właściwy starosta  

w przypadku złożenia wniosku przez komendanta policji ma wybór co do możliwości skierowania 

kierującego na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji lub odstąpienie od takiego skierowania. 

Wydanie rozstrzygnięcia uzależnione jest bowiem od oceny istnienia w konkretnym stanie 

faktycznym uzasadnionych zastrzeżeń co do kwalifikacji kierowcy. Istotą postępowania 

administracyjnego w zakresie skierowania kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji  

w formie egzaminu państwowego, jeżeli zaistniały uzasadnione zastrzeżenia co do kwalifikacji 

kierowcy, nie jest weryfikacja uprawnień i kwalifikacji zdrowotnych kierowcy, gdyż nie wpływają 

one na ocenę kwalifikacji osoby, które są podważane w trybie i na zasadach art. 49 ust. 1 pkt 2 

u.k.p. w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 13a u.p.r.d. To wyłącznie wystąpienie przesłanki związanej  

z zaistnieniem uzasadnionego zastrzeżenia co do kwalifikacji kierowcy obliguje organ 

administracji do wydania decyzji na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 u.k.p. 

Również w sprawie II SA/Bk 877/14 sąd stwierdził, że podstawą do wydania decyzji jest 

wiarygodna (przynajmniej uprawdopodobniona) informacja o zastrzeżeniach co do stanu zdrowia, 

nie jest natomiast wymagane ustalenie czy w istocie rozpoznane zmiany stanowią o niezdolności 

do prowadzenia pojazdów. Innymi słowy, z przepisu tego nie wynika obowiązek ustalenia 

niezdolności do kierowania pojazdami, lecz usunięcia uzasadnionych wątpliwości co do stanu 

zdrowia. Stwierdzenie braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 

należy do uprawnionego lekarza, a nie do lekarza rodzinnego. 

W sprawie II SA/Bk 322/14 sąd podkreślił, że udokumentowanie utraty posiadania pojazdu nie 

może być zastąpione wyłącznie "oświadczeniem" wnioskodawcy o takiej utracie. Oświadczenie 

będące wypowiedzią zawierającą czyjeś przekonania lub oznajmującą coś, nie mieszczą się  

w polu znaczeniowym pojęcia "udokumentowanie" czegoś, a zatem nie mają znaczenia z punktu 

widzenia przesłanek wyrejestrowania pojazdu zawartych w art. 79 ust. 1 pkt 5 Prawa o ruchu 

drogowym. 

Nieliczna była podgrupa spraw o podsymbolu 6033 dotycząca zajęcia pasa drogowego. 

Merytorycznie załatwiono 2 sprawy.  



81 

 

W sprawie II SA/Bk 23/14 sąd wskazywał, że każde zajęcie pasa drogowego, niezależnie od celu 

tego zajęcia, wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Zezwolenie zarządcy drogi może być udzielone 

wyłącznie w formie decyzji administracyjnej. W myśl zaś art. 40 ust. 3 tej ustawy za zajęcie pasa 

drogowego pobiera się opłatę, a za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi 

wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty za 

zajęcie pasa ustalonej zgodnie z przepisami ustawy (art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy). W związku  

z powyższym nie można brać pod uwagę argumentów inwestora tego typu, że było to zajęcie 

krótkotrwałe.  

W sprawie II SA/Bk 1100/13 sąd wskazał, że odmowa wszczęcia postępowania miała miejsce  

z tej przyczyny, że żądanie skarżącego dotyczyło lokalizacji zjazdu z drogi, która posiada status 

drogi wewnętrznej. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, drogi wewnętrzne nie mieszczą się 

wśród kategorii dróg publicznych (art. 2 ust. 1 ustawy). Dlatego też zjazdy z dróg wewnętrznych 

podlegają tylko uzgodnieniu z właścicielem drogi. Uzgodnienie takie nie jest władczym 

rozstrzygnięciem i nie wymaga formy aktu administracyjnego. 

Ciekawą problematykę zawiera uzasadnienie sądu, który oddalając skargę w sprawie II SA/Bk 

619/14 stwierdził, że odesłanie uproszczonego projektu organizacji ruchu drogowego w celu 

wprowadzenia poprawek w trybie § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) jest czynnością, o której 

mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Planowane prace polegające na remoncie studzienki położonej na środku jezdni i obejmujące 

zaawansowane prace ziemne ograniczające ruch pojazdów ciężarowych o masie całkowitej 

powyżej 5 ton na okres 4 dni nie spełniają przesłanek umożliwiających dopuszczenie 

wprowadzenia zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego, o którym mowa  

w § 5 ust. 2 rozporządzenia. 

W sprawie II SA/Bk 469/14 dotyczącej ustalenia kosztów związanych z usunięciem pojazdu  

z drogi publicznej sąd stwierdził nieważność decyzji obydwu instancji. Uznał, że orzekając  

w sprawie na podstawie art. 130a ust. 10h – Prawa o ruchu drogowym organy nie uwzględniły 

jednak istotnego i mającego wpływ na rozstrzygnięcie faktu, że zasady obciążania kosztami 

zagospodarowania pojazdu przez podmiot będący właścicielem tego pojazdu w dniu jego 

usunięcia, wynikające z art. 130a ust. 10h p.r.d., mają zastosowanie wprost jedynie do 

przypadków zaistniałych po wejściu w życie tego przepisu, tj. po dniu 4 września 2010 r. Zgodnie 

bowiem z art. 13 ustawy nowelizującej p.r.d. z dniem 4 września 2010 r. Skarb Państwa ponosi 

koszty przechowywania pojazdów, które powstały po upływie terminu, o którym mowa w art. 130a 

ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, do dnia wejścia w życie "nowej" 

ustawy, wobec pojazdów, których 6-miesięczny termin od dnia ich usunięcia upłynął w okresie od 

dnia 11 czerwca 2009 r. do dnia wejścia w życie nowego brzmienia ustawy. Z przepisu art. 13 

ustawy nowelizującej wynika, że jeżeli 6-miesięczny termin z art. 130a ust. 10 p.r.d. w jego 

brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją – upłynął w okresie między dniem 11 czerwca 2009 

roku a dniem 4 września 2010 r., to koszty przechowywania pojazdu po upływie tego  

6-miesięcznego terminu i do dnia 4 września 2010 r. ponosi Skarb Państwa. 

Jednocześnie skład orzekający w całości podzielił stanowisko WSA w Łodzi zawarte  

w uzasadnieniu wyroku z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie III SA/Łd 2012, zgodnie z którym 

analiza art. 13 ustawy nowelizującej daje również podstawę do twierdzenia, że Skarb Państwa 

ponosi koszty przechowywania pojazdów także wówczas, gdy termin 6-miesięczny od dnia 

usunięcia pojazdu upłynął przed dniem 11 czerwca 2009 roku.  
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Omawiając sprawy o symbolu 603 należy wskazać na nową problematykę, a mianowicie 

sprawy dotyczące zakazu prowadzenia podstawowej stacji kontroli pojazdów oraz skreślenia 

wpisu do rejestru przedsiębiorców.  

Przykładowo w sprawie II SA/Bk 797/14 sąd w uzasadnieniu podkreślił, że stację kontroli 

pojazdów może prowadzić przedsiębiorca spełniający wszystkie wymagania określone w art. 83 

ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym. Jednym z warunków 

określonym tym przepisem jest niekaralność. Skoro skarżący został prawomocnie skazany za 

przestępstwo z art. 271 § 1 k.k. – to organ władny był do wydania decyzji, o której mowa w art. 83 

b ust. 2 pkt 3 cytowanej wyżej ustawy.  

Tego typu spraw jednorodzajowych zanotowano kilkanaście i składy orzekające zgodnie 

aprobowały stanowisko organów wyrażone w zaskarżonych decyzjach. 

 

24. Sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia 

 

W 2014 roku do tutejszego sądu wpłynęło 15 spraw o symbolu 633, a 9 spraw pozostało do 

rozstrzygnięcia z roku 2013. Merytorycznie załatwiono 24 sprawy, w 18 przypadkach skargi 

oddalono, w 4 przypadkach skargi uwzględniono, a w 2 przypadkach skargi zostały odrzucone. 

Porównawczo – w 2013 roku wpłynęło 17 spraw z tej kategorii, zatem ich liczba pozostaje 

zbliżona.  

W ujęciu przedmiotowym wśród rozpoznawanych spraw znalazły się sprawy z zakresu: statusu 

bezrobotnego (9), zasiłku dla bezrobotnych (2), pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, 

zwrotu nienależnego świadczenia (2), stypendiów (1) oraz 9 różnorodnych spraw „inne o symbolu 

podstawowym 633”. 

Dokonując analizy orzecznictwa w sprawach dotyczących utraty statusu osoby bezrobotnej 

należy zwrócić uwagę na dwa wyroki tutejszego sądu – o sygn. akt II SA/BK 18/14 oraz II SA/Bk 

33/14. W obydwu tych sprawach skargi zostały oddalone z argumentacją, iż w przypadku podlegania 

przez skarżącego, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia 

społecznego z tytułu pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia organizowanego 

przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, organ jest uprawniony, a wręcz zobowiązany na 

mocą art. 33 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.), do wydania decyzji o pozbawieniu 

skarżącego statusu osoby bezrobotnej w okresie podlegania takiemu obowiązkowi ubezpieczenia 

społecznego. 

W kategorii spraw o symbolu 6331 odnotować należy wyrok z dnia 11 lutego 2014 r. sygn. akt  

II SA/Bk 829/13, którym uchylono decyzję w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odmowy 

przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Podstawą uchylenia było naruszenie przez organ 

przepisu art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 674) poprzez nieprawidłowe 

obliczenie okresu 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania. W uzasadnieniu sąd 

podkreślił, że art. 71 ust. 1 ustawy o promocji ma charakter bezwzględnie obowiązujący, a zatem 

musi być on interpretowany i stosowany w sposób ścisły, nie dając administracji publicznej 

uprawnień do uznaniowego rozstrzygania w zakresie przedmiotowego świadczenia. Ustawa  

o promocji zatrudnienia nie zawiera wprawdzie legalnej definicji sposobu obliczania terminów, ale 

z art. 72 ust. 11 tej ustawy wynika, że do obliczania okresów przysługiwania zasiłku nie stosuje 

się ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 267) w zakresie dotyczącym terminów oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
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cywilny w zakresie dotyczącym sposobu obliczania terminów. W ocenie sądu ze sformułowania 

„do obliczania okresów przysługiwania zasiłku nie stosuje się ustawy kodeks postępowania 

administracyjnego w zakresie dotyczącym terminów” wynika, że w pozostałych kwestiach 

związanych z terminami, przepisy tej ustawy mają zastosowanie. Jest to tym bardziej 

uzasadnione, gdy się zważy, że ustawodawca w tym samym przepisie wyeliminował możliwość 

stosowania Kodeksu cywilnego w zakresie dotyczącym sposobu obliczania terminów.  

W konsekwencji sąd uznał, że do sposobu obliczania terminu 18 miesięcy poprzedzających dzień 

zarejestrowania, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.  

Spośród „innych spraw objętych symbolem 633” na uwagę zasługują wyroki WSA w Białymstoku  

o sygn. akt:  II SA/BK 1164/13, II SA/Bk 1165/13, II SA/Bk 1208/13 i II SA/Bk 11/14 dotyczące 

odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.  

W orzeczeniach tych wyrażono jednorodną tezę, że w sytuacji gdy prawo przewiduje kilka 

równorzędnych warunków uzyskania dofinansowania (art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty, tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), a w dacie zmiany 

przepisów większość z nich jeszcze się nie ziściła i nie było pewne, czy nastąpi to w przyszłości 

(czy umowy o pracę zostaną zrealizowane, czy młodociani zdadzą egzaminy końcowe, czy 

strona dotrzyma terminu na złożenie stosownych wniosków), to należy przyjąć, że w dacie tej 

zmiany sytuacja strony nie była na tyle ukształtowana, by miała podlegać ochronie poprzez 

zastosowanie przepisów obowiązujących w chwili zawierania umów z młodocianym. Konkludując 

sąd wywiódł, że skoro w stosunku do skarżącego ma zastosowanie przepis art. 70b ust. 11 

wspomnianej ustawy, to nie należy mu się dofinansowanie, bowiem nie spełnia on warunków 

przyznania pomocy de minimis określonych w art. 1 ust. 1 b rozporządzenia Komisji (WE) nr 

1988/2006 – jest podmiotem prowadzącym działalność w zakresie produkcji podstawowej 

produktów rolnych, wyłączonym z kręgu uprawnionych do otrzymania pomocy publicznej na 

warunkach w tym rozporządzeniu określonych.  

Na tle sprawy o sygn. akt II SA/Bk 898/13 sąd uchylając decyzję organu II instancji zaakcentował 

z kolei, że w sytuacji, gdy zasadniczy materiał wymagany do podjęcia rozstrzygnięcia został  

w sprawie zgromadzony, organowi pierwszoinstancyjnemu nie można zarzucić istotnej obrazy 

przepisów postępowania, a zachodzi jedynie potrzeba uzupełnienia materiału dowodowego  

w niewielkim zakresie (możliwym przy realizacji uprawnień przewidzianych w art. 136 ustawy 

Kodeks postępowania administracyjnego) to brak jest podstaw do podjęcia przez organ 

odwoławczy rozstrzygnięcia na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. 

 

25. Sprawy mieszkaniowe  

 

W tej kategorii spraw zaobserwować należy utrzymujący się już od kilku lat stosunkowo 

niewysoki ich wpływ, łącznie bowiem w 2014 r. rozpoznano 7 spraw, które przede wszystkim 

obejmowały skargi na decyzje dotyczące dodatku mieszkaniowego, pomocy finansowej na 

uzyskanie lokalu mieszkalnego oraz równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. 

Na szczególną uwagę zasługuje wyrok w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 786/13, w którym sąd 

dokonując kontroli zaskarżonej decyzji wydanej w trybie art. 138 § 2 kpa, podzielił stanowisko 

organu odwoławczego o naruszeniu przez organ I instancji norm prawa procesowego dającym 

podstawę do zastosowania powyższego przepisu. Zdaniem sądu słuszny był pogląd organu  

II instancji, że dla prawidłowego zastosowania przepisu art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, stanowiącego podstawę wydania decyzji o wstrzymaniu 

wypłaty dodatku mieszkaniowego, konieczne jest ustalenie w sposób bezsporny, że uzyskujący 
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dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny oraz, że 

istnieją nieuregulowane za dany okres zaległości. Powyższe oznacza, że organ przyznający 

dodatek mieszkaniowy i jednocześnie otrzymujący zawiadomienie o nieopłacaniu na bieżąco 

należności za zajmowany lokal ma stwierdzić, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, 

nie opłaca na bieżąco należności z tytułu czynszu. Zadaniem organu orzekającego jest zatem 

zweryfikowanie informacji zarządcy budynku. Bezkrytyczne zaś opieranie się na informacji 

zarządcy budynku o zaleganiu w opłacie czynszu, nie przeprowadzając w tym zakresie żadnych 

samodzielnych ustaleń faktycznych oraz bez należytego rozważenia i odniesienia się do 

okoliczności podnoszonych przez skarżącego nie czyni zadość ww. przepisowi. 

