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WYKAZ WYBRANYCH SKRÓTÓW 
 
CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych 

www.orzeczenia.nsa.gov.pl 
Dz. U.   – Dziennik Ustaw 
ETS, TSUE  – Europejski Trybunał Sprawiedliwości; na mocy Traktatu 

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

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE 
C 202 z 7 czerwca 2016 r. Niniejszy Traktat oraz Traktat 
o Unii Europejskiej są traktatami stanowiącymi podstawę 
Unii.  Oba Traktaty, mające taką samą moc prawną, 
określane są mianem „Traktatów”. 

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

KAS – Krajowa Administracja Skarbowa – ustawa z dnia  
16 listopada 2016 r. – o Krajowej Administracji Skarbowej 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 505 z późn. zm.) 

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

monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 
towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (t.j. Dz.U.  
z 2020 r., poz. 859) 

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740) 

k.k.s. – ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny 
skarbowy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 19 z późn. zm.) 

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1575  
z późn. zm.) 

k.p.a.  – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r.  
poz. 256 z późn. zm.) 

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) 

o.p.  – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) 

p.o.ś.  – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 

p.p.s.a.  – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo  
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) 
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p.t.  – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460  
z późn. zm.) 

p.u.s.a.  – ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów 
administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 137) 

p.w.p.  – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności 
przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.) 

ustawa o ARiMR  – ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1505) 

u.c.p.g. – ustawa z dnia 113 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 
888). 

u.d.i.p. – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  
do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176) 

u.d.p. – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) 

u.d.z.g. –ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów 
genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1594). 

u.e.l. – ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.) 

u.f.p.  – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.) 

u.g.n.  – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. 
zm.) 

u.g.h. – ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 z późn. zm.) 

uIOŚ –ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 995 z późn. zm.). 

u.k.p. - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1268 z późn. zm.). 

u.k.w.h. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.  o księgach wieczystych i 
hipotece (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2204) 

u.o.i.n.  – ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 742) 

u.o.o.ś. –  ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247). 

u.o.p. – ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.). 
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u.o.s.  – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) 

u.o.z. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2019 r.,  
poz. 122 z późn. zm.) 

u.p.a.  – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) 

u.p.i.s. – ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 195) 

u.p.o. – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082). 

u.p.s. – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm). 

u.p.b.  – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) 

u.p.l. –ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze  
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1970). 

u.p.c.c.  – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku  
od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r.  
poz. 815 z późn. zm.) 

u.p.d.o.f.  – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426  
z późn. zm.) 

u.p.d.o.p.  – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406  
z późn. zm.) 

u.p.e.a.  – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r.  
poz. 1427 z późn. zm.) 

u.p.o.l.  – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170  
z późn. zm.). 

u.p.r. – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 333) 

u.p.s.d.  – ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków  
i darowizn (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1813 z późn. zm.) 

u.p.t.u.  – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) 

u.p.w. – ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne  
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) 

u.p.z.p.  – ustawa z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 293 z późn. zm.) 
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u.s.g.  – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 

u.s.o.  – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.) 

u.s.p.  – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) 

u.s.u.s.  – ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266  
z późn. zm.) 

u.ś.r.  – ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 

u.t.d.  – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) 

u.t.k. – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1043 z późn. zm.) 

u.z.p.p.r.  – ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r.  
poz. 1295 z późn. zm.) 

u.z.r.p. – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz.U. 
 z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) 

u.z.z.w.  – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028). 

___________________________________________________ 
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I. 
WPROWADZENIE 

 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w 2021 roku 
kontynuował  działalność orzeczniczą i pozaorzeczniczą w dotychczasowej 
strukturze organizacyjnej dwóch wydziałów orzeczniczych: Wydziału I – 
Finansowego i Wydziału II – Ogólnoadministracyjnego  oraz Wydziału 
Informacji Sądowej, w którym udzielano informacji stronom postępowania 
sądowoadministracyjnego w sprawach zawisłych przed sądem, jak też 
załatwiane były sprawy osób zainteresowanych pozaorzeczniczą 
działalnością sądu. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. kadra orzecznicza liczyła 12 sędziów  
i 3 asesorów sądowych, w tym Prezes sądu Wojciech Stachurski, który 
orzekał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, zaś w dniu 28 września 
2021 r. został powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do 
pełnienia urzędu na stanowisku sędziego NSA oraz sędzia WSA Jacek 
Pruszyński delegowany w okresie od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. 
do orzekania w NSA. Zatrudnionych było: jeden referendarz sądowy, 8 
asystentów sędziów oraz 33 urzędników sądowych i pracowników obsługi. 

W roku sprawozdawczym na działalność sądu, w dalszym ciągu, 
wpływały regulacje prawne, wprowadzone w związku z ogłoszeniem w dniu 
14 marca 2020 r. na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, a od 
dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2 (COVID-19). Z dniem 5 maja 2021 r., na podstawie 
Zarządzenia Nr 9/21 Prezesa WSA w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2021 
r. w sprawie zniesienia niektórych ograniczeń wprowadzonych w tutejszym 
sądzie w związku z wirusem SARS-CoV-2, wznowiono orzekanie  
na rozprawach, na których rozpoznawano sprawy z wykorzystaniem 
urządzeń technicznych przekazujących obraz i dźwięk oraz przyjmowanie 
interesantów w Czytelni Akt, Biurze Podawczym i Kasie sądu, a także 
przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa, 
Przewodniczących Wydziałów, Dyrektora, Kierowników Oddziałów oraz 
pracowników Wydziału Informacji Sądowej WSA w Białymstoku. 

Zmiana sposobu pracy i funkcjonowania tutejszego sądu  
nie spowodowała znaczących zmian zarówno we wpływie spraw,  
gdzie do 31 grudnia zarejestrowano  ich w repertoriach SA i SAB – 1753,  
a także w załatwieniu, które zamknęło się liczbą – 1695 spraw. 

W jednej ze spraw o sygnaturze akt II SA/Bk 866/20, rozpoznanych  
na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 kwietnia 2021 r. ze skargi na decyzję 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wyrównania ekwiwalentu 
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pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego  
lub dodatkowego, WSA w Białymstoku postanowił przedstawić Trybunałowi 
Konstytucyjnemu pytanie prawne oraz zawiesić postępowanie przed 
tutejszym sądem. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, brak było 
rozstrzygnięcia TK w sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą akt C 7/21. 

W roku sprawozdawczym istotny wpływ na działalność WSA  
w Białymstoku miały zmiany personalne wśród kadry orzeczniczej: 
– 28 września 2021 r. referendarz sądowy Grzegorz Dudar oraz 25 
października 2021 r. asesor sądowy Elżbieta Lemańska zostali powołani 
przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, 
– 1 października 2021 r. Prezes sądu powierzył pełnienie obowiązków 
Przewodniczącego Wydziału I tutejszego sądu Panu Wiceprezesowi 
sędziemu WSA Andrzejowi Meleziniemu, zaś do pełnienia funkcji 
Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej i jednocześnie Rzecznika 
Prasowego WSA w Białymstoku powołał sędziego tutejszego sądu 
Małgorzatę Annę Dziemianowicz, która w związku z delegacją sędziego 
WSA  
w Białymstoku Jacka Pruszyńskiego do orzekania w Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym, od dnia 1 marca 2021 roku pełniła funkcję Zastępcy 
Przewodniczącego Wydziału I tutejszego sądu. 

Należy również odnotować zmianę na stanowisku Dyrektora Sądu.  
Z dniem 28 lutego 2021 r. Pani Małgorzata Anna Wenclik przestała pełnić 
funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.  
Od dnia 1 marca p.o. Dyrektora tutejszego sądu została Pani Joanna 
Warakomska, którą na to stanowisko powołał Prezes Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono działalność orzeczniczą oraz 
pozaorzeczniczą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.  

W pierwszej części przedstawiono wpływ spraw i ich załatwienie, 
zilustrowane tabelami w końcowej części oraz omówiono istotne problemy 
procesowe z zakresu postępowania sądowego. 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 w poprzednich okresach, dbałość o wysoki poziom orzecznictwa i jego 
jednolitość, sprawność postępowania, kultura prowadzenia rozpraw  
przy zachowaniu praw procesowych stron oraz zasad postępowania 
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sądowoadministracyjnego, kompetentna i uprzejma obsługa osób 
zainteresowanych uzyskaniem informacji o sprawach należących  
do właściwości sądu.   

_________________________________________________ 
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II. 
WPŁYW, RODZAJE I ZAŁATWIENIE SPRAW 

 
 

Wpływ spraw (obydwa wydziały orzecznicze, Repertoria: SA, SAB, 
SO) zamknął się w 2021 roku liczbą 1764, w 2020 roku – 2092.  
Z poprzedniego roku pozostało 250 spraw niezałatwionych. Łącznie w roku 
sprawozdawczym załatwiono 1708 spraw a w 2020 roku – 2142, w tym  
na rozprawie 583, na posiedzeniu niejawnym 1096 oraz 29 spraw poprzez 
„zamknięcie”. Ponadto, w Repertorium SPP, przed wszczęciem postępowania 
rozpoznawczego, zarejestrowano wpływ 27 wniosków o przyznanie prawa 
pomocy, załatwiono – 29. Na 2022 rok pozostało 306 spraw niezałatwionych.  

Do Wydziału I (Finansowego) wpłynęło 614 spraw (w 2020 roku – 
937), 70 pozostało z poprzedniego okresu sprawozdawczego, a załatwionych 
zostało 627spraw (w 2020 roku – 976). Na rozprawie załatwiono 286 spraw,  
na posiedzeniu niejawnym 341 spraw. Dane te obejmują Repertoria: SA, SAB, 
SO. Głównie jednak wpływ i załatwienie dotyczą Repertorium SA – tu wpłynęło 
606 spraw (w 2020 roku – 924) oraz SAB – 8 (w 2020 roku – 12). Załatwiono 
627 sprawy z Repertorium SA (w 2020 roku – 963) oraz 8 z Repertorium SAB 
(w 2020 roku – 12). W Repertorium SPP, przed wszczęciem postępowania 
rozpoznawczego, zarejestrowano wpływ 6 wniosków o przyznanie prawa 
pomocy, które zostały załatwione w roku sprawozdawczym.    

Do Wydziału II (Ogólnoadministracyjnego) wpłynęło 1150 spraw, 
łącznie zarejestrowanych w Repertoriach SA, SAB oraz SO (w 2020 roku – 
1155), zaległych z 2020 roku pozostało 177 spraw. Załatwiono 1081 spraw  
(w 2020 roku – 1166), z czego 297 na rozprawie, 755 na posiedzeniu 
niejawnym oraz 29 poprzez „zamknięcie”. W Repertorium SA – odnotowano: 
wpływ 959 spraw (w 2020 roku – 896) oraz załatwienie 881 spraw (w 2020 roku 
– 906) zaś w Repertorium SAB – wpływ 180 spraw (w 2020 roku – 254)  
i załatwienie 187 spraw (w 2020 roku – 242). W Repertorium SPP,  
przed wszczęciem postępowania rozpoznawczego, zarejestrowano wpływ 21 
wniosków o przyznanie prawa pomocy, załatwiono – 24.    

W rozbiciu na poszczególne Repertoria to w roku sprawozdawczym  
w obydwu wydziałach WSA w Białymstoku zarejestrowano: 
– w Repertorium SA – 1565 spraw (606 Wydział I + 959 Wydział II),  
zaś załatwiono 1500 spraw (619 + 881). Pozostało niezałatwionych 290 spraw 
(odpowiednio: 60 i 230), 
– w Repertorium SAB – 188 sprawy (8 Wydział I + 180 Wydział II),  
a zakończono 195 spraw (8 + 187). Pozostało 16 skarg niezałatwionych  
w Wydziale II,  
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– w Repertorium SO – 2 sprawy (Wydział II). Zakończono 13 spraw (0 + 13), 
na 2022 nie pozostały żadne sprawy niezałatwione. 

Podobnie jak w latach poprzednich, główną grupę spraw 
zarejestrowano w Repertorium SA. Stanowiły one 88,71% całego wpływu. 

W 2021 roku najbardziej licznymi sprawami podlegającymi rejestracji 
w Repertoriach SA oraz SAB (łącznie) były sprawy dotyczące:  
1. podatków i innych świadczeń pieniężnych, do których mają zastosowanie 

przepisy Ordynacji podatkowej oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych  
(symbol 611) – 376 (369 + 7) spraw, co stanowi 21,45% ogólnego wpływu 
spraw w Repertoriach SA+SAB, 

2. pomocy społecznej (symbol 632) – 182 (170 + 12) spraw, co stanowi  
10,38%, 

3. budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego i specjalistycznego, 
ochrony przeciwpożarowej (symbol 601) – 156 (151 + 5) spraw, co stanowi 
8,90%, 

4. samorządu terytorialnego (symbole 639-642) – 126 spraw, co stanowi  
7,19%,   

5. gospodarki wodnej, w tym ochrony wód, budownictwa wodnego, melioracji, 
zaopatrzenia w wodę (609) – 114 spraw (113 + 1), co stanowi 6,50%, 

6. stosunków pracy, stosunków służbowych oraz spraw z zakresu inspekcji 
pracy (symbol 619) – 83 (79 + 4) spraw, co stanowi 4,73%, 

7. informacji publicznej, prawa prasowego, ponownego wykorzystania 
informacji sektora publicznego (symbol 648) – 80 (8 + 72) spraw,  
co stanowi 4,56%, 

8. subwencji unijnych, funduszy strukturalnych i regulacji rynków branżowych 
(symbol 655) –  79, co stanowi 4,50 %, 

9. utrzymania i ochrony dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, 
ruchu na tych drogach, kolei, lotnictwa cywilnego, przewozów, żeglugi 
morskiej i śródlądowej (symbol 603) – 77 (76 + 1) spraw, co stanowi  
4,39%, 

10. dotacji i subwencji z budżetu państwa oraz ulg w spłacaniu należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej 
(symbol 653) – 75 (74+1) spraw, co stanowi 4,28%. 

11. zagospodarowania przestrzennego (symbol 615) – 62 (57 + 5) spraw,  
co stanowi 3,53%, 

12. ochrony środowiska i ochrony przyrody (symbol 613) – 59 (57 + 5) spraw, 
co stanowi 3,36%, 

Obrazując wpływ spraw (Repertoria SA+SAB) w każdym z wydziałów 
orzeczniczych należy zauważyć, że: 
– w Wydziale I zarejestrowano 614spraw, w tym sprawy: o symbolu 611 
stanowiły 60,10%, o symbolu 655 – 12,37%, o symbolu 655 stanowiły 12,21%. 
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– w Wydziale II zarejestrowano 1139 spraw, spośród których najliczniejsze 
stanowiły sprawy: o symbolu 632 – 15,97%, o symbolu 603 – 13,13%,  
o symbolu 639-642 – 11,06%. 

Załatwienie spraw w 2021 roku w Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Białymstoku przedstawiało się następująco:  
– wszystkich spraw łącznie (Repertoria SA, SAB, SO) – 1708, z czego  
na rozprawie rozpoznano 583 sprawy, co stanowi 24,13%, w tym: w 187 
sprawach uwzględniono skargę (32,07%), w 392 – oddalono (67,23%),  
w 2 – skargę odrzucono (0,34%) oraz 2 skargi (0,34%) – załatwiono w inny 
sposób, 
– na posiedzeniach niejawnych ogółem załatwiono 1125 sprawy (65,86%),  
w tym: uwzględniono skargę w 203 sprawach (18,04%), oddalono 
skargę/wniosek w 568 przypadkach (50,40%), odrzucono w 265 przypadkach 
(23,55%), w inny sposób załatwiono 47 (4,18%). Dodatkowo zamknięto sprawy 
w 29 przypadkach (2,57%) ogółu spraw rozpoznanych na posiedzeniach 
niejawnych. 

Liczby obrazujące sposób załatwienia w poszczególnych wydziałach 
orzeczniczych (Repertoria: SA, SAB, SO) przedstawiały się następująco: 
Wydział I – ogółem załatwiono 627 spraw, co stanowi 36,70% wszystkich 
spraw rozpoznanych w tutejszym sądzie w 2021 roku (w poprzednim roku 
sprawozdawczym liczba ta wyniosła 976 spraw). Na rozprawie zakończono 
286 spraw (45,61%), w poprzednim roku sprawozdawczym 486 spraw,  
co stanowiło 49,70%. Na posiedzeniu niejawnym załatwiono ogółem 341 spraw 
(54,38%), podczas gdy w 2020 roku – 490 spraw (50,20%). 
Wydział II – ogółem w roku sprawozdawczym rozpoznano w tym Wydziale 
1081 spraw (w 2020 roku – 1166). Na rozprawie zakończono 297 spraw 
(27,47%), w poprzednim roku sprawozdawczym 411 (35,24%).  
Na posiedzeniu niejawnym rozpoznano 755 spraw (69,84%), podczas gdy  
w 2020 roku – 734 (62,95%). W 2021 roku niezałatwionych pozostało ogółem 
306 spraw, w tym: w Wydziale I – 60 i 246 w Wydziale II.  
W Repertorium SA takich spraw pozostało 73 (Wydział I) i 152 (Wydział II); w 
Repertorium SAB odpowiednio: 0 i 23 oraz w repertorium SO: 0 i 2. 

Biorąc pod uwagę czas zawisłości spraw to na koniec 2021 roku  
w Repertorium SA pozostało niezałatwionych spraw: 
– powyżej 3 do 6 miesięcy – 17 (w 2020 roku – 24), 
– powyżej 6 do 12 miesięcy – 19 (11), 
– powyżej 12 miesięcy do 2 lat – 10 (7), 
– powyżej 2 do 3 lat – 3 (5), 
– powyżej 3 lat – 0 (5). 

Łącznie w 2021 roku sędziowie i asesorzy sporządzili 1467 uzasadnień 
orzeczeń (z uwzględnieniem orzeczeń wydanych na posiedzeniach niejawnych), w 2020 
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roku – 1870. 1456 uzasadnień sporządzono w terminie, 5 – zostało sporządzonych do 
14 dni po terminie, 5 zostało sporządzonych powyżej 14 dni do 1 miesiąca po terminie  
i 1 uzasadnienie zwrócono powyżej 1 miesiąca po terminie. W 2 sprawach sporządzono 
uzasadnienie zdania odrębnego. 

Roczny wskaźnik sprawności postępowania za 2021 rok wyniósł 
dla WSA w Białymstoku 2,15, w tym: Wydziału I – 1,15, Wydziału II – 2,73. 

Zatem średni czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy wynosił 2 
miesiące od dnia wpływu skargi do Sądu.  

Od wydanych orzeczeń kończących postępowanie w I instancji 
wpłynęło w roku sprawozdawczym 640 (w 2021 roku – 685) skarg kasacyjnych. 
Z tej liczby, w 37 przypadkach sąd odrzucił skargi kasacyjne, w 1 przypadku 
umorzył postępowanie kasacyjne w trybie art. 178a p.p.s.a., w 6 przypadkach 
uchylił zaskarżony wyrok i rozpoznał sprawę w trybie art. 179a p.p.s.a.  
Do NSA przekazano 645 skarg. Na dzień sporządzenia niniejszego 
opracowania brak jest danych obrazujących skuteczność skarg kasacyjnych.  

W roku sprawozdawczym odnotowano wpływ 3 skarg o stwierdzenie 
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia WSA w Białymstoku,  
które zostały przez sąd odrzucone. 

W 2021 roku skargi były wnoszone przez następujące podmioty: 
– osoby fizyczne – 1293 (w roku 2020 – 1441), 
– osoby prawne – 344 (497), 
– organizacje społeczne – 36 (42), 
– prokuratorzy – 79 (105),  
– Rzecznik Praw Obywatelskich – 1 (1). 

Dokonując analizy pod kątem organów, których orzeczenia były 
przedmiotem kontroli sądu, to skargi dotyczyły (w nawiasie dane z 2020 r.): 
– centralnych i naczelnych organów – 89 (134) skarg, w tym: 27 (39) – 
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 22 (58) – Głównego Inspektora 
Transportu Drogowego, 33 (29) – Prezesa ZUS, 4 (7) – Prezesa KRUS,  
2 (1) – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz 
Prezesa NFZ – 1 (0), 
– samorządowych kolegiów odwoławczych – 369 (425) skarg, w tym: SKO 
 w Białymstoku – 241 (252), w Łomży 81 (90), w Suwałkach 47 (83), 
– terenowych organów administracji rządowej – 241 (276), 
– dyrektorów izb administracji skarbowej – 351 (627), 
– innych organów – 107 (173). 
 ________________________________________________
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III. 
WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESOWE 

 
 
1. Funkcjonowanie instytucji postępowania mediacyjnego  
i uproszczonego 

W 2021 r. instytucja postępowania mediacyjnego nie znalazła 
zastosowania w działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Białymstoku. 

Do tutejszego Sądu wpłynął zaledwie jeden wniosek  
o przeprowadzenie mediacji (sygn. akt II SA/Bk 516/21). Sprawa ta została 
załatwiona w normalnym trybie.  

Odnośnie do postępowania uproszczonego to należy stwierdzić,  
iż  w 2021 r. nastąpił spadek ilości spraw rozpoznanych w tym trybie.  

W trybie postępowania uproszczonego zostało załatwionych 324 
sprawy (dla porównania w 2020 r. – 409 spraw). Do tut. Sądu wpłynęło 
łącznie 165 wniosków o przeprowadzenie postępowania uproszczonego  
(dla porównania w 2020 r. – 113 wniosków). W 213 przypadkach oddalono 
skargi; w 105 sprawach uwzględniono skargi; umorzono postępowanie  
w jednej 1 sprawie; odrzucono 2 skargi. Sytuacja pandemiczna miała 
niewątpliwie znaczący wpływ na zainteresowanie stron tym trybem 
rozpoznawania spraw. „Bezkontaktowe” rozstrzyganie skarg okazało się być 
najbezpieczniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia rozprzestrzeniania się 
wirusa SARS-CoV 2 – zarówno dla stron postępowania, ich pełnomocników, 
ale i sądu. 
 
2. Zagadnienia związane z prawem pomocy 
 W 2021 roku wpłynęły 274 wnioski o przyznanie prawa pomocy, co 
oznacza, w porównaniu z rokiem 2020 (286 wniosków) utrzymanie 
wysokości wpływu na zbliżonym poziomie. W przeważającej części wnioski 
pochodziły od osób fizycznych, choć wnioski składały też spółki osobowe i 
kapitałowe oraz stowarzyszenia i fundacje. 
 W 125 przypadkach przyznano stronom prawo pomocy w zakresie 
całkowitym, w 59 sprawach przyznano prawo pomocy w zakresie 
częściowym, w 47 sprawach odmówiono przyznania prawa pomocy,  
40 wniosków pozostawiono bez rozpoznania. Niezałatwionych pozostało  
17 wniosków. Strony wniosły 36 sprzeciwów od postanowień referendarza 
i w 7 sprawach sprzeciwy doprowadziły do zmiany zaskarżonych 
postanowień. 
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 Ponadto, w 2021 r. umarzano postępowania w zakresie wniosku  
o przyznanie prawa pomocy na podstawie art. 249a ustawy z dnia  
30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.) – dalej również jako P.p.s.a.  
W zakresie całego wniosku o przyznanie prawa pomocy umorzono 
postępowanie w 9 sprawach, zaś w 47 sprawach umorzono postępowanie  
w zakresie części wniosku, głównie kiedy strona była zwolniona z kosztów 
sądowych z mocy ustawy. 

Do ciekawszych rozstrzygnięć z zakresu prawa pomocy należy 
zaliczyć to, które zapadło w sprawie sygn. akt II SPP/Bk 115/21.  

Postanowieniem z dnia 02 września 2021 r. referendarz sądowy 
rozpatrując wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym 
obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy 
prawnego, adwokata, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego 
przyznał wnioskodawcy prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata  
i umorzył na podstawie art. 249 a w zw. z art. 239 § 1 pkt 1 lit. a P.p.s.a 
postępowanie w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych (sprawa 
dotyczyła opłaty za pobyt w domu opieki społecznej). 

W omawianej sprawie skarżący wykazał, że wraz  
ze współmałżonką osiąga dochód miesięczny w wysokości 4.158,24 zł 
(renty, dodatki pielęgnacyjne, deputat węglowy). Dodatkowo, skarżący 
posiada mieszkanie, garaż oraz zgromadzone oszczędności w wysokości 
30.000 zł. Prowadzący postępowanie wpadkowe w zakresie prawa pomocy 
stwierdził, że wysokość zgromadzonych oszczędności z całą pewnością 
pozwala na pokrycie kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika  
z wyboru do reprezentowania skarżącego w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym. Bezspornym pozostaje również, że aktualna linia 
orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie prawa pomocy uznaje 
fakt posiadania zgromadzonych oszczędności za negatywną przesłankę 
przyznania tego prawa, jednak wyjątkowe okoliczności pozwalają  
na odstępstwo od tej reguły. 

Przesłanką ustanowienia adwokata z urzędu w sprawie niniejszej 
jest udokumentowany zły stan zdrowia małżonków i powiązane z nim 
potencjalne koszty szeroko pojętej opieki medycznej. Współmałżonka 
wnioskodawcy cierpi na nowotwór, pozostaje pod opieką hospicjum 
domowego, jest w stanie paliatywnym, ma orzeczony znaczny stopień 
niepełnosprawności oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. 
Skarżący jest osobą niewidomą, niezdolną do samodzielnej egzystencji  
z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Stan zdrowia 
małżonków niewątpliwie wymaga ponoszenia znacznych wydatków 
związanych z kosztami leczenia oraz opieki medycznej, co z kolei wymaga 
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wydatkowania koniecznych kwot pieniężnych ze zgromadzonych 
oszczędności.  

Postanowieniem z dnia 22 października 2021 r., sygn. akt II SPP/Bk 
135/21 WSA w Białymstoku utrzymał w mocy postanowienie referendarza 
sądowego z 6 października 2021 r. odmawiające przyznania prawa pomocy 
w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych  
i ustanowienie radcy prawnego.  

Podstawą odmowy przyznania prawa pomocy we wnioskowanym 
zakresie była stwierdzona okoliczność, że skarżący nie wykorzystuje 
instytucji prawa pomocy w sposób do tego uprawniony. 

Sąd administracyjny zobligowany jest wszcząć postępowanie  
na skutek wniesienia każdej skargi, jednak przyznanie uprawnienia 
procesowego, które wiąże się z przejęciem przez Skarb Państwa kosztów 
udziału strony w postępowaniu, musi być racjonalnie uzasadnione.  
Nie do zaakceptowania jest sytuacja, aby Skarb Państwa obciążany był 
kosztami wszczynanych przez skarżącego licznych, merytorycznie 
wątpliwych postępowań sądowych (czego niniejsza sprawa jest przykładem) 
poprzez bezkrytyczną i bezwarunkową akceptację każdego wniosku  
o przyznanie prawa pomocy w takich właśnie sprawach. 

Z danych statystycznych centralnej bazy orzeczeń i informacji  
o sprawach tj. www.orzeczenia.nsa.gov.pl, wynika, że w 2020 r. sądy 
administracyjne w odniesieniu do skarżącego wydały ponad 200 orzeczeń 
różnego rodzaju. W okresie styczeń – wrzesień br. ich liczba wzrosła już  
do około 800. Na szczególną uwagę zasługuje informacja, że skarżący  
od 18 czerwca 2020 r. do 22 lutego 2021 r., przebywając tylko w jednej 
jednostce penitencjarnej, wysłał korespondencję urzędową w ilości 7143 
sztuk, której koszty w wysokości 23.571,90 złotych zostały pokryte  
przez Skarb Państwa.  

Z tych też względów domaganie się przez skarżącego prawa 
pomocy stanowi niezaprzeczalne nadużycie tego prawa. Celem skarżącego 
nie jest bowiem faktyczna obrona swych praw w postępowaniu sądowym, 
lecz inicjowanie postępowań sądowych, stanowiące cel sam w sobie. 
Przypomnieć należy, że nadużyciem prawa jest wykorzystywanie instytucji 
prawnej wbrew jej celowi i funkcji. Celem i funkcją postępowania przed 
sądem administracyjnym jest rozstrzygnięcie sporu między stronami co do 
legalności działania lub bezczynności (przewlekłości) organu administracji 
publicznej, rzutujących na prawa lub obowiązki strony. W tej sytuacji 
wnoszenie do sądu administracyjnego skargi, która nie ma służyć 
rozstrzygnięciu realnego sporu między stronami bądź kontroli legalności 
działania (bezczynności, przewlekłości), czy której rozstrzygnięcie  
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nie będzie rzutowało na prawa lub obowiązki stron – może być oceniane pod 
kątem nadużycia prawa. 