Uwzględniając skargę w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 1163/13 dotyczącej cofnięcia równoważnika 

pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego sąd stwierdził, że w świetle § 6 Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości  

i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów 

równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, decyzję o cofnięciu uprawnienia do 

dotychczas przyznanego równoważnika pieniężnego wydaje się, jeżeli policjant przestał spełniać 

warunki do uzyskania równoważnika, określone w ww. akcie prawnym, tj. przestał posiadać lokal 

mieszkalny w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej w rozumieniu ustawy  

o Policji. Stąd zweryfikowanie uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu 

mieszkalnego funkcjonariuszowi policji, któremu przy przyznawaniu równoważnika i w trakcie 

jego pobierania miarodajne było uwzględnianie czasu dojazdu z miejsca zamieszkania do 

miejsca pełnienia służby zwykłymi liniami publicznego środka transportu, może nastąpić  

w oparciu o zmienione dane faktyczne w zakresie czasu przejazdu zwykłymi środkami transportu 

publicznego. Tymczasem w rozpoznawanej sprawie nie miała miejsca zmiana okoliczności 

faktycznych leżących u podstaw przyznania skarżącemu uprawnienia do równoważnika 

pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby ani w miejscowości 

pobliskiej temu miejscu. W rozkładzie jazdy środków publicznego transportu zbiorowego na trasie 

od miejsca zamieszkania skarżącego do miejscowości, gdzie pełni służbę nie zaszły bowiem 

zmiany w stosunku do pierwotnych danych, stanowiących podstawę ustaleń czasu dojazdu. 

Dodatkowo na tle tej sprawy, powołując się na definicję „miejscowości pobliskiej” zawartej  

w art. 88 ust. 4 ustawy o Policji podkreślono, że kryterium uznania miejsca zamieszkania 

funkcjonariusza za miejscowość pobliską miejscu pełnienia przez niego służby stałej, jest czas 

dojazdu z pierwszej miejscowości do drugiej i odwrotnie, wyłącznie publicznymi środkami 

transportu drogowego, bez uwzględnienia dojazdu do stacji (przystanków) końcowych w każdej  

z miejscowości.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 788/13 w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na 

uzyskanie lokalu mieszkalnego, sąd powołując się na uchwałę Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2009 r. sygn. I OPS 7/09 wskazał, że kwestia spełniania 

przez funkcjonariusza przesłanki do otrzymania pomocy finansowej może być rozważana tylko  

w stosunku do okresu po zgłoszeniu roszczenia, a nie na dzień nabycia domu (lokalu). Pomoc ta 

nie przysługuje bowiem funkcjonariuszowi, który składając wniosek, posiada taki lokal lub dom,  

w zakresie odpowiadającym co najmniej przysługującej powierzchni mieszkalnej. Przy czym 

chodzi tu o dom (lokal) nadający się do zamieszkania. W tej sytuacji istotne nie jest to czy organy 

przydzieliły funkcjonariuszowi lokal mieszkalny w drodze decyzji administracyjnej, lecz czy  

w dacie złożenia wniosku funkcjonariusz spełniał podstawową przesłankę do otrzymania takiego 

przydziału, a mianowicie miał niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Sąd podkreślił, że 

omawiana uchwała została podjęta na tle przepisów dotyczących funkcjonariuszy Służby 
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Więziennej, niemniej jednak poglądy w niej wyrażone, z uwagi na podobieństwo rozwiązań 

prawnych, odnoszą się również do realiów rozpatrywanej sprawy. Stąd podobnie należy 

interpretować przepisy § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub 

domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Zdaniem sądu z ww. uregulowania nie 

można wyprowadzać wniosku, że skoro fakt ponoszonych przez strażaka wydatków może 

potwierdzać odpis księgi wieczystej, umowa przedwstępna kupna lokalu mieszkalnego albo 

domu, czy też umowa kupna sporządzona w formie aktu notarialnego, to uprawnienie do pomocy 

finansowej należy oceniać na dzień nabycia domu (lokalu), niezależnie od daty złożenia wniosku. 

Taka interpretacja wykraczałaby poza treść upoważnienia ustawowego, które upoważniało 

ministra do określenia w drodze rozporządzenia: trybu przyznawania pomocy finansowej, 

sposobu ustalania jej wysokości i sposobu wypłaty oraz wzoru wniosku o jej przyznanie. Minister 

nie został natomiast upoważniony do określenia warunków nabycia prawa do pomocy finansowej. 

W konkretnej sprawie organy nie oceniły, czy skarżący w chwili wszczęcia postępowania (bo ten 

moment jest istotny) spełniał podstawową przesłankę przyznania pomocy finansowej, tj. nie miał 

zapewnionych potrzeb mieszkaniowych. Samo zaś nabycie lokalu, jeśli lokal znajduje się  

w stanie nie nadającym się do zamieszkania, nie może skutkować odmową przyznania pomocy 

finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego (domu).  

 

26. Sprawy z zakresu oświaty  

 

W roku 2014 do tutejszego sądu wpłynęło 11 skarg na orzeczenia organów w zakresie 

oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki (o symbolu 614). Zaległość z ubiegłego roku wyniosła  

3 sprawy. W rozpoznawanych sprawach w 5 przypadkach uwzględniono skargi a w 3 oddalono. 

W 2 przypadkach skargi odrzucono, z czego w jednym przypadku na posiedzeniu niejawnym. Na 

następny okres pozostały 3 sprawy niezałatwione. Większość spraw koncentrowała się wokół 

kwestii kandydatów na studia i studentów o podsymbolu 6143 (5 spraw) oraz spraw dotyczących 

dyrektorów szkół i uczniów o podsymbolach 6145 i 6146 (po 3 sprawy). Do sądu w roku 2014 nie 

wpłynęły sprawy o podsymbolach 6140, 6141, 6142, 6144, 6147 i 6148. 

Przedstawienie najciekawszych orzeczeń tutejszego sądu z zakresu oświaty, szkolnictwa 

wyższego i nauki za rok 2014 obrazują sprawy: 

- II SA/Bk 1175/13 w przedmiocie skreślenia z listy studentów skład orzekający stwierdził, że 

uznaniowy charakter decyzji o skreśleniu z listy studentów z powodu braku postępów w nauce 

nie jest równoznaczny ze swobodą procedowania organów uczelni. Przeciwnie,  

z fakultatywnością skreślenia z listy studentów nierozerwalnie związany jest obowiązek 

wszechstronnego i rzetelnego wyjaśnienia okoliczności sprawy; 

- II SA/Bk 491/14 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania 

stypendium rektora dla najlepszych studentów tutejszy sąd dokonał wykładni przepisów art. 194 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) 

wskazując, że przepis ten interpretowany celowościowo i prokonstytucyjnie, nie może stanowić 

podstawy odmowy wszczęcia postępowania o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych 

studentów tylko z tej przyczyny, że wnioskujący student jest żołnierzem zawodowym, a odmowa 

wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie art. 61a § 1 k.p.a. z „innych 

uzasadnionych przyczyn” nie może być rozumiana jako sytuacja, w której odmawia się wszczęcia 

postępowania na podstawie oceny materialnoprawnego elementu sytuacji prawnej obywatela. 
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W sprawach z zakresu oświaty i szkolnictwa wyższego, dotyczących aktów indywidualnych 

konkretnych, składy orzekające tutejszego sądu zwracały także uwagę na potrzebę dochowania 

prawem przewidzianych procedur, wskazując, że ich naruszenie może mieć wpływ na 

poprawność rozstrzygnięcia (sygn. akt II SA/Bk 679/14, II SA/Bk 709/14). 

Sąd zajmował się także sprawą dotyczącą przyznania zasiłku celowego ze względu na 

pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia spowodowanej wystąpieniem czynników losowych.  

W sprawie II SA/Bk 434/14 uchylił decyzję odmawiającą przyznania zasiłku szkolnego (na dwoje 

dzieci). Organy uznały, że pobyt rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi na turnusie 

rehabilitacyjnym nie stanowi zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego 

na dzieci, był bowiem zaplanowany, a niepełnosprawność dzieci trwa od urodzenia. Skład 

orzekający nie podzielił tego stanowiska i stwierdził naruszenie prawa materialnego. Podkreślił 

brak ustawowej definicji zdarzenia losowego, stąd i rada gminy w uchwale nie posiada 

kompetencji do definiowania owego pojęcia. Sięgnąć zatem należy do potocznego pojęcia. 

Powołując się na linię orzeczniczą skład orzekający wyjaśnił, że zdarzeniem losowym jest 

zaistniałe, niespodziewane zdarzenie, niezależne od woli ucznia, czy jego rodziców (opiekunów), 

które spowodowało, iż uczeń ten przejściowo znalazł się w trudnej, czy trudniejszej niż zwykle, 

sytuacji materialnej. Takim zdarzeniem będzie między innymi choroba ucznia, czy też członka 

jego najbliższej rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. Wskazuje się 

przy tym, że choroba nie musi być sama w sobie tym zdarzeniem losowym, ale może być 

przyczyną takiego zdarzenia, w wyniku którego uległa pogorszeniu sytuacja materialna ucznia.  

 

27. Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej i prawa prasowego 

 

Tak, jak w latach poprzednich większą część spraw z zakresu informacji publicznej i prawa 

prasowego zarejestrowano w repertorium SAB (wpłynęło ich 66), jako skargi na bezczynność, 

zaś w repertorium SA zarejestrowano 12 spraw o symbolu 648 oraz niezałatwiona  

z poprzedniego roku pozostała 1 sprawa. 1 sprawa została zarejestrowana w repertorium SO. 

Skargi na bezczynność zostały omówione odrębnie. Natomiast spośród zarejestrowanych w 

repertorium SA zakończono 9 spraw, w tym: w 5-ciu skargi uwzględniono, w 2 oddalono,  

w 1 sprawie skargę odrzucono, 1 sprawę załatwiono w inny sposób (przez zakreślenie). 

Przyczyną odrzucenia skargi w sprawie II SA/Bk 545/14 na podstawie art. 58 § 1 pkt 5 ustawy 

– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi było uznanie braku zdolności sądowej 

po stronie podmiotu – PGE Dystrybucja S.A. Oddział w B., który wydał zaskarżoną decyzję 

administracyjną udzielenia informacji publicznej. Sąd uznał, że stroną w postępowaniu może być 

wyłączenie osoba prawna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

czyli PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w L. Zaś oddział Spółki wskazany przez stronę skarżącą 

nie posiada zdolności sądowej, co skutkowało odrzuceniem skargi.  

W sprawach, w których skargi oddalono (II SA/Bk 691/14 i II SA/Bk 626/14) uzasadnienia nie 

były sporządzone.  

Spośród skarg uwzględnionych, w 1 sprawie (II SA/Bk 59/14) sąd stwierdził nieważność 

odmownej decyzji Prokuratora Apelacyjnego w B., w pozostałych przypadkach uchylił decyzje 

obydwu instancji (II SA/Bk 465/14, II SA/Bk 759/14, II SA/Bk 110/14), a w sprawie II SA/Bk 

280/14 wymierzył organowi grzywnę w kwocie 300 złotych za niewykonanie wyroku w sprawie ze 

skargi na bezczynność w zakresie udzielenia informacji publicznej.  

W ostatnio wymienionej sprawie Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w B. został wyrokiem  

z dnia 8 października 2013 r. zobowiązany do załatwienia w trybie ustawy o dostępie do 
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informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.) wniosku o wydanie kserokopii recenzji sporządzonej  

w trakcie przewodu habilitacyjnego pracownika naukowego. W ocenie zobowiązanego podmiotu 

wyrok ten został wykonany poprzez poinformowanie wnioskującego o udzielenie informacji 

publicznej o możliwości zapoznania się z recenzjami na Wydziale. Po złożeniu wniosku  

o wymierzenie grzywny w trybie art. 154 p.p.s.a. doręczono skarżącemu kserokopie żądanych 

dokumentów. Sąd uznał, że w terminie wyznaczonym przez sąd w wyniku uwzględnienia skargi 

na bezczynność wyrok nie został wykonany, mimo wzywania skarżącego do wykonania. 

Pierwotnie zaproponowana forma udostępnienia informacji publicznej nie mogła zostać uznana 

za wykonanie wyroku, bowiem wniosek wskazywał inny zakres żądania. Dlatego wymierzono 

podmiotowi zobowiązanemu do wykonania wyroku grzywnę w kwocie 300 zł. Sąd uznał 

jednocześnie, że nie można organowi przypisać rażącego naruszenia prawa wobec błędnego 

przekonania spełnienia obowiązku w innej, niż żądana formie. Powyższe oraz czasokres 

niewykonania wyroku rzutowały także na wysokość wymierzonej grzywny.  

Podstawą uchylenia w sprawie II SA/Bk 110/14 decyzji obydwu instancji (umorzenie 

postępowania o udostępnienie akt sprawy postępowania przygotowawczego) było stwierdzenie 

przez sąd naruszenia prawa materialnego – art. 14 ust. 2 i art. 16 u.d.i.p. oraz nieuwzględnienie 

regulacji art. 1 ust. 2 u.d.i.p., zgodnie z którą przepisy ustawy o udzielenie informacji publicznej 

nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do 

informacji będących informacjami publicznymi. Sąd uznał, że z akt spawy nie wynika, by organ 

wydając rozstrzygnięcie o odmowie udostępnienia akt postępowania przygotowawczego wziął 

pod rozwagę regulację prawną art. 306 § 1 lit. „b” k.p.k. obowiązującą od 22 lipca 2013 roku, co 

może wyprzedzać zastosowanie u.d.i.p. Nadto powołał uchwałę Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2013 r. sygn. akt I OSP 7/13 następującej treści: „żądanie 

udostępnienia przez prokuratora akt sprawy jako zbioru materiałów zakończonego postępowania 

przygotowawczego nie jest wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, o którym mowa  

w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej  

(Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).”  

W sprawach II SA/Bk 465/14 i II SA/Bk 759/14 przedmiotem wniosków skierowanych do Prezesa 

Sądu Rejonowego w B. było przesłanie wszystkich wyroków wraz z uzasadnieniami wydanych  

w latach 2010-2014 w sprawach o podanych we wnioskach symbolach. Wnioskodawca 

zaznaczył, że żądane informacje mogą być zapisane na płycie CD/DVD. Po bezskutecznym 

wezwaniu wykazania szczególnego interesu publicznego w żądaniu, podmiot zobowiązany wydał 

decyzje odmowne utrzymane w mocy przez Prezesa Sądu Okręgowego w B. Organy uznały 

przetworzony charakter żądanej informacji z uwagi na zakres prac związanych z wyszukaniem 

wyroków i ich anonimizacją przy braku wskazania przez wnioskodawcę konkretnych elementów 

identyfikacyjnych informacji w postaci sygnatury akt, pozwalającej na natychmiastowe 

wyodrębnienie danej informacji. Podkreślono, że do przygotowania żądanej informacji niezbędne 

jest dodatkowe zaangażowanie pracowników i czasu pracy. 

Sąd administracyjny nie podzielił we wskazanych sprawach kwalifikacji żądanych informacji jako 

przetworzonych. Wskazał, że techniczne czynności organu takie jak selekcja wyroków  

z zakreślonego przez skarżącego zbioru, ich analiza pod względem treści z uwagi m.in. na 

dokonanie koniecznej anonimizacji, są zwykłymi zabiegami dokonywanymi na poszczególnych 

informacjach prostych (wyrokach) i nie wpływając na treść tych informacji, nie noszą cech ich 

przetwarzania. To nie informacje proste będą przetwarzane w informacje złożone, tylko na 

informacjach prostych ujętych w zamkniętych i dostępnych organowi zbiorach będą dokonywane 

czynności, pozwalające zgrupować je w informację, która będzie udzielona zgodnie z żądaniem 
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wnioskodawcy. Nie powstaje zatem jakościowo nowa informacja, nieistniejąca dotychczas  

w przyjętej ostatecznie treści czy też postaci. Również nakład pracy konieczny do rozpatrzenia 

danego wniosku o udzielenie informacji publicznej oraz koszty związane z udzieleniem informacji 

nie przesądzają o tym, czy dana informacja publiczna ma charakter prosty czy przetworzony. 

Zatem sąd uznał, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci przesłania 

wszystkich wyroków wraz z uzasadnieniem z określonych lat, wydanych w sprawach 

rejestrowanych pod określonym symbolem pomimo tego, iż wymaga dodatkowego nakładu 

pracy, nie jest wnioskiem o udzielenie informacji publicznej przetworzonej i jako taki nie wymaga 

wykazania istnienia interesu publicznego.  

W sprawie II SA/Bk 51/14 organy prokuratorskie odmówiły udostępnienia akt postępowania 

dyscyplinarnego dotyczącego prokuratora z powołaniem się na art. 76 ust. 1 ustawy  

o Prokuraturze, który generalnie wyklucza jawność przebiegu oraz rozstrzygnięć postępowań 

dyscyplinarnych prokuratorów. Prokurator Okręgowy poinformował wnioskodawcę pismem, które 

decyzje Prokurator Apelacyjny potraktował jako decyzję i utrzymał ją w mocy swoją decyzją 

wydaną w postępowaniu odwoławczym.  

W ocenie sądu żądanie udostępnienia akt zakończonego postępowania dyscyplinarnego nie 

stanowi informacji publicznej a stanowi żądanie udostępnienia określonego zbioru materiałów. 

Zatem nie podlega rozpoznaniu i załatwieniu w trybie u.d.i.p. W szczególności brak było 

podstawy prawnej do wydania decyzji administracyjnej jak z naruszeniem prawa uczynił 

Prokurator Apelacyjny w B. Także w tej sprawie sąd odwołał się do uchwały NSA w sprawie  

I OPS 7/13.  

W sprawach z zakresu informacji publicznej orzecznictwo tutejszego sądu stanowi kontynuację 

dotychczasowej linii przy uwzględnieniu uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz 

orzeczeń sądów administracyjnych.  

W 2014 roku nie odnotowano spraw dotyczących ponownego wykorzystania informacji 

publicznej.  

 

28. Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej  

 

W obydwu Wydziałach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wpłynęły 

łącznie 52 sprawy z tej kategorii z tego 35 do Wydziału I z zakresu egzekucji świadczeń 

pieniężnych i 17 do Wydziału II z zakresu egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.  

Łączne załatwienie spraw w obydwu Wydziałach wyniosło 41 spraw, z których tylko w 5-ciu 

sprawach skargi zostały uwzględnione, w 21 sprawach skargi zostały oddalone, a w pozostałych 

15 sprawach załatwione w inny sposób.  

Tradycyjnie też, jak w poprzednich latach, przedmiotem skarg były postanowienia organów 

egzekucyjnych o nieuwzględnieniu zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne, 

postanowienia w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów, 

postanowienia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu wykonania nałożonego obowiązku 

niepieniężnego oraz postanowienia w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami 

egzekucyjnymi. Jednostkowe sprawy dotyczyły skarg na postanowienia w przedmiocie umorzenia 

postępowania, bezczynności wierzyciela w podjęciu postępowania egzekucyjnego czy też 

uchybienia terminu do wniesienia zażalenia. 

Nieznaczna ilość uchylonych postanowień egzekucyjnych wskazuje, że organy egzekucyjne 

prawidłowo stosują przepisy ustawy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy 
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ustawy kodeks postępowania administracyjnego, mającej odpowiednie zastosowanie z mocy art. 

18 ustawy egzekucyjnej. 

Na podstawie analizy akt należy stwierdzić, że przy rozpoznawaniu spraw z tego zakresu nie 

wystąpiły jakieś szczególne zagadnienia, które by miały wpływ na praktykę stosowania prawa  

w tym zakresie, bądź też wskazywały na zmianę orzecznictwa.  

Z istotnych spraw z tego zakresu należy wskazać na sprawy: II SA/Bk 1084/13, I SA/Bk 114/14 

i  I SA/Bk 289/14. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 1084/13 skarżący zarzucił Staroście Powiatu niewykonanie 

ostatecznych i prawomocnych decyzji przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne z tytułu ich 

zalesienia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oddalając skargę na bezczynność Starosty 

stwierdziło, że brak jest w sprawie decyzji określającej konkretny obowiązek podlegający 

wykonaniu. Rozpoznając skargę Sąd podzielił stanowisko Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego stwierdzając, że obowiązku podlegającemu wykonaniu w trybie egzekucji 

administracyjnej nie nakładała ani decyzja Starosty, ani też decyzja Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, mocą której utrzymano w mocy decyzję Starosty w przedmiocie zgody na 

przeznaczenie do zalesienia określonych tą decyzją gruntów rolnych. Do zalesienia gruntów nie 

doszło z uwagi na niewykonanie działań przez skarżącego, wskazanych w części IV planu 

zalesienia. Kolejny wniosek w tym zakresie nie mógł być już uwzględniony z uwagi na zmianę 

przepisów w wyniku czego grunty skarżącego nie kwalifikowały się do zalesienia i ubieganie się  

o dotację z tego tytułu. W ocenie Sądu pierwotny obowiązek stał się niewymagalny na skutek 

okoliczności przewidzianych prawem, wobec czego mógł być egzekwowany co uzasadniało 

oddalenie skargi.  

W sprawie o sygn. akt I SA/Bk 114/14 sąd uznał, iż rozpoznanie na etapie postępowania 

odwoławczego zarzutu, który nie był przedmiotem rozpoznania przez organ I instancji narusza 

zasadę dwuinstancyjności, co skutkowało uchyleniem zaskarżonego postanowienia.   

Z kolei w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 289/14 skarżący kwestionując postanowienie o umorzeniu 

postępowania egzekucyjnego domagał się stwierdzenia nieważności tytułu wykonawczego 

wskazując, że brak stwierdzenia nieważności tytułu może w przyszłości skutkować ponownym 

wszczęciem egzekucji. Sąd wskazując na charakter tytułu jako dokumentu podniósł też, że 

umorzenie postępowania egzekucyjnego było konsekwencją stwierdzenia nieistnienia obowiązku 

co czyni skargę niezasadną.  

 

29. Skargi na bezczynność oraz na przewlekłość postępowania  

 

Wpływ z tej kategorii spraw z roku na rok wykazuje tendencję wzrostową, przy czym należy 

stwierdzić, że wzrost ten w roku 2014, w porównaniu do roku 2013, był nieznaczny i wzrósł ze 

103 spraw w roku 2013, do 117 spraw w roku 2014.  

Łączne załatwienie spraw w tej kategorii w obydwu wydziałach wyniosło 122 spraw, z tego  

w 52 sprawach skargi zostały uwzględnione, w 22 oddalone, a w pozostałych odrzucone bądź 

załatwione w inny sposób. 

Najwięcej skarg, bo aż 66 dotyczyło bezczynności organów w sprawach z zakresu informacji 

publicznej i prawa prasowego. Z załatwionych w tej kategorii 51 spraw, w 24 sprawach skargi 

zostały uwzględnione, w 8 sprawach oddalone, a w pozostałych 9 sprawach umorzone ze 

względu na udzielenie żądanej informacji po wpływie skargi do Sądu. Zwraca uwagę wysoki 

procent uwzględnionych w tej kategorii skarg, bo sięga on niemal 50% wszystkich rozpoznanych 

skarg, a łącznie ze sprawami, w których postępowanie zostało umorzone ze względu na 
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udzielenie żądanej informacji po wniesieniu skargi do sądu, jest to niemal 65% wszystkich 

załatwionych skarg z tej kategorii.  

Na podstawie analizy orzeczeń, uwzględniających skargi z tej kategorii spraw, można wskazać 

następujące przyczyny tak dużego wskaźnika uwzględnionych żądań.  

Po pierwsze, wobec niezbyt jasno sprecyzowanej definicji, co jest informacją publiczną, organy 

mając w tym zakresie wątpliwości uznają, że informacja, o której udostępnienie wnosi 

wnioskodawca nie jest informacją publiczną; po drugie, udzielają informacji niepełnej i nie  

w formie wskazanej we wniosku, po trzecie organy uznając, że wniosek nie jest sprecyzowany 

nie podejmują czynności opisanych w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

i po czwarte, nie podejmują żadnych czynności po wpłynięciu wniosku o udostępnienie informacji.  

Przykładowo wskazać tu należy następujące sprawy: 

- w sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 78/14 organ odmawiając udzielenia informacji wskazał, że 

projekty decyzji o warunkach zabudowy są sprawami osób fizycznych i nie podlegają 

udostępnieniu jako informacja publiczna, co zostało zakwestionowane przez sąd; 

- w sprawie o sygn. II SAB/Bk 33/14 organ odmówił udostępnienia kopii opinii prawnej powołując 

się na okoliczność, iż opinia ta nie stanowi rozstrzygnięcia, nie została wytworzona przez organ  

i podlega ochronie prawa autorskiego. Nie zgadzając się z tym stanowiskiem sąd stwierdził, że 

skoro sporządzona opinia została przekazana organowi administracji publicznej, to ma ona walor 

informacji publicznej; 

- w sprawie o sygn. II SAB/Bk 69/14 sąd uznał, że błędne jest stanowisko Prezesa Sądu 

Rejonowego, że daty urodzenia sędziów i miejsce ich zamieszkania nie stanowią informacji 

publicznej; 

- w sprawie o sygn. II SAB/Bk 46/14 sąd wskazał, że organ pozostaje w bezczynności ze względu 

na fakt, że nie zajął żadnego stanowiska w sprawie w związku ze zgłoszonym wnioskiem.  

W sytuacji gdy informacja nie mogła być udzielona w sposób i formie określonej we wniosku, 

organ winien postąpić zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy, powiadamiając o przyczynach braku 

możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem; 

- w sprawie o sygn. II SAB/Bk 47/14 sąd uwzględnił skargę z uwagi na niepodjęcie żadnej 

czynności przez Dziekana Wydziału w przedmiocie załatwienia wniosku o udostępnienie 

dokumentacji habilitacyjnej, uznając, ze dokumentacja ta stanowi informację publiczną i podlega 

udostepnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. 

W sprawach bezczynności i przewlekłości postępowania dotyczących praktyki organów 

administracji w indywidualnych sprawach zwraca z kolei uwagę fakt wadliwego stosowania 

przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego dotyczących wszczęcia postępowania.  

Powyższe zilustrować mogą następujące sprawy: 

- w sprawie o sygn. II SAB/Bk 98/13 skarga została uwzględniona z uwagi na fakt, że Marszałek 

Województwa, który był niewłaściwy do załatwienia sprawy nie przekazał jej stosownie do art. 65 

§ 1 k.p.a. organowi właściwemu; 

- w sprawie o sygn. II SAB/Bk 2/14 skarga została uwzględniona z uwagi na fakt, że organ 

stwierdzając, że sprawa nie ma charakteru sprawy administracyjnej winien był postąpić stosownie 

do art. 66 § 3 k.p.a. wydając stosowne postanowienie, a nie zawiadamiać skarżących zwykłym 

pismem o braku kompetencji do załatwienia sprawy. 

Podobne zagadnienie wystąpiło w sprawie o sygn. akt  II SAB/Bk 7/14.  

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 10/14 sąd stwierdził, że organ pozostaje w bezczynności 

z uwagi na fakt niewłaściwej formy załatwienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.  

W sytuacji gdy organ uznał, że wniosek pochodzi od osoby nie będącej stroną postępowania, 
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winien był umorzyć postępowanie, a nie zawiadamiać strony, że nie jest ona stroną i pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

Stwierdzając bezczynność lub przewlekłość postępowania sąd zgodnie z art. 149 ustawy  

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dokonywał jednocześnie oceny czy 

bezczynność lub przewlekłość nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa. Wpływ na tę ocenę w 

tym zakresie i ewentualną wysokość grzywny miał przede wszystkim okres pozostawania  

w bezczynności i przewlekłości oraz stan skomplikowania sprawy, przy czym w sytuacji 

stwierdzenia pozostawania przez organ przez dłuższy okres w bezczynności czy przewlekłości, 

skutkowało to jednocześnie wymierzeniem grzywny w wyższej wysokości.  

Informacje w tym przedmiocie zostały zawarte w rozdziale „Informacja w przedmiocie 

wymierzenia grzywny na podstawie art. 55 § 1, art. 112, art. 149 § 2 oraz art. 154 § 1 p.p.s.a. 

oraz w zakresie sygnalizacji.” 

Dodać trzeba, że w działalności orzeczniczej WSA w Białymstoku za 2014 rok pozostaje 

kontynuowana i niezmienna praktyka definiowania podstawowych pojęć, a więc bezczynności  

i przewlekłości postępowania oraz praktyka rozważania z urzędu zasadności wymierzania 

organom grzywny na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. Składy orzekające pamiętały także  

o obowiązku oceny charakteru naruszenia prawa przy stwierdzonej bezczynności lub 

przewlekłości, niezależnie od tego czy stosowne żądanie zostało złożone przez stronę.  

Ciągle rosnąca liczba spraw podlegających rejestracji w repertorium SAB świadczy o wzroście 

świadomości prawnej społeczeństwa, w szczególności prawa do sprawnego postępowania 

administracyjnego.  

 

30. Informacja z zakresu stosowania grzywny na podstawie art. 55 § 1,  

art. 112, art. 149 § 2, art. 154 § 1 p.p.s.a. oraz w zakresie stosowania  

instytucji sygnalizacji, o której mowa w art. 155 p.p.s.a. 

 

Informacje kwartalne – statystyczne oraz opisowe były przesyłane do Biura Orzecznictwa NSA 

po zakończeniu poszczególnych kwartałów.  