W konsekwencji skoro powołane wyżej okoliczności potwierdzają, 
że skarżący nadużywa prawa, to okoliczność ta wyklucza dopuszczalność 
przyznania prawa pomocy nawet w sytuacji, gdyby wykazał, że spełnia 
przesłanki materialne warunkujące przyznanie prawa pomocy określone  
w art. 246 P.p.s.a. Skarżący z przyznanego mu prawa do sądu czyni bowiem 
nienależyty użytek, ponieważ podejmuje bezustannie, co prawda dozwolone 
prawem działanie, ale dla celów innych, niż przewidziane  
przez ustawodawcę, a więc nie zasługuje na ochronę prawną. Oceny tej  
nie zmienia również fakt, że wcześniej skarżącemu prawo pomocy  
w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika  
z urzędu było przyznawane. Fakt, że dany skarżący został zwolniony  
z kosztów sądowych i przyznano mu pełnomocnika z urzędu w innych 
sprawach, nie ma wpływu na rozstrzygnięcie, ponieważ sąd nie jest 
związany orzeczeniami wydanymi z zakresu prawa pomocy w innych 
sprawach nawet z wniosku tego samego skarżącego. 

W 2021 r. w 131 przypadkach ustanowiono stronom pełnomocnika 
z urzędu, głównie adwokata lub radcę prawnego. Podobnie  
jak w poprzednich latach wynagrodzenie za zastępstwo prawne wykonane 
na zasadzie prawa pomocy było przyznawane przede wszystkim  
przez referendarzy w odrębnych postanowieniach (na podstawie art. 258  
§ 2 pkt 8 P.p.s.a). W 119 sprawach przyznano wynagrodzenie 
pełnomocnikom, zaś w przypadku 12 wniosków odmówiono takiego 
wynagrodzenia.  

Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2021 r., sygn. akt II SA/Bk 109/20 
referendarz sądowy oddalił wniosek adwokata o przyznanie wynagrodzenia 
za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie 
sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. 

Rozstrzygnięcie zostało oparte na następujący okolicznościach 
faktycznych. 

Adwokat wyznaczony z urzędu sporządził opinię o braku podstaw 
do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku tut. Sądu z dnia 06 sierpnia  
2020 r. oddalającego skargę, wnosząc o przyznanie kosztów z urzędu  
z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.  

Postanowieniem z dnia 10 grudnia 2020 r. referendarz sądowy 
odmówił przyznania pełnomocnikowi wynagrodzenia za zastępstwo prawne 
wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii  
o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wskazując, że przyczyną 
odmowy przyznania wynagrodzenia było ustalenie, że wniosek o przyznanie 
kosztów pomocy prawnej złożony przez pełnomocnika nie zawierał 
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wymaganego treścią § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  
3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów 
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 18, z późn. zm.) – dalej również jako rozporządzenie, 
oświadczenia, że opłata ta nie została zapłacona w całości lub w części. 
Rozstrzygniecie to stało się prawomocne. 

Dnia 14 grudnia 2020 r. pełnomocnik złożył ponowny wniosek  
o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie 
prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw  
do wniesienia skargi kasacyjnej, uzupełniony o oświadczenie, że koszty 
udzielonej pomocy prawnej z urzędu nie zostały opłacone w całości  
ani w części. 

Ponowny wniosek pełnomocnika w przedmiocie przyznania 
wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi 
kasacyjnej uzupełniony o wymagane oświadczenie określone  
w § 3 rozporządzenia, w sytuacji uprzedniej (prawomocnej) odmowy 
przyznania wynagrodzenia w tym samym zakresie z uwagi na brak 
wzmiankowanego oświadczenia, jest niedopuszczalny.  

Przyznanie prawa składania ponownych wniosków  
w tym przedmiocie powodowałoby powstanie po stronie profesjonalnego 
pełnomocnika (adwokata) procesowej możliwości składania kolejnych, 
uzupełnionych wniosków w tym samym przedmiocie w sytuacji, gdy jego 
poprzednie wnioski (wniosek) z powodu braków w uzasadnieniu  
w tym właśnie zakresie załatwiane były odmownie. Prowadziłoby to nie tylko 
do przedłużania postępowania sądowoadministracyjnego wskutek 
zgłaszania kolejnych, identycznych żądań do czasu prawidłowego ich 
sformułowania, ale przede wszystkim do uprzywilejowania profesjonalnych 
pełnomocników względem innych stron postępowania. Jednocześnie 
umożliwiłoby to obejście obowiązującej w postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi zasady wzywania do uzupełnienia tylko formalnych 
braków pism procesowych, a przedmiotowe oświadczenie, nie jest brakiem 
formalnym pisma, podlegającym uzupełnieniu w trybie art. 49 P.p.s.a. 
Akceptacja takiego stanu rzeczy oznaczałaby nadanie uzasadnieniu 
odmowy realizacji żądania pełnomocnika roli wezwania do uzupełnienia 
braków materialnych, które wywierają dalej idące skutki dla żądań 
zgłaszanych w postępowaniu niż braki formalne. Odbyłoby się to  
bez stosowania terminu i rygoru wskazanych przez ustawodawcę dla 
odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pism 
procesowych. Pozytywne rozpatrzenie kolejnego wniosku pełnomocnika 
wyznaczonego z urzędu o przyznanie kosztów pomocy prawnej 
uzupełnionego o oświadczenie określone w § 3 rozporządzenia, w sytuacji 
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gdy poprzedni wniosek w tym przedmiocie został rozpoznany odmownie  
z uwagi na brak tego oświadczenia, w końcu doprowadziłoby do sytuacji 
składania identycznego wniosku przez ten sam podmiot tak długo, jak długo 
nie odniósłby on zamierzonego skutku. Taki stan rzeczy jest 
niedopuszczalny również z punktu widzenia wymogu fachowego charakteru 
czynności wykonywanych przez adwokata także w ramach zastępstwa 
procesowego realizowanego na zasadzie prawa pomocy. 

Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2021 r., sygn. akt II SA/Bk 317/20 
referendarz sądowy rozpatrzył wniosek radcy prawnego o przyznanie 
kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Przedmiotowy 
wniosek został złożony w sprawie dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości 
i ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność gminy. 

Rozstrzygnięcie zapadło na kanwie następujących okoliczności 
faktycznych. 

Radca prawny sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia 
skargi kasacyjnej od wyroku tut. Sądu z dnia 20 sierpnia 2020 r. 
oddalającego skargę. Jednocześnie pełnomocnik wniósł o przyznanie 
kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu oświadczając, że koszty te nie 
zostały zapłacone ani w całości ani w części. Zdaniem pełnomocnika, z 
uwagi na realia niniejszej sprawy, w której skarżący kwestionował wysokość 
odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, wynagrodzenie 
pełnomocnika powinno być określone zgodnie z § 8 w zw. z § 21 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r.  
w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy 
prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz.U. z 2019 r., poz. 68 
z późn. zm.), dalej również jako rozporządzenie. Wzmiankowanym 
postanowieniem z dnia 12 stycznia 2021 r. referendarz sądowy przyznał 
pełnomocnikowi wyznaczonemu z urzędu wynagrodzenie stosownie  
do treści § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b i § 4 ust. 3 rozporządzenia, oddalając wniosek 
w pozostałym zakresie. 

Odnosząc się do wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie 
wynagrodzenia w wyższej wysokości – na podstawie § 8 w zw. z § 21  
ww. rozporządzenia, wyjaśnić należy, że wbrew stanowisku pełnomocnika 
przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie nie była należność pieniężna. 
Skarżący wywiódł skargę na decyzję Wojewody Podlaskiego wydaną  
w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania  
za nieruchomość przejętą na własność gminy, a takiej decyzji nie można 
zakwalifikować jako dotyczącą należności pieniężnej. Owszem, jednym  
z zarzutów skargi było zaniżenie wysokości przyznanego odszkodowania, 
jednakże nie jedynym – skarżący kwestionował również brak wywłaszczenia 
sąsiedniej działki, która w jego ocenie także powinna być wywłaszczona. 
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Dodatkowo wskazać należy, że przedmiotowa sprawa została 
zarejestrowana pod symbolem 6180 – wywłaszczenie nieruchomości  
i odszkodowania, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, zaś stały 
wpis sądowy w wysokości 200 zł określony został na podstawie § 3 pkt 5 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie 
wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193).  
W przedmiotowej sprawie nie był określany ani pobierany wpis stosunkowy 
– wyliczany od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem.  

Podsumowując rok 2021 w zakresie rozpoznawania prawa pomocy 
należy zauważyć, że dotychczasowa linia orzecznicza jest kontynuowana. 
Podstawową przesłanką przyznania lub odmowy prawa pomocy nadal 
pozostaje sytuacja materialna wnioskodawcy, a w przypadku przyznawania 
wynagrodzenia pełnomocnikom z urzędu staranne i faktyczne wykonanie 
usługi reprezentacji strony skarżącej. 
 
3. Odrzucenie skargi 

W roku sprawozdawczym wydano 271 postanowień odrzucających 
skargi (o 80 mniej niż w poprzednim roku sprawozdawczym), w tym 71  
w Wydziale I i 200 w Wydziale II. Najczęstszymi przyczynami odrzucenia 
skarg było: nieuiszczenie wpisu, nie uzupełnienie w wyznaczonym terminie 
braków formalnych skarg oraz brak kognicji sądu administracyjnego. 

Podobnie jak w latach poprzednich część wniesionych skarg podlegała 
kwalifikacji jako skargi powszechne (obywatelskie), tj. wniesione w ramach 
postępowania prowadzonego przez organ na podstawie przepisów Działu 
VIII k.p.a. (np. II SA/Bk 822/21, II SAB/Bk 134/21). Skargi te, podobnie jak 
skargi na bezczynność organu co do załatwienia skarg powszechnych, były 
odrzucane na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Na tej podstawie odrzucono 
również m.in.: liczne skargi tego samego skarżącego na bezczynność 
dyrektora zakładu karnego, będącego organem postępowania 
wykonawczego (np. II SAB/Bk 177/21); skargę na bezczynność lub/i 
przewlekłość postępowania organu administracji publicznej w przedmiocie 
przyznania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy (II SAB/Bk 79/21), 
skargę na  uchwałę spółki kapitałowej w sprawie wprowadzenia cennika 
usług w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych 
kanalizacją deszczową (II SA/Bk 732/21), skargę na działanie prezydenta 
miasta w przedmiocie czynności podejmowanych przez Miejską Komisję 
Urbanistyczno-Architektoniczną w sprawie zaopiniowania wniosku  
o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, w ramach procedury 
ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, o której mowa w ustawie  
z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
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mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2020 r. poz. 219 – 
tzw. "specustawa mieszkaniowa"); skargi na postanowienia komendanta 
wojewódzkiego policji w przedmiocie odstąpienia od skierowania do sądu 
powszechnego wniosku o ukaranie (np. II SA/Bk 679/21); skargę na pismo 
informujące nie stanowiące aktu władczego z zakresu administracji 
publicznej (II SA/Bk 474/21); skargę na czynność prezydenta miasta  
w przedmiocie uzgodnienia w zakresie możliwości obsługi komunikacyjnej 
przedsięwzięcia istniejącymi zjazdami z ulicy (II SA/Bk 294/21); skarga 
na bezczynność nadleśniczego w przedmiocie wydzierżawienia działki  
(II SAB/Bk 38/21); skargę na pismo prezydenta miasta w przedmiocie 
udzielenia informacji o utrzymaniu i konserwacji budynku i gruntów dawnej 
elektrowni miejskiej, niezbędnej do wymiaru podatku od nieruchomości  
na 2021 r. (I SA/Bk 168/21); skargę na czynność prezydenta miasta  
w przedmiocie wypłaty zaniżonej kwoty dotacji oświatowej (I SA/Bk 914/20); 
skargę na bezczynność rady powiatu w przedmiocie niepodjęcia uchwały  
w sprawie wygaszenia mandatu radnego (II SAB/Bk 2/21); skargę na pismo 
w przedmiocie odmowy sprostowania przez komendanta policji karty 
uposażenia policjanta (II SA/Bk 194/21); skargę na informację zarządu 
województwa w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku  
o wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw (I SA/Bk 
125/21) oraz skargę na informację miasta w przedmiocie procesu inkubacji 
przedsiębiorstwa typu startup w ramach projektu finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Regionalnego  (ISA/Bk 102/21). 

Na omawianej podstawie odrzucono również kilka skarg 
wywiedzionych w nawiązaniu do działań przeciwdziałających COVID-19, 
m.in.: skargi na negatywny wynik oceny zarządu województwa  
w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 
dotyczącego wsparcia utrzymania działalności gospodarczej 
przedsiębiorstwa w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-
19 (I SA/Bk 305/21, I SA/Bk 240/21), a także skargi tego samego podmiotu 
na działanie państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego  
w przedmiocie: żądania unieważnienia wszystkich obostrzeń sanitarnych  
w województwie związanych z COVID-19, braku wprowadzenia zakazu 
stosowania w województwie testów PCR oraz maseczek ochronnych, braku 
wprowadzenia zakazu stosowania w województwie szczepionek mRNA na 
COVID-19, a także braku wprowadzenia zakazu stosowania izolacji 
medycznych (kwarantanny) w placówkach medycznych (II SA/Bk 552/21, 
 II SA/Bk 538/21, II SA/Bk 539/21, II SA/Bk 540/21). 

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. odrzucono liczne 
niepodpisane skargi wniesione w formie dokumentu elektronicznego, które 
stanowiły załącznik do pisma przewodniego, prawidłowo podpisanego 
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jednym z rodzajów podpisów elektronicznych. Postanowienia te zapadały 
zarówno przed, jak i po dniu 27 lipca 2021 r., kiedy to NSA postanowieniem 
o sygn. akt I FZ 92/21 przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu 
sędziów NSA, następujące zagadnienie prawne budzące poważne 
wątpliwości: Czy art. 46 § 2b p.p.s.a., zgodnie z którym zasady podpisywania 
przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w formie 
dokumentu elektronicznego, należy rozumieć w ten sposób, że chodzi w nim 
o zasady przyjęte dla określonych trybów składania podpisu elektronicznego 
określonych w § 2a, co oznacza, że załączniki złożone w ramach 
podpisanego podpisem zaufanym (kwalifikowanym) dokumentu 
przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisane  
w rozumieniu art. 46 § 2a i 2b p.p.s.a., jako spełniające zasady 
zastosowanego trybu składania tego podpisu elektronicznego, zgodnie  
z którymi podpis zaufany (kwalifikowany) złożony przez profil zaufany 
ePUAP odnosi się do całej treści formularza wraz z załączonymi do niego 
plikami, a więc obejmuje także zawarte w nim załączniki?.  
W związku z tym, że uchwałą z dnia 6 grudnia 2021 r. wydaną sprawie  
I FPS 2/21, NSA stwierdził, że: Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1  
pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b p.p.s.a., skargę stanowiącą załącznik  
do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, 
przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie 
wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; wydane w tym przedmiocie 
przez sąd postanowienia, należy uznać za zgodne z ww. uchwałą  
(m.in. II SAB/Bk 254/20, czy II SAB/Bk 93/21).  

W sprawie II SAB/Bk 132/21 odrzucono skargę na bezczynność  
i przewlekłe prowadzenie postępowania przez burmistrza miasta  
w przedmiocie wymierzenia kary administracyjnej za zniszczenie krzewów  
i trawników, działając na podstawie art. art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a. W  sprawie  
tej sąd ustalił z urzędu, że w sądzie zarejestrowana została sprawa  
II SAB/Bk 69/21, która dotyczyła bezczynności i przewlekłego prowadzenie 
postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za samowolne 
zniszczenie zieleni (drzew i krzewów). Sprawy te były tożsame podmiotowo 
oraz przedmiotowo.  
 Na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. odrzucono: skargi 
niepoprzedzone środkiem zaskarżenia wymaganym ustawą (np. II SA/Bk 
912/21, czy II SAB/Bk 676/21), skargę wywiedzioną na postanowienie w 
przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wyznaczenia  
7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału 
dowodowego (I SA/Bk 162/21); przedwczesną skargę na niewykonanie 
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wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność (II SA/Bk 817/20), a także 
skargę wywiedzioną z równoczesnym skorzystaniem przez stronę  
z instytucji ponownego rozpatrzenia sprawy (I SA/Bk 158/21). 
 W kilku sprawach (m.in. II SA/Bk 861/21 i I SA/Bk 96/21)  
sąd podtrzymał pogląd orzeczniczy, wedle którego powierzenie organowi 
jednostki samorządu terytorialnego właściwości do orzekania w sprawie 
indywidualnej w formie decyzji administracyjnej (tzw. władztwo w sferze 
imperium) wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu 
prawnego opartego na sferze uprawnień cywilnoprawnych (tzw. sfery 
dominium) w trybie postępowania administracyjnego (instancyjnego),  
jak też nadzwyczajnego, czy sądowoadministracyjnego. Sąd powołał się  
w tym względzie na uchwałę składu siedmiu sędziów NSA z dnia 16 lutego 
2016 r., I OPS 2/15, stwierdzając, że co prawda dotyczy ona powiatu,  
ale na zasadzie analogii, jej skutki odnoszą się do gminy. W sprawie tej 
skargę odrzucono na ww. podstawie, z uwagi na brak legitymacji skargowej 
gminy. 

Na omawianej podstawie odrzucono również skargi wywiedzione na 
bezczynność organu, które zostały wniesione do sądu po zakończeniu przez 
organ administracji publicznej prowadzonego postępowania poprzez 
wydanie decyzji ostatecznej (np. II SAB/Bk 129/21, czy II SAB/Bk 114/21). 
W sprawach tych sąd uwzględniał uchwałę składu 7 sędziów Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2020 r. sygn. akt II OPS 5/19, 
wedle której wniesienie skargi na bezczynność po zakończeniu przez organ 
administracji publicznej prowadzonego postępowania poprzez wydanie 
decyzji ostatecznej stanowi przeszkodę w merytorycznym rozpoznaniu takiej 
skargi przez sąd administracyjny w zakresie rozstrzygnięcia podjętego  
na podstawie art. 149 § 1 pkt 3 p.p.s.a. W kilku sprawach na bezczynność  
w przedmiocie informacji publicznej, sąd wydał postanowienia odrzucające 
skargi wywiedzione po udzieleniu przez organ odpowiedzi o miejscu 
publikacji żądanej przez skarżącego informacji publicznej, uznając,  
że jakkolwiek formalnie ww. uchwała dotyczy spraw zakończonych decyzją 
administracyjną, to jednak zawarte w jej uzasadnieniu rozważania, mogą 
mieć również znaczenie dla postępowań kończących się innymi 
rozstrzygnięciami administracyjnymi, w tym załatwieniem żądania 
wnioskodawcy w drodze czynności materialno-technicznej. Jedno z tych 
postanowień (wydane w sprawie II SAB/Bk 27/21) zostało uchylone  
przez NSA postanowieniem w sprawie III OSK 6030/21. NSA podkreślił, że 
pogląd zaprezentowany w ww. uchwale dotyczy spraw zakończonych 
decyzją administracyjną, a nie spraw zakończonych dokonaniem czynności 
materialno-technicznej. W ocenie NSA stwierdzenie niedopuszczalności 
wniesienia skargi na bezczynność organu w udostępnieniu informacji 
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publicznej, po wystosowaniu przez podmiot zobowiązany pisma  
do wnioskodawcy wskazującego miejsce jej opublikowania godzi w regulacje 
konstytucyjne, wymagające zapewnienia sprawności działania władz 
publicznych (preambuła Konstytucji), jak też dostępność informacji 
publicznej - art. 61 ust. 1 Konstytucji.  
 
4. Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania sądowego 

W roku sprawozdawczym wydano 4 postanowienia o odrzuceniu 
skarg o wznowienie postępowania sądowego. Dwa z nich zapadły w sprawie 
II SA/Bk 234/21. Postanowienia te odnosiły się do skarg pochodzących  
od innych skarżących. W sprawie tej sąd stwierdził, że skarga wywiedziona 
przez dwoje (z trojga) skarżących, którzy brali udział w postępowaniu, 
którego wznowienia się domagają (II SA/Bk 749/20), nie opiera się  
na powołanej ustawowej podstawie wznowienia, tj. na art. 271 pkt 2 p.p.s.a. 
Stwierdzając, że jedynie strona, którą pozbawiono możliwości skutecznego 
dochodzenia swoich praw (tj. możliwości działania) jest uprawniona  
do występowania ze skargą o wznowienie postępowania na ww. podstawie, 
sąd wezwał trzeciego skarżącego (nie biorącego udziału w postępowaniu  
II SA/Bk 749/20) do uprawdopodobnienia okoliczności stwierdzającej 
dopuszczalność wznowienia postępowania, przez nadesłanie dokumentu 
potwierdzającego, że skarżący ten jest następcą prawnym uczestnika 
postępowania II SA/Bk 749/20, zmarłego w jego toku. Sądowi bowiem  
z urzędu było wiadomo, że krąg spadkobierców po zmarłym uczestniku 
postępowania nie jest znany. Ze względu na niejednoznaczność 
przedmiotowej kwestii, sąd uznał, że uprawdopodobnienie przez trzeciego 
ze skarżących, że faktycznie jest on następcą prawnym zmarłego uczestnika 
postępowania w sprawie, której wznowienia się domaga, może nastąpić 
jedynie przez przedłożenie dokumentu, tj. albo prawomocnego 
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialnego aktu 
poświadczenia dziedziczenia. Dokumentów tych skarżący nie przedłożył.  

 
5. Odrzucenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 
prawomocnego orzeczenia  

W roku sprawozdawczym nie odrzucono żadnej skargi  
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 
 
6. Wstrzymanie wykonania aktów zaskarżonych do sądu 
administracyjnego  

W roku sprawozdawczym wydano 21 postanowień wstrzymujących 
wykonanie zaskarżonych aktów prawnych (w tym 19 decyzji oraz  
2 postanowień). Zdecydowana większość zapadła w Wydziale II  
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(16 postanowień). Wstrzymaniu podlegały następujące decyzje  
o charakterze niepieniężnym: nakazujące rozbiórkę obiektu lub urządzenia 
budowlanego (np. II SA/Bk 841/21, II SA/Bk 511/21, czy II SA/Bk 419/21); 
nakazującą doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu zgodnego  
z prawem (II SA/Bk 274/21); nakazującą likwidację otworów okiennych  
(II SA/Bk 222/21); w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania 
pojazdami (II SA/Bk 425/21); w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego  
na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków 
komunalnych z miejskiej oczyszczalni ścieków do wód dwoma wylotami 
urządzeń kanalizacyjnych (II SA/Bk 166/21). W ostatniej z ww. spraw sąd 
uwzględnił wniosek o udzielenie ochrony tymczasowej z uwagi na charakter 
postępowania dotyczącego wprowadzania ścieków komunalnych z miejskiej 
oczyszczalni ścieków do wód dwoma wylotami urządzeń kanalizacyjnych, 
Sąd uznał za przekonujące twierdzenia strony skarżącej  
o niebezpieczeństwie dla ochrony środowiska, które może powstać w wyniku 
wprowadzania ścieków do wód, tym bardziej, że w aktach sprawy znajdował 
się wyrok WSA w Warszawie IV SA/Wa 1763/18 w zakresie decyzji 
nakładającej obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegawczych  
lub naprawczych szkody w środowisku, w uzasadnieniu którego wskazano 
na konstytucyjne obowiązki naprawienia takich szkód na działkach 
skarżących. Sąd wskazał również na fakt zgłoszenia w 2017 r. szkody  
przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz zauważył 
również, że już w 2008 r. toczyły się postępowania w ww. zakresie,  
co przemawiało za uznaniem, że zagrożenie jest realne oraz istnieje 
poważny problem szkody w środowisku związany z tymi samymi źródłami 
zanieczyszczeń. 

W nielicznych sprawach wstrzymano wykonanie decyzji 
dotyczących należności pieniężnych (m.in. I SA/Bk 97/21, I SA/Bk 516/21,  
II SA/Bk 577/21, II SA/Bk 486/21, czy II SA/Bk 623/20), jednakże zawsze  
z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację majątkową skarżącego podmiotu,  
w tym ze względu na trudną sytuację gospodarczą wywołaną 
wprowadzonym stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz 
wprowadzonymi ograniczeniami i zakazami w prowadzeniu działalności 
gospodarczej (I SA/Bk 776/20). W sprawie II SA/Bk 495/21 sąd wstrzymał 
natomiast wykonanie decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości na skutek jej podziału, z uwagi na niewykonanie 
przez organ zobowiązania z art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.; 
dalej: „u.g.n.”), wedle którego w sprawach, o których mowa w przepisach 
działu III, z wyłączeniem art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 122, art. 124 ust. 1a,  
art. 124b ust. 1, art. 126 i art. 132 ust. 1a u.g.n., wykonanie decyzji następuje 
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po upływie 14 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie trzydziestodniowy 
termin do wniesienia skargi na decyzję do sądu administracyjnego.  
W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego w tych sprawach 
organ, który wydał decyzję, wstrzymuje z urzędu jej wykonanie, w drodze 
postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. W omawianej sprawie 
zaskarżona decyzja, jak i poprzedzająca ją decyzja organu I instancji zostały 
wydane m.in. w oparciu o art. 98a u.g.n., który nie został wyłączony  
spod zakresu zastosowania art. 9 u.g.. Z akt administracyjnych sprawy  
nie wynikało zaś, aby zostało wydane postanowienie, o którym mowa w ww. 
przepisie. Sąd wskazał przy tym, że w orzecznictwie przyjmuje się,  
że w sytuacji, gdy organ administracyjny nie wykonał obowiązku z art. 9 
u.g.n., to niedopuszczalna jest odmowa uwzględnienia wniosku  
o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji skierowanego do sądu. 

Ponadto wstrzymano wykonanie dwóch zaskarżonych postanowień: 
w przedmiocie wstrzymania prowadzenia robót budowlanych  
przy samowolnie wybudowanej inwestycji (II SA/Bk 203/21) i w przedmiocie 
ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego (II SA/Bk 395/21). 

Wydano jedno postanowienie o wstrzymaniu wykonania 
zaskarżonego zażaleniem postanowienia sądu, na zasadzie art. 196 p.p.s.a. 
W sprawie tej (II SA/Bk 8/21) sąd wstrzymał wykonanie postanowienia  
o odrzuceniu skargi kasacyjnej, uznając, że działanie strony skarżącej  
nie jest działaniem na zwłokę. Sąd podkreślił przy tym, że art. 196 p.p.s.a. 
nie określa przesłanek uwzględnienia wniosku o wstrzymanie wykonania 
zaskarżonego postanowienia, co oznacza, że wyróżnienie tych przesłanek i 
związany z tym zakres stosowania tej instytucji procesowej, zostało 
pozostawione uznaniu sądów. W doktrynie zaś podkreśla się, że wojewódzki 
sąd administracyjny powinien taki wniosek uwzględnić, gdy nie zachodzi 
podejrzenie, że skarżący działa na zwłokę. 

Oddalono dwa wnioski o wstrzymanie wykonania orzeczenia sądu – 
w sprawach I SA/Bk 877/20 i I SA/Bk 878/20, w których sąd uznał  
za niewykonalne, wnioskowane do wstrzymania wykonania postanowienia 
sądu, odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonych postanowień.  

Ponadto dwoma postanowieniami odmówiono wstrzymania 
wykonania aktów innych niż zaskarżone (II SA/Bk 697/21 oraz  
II SA/Bk 901/21). W drugiej z tych spraw, dotyczącej postanowienia 
wydanego w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego, 
sąd uznał, że wnioskowane do wstrzymania  postanowienie o nałożeniu 
grzywny oraz "obowiązek z tytułu wykonawczego”, pozostają poza granicami 
sprawy zainicjowanej skargą.  

Wydano 88 postanowień, którymi odmówiono wstrzymania 
wykonania zaskarżonych aktów prawnych (35 zapadło w Wydziale I,  
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zaś 53 w Wydziale II). 10 spośród tych postanowień dotyczyło wstrzymania 
wykonania zaskarżonych postanowień (2 wydano w Wydziale I  
i 8 w Wydziale II), zaś 78 dotyczyło zaskarżonych decyzji (33 w Wydziale I  
i 45 w Wydziale II). W Wydziale II wydano dodatkowo 8 postanowień 
oddalających wnioski o wstrzymanie wykonania zaskarżonych decyzji  
(5 postanowień) lub postanowień (3 postanowienia).  

Łącznie w Wydziale I wydano 40 postanowień rozpoznających wnioski 
o udzielenie ochrony tymczasowej, zaś w Wydziale II - 79 postanowień. 
 
7. Przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowych 

W roku sprawozdawczym uwzględniono 27 wniosków  
o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowych (w tym 8  
w Wydziale I oraz 19 w Wydziale II). Za okoliczności uzasadniające brak 
winy w spóźnionym dokonaniu czynności procesowej, sąd uznawał m.in.: 
nienależyte wykonanie zleconego polecenia wykonania przelewu (wpisu  
od skargi) przez podmiot pośredniczący, tj. instytucję finansową  
(I SA/Bk 378/21); nagłą chorobę potwierdzoną zwolnieniem lekarskim  
(II SA/Bk 855/20); orzeczone okresowo inwalidztwo (II SA/Bk 241/21); pilną 
nieplanowaną operację dokonania czynności procesowej (II SA/Bk 768/21); 
zmianę miejsca osadzenia skarżącego odbywającego karę pozbawienia 
wolności (II SAB/Bk 249/20); nieprawidłowości w pracy urzędu pocztowego 
oraz jego listonoszy (II SA/Bk 30/21); wykonywanie pracy w trybie zdalnym 
przez pracownika urzędu skarżącej gminy, obsługującego pocztę ePUAP  
i jego błędne przekonanie co do zakresu wezwania do uzupełnienia braków 
formalnych skargi (II SA/Bk 131/21); dostępność nr PESEL skarżącego  
w aktach administracyjnych sprawy (II SA/Bk 199/21); wadliwe 
funkcjonowanie skrzynki podawczej urzędu skarżącej gminy  
(II SA/Bk 220/21);  brak pouczenia przez organ odwoławczy o terminie 
wniesienia skargi (II SA/Bk 121/21); konieczność sprawowania przez 
pracownika urzędu skarżącej gminy, upoważnionego do reprezentowania 
gminy w postępowaniu, opieki nad dzieckiem w wieku poniżej 8 lat, wobec 
zamknięcia przedszkoli i żłobków od dnia 29 marca 2021 r., na skutek 
pandemii wirusa COVID-19 (II SA/Bk 233/21), czy dokonanie czynności 
procesowej przez kolejnego pełnomocnika wyznaczonego z urzędu  
w ustawowym terminie liczonym od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu 
w sprawie (II SA/Bk 400/20). Sąd podkreślał przy tym, że w orzecznictwie 
wskazuje się, że sama okoliczność zmiany pełnomocnika może stanowić 
podstawę wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, 
czy też opinii o braku podstaw do jej wniesienia. 

Z treści wydanych w ww. materii postanowień wynika, że sąd brał 
niekiedy dodatkowo pod uwagę okoliczności szczególne oraz utrudnienia, 
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związane z panującą pandemią koronawirusa (m.in. I SA/Bk 594/20,  
I SA/Bk 179/21, I SA/Bk 200/21). 

Podobnie jak w latach poprzednich, składy orzekające 
konsekwentnie odmawiały przywrócenia terminu w sytuacjach spóźnienia w 
dokonaniu czynności procesowych spowodowanego brakiem należytej 
staranności strony lub jej pełnomocnika oraz gdy powody spóźnienia nie 
miały charakteru nagłego, niespodziewanego czy też nie były trudne do 
przezwyciężenia. Łącznie wydano 13 postanowień w przedmiocie odmowy 
przywrócenia terminu (6 w Wydziale I oraz 7w Wydziale II), a także  
9 postanowień oddalających wnioski o przywrócenie terminu (2 w Wydziale I 
i 7 w Wydziale II). 

Ponadto wydano 5 postanowień odrzucających wnioski  
o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej, (do wniesienia 
skargi lub skargi kasacyjnej), na zasadzie art. 88 p.p.s.a., z uwagi na: 
wniesienie skargi w terminie (II SA/Bk 526/21), złożenie wniosku  
o przywrócenie terminu z uchybieniem terminu (II SA/Bk 693/21,  
I SA/Bk 139/21), brak możliwości ustalenia, co było przyczyną niepodjęcia 
przez stronę czynności procesowej, co uniemożliwiło ustalenie kiedy ustała 
przyczyna uchybienia terminu, a w konsekwencji również ustalenie od jakiej 
daty winien być liczony 7-dniowy termin na złożenie wniosku o przywrócenie 
terminu (I SA/Bk 594/20), a także ze względu na złożenie wraz z wnioskiem 
skargi kasacyjnej sporządzonej bez dochowania przymusu adwokacko-
radcowskiego (II SAB/Bk 46/21). 

W omawianej kategorii spraw wydano łącznie 55 postanowień,  
z których 18 zapadło w Wydziale I oraz 37 w Wydziale II.  
 
8. Zawieszenie postępowania 

Wydano 88 postanowień zawieszających postępowanie sądowe,  
z czego tylko 3 w Wydziale I i 85 w Wydziale II.  

Znaczny wzrost tej liczby w porównaniu z ubiegłym rokiem 
sprawozdawczym, spowodowany był m.in. skierowaniem przez sąd w dniu 
21 stycznia 2021 r. pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego  
w sprawie II SA/Bk 866/20 (zob. pkt 9 lit. b. poniżej). Uznając,  
że od odpowiedzi na ww. pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie zawisłych 
przed sądem skarg na decyzje Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. 
wydane w przedmiocie odmowy wyrównania ekwiwalentu pieniężnego  
z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego,  
sąd zawiesił 74 postępowania (m.in. II SA/Bk 864/20), działając  
na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. 

Na tej samej podstawie zawieszono 4 postępowania, z uwagi  
na wydane dnia 27 lipca 2021 r. postanowienie NSA o sygn. akt I FZ 92/21, 



34 
 

na mocy którego przedstawiono do rozstrzygnięcia składowi siedmiu 
sędziów NSA zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości:  
Czy art. 46 § 2b p.p.s.a., zgodnie z którym zasady podpisywania 
przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w formie 
dokumentu elektronicznego, należy rozumieć w ten sposób, że chodzi w nim 
o zasady przyjęte dla określonych trybów składania podpisu elektronicznego 
określonych w § 2a, co oznacza, że załączniki złożone w ramach 
podpisanego podpisem zaufanym (kwalifikowanym) dokumentu 
przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisane  
w rozumieniu art. 46 § 2a i 2b p.p.s.a., jako spełniające zasady 
zastosowanego trybu składania tego podpisu elektronicznego, zgodnie  
z którymi podpis zaufany (kwalifikowany) złożony przez profil zaufany 
ePUAP odnosi się do całej treści formularza wraz z załączonymi do niego 
plikami, a więc obejmuje także zawarte w nim załączniki? (I FPS 2/21).  
W sprawach tych (II SAB/Bk 81/21, II SAB/Bk 85/21, II SAB/Bk 91/21  
i II SAB/Bk 93/21) sąd uznał, że zagadnienie powyższe wyłania się również 
na tle rozpoznawanych przed sądem spraw, co uzasadniało zastosowanie 
art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Ze względu na podjęcie przez NSA w dniu 6 grudnia 
2021 r. uchwały w sprawie I FPS 2/21, w której stwierdzono, że: zgodnie  
z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b 
p.p.s.a., skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, 
podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, 
należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie 
podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym; podjęto postępowanie w ww. sprawach, w których następnie 
odrzucono niepodpisane skargi stanowiące załącznik do prawidłowo 
podpisanych pism przewodnich, wniesionych w formie dokumentu 
elektronicznego. 

Na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zawieszono ponadto  
w Wydziale II postępowanie w sprawie II SA/Bk 420/21, zainicjowanej skargą 
na decyzję w przedmiocie odmowy przedłużenia zezwolenia na kierowanie 
pojazdem uprzywilejowanym, której podstawę stanowiły: art. 12 ust.1 pkt 2, 
art. 12 ust. 2 oraz art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.  
o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020r. poz. 1268 z późn. zm.; dalej: 
„u.k.p.”). W sprawie tej sąd ustalił, że w dniu 18 czerwca 2019 r. wpłynęła  
do Trybunału Konstytucyjnego skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności 
art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 u.k.p. w zakresie, w jakim zakazuje wydania osobie 
ubiegającej się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, wobec której orzeczono 
środek karny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych objętych 
kategorią B, w okresie obowiązywania tego zakazu, prawa jazdy kategorii  
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C oraz C+E, z art. 2, art. 10 ust.1, art. 45 ust.1 oraz art. 175 ust. 1 Konstytucji 
RP. Skarga ta została zarejestrowana pod sygnaturą akt SK 4/20. 

Na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zawieszono również  
2 postępowania w Wydziale I, stwierdzając prejudycjalność innych, niżej 
wymienionych postępowań, którego wynik mógł mieć wpływ  
na rozstrzygnięcie spraw zawisłych przed sądem: 
– I SA/Gl 495/19, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 
postanowieniem z dnia 4 listopada 2019 r. skierował do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) następujące pytanie 
prawne:  „Czy art. 167 w zw. z art. 178 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej (Dz. Urz. UE z 2006 r. Nr L 347 s.1 i nast. z późn. zm.) należy 
interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przepisom krajowym, które 
warunkują realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego w tym samym 
okresie rozliczeniowym, w którym rozliczeniu podlega podatek należny  
w stosunku do transakcji stanowiących wspólnotowe nabycie towarów,  
od wykazania podatku należnego z tytułu takich transakcji we właściwej 
deklaracji podatkowej, złożonej w terminie zawitym (w Polsce 3 miesiące)  
od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług 
powstał obowiązek podatkowy?” (sprawa I SA/Bk 270/20 ze skargi  
na postanowienie w przedmiocie zaliczenia części nadwyżki podatku  
od towarów i usług, naliczonego nad należnym, wykazanej do zwrotu  
za wrzesień 2019 r. na poczet zaległości w podatku od towarów i usług  
za kwiecień 2019 r.); 
– I SA/Wr 448/19, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 
wydał w dniu 3 października 2019 r. postanowienie o skierowaniu do TSUE 
następującego pytania prejudycjalnego: "Czy dodatkowe zobowiązanie 
podatkowe, takie jak przewidziane w treści art. 112b ust. 2 ustawy VAT, 
jest zgodne z przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28.11.2006 r.  
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE  
z 2006 r. Nr L 347 s. 1 z późn. zm.), a w szczególności art. 2, art. 250,  
art. 273) oraz art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 325 TFUE  
i zasadą proporcjonalności?" (sprawa I SA/Bk 816/20 ze skargi na decyzję 
w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od lipca 2018 r.  
do stycznia 2019 r.). 

Oba ww. zawieszone w Wydziale I postępowania podjęto w roku 
sprawozdawczym, a skargi oddalono. 

Na podstawie 125 § 1 pkt 2 p.p.s.a., tj. z uwagi na ujawniony czyn, 
którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć 
wpływ na rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej,  zawieszono 
postępowanie w sprawie I SA/Bk 377/21 ze skargi na decyzję 
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Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie ustalenia 
wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego na 2021 r.,  w której 
ustalono, że organy ścigania prowadzą postępowanie sprawdzające,  
na skutek zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 
§ 1 k.k. (niedopełnienia obowiązków lub przekroczenie uprawnień) przez 
członków SKO w B. przy wydaniu zaskarżonej decyzji. Sąd stwierdził,  
że wynik tego postępowania karnego może wpłynąć na kwestię 
prawidłowości zaskarżonej decyzji. 

Na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a., tj. z uwagi na śmierć strony 
(uczestnika postępowania) zawieszono 3 postępowania (II SA/Bk 788/20,  
II SA/Bk 497/21 i II SA/Bk 117/21). 

Na podstawie art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a. w zw. z art. 56 p.p.s.a.,  
tj. ze względu na wniesienie skargi po wszczęciu postępowania 
administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu 
lub wznowienia postępowania, zawieszono 2 postępowania (II SA/Bk 796/20, 
II SA/Bk 277/21). 

W roku sprawozdawczym wydano ponadto 22 postanowienia 
podejmujące zawieszone postępowania, w tym 10 w Wydziale I i 12  
w Wydziale II.  
 
9. Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego 

W roku sprawozdawczym wydano 43 postanowienia umarzające 
postępowanie sądowoadministracyjne (w tym 16 w Wydziale I oraz 27  
w Wydziale II). W związku z cofnięciem skargi (tj. na podstawie art. 161 § 1 pkt 
1 p.p.s.a.) umorzono 2 sprawy w Wydziale I oraz 19 w Wydziale II  
(z czego w 2 sprawach rozstrzygnięcie umarzające zawarto w wyrokach:  
w odniesieniu do jednego ze skarżących oraz w określonym zakresie 
zaskarżenia). W jednej sprawie na ww. podstawie umorzono postępowanie 
kasacyjne (II SA/Bk 207/21). Na skutek zastosowania przez organ tzw. 
instytucji autokontroli (art. 54 § 3 p.p.s.a.) wydano 11 postanowień  
o umorzeniu postępowania w Wydziale I. Na tej podstawie umorzono również 
4 sprawy w Wydziale II, w tym 2 na podstawie zbiegu obu ww. przesłanek.  

W pozostałych przypadkach umorzono bezprzedmiotowe 
postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.: w sprawie  
II SA/Bk 679/20 z uwagi na wydanie przez wojewodę rozstrzygnięcia 
nadzorczego stwierdzającego nieważność zaskarżonego zarządzenia wójta;  
w sprawie II SA/Bk 702/21 z uwagi na wyeliminowanie zaskarżonej decyzji  
w sprawie II SA/Bk 332/21 z powodu wykonania kontroli zaskarżonej decyzji 
przez właściwy sąd powszechny po zarejestrowaniu sprawy przed WSA  
w Białymstoku; w sprawie II SA/Bk 528/21 z uwagi na konieczność 
zastosowania art. 54a § 1 p.p.s.a. tj. rozpoznania przez organ skargi  
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jak wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; w sprawie I SA/Bk 29/21 toczącej 
się ze skargi na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie 
wstrzymania postępowania egzekucyjnego, na skutek umorzenia 
postępowania egzekucyjnego przed wydaniem rozstrzygnięcia; w sprawie  
I SA/Bk 468/21 ze względu na brak podtrzymania przez skarżącą skargi  
na decyzję w przedmiocie odmowy prawa do zwolnienia z opłacenia należności 
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych za okres  
od marca 2020 r. do maja 2020 r., w sytuacji gdy w toku postępowania uzyskała 
zwolnienie z opłacenia należności z tytułu ww. składek za wnioskowany okres.  
 
10. Postanowienia sygnalizacyjne wydane w trybie art. 155 § 1 p.p.s.a. 

W roku sprawozdawczym wydano 6 postanowień sygnalizacyjnych w 
trybie art. 155 § 1 p.p.s.a., z uwagi na  istotne naruszenie prawa, którego 
dopuszczono się w toku postępowania, a  które zostało ujawnione w toku 
kontroli sądowej. Wszystkie zapadły w Wydziale I. W sprawach tych sąd 
stwierdził istotne naruszenie prawa którego dopuścił się ten sam organ 
odwoławczy (SKO w B.), polegające na rozpoznaniu odwołań od decyzji 
organu I instancji ze znacznym uchybieniem ustawowego terminu.  
W 2 sprawach postępowania odwoławcze toczyły się niespełna 4 lata  
(I SA/Bk 913/20 i I SA/Bk 99/21), w 3 sprawach 4 lata (I SA/Bk 881-883/20),  
a  w jednej sprawie prawie 5 lat (ISA/Bk 890/20).  
 
11. Pozostałe zagadnienia procesowe 

Oddalono 26 sprzeciwów od decyzji, wniesionych na podstawie art. 3 
§ 2a p.p.s.a., w tym jeden w Wydziale I (I SA/Bk 216/21). Odrzucono jeden 
sprzeciw wniesiony po terminie, stosując odpowiednio przepisy o skardze  
(II SA/Bk 718/21). 

Postanowieniem wydanym w sprawie II SA/Bk 866/20 przedstawiono 
Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne: "Czy art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 
14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb 
mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1610) w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie przepisu art. 
115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360  
z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2020 r.  
do spraw dotyczących ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy lub dodatkowy wszczętych po dniu 6 listopada 2018 r.  
w odniesieniu do policjantów zwolnionych ze służby przed dn iem 6 listopada 
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2018 r., jest zgodny z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 190 ust. 1, 3 i 4 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Wydano 1 postanowienie wyłączające referendarza sądowego 
(Wydział I). Ponadto oddalono 5 wniosków o wyłączenie sędz iego (z czego 
dwa w Wydziale II) oraz odrzucono 14 wniosków o wyłączenie sądu (wszystkie 
w Wydziale II, pochodzące od tego samego skarżącego).   

W 1 sprawie sąd uwzględnił wniosek stowarzyszenia  
o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w przedmiocie ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego na prawach jego uczestnika (II SA/Bk 721/21),  
zaś w 3 odmówił uwzględnienia wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu (wszystkich wywiedzionych przez tą samą fundację), uznając, 
że cele statutowe fundacji nie uzasadniają jej prawa do przystąpienia  
do postępowań dotyczących podatku od nieruchomości (m.in. I SA/Bk 288/21). 
Wydano ponadto 2 postanowienia odrzucające wnioski stowarzyszenia 
zwykłego o dopuszczenie go do udziału w charakterze uczestnika 
postępowania w sprawach II SAB/Bk 71/21 i II SAB/Bk 90/21 dotyczących 
bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania  przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w B. w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pismo  
i pomocy w związku z pożarem. Sąd uznał w sprawach tych, że wniesienie 
wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawie na prawach strony  
jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd. W konsekwencji tego nie można 
było przyjąć, że przedstawiciel stowarzyszenia zwykłego, jest uprawniony  
do wniesienia takiego wniosku w imieniu stowarzyszenia i udzielania w jego 
imieniu pełnomocnictwa do jego reprezentowania w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym. Konieczne było bowiem złożenie przez 
pełnomocnika pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania 
stowarzyszenia udzielonego mu przez skarżące stowarzyszenie, podpisanego 
przez wszystkich jego członków, bądź nadesłanie wniosku podpisanego przez 
wszystkich członków stowarzyszenia. Ani takie pełnomocnictwo, ani wniosek 
nie zostały jednak złożone. 

Wydano 7 postanowień odmawiających sporządzenia uzasadnienia 
wyroku (m.in. II SA/Bk 249/21). Wszystkie zapadły na skutek złożenia wniosku 
o sporządzenie i doręczenie wyroku po upływie ustawowego 7-dniowego 
terminu. 

Wydano 1 postanowienie uzupełniające wyrok wydany w sprawie  
II SA/Bk 773/20 o rozstrzygnięcia w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania 
sądowego. Ponadto wydano 2 postanowienia odmawiające uzupełnienia 
wyroku oraz 3 postanowienia oddalające wnioski o uzupełnienie wyroku. 
Wszystkie wnioski dotyczyły kosztów postępowania sądowego, poza jednym 
wydanym w sprawie I SA/Bk 41/21, którym syndyk masy upadłości podmiotu 
znajdującego się w upadłości zwrócił się o uzupełnienie wyroku kasatoryjnego 
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o dodatkowe orzeczenie, że: "zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające 
jego wydanie postanowienie nie podlega wykonaniu” na zasadzie art. 152 § 2 
p.p.s.a. Wniosek ten nie został uwzględniony z uwagi na nowelizację ww. 
przepisu do której doszło dnia 15 sierpnia 2015 r. na podstawie ustawy z dnia  
9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 658, tzw. "nowela kwietniowa").  

W zakresie wykładni orzeczeń wydano 1 postanowienie  
(II SAB/Bk 135/20) odmawiające wykładni wyroku ze względu na brak 
niejasności wymagających wykładni, czy też wyjaśnień. 

Odrzucono 31 skarg kasacyjnych (z czego 10 w Wydziale I oraz 21  
w Wydziale II), w zdecydowanej większości nieopłaconych, wniesionych po 
upływie terminu, lub których braków strony nie uzupełniły w wyznaczonym 
terminie (np. I SA/Bk 157/20). Część odrzuconych skarg kasacyjnych została 
ponadto sformułowana osobiście przez strony, tj. przy braku dochowanie  
tzw. przymusu adwokacko-radcowskiego (np. I SA/Bk 583/20,   
II SAB/Bk 46/21). W sprawie II SA/Bk 78/20 odrzucono skargę kasacyjną 
wniesioną po terminie przez profesjonalnego pełnomocnika, wyznaczonego  
z urzędu w miejsce poprzedniego pełnomocnika. W sprawie tej sąd 
podtrzymał stanowisko orzecznicze, że zmiana pełnomocnika wyznaczonego 
z urzędu, uprawnia go do dokonywania przez niego dalszych czynności w 
imieniu skarżącego, jednak nie powoduje ani automatycznego przywrócenia 
skarżącemu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, ani też ponownego 
rozpoczęcia biegu 30-dniowego terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Sąd 
stwierdził, że jakkolwiek okoliczność zmiany pełnomocnika może niekiedy 
stanowić podstawę wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi 
kasacyjnej, to w niniejszej sprawie takiego wniosku nie złożono, zaś termin  
na jego złożenie bezskutecznie upłynął. 

Wydano 19 postanowień o odrzuceniu zażaleń (4 w Wydziale I  
oraz 15 w Wydziale II). W dużej mierze były to zażalenia wywiedzione  
na niezaskarżalne zarządzenia Przewodniczącego Wydziału  
(np. II SA/Bk 141/20). W pozostałych przypadkach zażalenia odrzucono  
ze względu na: uchybienie terminu do wniesienia zażalenia  
(np. II SA/Bk 668/20, czy I SA/Bk 583/20); brak uiszczenia wpisu od zażalenia 
w wyznaczonym terminie (np. II SA/Bk 768/20, czy I SA/Bk 594/20)  
oraz nie uzupełnienie braków formalnych zażalenia w wyznaczonym terminie  
(II SA/Bk 72/21);  

17 spraw przekazano według właściwości do innego sądu 
administracyjnego. 

Podsumowując, stwierdzić należy, że najliczniejszą grupę 
postanowień stanowiły niezmiennie postanowienia odrzucające skargę.  
Przy tym, podobnie jak w latach poprzednich, w Wydziale II częściej  
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niż w Wydziale I występowało zagadnienie dopuszczalności drogi sądowej lub 
właściwości sądu administracyjnego, które w Wydziale I występują 
sporadycznie. Zwraca przy tym uwagę okoliczność, że w Wydziale II zapadło 
niemal trzykrotnie więcej postanowień odrzucających skargi niż w Wydziale I. 
Również częściej w Wydziale II zapadały postanowienia umarzające 
postępowanie sądowoadministracyjne (w Wydziale II wydano ich niemal 
dwukrotnie więcej niż w Wydziale I). Łącznie na wydanych 314 postanowień 
kończących postępowanie, w Wydziale II zapadło ich 227, zaś w Wydziale  I - 
87, co daje stosunek procentowy 27,7% (Wydział I) do 72,3% (Wydział II).  

Jeśli chodzi o postanowienia nie kończące postępowania, w Wydziale 
II zapadło niemal dwukrotnie więcej niż w Wydziale I postanowień 
rozpoznających wnioski o udzielenie ochrony tymczasowej (tj. 40 w Wydziale 
I, 79 w Wydziale II) oraz postanowień w przedmiocie przywrócenia terminu  
do dokonania czynności procesowych (tj. 18 w Wydziale I oraz 37 w Wydziale 
II). W Wydziale II wydano ponadto ponad dwukrotnie więcej postanowień 
odrzucających skargi kasacyjne (10 w Wydziale I oraz 21 w Wydziale II),  
a także niemal czterokrotnie więcej postanowień odrzucających zażalenia  
(4 w Wydziale I oraz 15 w Wydziale II). 

Zwraca przy tym uwagę fakt, że tzw. postanowienia sygnalizacyjne 
zapadały jedynie w Wydziale I (6 postanowień), natomiast sprzeciwy  
od decyzji, wniesione na podstawie art. 3 § 2a p.p.s.a. (łącznie 26 sprzeciwów) 
rozpoznawane były niemalże wyłącznie w Wydziale II (z wyjątkiem sprawy  
I SA/Bk 216/21).  

W roku sprawozdawczym sąd wydał nieporównywalnie więcej  
(w stosunku do roku ubiegłego) postanowień o zawieszeniu postępowania 
sądowego. Nastąpiło to na skutek skierowania do Trybunału Konstytucyjnego 
pytania prawnego w sprawie II SA/Bk 864/20, powiązanego ze sprawami 
zainicjowanymi licznymi skargami na decyzje Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w B., wydane w przedmiocie odmowy wyrównania ekwiwalentu 
pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub 
dodatkowego. Zauważyć w tym względzie należy, że pozostałe wojewódzkie 
sądu administracyjne nie zawieszają analogicznych postępowań przed nimi 
zawisłych (równie licznie). Sądy te, zarówno przed skierowaniem przez WSA 
w Białymstoku ww. pytania prawnego do TK, jak i po tej dacie, wydawały 
kasatoryjne orzeczenia merytorycznie kończące postępowanie, w których 
dokonywały samodzielnej interpretacji art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb 
mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1610).  