Ogółem w 2014 roku wniosków o ukaranie grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za 

nieterminowe przekazanie sądowi skarg wraz z odpowiedzią na nie i aktami sprawy 

zarejestrowano – 4. Z poprzedniego okresu pozostała 1 sprawa niezałatwiona. W stosunku do 

ogólnej ilości skarg, które wpłynęły do sądu, przedmiotowe wnioski stanowiły śladową liczbę. 

Świadczy to generalnie o przestrzeganiu przez organy ustawowych terminów nałożonych przez 

ustawodawcę, mających na celu zapewnienie realizacji zasady sprawności postępowania.  

Załatwiono ogólnie 4 wnioski, w tym w 3 sprawach (II SO/Bk 1/14, II SO/Bk 24/13, II SO/Bk 

37/14) wymierzono grzywny w kwotach 100 złotych, 500 zł i 1.500 zł, zaś w sprawie I SO/Bk 2/14 

postanowieniem z dnia 3 czerwca 2014 r. postępowanie w sprawie zostało umorzone z powodu 

cofnięcia wniosku.  

Przy ustalaniu wysokości grzywny sąd brał pod rozwagę przede wszystkim powody oraz 

czasokres przekroczenia terminu na wykonanie przez organ obowiązków po wniesieniu skargi. 

Podkreślał dyscyplinująco-restrykcyjny charakter grzywny. Najwyższa grzywna, w sprawie  

II SO/Bk 37/14 została wymierzona Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w G. w sytuacji 

uporczywego uchylania się od spełnienia obowiązku określonego w art. 55 § 1 p.p.s.a., gdy 

sytuacja niezrealizowania tegoż obowiązku powtórzyła się i była niczym nieuzasadniona.  

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała 1 sprawa niezakończona (II SO/Bk 40/14 – 

wniosek wpłynął do sądu 17 grudnia 2014 roku.  
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Grzywien w trybie art. 112 p.p.s.a. za uchylanie się organu od wykonania postanowień sądu 

podjętych w toku postępowania w związku z rozpoznaniem sprawy w roku sprawozdawczym nie 

wymierzono w żadnym przypadku.  

W 2014 roku do tutejszego sądu wpłynęło 13 wniosków o ukaranie organu grzywną na 

podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. w skargach na bezczynność lub przewlekłość postępowania. Przy 

ogólnym wpływie 117 skarg zarejestrowanych w repertorium SAB wskazana powyżej liczba 

wniosków stron o wymierzenie grzywny nie była znacząca. Także sąd z urzędu wymierzył 

grzywnę w 13 przypadkach, spośród zaś złożonych przez strony wniosków pozytywnie 

(wymierzenie grzywny) zakończyło się 7 przypadków. Łącznie w 20 przypadkach grzywnę 

wymierzono: w 5 sprawach wniosek oddalono, 6 spraw zakończono „w inny sposób”. W podanym 

załatwieniu mieści się 9 spraw niezakończonych w 2013 roku, a rozstrzygniętych w roku 

sprawozdawczym.  

Na koniec 2014 roku pozostały 4 niezałatwione wnioski o wymierzenie grzywny na podstawie 

art. 149 § 2 p.p.s.a. 

Niezmieniona pozostała w praktyce sądu definicja bezczynności oraz przewlekłości 

postępowania, jak i zasady miarkowania grzywny. Była ona wymierzana, co do zasady tam, gdzie 

sąd uznał znamiona rażącego naruszenia prawa definiowanego jako oczywiste, niewątpliwe  

i nieusprawiedliwione zachowanie organu pozostające w sprzeczności z obowiązkiem podjęcia 

działań zmierzających do załatwienia danej sprawy administracyjnej w rozsądnym terminie. 

Wymierzając grzywnę sąd uwzględniał całokształt okoliczności sprawy oraz charakter grzywny 

nie tylko represyjny, ale i dyscyplinujący. Najniższe grzywny wynosiły po 300 zł (II SAB/Bk 96/13, 

II SAB/Bk 58/14, II SAB/Bk 59/14), kilkakrotnie sąd wymierzył grzywnę w kwocie 500 zł  

(II SAB/Bk 20/12, II SAB/Bk 92/13, II SAB/Bk 98/13, II SAB/Bk 21/14, II SAB/Bk 28/14, II SAB/Bk 

24/14, II SAB/Bk 47/14, II SAB/Bk 56/14, II SAB/Bk 68/14), dwukrotnie wysokość grzywny 

zamknęła się kwotą po 1.000 zł ( II SAB/Bk 54/12, II SAB/Bk 57/12), po 1.500 zł (II SAB/Bk 14/14, 

II SO/Bk 37/14) oraz po 2.000 zł (II SAB/Bk 3/14, II SAB/Bk 29/14) i dwukrotnie sąd wymierzył na 

podstawie art. 154 § 6 p.p.s.a. grzywnę w wysokości po 3.000 zł – sprawy: II SAB/Bk 81/13 oraz 

II SAB/Bk 85/13. Obydwie ostatnio wymienione grzywny zostały wymierzone na wniosek tej 

samej osoby w stosunku do tego samego organu w postępowaniu w sprawie samowolnego 

wykonania instalacji odprowadzającej wody opadowe oraz w sprawie obniżenia terenu działki 

robotami budowlanymi. Obydwa postępowania toczyły się po kilka lat, przy tym od dwóch lat  

w zasadzie organ nie podejmował czynności. Sąd ocenił, że doszło po stronie organu do 

niedopuszczalnej i nieuprawnionej przewlekłości postępowania, które było prowadzone 

sprzecznie z zasadami procedury administracyjnej, zatem prowadzone było z rażącym 

naruszeniem prawa. Sąd stwierdził, że nie znalazł elementów usprawiedliwiających opieszałość 

organu, w tym nie stanowi usprawiedliwienia skomplikowany charakter sprawy. Obowiązkiem 

organu nadzoru budowlanego, jak wskazano, jest „wyjaśnienie okoliczności sprawy i właściwe 

zakwalifikowanie działań inwestora przez pryzmat przepisów prawa budowlanego odnoszących 

się do ustalonego naruszenia. Nieodnalezienie w przepisach ustawy – Prawo budowlane (tekst 

jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) sankcji dla ustalonego naliczenia skutkować mogłaby 

naruszeniem postępowania administracyjnego, co także wymaga wydania decyzji 

administracyjnej”. Wymierzając grzywnę w kwocie po 3.000 zł w omawianych sprawach, sąd brak 

okoliczności usprawiedliwiających przewlekłość podkreślił szczególnie. Jednocześnie uzasadnił, 

iż samym wnioskiem strony (wymierzenie grzywny po 5.000 zł) sąd związany nie był, a grzywna 

nie ma wyłącznie represyjnego charakteru. Jej celem jest przede wszystkim zdyscyplinowanie 

organu do sprawnego i terminowego załatwiania wniosków stron postępowania.  
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Dodać należy, że stwierdzenie rażącego naruszenia prawa nie zawsze pociągało za sobą 

wymierzenie grzywny z urzędu. W części spraw sąd nie znajdował potrzeby wymierzania 

grzywny mimo oceny rażącego naruszenia prawa (np.: II SAB/Bk 19/14, II SAB/Bk 7/14).  

W 5 przypadkach, na 13 złożonych przez strony, wnioski o wymierzenie grzywny zostały 

oddalone. Były to sprawy: II SAB/Bk 90/13, II SAB/Bk 5/12, II SAB/Bk 83/13, II SAB/Bk 54/14,  

II SAB/Bk 57/14.  

W dwóch pierwszych z wymienionych spraw sąd oddalił skargi uznając, że nie miały miejsca 

zarzucone przez stronę bezczynność i przewlekłość postępowania. W sprawie II SAB/Bk 90/13 

strona domagała się udzielenia informacji publicznej, organ prawidłowo ocenił, że nie jest to 

informacja publiczna o czym poinformował stronę pismem. Sąd podzielając tę ocenę oddalił 

skargę wskazując na brak podstawy do wydania decyzji administracyjnej. Oddalając skargę  

w sprawie II SAB/Bk 5/12 skład orzekający ocenił, że postępowanie administracyjne nie miało 

przewlekłego charakteru. Jednocześnie postawił tezę, iż w tym postępowaniu sąd nie ma 

kompetencji do oceny merytorycznej treści rozstrzygnięcia podjętego przez organ. 

W sprawie II SAB/Bk 83/13 postępowanie na bezczynność zostało umorzone (decyzja 

administracyjna została wydana po wniesieniu skargi), jednocześnie sąd stwierdził przewlekłość 

postępowania oceniając, że nie miała ona rażącego charakteru. W tej sytuacji nie znalazł 

powodów do nałożenia na organ grzywny. Także uznanie braku cech rażącego naruszenia prawa 

w sprawach II SAB/Bk 54/14, II SAB/Bk 57/14 przy uwzględnieniu skargi i zobowiązaniu organów 

do procesowego załatwienia wniosków wszczynających postępowanie stanowiło podstawę 

odstąpienia od wymierzenia grzywny.  

W tym miejscu wskazać należy, iż składy orzekające WSA w Białymstoku pamiętają o treści 

art. 149 § 2 p.p.s.a. i o możliwości wymierzenia grzywny z urzędu o czym świadczą zarówno 

wypadki orzekania takich grzywien bez wniosku stron, a także uzasadnienia wyroków 

uwzględniających skargi, w których grzywny nie zostały z urzędu orzeczone. 

Skarg zawierających wnioski o wymierzenie organowi grzywny za niewykonanie wyroku sądu 

na podstawie art. 154 § 1 p.p.s.a. wpłynęło w 2014 roku 7 (z poprzedniego okresu 

sprawozdawczego pozostały 2 sprawy niezałatwione). Łącznie rozpoznano 5 spraw, w tym 

grzywna została wymierzona w 1 sprawie (II SA/Bk 280/14), a w 4 sprawach skargi oddalono. 

Niezakończone zostały 4 sprawy.  

Sprawa II SA/Bk 280/14, w której Dziekanowi Wydziału Prawa Uniwersytetu w B. została 

wymierzona grzywna 300 zł za niewykonanie wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność 

w udzieleniu informacji publicznej została omówiona w rozdziale „Sprawy z zakresu informacji 

publicznej”.  

Oddalone zostały skargi w sprawach II SA/Bk 136/13, II SA/Bk 602/13, II SA/Bk 91/14,  

II SA/Bk 735/14. Dwie pierwsze pochodziły od tej samej strony, która nie godząc się ze 

sposobem załatwienia spraw przez organy po wydaniu wyroku uchylającego wcześniejszą 

decyzję uważała, że wyroki nie zostały wykonane i domagała się wymierzenia grzywny. Sąd 

wyłożył, na czym polega wykonanie wyroku jednoznacznie wyjaśniając, że nie należy do tej 

kategorii sytuacja gdy organ rozstrzygnął sprawę w sposób nieakceptowany przez stronę. Ta ma 

możliwość procesową uruchomienia postępowania odwoławczego oraz złożenia kolejnej skargi 

(od nowego orzeczenia organu) do sądu administracyjnego.  

Analogiczne powody oddalenia skarg w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a. wystąpiły w sprawie II SA/Bk 

91/14, w której organ pozostawił wniosek strony bez rozpoznania. Sąd uznał to za załatwienie 

sprawy i wykonanie wyroku w sprawie II SAB/Bk 9/11.  
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Także w sprawie II SA/Bk 735/14 sąd stwierdził, iż nie zaistniał stan niewykonania wyroku,  

a formalne niedochowanie terminu 2-miesięcznego wyznaczonego przez sąd w wyroku 

uwzględniającym skargę na bezczynność na zakończenie sprawy stanowiło następstwo 

procesowego zachowania strony, która m.in. takimi czynnościami jak niedopuszczenie do 

przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, doprowadziła do przekroczenia udzielonego 

organowi terminu. Ostatecznie decyzja została wydana, postępowanie administracyjne zostało 

zakończone z nieznacznym przekroczeniem terminu wyznaczonego przez sąd, które jednak 

wynikało z przyczyn leżących po stronie skarżącego.  

W 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku nie wystosował żadnej notatki 

sygnalizacyjnej w trybie art. 155 p.p.s.a.  

Podsumowując stwierdzić należy, iż w stosunku do ilości spraw zakończonych, liczba 

orzeczonych grzywien wiążących się z nieprawidłową praktyką procesową organów 

administracyjnych podlegających kontroli tutejszego sądu była niewielka. Świadczy to pozytywnie 

o pracy tych organów. Także przypadki rażących nieprawidłowości przekładające się na 

wysokość orzeczonych grzywien uznać należy za sporadyczne.  

 

31.  Podsumowane działalności orzeczniczej  

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 

z wyszczególnieniem problemów istotnych dla orzecznictwa 

 

W roku sprawozdawczym wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 

2091 spraw (obydwa wydziały orzecznicze, wszystkie repertoria), zaś z poprzedniego okresu 

pozostało 638 spraw niezałatwionych. Łącznie rozpoznano 2216 spraw, w tym 1542 na rozprawie 

a 674 na posiedzeniu niejawnym. Pozostało 513 spraw niezałatwionych. W porównaniu do 2013 

roku ogólny wpływ spraw był wyższy o 4,5 % (90 spraw). Zdecydowanie większa ilość wpływu 

dotyczyła, tak jak w latach poprzednich, Wydziału II (Ogólnoadministracyjnego), bowiem w tym 

Wydziale zarejestrowano 1413 spraw (zaległe – 491). Załatwionych zostało 1571 spraw (1028 na 

rozprawie, 543 na posiedzeniu niejawnym). Do Wydziału I (Finansowego) wpłynęło 678 spraw 

(147 pozostało z poprzedniego okresu sprawozdawczego). Załatwiono 645 spraw (514 na 

rozprawie, 131 na posiedzeniu niejawnym). Ogólnie w 2014 roku w stosunku do roku 

poprzedniego, załatwiono w WSA w Białymstoku o 455 spraw więcej. 

Przedmiotowo struktura spraw, którymi zajmował się sąd, była zbliżona do układu z lat 

poprzednich. W Wydziale I dominowały sprawy podatkowe, w Wydziale II, tak jak w roku 

poprzednim, zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowiły sprawy z zakresu pomocy społecznej 

(wpłynęło 303 spraw), drugą co do wielkości grupę stanowiły sprawy o symbolu 604 (podsymbolu 

6042) z zakresu gier losowych i zakładów wzajemnych, bowiem wpłynęły w tym przedmiocie 184 

sprawy. Nadal widoczną grupę stanowiły sprawy budowlane (wpływ – 150) i dotyczące 

zagospodarowania przestrzennego (wpływ 71 spraw). W działalności orzeczniczej obydwu 

wydziałów kontynuowano z zasady wcześniej wypracowaną linię, uwzględniającą orzecznictwo 

NSA oraz pozostałych sądów administracyjnych. Dbano także o „wewnętrzną spójność” 

stanowisk składów orzekających.  

W wydziale I (Finansowym), jak wyżej wskazano, w porównaniu do roku 2013 nastąpił wzrost 

wpływu o 31 spraw. Zachowana została tendencja zwiększania ilości rozpoznanych w Wydziale 

spraw, bowiem łącznie załatwiono o 58 spraw więcej niż w roku poprzednim. Tradycyjnie 

najwięcej rozpoznanych spraw dotyczyło zobowiązań podatkowych (493 sprawy). W tej grupie, 

inaczej niż w roku poprzednim, dominowały sprawy dotyczące podatku dochodowego od osób 
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fizycznych, w tym zryczałtowanych form opodatkowania (176 spraw). Na drugim miejscu, pod 

względem ilości rozpoznanych spraw, znalazły się sprawy z zakresu podatku od towarów i usług 

(116 spraw). W dalszej kolejności znalazły się sprawy z zakresu: podatku od nieruchomości  

(44 spraw), podatku akcyzowego (41 spraw), podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty 

skarbowej oraz innych podatków i opłat (40 spraw), ulg płatniczych w podatkach (30 spraw), 

egzekucji świadczeń pieniężnych (26 spraw), podatku od osób prawnych (12 spraw). Tylko jedna 

rozpoznana w 2014 roku sprawa dotyczyła podatku od spadków i darowizn, a 7 dotyczyło 

pozostałych zagadnień podatkowych.  

Druga pod względem liczebności grupa spraw, którymi zajmował się w 2014 r. Wydział I,  

to sprawy dotyczące subwencji unijnych i funduszy strukturalnych (103 sprawy). Wśród nich 

zdecydowanie dominowały sprawy dotyczące płatności obszarowych i rent strukturalnych  

(91 spraw), a w dalszej kolejności sprawy związane z finansowaniem różnego rodzaju projektów 

ze środków europejskich (10 spraw) i inne (1 sprawa).  

Trzecią grupę, stanowiły sprawy z zakresu środków publicznych (38 spraw), w tym: ulg  

w spłacie należności publicznych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej  

(19 spraw), dotacji oraz subwencji z budżetu państwa (12 spraw), egzekucji należności 

pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (6) i inne (1 sprawa).  

W Wydziale I sąd rozpoznawał też sprawy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą, należności 

celnych i ochrony przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny (symbol 630). 

Tych spraw z roku na rok jest coraz mniej – w roku 2014 sąd rozpoznał tylko 5 takich spraw,  

a dotyczyły one weryfikacji zgłoszeń celnych co do wartości celnej towarów, klasyfikacji 

towarowej i wymiaru należności celnych.  

W najliczniejszej grupie spraw podatkowych sąd zajmował się bardzo aktualnym i pilnym 

problemem, dotyczącym oceny skutków zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2014 roku  

w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych w spółkach komandytowo-akcyjnych. Sąd 

jednolicie ocenił, że do spółki komandytowo-akcyjnej, która dokonała zmiany roku obrotowego 

przed dniem 12 grudnia 2013 r. nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą aż do zakończenia przyjętego 

przez nią zmienionego roku obrotowego (I SA/Bk 312/14, I SA/Bk 338/14, I SA/Bk 339/14,  

I SA/Bk 340/14 I SA/Bk 341/14).  

Jednolite było też stanowisko sądu dotyczące zwolnienia z opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych odszkodowania otrzymanego w związku z ustanowieniem 

służebności przesyłu, obejmującego także odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości 

nieruchomości w związku z lokalizacją linii elektroenergetycznej, której dotyczy ustanowiona 

służebność przesyłu (np.: I SA/Bk 271/14, I SA/Bk 296/14, I SA/Bk 283/14, I SA/Bk 303/14).  

Bardzo wyraźne i jednolite stanowisko sąd zaprezentował też w kwestii skutków odroczenia 

przez Trybunał Konstytucyjny utraty mocy obowiązującej art. 20 ust. 2 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. (wyrok 

TK z dnia 29 lipca 2014 r., sygn. P 49/130. Sąd uznał, że stwierdzona przez Trybunał 

niezgodność tego przepisu z art. 2 w zw. z art. 84 i 217 Konstytucji RP, daje podstawę do 

odmowy jego zastosowania, mimo odroczenia utraty jego mocy obowiązującej z upływem  

18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  

(I SA/Bk 433/14, I SA/Bk 434/14, I SA/Bk 435/14, I SA/Bk 436/14, I SA/Bk 437/14, I SA/Bk 440/14 

I SA/Bk 441/14).  

W sprawach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych Sąd rozstrzygał między 

innymi kwestie dotyczące: możliwości ujęcia w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisów na 
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fundusz remontowy od lokali użytkowych (I SA/Bk 402/14), zryczałtowanego podatku 

pobieranego od nierezydenta (I SA/Bk 292/14), sposobu ustalenia wartości nieodpłatnego 

świadczenia polegającego na bezpłatnym uzyskaniu poręczenia kredytu (I SA/Bk 29/14).  

W sprawach dotyczących podatku od towarów i usług, podobnie jak w latach ubiegłych, 

najwięcej rozstrzyganych przez sąd sporów dotyczyło: prawa podatnika do obniżenia podatku 

należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń 

gospodarczych (np.: I SA/Bk 542/13, I SA/Bk 549/13, I SA/Bk 127/14, I SA/Bk 164/14, I SA/Bk 

170/14, I SA/Bk 384/14, I SA/Bk 477/14), stawki podatku (I SA/Bk 620/13, I SA/Bk 140/14,  

I SA/Bk 492/14, I SA/Bk 550/13).  

Sąd badał też kwestie związane z zakresem przedmiotowym opodatkowania, takie jak 

opodatkowanie usług poboru opłaty targowej (I SA/Bk 328/14), zamiany nieruchomości między 

gminą będącą miastem na prawach powiatu a Skarbem Państwa reprezentowanym przez 

prezydenta miasta, który w transakcji działa jako starosta wykonujący zadania z zakresu 

administracji rządowej (I SA/Bk 28/14).  

W sprawach dotyczących podatku akcyzowego sąd zajmował się między innymi: warunkami 

stosowania obniżonej stawki do sprzedaży oleju opałowego (I SA/Bk 58/14, I SA/Bk 59/14,  

I SA/Bk 68/14, I SA/Bk 64/14, I SA/Bk 61/14, I SA/Bk 67/14), podstawą opodatkowania  

w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych (np.: I SA/Bk 537/13,  

I SA/Bk 626/13, I SA/Bk 184/14, I SA/Bk 185/14), interpretacją pojęcia „samochód zabytkowy”  

(I SA/Bk 32/14), zasadą jednokrotności opodatkowania podatkiem akcyzowym (I SA/Bk 594/13), 

czy też klasyfikacji melasy służącej do palenia w fajce wodnej (I SA/Bk 263/14). W innych 

sprawach podatkowych Sąd rozstrzygał kwestie dotyczące podstawy opodatkowania w podatku 

od czynności cywilnoprawnych (I SA/Bk 99/14). 

W sprawach dotyczących subwencji unijnych i funduszy strukturalnych sąd zajmował się 

problemem zwrotu nienależnie pobranych środków do produkcji rolnej (I SA/Bk 627/1, I SA/Bk 

628/13, I SA/Bk 625/13), interpretacją pojęcia „dobrej wiary”, od stwierdzenia której w działaniu 

beneficjenta uzależnione jest stosowanie krótszego czteroletniego okresu przedawnienia 

możliwości żądania zwrotu płatności uznanej za nienależną (I SA/Bk 625/13), różnicami jakie 

zachodzą między pojęciem działki ewidencyjnej i działki rolnej (I SA/Bk 463/14).  

W swych orzeczeniach sąd rozstrzygał również o skutkach, jakie wiążą się ze zmianą rośliny 

uprawnej na gruncie płatności rolnośrodowiskowych (I SA/Bk 336/14, I SA/Bk 327/14, I SA/Bk 

385/14, I SA/Bk 443/14), warunkach zastosowania 20 % obniżki płatności rolnośrodowiskowej  

(I SA/Bk 366/14, I SA/Bk 353/14, I SA/Bk 423/14, I SA/Bk 342/14, I SA/Bk 480/14), zasadach 

wypełniania wniosków o płatności rolne (I SA/Bk 214/14), rozumieniu zawyżenia powierzchni  

(I SA/Bk 365/14, I SA/Bk 364/14), a także o odmienności uregulowań w zakresie postępowania 

dowodowego (I SA/Bk 534/13).  

W ramach spraw, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o zasadach rozwoju 

regionalnego, sąd zajmował się problemem podwójnego finansowania tych samych wydatków  

w ramach różnych projektów finansowego wsparcia ze środków publicznych (I SA/Bk 33/14), 

kwalifikowalnością wydatków na etapie ich rozliczania (I SA/Bk 284/14), czy też zasadami 

ustalania korekty finansowej (I SA/Bk 173/14).  

W rozpoznawanych w Wydziale I sprawach składy orzekające prezentowały na ogół jednolite 

stanowiska dotyczące wykładni stosowanych przepisów prawa, opierając się na poglądach 

wypracowanych wcześniej w orzecznictwie tutejszego sądu, a także orzecznictwie innych sądów 

administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Częstym elementem orzecznictwa Wydziału I była problematyka stosowania prawa Unii 
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Europejskiej, co dotyczyło głównie spraw z zakresu podatku od towarów i usług, a także płatności 

do produkcji rolnej. 

Rozbieżność stanowiska składów orzekających była jednostkowa. Wyłoniła się w sprawach  

I SA/Bk 102/14 i I SA/Bk 181/14. Spór dotyczył oceny czy upoważnienie udzielone przez stronę 

profesjonalnemu pełnomocnikowi obejmujące możliwość reprezentacji w postępowaniu 

podatkowym dotyczy również prowadzonego z udziałem tegoż mocodawcy postępowania 

egzekucyjnego.  

W sprawie I SA/Bk 102/14 pełnomocnictwo obejmowało upoważnienie do reprezentacji przed 

sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, sądami 

administracyjnymi, osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami nie posiadającymi 

osobowości prawnej, organami egzekucyjnymi i wszelkimi podmiotami w związku  

z prowadzeniem wszelkich spraw spółki. Upoważniało także pełnomocnika do składania 

oświadczeń woli, odbioru pism, podpisywania pism, wysyłania i odbioru korespondencji oraz 

wszelkich czynności związanych z reprezentowaniem spółki przed wymienionymi organami  

i podmiotami. Zdaniem składu orzekającego w tej sprawie, prowadzący ją na etapie 

przedsądowym naczelnik urzędu skarbowego pełnił podwójną rolę: organu podatkowego i organu 

egzekucyjnego, stąd też pełnomocnictwo o wyżej wskazanej treści, złożone na etapie 

postępowania podatkowego, obejmowało również uprawnienie do reprezentacji na etapie 

postępowania egzekucyjnego dotyczącego tej samej strony i prowadzonego przez ten sam 

organ, tyle że występującego obecnie jako organ egzekucyjny.  

Nieco odmienną ocenę sformułował sąd w sprawie tej samej spółki (I SA/Bk 181/14), 

wskazując, że nieprawidłowa jest praktyka składania pełnomocnictwa o szerokim zakresie 

reprezentowania strony tj. we wszystkich rodzajach postępowań mogących toczyć się przed 

organem podatkowym. Zdaniem sądu, dopiero po skutecznym wszczęciu czynności 

egzekucyjnych zobowiązany może ustanowić pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym. 

Nadto sąd wskazał, że naczelnik urzędu skarbowego działa w kontrolowanym postępowaniu nie 

jako organ podatkowy, ale jako organ egzekucyjny. Stąd też pełnomocnictwo, które nie zostało 

przedłożone organowi egzekucyjnemu po dacie wszczęcia egzekucji nie jest skuteczne  

w postępowaniu egzekucyjnym, a doręczeń należy wówczas dokonywać na adres podmiotu 

zobowiązanego a nie na adres pełnomocnika wynikający z pełnomocnictwa udzielonego do 

postępowania podatkowego.  

W Wydziale II Ogólnoadministracyjnym, jak wskazano na wstępie, łącznie załatwiono, głównie 

na rozprawie, 1571 spraw, zatem z reguły zakończonych wyrokiem. W stosunku do 2013 roku 

załatwiono o 397 spraw więcej. 

Przedmiotowo w pracy Wydziału dominowały nadal, jak w 2013 roku, sprawy z zakresu pomocy 

społecznej. Wpłynęło ich 303 tj. nieco mniej niż poprzednio (370 spraw w 2013 r.), ale przy 

zaległości 168 spraw, rozpoznano tych spraw znacznie więcej, bo 443 (w 2013 r. – 261). Sprawy 

o symbolu 632 stanowiły 24,14 % wpływu repertorium SA Wydziału II. Dominowały sprawy  

o podsymbolu 6329, głównie dotyczące świadczeń opiekuńczych przyznawanych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 roku, natomiast o połowę zmalała liczba 

spraw z zakresu zasiłków z pomocy społecznej i usług opiekuńczych, o których stanowi ustawa  

o pomocy społecznej. Przeważająca ilość spraw dotyczyła wprowadzonego do ustawy o 

świadczeniach rodzinnych z dniem 1 stycznia 2013 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego, a nadto 

świadczenia pielęgnacyjnego z art. 17 u.ś.r. oraz nowej instytucji – zasiłku dla opiekuna, o którym 

mowa w art. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

(Dz.U. 2014 r., poz. 567). Na kanwie spraw rozpoznanych na podstawie rozdziału 3 ustawy  
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o świadczeniach rodzinnych w dalszym ciągu w orzecznictwie Wydziału wystąpiła rozbieżność 

stanowisk. Została ona opisana w rozdziale „Sprawy z zakresu pomocy społecznej”, a próby 

wypracowania jednolitości podejmowane były na naradach sędziów w dniu 20 stycznia 2014 r. 

oraz 15 grudnia 2014 r., o czym sygnalizowano Biuru Orzecznictwa w sprawozdaniach z tych 

narad. Rozbieżność dotyczyła głównie interpretacji art. 17 ust. 5 pkt 4 u.ś.r. stanowiącego, że 

świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba w rodzinie ubiegającego się o to 

świadczenie ma ustalone prawo do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, 

świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna. Przykładem różnych stanowisk tutejszego 

sądu mogą być sprawy II SA/Bk 762/14 i II SA/Bk 997/14. Wydaje się, że problemy 

interpretacyjne powołanego wyżej przepisu ustąpią po wyroku Trybunału Konstytucyjnego  

z 18 listopada 2014 r. w sprawie SK 7/11.  

W praktyce Wydziału wcześniej problematyczne było także rozumienie pojęcia „rezygnacji  

z zatrudnienia” w treści art. 16a u.ś.r., ale tę kwestię uregulował wyrok TK z 5 listopada 2013 r.  

w sprawie K 27/13 i tutejszy sąd prezentował w roku sprawozdawczym już jednolite stanowisko, 

iż po wskazanym wyroku TK pod pojęciem „rezygnacji z zatrudnienia” zawartym w art. 16a u.ś.r. 

w odniesieniu do osób, którym uprzednio przyznano świadczenie pielęgnacyjne na okres dłuższy 

niż 30 czerwca 2013 roku należy rozumieć również niepodejmowanie zatrudnienia (np.: II SA/Bk 

683/13). W sprawach z zakresu świadczeń opiekuńczych tutejszy sąd wielokrotnie sięgał do 

prokonstytucyjnej i celowościowej wykładni prawa (np.: II SA/Bk 870/14, II SA/Bk 871/14, II SA/Bk 

960/14, II SA/Bk 866/14, II SA/Bk 830/14, II SA/Bk 831/14).  