__________________________________________________ 
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IV. 
ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PRAKTYKĄ ORZECZNICZĄ 

 
 
1. Sprawy z zakresu gier losowych i zakładów wzajemnych 

W 2021 roku w tutejszym sądzie rozpoznano 7 spraw z zakresu gier 
losowych i zakładów wzajemnych, co świadczy o dalszej tendencji malejącej 
w porównaniu do roku 2020, w którym rozpoznano 19 spraw. Zauważalny 
spadek nie jest już tak znaczący, jak w porównaniu chociażby z rokiem 2019, 
w którym rozpoznano 54 sprawy czy też rokiem 2017, kiedy spraw tych było 
aż 449. 
 Sąd oddalił skargi w 4 sprawach, w 2 sprawach skargi zostały 
odrzucone, a w tylko w 1 sprawie zaskarżona decyzja została uchylona. 
 Wszystkie sprawy dotyczyły kar pieniężnych z tytułu urządzania gier 
na automatach poza kasynem gry, bez koncesji. Sąd rozstrzygał spory 
powstałe na tle wymierzania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku  
z art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy o grach hazardowych (u.g.h.) kar pieniężnych  
z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry. Tak jak w roku 
ubiegłym, główną kwestią sporną był sposób rozumienia pojęcia 
„urządzającego gry” zawartego w art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h., a także ustalenia, 
w zakresie uznania gier na kontrolowanych automatach, za gry mające 
charakter losowy, czy też zawierające elementy losowości. Ponadto w jednej 
sprawie o sygn. I SA/Bk 225/21 przedmiotem sporu było ustalenie,  
czy do postępowania w sprawie nałożenia kary z art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h. 
mają zastosowanie przepisy k.p.a. dotyczące odstąpienia od nałożenia 
administracyjnej kary pieniężnej (art. 189a § 2 ust. 2 i - w tej sprawie  
- art. 189f § 1 ust. 2 k.p.a.) 
 Jeżeli chodzi o sprawy dot. wykładni art. 89 ust. 1 pkt 2  
w zw. z art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy o grach hazardowych (u.g.h.)  
to uzasadnienie zostało sporządzone tylko w sprawie I SA/Bk 896/20.  
W uzasadnieniu tym Sąd podtrzymał linię orzeczniczą, ukształtowaną  
w poprzednich latach sprawozdawczych. Przypomniał, że problemem 
prawidłowości uznania podmiotu wydzierżawiającego powierzchnię osobie 
trzeciej na potrzeby organizowania przez tę osobę gry na automatach 
zajmował się już wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny, m.in. w wyroku 
z dnia 5 listopada 2020 r., II GSK 1708/18; z dnia 20 listopada 2020 r.,  
II GSK 4086/17, z dnia 26 listopada 2020 r., II GSK 4372/17, z dnia 3 grudnia 
2020 r. II GSK 749/20, z dnia 8 grudnia 2020 r., II GSK 369/18 oraz II GSK 
403/18 czy też z dnia 20 października 2020 r., II GSK 4058/17. 
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 Odnosząc się do kwestii intertemporalności przepisów u.g.h.  
Sąd zgodził się z organem, iż w ww. sprawie stan prawny i faktyczny 
dotyczący naruszenia przez Stronę zasad prowadzenia gier hazardowych 
został ukształtowany w całości przed wejściem w życie art. 1 pkt 67 ustawy 
z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych  
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 88), a zatem zastosowanie  
w sprawie mają przepisy u.g.h. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 
marca 2017 r. Stwierdzone przez organ naruszenie przepisów u.g.h. 
zakończyło się bowiem w dniu kontroli przeprowadzonej  
przez funkcjonariuszy celnych, tj. przed wprowadzoną zmianą przepisów. 
Przyjęcie więc stanowiska, że mają w tej sprawie zastosowanie przepisy  
art. 89 u.g.h., które weszły w życie od dnia 1 kwietnia 2017 r., prowadziłoby 
do naruszenia zasady lex retro non agit. Sąd powołał się przy tym na wyrok 
NSA z dnia 27 listopada 2020 r., II GSK 1092/18. 
 W ocenie Sądu w omawianej sprawie Skarżący nie tylko 
wynajmował powierzchnię lokalu, ale także stworzył uczestnikom gier 
odpowiednie warunki do przeprowadzania gier na automatach - umożliwił 
zainstalowanie automatów spółce, zapewniał dopływ energii elektrycznej 
zasilającej automaty, umożliwił dostęp do urządzenia osobom chętnym do 
przeprowadzenia gier, sprawował nadzór nad urządzeniami i ich prawidłową 
eksploatacją. Zobowiązał się też do niezwłocznego powiadamiania 
właściciela automatów w przypadku włamania lub jakiegokolwiek istotnego 
uszkodzenia urządzeń. Przyjął więc na siebie pewne obowiązki, a przy tym 
miał świadomość komercyjnego charakteru gier na automacie. Okoliczności 
te uzasadniają zdaniem składu orzekającego tezę, że aktywność 
Skarżącego nie ograniczała się wyłącznie do obowiązków wynikających  
z klasycznej umowy dzierżawy.  
 Warto podkreślić, że Sąd nie zgodził się z zarzutem Skarżącego,  
iż zastosowana przez organ definicja "urządzającego gry" wskazuje  
na nieuprawnioną rozszerzającą wykładnię i skutkuje możliwością ustalenia 
odpowiedzialności podmiotu, niezależnie od stopnia zaangażowania,  
czy w ogóle świadomości działania w sposób sprzeczny z ustawą. 
"Urządzający gry" nie musi wykonywać wszystkich czynności objętych 
zakresem owego pojęcia. Poza tym za "urządzanie gry" należy uznać 
również stwarzanie odpowiednich warunków innemu podmiotowi 
uczestniczącemu w nielegalnym procederze, np. poprzez udostępnienie 
miejsca ich urządzania i tym samym udostępniania samych gier  
na automatach poza kasynem gry. 
 Istotne wnioski płyną ze sprawy o sygn. I SA/Bk 225/21 dotyczącej 
tego, czy do postępowania w sprawie nałożenia kary z art. 89 ust. 1 pkt 2 
u.g.h. mają zastosowanie przepisy k.p.a. dotyczące odstąpienia  
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od nałożenia administracyjnej kary pieniężne. Sąd, zgadzając się z jedną  
ze spornych linii orzeczniczych orzekł - mając na uwadze wprowadzoną 
nowelizację k.p.a. oraz to, że kara pieniężna nie stanowi zobowiązania 
podatkowego - że przepis art. 91 u.g.h. trzeba traktować jako wskazujący  
w sposób jednoznaczny na konieczność odpowiedniego stosowania 
przepisów o.p. do postępowań w zakresie nakładania kar pieniężnych,  
a zatem w zakresie procedury, a nie prawa materialnego. Wspomnianego 
przepisu, przy położeniu właściwego akcentu na wymóg jedynie 
"odpowiedniego" stosowania przepisów o.p., nie można rozumieć w sposób 
wyłączający stosowanie materialnoprawnych przepisów o karze pieniężnej, 
zawartych w dziale IVa k.p.a. i właściwych tej instytucji. Postępowanie  
w zakresie wymierzenia kary administracyjnej na podstawie przepisów u.g.h. 
nie jest bowiem postępowaniem podatkowym, lecz postępowaniem 
administracyjnym. Okoliczność, że na podstawie komentowanego przepisu 
w zakresie wymierzenia kary administracyjnej stosuje się przepisy o.p.  
nie świadczy, że jest to postępowanie podatkowe. 
 Sąd dodał, że przy uwzględnieniu "odpowiedniego" stosowania 
przepisów o.p. w podanym wyżej znaczeniu, jak również przy zastrzeżeniu, 
że przepisy tej ustawy nie określają np. warunków odstąpienia  
od wymierzenia kary pieniężnej, w sprawie należało m.in. przyjąć,  
że stosowanie na gruncie u.g.h. przepisu art. 189f k.p.a. jest nie tylko 
wymagane, ale i zgodne z intencją ustawodawcy, którego zamysłem było 
ujednolicenie zasad wymiaru kar pieniężnych w systemie prawa, z wyjątkiem 
przypadków uregulowania tych kwestii w przepisach odrębnych.  
Skoro przepisy odrębne (u.g.h. i o.p. poprzez odpowiednie stosowanie  
w rozumieniu art. 91 u.g.h.) nie regulują kwestii odstąpienia od wymierzenia 
kary, w sprawie należało zastosować art. 189f k.p.a. 
 Podsumowując należy stwierdzić, że WSA w Białymstoku w roku 
2021 podtrzymał swoją linię orzeczniczą wypracowaną w okresie ubiegłym. 
Ponadto pojawiła się sprawa związana z wykładnią art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h.  

 
2. Sprawy z zakresu podatku od towarów i usług 

W bieżącym okresie sprawozdawczym wpływ spraw z zakresu 
podatku od towarów i usług ukształtował się na poziomie 145 spraw, tj. nieco 
niżej niż w 2020 r. Sąd zakończył w bieżącym roku 153 sprawy z tej kategorii, 
włączając w to sprawy, które wpłynęły także w roku 2020. W większości 
spraw skargę oddalono. W 21 sprawach skargi zostały uwzględnione,  
w 7 odrzucone, a w 2 umorzono postępowanie.  

Najliczniejszą grupę spraw, podobnie jak w roku ubiegłym, stanowiły 
te dotyczące prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek 
naliczony, w których zakwestionowano powyższe prawo z uwagi  
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na ujawnienie faktur niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń 
gospodarczych, wystawionych w ramach tzw. transakcji karuzelowych  
(np. sprawy o sygn.: I SA/Bk 812/20, I SA/Bk 136/21, I SA/Bk 330/20,  
I SA/Bk 816/20 i wskazane poniżej). Analizując regulacje art. 86 ust. 1  
i art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku  
od towarów i usług (u.p.t.u.), sąd za utrwalony uznawał pogląd,  
że uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego nie istnieje, gdy wystawiona faktura w rzeczywistości  
nie odpowiada faktycznemu zdarzeniu gospodarczemu. W szczególności 
zaś, gdy zdarzenie gospodarcze w ogóle nie zaistniało, zaistniało w innej  
niż wskazano dacie lub w rozmiarach innych niż wynika to z faktury bądź 
zaistniało między innymi, niż to stwierdza faktura, podmiotami 
gospodarczymi, podatnik traci prawo do obniżenia podatku należnego  
o podatek naliczony wynikający z takiego dokumentu (zob. np. sprawy  
I SA/Bk 420/21, I SA/Bk 208/21, I SA/Bk 688/20). 

Podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych,  
sąd niejednokrotnie powoływał się na orzecznictwo ETS, tj. wyroki  
z 21 lutego 2006 r. w sprawie o sygn. C-255/02, z 12 stycznia 2006 r.  
w sprawach połączonych o sygn. C-354/03, C-355/03 i C-484/03.  
WSA zauważał bowiem, że prawo do odliczenia podatku naliczonego,  
przy uwzględnieniu istoty neutralności podatku VAT, może doznać wyjątku 
w tych wszystkich przypadkach, gdy miało miejsce działanie w nieuczciwych 
celach lub w celu nadużycia prawa, zaś  walka z oszustwem, unikaniem 
opodatkowania i ewentualnymi nadużyciami jest celem uznanym  
i wspieranym przez Szóstą Dyrektywę (aktualnie Dyrektywę 2006/112/WE). 
Transakcje, które same stanowią oszustwo w zakresie podatku VAT,  
nie stanowią dostaw towarów dokonywanych przez podatnika działającego 
w takim charakterze oraz nie stanowią działalności gospodarczej  
w rozumieniu dyrektywy VAT (tak np. w sprawach o sygn.: I SA/Bk 230/21, 
 I SA/Bk 193/21). 

W powyższej grupie spraw sąd zwracał ponadto uwagę,  
tak jak w latach ubiegłych, na obowiązek badania tzw. dobrej wiary podatnika 
uczestniczącego w karuzeli podatkowej. Odwołując się do ugruntowanego 
stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (np. wyroki:  
z 21 czerwca 2012 r. w sprawach połączonych o sygn. C-80/11 i C-142/11) 
wskazywał, że niezgodna z Dyrektywą Rady/2006/112/WE jest praktyka,  
w ramach której organ podatkowy odmawia podatnikowi prawa do odliczenia 
od kwoty należnego podatku od wartości dodanej kwoty tego podatku 
należnego lub zapłaconego z tytułu świadczonych mu usług z tego powodu, 
że wystawca faktur dotyczących owych usług lub jeden z jego usługodawców 
dopuścił się nieprawidłowości, bez udowodnienia przez organ podatkowy na 
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podstawie obiektywnych przesłanek, że podatnik wiedział lub powinien był 
wiedzieć, że transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia 
wiązała się z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury lub inny 
podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu. Sąd podkreślał także, 
powołując się na wyrok TSUE z 22 października 2015 r., C-277/14,  
że określenie działań, jakich w konkretnym wypadku można w sposób 
uzasadniony oczekiwać od podatnika, który zamierza skorzystać z prawa  
do odliczenia podatku VAT, w celu upewnienia się, że dokonywane  
przez niego transakcje nie wiążą się z popełnieniem przestępstwa  
przez podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu, zależy  
przede wszystkim od okoliczności rozpatrywanej sprawy (tak np. w sprawach 
o sygn.: I SA/Bk 816/20, I SA/Bk 4/21). 

Wyrokiem z 22 września 2021 r. sygn. I SA/Bk 294/21, sąd uchylił 
zaskarżoną przez spółkę decyzję w przedmiocie podatku od towarów i usług. 
Kwestią sporną w sprawie było to, czy sprzedaż nieruchomości w drodze 
licytacji dokonanej przez komornika sądowego podlegała opodatkowaniu 
VAT, czy też była zwolniona z opodatkowania, a to w związku z art. 43  
ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. (w brzmieniu obowiązującym w 2016 r.), wskazującym 
na wyjątek od zwolnienia od podatku VAT dostaw budynków, budowli lub ich 
części w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego 
zasiedlenia lub przed nim, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą 
budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Choć sąd 
nie zakwestionował ustaleń organów co do korzystania z nieruchomości 
przez stronę skarżącą, to uznał za zasadny zarzut dotyczący 
nieprawidłowego zastosowania w sprawie przepisów Dyrektywy 
2006/112/WE Rady w odniesieniu do pojęcia pierwszego zasiedlenia  
i pominięcie literalnego brzmienia obowiązującego w dniu dokonania 
transakcji art. 2 pkt 14 u.p.t.u. Organ nie uwzględnił bowiem, że w przypadku 
sprzedaży nieruchomości, podatnicy, w zależności od okoliczności sprawy, 
mogą być zainteresowani skorzystaniem ze zwolnienia z VAT, ale także 
mogą być zainteresowani opodatkowaniem tej dostawy. W wyroku  
z 16 listopada 2017 r., sygn. C-308/16, TSUE orzekł, że art. 12 ust. 1 i 2 oraz 
art. 135 ust. 1 lit. j Dyrektywy 2006/112/WE należy interpretować  
w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, takim jak będące 
przedmiotem postępowania głównego (czyli m.in. art. 2 pkt 14 i art. 43 ust. 1 
pkt 10 u.p.t.u.), które uzależniają zwolnienie z podatku od wartości dodanej 
w związku z dostawą budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym 
pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności 
podlegającej opodatkowaniu. Przyjęcie stanowiska TSUE pozwala 
skonstatować, że co do zasady przepisy krajowe (oceniane w niniejszej 
sprawie) były sprzeczne z regulacjami ww. dyrektywy, uzależniając 
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zwolnienie od podatku VAT dostawy budynków od spełnienia warunku, 
zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków będzie miało miejsce 
tylko wtedy, gdy następuje w ramach czynności podlegającej 
opodatkowaniu.  

Skład orzekający zauważył jednak, że istotne dla rozpoznawanej 
sprawy jest to, że w orzecznictwie TSUE wyrażany jest jednak pogląd,  
że organy państwa członkowskiego w żadnym wypadku nie mogą 
powoływać się na bezpośrednią skuteczność dyrektywy wobec osób 
fizycznych i prawnych i nakładać na nie – przez stosowanie wykładni zgodnej 
z celami dyrektywy – obowiązków z niej wynikających, które jednak nie 
zostały określone lub zostały niewłaściwie określone w przepisach 
krajowych (orzeczenia ETS z dnia 19 stycznia 1982 r. Ursula Becker,  
sygn. 8/81i z dnia 8 października 1987 r. w sprawie Kolpinguis Nijmegen, 
sygn. 80/86). Prawo do bezpośredniego stosowania dyrektywy  
z pominięciem przepisów krajowych nie może być wykorzystywane  
przez organy państwa w celu ograniczenia praw wynikających z przepisów 
krajowych. Prawo do bezpośredniego stosowania dyrektywy z pominięciem 
przepisów krajowych nie może być wykorzystywane przez organy państwa 
w celu ograniczenia praw wynikających z przepisów krajowych; jeżeli 
podatnik stosuje niezgodne z dyrektywą przepisy krajowe, organy 
państwowe nie mogą tego kwestionować na podstawie dyrektywy. 

Kolejnym interesującym orzeczeniem, w którym WSA 
zakwestionował stanowisko organów podatkowych i uchylił zaskarżoną 
decyzję, był wyrok o sygn. I SA/Bk 661/19. W realiach tej sprawy organ 
wymierzył skarżącej sankcję z art. 112b ust. 2 pkt 1 u.p.t.u., stwierdzając,  
że korekta deklaracji VAT-7 złożona została przez stronę w wyniku 
przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych w efekcie jej przeprowadzenia 
nieprawidłowości, przy czym w sprawie nie wystąpiła żadna z okoliczności 
obligujących organ do odstąpienia od zastosowania sankcji w postaci 
dodatkowego zobowiązania podatkowego, które zostały enumeratywnie 
wymienione w art. 121b ust. 3 pkt 1 u.p.t.u. Opierając się na wyroku TSUE  
z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie C-935/19, sąd wskazał, że wyrok ten zawiera 
uniwersalne zasady, którymi organy powinny się kierować przy nakładaniu 
sankcji w trybie ww. przepisów u.p.t.u., a więc dostosowywać ich nakładanie 
do konkretnych okoliczności danej sprawy. Zdaniem Trybunału istotne jest, 
by decyzje o sankcjach nakładanych na podatnika uwzględniały sytuacje, 
które doprowadziły do nieprawidłowości w opodatkowaniu szczególnie,  
gdy nieprawidłowości te nie są wynikiem oszustwa i uszczuplenia wpływów 
Skarbu Państwa. 

W kontekście powołanego wyroku TSUE sąd stwierdził, że błędne 
jest stanowisko organów podatkowych obu instancji, że ustalenie sankcji, 
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przewidzianej w art. 112b ust. 2 u.p.t.u., w przypadku, o którym mowa  
w pkt 1 (tj. gdy po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, podatnik złożył 
korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości w całości  
i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę 
zwrotu), jest obligatoryjne każdorazowo, w sytuacji stwierdzenia przez organ 
podatkowy wymienionych w tym przepisie nieprawidłowości w rozliczeniu 
podatku, a więc bez względu na charakter i wagę nieprawidłowości 
zawartych w deklaracji oraz bez względu na fakt złożenia korekty deklaracji 
uwzględniającej w całości stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości,  
a także bez względu na brak okoliczności wskazujących, że błąd ten stanowił 
oszustwo, a także bez względu na fakt, że wpływy Skarbu Państwa nie uległy 
de facto uszczupleniu, bowiem należny podatek VAT został do niego 
odprowadzony. Choć nie budzi wątpliwości, że korekta ta zastąpiła decyzję 
wymiarową, to jednak nie zwalnia organu podatkowego od pełnej oceny 
sprawy w aspekcie celowości regulacji w przedmiocie zastosowania wobec 
podatnika dodatkowej dolegliwości finansowej i uwzględnienie niespornych 
powodów zaistniałych nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli celno-
skarbowej. 

Zdaniem sądu organ podatkowy, orzekający o dodatkowej sankcji 
finansowej wobec skarżącej, nie mógł uchylić się od wszechstronnej  
i obiektywnej oceny, bez uwzględnienia niespornych ustaleń faktycznych, 
znajdujących oparcie w materiale dowodowym, zgromadzonym w sprawie, 
tj. że stwierdzone w toku kontroli celno-skarbowej nieprawidłowości 
skarżąca uwzględniła w całości w złożonej korekcie deklaracji podatkowej 
VAT-7 i - co istotne w kontekście funkcji systemu podatku VAT - należny 
podatek VAT został odprowadzony do Skarbu Państwa, organ zaś  
nie wykazał, że zaistniałe nieprawidłowości wynikały z okoliczności, które 
wskazują na oszustwo podatkowe i uszczuplenie wpływów do Skarbu 
Państwa, których wykazania wymaga TSUE w ww. wyroku C-935/19. Skład 
orzekający dodał, że nałożenie na skarżącą sankcji administracyjnej  
w wysokości ponad 6 mln zł za wskazanie błędnych kwot w złożonej 
deklaracji \/AT, które jednak nie doprowadziły do uszczuplenia należności 
Skarbu Państwa, a jedynie stworzyły zagrożenie uszczuplenia, jest środkiem 
skrajnie nieadekwatnym, nieproporcjonalnym i naruszającym zarówno 
unijną, jak również konstytucyjną zasadę proporcjonalności.  

Również w tym okresie sprawozdawczym niewielka grupa spraw 
dotyczyła interpretacji indywidualnych. 

W sprawie zakończonej wyrokiem oddalającym skargę  
z 10 września 2021 r., sygn. I SA/Bk 327/21, kwestia sporna dotyczyła 
możliwości odliczenia przez gminę kwoty podatku naliczonego związanej  
z działaniem polegającym na wynajmie części pomieszczeń należących  
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do gminnego ośrodka kultury oraz budynku PKS, w inny sposób  
niż określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. 
w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych 
towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych 
podatników, przy zastosowaniu opisanej we wniosku metody kalkulacji 
prewspółczynnika opartej o stosunek powierzchni wykorzystywanej  
do działalności gospodarczej w ogólnej powierzchni wykorzystywanej  
do działalności gospodarczej i poza tą działalnością. Sąd zauważył,  
że w zaskarżonej interpretacji wskazano, że na mocy art. 86 ust. 2h u.p.t.u. 
ustawodawca daje podatnikom, w tym jednostkom samorządu 
terytorialnego, możliwość zastosowania innego sposobu określenia proporcji 
niż wskazują przepisy art. 86 ust. 22 ustawy. Przy czym prawo to istnieje 
tylko w sytuacji, gdy wybrany przez podatnika sposób jest bardziej 
reprezentatywny od wskazanego w rozporządzeniu. Jak słusznie podniósł 
organ, Gmina może zatem zastosować inną metodę tylko i wyłącznie  
w sytuacji, gdy wybrana przez nią metoda jest bardziej reprezentatywna  
i tym samym najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej działalności.  
W ocenie organu interpretacyjnego, proponowany przez Gminę sposób 
określenia proporcji dla celów odliczenia podatku naliczonego z faktur 
dokumentujących wydatki związane z wynajmem, według klucza 
powierzchniowego, jest nieprawidłowy. 

Organ nie zakwestionował zatem prawa Gminy do odliczenia 
podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków związanych z wynajmem 
powierzchni budynku GOK i budynku PKS z wykorzystaniem własnego 
określenia proporcji. Nie zgodził się natomiast z przyjętą przez stronę 
metodą i ocenił, że zaprezentowany sposób określenia proporcji nie jest 
bardziej reprezentatywny w rozumieniu art. 86 ust. 2h u.p.t.u. niż wskazany 
przez ustawodawcę w cytowanym rozporządzeniu. 

 
3. Sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych  

W 2021 roku w tutejszym sądzie rozpoznano 43 sprawy dotyczące 
podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym 13 z nich dotyczyło 
indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. W porównaniu 
z rokiem ubiegłym jest to zatem różnica 3 spraw (w 2020 r. rozpoznano 46 
spraw). Z 43 spraw dotyczących tej tematyki, w 26 sprawach skargi zostały 
oddalone, w 13 sprawach uwzględniono skargi uchylając zaskarżone 
decyzje lub inne akty, w 4 przypadkach odrzucono skargę.  

Spośród spraw dotyczących podatku dochodowego od osób 
fizycznych należy wyróżnić sprawy, w których sąd, pochylając się nad 
zagadnieniem neutralnej podatkowo wymiany udziałów, odstąpił  
od dotychczasowej linii orzeczniczej, dochodząc do przekonania, że 
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wykładnia art. 24 ust. 8a i 8b u.p.d.o.f. oraz załącznika nr 3 do ustawy,  
nie powinna abstrahować od regulacji prawa handlowego, jak też powinna 
uwzględniać cele wprowadzenia do krajowego porządku prawnego tych 
przepisów, stanowiących implementację Dyrektywy 2009/133/WE 
przewidującej neutralność podatkową transakcji wymiany udziałów.  
W omawianych sprawach (I SA/Bk 343/21, I SA/Bk 379/21 i I SA/Bk 380) 
sąd postawił tezę, że regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych dotyczące neutralnej podatkowo wymiany udziałów (art. 24  
ust. 8a i 8b) odnoszą się również do spółki kapitałowej w organizacji. 
Konfrontując językową wykładnię przepisów art. 24 ust. 8a i 8b u.p.d.o.f.  
z rezultatami wykładni systemowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz 
celowościowej, sąd przyznał pierwszeństwo rezultatowi wykładni 
kompleksowej, co doprowadziło do stwierdzenia, że regulacje ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące neutralnej podatkowo 
wymiany udziałów odnoszą się również do spółki kapitałowej w organizacji.  

Za wartą uwagi należy uznać również sprawę o sygn. akt  
I SA/Bk 40/21, w której sąd za nietrafny uznał pogląd organu podatkowego, 
że art. 199a § 2 o.p. może być zastosowany także w przypadku obejścia 
prawa mającego na celu uniknięcie opodatkowania, a w takim przypadku 
także do uchwał podejmowanych przez zgromadzenie wspólników spółki 
komandytowo-akcyjnej można odpowiednio stosować przepisy o pozorności 
czynności prawnej. W tym przypadku organy ustaliły, że walne 
zgromadzenie wspólników spółki komandytowo-akcyjnej podjęło uchwałę  
o przekształceniu spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 
następnie podjęto szereg innych czynności, takich jak likwidacja, sp. z o.o., 
zawarcie kolejnej sp. z o.o., przeniesienie majątku z likwidowanej sp. z o.o. 
do nowej, wyłącznie w tym celu zawiązanej sp. z o.o., jej przekształcenie  
w spółkę jawną i likwidacja, kolejnymi uchwałami, takimi jak o podniesieniu 
kapitału zakładowego, przekształceniu i likwidacji, wreszcie - kompensacje 
wzajemnych wierzytelności. Te fakty pozostawały bezsporne, jak i te 
okoliczności, że przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę  
z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli czynność, uznana przez organ  
za pozorną, jak i pozostałe, wymagające tego czynności, zostały 
zarejestrowane przez sąd rejestrowy w KRS, a także, że wszystkie  
te zdarzenia miały miejsce w relatywnie krótkim okresie czasu (ok. 7 
miesięcy). Z tych faktów organ wyprowadził wniosek, że sporna uchwała  
o przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością była czynnością pozorną, zaś rzeczywistym zamiarem 
walnego zgromadzenia wspólników spółki komandytowo-akcyjnej była jej 
likwidacja. Organ uznał przy tym, że strona otrzymała podlegający 
opodatkowaniu przychód z likwidacji SKA, nie zaś wolny od podatku -  
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z likwidacji spółki jawnej. Tak ustalony stan faktyczny, zdaniem sądu,  
nie dawał podstaw do zastosowania art. 199a § 2 o.p. do uchwały walnego 
zgromadzenia wspólników. Sąd nie podzielił poglądu, który uznaje  
za dopuszczalne stosowanie do uchwał zgromadzeń wspólników, jako  
do czynności prawnych, przepisów, dotyczących wad oświadczeń woli.  
Sąd podzielił pogląd przeciwny, prezentowany w wyroku Sądu Najwyższego 
z 18 lipca 2014 r., sygn. akt IV CSK 640/13 (opubl. w OSNC 2015/6/75), 
dotyczący niedopuszczalności stosowania do uchwał przepisów 
dotyczących czynności prawnych i badania zamiaru przyświecającego 
podjęciu uchwały określonej treści. Sąd Najwyższy stwierdził, że: "Uchwały 
zgromadzenia wspólników nie można uznać za czynność prawną, do której 
mają zastosowanie wprost przepisy dotyczące czynności prawnych,  
a w szczególności umów. Uchwała jest, podobnie jak czynność prawna, 
zdarzeniem prawnym, bo w jej skład wchodzą oświadczenia woli, i wywołuje 
skutki prawne. Jest to jednak czynność prawna szczególna, do której 
przepisy o czynnościach prawnych można stosować tylko wtedy, gdy ustawa 
nie reguluje odrębnie sposobu podejmowania uchwały i skutków, do jakich 
ona prowadzi. Te odrębności wynikają z odmiennych funkcji, jakie pełnią 
czynności prawne i uchwały. Czynności prawne prowadzą do powstania, 
zmiany lub ustania stosunków prawnych przede wszystkim pomiędzy 
odrębnymi podmiotami, natomiast uchwały zgromadzenia wspólników spółki 
kapitałowej są źródłem powstania, zmiany lub ustania stosunków wewnątrz 
spółki. Uchwały są więc czynnościami prawnymi wewnątrzkorporacyjnymi.  
Z tego względu wymagania, dotyczące podejmowania uchwał i ich 
unieważniania, są w kodeksie spółek handlowych uregulowane inaczej niż 
wymagania skutecznego dokonania czynności prawnych i ich unieważniania 
określone przede wszystkim w kodeksie cywilnym. Należy także zwrócić 
uwagę, że inna jest rola oświadczenia woli w umowie i uchwale. Umowa 
staje się skuteczna, gdy dochodzi do uzgodnienia oświadczeń woli stron 
umowy, uchwała natomiast jest skuteczna, gdy zostanie za nią oddana 
wymagana większość głosów. Z tego względu pozbawione podstaw  
jest posługiwanie się przy wykładni uchwał przepisem art. 65 k.c. Badanie 
przy uchwałach, jaki był zgodny zamiar wspólników, którzy brali udział  
w głosowaniu, i jaki był cel uchwały, nie ma znaczenia, gdyż o tym decydują 
nie wszyscy wspólnicy, ale ci, którzy mają większość, potrzebną do przyjęcia 
uchwały." W ocenie składu orzekającego, już z tego powodu trudno uznać, 
że do uchwały walnego zgromadzenia wspólników o przekształceniu spółki 
komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  
(jako aktu wewnątrzkorporacyjnego) można stosować przepisy, dotyczące 
wad oświadczeń woli, zawarte w k.c., a tym samym - także art. 199a § 2 o.p, 
skoro uchwała ta nie jest aktem zewnętrznym, a wewnętrznym, 
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korporacyjnym. Powyższego nie zauważył organ wskazując, że uchwała  
o przekształceniu spółki - którą w przedmiotowej sprawie uznano  
za czynność prawną dokonaną pod pozorem - nie jest wyłącznie uchwałą  
o charakterze wewnętrznym, gdyż jej treść musi zostać zakomunikowana 
zarządowi spółki, po czym następuje wpis do rejestru. Organ uznał,  
że ponieważ spółka i wspólnik to dwa odrębne podmioty, a zgromadzenie 
wspólników oraz zarząd to dwa odrębne organy, spełniona jest też definicja 
pozorności, jaką jest zakomunikowanie uchwały i jej akceptacja  
przez spółkę. Powyższa teza została jednak obalona powyżej.  

Organ wyprowadził również wniosek, że stosując art. 199a § 2 o.p. 
organ nie musi się kierować cywilistycznym rozumieniem pozorności  
z art. 83 § 1 k.c. Wniosek ten pozostaje w sprzeczności z wynikiem wykładni 
systemowej zewnętrznej i wykładni literalnej. Skoro bowiem ustawodawca 
podatkowy nie zdefiniował dla potrzeb ustawy podatkowej pozorności 
czynności prawnej, to trudno konstruować definicję swoistą tylko dla prawa 
podatkowego przy braku podstaw do określenia jej zakresu innych niż 
poprzez odwołanie się do znaczenia użytych w art. 199a § 2 o.p. wyrażeń  
w języku prawnym. Ponadto, decydująca według organów przesłanka, 
świadcząca o pozorności, czyli zamiar osiągnięcia korzyści podatkowej, 
obejścia prawa poprzez unikanie opodatkowania, stanowi przesłankę 
zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, nie zaś przepisu 
określającego skutki pozorności czynności prawnej. Gdyby było inaczej, 
ustawodawca nie stanowiłby odrębnie przepisów dotyczących klauzuli  
i dotyczących skutków czynności prawnych pozornych, a takie regulacje,  
jak wskazano wyżej, równolegle funkcjonowały i funkcjonują obecnie.  

Sąd stanął na stanowisku, że nie można także uznać, nawet 
przyjmując za prawidłowy pogląd organu o możliwości stosowania 
przepisów dotyczących wad oświadczenia woli do uchwał zgromadzenia 
wspólników, że spełnione zostały wszystkie przesłanki niezbędne  
do uznania, że zgromadzenie wspólników dokonało czynności pozornej i 
ukrytej w rozumieniu art. 199a § 2 o.p. w zw. z art. 83 § 1 k.c. Organy 
pominęły, że czynności podjęcia uchwały o przekształceniu i likwidacji spółki 
jawnej nie nastąpiły w jednym czasie. Czynność – według organu - pozorną 
i ukrytą dzielił odstęp czasowy, podczas którego podjęto szereg działań,  
w tym między innymi zgłoszenie wniosku o wpis do KRS spółki 
przekształconej, a w wyniku tego wniosku sąd rejestrowy dokonał wpisu 
spółki przekształconej (wpis ten ma charakter konstytutywny, zgodnie  
z art. 552 k.s.h) i wykreślił spółkę komandytowo-akcyjną. Poza podjęciem 
uchwały spółka musiała jeszcze dokonać czynności przygotowawczych, 
podobnych do czynności przy powstaniu spółki, wspólnicy musieli podjąć – 
jako walne zgromadzenie wspólników – uchwałę o przekształceniu i złożyć 
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oświadczenia o uczestnictwie w spółce, zawrzeć umowę spółki, powołać 
nowe organy spółki lub wskazać osoby ją reprezentujące.  
Przy przekształceniu obowiązuje przy tym zasada kontynuacji, a nie sukcesji 
(spółka "staje się" spółką przekształconą, a nie – wstępuje w prawa  
i obowiązku spółki – poprzednika jako jej następca). Na dzień 
przekształcenia sąd rejestrowy dokonuje wpisu spółki przekształconej  
i wykreśla wpis spółki przekształcanej. Tym samym uchwała walnego 
zgromadzenia wspólników o przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej 
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiła tylko jedną  
z czynności, składających się na etapy przekształcenia. Etap ten zakończył 
się dopiero dokonaniem wpisu do KRS. Także likwidacja spółki 
komandytowo-akcyjnej musiałaby przebiegać w kilku etapach, przy czym, 
tak jak przy przekształceniu, wymagane było podjęcie czynności przez sąd 
rejestrowy (wspólnicy musieliby m.in. podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki, 
otworzyć likwidację, zgłosić do sądu otwarcie likwidacji, personalia 
likwidatorów, sposób reprezentowania spółki w okresie likwidacji, 
likwidatorzy powinni zawiadomić o otwarciu likwidacji, wezwać wierzycieli 
spółki, a wypłata środków na rzecz udziałowców nie mogłaby nastąpić przed 
upływem 6 miesięcy od daty otwarcia likwidacji i wezwania wierzycieli, 
dopiero po zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu przez wspólników 
sprawozdania na dzień likwidacji możliwe jest zgłoszenie wniosku  
o wykreślenie spółki z KRS – por. art. 150 § 1 w zw. z art. 459-478 k.s.h.). 
Także w tym wypadku uchwała o rozwiązaniu spółki jest tylko jedną  
z czynności, niezbędnych do jej likwidacji. Z tego powodu trudno mówić  
o współczesności dwóch czynności prawnych – pozornej i ukrytej, skoro 
zarówno przekształcenie spółki, jak i jej likwidacja odbywają się w kilku 
etapach i wymagają od spółki i jej wspólników podjęcia różnych czynności, 
w tym również faktycznych, a także wymagają – dla swej skuteczności – 
odpowiednich wpisów do KRS dokonywanych przez sąd rejestrowy.  
W tym przypadku ze stanu sprawy nie wynika, że podjęto jakieś inne 
czynności, mogące wskazywać na zamiar likwidacji spółki komandytowo-
akcyjnej. Przeciwnie – podejmowane czynności, zakończone wpisem  
do KRS spółki przekształconej, wskazują na zamiar dokonania tego 
przekształcenia, skoro złożono wniosek o wpis spółki przekształconej  
i wykreślenie przekształcanej. Trudno też mówić o wypłacie środków z tytułu 
likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej, skoro w momencie ich wypłaty 
spółka ta – prawnie - nie istniała (została wykreślona z KRS). 

Pogląd tożsamy, co do niemożności stosowania art. 199a § 2 o.p. 
przy takich przesłankach wyrażono także w wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 8 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 1832/15. Taki skutek 
wynika z art.119a § 2 o.p., jednakże przepis ten nie obowiązywał w dacie 
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podjęcia uchwały o przekształceniu i uzyskania przez skarżącego (według 
organu) korzyści podatkowej. Do czasu wprowadzenia klauzuli przeciwko 
unikaniu opodatkowania za dopuszczalny uznać należy wybór  
przez podatnika, z kilku legalnych konstrukcji, z których każda będzie 
wywoływała inny skutek podatkowy, tej, która będzie wywoływała skutek 
najkorzystniejszy z punktu widzenia podatnika. Pogląd ten jest obecnie 
dominujący w orzecznictwie w odniesieniu do stanów faktycznych sprzed  
15 lipca 2016 r. Wskazuje się jednoznacznie na niedopuszczalność 
zastosowania art. 199a § 2 Ordynacji podatkowej do sytuacji, gdy podatnik 
zawiera prawnie skuteczne umowy, nie ukrywając żadnej czynności,  
a jedynie osiągając korzyści podatkowe. (por. wyroki Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z: 24 listopada 2003 r., sygn. akt FSA 3/03; 2 grudnia 
2020 r., sygn. akt II FSK 2162/18 i 16 października 2020 r., sygn. akt  
II FSK 1835/18). Powyższe ustalenia sądu doprowadziły w konkluzji  
do uchylenia zaskarżonej decyzji organu podatkowego. 

 
4. Sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych  

W 2021 roku rozpoznano 10 spraw dotyczących podatku 
dochodowego od osób prawnych, w tym 2 z nich dotyczyły indywidualnych 
interpretacji przepisów prawa podatkowego. W 9 sprawach skargi zostały 
oddalone, zaś jedna sprawa zakończyła się uwzględnieniem skargi, gdyż 
uchylono zaskarżoną decyzję. Wpływ w porównaniu z rokiem ubiegłym 
ukształtował się na podobnym poziomie.  

Spośród spraw, dotyczących podatku dochodowego od osób 
prawnych, na omówienie zasługuje sprawa o sygn. akt I SA/Bk 197/21. 
Kontroli sądu w tej sprawie została poddana decyzja Naczelnika 
Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, której przedmiotem 
było określenia straty poniesionej w podatku dochodowym od osób 
prawnych. W sprawie tej sąd stwierdził, że odpowiednie stosowanie 
przepisów o postępowaniu odwoławczym przez naczelnika urzędu celno-
skarbowego rozpatrującego odwołanie od decyzji w trybie art. 221a § 1 o.p. 
nie wyklucza wydania decyzji kasacyjnej, o której mowa w art. 233 § 2 o.p. 
Brak możliwości przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez 
naczelnika urzędu celno-skarbowego rozpatrujące odwołanie w trybie art. 
221a § 1 o.p., w przypadku, gdy materiał wymaga przeprowadzenia 
postępowania dowodowego w znacznej części lub w całości, pozbawi stronę 
prawa do dwukrotnego rozpoznania sprawy. Zdaniem sądu, przekonującym 
argumentem nie może być ten, że trudno wyobrazić sobie sytuację, w której 
organ sam sobie przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia, 
wypowiadany z reguły na kanwie spraw, w których interpretowano instytucję 
odwołania z art. 221 o.p., czy też instytucję wniosku o ponowne rozpatrzenie 
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sprawy z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Argumenty 
odwołujące się do tych regulacji nie mogą być bezrefleksyjnie przenoszone 
na grunt art. 221a § 1 o.p., z uwagi na istotną odmienność niedewolutywnych 
środków zaskarżenia: odwołania z art. 221 o.p. i wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. Na kanwie tych regulacji wyraża się wprawdzie pogląd, 
że ten sam organ orzekając w trybie odwoławczym nie może przekazać 
sobie samemu sprawy do ponownego rozpoznania, gdyż przekazać można 
sprawę tylko innemu organowi (np. wyrok NSA z dnia 27 września 2013 r. 
sygn. II FSK 2731/11), niemniej wypowiadany on jest w sprawach, w których 
organ orzekał w trybach nadzwyczajnych, dotyczących wznowienia 
postępowania zakończonego decyzją ostateczną, czy też stwierdzenia 
nieważności decyzji ostatecznej. Specyfika postępowań zmierzających  
do weryfikacji decyzji ostatecznych wskazuje natomiast na istotne 
odmienności trybów nadzwyczajnych, w których nie prowadzi się 
postępowania dowodowego w takim zakresie, jak w decyzjach wydawanych 
w trybach zwykłych. Instytucje pozwalające na weryfikowanie ostatecznych 
decyzji organów administracji publicznej nie mogą być wykorzystywane  
do ponownej pełnej merytorycznej kontroli tych rozstrzygnięć wydanych  
w postępowaniu zwykłym, ponieważ nie jest to kontynuacja postępowania 
zwykłego, a odrębne, nadzwyczajne postępowanie. Zakres postępowań 
nadzwyczajnych jest dużo węższy i odnosi się do ściśle określonych 
przesłanek, stąd wykluczenie w ich ramach możliwości wydania decyzji 
kasacyjnej (art. 233 § 2 o.p., art. 138 § 2 k.p.a.) wydaje się uzasadnione.  
Za nieuprawnione uznał sąd stwierdzenie, że przepis art. 221a § 1 o.p. 
powinien być interpretowany analogicznie, jak przepis art. 221 o.p. i art. 127 
§ 3 k.p.a., tj. w sposób ograniczający zakres możliwych rozstrzygnięć 
wydanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w wyniku 
rozpatrzenia niedewolutywnego odwołania jedynie do rodzajów 
rozstrzygnięć określonych w art. 233 § 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a) o.p., czyli tych,  
na podstawie których organ co zasady rozstrzyga merytorycznie sprawę  
(co do istoty sprawy) oraz art. 233 § 1 pkt 2 lit. b) i pkt 3, które mają charakter 
formalny. W sytuacji określonej w art. 221a § 1 o.p., gdyby za prawidłowe 
uznać stanowisko o braku możliwości stosowania art. 233 § 2 o.p. do decyzji 
wydanych w drugiej instancji przez naczelnika urzędu celno-skarbowego,  
to z powodu istotnego ograniczenia prawa strony do dwukrotnego 
rozpatrzenia sprawy doszłoby do wypaczenia reguły dwuinstancyjności,  
co zakłóciłoby zasadniczo gwarancje procesowe chroniące jednostkę.  
Sąd wyjaśnił, że istotę dwuinstancyjności postępowania trafnie wyjaśnił NSA 
w wyroku z dnia 30 czerwca 2020 r. sygn. II FSK 794/20 wskazując,  
że w świetle art. 127 i art. 233 § 2 o.p. polega ona na tym, że organ 
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odwoławczy zobowiązany jest do rozpoznania sprawy w postępowaniu 
odwoławczym co do istoty, gdy na etapie postępowania 
pierwszoinstancyjnego doszło do dokonania niezbędnych ustaleń 
dotyczących stanu faktycznego sprawy i nie zachodzi potrzeba uzupełnienia 
postępowania dowodowego w trybie art. 229 o.p. Dwukrotność 
rozstrzygnięcia oznacza konieczność pokrywania się postępowań w obydwu 
instancjach; organ odwoławczy nie może zastępować w czynnościach 
postępowania organu pierwszej instancji. Jeśli organ odwoławczy będzie  
w swoim rozstrzygnięciu powoływał się na okoliczności i ustalenia, które  
nie miały oparcia w ujawnionych dowodach przed pierwszą instancją, 
wykracza już poza zakres swoich uprawnień. Gdy organ odwoławczy  
w zasadniczy sposób zmienia ustalenia organu pierwszej instancji 
utrzymując przy tym decyzję w mocy, dochodzi do naruszenia zasady 
dwuinstancyjności, a przy tym naruszone zostaje prawo podatnika do obrony 
jego praw. Gdy organ odwoławczy w swojej decyzji powołał się  
na okoliczności, które nie zostały ujawnione przez organ pierwszej instancji, 
w szczególności zgromadził całkiem nowe dowody, które nie były znane 
organowi pierwszej instancji, wówczas takie rozstrzygnięcie wykracza poza 
ramy dokonania swobodnej oceny całego materiału dowodowego w sprawie 
i pozbawiając podatnika rozstrzygnięcia przez jedną instancję narusza 
zasadę dwuinstancyjności postępowania podatkowego. Z kolei Trybunał 
Konstytucyjny w swoim orzecznictwie niejednokrotnie podkreślał, że brak 
cechy dewolutywności (w wymiarze personalnym lub organizacyjnym) 
środka zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym nie przesądza 
automatycznie o niekonstytucyjności takiego rozwiązania, jeżeli brak ten jest 
zrównoważony gwarancjami procesowymi chroniącymi podmiot, o którego 
prawach i wolnościach rozstrzyga się w tymże postępowaniu (np. wyroki  
z dnia 6 grudnia 2011 r. SK 3/11, z dnia 14 maja 2013 r. P 27/12, z dnia  
25 lipca 2013 r. SK 61/12; zob. też L. Garlicki, K. Wojtyczek [w:] Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, wyd. II, red. M. Zubik, 
Warszawa 2016, art. 78).  

Sąd zwrócił również uwagę na trafne spostrzeżenia autorów  
M. Łobody i D. Strzelca wyrażone w publikacji pt. "Odwołanie od decyzji 
naczelnika urzędu celno-skarbowego a realizacja zasady dwuinstancyjności 
postępowania". Autorzy zwrócili uwagę na dwa aspekty zasady 
dwuinstancyjności postępowania: jeden, który dotyczy dwukrotnego 
rozpoznania sprawy, drugi natomiast – jej rozstrzygnięcia przez dwie 
decyzje w toku instancji. Wskazali przy tym, że większe znaczenie  
dla ochrony praw i interesów jednostki ma dwukrotne rozpatrzenie sprawy 
niż to, czy dokonują tego dwa różne organy. W publikacji tej zauważono,  
że dla realizacji tej zasady postępowania konieczne jest, by rozstrzygnięcia 
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w I i II instancji zostały poprzedzone przeprowadzeniem przez każdy  
z organów postępowania umożliwiającego osiągnięcie celów, dla których  
to postępowanie jest prowadzone. Tym samym, jeżeli dopiero 
rozstrzygnięcie organu odwoławczego zostało poprzedzone 
przeprowadzeniem postępowania, w odpowiednim z uwagi na jego 
przedmiot zakresie i z właściwą szczegółowością, to należy uznać, że doszło 
do naruszenia zasady dwuinstancyjności postępowania. Wydanie decyzji  
z naruszeniem tej reguły godzi w podstawowe prawa i gwarancje procesowe 
obywatela i jest traktowane w orzecznictwie jako rażące naruszenie prawa. 
Brak możliwości przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia  
w przypadku, gdy materiał wymaga przeprowadzenia postępowania 
dowodowego, w znacznej części lub w całości pozbawi strony prawa  
do dwukrotnego merytorycznego rozpoznania sprawy podatkowej. 
Naczelnik urzędu celno-skarbowego jako organ odwoławczy nie może 
bowiem przeprowadzić postępowania dowodowego w całym bądź znacznym 
zakresie w ramach prowadzonego przez siebie postępowania 
odwoławczego, ponieważ prowadziłoby to do uchybienia wskazanej 
zasadzie. Będzie to również dotyczyć sytuacji, gdy organ odwoławczy 
stwierdzi, że organ I instancji nie rozstrzygnął kompleksowo sprawy,  
np. zakwestionował tylko niektóre nieprawidłowości, jakich dopuścił się 
podatnik, a pominął inne. Przedmiot postępowania odwoławczego  
jest wyznaczony przez tożsamość pod względem przedmiotowym  
i podmiotowym sprawy rozstrzygniętej decyzją organu I instancji,  
co oznacza, że organ odwoławczy nie może rozszerzyć rozstrzygnięcia  
na zakres nieobjęty decyzją organu I instancji, gdyż naruszałoby to zakaz 
przewidziany w art. 234 o.p. (PP 2020, nr 7, s. 20-26). Z powyższych 
względów sąd uchylił zaskarżoną decyzję organu podatkowego. 

 
5. Sprawy z zakresu podatku akcyzowego 

W 2021 r. nastąpił spadek wpływu spraw o symbolu 6111 i wyniósł 
on 45 spraw (repertorium SA). Łącznie ze sprawami pozostałymi  
z poprzedniego okresu sprawozdawczego sąd w roku 2021 zakończył  
54 sprawy, przy czym we wszystkich oddalił skargi. Zaznaczyć przy tym 
trzeba, że przeważająca większość spraw z zakresu podatku akcyzowego 
dotyczyła skarg tego samego skarżącego.  

Jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, tak też w roku 2021,  
w kategorii spraw oznaczonych symbolem 6111 znakomitą większość 
stanowiły jednolite sprawy, dotyczące określenia należnej kwoty podatku 
akcyzowego, opłaty paliwowej i podatku od towarów i usług od towaru 
nieunijnego w postaci oleju napędowego wprowadzonego na obszar celny 
Unii. Tak jak i w roku ubiegłym, sąd m.in. podkreślał charakter „związania” 
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decyzji celnej i podatkowej. W sprawach tego samego skarżącego  
(m.in. o sygn. I SA/Bk 279/21, I SA/Bk 251/21, I SA/Bk 118/21,  
I SA/Bk 919/21) występowała sytuacja, gdy kontrolowana decyzja została 
wydana w następstwie wydania decyzji naczelnika urzędu celno-
skarbowego stwierdzającej powstanie długu celnego i określającej 
wynikającą z niego kwotę. Sąd, opierając się na dorobku orzeczniczym, 
podkreślał, że w przypadku, gdy dług celny został określony w decyzji organu 
celnego, dopóki ta decyzja jest w obrocie prawnym, wynikające z niej 
ustalenia dotyczące wartości niezbędnych do ustalenia podstawy 
opodatkowania, takie jak: wartość celna towaru, pozycja CN, czy cło,  
nie mogą być weryfikowane w postępowaniu podatkowym dla potrzeb 
prawidłowego określenia należnych podatków z tytułu importu towarów.  

Z decyzji celnej determinującej podlegające kontroli 
sądowoadministracyjnej rozstrzygnięcie organu podatkowego wynikało,  
że skarżący usunął paliwo ze środka transportu i zmagazynował je  
w podziemnym zbiorniku, a czynność ta nie była uzasadniona naprawą 
środka transportu, lecz działaniem biznesowym związanym z gospodarką 
paliwami prowadzoną przez skarżącego (używanie tańszego paliwa  
z zagranicy). Skład orzekający podkreślał, że przedsiębiorca, wprowadzając 
na obszar celny Unii towar w postaci oleju napędowego w zbiorniku pojazdu 
i korzystając z warunkowego zwolnienia z należności celnych 
przywozowych, był zobowiązany do przestrzegania warunków udzielonego 
zwolnienia. Poprzez usunięcie paliwa ze zbiornika pojazdu, w którym zostało 
przywiezione i przetankowanie go do podziemnego zbiornika, naruszony 
został warunek udzielonego zwolnienia z należności celnych przywozowych. 
Ustalony w tym kształcie stan faktyczny sąd uznał za prawidłowy, 
zauważając jednocześnie, że sformułowane w skardze zarzuty w istocie 
zmierzały do ponownego rozpoznania sprawy dotyczącej powstania z mocy 
prawa długu celnego w przywozie i określenia kwoty długu celnego,  
a ta okoliczność mogła być wyłącznie przedmiotem rozważań organów 
orzekających w postępowaniu celnym, a nie w postępowaniu podatkowym.  

Inna znaczna grupa orzeczeń, wydanych na skutek skarg  
tego samego skarżącego, dotyczyła określenia wysokości zobowiązania 
podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu naruszenia warunków 
zwolnienia od akcyzy wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa silnikowego 
przeznaczonego do użycia podczas transportu. W sprawach, w których 
oddalono skargi, np. I SA/Bk 34/21, I SA/Bk 16/21, I SA/Bk 901/20,  
sąd zwracał uwagę na praktykę pracowników skarżącego, skutkującą 
naruszeniem warunków zwolnienia od akcyzy paliwa silnikowego 
zakupionego w innym państwie członkowskim i przemieszczonego na teren 
kraju w zbiorniku samochodu. Obowiązkiem kierowców zatrudnionych  
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w firmie skarżącego było bowiem dotankowywanie do pełna pojazdów  
po powrocie z trasy i zdawanie samochodów z pełnymi zbiornikami.  
Przed wyjazdem w trasę na Białoruś czy do Rosji kierowcy nie tankowali 
pojazdów do pełna, ponieważ tankowali na Białorusi lub w Rosji. Kierowcy, 
wracając ze „wschodu" tankowali na „wschodzie", a dotankowywali na bazie. 
Działanie skarżącego jednoznacznie naruszyło warunek zwolnienia 
określony w art. 33 ust. 5 pkt 1 i 2 u.p.a. Strona usuwała paliwo ze środków 
transportu, do których zostało zatankowane oraz zmagazynowała je  
w podziemnym zbiorniku. Czynność ta nie była uzasadniona naprawą 
środka transportu, lecz działaniem biznesowym związanym z gospodarką 
paliwami prowadzoną przez skarżącego (rozliczanie kierowców, używanie 
tańszego paliwa zza wschodniej granicy). Tym samym z mocy prawa  
w stosunku do wskazanej ilości paliwa powstało zobowiązanie podatkowe  
w akcyzie. 

Sąd oddalił skargę w sprawie I SA/Bk 341/21 dotyczącej określenia 
wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu 
nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego. W sprawie 
zakończonej zaskarżoną decyzją, organ pierwszej instancji powziął 
wątpliwości co do prawidłowości wysokości podstawy opodatkowania  
ze względu na to, że zadeklarowana przez podatnika podstawa 
opodatkowania znacznie odbiegała od średniej wartości rynkowej 
samochodu osobowego w stanie nieuszkodzonym. Powyższe ustalenia 
obligowały organ podatkowy do działania określonego w art. 104 ust. 8 
u.p.a., to jest wezwania podatnika do zmiany wysokości podstawy 
opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej 
wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej 
samochodu. Sąd stwierdził, że prawidłowe zastosowanie ww. przepisu 
wymaga określenia, że podstawa opodatkowania bez uzasadnionej 
przyczyny znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu 
osobowego. Zmiana podstawy opodatkowania jest uprawniona tylko wtedy, 
kiedy różnica w podstawie opodatkowania jest znaczna i nie ma 
uzasadnionej przyczyny. Uzasadniona przyczyna odbiegania wysokości 
podstawy opodatkowania od średniej wartości rynkowej samochodu jest 
kwestią kluczową przy ustalaniu rzeczywistej podstawy opodatkowania.  
W przedmiotowej sprawie przy ustalaniu wartości rynkowej pojazdu wzięto 
pod uwagę wszystkie dowody zgromadzone w sprawie. Skład orzekający 
zauważył, że przedłożona przez stronę wycena sporządzona na jej zlecenie 
przez rzeczoznawcę, w której rzeczoznawca dokonał określenia wartości 
rynkowej pojazdu na podstawie udostępnionych zdjęć pojazdu oraz 
oświadczenia ustnego strony nie może być uznana za dowód w sprawie  
z powodu niewiarygodności informacji w niej zawartych. Zgromadzony 
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materiał dowodowy nie potwierdził bowiem, by samochód był uszkodzony 
stopniu wskazanym w wycenie – ocena rzeczoznawcy była sprzeczna  
z faktem, że przedmiotowy samochód osobowy przeszedł pozytywne 
badania techniczne i został zarejestrowany (dopuszczony do ruchu). 

W kolejnej sprawie tego samego skarżącego, I SA/Bk 342/21,  
sąd oddalił skargę na postanowienie w przedmiocie określenia wysokości 
kosztów postępowania podatkowego – obciążenia skarżącego kosztami 
postępowania podatkowego z uwagi na wycenę wartości rynkowej pojazdu 
przez biegłego. Zdaniem sądu organ słusznie powołał się na art. 267 § 1  
pkt 4 o.p. oraz 104 ust. 10 u.p.a. przewidujący, iż koszty opinii biegłego  
lub biegłych ponosi podatnik, jeżeli wysokość podstawy opodatkowania 
ustalona z uwzględnieniem opinii biegłego odbiega co najmniej o 33 %  
od zadeklarowanej podstawy opodatkowania. Taka sytuacja miała miejsce 
w realiach niniejszej sprawy. 

WSA w Białymstoku oddalił również skargę w sprawie  
I SA/Bk 329/21, dotyczącej odmowy zwrotu podatku akcyzowego z tytułu 
dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodu osobowego. Organ uznał,  
że przedmiotowy samochód osobowy, od którego na terytorium kraju została 
zapłacona akcyza, jest samochodem, który został wcześniej zarejestrowany 
na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, a nadto 
skarżąca nie dokonała dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego 
samochodu osobowego. W ocenie organu oznacza to, że nie zostały 
spełnione warunki do zwrotu podatku akcyzowego przewidziane w art. 107 
ust. 1 u.p.a. Sąd stwierdził, że wbrew stanowisku skarżącej, przywołany 
przepis nie uzależnia możliwości zwrotu podatku akcyzowego od tego jaki 
podmiot dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu 
samochodu osobowego. Przeciwnie, już literalne brzmienie mającego 
zastosowanie w sprawie art. 107 ust. 1 u.p.a wskazuje, że czynność ta 
powinna być dokonana przez podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak 
właściciel samochodem osobowym lub też doszło do zrealizowania  
we własnym imieniu tej czynności.  Pojazd, który kupiła skarżąca, został 
zgłoszony jako utracony w wyniku przestępstwa przywłaszczenia 
dokonanego na terenie Niemiec. W związku z prowadzonym 
postępowaniem karnym ww. pojazd został zabezpieczony, a po ustaleniu, 
że jest własnością spółki z siedzibą w Niemczech, zwrócono go 
prawowitemu właścicielowi, za pośrednictwem pełnomocnika.  
Ze zgromadzonej przez organ pierwszej instancji dokumentacji wynikało 
zaś, że zwrot pojazdu nastąpił bez udziału skarżącej i w tym czasie skarżąca 
nim nie dysponowała. Dostawa wewnątrzwspólnotowa nie została dokonana 
przez skarżącą i nie sposób uznać też, że nastąpiła w jej imieniu. 
Przemieszczeniem pojazdu za granicę zajmował się zupełnie inny podmiot, 



60 
 

wobec czego omawiana przesłanka pozostaje nieaktualna. Skład orzekający 
dodał, że brak było również podstaw do przyznania racji skarżącej w kwestii 
przesłanki związanej z niezarejestrowaniem pojazdu na terytorium kraju 
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, a w szczególności z twierdzeniem, 
że czasowa rejestracja pojazdu jest jedynie czynnością techniczną  
nie rzutującą na spełnienie ww. warunku, gdyż z brzmienia art. 107 ust. 1 
u.p.a. wynika, że nawet czasowa rejestracja auta prowadzi do niemożności 
zwrotu podatku akcyzowego. 