Rozpoznając sprawy z zakresu pomocy społecznej o przyznanie zasiłków celowych czy 

okresowych lub stałych, wielokrotnie składy orzekające wypowiadały się w przedmiocie sposobu 

obliczania dochodu stanowiącego podstawę uzyskania pomocy społecznej.  

Kolejną najbardziej liczną grupę spraw rozpoznawanych w tutejszym sądzie stanowiły w 2014 

roku sprawy o symbolu 604 – (14,98 % wpływu rep. SA Wydziału II) dotyczące działalności 

gospodarczej (wpływ 188 spraw), a dokładnie o podsymbolu 6042 „gry losowe i zakłady 

wzajemne”, których wpłynęło 184. W porównaniu do 2013 roku wpływ w tej grupie był 

odczuwalnie wyższy, bowiem wówczas wpłynęło ich 125 a załatwiono 108 spraw, zaś w roku 

2014 załatwiono 178 spraw dotyczących gier losowych i zakładów wzajemnych. Zaledwie  

w 7 sprawach skargę uwzględniono, przy 84 sprawach, w których sąd oddalił skargi. Najwięcej 

orzeczeń dotyczyło obciążenia kosztami badania sprawdzającego automatu do gier (np.: II SA/Bk 

195/14, II SA/Bk 247/14, II SA/Bk 1154/13), drugą grupę stanowiły skargi na nałożenie kary 

porządkowej za niepoddanie automatu badaniu sprawdzającemu mimo nałożenia takiego 

obowiązku (np.: II SA/Bk 1107-1113/13, II SA/Bk 591-597/14), pozostałe obejmowały skargi na 

decyzje organów celnych o cofnięciu rejestracji automatów do gier o niskich wygranych  

(np.: II SA/Bk 566/14, II SA/Bk 756/13). W tej grupie spraw związanych ze stosowaniem ustawy  

o grach hazardowych skarżące podmioty obecnie zaczęły generalnie kwestionować 

upoważnienie jednostek badających do przeprowadzenia badań automatów. Składy orzekające  

w sprawach „wpadkowych” tj. nałożenia kar porządkowych oraz kosztów za wykonane badanie, 

jednolicie prezentowały stanowisko wytezowane w sprawie II SA/Bk 1112/13, że dopóki dany 

podmiot znajduje się w wykazie jednostek badających upoważnionych przez Ministra Finansów 

do przeprowadzania badań, dopóty organy podatkowe są uprawnione do wyznaczania tych 

jednostek do przeprowadzania badania sprawdzającego w konkretnej sprawie, a podmiot 

zobowiązany winien podporządkować się nałożonemu obowiązkowi.  

W wielu sprawach dotyczących różnych aspektów prowadzenia działalności w zakresie 

urządzenia gier na automatach o niskich wygranych strony skarżące zarzucały bezpodstawne 
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zastosowanie przez organy celne nienotyfikowanych Komisji Europejskiej przepisów krajowych, 

niezgodnie z regulacjami Dyrektywy Nr 96/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

22 czerwca 1998 roku ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm  

i przepisów technicznych oraz zasady dotyczące usług społeczeństwa informacyjnego.  

W zdecydowanej większości sprawy te zostały przez sąd zawieszone z uwagi na skierowanie 

przez NSA w dniu 15 stycznia 2013 r. w sprawie II GSK 686/13 pytania prawnego dotyczącego 

skutków braku notyfikacji przepisów art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 

2009 roku o grach hazardowych (np.: II SA/Bk 686/13, II SA/Bk 565/14, II SA/Bk 431/14). 

Praktykę zawieszania zastosował zarówno NSA jak i inne wojewódzkie sądy administracyjne.  

W związku z zarządzeniem nr 12 Prezesa NSA z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie 

utworzenia wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich 

działania, od 1 stycznia 2015 roku sprawy o symbolu 604 zostały obecnie przypisane do 

Wydziału I tutejszego sądu. 

Trzecią, co do wielkości, grupę spraw rozpoznawanych w Wydziale Ogólnoadministracyjnym 

stanowiły sprawy budowlane o symbolu 601 – (11,95 % wpływu rep. SA Wydziału II) – ich wpływ 

(150 spraw) był prawie identyczny jak w 2013 roku (158), zatem przy zwiększonym wpływie 

spraw z zakresu gier losowych obecnie sprawy budowlane „przesunęły” się na kolejną pozycję. 

Tak, jak w latach poprzednich, przeważały w tej grupie skargi na rozstrzygnięcia organów 

nadzoru budowlanego, a nieco mniejszą grupę stanowiły skargi na decyzje organów administracji 

architektoniczno-budowlanej (głównie dotyczące pozwoleń na budowę). W orzecznictwie 

kontynuowano dotychczasową linię, a zatezowano wyroki w sprawach: II SA/Bk 932/13, II SA/Bk 

35/14, II SA/Bk 541/14, II SA/Bk 480/14, II SA/Bk 619/14.  

Dużą liczebnie grupę w roku sprawozdawczym stanowiły sprawy o symbolu 603 – dotyczące 

utrzymania i ochrony dróg publicznych oraz prawa o ruchu drogowym. Wpłynęło ich 121 (9,64 % 

wpływu repertorium SA Wydziału II), podczas gdy w 2013 roku wpływ zamknął się liczbą  

71 spraw. Załatwiono 97 spraw, w tym 67 na rozprawie. Rozbicie przedmiotowe w tej grupie było 

dość duże, przy czym dominowały sprawy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami  

(48 spraw) oraz inne z zakresu prawa o ruchu drogowym – dotyczące transportu drogowego  

(40 spraw), a także dotyczące przewozów (12 spraw). W kategorii spraw o symbolu 603 wyraźną 

grupę stanowiły skargi na decyzje dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami,  

w szczególności kierowania na badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Sąd kontynuował dotychczasową linię 

orzeczniczą przy uwzględnieniu stanowiska NSA zaprezentowanego w wyrokach wydanych  

w 2014 roku.  

Nadal zauważalną grupę stanowiły skargi w przedmiocie kar pieniężnych z tytułu wykonywania 

transportu drogowego, w większości skargi zostały oddalone a stanowisko sądu stanowiło 

kontynuację dotychczasowej linii. Sąd zdefiniował różnice w pojęciu transportu drogowego 

krajowego i międzynarodowego (II SA/Bk 877/13). Zmniejszyła się w roku sprawozdawczym 

liczba skarg związanych z opłatami i karami za zajęcie pasa drogowego. Składy orzekające 

wyjaśniały różnicę tych pojęć przekładającą się na wysokość kwot wynikających z decyzji  

(np.: II SA/Bk 23/14).  

O ile w trakcie roku sprawozdawczego wpłynęła tylko jedna skarga związana z odmową zwrotu 

opłaty za wydanie karty pojazdu (podsymbol 6032), to w dniu 30 grudnia 2014 roku takich spraw 

wpłynęło 39, pochodziły od jednego podmiotu – przedsiębiorstwa leasingowego. Z uwagi na datę 

wpływu nie zostały zakończone. 
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W grupie spraw o symbolu 615 z zakresu zagospodarowania przestrzennego wpłynęło  

71 spraw (5,6 % wpływu repertorium SA Wydziału II), co stanowi spadek w stosunku do 

poprzedniego okresu sprawozdawczego (104 sprawy), ale rozpoznano 106 spraw. Najwięcej 

skarg obejmowało decyzje w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania 

terenu – 42; załatwiono ich 64, w tym 49 na rozprawach. Większość skarg zostało oddalonych. 

Drugą grupę stanowiły skargi na decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego, a 13 skarg 

dotyczyło uchwał w przedmiocie planów zagospodarowania przestrzennego omówionych  

w rozdziale „Spraw samorządowych”.  

W sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego zostało zatezowanych kilka wyroków 

obejmujących interesujące zagadnienia prawne (np.: II SA/Bk 873/13, II SA/Bk 436/14, II SA/Bk 

1158/13, II SA/Bk 402/14). W ostatnio wskazanej sprawie sąd poddał rozwadze kwestię 

właściwości miejscowej i rzeczowej organów w sytuacji gdy decyzja lokalizacyjna dotyczyła linii 

elektroenergetycznej biegnącej przez obszar kilku gmin.  

W sprawach o symbolu 615 praktyka orzecznicza Wydziału pozostaje spójna i stanowi 

kontynuację dotychczasowej linii orzeczniczej tutejszego sądu oraz sądów administracyjnych  

w zakresie interpretacji zasady dobrego sąsiedztwa o jakiej stanowi art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., 

wymogów analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu, oceny dostępu do drogi 

publicznej, pojęcia inwestycji celu publicznego. 

Widoczną grupę spraw rozpoznanych w Wydziale II stanowiły też sprawy z zakresu ochrony 

środowiska o symbolu 613. Wystąpił widoczny wzrost w tej grupie, bowiem w roku 

sprawozdawczym wpłynęło 71 skarg (3,68 % ogólnego wpływu repertorium II Wydziału), podczas 

gdy rok 2013 zamknął się liczbą 55 spraw, a każdy poprzedni był jeszcze uboższy. W tej grupie 

spraw najwięcej dotyczyło środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia 

(36 wyroków), kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska (12 wyroków), 

gospodarki odpadami (10 wyroków), ochrony przyrody (5 wyroków), utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy (3 wyroki) i opłat za korzystanie ze środowiska (2 wyroki).  

W sprawach dotyczących środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięć przy 

dotychczasowej, wypracowanej linii orzeczniczej, składy orzekające w roku sprawozdawczym 

śmielej nawiązywały do przepisów prawa Unii Europejskiej, a w szczególności do wynikającej  

z prawa unijnego zasady przezorności (ostrożności), obowiązek przestrzegania której  

w działaniach związanych z ochroną środowiska wypływa z ujednoliconej Dyrektywy Rady  

Nr 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne (II SA/Bk 315/14, II SA/Bk 316/14, II SA/Bk 404/14). Sąd 

podkreślał, że zasada przezorności stanowi jedną z podstaw polityki Wspólnoty w dziedzinie 

ochrony środowiska. Jest również podstawową zasadą, jaką organy administracji powinny 

kierować się przy ocenie możliwych oddziaływań przedsięwzięć planowanych do realizacji. 

Wskazywał, że do polskiego prawa zasada ta została implementowana w art. 6 ust. 2 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U z 2013 r., poz. 1232 z 

późn. zm.). Według tego przepisu zezwolenia na przedsięwzięcia mogące potencjalnie 

oddziaływać na środowisko lub obszar Natura 2000 muszą uzyskać gwarancję, że nie ma ryzyka 

ich znaczącego negatywnego oddziaływania. W związku z tym wszelkie nierozwiane racjonalne 

wątpliwości w tym zakresie muszą być interpretowane na korzyść środowiska. Stąd też należy 

wymagać podjęcia środków ochrony środowiska już wtedy, gdy tylko istnienie związku 

przyczynowo-skutkowego między czynnikiem zagrażającym a spodziewanymi negatywnymi 

zmianami w środowisku jest wystarczająco prawdopodobne. 
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Do przepisów prawa Unii Europejskiej nawiązano także w sprawie II SA/Bk 933/14, w której 

przedmiotem zaskarżenia była decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

rozbudowie hali magazynowej. Sąd nie zgodził się z dokonaną przez organy interpretacją 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko – jako niezgodną z celem wynikającym z treści 

art. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011 (92) UE z dnia 13 grudnia 2011 r.  

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko (tekst jedn. Dz.U. WE L z 28 stycznia 2012 r.) i treścią załącznika III do tej Dyrektywy. 

Zdaniem sądu, uwzględnienie tych przepisów uprawnia do wniosku, że kwalifikacja 

przedsięwzięcia jako spełniającego lub nie kryteria przedsięwzięcia mogącego potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, powinna być dokonywana z uwzględnieniem jego 

powiązania z całokształtem działalności prowadzonej na terenie zakładu.  

W omawianej grupie spraw dość pokaźną ilość stanowiły sprawy dotyczące kar pieniężnych za 

naruszenie wymagań ochrony środowiska, głównie skargi na decyzje wymierzające kary  

za usunięcie drzew i krzewów bez stosownego zezwolenia. Sąd je zawieszał do czasu 

rozpoznania pytania prawnego przez TK, a po wyroku TK w sprawie SK 6/12, po podjęciu 

postępowań, zostały wydane wyroki uwzględniające skargi (np.: II SA/Bk 654/14, II SA/Bk 

652/14, II SA/Bk 661/14). 

W grupie spraw z zakresu ochrony środowiska kilkakrotnie wyroki sądu były tezowane (II SA/Bk 

316/14, II SA/Bk 315/14, II SA/Bk 959/14, II SA/Bk 777/14, II SA/Bk 149/14).  

Zbliżoną co do wielkości wpływu i załatwienia była grupa spraw z zakresu samorządu 

terytorialnego. Tę grupę nadal stanowiły głównie skargi na uchwały organów jednostek 

samorządu terytorialnego, przede wszystkim stopnia podstawowego. Wśród nich przeważały 

skargi na uchwały w przedmiocie uchwalenia bądź zmiany planów zagospodarowania 

przestrzennego. Sąd konsekwentnie, dokonując oceny merytorycznej takich uchwał, kierował się 

zasadą proporcjonalności. Wskazywał, że ograniczenia prawa własności innych podmiotów 

ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego podlegają ocenie poprzez pryzmat granic 

władztwa planistycznego gminy (II SA/Bk 643/14, II SA/Bk 994/13).  

W grupie spraw samorządowych w roku sprawozdawczym znalazły się sprawy związane  

z planowaniem przedsięwzięcia przeprowadzenia budowy linii elektroenergetycznej o zasięgu 

międzynarodowym, bo obejmującej także teren Litwy, a na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

obejmującej teren kilku gmin do granicy Państwa (np.: II SA/Bk 1162/13, II SA/Bk 419/14,  

II SA/Bk 537/14). Także przedmiotem kontroli sądu były uchwały rady gminy dotyczące 

wyznaczenia kierunku rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (np.: II SA/Bk 

1009/13, II SA/Bk 371/13).  

Zarówno jedna jak i druga grupa spraw cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczeństwa  

i lokalnych mediów i zostały one omówione w dziale spraw dotyczących samorządu 

terytorialnego.  

Podobnym zainteresowaniem mediów objęte były skargi na zarządzenia zastępcze Wojewody 

w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego bądź wójta (np.: II SA/Bk 458/13, II SA/Bk 52/14,  

II SA/Bk 253/14). Składy orzekające opowiadały się za restrykcyjną linią orzeczniczą w zakresie 

stosowania art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz wskazywały na obligatoryjność 

podjęcia zarządzenia zastępczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego czy burmistrza, gdy 

rada gminy uchylała się od podjęcia stosownej uchwały.  
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Spośród uchwał z zakresu spraw samorządowych podlegających rozpoznaniu przez I Wydział 

(omówione w rozdziale „Sprawy samorządowe”) na uwagę zasługują dotyczące dotacji dla szkół 

oraz opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu środkami transportu publicznego, 

bowiem także te sprawy cieszyły się dużym zainteresowaniem mediów.  

W mniejszych liczebnie rodzajach spraw mieściły się sprawy związane z gospodarką mieniem 

komunalnym oraz gospodarką nieruchomościami, opłatami adiacenckimi, z zakresu geodezji  

i kartografii, wśród których (jak dotychczas dominowały związane z ewidencją gruntów i 

budynków), sprawy dotyczące wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości, ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne, ochrony 

zdrowia oraz dotyczące stosunków służbowych. Pozostałe kategorie były nieliczne bowiem 

obejmowały po kilka spraw (np.: sprawy mieszkaniowe, kombatanckie, dotyczące osób 

bezrobotnych, ekologii i górnictwa, ochrony gruntów rolnych i leśnych, przejęcia gospodarstw 

rolnych).  

Tematyka problemów oraz linia orzecznicza Wydziału Ogólnoadministracyjnego w 2014 roku 

stanowiły kontynuację dotychczasowego stanowiska tutejszego sądu. Rozbieżności były 

sporadyczne w stosunku do liczby rozpoznanych w Wydziale spraw.  

Oprócz przedstawionych powyżej rozbieżności na tle art. 17 ust. 5 pkt 4 u.ś.r. w orzecznictwie 

Wydziału II wystąpiło także niejednolite stanowisko w sprawach II SA/Bk 821/14 i II SA/Bk 820/14 

w przedmiocie odmowy wygaszenia trwałego zarządu nieruchomościami. W pierwszej z nich sąd, 

oddalając skargę, uznał, że samo zgłoszenie zbędności nieruchomości nie jest wystarczającą 

przesłanką i uzasadnieniem wygaszenia trwałego zarządu. Jednostka wnioskująca o wygaszenie 

jest zobowiązana do uzasadnienia zbędności. Natomiast uchylając decyzje organów obydwu 

instancji w sprawie II SA/Bk 820/14 skład orzekający uznał, że wystarczającą przesłanką wydania 

decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu nieruchomości jest oświadczenie trwałego zarządcy, że 

jest ona zbędna dla zarządcy.  

Także niejednolicie przedstawiało się orzekanie w przedmiocie wstrzymania wykonania 

zaskarżonych do sądu zezwoleń na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości celem 

przeprowadzenia linii energetycznej na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, gdzie nadano rygor 

natychmiastowej wykonalności w decyzjach opartych na podstawie art. 124 ust. 1 a u.g.n. 

Przykładową ilustrację tych różnych stanowisk sądu stanowią sprawy II SA/Bk 778/14, II SA/Bk 

793/14, w których odmówiono ochrony tymczasowej ze skarg na decyzje wydane na podstawie 

art. 124 ust. 1 u.g.n. oraz sprawy II SA/Bk 727/14 i II SA/Bk 749/14, w których udzielono stronie 

ochrony tymczasowej. Zaś w sprawach ze skarg na decyzje w przedmiocie niezwłocznego 

zajęcia nieruchomości sprawy II SA/Bk 794/14 i II SA/Bk 1141/14. Jednocześnie zauważyć 

należy różny wynik zażaleń na postanowienia tutejszego sądu w omawianej kwestii (sygn. akt  

I OZ 940/14, I OZ 1078/14, I OZ 1144/14, I OZ 1124/14). 

Podsumowując działalność orzeczniczą Wydziału II Ogólnoadministracyjnego WSA  

w Białymstoku wskazać należy na kontynuację dotychczasowej linii orzeczniczej  

z uwzględnieniem orzecznictwa NSA oraz innych sądów administracyjnych i zmian trendów 

orzeczniczych. Składy orzekające z zasady swoje stanowiska i ocenę prawną podbudowywały 

powołaniem się na orzecznictwo sądów administracyjnych. Priorytetowo traktowano uchwały 

NSA przytaczane w uzasadnieniach orzeczeń jako podstawa stanowiska sądu (np.: II SA/Bk 

1017/13, II SA/Bk 110/14, II SA/Bk 51/14, II SA/Bk 447/14). Tak samo wielokrotnie powoływano 

stanowisko zajęte przez Trybunał Konstytucyjny opierając rozstrzygnięcia na wyrokach TK  

(np.: sprawy II SA/Bk 655/14, II SA/Bk 659/14, II SA/Bk 154/14). Szeroko składy orzekające 
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oceniały legalność poddanych kontroli sądu rozstrzygnięć organów administracyjnych pod kątem 

ich zgodności z Konstytucją RP nie tylko w sprawach, w których strona podnosiła zarzut w tym 

przedmiocie, ale i z urzędu. Wielokrotnie stosowały prokonstytucyjną wykładnię prawa, co 

widoczne było zwłaszcza w sprawach z zakresu pomocy społecznej ale też w pozostałych, 

różnych, kategoriach spraw, których przykładem mogą być sprawy: II SA/Bk 491/14, II SA/Bk 

870/14, II SA/Bk 866/14, II SA/Bk 588/14, II SA/Bk 994/13. Wielokrotnie składy orzekające 

odwoływały się do zasad sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji), państwa prawa (art. 71), 

ochrony prawa własności (art. 21, 22, 64), wolności i równości człowieka (art. 30-32), 

proporcjonalności w stosowaniu ograniczeń prawa i wolności obywatelskich (art. 31), prawa do 

uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje 

publiczne (art. 61), ochrony zdrowia (art. 68) i innych. 

W praktyce orzeczniczej obydwu Wydziałów WSA w Białymstoku starano się dbać  

o jednolitość orzecznictwa „wewnętrzną” oraz w stosunku do stanowisk innych sądów 

administracyjnych. Zaistniałą rozbieżność (jak wyżej wykazano minimalną w stosunku do liczby 

orzeczeń) starano się wyeliminować poprzez omawianie problemu na comiesięcznych naradach 

sędziów. Narady te poświęcano także omawianiu orzeczeń, w których NSA uchylił 

rozstrzygnięcia tutejszego sądu. Służyły one podnoszeniu jakości orzecznictwa, co stanowi jeden 

z głównych celów działalności orzeczniczej tutejszego sądu.  
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V.  

DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU INFORMACJI SĄDOWEJ 

 

 

Tak jak w latach poprzednich – Wydział wykonywał swoją pracę w niezmienionym składzie  

i nadal jednym z jego głównych zadań było udzielanie informacji publicznej poprzez załatwianie 

wniosków pisemnie złożonych do sądu (w formie tradycyjnej – papierowej lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, także z wykorzystaniem platformy e-PUAP) oraz udzielanie informacji 

ustnie: telefonicznie lub bezpośrednio w sekretariacie Wydziału. 

Liczba zarejestrowanych wniosków pisemnych wyniosła 27. W formie tradycyjnej – 

papierowej złożono 4 wnioski, pozostałe – 23 – w drodze poczty elektronicznej, w tym 3 wnioski 

wpłynęły z wykorzystaniem platformy e-PUAP. W roku sprawozdawczym wszystkie zostały 

załatwione poprzez udzielenie odpowiedzi. Nie wydano decyzji odmownych w żadnej sprawie. 

Spośród ogólnej liczby zarejestrowanych wniosków o udzielenie informacji publicznej – tylko 

1 (jeden) zawierał żądanie udostępnienia orzeczenia sądu, co zostało zrealizowane. 

Malejąca z roku na rok liczba wniosków o udostępnienie treści orzeczeń sądu potwierdza ocenę, 

że funkcjonowanie bazy orzeczeń na stronie internetowej NSA spełnia swoją funkcję 

informacyjną i upowszechniającą wiedzę z zakresu orzecznictwa w dziedzinie prawa 

administracyjnego.  

Pozostałe wnioski związane z udzielaniem informacji publicznej zostały złożone przez osoby 

fizyczne, 5 z nich pochodziło od dziennikarzy prasowych lub telewizyjnych a 2 od stowarzyszeń. 

W roku sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski o udzielenie informacji publicznej pochodzące od 

organizacji społecznych. Generalnie znaczącej aktywności organizacji społecznych oraz 

stowarzyszeń w zakresie żądania informacji publicznej w tutejszym sądzie nie stwierdzono.  

Tematycznie wnioski o udzielenie informacji publicznej obejmowały:  

1. żądanie podania danych statystycznych dotyczących funkcjonowania sądu w zakresie 

podmiotowym i przedmiotowym takich jak: 

- liczby postępowań w trybie mediacji i ich wyniku we wskazanym przedziale czasowym; 

- liczby postępowań w sprawach o określonym przedmiocie w podanym okresie; 

- ilości spraw zakończonych we wskazany sposób – stwierdzenie nieważności decyzji lub 

stwierdzenie wydania aktu administracyjnego z rażącym naruszeniem prawa; 

- ogólnych danych odnoszących się do pracy sądu (wpływ i załatwienie skarg); 

- danych statystycznych o postępowaniach z udziałem wskazanego stowarzyszenia 

ekologicznego; 

- podania liczby spraw rozpoznanych w poszczególnych wydziałach orzeczniczych sądu  

w określonym we wniosku czasie z podaniem liczby sędziów przypisanych do rozpoznania tych 

spraw; 

- podania ogólnej liczby pracowników sądu oraz pracowników posiadających bezpieczny podpis 

elektroniczny; 

2. prośbę o udzielenie informacji opisowych związanych z działalnością sądu, a dotyczących: 

- informacji o zakresie czynności sędziów i referendarzy; 

- wysokości wynagrodzenia asystentów sędziego i referendarzy zatrudnionych w tutejszym 

sądzie (rozpiętość uposażenia); 

- pytań testowych oraz tematów prac pisemnych w konkursie na asystenta sędziego; 

- umów o dzieło i zlecenia zawieranych przez tutejszy sąd z podmiotami zewnętrznymi; 
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3. żądanie informacji związanych ze wskazanymi we wniosku sprawami: wpływu skargi, treści 

orzeczenia, terminu rozprawy, wpływu skargi kasacyjnej, prawomocności orzeczenia, 

udostępnienia dokumentu z akt sprawy.  

W 2014 roku nie wpłynął żaden wniosek dotyczący warunków ponownego wykorzystania 

informacji publicznej. Nie były wydane decyzje o wysokości opłat.  

Oprócz 27 wniosków o udzielenie informacji publicznej do WIS WSA w Białymstoku wpłynęło 

8 wniosków (w 2013 roku – 15) o udzielenie informacji w ramach współpracy z krajowymi 

jednostkami organizacyjnymi. Ich autorami były:  

- prokuratury rejonowe, okręgowe i apelacyjne, 

- organy Policji,  

- Urząd Miejski w B. Departament Finansów Miasta. 

Wnioski ww. jednostek organizacyjnych poza prośbami o informacje odnoszące się do 

postępowania sądowego zawierały często prośbę o nadesłanie kopii orzeczeń Sądu. Wszystkie 

te wnioski zostały załatwione pozytywnie zarówno poprzez podanie żądanych informacji jak  

i przez przekazanie kopii orzeczeń. Tych ostatnich przesłano cztery. 

Drugą zasadniczą formą udzielania informacji dot. działalności sądu przez Wydział Informacji 

Sądowej było załatwianie petentów w siedzibie WSA w Białymstoku. Przede wszystkim wymienić 

tu należy liczbę 1434 spraw, w których udzielono informacji w sekretariacie Wydziału. W tym 

udostępniono akta 572 osobom. Telefonicznych informacji udzielono 2872. Zatem łączna liczba 

udzielonych osobiście (ustnych i telefonicznych) informacji wyniosła – 4306. Najczęściej 

informacje te dotyczyły losów konkretnej sprawy, np.: wyznaczenia terminu rozprawy, zasad 

uiszczenia wpisu sądowego, sposobu zaskarżenia orzeczenia, interpretacji pisma sądu, 

charakteru wezwania/zawiadomienia sądu. Duża jednak część obejmowała ogólne informacje 

związane z działalnością sądu, zwłaszcza z zasadami postępowania sądowoadministracyjnego, 

wysokością opłat sądowych, sposobem ich uiszczania, uzyskiwaniem przez orzeczenia sądu 

przymiotu prawomocności. 

Petenci byli każdorazowo sprawnie i kompetentnie załatwiani. Sprawnie udostępniano akta 

spraw, dzięki niezmiennie dobrej współpracy z wydziałami orzeczniczymi, traktującymi 

priorytetowo sygnały o potrzebie dostarczenia akt do czytelni.  

Stosownie do upoważnienia zawartego w § 5 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu wewnętrznego 

urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1646) Wydział 

Informacji Sądowej prowadzi sprawy petycji, skarg i wniosków. Z upoważnienia Prezesa Sądu 

pisma w tym przedmiocie z zasady załatwiała Przewodnicząca Wydziału. W 2014 roku wpłynęło 

11 skarg oraz 15 wniosków i wszystkie zostały załatwione. Dodać należy 39 pism jako 

wniesionych ponownie w tym samym przedmiocie. Łącznie wpłynęło 65 pism. 

Bilans roczny w podziale na skargi i wnioski w poszczególnych rodzajach spraw przedstawiał się 

następująco: 

- 6 skarg oraz 8 wniosków dotyczyło działalności sądu; 

- 5 skarg i 7 wniosków dotyczyło działalności innych podmiotów. 

Problematyka skarg dotyczących działalności WSA w Białymstoku przedstawiała się 

następująco: 

- 2 skargi dotyczyły wadliwego postępowania,  

- 2 skargi wadliwego rozstrzygnięcia sądu,  

- 1 skarga na pracownika sekretariatu WIS, 

- 1 skarga na pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy.  

Wszystkie skargi okazały się bezzasadne, na wszystkie udzielono pisemnej odpowiedzi.  
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Działalności sądu dotyczyło także 8 wniosków. 3 z nich obejmowały informację o stanie 

spraw sądowych, pozostałe takie zagadnienia jak: dopuszczalność utrwalania przebiegu 

rozprawy w konkretnej sprawie poprzez nagrywanie; podanie sygnatur spraw, w których stroną 

był wnioskodawca; udostepnienie treści pisma ORA o zawieszeniu w czynnościach adwokata; 

wydanie opinii w przedmiocie odpowiedzi udzielonej przez organ petentowi w zakresie opłaty 

adiacenckiej; powiadomienie przez sąd organów ścigania o sfałszowaniu dokumentów w sprawie 

jaka toczyła się przed tutejszym sądem. 

Spośród 12 pism dotyczących działalności innych podmiotów, 5 stanowiło skargi, a 7 zostało 

zarejestrowanych jako wnioski. 2 skargi dotyczyły sądów powszechnych i wydanych przez nie 

orzeczeń a 3 skargi działalności organów realizujących zadania z zakresu administracji 

publicznej. Skargi te załatwiono zwracając je nadawcy wraz z informacją o treści art. 3 § 2 

p.p.s.a. 