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

W sprawach z zakresu dopłat do produkcji rolnej (symbol 6550)  
sąd w 2021 roku rozpoznał łącznie 60 spraw, w tym na rozprawie 49 spraw, 
a na posiedzeniu niejawnym 11 spraw. W roku sprawozdawczym do sądu 
nie wpłynęły skargi, ani nie rozpoznano spraw w zakresie spraw o symbolu 
6551, związanych z rentą strukturalną. 
 W sprawach o sygn. I SA/Bk 210/21 i I SA/Bk 215/21 sąd uchylając 
zaskarżoną decyzję stwierdził, że przyjęcie a priori, iż działki zadrzewione  
i zakrzaczone są wykluczone z definicji trwałych użytków zielonych stanowi 
o naruszeniu przez organ wskazanego przepisu art. 4 ust. 1 lit. h 
rozporządzenia nr 1307/2013. Zaprezentowane przez organ błędne,  
bo wybiórcze rozumienie tej regulacji, wyłączające wszelkie zadrzewienia  
i zakrzewienia z powierzchni trwałych użytków zielonych skutkowało tym,  
że organy, zarówno pierwszej jak i drugiej instancji nie podjęły w ogóle 
rozważań co do tego, czy, po pierwsze występujące na deklarowanych  
przez skarżącego działkach krzewy czy drzewa mogą nadawać się  
do wypasu, po drugie zaś, czy zachowano przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych. Brak dokonania ocen w tym zakresie świadczy, 
w ocenie sądu, o niewyczerpującym uzasadnieniu decyzji oraz  
o nierozpatrzeniu w sposób prawidłowy materiału dowodowego. Sąd zalecił 
organowi, aby dokonując wykładni pojęcia „trwałych użytków zielonych" miał  
również na uwadze to, że Unia Europejska wspiera praktyki rolnicze 
korzystne dla klimatu i środowiska, co wynika z pkt 37 Preambuły  
do rozporządzenia 1307/2013. 
 Z kolei w sprawach o sygn. akt I SA/Bk 127/21, I SA/Bk 128/21,  
I SA/Bk 129/21 sąd oddalając skargi w przedmiocie odmowy przyznania 
płatności stwierdził, że istotne jest ustalenie, czy strona skarżąca była  
w posiadaniu- w okresie mającym w tym względzie znaczenie – działek 
rolnych, które zgłosiła do rzeczonych płatności. Sąd podkreślił,  
że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalił się pogląd, z którym  
skład orzekający w pełni się zgadza, iż przyznanie płatności wiąże się  
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z faktycznym władztwem i użytkowaniem rolniczym danego gospodarstwa 
rolnego przez stronę wnioskującą, niezależnie od posiadania przez nią 
określonego tytułu prawnego do danego gruntu w rozumieniu przepisów 
prawa rzeczowego. Nie można tym samym otrzymać płatności za grunty 
rolne, których w roku objętym płatnością się nie posiada i nie prowadzi  
na nich działalności (upraw). 
 Warte odnotowania są też sprawy o sygn. akt I SA/Bk 435/21,  
I SA/Bk 436/21, I SA/Bk 437/21 oraz I SA/438/21, w których sąd uchylając 
zaskarżone decyzje stwierdził, że ocena czy w stanie faktycznym sprawy 
zachowanie skarżącego pozwala przyjąć, że w świetle art. 59 ust. 7 
rozporządzenia 1306/2013 uniemożliwiał on przeprowadzenie kontroli  
na miejscu, spoczywa na organie. W przedmiotowych sprawach sąd zgodził 
się z faktem, że TSUE w wyroku z 16 czerwca 2011 r., sygn. C-536/09, 
wskazał na autonomiczność  pojęcia „uniemożliwia przeprowadzenie kontroli 
na miejscu" na gruncie prawa Unii, a które to pojęcie podlega jednolitej 
wykładni we wszystkich państwach członkowskich w ten sposób, że obok 
zachowań umyślnych obejmuje ono każde działanie lub zaniechanie 
działania wynikające z niedbalstwa rolnika lub jego przedstawiciela, które  
w konsekwencji uniemożliwiło przeprowadzenie pełnej kontroli na miejscu, 
jeżeli ten rolnik lub jego przedstawiciel nie przyjął wszelkich środków, których 
można racjonalnie oczekiwać z jego strony dla zapewnienia 
przeprowadzenia w pełni tej kontroli. TSUE dodał jednocześnie, że wobec 
rozbieżności w poszczególnych wersjach językowych pojęcie to należy 
interpretować w świetle kontekstu, w który się wpisuje, ogólnej systematyki  
i celu uregulowania, którego jest częścią. W ocenie sądu w zakres tego 
pojęcia nie wpisuje się wyrażenie przez rolnika zdania, że przeprowadzenie 
kontroli nie będzie możliwe ze względu na epidemię koronawirusa, którą 
ewentualnie można by poczytywać jako brak zgody na podjęcie czynności 
kontrolnych. Z przepisów nie wynika jednak, by przeprowadzenie kontroli  
w jakikolwiek sposób zależało od wyrażenia (bądź nie) zgody przez 
kontrolowanego. Co więcej, kontrola taka nie musi być nawet zapowiedziana 
(art. 25 akapit pierwszy rozporządzenia nr 809/2014), a czynności kontrolne 
w ramach kontroli mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika 
także wówczas, gdy o kontroli rolnik został powiadomiony (art. 37 ust. 8 
ustawy o płatnościach). 
 W sprawie o sygn. akt I SA/Bk 189/21 sąd oddalając skargę 
stwierdził, że zadeklarowanie uprawy traw na gruncie ornym na powierzchni 
stanowiącej w bazie referencyjnej trwały użytek zielony nie może skutkować 
usunięciem warstwy TUZ. Przeciwnie – stwierdził, że powierzchnie te nadal 
stanowią trwały użytek zielony, co  wynika z legalnej definicji "trwałych 
użytków zielonych", zawartej w art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia  
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nr 1307/2013. Przekształcenie trwałego użytku zielonego na grunt orny, 
jednak z dalszą deklaracją na nim uprawy traw na gruntach ornych lub ich 
mieszanek lub innych pastewnych roślin zielnych oznacza, że obszar ten 
nadal jest traktowany jako TUZ.  Sąd stwierdził, że skoro działki ewidencyjne  
były wyłączone z płodozmianu przez okres co najmniej 5 lat, to organ  
I instancji prawidłowo ustalił, że przedmiotowe działki ewidencyjne  
nie kwalifikują się do przyznania płatności. 
 Na uwagę zasługiwała również sprawa o sygn. akt I SA/Bk 463/21  
w przedmiocie  przyznania płatności dobrostanowej (PROW 2014-2020)  
na 2020 r., w której sąd wywiódł, że art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 odwraca zasady obowiązujące na gruncie Kodeksu postępowania 
administracyjnego. Z ww. regulacji wynika, że prawodawca w sposób istotny 
zmodyfikował reguły procesowe obowiązujące na gruncie postępowania 
administracyjnego. Inicjatywa dowodowa i obowiązek dostarczenia 
dowodów w sprawie nie spoczywa - tak jak w postępowaniu toczącym się w 
trybie k.p.a. - na organie prowadzącym sprawę, lecz na stronie 
postępowania (osobie, która z udowodnienia faktu wywodzi skutki prawne). 
Organowi pozostaje jedynie w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał 
dowodowy - a zatem ten, który przedstawi strona postępowania. 
Przekazanie przez ustawodawcę inicjatywy dowodowej na rzecz 
wnioskodawcy nie pozbawia przy tym organów prawa dokonywania kontroli 
wniosków. Tym samym z postępowania dotyczącego przyznania 
przedmiotowej płatności wyłączony został art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a.  

 
7. Sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty 
skarbowej oraz innych podatków i opłat 

W 2021 roku wpływ spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych, 
podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
opłaty skarbowej oraz innych podatków i opłat ukształtował się na poziomie 
66 spraw, z czego większość stanowiły sprawy dotyczące podatku  
od nieruchomości – 44 sprawy. Oznacza to, że wpływ w porównaniu z rokiem 
ubiegłym przejawia tendencję spadkową, bowiem w 2020 r. kształtował się 
on odpowiednio na poziomie 124 spraw, w tym 73 dotyczyło podatku  
od nieruchomości. 
 W 2021 r. załatwiono łącznie 73 sprawy dotyczące tej tematyki  
(z roku 2020 przeszło na 2021 r. 7 spraw), z tego w 45 sprawach skargi 
zostały oddalone, w 9 sprawach uchylono zaskarżone decyzje lub akty,  
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w 15 odrzucono skargi, a w jednym przypadku umorzono postępowanie.  
W 3 przypadkach stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu prawa 
miejscowego w części. 
 Należy odnotować znaczny spadek spraw z tego zakresu, w których 
stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu w całości lub w części  
w porównaniu z rokiem ubiegłbym (32 sprawy w 2020 r. i tylko 3 sprawy  
w 2021 r.). Jednakże pewnym novum jest fakt, iż sprawach tych 
zagadnieniem spornym nie była kwestia różnicowania przez Radę Gminy 
stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności  
od liczby osób w gospodarstwie domowym (na podstawie u.c.p.g.), tak jak 
to było w roku ubiegłym, ale niezgodnego z prawem uregulowania normy 
odnoszącej się do wejścia w życie i uzyskania mocy prawnej przez uchwałę 
Rady podjętą w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 
Były to sprawy o sygn. I SA/Bk 482, 484 i 495/21. W dwóch sprawach  
(I SA/Bk 479 i 458/2) Sąd skargi oddalił. W sprawach, w których skarga 
została uwzględniona Sąd stanął na stanowisku, że przepis zaskarżonej 
uchwały jest nieczytelny i może wprowadzać w błąd, co do daty wejścia  
w życie uchwały. Sąd wskazał, że początek mocy obowiązującej uchwały 
oznacza jej wejście w życie. W ocenie Sądu taka regulacja jest  
nie do pogodzenia z zasadami demokratycznego państwa prawa, gdy chodzi 
o przepisy prawa miejscowego. Dodatkowo spójnik "i" w żaden sposób  
nie rozwiązuje tego problemu, bowiem inna jest data wejścia w życie aktu  
na podstawie wskazanego w § 7 terminu i inna na podstawie publikacji  
w dzienniku urzędowym. Jak zasadnie zauważa Skarżący określenie 
momentu wejścia w życie uchwały w taki sposób jak wskazuje § 7  
ww. uchwały nie warunkuje wejścia w życie tego aktu normatywnego od jego 
ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Stanowi to w ocenie sądu istotne 
naruszenie prawa. W konsekwencji sąd postanowił stwierdzić nieważność 
tego właśnie przepisu zaskarżonej uchwały w części obejmującej 
sformułowanie "wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.". Treść 
stosownego § uchwały powinna brzmieć: "Uchwała wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą  
od 1 stycznia 2021 r.". 
 Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące różnicowania przez Radę Gminy 
stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od 
liczby osób w gospodarstwie domowym (a więc sprawy, które przeważały  
w ubiegłym roku) to w roku 2021 wpłynęły tylko 2 takie sprawy, z czego  
w jednej skarga została oddalona (I SA/Bk 350/21), a w drugiej umorzono 
postępowanie sądowe z uwagi na cofnięcie skargi (I SA/Bk 381/21).  
W sprawie I SA/Bk 350/21 w ocenie Sądu organ nie zastosował, jak twierdzi 
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prokurator, kryterium nieznanego w ustawie, lecz takie, jakie wprost z niej 
wynika. Sąd przyznał rację Radzie Gminy, iż użyte w § 2 określenie  
"od jednego mieszkańca" stanowi po prostu odesłanie do § 1, jako wybranej 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie 
rozstrzygnięcie Sądu wynikło z tego, że stan faktyczny był odmienny  
od stanu zaistniałego w sprawach rozpoznanych w roku ubiegłym, w których 
Sąd stwierdzał nieważność aktu prawa miejscowego. 
 Wśród spraw dotyczących tematyki podatku od nieruchomości  
na szczególną uwagę zasługuje m. in. sprawa rozstrzygnięta wyrokiem  
z 3 listopada 2021 r., I SA/Bk 414/21, w której spółka będąca właścicielem 
stacji paliw zwróciła się do Prezydenta Miasta o udzielenie interpretacji 
indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie pytania:  
"Czy dystrybutory paliw i gazu podlegają opodatkowaniu podatkiem  
od nieruchomości jako budowle na podstawie przepisów art. 1a ust. 1 pkt 2 
u.p.o.l. w zw. z art. 3 pkt 1 u.p.b., art. 3 pkt 3 u.p.b. oraz art. 3 pkt 9 u.p.b.?" 
W otezowanym uzasadnieniu Sąd, analizując przepisy ustawy Prawo 
budowlane oraz u.p.o.l. przyznał rację organowi, iż dystrybutory paliwa 
stanowią urządzenia związane z obiektami budowlanymi w postaci 
zbiorników paliw i gazu. Nie można bowiem analizować funkcji tych 
urządzeń, nie odnosząc jej do miejsca ich zainstalowania, jakim w tym 
przypadku jest stacja paliw. Stanowi ona bowiem całość organizacyjno-
techniczną i jej podstawowym przeznaczeniem jest sprzedaż paliw 
konsumentom. Dlatego pozbawienie takiej stacji któregokolwiek z jej 
elementów składowych, do których niewątpliwie zaliczają się dystrybutory, 
pozbawiłaby stację możliwości pełnienia jej zasadniczej funkcji, jaką stanowi 
sprzedaż paliw. Sąd wskazał, że dystrybutory – odmierzacze paliw płynnych 
i gazu ziemnego – są urządzeniami stanowiącymi jeden z elementów 
składający się łącznie na budowlę jaką jest stacja paliw. W rezultacie, biorąc 
pod uwagę definicję budowli zawartą w przepisach prawa podatkowego  
tj. art. 1a ust 1 pkt 2 u.p.o.l., dystrybutory paliw i gazu podlegają 
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle. Wskazał też,  
że podobne stanowisko jest rozpowszechnione w orzecznictwie sądów 
administracyjnych, m.in.: WSA w Bydgoszczy – wyrok z dnia 24 października 
2018 r., sygn. akt I SA/Bd 626/18, WSA w Warszawie – wyrok z dnia  
24 lutego 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1666/20, czy też WSA Kielce - wyrok 
z dnia 7 października, sygn. akt I SA/Ke 485/21 - dostępne w CBOSA. 
 W innej wartej przytoczenia sprawie z zakresu podatku  
od nieruchomości (I SA/Bk 32/21), również zainicjowanej przed organem 
wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, spółka zadała pytanie:  
czy od dnia 1 stycznia 2017 r. infrastruktura stanowiąca bocznicę kolejową 
w G., w tym grunty rozumiane jako całe działki ewidencyjne, podlega 
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zwolnieniu od podatku od nieruchomości określonemu w art. 7 ust. 1 pkt 1 
lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych? 
Spór dotyczył oceny czy w świetle przedstawionego przez skarżącą stanu 
faktycznego infrastruktura kolejowa, której jest współwłaścicielką,  
jest zwolniona od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 
lit. a u.p.o.l. Sąd, uwzględniając skargę wskazał, że zgodnie z art. 7 ust. 1 
pkt 1 lit. a u.p.o.l. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.,  
dla spełnienia przesłanki udostępniania infrastruktury kolejowej 
przewoźnikom kolejowym nie jest istotne, jaki podmiot dokonuje 
udostępniania, w szczególności przepis ten nie przewiduje wymogu,  
by czynił to sam podatnik. Stwierdził ponadto, że w skład infrastruktury 
kolejowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. wchodzą całe działki 
ewidencyjne, choćby były zajęte pod infrastrukturę kolejową jedynie  
w części. 
 Należy przytoczyć także dwie sprawy (I SA/Bk 451 oraz 452/21),  
w których istota sporu dotyczyła ustalenia, jakim podatkiem - leśnym, czy też 
od nieruchomości - powinny być objęte grunty pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi, będące w zarządzie skarżącego Nadleśnictwa, 
objęte służebnością przesyłu przez firmę będącą operatorem napowietrznej 
linii wysokiego napięcia. W ocenie Sądu powyższe postanowienia umowne 
przesądzają o zasadności stanowiska organów, że grunty pod liniami 
napowietrznymi były zajęte w 2016 r. na prowadzenie działalności 
gospodarczej przez P. D. S.A, która prowadząc działalność w zakresie 
przesyłu energii elektrycznej, wykorzystywała w sposób trwały, dla potrzeb 
tej działalności, pasy techniczne pod napowietrznymi liniami 
energetycznymi. Pasy te zostały wytyczone w związku z przebiegającą linią 
energetyczną i są niezbędne do prowadzenia przesyłu energii. Fakt zajęcia 
gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej oznacza, że las zaczyna 
podlegać podatkowi od nieruchomości, i to według najwyższych stawek 
charakterystycznych dla przedmiotów opodatkowania związanych z taką 
działalnością. 
 Z kolei w sprawie o sygn. I SA/Bk 147/21 dotyczącej przesłanki  
do zastosowania zwolnienia z art. 7 ust. 1 pkt 6 u.p.o.l. Skarżący zarzucili 
organom błędne uznanie, iż w stosunku do nich nie znajduje zastosowania 
zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynku, na którym 
znajduje się wpisana do rejestru zabytków elektrownia miejska. Sąd uznał 
za organem, że Skarżący od czasu nabycia nie wykonywali wystarczających 
czynności dla uznania, że zarówno budynek zabytkowy, jak i grunt wpisany 
do rejestru zabytków są utrzymywane i konserwowane zgodnie z przepisami 
o ochronie zabytków. Sąd uznał pewne czynności zachowawcze  
za niewystarczające - stan zabytku w dalszym ciągu budził zastrzeżenia, 
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budynek wymagał szeregu napraw i remontów. Nie można zatem mówić  
o prawidłowym jego utrzymywaniu i konserwacji, pozwalającym  
na zastosowanie zwolnienia podatkowego, uregulowanego w art. 7 ust. 1  
pkt 6 u.p.o.l. Skład orzekający wskazał również, że skoro w świetle art. 38 
ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kontrolę  
w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów tej ustawy sprawuje 
wojewódzki konserwator zabytków, to ten organ jest też właściwy  
do określenia, czy dany zabytek jest, czy też nie jest utrzymywany  
i konserwowany zgodnie z przepisami tej ustawy. Opinia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków wydana w tym zakresie, korzysta w waloru 
dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 194 § 1 o.p.  
 Sąd uznał też, że kontrola przestrzegania i stosowania przepisów 
prawa w zakresie opieki nad zabytkami jest prowadzona przez organy 
nadzoru konserwatorskiego, więc za słuszne, co do zasady, należy uznać 
stanowisko, że organy podatkowe przed wydaniem decyzji podatkowej,  
w razie wątpliwości, mogą i powinny zwrócić się do się do nadzoru 
konserwatorskiego o stosowne informacje dotyczące konkretnego obiektu  
i wywiązywania się przez podatnika z ciążących na nim obowiązków  
w zakresie opieki nad zabytkiem. Informacje, udzielone przez właściwy 
organ nadzoru konserwatorskiego, powinny dotyczyć kwestii związanych  
ze stanem danego obiektu, obowiązkami ciążącymi na właścicielu obiektu, 
zwłaszcza wynikającymi z zaleceń i decyzji tego organu wydawanych  
na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
Natomiast kwestia oceny, czy i w jakim zakresie spełniony został określony 
w art. 7 ust. 1 pkt 6 u.p.o.l. warunek stosowania zwolnienia podatkowego, 
należy do organu podatkowego. 

 
8. Sprawy z zakresu prawa celnego 

W 2021 r. nastąpił spadek wpływu spraw o symbolu 6300 i wyniósł 
on 39 spraw (repertorium SA). Łącznie ze sprawami pozostałymi  
z poprzedniego okresu sprawozdawczego sąd w 2021 r. zakończył  
45 spraw. 

Podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, znaczącą 
grupę spraw stanowiły jednorodne sprawy ze skarg tego samego 
skarżącego, dotyczące powstania z mocy prawa długu celnego w przywozie 
oraz określenia kwoty należności celnych przywozowych w odniesieniu  
do oleju napędowego wprowadzonego na obszar celny Unii w zbiorniku 
pojazdu, a następnie usuniętego ze zbiornika tego pojazdu. Stany faktyczne 
w niniejszych sprawach były analogiczne. Kierowcy zatrudnieni w firmie 
skarżącego tankowali podczas podróży służbowych np. na Białoruś  
i do Rosji olej napędowy, który przewozili w zbiornikach pojazdów.  
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Po powrocie do Polski olej zlewali do zbiorników znajdujących się na terenie 
siedziby firmy. Skarżący, wprowadzając na obszar celny Wspólnoty towar  
w postaci oleju napędowego w zbiornikach pojazdów i korzystając  
z warunkowego zwolnienia z należności celnych przywozowych, o którym 
mowa w art. 41 oraz art. 107-110 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 
z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień 
celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10 grudnia 2009 r.) był zobowiązany  
do przestrzegania warunków zwolnienia z tych należności. Poprzez 
usunięcie paliwa ze zbiornika pojazdu i przetankowanie do zbiornika 
znajdującego się w miejscu siedziby firmy naruszył jednak warunek tego 
zwolnienia, co stwierdzał sąd, oddalając skargi (np. wyroki o sygn.:  
I SA/Bk 280/21, I SA/Bk 151/21, I SA/Bk 119/21, I SA/Bk 912/20). 

Grupa spraw (m.in.: I SA/Bk 441/21, I SA/Bk 384/21, I SA/Bk 356/21) 
dotyczyła dopuszczenia do obrotu folii tytoniowej, wytworzonej na terytorium 
Francji z tytoniu objętego procedurą uszlachetniania czynnego.  

Warto przy tym zauważyć, że problem ten był już wcześniej 
przedmiotem oceny tut. sądu, jak też NSA, który początkowo uchylał wydane 
przez WSA w Białymstoku wyroki oddalające skargi oraz zaskarżone decyzji 
(m.in.: orzeczenia z 5 sierpnia 2020 r., I GSK 709/20 i I GSK 726/20). 
Rozpoznając skargi wniesione na ponownie wydane w tym przedmiocie 
rozstrzygnięcia, sąd pierwszej instancji konsekwentnie je oddalał, 
przyznając rację organom, co skutkowało również oddalaniem skarg 
kasacyjnych przez NSA (zob. wyroki z 7 kwietnia 2021, I GSK 115/21,  
I GSK 86/21, I GSK 88/21 i I GSK 87/21). Przyjęta linia orzecznicza była 
kontynuowana także w tym okresie sprawozdawczym. 

W uzasadnieniach sąd zauważał, że skarżąca spółka, wskazując  
w polu 44 zgłoszenia na dokument informacyjny INF1 i wypełniając pole 47, 
ubiegała się o objęcie jej procedurą opisaną w art. 86 ust. 3 UKC  
tj. o określenie kwoty należności celnych przywozowych na postawie 
klasyfikacji taryfowej, wartości celnej, ilości, rodzaju i pochodzenia towarów 
objętych procedurą uszlachetniania czynnego w dnu przyjęcia zgłoszenia 
celnego dotyczącego tych towarów. Skład orzekający zauważył, że art. 86 
ust. 3 UKC jest przepisem szczególnym, stosowanym na wniosek 
zgłaszającego produkty przetworzone po procedurze uszlachetniania 
czynnego i po spełnieniu szeregu warunków przewidzianych w przepisach. 
Dla zastosowania procedury, zgodnie z tą regulacją, organ musi znać 
klasyfikację taryfową, wartość celną, ilość, rodzaj i pochodzenie towarów 
objętych procedurą uszlachetniania czynnego, obowiązujących w dniu 
przyjęcia zgłoszenia celnego dotyczącego tych towarów. Wbrew 
twierdzeniom strony skarżącej, nie jest wystarczające posiadanie informacji 
o wysokości należności celnych, lecz konieczne jest wskazanie również 
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elementów kalkulacyjnych składających się na wysokość kwoty należności 
celnych, w tym wartości celnej towaru. Jednocześnie omawiany przepis  
nie zawiera wytycznych co do tego, w jaki sposób poszczególne wymienione 
w nim elementy mają zostać przez stronę wykazane, zaś organ stoi  
na stanowisku, że skorzystanie z procedury przewidzianej w art. 86  
ust. 3 UKC wymaga spełnienia warunków określonych w art. 176 i art. 241 
ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego. Skład orzekający wskazywał więc, 
że podziela stanowisko organu, że przepis art. 241 ust. 1 Rozporządzenia 
Delegowanego znajduje zastosowanie w sprawie. Skoro strona skarżąca 
chce skorzystać ze szczególnego sposobu naliczania należności celnych 
przywozowych, winna wykazać, że zgłaszany do procedury dopuszczenia 
do obrotu towar jest produktem przetworzonym w ramach uprzednio 
zastosowanej procedury uszlachetniania czynnego. Przyjąć należy,  
że wobec braku uregulowania każdej indywidualnej sytuacji, które  
w praktyce mogą występować np. przy przechodzeniu procedur specjalnych 
(jak w sprawie niniejszej), jedynym przewidzianym w przepisach prawa 
celnego sposobem wykazania tego, że towar jest produktem przetworzonym 
w ramach uprzednio zastosowanej procedury uszlachetniania czynnego jest 
posiadanie dokumentu INF1 oraz, zgodnie z art. 241 Rozporządzenia 
Delegowanego – zgłoszenia celnego (kolejnego po procedurze 
uszlachetniania czynnego), w którym widnieje symbol Ucz oraz numer 
pozwolenia lub numer INF. Zgodzić się należy z organem, że jedynie 
zastosowanie dokumentu INF1 i art. 241 RD daje importerowi możliwość 
ubiegania się o zastosowanie w stosunku do zgłaszanych w przywozie 
towarów art. 86 ust. 3 UKC, gdy jest on podmiotem niebędącym 
posiadaczem pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania 
czynnego. Gdyby przyjąć tezę o niestosowaniu w sprawie takiej  
jak rozpoznawana art. 176 i 241 RD, niemożliwe byłoby zastosowanie  
przez podmiot w przywozie procedury przewidzianej art. 86 ust. 3 UKC,  
a jej zastosowanie zostałoby ograniczone jedynie do podmiotów 
posiadających pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania 
czynnego. 

W realiach rozpatrywanych spraw strona skarżąca przedstawiała 
organowi niekompletne dokumenty INF1, niestanowiące integralnej całości. 
W związku z tym organ powziął słuszne, zdaniem sądu, wątpliwości  
co do wiarygodności tych dokumentów. W przypadku więc, gdy zgłaszający 
nie posiada informacji o wartości celnej towaru przywiezionego  
do przetworzenia, nie jest on w stanie dokonać prawidłowo zgłoszenia 
celnego do procedury dopuszczenia do obrotu produktu przetworzonego  
z zastosowaniem metody przewidzianej w art. 86 ust. 3 UKC. 
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WSA oddalił także skargę w sprawie I SA/Bk 655/20. Istotą sporu  
w niniejszej sprawie było ustalenie, czy  skarżący w okresie ok. 3 miesięcy 
dokonał zwykłego importu paliwa z Białorusi, czy też dokonał niehandlowego 
przywozu o charakterze okazjonalnym, korzystającego ze zwolnień celnych 
i podatkowych na podstawie art. 41 Rozporządzenia 1186/2009,  
a to w związku z wykonaniem przez niego 20 przyjazdów do Polski  
z Białorusi przez przejście graniczne w Kuźnicy, wykonywanych zazwyczaj 
co 2-3 dni. Analizując stan faktyczny sprawy, sąd stwierdził, że wyjaśnienia 
strony w zakresie okazjonalności dokonywanych przywozów paliwa,  
w kontekście poczynionych przez organ ustaleń uznać należy  
za niewiarygodne. Argumentacja skarżącego odnośnie celu podroży stoi  
w sprzeczności z dowodami dotyczącymi ilości i częstotliwości odbytych 
podroży oraz czasem ich trwania. Skarżący na poparcie swoich tez 
przedłożył jedynie decyzję Wojewody Mazowieckiego z maja 2019 r.  
o udzieleniu żonie skarżącego zezwolenia na pobyt stały na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz kopię jej karty pobytu wystawionej  
11 czerwca 2019 r. Co jednak istotne, z kopii dokumentu potwierdzających 
posiadanie karty stałego pobytu wynika, iż żona skarżącego uzyskała prawo 
stałego pobytu w Polsce od czerwca 2019 r., zaś kontrola paliwa dotyczy 
okresu od 2 lutego 2018 r. do 28 kwietnia 2018 r. Zdaniem sądu celnie 
wskazał organ w zaskarżonej decyzji, że biorąc pod uwagę czas niezbędny 
na dojazd od przejścia granicznego w Kuźnicy do odległego o ok. 60 km 
Białegostoku oraz czas niezbędny na odwiedziny rodziny i realizację 
zakupów, czas trwania wizyty podróżnego w Polsce jest zbyt krótki na 
realizację deklarowanego przez stronę celu podróży - czyli odwiedzin 
rodziny w Białymstoku i zrobienie zakupów. Analiza częstotliwości 
odbywanych podróży i czas ich dokonywania prowadzi do wniosku,  
iż deklarowany przez Skarżącego cel podróży jest niemożliwy do realizacji.  

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

W 2021 roku rozpoznano 16 spraw zarejestrowanych w repertorium 
SA pod symbolem 6559. W 7 sprawach skargę oddalono, w 5 odrzucono,  
zaś w 4 skargi uwzględniono i uchylono zaskarżone rozstrzygnięcie.  