Wnioski dotyczące działalności innych podmiotów obejmowały różne zagadnienia, takie jak: 

prośba o połączenie akt spraw w przedmiocie zapłaty toczących się przed sądem powszechnym; 

wniosek o udostępnienie informacji o postępowaniu w przedmiocie odwołania zwolnienia 

warunkowego; wniosek dotyczący przetwarzania danych osobowych osób pozbawionych 

wolności do celów marketingowych; wydanie orzeczenia w sprawie ustalenia właściciela 

nieruchomości, udzielenia informacji o pomiarach geodezyjnych prowadzonych na nieruchomości 

wnioskodawcy.  

Wszystkie wnioski zostały załatwione przez udzielenie informacji o kognicji sądów 

administracyjnych  przy zwróceniu złożonej korespondencji z pozostawieniem w WIS jej 

kserokopii.  

Wydział Informacji Sądowej WSA w Białymstoku pełni w dalszym ciągu obowiązki 

administratora systemu informatycznego, w tym prowadzi obsługę Biuletynu Informacji Publicznej 

oraz strony internetowej. W 2014 roku w celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym korzystania 

z sądowej strony internetowej został dodany moduł dla osób niedowidzących z funkcją lektora.  

Poza wymienionymi formami działalności Wydziału wymienić należy wszystkie pozostałe 

zadania określone w § 5 ww. Regulaminu. Są one wykonywane na bieżąco.  
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VI.  

POZAORZECZNICZA DZIAŁALNOŚĆ SĄDU 

 

 

W 2014 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku kontynuowano 

zwyczaj comiesięcznych narad sędziów obydwu wydziałów orzeczniczych z udziałem 

referendarzy i asystentów. Takich narad przeprowadzono 10, z wyłączeniem miesięcy letnich 

(lipiec-sierpień), gdy większość pracowników przebywała na urlopach. Przedmiotem narad były 

zagadnienia problemowe wynikające z bieżącego orzecznictwa oraz sprawy, w których NSA 

uwzględnił skargi kasacyjne od wyroków tutejszego sądu. Nadto poświęcano uwagę zmianom 

przepisów oraz dyskutowano nad wypracowaniem jednolitej linii orzeczniczej sądu. Omawiano 

wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego istotne dla praktyki orzeczniczej.  

Sędziowie, referendarze oraz asystenci tutejszego sądu brali udział w roku sprawozdawczym 

w wielu naradach, konferencjach oraz szkoleniach organizowanych przede wszystkim przez 

Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne a także instytucje 

pozasądowe. 

W szkoleniach i konferencjach uczestniczyli także pracownicy administracyjni. 

W dniu 18 listopada 2014 roku została zorganizowana uroczystość z okazji 20-lecia sądu, 

przy okazji której wydany został jubileuszowy album pt.: „Sądownictwo administracyjne na 

Podlasku 1994-2014.” 

Sędziowie oraz asystenci publikowali wielokrotnie artykuły w periodykach prawniczych, także 

odnotować trzeba udział sędziów w wydawnictwach książkowych, w tym współredakcje 

komentarzy do ustaw.  

Orzeczenia tutejszego sądu, w okresie sprawozdawczym, publikowane były w następujących 

periodykach:  

- „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” – w numerze 1 z lutego 2014 r. 

zamieszczono informację o orzeczeniach w sprawach: II SA/Bk 668/11 dotyczącej nakazania 

wykonania określonych robót budowlanych oraz II SA/Bk 465/12 w przedmiocie wezwania do 

poddania automatu do gier badaniu sprawdzającemu; w numerze 3 z czerwca 2014 r. 

zamieszczono informację o sprawie II SA/Bk 401/13 dotyczącej zmiany decyzji o przyznaniu 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego; w numerze 4 z sierpnia 2014 r. zamieszczono 

informację o sprawie I SA/Bk 513/13 w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa 

podatkowego w zakresie podatku VAT; w numerze 5 z października 2014 r. przedstawiono 

informację na temat dwóch orzeczeń: w sprawie II SA/Bk 753/12 dotyczącej zatwierdzenia 

projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oraz w sprawie II SA/Bk 812/13  

w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów; 

- „Monitor Podatkowy” – w numerze 3 z marca 2014 r. ukazała się informacja dotycząca 

orzeczenia w sprawie I SA/Bk 489/13 w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa 

podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych; w numerze 10 z października 

2014 r. opublikowano informację o wyroku w sprawie I SA/Bk 308/14 dotyczącej podatku 

dochodowego od osób fizycznych, zaś w numerze 11 z listopada 2014 r. wydanie miesięcznika 

zawierało adnotację o orzeczeniu w sprawie I SA/Bk 294/14 również dotyczącej podatku 

dochodowego od osób fizycznych.  

Największą ilość informacji dotyczących orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Białymstoku opublikowano w ogólnopolskich wydaniach dzienników takich 

jak: „Dziennik Gazeta Prawna” (18) oraz „Rzeczpospolita” (14). Wybrane orzeczenia z Wydziału 
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Finansowego były publikowane nawet kilkakrotnie przez tego samego wydawcę w różnym 

odstępie czasowym.  

Lokalne wydania prasy codziennej także opisywały sprawy budzące zainteresowanie 

społeczności lokalnej zamieszczając artykuły poświęcone przebiegowi i wyrokowaniu  

w postępowaniach dotyczących między innymi obowiązku poniesienia opłaty za przewóz 

środkami komunikacji miejskiej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wygaśnięcia 

mandatu organów samorządowych, zarządzeń zastępczych Wojewody w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawach skarg na uchwały organów 

samorządowych. 

Wszystkie orzeczenia WSA w Białymstoku wydane w bieżącym okresie sprawozdawczym 

dostępne są w wersji zanonimizowanej w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych 

na stronie internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl. (w liczbie 23 665 na dzień 31 grudnia 2014 

roku), która jest dostępna również ze strony internetowej tutejszego sądu: 

www.bialystok.wsa.gov.pl. Natomiast w bazie wewnętrznej sądów administracyjnych tj. Centralnej 

Bazie Orzeczeń i Informacji o Sprawach, która nie jest dostępna ze strony internetowej, stan 

orzeczeń WSA w Białymstoku udostępnionych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 28 452. 

Na bieżąco trwa anonimizacja orzeczeń wydawanych przez sąd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/
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VII.  

TABELE 

 

 

Tabela 1 – Wpływ i załatwienie spraw oraz stan zaległości w 2014 r.  

w Wydziale I 

 

Miesiąc 

 

Pozostało z 

poprzedniego 

okresu 

Wpłynęło 

ZAŁATWIONE 

Pozostało  

na okres 

następny Łącznie 

w tym: 

na  

rozprawie 

na 

posiedzeniu 

niejawnym 

Styczeń 147 40 50 44 6 137 

Luty 137 55 53 39 14 139 

Marzec 139 40 64 50 14 115 

Kwiecień 115 48 70 56 15 93 

Maj 93 69 47 41 6 115 

Czerwiec 115 64 64 42 22 115 

Lipiec 115 74 43 26 17 146 

Sierpień 146 62 22 14 8 186 

Wrzesień 186 54 53 49 3 187 

Październik 187 62 48 40 8 201 

Listopad 201 61 70 61 9 192 

Grudzień 192 49 61 52 9 180 

RAZEM x 678 645 514 131 x 
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Tabela 2 – Wpływ i załatwienie spraw oraz stan zaległości w 2014 r.  

w Wydziale II 

 

Miesiąc 

Pozostało z 

poprzedniego 

okresu 

Wpłynęło 

ZAŁATWIONE 

Pozostało  

na okres 

następny 
Łącznie 

w tym: 

na 

rozprawie 

na 

posiedzeniu 

niejawnym 

Styczeń 491 114 83 65 18 522 

Luty 522 120 94 76 18 548 

Marzec 548 122 170 116 54 500 

Kwiecień 500 125 201 106 95 424 

Maj 424 103 177 110 67 350 

Czerwiec 350 120 105 66 39 365 

Lipiec 365 125 110 59 51 380 

Sierpień 380 118 152 61 91 346 

Wrzesień 346 108 114 80 34 340 

Październik 340 132 109 86 23 363 

Listopad 363 82 137 104 33 308 

Grudzień 308 144 119 99 20 333 

RAZEM x 1413 1571 1028 543 x 

 

Dane zawarte w tabelach 1, 2 obejmują: 

 skargi na akty i czynności organu (repertorium SA), 

 skargi na bezczynność organu (repertorium SAB), 

 inne niż wymienione w pkt. 1, 2 sprawy rozpatrywane na podstawie przepisów – Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a w tym między innymi dla 

wpisywania wniosków o przyznanie prawa pomocy składanych przed wpłynięciem 

skargi (repertorium (SO). 
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Tabela 3 – Załatwienie na rozprawach skarg w latach 2004-2014 

 

 

 

Rok 

Załatwiono na rozprawie 

 

Ogółem: 

w tym: 

uwzględniono oddalono w inny 

sposób 

2004 1301 350 896 55 

2005 961 208 690 63 

2006 1045 283 696 66 

2007 1176 422 705 49 

2008 994 304 637 53 

2009 1151 354 740 34 

2010 1210 370 786 54 

2011 1164 298 816 50 

2012 1170 262 844 64 

2013 1329 363 896 70 

2014 1539 488 978 73 

 

Tabela obejmuje załatwienie w dwóch wydziałach orzeczniczych WSA w  Białymstoku 

(sprawy z repertorium SA i SAB) 

 

 

 

Tabela 4 – Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Białymstoku w 2014 roku 

 

 

Lp. Rodzaj sprawy Wpłynęło Odrzucono 

skargę 

kasacyjną 

Przekazano 

do NSA 

1 SA 510 29 450 

2 SAB 26 3 25 

3 SO - - - 

Razem (SA+SAB+SO) 536 32 475 
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Tabela 5 – Sprawy niezałatwione w WSA w Białymstoku w 2014 roku 

 

 

 

L.p. 

 

 

Rodzaj 

sprawy 

Liczba spraw niezałatwionych 

pozostających od daty pierwszego wpływu skargi do sądu 

powyżej 

3 do 6 

miesięcy 

powyżej  

6 do 12 

miesięcy 

powyżej 

12 miesięcy 

do 2 lat 

powyżej 

2 do 3 lat 

powyżej 

3 lat 

1. SA 70 15 6
* 6 5 

 

2. 

 

SAB 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
*
Dane obejmują 2 sprawy, w których nastąpiło wznowienie postępowania sądowego.
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Tabela 6 – Terminowość załatwiania spraw w WSA w Białymstoku w 2014 roku 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj 

sprawy 

Od daty wpływu sprawy w danym lub poprzednim okresie sprawozdawczym  

do jej załatwienia upłynął okres: 

razem 

(3-9) 

do 2 

miesięcy 

powyżej 2 

miesięcy do 

3 miesięcy 

powyżej 3 

miesięcy do 

4 miesięcy 

powyżej 4 

miesięcy do 

6 miesięcy 

powyżej 6 

miesięcy do 

12 miesięcy 

 

powyżej 12 

miesięcy do 

24 miesięcy 

 

powyżej 

24 miesięcy 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1. 
 

SA 2051 567 478 374 488 135 8 1 

 
2. 
 

SAB 122 42 42 15 4 10 4 5 

 

 

Tabela 7 - Sprawozdanie statystyczne z ruchu i załatwienia spraw za 2014 rok w WSA w Białymstoku  

 

 

Tabela 8 – Wpływ i załatwienie spraw w latach 2013-2014 (porównawczo) 

 

 

 

 

Wydz 
Typ 

reper. 

Pozostało 

z 2013 r. 

Wpłynęło 

w 

 2014 r. 

ZAŁATWIONO 

Pozostało 

 na  

2015 r. 

Łącznie  

 na 

rozprawie  

 i na pos. 

niej. 

 (6 + 11) 

Na rozprawie Na posiedzeniu niejawnym 

ogółem 

uwzgl. 

skargę 

 

oddalono 

skargę 

odrzucono 

skargę 

w  

 inny 

sposób 

ogółem 
uwzgl. 

skargę 

oddalono 

skargę 

odrzucono 

skargę 

w  

inny 

sposób 

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

I 

SA 145 674 640 512 192 295 3 22 128 - - 97 - 179 

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

SO - 2 2 - - - - - 2 1 - - 1 - 

  147 678 645 514 192 296 3 23 131 1 0 98 1 180 

II 

SA 459 1255 1411 933 244  661 7 21 478 - - 168 - 303 

SAB 30 115 119 92 52 21 6 13 27 - - 25 - 26 

SO 2 43 41 3 3 - - - 38 1 32 - 5 4 

 491 1413 1571 1028 299 682 13 34 543 1 32 193 5 333 

WSA 

SA 604 1929 2051 1445 436 956 10 43 606 - - 265 - 482 

SAB 32 117 122 94 52 22 6 14 28 - - 26 - 27 

SO 2 45 43 3 3 - - - 40 2 32 - 6 4 

 638 2091 2216 1542 491 978 16 57 674 2 32 291 6 513 

Rok 

WPŁYW ZAŁATWIENIE 

Wydział I Wydział II WSA Wydział I Wydział II WSA 

2014 678 1413 2091 645 1571 2216 

2013 647 1354 2001 587 1174 1761 

Różnica + 31 + 59 + 90 + 58 + 397 + 455 



114 

 

 

 

 

Dane adresowe 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 

ul. H. Sienkiewicza 84 

15-950 Białystok 

www.bip.bialystok.wsa.gov.pl 

www.bialystok.wsa.gov.pl 

 

Prezes WSA 

 dr Wojciech Stachurski 

 

Sekretariat: 

Jadwiga Maciejewska 

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

 

I Wydział Orzeczniczy 

Przewodniczący Wydziału: 

 dr Wojciech Stachurski 

 

Kierownik Sekretariatu: 

Maria Sienkiewicz-Stachjuk 

tel. (85) 678 40 16    fax (85) 678 40 77 

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

 

II Wydział Orzeczniczy 

Przewodniczący Wydziału: 

Wiceprezes 

Mieczysław Markowski 

 

Kierownik Sekretariatu: 

Magdalena Huszcza 

tel. (85) 678 40 13    fax (85) 678 40 75 

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

 

Wydział Informacji Sądowej 

Przewodniczący Wydziału – Rzecznik Prasowy Sądu: 

Danuta Tryniszewska-Bytys 

tel. (85) 678 40 52    fax (85) 678 40 38 

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

 



115 

 

 

 

Kierownik Sekretariatu: 

Elżbieta Trzeciak 

tel. (85) 678 40 69    fax (85) 678 40 38 

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

 

Dyrektor Sądu 

Hanna Srocka 

tel. (85) 678 40 66    fax (85) 678 40 01 

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

 

Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych 

oraz Administracyjno-Gospodarczy 

Kierownik Oddziału: 

Małgorzata Jakóbczak 

tel./fax (85) 678 40 30 

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

 

Oddział Finansowo-Budżetowy 

Kierownik Oddziału: 

Lucyna Pieńczykowska 

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

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

 