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

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

Sąd podkreślał, że to na wnioskodawcy ubiegającym się  
o dofinansowanie w ramach danego konkursu, spoczywa obowiązek 
rzetelnego i wyczerpującego przygotowania wniosku i dokumentacji 
aplikacyjnej. Skarżący, przystępując do konkursu, winien więc znać jego 
zasady, które zostały opublikowane i były dostępne dla wszystkich 
potencjalnych wnioskodawców w jednakowy sposób. Każdy uczestnik 
konkursu wyraża akceptację dla zasad konkursu i, chcąc uzyskać pomoc, 
musi się do tych zasad precyzyjnie stosować. Uczestnikom konkursu znane 
są zasady oceny poszczególnych kryteriów. Wnioskodawca jest zobowiązany 
do przedstawienia we wniosku informacji w sposób wyczerpujący, konkretny  
i czytelny. Ocena wniosku o dofinansowanie polega na analizie jego zapisów. 
Jeśli wnioskodawca nie zawarł danych, które były istotne dla oceny danej 
kwestii, oceniający mają prawo uznać, iż informacje w tym zakresie nie zostały 
przedstawione w sposób wystarczający. Tym samym brak pełnej informacji, 
bądź też podanie jej w sposób niejednoznaczny niesie dla aplikującego ryzyko 
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negatywnej oceny danego kryterium, jak miało to miejsce np. w sprawie  
I SA/Bk 142/21. 

Na uwagę zasługuje również sprawa o sygn. akt I SA/Bk 19/21,  
w której sąd częściowo uwzględnił skargę, co spotkało się z aprobatą NSA, 
który wyrokiem z 7 lipca 2021 r. oddalił skargę kasacyjną  
od ww. rozstrzygnięcia.  

Omawiana sprawa zawisła przed sądem pierwszej instancji  
po raz drugi, po jej przekazaniu do ponownego rozpoznania przez Naczelny 
Sąd Administracyjny. Realizując wytyczne zawarte w wyroku NSA,  
WSA ocenił dokonane przez Instytucję Zarządzającą ustalenia zauważając, 
że na tym etapie postępowania spór w sprawie dotyczy dwóch zasadniczych 
kwestii: prawidłowości przyjęcia przez Instytucję Zarządzającą, że podjęte  
przez spółkę działania wypełniły definicję nieprawidłowości w rozumieniu  
art. art. 2 pkt 36 rozporządzenia 1303/2013 oraz prawidłowości zastosowania 
Taryfikatora. Sąd nakreślił problem z ustaleniem prawidłowej wysokości 
korekty finansowej wskazując, że co do zasady wysokość korekt finansowych 
powinna odpowiadać wysokości szkody. Powinno się uchwycić różnicę 
pomiędzy wysokością rzeczywistych wydatków ze środków funduszy UE  
po wystąpieniu naruszenia a hipotetyczną wysokością takich wydatków  
w sytuacji, gdyby naruszenie nie miało miejsca. W sytuacji natomiast,  
gdy – tak jak ma to miejsce w rozpoznawanej sprawie – skutki finansowe 
naruszenia są pośrednie lub rozproszone, a zatem trudne do oszacowania  
i obliczenie konkretnego rozmiaru szkody wywołanej naruszeniem jest trudne, 
czy wręcz niemożliwe, dla ustalenia wysokości korekty, organ może posłużyć 
się metodą wskaźnikową, tj. obliczyć wysokość korekty jako iloczyn wskaźnika 
procentowego nałożonej korekty, wskaźnika procentowego 
współfinansowania ze środków funduszy UE i wysokości faktycznych 
wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia. Wskaźnik procentowy 
wyraża abstrakcyjny i uśredniony stopień "szkodliwości" danego naruszenia. 
Przyjmuje się, że jeżeli stwierdzona nieprawidłowość nie zostanie 
uwzględniona, to należy przyjąć wskaźnik procentowy odpowiadający 
najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia zawartej w tabeli. Przyjmuje się też, 
że posłużenie się metodą wskaźnikową ma charakter pomocniczy. 
Wskazując, że korekta powinna być powiązana z charakterem i wagą 
nieprawidłowości, sąd przywołał wyrok NSA z 20 kwietnia 2017 r. (sygn. akt  
II GSK 2846/15), który powołując się na uzasadnienie wyroku TSUE z dnia  
14 lipca 2016 r. w sprawie C-406/14 (Lex nr 2072157), wyjaśnił, że "kwotę 
korekty należy określić przy uwzględnieniu wszystkich konkretnych 
okoliczności, które są istotne z punktu widzenia kryteriów wskazanych w art. 
98 ust. 2 rozporządzenia, a mianowicie charakteru stwierdzonej 
nieprawidłowości, jej wagi oraz straty finansowej poniesionej przez dany 
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fundusz. W motywach wskazanego wyroku TSUE wskazał, że z definicji 
zawartej w art. 2 pkt 7 rozporządzenia 1083/2006 wynika, iż naruszenie prawa 
Unii stanowi nieprawidłowość w rozumieniu tego przepisu jedynie wtedy,  
gdy powoduje ono lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii 
w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku. Naruszenie takie należy 
uznać za nieprawidłowość, o ile może ono jako takie mieć skutki budżetowe. 
Natomiast nie trzeba udowadniać wystąpienia konkretnych skutków 
finansowych. TSUE przywołał stanowisko rzecznika generalnego oraz własny 
wyrok z dnia 21 grudnia 2011 r., Chambre de commerce et d’industrie  
de l’Indre (C-465/10, EU:C:2011:867, pkt 46, 47), wskazując, że Unia zmierza 
do finansowania z funduszy strukturalnych i funduszy spójności jedynie 
działań podejmowanych w całkowitej zgodności z prawem Unii. W odniesieniu 
do art. 98 rozporządzenia 1083/2006 TSUE wskazał, że przepis ów wymaga 
od państw członkowskich dokonania korekty finansowej w wypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości. Wymaga również ustalenia kwoty korekty, 
która ma zostać dokonana, przy uwzględnieniu trzech kryteriów, a mianowicie 
charakteru nieprawidłowości, jej wagi oraz straty finansowej poniesionej  
przez dany fundusz. Pierwsze obliczenie można przeprowadzić na podstawie 
taryfikatora zgodnego z zasadą proporcjonalności, co nie zmienia faktu,  
że przy ustalaniu końcowej kwoty korekty, która ma zostać dokonana, należy 
uwzględnić wszystkie szczególne cechy, jakie charakteryzują stwierdzoną 
nieprawidłowość, w porównaniu do elementów branych pod uwagę  
przy ustalaniu tego taryfikatora, które to cechy mogą uzasadniać dokonanie 
większej bądź niższej korekty. Dalej sąd wskazał, że analiza zapisów 
Taryfikatora pozwala zauważyć, że pod poz. 1 wskazuje on, jako rodzaj 
nieprawidłowości skutkującej korektą "nieprzestrzeganie w odpowiednim 
stopniu zasad jawności i przejrzystości" zaś pod poz. 4 "naruszenie zasady 
równego traktowania". W opisie pierwszej z wymienionych nieprawidłowości 
wskazano "zamówienie udzielone bez zapewnienia odpowiedniego stopnia 
konkurencyjności, co stanowi naruszenie zasady przejrzystości". W informacji 
zaś nr 3 (stanowiącej niejako wyjaśnienie nieprawidłowości wskazanej  
w poz.1) widnieje zapis "zasady równego traktowania i niedyskryminacji 
nakładają obowiązek przejrzystości, który polega na zagwarantowaniu,  
z korzyścią dla wszystkich potencjalnych oferentów, takiego poziomu 
upublicznienia informacji, który umożliwia dostęp do zamówienia w drodze 
konkurencji. Obowiązek przejrzystości wymaga, że przedsiębiorstwo mające 
siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego mogło mieć dostęp  
do odpowiednich informacji dotyczących zamówienia przed jego udzieleniem, 
w taki sposób, że przedsiębiorstwo może, wedle swej woli, wyrazić 
zainteresowanie uzyskaniem tego zamówienia".  
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Sąd podzielił stanowisko strony skarżącej, że taryfikator nie posługuje 
się przy nazywaniu nieprawidłowości terminem "konkurencyjności". W pojęciu 
zasady konkurencyjności mieszczą się, jak już wskazano, zasada uczciwości, 
równości, jawności i przejrzystości, jednak Taryfikator ujmuje je osobno - 
inaczej określa wagę naruszenia zasad jawności i przejrzystości, inaczej zaś 
zasadę równego traktowania. Prawidłowe zastosowanie Taryfikatora wymaga 
więc dokonania oceny nieprawidłowości w taki sposób, aby możliwie 
najbardziej adekwatnie ująć i zakwalifikować działanie Beneficjenta  
w kontekście naruszeń wymienionych w Taryfikatorze.  

W konkluzji sąd uznał za nieprawidłowe przyjęcie przez IZ, że skoro 
spółka naruszyła "zasadę konkurencyjności", to automatycznie naruszono też 
wymienioną pod poz. 1 Taryfikatora zasadę jawności i przejrzystości. Samą 
zasadę konkurencyjności skład orzekający uznał za na tyle pojemną,  
że ogólne przekonanie o jej naruszeniu nie może skutkować przyjęciem,  
że każdy jej przejaw może być podstawą do nałożenia korekty finansowej. 
Wyjaśniając zajęte stanowisko sąd powiązał realizację zasad przejrzystości  
i jawności przede wszystkim z prawidłowym udostępnieniem wszystkich 
informacji w wymagany w danym postępowaniu sposób i umożliwieniem 
uzyskania tych informacji wszystkim podmiotom chcącym wziąć udział  
w postępowaniu na jednakowych zasadach. W sprawie natomiast wszystkie 
podmioty zostały w ten sam sposób poinformowane o końcowym terminie 
realizacji projektu. Nie można od Beneficjenta wymagać udostępnienia takich 
informacji, których w chwili składania zapytania ofertowego on sam  
nie posiadał.  

Konkludując, sąd wyraził zapatrywanie, że dokonując korekty 
finansowej organ do tego uprawniony winien dokonać kwalifikacji naruszenia 
w taki sposób, który najbardziej adekwatnie będzie oddawał treść tego 
naruszenia, bacząc przy tym, aby nie nastąpiło jego nieuzasadnione 
rozszerzenie. Uznał, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie wykazało  
w sposób przekonujący, że doszło do naruszenia wymienionego w pkt 1 
Taryfikatora, tj. nieprzestrzegania w odpowiednim stopniu zasad jawności  
i przejrzystości. Zasadny okazał się więc zarzut skargi odnoszący się  
do nieprawidłowego zastosowania na gruncie tej sprawy Taryfikatora,  
co skutkowało uchyleniem zaskarżonej decyzji.  
 
10. Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

W roku 2021 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Białymstoku wpłynęło 151 skarg z zakresu budownictwa, w tym  
z poprzedniego okresu pozostało do rozpoznania 32 sprawy. W analizowanym 
roku sprawozdawczym załatwiono 160 spraw z tego zakresu, co w porównaniu 
z ubiegłym rokiem daje wpływ na nieco wyższym poziomie.  
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Największy odsetek spraw z tej kategorii stanowiły sprawy o symbolu 
6014 dotyczące rozbiórki obiektów budowlanych, oceny stanu technicznego  
i doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem  
(56 spraw), a także sprawy w przedmiocie pozwoleń na budowę oraz inne 
sprawy objęte symbolem 6010 (48 spraw). W dalszej zaś kolejności 
uplasowały się sprawy o symbolu 6012 dotyczące wstrzymania robót 
budowlanych, wznowienia tych robót i zaniechania dalszych robót (31 spraw) 
oraz sprawy sklasyfikowane symbolem 6019 dotyczące ustalenia wysokości 
opłaty legalizacyjnej oraz wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót 
budowlanych (21 spraw).   

Na tle spraw dotyczących pozwolenia na budowę, pozwolenia  
na użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, wykonywania innych 
robót niż budowa – zakwalifikowanych do kategorii oznaczonej symbolem 
6010, na szczególną uwagę zasługują sprawy o sygnaturach: 

– II SA/Bk 609/20, w której sąd oddalając skargę na decyzję 
zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami,  w odniesieniu  
do zgodności przedłożonego projektu budowlanego z zapisami planu 
miejscowego, zwrócił uwagę, że ze względu na konstytucyjną hierarchiczność 
źródeł prawa, wykładnia zapisów planu miejscowego nie może być sprzeczna 
z normami zawartymi w powszechnie obowiązujących ustawach  
i rozporządzeniach, a ze względu na konstytucyjnie chronione prawo 
własności (kształtowane m.in. zapisami planu miejscowego) nie może być 
również na tyle rozszerzająca, że finalnie doprowadzi do zakazu określonej 
zabudowy, pomimo tego, że postanowienia planu o takim zakazie zabudowy 
wyraźnie nie stanowią. W ocenie składu orzekającego wszelkie ustawowe 
ograniczenia prawa własności, w tym również ustalenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, nie mogą być interpretowane w sposób 
bardziej ograniczający prawo własności, niż wynika to z literalnego brzmienia 
ustaleń planu, a odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania 
pozwolenia na budowę może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy inwestycja  
w sposób oczywisty jest niezgodna z przepisami, w tym z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego; 

– w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 750/20 tutejszy sąd oceniając decyzję 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 
stacji bazowej telefonii komórkowej w zakresie zgodności projektu tejże 
inwestycji z wymaganiami ochrony środowiska wyraził z kolei pogląd,  
że dla ustalenia, czy w niniejszym przypadku mamy do czynienia z inwestycją 
mogącą znacząco oddziaływać na środowisko, a więc z taką dla której 
zachodzi konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, wymagane jest uwzględnienie kumulacji oddziaływań  
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lub sumowania się parametrów tego samego rodzaju przedsięwzięcia. 
Zdaniem sądu, pomimo, że przepisy § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko mają charakter norm ogólnych,  
to przepis § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia ma charakter normy uzupełniającej 
pozwalającej na rozstrzygnięcie, czy mamy do czynienia z inwestycją mogącą 
zawsze znacząco albo potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako 
całość. Żeby zatem ustalić, czy mamy do czynienia z inwestycją wymagającą 
decyzji środowiskowej, najpierw, zdaniem składu orzekającego, należy ustalić 
moc promieniowaną izotropowo dla pojedynczej anteny, a następnie 
uwzględnić kumulację oddziaływania anten wynikającą z działania stacji jako 
całości. Stąd też, powołując się na zasadę przezorności sąd doszedł  
do wniosku, że badania oddziaływania inwestycji w postaci stacji bazowej 
telefonii komórkowej (składającej się z kilku anten sektorowych) powinno 
nastąpić jako całości, z uwzględnieniem zjawiska kumulacji; 

– w sprawie o sygn. akt II SA/BK 101/21 tutejszy Sąd  rozpoznając 
sprzeciw od decyzji kasacyjnej, wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a., 
uchylającej decyzje o odmowie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę budynku 
handlowo – usługowego, wyraził jednoznaczne stanowisko, że uchybienie 
polegające na braku ustaleń w zakresie wyrażenia zgody właściciela budynku 
na rozbiórkę nie mogło być uzupełnione na etapie postępowania 
odwoławczego, gdyż uniemożliwiłoby to stronom postępowania czynny udział 
przed organami obydwu instancji, a to z kolei naruszałoby zasadę 
dwuinstancyjności postępowania. 

Jako istotne w omawianej kategorii należy ocenić też orzeczenie 
wydane w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 170/21, w której sąd przypomniał,  
że postępowanie legalizacyjne jest dobrowolne, a warunkiem jego 
pozytywnego przeprowadzenia jest wykonanie przez inwestora (inwestorów) 
w terminie nałożonych przez organ obowiązków. W ramach  regulacji art. 48  
i art. 49 ustawy Prawo budowlane ustawodawca określił bowiem kolejne etapy 
postępowania legalizacyjnego, przyjmując, że na każdym z nich organ 
nadzoru budowlanego poddaje swojej ocenie inne zagadnienie,  
lub ewentualnie bada je w innym aspekcie. Na tej podstawie skład orzekający 
doszedł do wniosku, że co do zasady, w incydentalnym postanowieniu  
o ustaleniu opłaty legalizacyjnej, organ nie powinien wyprzedzająco badać 
zagadnień merytorycznych, dotyczących oceny projektu budowlanego i samej 
inwestycji, jako że są one przedmiotem decyzji zatwierdzającej projekt 
budowlany, wieńczącej postępowanie legalizacyjne. Zgodność realizowanej 
bez pozwolenia na budowę inwestycji z przepisami o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z innymi przepisami,  
w tym techniczno–budowlanymi, znajduje bowiem swój formalny wyraz  
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w decyzjach kończących postępowanie legalizacyjne, wydawanych  
na podstawie art. 49 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane. 

W ramach omawianej kategorii zwrócić też należy uwagę na sprawę 
o sygn. akt II SA/Bk 262/21, w której sąd wyjaśnił, że w wyniku uchylenia  
z dniem 11 lipca 2003 r. art. 35 ust. 2 ustawy Prawo budowlane regulującego 
zasadę oceny materialnych rozwiązań projektu budowlanego przez organ  
(na mocy art. 1 pkt 28 lit. b. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy 
- Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw; Dz. U. Nr 80, poz. 718), 
wprowadzona została zasada wyłącznej odpowiedzialności projektanta oraz 
osoby sprawdzającej za projekt architektoniczno-budowlany. Uprawnienia 
kontrolne organu administracji architektoniczno-budowlanej, który prowadzi 
postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
ewentualnie o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, zostały 
w jej wyniku ograniczone wyłącznie do kompetencji obejmującej sprawdzenie 
zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, względnie decyzji o warunkach 
zabudowy, a także wymaganiami ochrony środowiska oraz do sprawdzenia 
wymogów z art. 35 ust. 1 pkt 3-5 ustawy Prawo budowane. Od 11 lipca  
2003 r. organ architektoniczno-budowlany, nie jest zatem uprawniony  
do badania zgodności projektu budowlanego z innymi przepisami prawa,  
w tym z przepisami techniczno-budowlanymi (warunkami technicznymi). 
Rozszerzająca w tym względzie interpretacja uprawnień organu, oznaczałaby 
w istocie przywrócenie uchylonej zasady oceny materialnych rozwiązań 
projektu budowlanego przez organ (vide: uchylony art. 35 ust. 2 U.p.b.)  
i stanowiłaby naruszenie kardynalnej zasady związania organów administracji 
publicznej prawem. Tylko zatem projekt zagospodarowania działki (terenu) 
podlega kontroli właściwych organów w pełnym zakresie, tj. pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Podobny pogląd 
wyraził tut. sąd w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 397/21 podkreślając, że z uwagi 
na fakt, że projekt budowlany stanowi dokument sporządzany przez osoby 
posiadające fachową wiedzę, stanowi swego rodzaju dokument ekspercki, 
który winien być przy tym spójny, logiczny, zaś przedstawiony w nim tok 
rozumowania oraz rozwiązania nie powinny budzić wątpliwości. Co do zasady 
za przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania projektowe i architektoniczne 
odpowiada bowiem projektant, zaś organy mają ograniczoną możliwość 
ingerowania w kształt projektu i zamierzenia inwestycyjnego. 

Interesujący z punktu widzenia analizowanego zakresu spraw wydaje 
się również wyrok w sprawie II SA/Bk 526/21, w którym WSA w Białymstoku 
rozważając kwestię związania organu administracji budowlanej 
postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w zakresie usytuowania budynku przy granicy nieruchomości, wyraził pogląd, 
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że z treści art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane nie sposób wywieść 
kompetencji organu architektonicznego do badania słuszności postanowień 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rozważania,  
czy budowa przy granicy może być zrealizowana z uwagi na interes 
właściciela sąsiedniej nieruchomości, jeżeli prawo do takiej zabudowy wynika 
z przepisów prawa miejscowego. W przypadku budowy obiektu w odległości 
1,5 m od granicy z działką sąsiednią, przy spełnieniu warunku 
dopuszczalności w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
interes właściciela sąsiedniej nieruchomości chroniony jest w zakresie 
wymaganym przepisami odrębnymi oraz w zakresie spełnienia wymogów 
paragrafów rozporządzenia enumeratywnie wymienionych w § 12 ust. 1,  
dla którego § 12 ust. 2 warunków technicznych stanowi kontynuację. Mając 
zatem na uwadze treść § 12 ust. 2 warunków technicznych, wskazującego  
na dopuszczalności sytuowania budynku w odległości 1,5 m od granicy  
z działką sąsiednią, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość, ocena 
dopuszczalności spornego usytuowania budynku w niniejszej sprawie, 
powinna dotyczyć spełnienia warunków, o których mowa w § 13, 19, 23, 36, 
40 i 60 oraz 271-273 warunków technicznych. 

W ramach grupy zagadnień o symbolu 6012 warto z kolei zwrócić 
uwagę na cztery sprawy. Pierwsza sprawa zarejestrowana pod sygn. akt  
II SA/Bk 824/21, w której sąd przesądził, że w przypadku realizacji przyłącza 
w trybie art. 29a ustawy Prawo budowane organy administracji publicznej  
nie uczestniczą w procederze przyłączania do sieci wodociągowej,  
a w konsekwencji nie weryfikują prawidłowości podjętych w tym względzie 
czynności. Kompetencja organu administracji publicznej w tym zakresie 
sprowadza się jedynie do ustalenia, czy przyłącze zostało wykonane legalnie, 
a więc z zachowaniem warunków z art. 29a ust. 1 ustawy Prawo budowlane. 
O legalności przyłącza w takiej sytuacji przesądza więc samo ustalenie,  
że inwestor zrealizował je w ramach unormowanej tam procedury. Dopiero  
w przypadku stwierdzenia, że zawarte w ww. przepisie warunki nie zostały 
dochowane, organ nadzoru budowlanego obowiązany jest dokonać 
weryfikacji, czy budowa przyłącza została przez inwestora zgłoszona  
na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, a jeśli nie – 
wdrożyć procedurę naprawczą z art. 50 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. 

Z punktu widzenia orzecznictwa tut. sądu ważna teza została też 
zawarta w wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 24/21. Sąd przyjął bowiem, 
że zaprzeczeniem zasady, zgodnie z którą przepisy ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 282 z późn. zm.) nie są lex specialis wobec przepisów ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Postępowanie organu nadzoru 
budowlanego, który w postępowaniu naprawczym rezygnuje z możliwości 
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wydania określonej decyzji na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo 
budowlane oznacza przeniesienie kompetencji na rzecz wyłącznej 
kompetencji konserwatora zabytków. Tymczasem dokończenie postępowania 
naprawczego prowadzonego na podstawie art. 50-51 tej ustawy nie może 
nastąpić w postępowaniu przed wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
Przepisy ustawy o ochronie zabytków nie uzależniają bowiem możliwości 
wykorzystania przysługujących organom instrumentów nadzoru 
konserwatorskiego od legalności prowadzonych prac budowlanych  
pod względem wymogów stawianych przez Prawo budowlane. W tym więc 
znaczeniu przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie są lex 
specialis wobec przepisów prawa budowlanego, nie stanowią też super norm 
wyłączających przepisy prawa budowlanego i umożliwiających dokończenie 
postępowania naprawczego lub legalizacyjnego wyłącznie w oparciu  
o te przepisy. 

Istotny jest również wyrok w sprawie o sygn. akt II SA/BK 38/21,  
w którym tutejszy sąd uchylając postanowienie inspektora nadzoru 
budowlanego w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych i nałożenia 
obowiązku przedłożenia określonych dokumentów stwierdził, że legalizacja 
obiektu, a tym samym i przedłożenie przez stronę wymaganych dokumentów, 
jest jej uprawnieniem, a nie obowiązkiem, jednakże powinna ona mieć  
na względzie, że bez ww. dokumentacji organ nie może wydać decyzji  
o zatwierdzeniu projektu budowlanego, bowiem wykonanie obowiązków,  
o których mowa w art. 48 ust. 3 ustawy Prawo budowlane (w brzmieniu sprzed 
tej nowelizacji) jest obligatoryjnym elementem procesu legalizacji. Jeżeli 
inwestor nie wykona nałożonych na niego obowiązków w toku postępowania 
legalizacyjnego, przyjmuje się, że rezygnuje on z możliwości legalizacji 
obiektu, co skutkuje wówczas wydaniem decyzji o nakazie rozbiórki. Zatem  
w dużym stopniu to od inwestora zależy, czy w stosunku do samowolnie 
wybudowanego obiektu budowlanego zostanie orzeczony nakaz rozbiórki,  
czy nie.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 203/21 sąd oddalając skargę  
na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
wstrzymujące inwestorowi prowadzenie robót budowlanych przy samowolnie 
wybudowanej wytwórni mas bitumicznych, przesądził z kolei kwalifikację 
wytwórni mas bitumicznych jako budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy 
Prawo budowlane wskazując, że elementy wytwórni mas bitumicznych będą 
stanowiły budowlę pod warunkiem, że będą stanowiły całość techniczno-
użytkową. Na całość techniczno-użytkową będą natomiast składać się 
wszystkie urządzenia powiązane ze sobą w jednorodną całość, tworząc jeden 
obiekt budowalny (budowlę) służącą określonym celom tj. produkcji masy 
bitumicznej. Jeśli taki związek istnieje, wówczas nie można rozbijać wytwórni 
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mas bitumicznych na elementy o charakterze budowlanym i niebudowlanym. 
Skład orzekający zaakcentował jednocześnie, że pomimo podnoszonego 
funkcjonalnego i czasowego związku z budową drogi, budowla o takiej skali  
i rozmiarze, rodzącą określone negatywne skutki dla środowiska, nie może 
być traktowana jako zaplecze budowlane w sposób zupełnie dowolny przez 
inwestora czy wykonawcę robót budowlanych, bez możliwości jakiejkolwiek 
weryfikacji zarówno jej lokalizowania (bez udziału stron – właścicieli 
nieruchomości sąsiednich) i prawidłowości wykonanych przy tym robót 
budowlanych, tym bardziej, że bezspornie jest ona budowlą w świetle art. 3 
pkt 3 prawa budowlanego. 

W ramach omawianej kategorii ważny jest również wyrok w sprawie  
II SA/Bk 217/21, w którym sąd jednoznacznie orzekł, że organy nadzoru 
budowlanego są uprawnione do kontroli ww. inwestycji prowadzonej przez 
inwestora pod rządami art. 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm., „specustawa”). 
Zdaniem składu orzekającego, spełnienie formalnych wymogów dotyczących 
informacji, o której mowa w art. 12 ust. 2 i 3 specustawy, nie spowodowało, 
 że wszelkie organy administracji publicznej, w granicach swojej właściwości, 
utraciły prawo kontroli inwestora co do jego zamierzenia inwestycyjnego  
i oceny, czy owe zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z prawem. Organy 
nadzoru budowlanego jako ustawowo powołane do przestrzegania 
prawidłowej realizacji procesu inwestycyjnego były i nadal są nie tylko 
uprawnione, ale i zobowiązane do kontroli każdego zamierzenia 
inwestycyjnego, które powołuje się na korzystanie z art. 12 specustawy. 
Dokonując z kolei interpretacji treści art. 12 ust. 1 i 2 specustawy sąd stanął 
na stanowisku, że  w związku z tym, iż ww. regulacja przesuwa środek 
ciężkości wszelkich ocen w stronę pojęcia „w związku z przeciwdziałaniem 
COVID-19”, to błędne jest poprzestanie na wykładni literalnej, a konieczne  
i uzasadnione jest sięgnięcie do wykładni celowościowej i funkcjonalnej,  
przy uwzględnieniu okoliczności faktycznych panujących w dacie 
przyjmowania owych rozwiązań prawnych. Dla oceny zaś, które z tych działań 
mogą zostać zaliczone do działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-
19, nie bez znaczenia, zdaniem sądu, pozostaje fakt, iż przepis art. 12 
specustawy był przepisem czasowym (zgodnie z art. 36 ust. 1 specustawy 
utracił moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy),  
a zatem przez ten pryzmat należy oceniać uprawnienia podmiotów, do których 
był kierowany. Działania podejmowane w ramach tego przepisu miały się 
zamknąć wraz z utratą jego mocy. Analogiczne rozumienie art. 12 ust. 1 
specustawy oraz uprawnienia organów nadzoru budowlanego do kontroli 
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działań inwestycyjnych rozpoczętych pod rządami art. 12 specustawy tutejszy 
sąd zaprezentował we wcześniejszym swoich orzeczeniach o sygn. akt  
II SA/Bk 367/21, II SA/Bk 369/21 oraz II SA/Bk 253/21. 

Inne orzeczenie, na które warto zwrócić uwagę w przedziale spraw  
o symbolu 6012 to sprawa o sygn. akt II SA/Bk 686/21, w której sąd próbując 
zdefiniować pojęcie „utwardzenia terenu” doszedł do wniosku, że jakkolwiek 
przepisy ustawy Prawo budowlane nie zawierają norm, które definiowałyby to 
pojęcie, to są to wszelkiego rodzaju prace, które wiążą się z utwardzeniem 
powierzchni gruntu z wykorzystaniem materiałów budowlanych takich jak 
wykonanie płyty betonowej, ułożenie kostki brukowej itp. Wykonanie 
utwardzenia powierzchni gruntu działki budowlanej i przeznaczenie  
tak utwardzonego terenu może być zatem różne, ale roboty budowlane 
wykonywane na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 5 prawa budowlanego nie powinny 
doprowadzić do powstania obiektu budowlanego wymagającego uzyskania 
pozwolenia na budowę. Utwardzenie gruntu może jednak stanowić odrębną 
budowlę, o ile jest dokonywane w celu powstania obiektu budowlanego  
o oznaczonej funkcji. Wówczas tak urządzony (tj. utwardzony) teren, pełni 
samodzielną funkcję jako np.: plac składowy, manewrowy, postojowy,  
czy parkingowy albo droga wewnętrzna. W konsekwencji, gdy utwardzenie 
terenu pełni funkcję samodzielną lub dominującą, a nie służebną, wymagane 
jest uzyskanie pozwolenia na budowę, wedle ogólnej zasady z art. 28 ust. 1 
u.p.b. Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu działki budowlanej  
i przeznaczenie tak utwardzonego terenu może być zatem różne, ale roboty 
budowlane wykonywane na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 5 u.p.b. nie powinny 
doprowadzić do powstania obiektu budowlanego wymagającego uzyskania 
pozwolenia na budowę. Analogiczny pogląd wyraził tut. sąd w sprawie  
o sygn. akt II SA/Bk 370/21.  

Istotne zagadnienia, jakie pojawiły się w kategorii oznaczonej 
symbolem 6014, obrazują z kolei sprawy: 

– II SA/Bk 666/20, w której sąd wyprowadził tezę, że jeżeli obiekt 
budowlany zagraża lub jest użytkowany w sposób zagrażający dobrom  
o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w trybie art. 66 ust. 2 
tej ustawy, może polegać na budowie nowego obiektu budowlanego (płyty 
gnojowej i zbiornika na gnojowicę). Sąd przypomniał jednocześnie,  
że wydając decyzję w trybie art. 66 ust. 1 ustawy, organ ocenia istnienie 
zagrożeń dla dóbr wymienionych w tym przepisie według stanu faktycznego  
i prawnego istniejącego w dacie orzekania; 

– II SA/Bk 665/20, w której skład orzekający kontrolując 
postanowienie nakazujące przedłożyć ekspertyzę stanu technicznego muru 
oporowego zwrócił uwagę, że użycie w art. 81c ust.2 ustawy Prawo budowlane 
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nieostrych pojęć "uzasadnione wątpliwości" oraz "odpowiednie ekspertyzy", 
powoduje, że zarówno określenie zakresu żądanej przez organ oceny 
technicznej czy ekspertyzy, jak i uzasadnienie podjętych działań w trybie tego 
przepisu muszą być oparte na szczegółowej analizie stanu faktycznego 
konkretnej sprawy i wymagają wyczerpującego uzasadnienia. Skorzystanie  
z rozwiązania zawartego w art. 81c ust. 2 ustawy Prawo budowlane musi być 
zatem spowodowane uzasadnionymi wątpliwościami, nie chodzi przy tym  
o jakiekolwiek wątpliwości, lecz o wątpliwości uzasadnione, tj. kwalifikowane. 
Stosując wspomniany przepis nie można bowiem dokonywać wykładni 
rozszerzającej. Analogiczne stanowisko tut. sąd zaprezentował w wyroku  
o sygn. akt II SA/Bk 229/21; 

– II SA/BK 796/20, w której sąd doszedł do konkluzji, że zastosowanie 
w sprawie będącej przedmiotem kontroli przepisów art. 50-51 ustawy Prawo 
budowlane, regulujących tryb naprawczy doprowadzenia obiektu do stanu 
zgodności z prawem, stanowi realizację zasady retrospektywności  
a nie retroaktywności prawa, bowiem chodzi o zastosowanie nowych 
przepisów do stanu niezgodnego z prawem ciągle istniejącego, który  
nie zakończył się pod rządami ustawy poprzednio obowiązującej (lex retro non 
agit jest zakazem stosowania przepisów nowych, nieobowiązujących jeszcze 
w dacie zaistnienia określonego zdarzenia prawnego, które już się zakończyło 
pod rządami poprzednich przepisów). Do opisanej wyżej zasady 
retrospektywności nawiązał tut. sąd również w orzeczeniu o sygn. akt  
II SA/Bk 462/21;  

– II SA/BK 825/20, w ramach której skład orzekający, powołując się 
treść uchwały 7 sędziów NSA z dnia 10 stycznia 2011 r., sygn. II OPS 2/10, 
przypomniał, że właściwy organ nadzoru budowlanego prowadząc 
postępowania w oparciu o tryb z art. 50-51 ustawy Prawo budowane  
ma obowiązek zweryfikować również to, czy inwestor w zakresie 
prowadzonych robót budowlanych dysponuje prawem do dysponowania 
nieruchomością. Nie do zaakceptowania jest bowiem pogląd,  
że dopuszczalne byłoby zalegalizowanie robót budowlanych wykonanych 
przez inwestora z naruszeniem prawa własności osób trzecich.  
Sąd w komentowanym orzeczeniu zaakcentował również, że skoro 
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane stanowi co do zasady 
czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu, to w odniesieniu  
do nieruchomości, która objęta jest współwłasnością, wylegitymowanie się 
prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oznacza 
konieczność przedstawienia przez inwestora zgody wspólnoty mieszkaniowej, 
bądź zastępującej ją orzeczeniem sądu; 

– II SA/BK 848/20, w której sąd analizując możliwość uznania prac 
niwelacyjnych, polegających na wyrównywaniu bądź podwyższeniu poziomu 
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gruntu, za roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, doszedł 
do wniosku, że ziemia nawieziona na działkę, nawet w dużej ilości, nie mająca 
żadnej konstrukcji, nie stanowi całości techniczno-użytkowej. Nie jest zatem 
budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, a jej zwożenia i wyrównania nie 
można uznać za wykonywanie robót budowlanych. W ocenie sądu nie można 
też przyjąć, aby samo przesunięcie mas ziemnych, do jakiego doszło  
w okolicznościach kontrolowanej sprawy, stanowiło element wzniesienia 
jakiegoś obiektu budowlanego, w tym powstania budowli ziemnej,  
tym bardziej, że powstałe w wyniku tych prac zmiany na działce nie miały 
charakteru kubaturowego, a także nie były pracami przygotowawczymi  
pod budowę. 

W ramach omawianej kategorii należy zwrócić uwagę też  
na orzeczenie o sygn. akt II SA/Bk 859/20, w którym skład orzekający 
wyprowadził tezę, że w sytuacji braku możliwości zastosowania,  
w postępowaniu legalizacyjnym, przepisu art. 51 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane, egzekwowanie obowiązków nałożonych na inwestora  
na podstawie art. 51 ust. 1  pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, powinno 
nastąpić w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1438). 

Jako istotny w tym zakresie spraw należy uznać też wyrok w sprawie 
o sygn. akt II SA/Bk 537/21, w którym sąd odwołując się do brzmienia art. 71 
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane uznał, że podjęcie działalności klubu 
nocnego, nawet w stosunku do poprzednio prowadzonej działalności 
gastronomicznej skutkuje zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
wymagającą zgłoszenia, stosownie do art. 71 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy.  
W ocenie sądu klub nocny, w sposób oczywisty wpływa na warunki w zakresie 
emisji hałasu i drgań oraz układu obciążeń, a więc kształtuje warunki 
higieniczno – sanitarne i ochrony środowiska. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 320/21 tutejszy sąd podjął z kolei 
próbę dookreślania pojęcia „placu zabaw”, niezdefiniowanego w ustawie 
Prawo budowlane,  wskazując, że jest to niewielki zbiór obiektów małej 
architektury, wydzielony z przestrzeni za pomocą niewysokiego ogrodzenia. 
W ocenie składu orzekającego, co do zasady plac zabaw nie stanowi sam  
w sobie jako plac zabaw obiektu małej architektury (w odróżnieniu od jego 
poszczególnych elementów) oraz nie stanowi budowli jako całości użytkowej. 
Zgodnie z art. 3 pkt 3 in fine prawa budowlanego, immanentną cechą budowli 
jest bowiem istnienie i funkcjonowanie jej jako całości użytkowej. Tymczasem 
poszczególne urządzenia spornego placu zabaw mogły stanowić przedmiot 
odrębnego wykorzystania zgodnie z ich celem, bez konieczności 
jednoczesnego korzystania z pozostałych. Plac zabaw stanowi zatem zestaw 
pojedynczych urządzeń oddzielnie będących obiektami małej architektury. 
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Interpretacji pojęcia „plac zabaw” podjął się również skład orzekający  
w sprawie II SA/BK 593/21 wywodząc, że jest to pewna przestrzeń (miejsce) 
wydzielona z jakieś całości, przeznaczona do zabawy dla dzieci. Niewielki 
zbiór obiektów małej architektury, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
niewysokiego ogrodzenia. Wyposażenie placu zabaw stanowią zazwyczaj 
takie urządzenia jak np.: piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawka, karuzela, bujak 
czy system drabinek, a ich istnienie pozwala na stwierdzenie, że dany plac 
zabaw jest zagospodarowany. W ocenie sądu place zabaw są często 
ogradzane, ale nie jest to konieczne do tego, aby tak dane miejsce 
zakwalifikować.  

Wśród spraw o symbolu 6019 na pozytywną sygnalizację zasługuje 
natomiast sprawa o sygn. akt II SA/Bk 826/20, w której sąd przypomniał,  
że w przypadku gdy pozwolenie na budowę zostało udzielone kilku osobom, 
np. małżonkom, wystarczy że jeden z inwestorów wymienionych w decyzji  
o pozwoleniu na budowę zawiadomi o zakończeniu budowy. Przepis art. 57 
ust. 1 ustawy prawo budowlane nie daje podstaw bowiem do przyjęcia,  
że w przypadku gdy decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana  
na rzecz więcej niż jednego podmiotu, wszystkie te podmioty (wszyscy 
inwestorzy) muszą złożyć wspólne zawiadomienie o zakończeniu budowy. 
Natomiast już w postępowaniu administracyjnym wywołanym takim 
zawiadomieniem, w szczególności w razie wydania decyzji o sprzeciwie, 
muszą brać udział w charakterze stron postępowania wszyscy inwestorzy, 
bowiem dotyczy ono interesu prawnego każdego z nich. 

Kontrolując z kolei postanowienie w przedmiocie ustalenia opłaty 
legalizacyjnej, WSA w Białymstoku w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 423/21 zajął 
stanowisko, że opłata legalizacyjna nie jest karą, gdyż postępowanie 
legalizacyjne, w toku którego zapada postanowienie ustalające taką opłatę, 
stwarza inwestorowi możliwość uniknięcia rozbiórki samowolnie 
wybudowanego (rozbudowanego, nadbudowanego) obiektu budowlanego,  
z której ma on prawo, a nie obowiązek, skorzystać. Opłata legalizacyjna  
jest wprawdzie obowiązkowym elementem procesu legalizacji samowolnie 
wybudowanego obiektu, a jej uiszczenie jest podstawą do legalizacji obiektu, 
lecz opłata ta ma charakter dobrowolny i stanowi alternatywę dla sankcji 
rozbiórki samowoli budowlanej, przewidzianej w art. 48 ust. 1 prawa 
budowlanego.  

 W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 76/21 tut. sąd przesądził z kolei,  
że w kontekście regulacji art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane, nie jest 
możliwe wykonanie obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt,  
o tych samych parametrach i właściwościach użytkowych, już istnieje.  
Jeżeli obiekt, którego dotyczy zgłoszenie (lub obiekt o analogicznych 
właściwościach) został już zrealizowany, nie ulega wątpliwości, że wymóg 
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powyższy nie został spełniony i w takiej sytuacji obowiązkiem właściwego 
organu jest wniesienie sprzeciwu na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 3 w zw. z art. 
30 ust. 5 ustawy prawo budowlane.  

Kontrolując natomiast decyzję w przedmiocie wniesienia sprzeciwu 
wobec zamiaru wykonania tablicy reklamowej skład orzekający w sprawie  
o sygn. akt II SA/Bk 520/21 przypomniał, że cecha "trwałego związania  
z gruntem" sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale,  
by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom 
zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przemieszczenie  
lub przesunięcie na inne miejsce. Przy czym dla przyjęcia trwałego związania 
z gruntem rozstrzygającego znaczenia nie ma to, czy obiekt budowlany 
posiada fundamenty, czy nie, ponieważ trwale związane z gruntem są również 
budowle posadowione na powierzchni gruntu w sposób uniemożliwiający ich 
przemieszczanie. W konsekwencji sąd doszedł do wniosku, że o tym,  
czy kontrolowane urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem,  
nie decyduje wyłącznie metoda i sposób związania z gruntem, ale też to, czy 
wielkość konkretnego urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy 
bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego związania z gruntem. 

W pozostałych sprawach przedmiotowej kategorii nie odnotowano 
rozstrzygnięć, które w sposób zasadniczy wniosłyby nowe stanowiska  
do orzecznictwa sądów administracyjnych. 
 
11. Sprawy z zakresu pomocy społecznej 

W 2021 roku WSA w Białymstoku rozpoznał łącznie 158 spraw  
z zakresu pomocy społecznej, a zatem nieznacznie więcej niż w roku 
ubiegłym, gdy rozpoznano 135 spraw. Skargę oddalono w 119 sprawach,  
w 28 skargę uwzględniono, w 7 sprawach odrzucono, zaś w 4 przypadkach 
postępowanie zostało umorzone. 

Udział spraw dotyczących tej tematyki w ramach poszczególnych 
symboli przedstawia się w następujący sposób: w przedmiocie zasiłków 
celowych i okresowych (symbol 6320) rozpoznano 20 spraw, zasiłków 
stałych (symbol 6321) dotyczyły 3 sprawy, rozpoznano także 19 spraw  
w przedmiocie „usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy 
społecznej” (symbol 6322), natomiast najliczniejszą grupę spośród spraw  
z zakresu pomocy społecznej poddanych rozpoznaniu stanowiły sprawy  
o symbolu 6329, tj. „inne o symbolu podstawowym 632” – bowiem spraw 
takich rozpoznano 116. 

W tej ostatniej grupie spraw na szczególną uwagę zasługuje sprawa 
o sygn. akt II SA/Bk 553/21 dotycząca decyzji w przedmiocie świadczenia 
pielęgnacyjnego. Sąd orzekający w tej sprawie sformułował następującą 
tezę: Stosowanie normy prawnej z art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 
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2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2018, poz. 2220 z późn. zm.)  
w zakresie, w jakim z dniem 23 października 2014 r. została ona uznana  
za niezgodną z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP na mocy wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. (sygn. akt. K 38/13), 
następuje wbrew dyspozycji art. 190 ust. 1 Konstytucji RP i stanowi rażące 
naruszenie prawa. 

Sąd wyjaśnił, że zignorowanie przez organ I instancji skutków 
prawnych ww. wyroku TK, który wszedł w życie przed wydaniem decyzji  
z dnia 10 lipca 2019 r., przejawiające się w zastosowaniu art. 17 ust. 1b u.ś.r. 
w takim zakresie, w jakim TK stwierdził jego niezgodność z Konstytucją RP, 
skutkujące następnie odmową przyznania wnioskodawcy świadczenia 
pielęgnacyjnego, świadczy o naruszeniu przez organ prawa w stopniu 
rażącym. Organ ten pominął bowiem fakt, że z dniem wejścia w życie  
ww. wyroku, ukształtowany został nowy stan prawny - co w ocenie sądu 
świadczy o niedochowaniu przez burmistrza jednej z podstawowych zasad 
postępowania administracyjnego – tj. zasady praworządności, wedle której 
organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa  
(art. 6 k.p.a.). Sąd podkreślił przy tym, że wedle art. 190 ust. 1 Konstytucji 
RP, organy (a także sądy) są związane orzeczeniem TK w zakresie 
stwierdzonej niekonstytucyjności przepisu prawa i nie mogą się od tego 
związania uchylić. Nie jest zatem dopuszczalne wydanie orzeczenia 
sądowego lub decyzji administracyjnej, na podstawie przepisu prawa  
w takim jego zakresie normatywnym, który TK uznał wcześniej za niezgodny 
z Konstytucją RP. 

W wielu innych sprawach w przedmiocie świadczenia 
pielęgnacyjnego sąd również uwzględniał wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt. K 38/13, kontynuując 
dotychczasową linię orzeczniczą w tym zakresie. 

Odrębnego omówienia wymaga również szereg spraw, także 
dotyczących decyzji w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego,  
a konkretnie wykładni art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o świadczeniach 
rodzinnych. W sprawach o sygn. akt II SA/Bk 247/21, II SA/Bk 449/21,  
II SA/Bk 653/21, II SA/Bk 708/21, II SA/Bk 713/21 czy też II SA/Bk 720/21 
sąd, powołując się na pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w sprawach I OSK 2390/20 oraz I OSK 599/20, wskazał, że jedyny wyjątek 
w świetle art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. "a" u.ś.r. dotyczy sytuacji, gdy oboje 
małżonkowie są niepełnosprawni w stopniu znacznym, co wiąże się  
z sytuacją braku możliwości dopełnienia przez nich obowiązku wzajemnej 
opieki z uwagi na stan zdrowia i niedołężność. Wyraźne wskazanie  
przez ustawodawcę, że tylko w sytuacji legitymowania się przez 
współmałżonka osoby wymagającej opieki orzeczeniem o znacznym stopniu 
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niepełnosprawności, nie zostaje wyłączone prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego krewnych zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego 
w dalszej kolejności po małżonku, stanowi wyjątek, którego w ocenie sądu 
nie można poddawać rozszerzającej wykładni, skoro wyjątek ten wynika  
z nadania przez ustawodawcę szczególnego charakteru istniejącym między 
małżonkami relacjom i więzom prawnym. Sąd podkreślił jednocześnie,  
że posiada wiedzę o orzeczeniach sądów administracyjnych, w których 
przesłanka pozostawania niepełnosprawnego w związku małżeńskim, przy 
braku posiadania przez jego małżonka orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, nie była traktowana jak okoliczność wykluczająca 
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego u zstępnego ubiegającego się o to 
świadczenie. Wskazał jednak, że są to sytuacje wyjątkowe, gdy stan 
zdrowotny małżonka niepełnosprawnej osoby jest na tyle zły, że obiektywnie 
wyklucza sprawowanie opieki, a nie posiada on orzeczenia o znacznym 
stopniu niepełnoprawności. 

W sprawach II SA/Bk 120/21, II SA/Bk 502/21, II SA/Bk 517/21 oraz 
II SA/Bk 707/21 przedstawione zostało nieco odmienne stanowisko.  
Sąd w tych sprawach również powoływał się na niedawne orzecznictwo 
NSA, podzielając wskazanie, że literalne uzależnienie prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego z tytułu opieki sprawowanej nad osobą pozostająca 
w związku małżeńskim, od tego czy współmałżonek legitymuje się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, uznać należy  
za zabieg niedostateczny w procesie wykładni art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a) u.ś.r. 
W ocenie sądu w sprawie II SA/Bk 517/21 obiektywna niemożność 
sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną przez jej współmałżonka, 
nie stanowi przeszkody do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne przez 
osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub ust. 1a u.ś.r., 
a niemożność sprawowania opieki nad współmałżonkiem może być 
wykazana również innymi dowodami dopuszczonymi w postępowaniu 
administracyjnym. W obu sprawach sąd podkreślał potrzebę interpretacji  
art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a) u.ś.r. przez pryzmat wartości wyrażonych  
w Konstytucji RP wskazując, że należy dokonywać takiej wykładni przepisów 
prawa, która nie stoi w sprzeczności z dobrem rodziny i małżeństwa (art. 18 
Konstytucji RP), która nie czyni faktu pozostawania w związku małżeńskim 
sankcji dla małżonków, która uwzględnia, że państwo w polityce społecznej 
i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny (art. 71 Konstytucji RP), a osobom 
niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy  
w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji 
społecznej (art. 69 Konstytucji RP). Na potrzebę uwzględniania zasad 
konstytucyjnych w sprawach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego 
wskazywano również chociażby w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 719/21. 
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Interesującą jawi się również sprawa o sygn. akt II SA/Bk 718/20,  
w której sąd nie podzielił oceny organu odwoławczego co do uznawania  
za bezwzględną przeszkodę prawną dla przyznania świadczenia 
pielęgnacyjnego faktu pobierania przez osobę sprawująca opiekę emerytury. 
Sąd wskazał, że wykładnia art. 17 ust. 5 pkt 1a u.ś.r. winna także 
uwzględniać kontekst historyczny pojawienia się przepisu w systemie prawa 
i ten kontekst historyczny przesądza o konieczności zastosowania reguł 
wykładni systemowej i funkcjonalnej. Dodał również, że w dacie uchwalania 
ustawy o świadczeniach rodzinnych wysokość ówczesnego świadczenia 
pielęgnacyjnego była niższa niż najniższe ówczesne wysokości świadczeń 
wyłączających prawo do tego świadczenia. Tym samym w ocenie sądu 
wyłączenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, którego celem jest 
zrekompensowanie osobie strat jakie ponosi w związku z rezygnacją  
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, było uzasadnione i zgodne  
z systemem aksjologicznym wyrażonym w Konstytucji RP. W przypadku 
osób, o których mowa w art. 17 ust. 5 pkt 1a u.ś.r., wyłączenie prawa  
do świadczenia pielęgnacyjnego było konsekwencją posiadania źródła 
utrzymania, którego wysokość przewyższała pierwotnie wysokość 
świadczenia pielęgnacyjnego. Jak wyjaśnił sąd, taka relacja ekonomiczna 
przedmiotowych świadczeń utrzymywała się do 1 maja 2014 r. kiedy to 
świadczenie pielęgnacyjne wzrosło do 800 złotych i stało się nieznacznie 
wyższe od najniższej emerytury, a następnie było waloryzowane i obecnie 
wynosi 1830 złotych. Zdaniem sądu intencja ustawodawcy 
wprowadzającego przedmiotowe wyłączenie była taka, aby uprawniony 
opiekun nie pobierał świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji, gdy otrzymuje 
świadczenie wyższe. Sąd stwierdził, że odczytanie znaczenia przepisu  
art. 17 ust. 5 pkt 1a u.ś.r. w obecnych realiach, pozostaje w sprzeczności  
z wynikami wykładni systemowej i funkcjonalnej. 

Sąd nie zgodził się z prezentowanym w orzecznictwie poglądem, 
jakoby po zastosowaniu systemowych i funkcjonalnych reguł 
interpretacyjnych w odniesieniu do art. 17 ust. 5 pkt 1a u.ś.r., można byłoby 
przyznać opiekunowi otrzymującemu niższą niż to świadczenie emeryturę, 
świadczenie pielęgnacyjne w wysokości różnicy między ustawową kwotą 
świadczenia a kwotą pobieranej emerytury. Sąd zaaprobował natomiast 
pogląd judykatury co do sposobu rozwiązania konfliktu wynikającego  
ze zbiegu uprawnień opiekuna osoby niepełnosprawnej do świadczenia 
emerytalno – rentowego i świadczenia pielęgnacyjnego, wskazujący  
na możliwość dokonania wyboru przez osobę uprawnioną jednego  
ze świadczeń: pielęgnacyjnego lub emerytalno – rentowego. Sąd wskazał, 
że kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest jednoznacznie określona 
ustawowo, co nie pozwala na samodzielne określenie wysokości 
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świadczenia przez organ administracji publicznej w oparciu o jakiekolwiek 
przesłanki. Podobną wykładnię przedstawiono także w sprawach  
II SA/Bk 886/20, II SA/Bk 833/20 oraz II SA/Bk 159/21. 

Odnotowania wymaga również sprawa o sygn. akt II SA/Bk 501/21, 
w której sąd postawił następującą tezę: Do dochodu ustalonego zgodnie  
z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
(Dz.U. z 2020 r. poz, 1876). nie wlicza się jednorazowego pieniężnego 
świadczenia socjalnego, przy czym świadczenie to nie zostało ustawowo 
zdefiniowane. W związku z powyższym do jednorazowego pieniężnego 
świadczenia socjalnego należy zaliczyć świadczenie uzyskane przez rolnika 
na podstawie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla 
rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania 
„Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem 
związanych z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2020, poz. 1467), mające charakter 
socjalny, wyjątkowy oraz jednorazowy. Charakter tego świadczenia 
wynikający z rozporządzenia oraz cel tego rodzaju pomocy rolnikom 
świadczy o wypełnieniu dyspozycji art. 8 ust. 4 pkt 1 u.p.s. W tożsamy 
sposób kwestię tę oceniono w sprawach II SA/Bk 500/21, II SA/Bk 572/21,  
II SA/Bk 667/21 i II SA/Bk 668/21. Według tej linii orzeczniczej powyżej 
wskazane świadczenie uzyskane przez rolnika stanowi jednorazowe 
pieniężne świadczenie socjalne, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 1 u.p.s. 
Sąd orzekł odmiennie w sprawach II SA/Bk 288/21 i II SA/Bk 337/21,  
nie kwestionując wliczenia wskazanego świadczenia do dochodu 
skarżącego i nie wypowiadając się w kwestii ewentualnego zastosowania  
w sprawie art. 8 ust. 4 pkt 1 u.p.s. W ocenie sądu zastosowanie w sprawie 
miał art. 8 ust. 11 u.p.s., zgodnie z którym w przypadku uzyskania w ciągu 
12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie 
pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego 
przekraczającego pięciokrotnie kwotę kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 
kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych 
miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.  
Sąd wskazał, że skoro pięciokrotność kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej wynosi 3505 zł, a skarżący otrzymał pomoc  
w wysokości 5759 (wypłaconą 15 grudnia 2020 r.), to zastosowanie art. 8 
ust. 11 u.p.s. odnośnie miesiąca grudnia 2020 r. było uzasadnione. 
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W sprawach o sygn. akt II SA/Bk 31/21 i II SA/Bk 32/21 sąd wskazał, 
że organy powinny dokonać oceny kwestii przywrócenia terminu  
do uzupełnienia treści wniosku w świetle ochrony praw strony  
(por. ww. uchwała składu 7 sędziów NSA z 19 października 2015 r.,  
sygn. akt I OPS 1/15), a przede wszystkim zapewnienia jej gwarantowanej 
tak normami konstytucyjnymi, jak i przepisami prawa międzynarodowego 
podwójnej gwarancji ochrony praw jednostki na drodze prawa do procesu  
i prawa do sądu w postępowaniu administracyjnym (por. art. 45 ust. 1 
Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w brzmieniu 
nadanym Traktatem Lizbońskim, art. 41 ust. 1 Karty Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej). Sąd stwierdził w związku z tym,  że organ I instancji,  
na którym ciążył obowiązek respektowania zasad postępowania 
administracyjnego w szczególności opisanych powyższej w art. 8 i art. 9 
k.p.a., powinien wezwać skarżącą do uzupełnienia braków formalnych 
złożonego wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku 
o przyznanie prawa do świadczenia Dobry Start. 

W pozostałych sprawach z zakresu pomocy społecznej 
rozpoznanych w 2021 r. nie zostały poruszone zagadnienia prawne 
wymagające szerszego omówienia. Poza wyjątkami wskazanymi powyżej 
nie dopatrzono się rozbieżności w orzecznictwie, czy też zmian linii 
orzeczniczej.  

 
12. Sprawy z zakresu wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości 

W 2021 r. w sądzie załatwiono merytorycznie 38 spraw z zakresu 
wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości o symbolu ogólnym 618, spośród 
których skargi uwzględniono w 9 sprawach, w tym w dwóch przypadkach 
stwierdzono nieważność zaskarżonych aktów prawnych.  

W ujęciu przedmiotowym, wśród spraw rozpoznanych 
merytorycznie: 1 dotyczyła wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania 
(symbol 6180), 10 dotyczyło zajęcia nieruchomości i wejścia na 
nieruchomość (symbol 6181), 23 sprawy dotyczyły zwrotu wywłaszczonej 
nieruchomości i rozliczeń z tym związanych (symbol 6182), zaś 4 sprawy  
to inne o symbolu 6189. 

W jedynej rozpoznanej sprawie o symbolu 6180 oddalono skargę 
wywiedzioną na decyzję w przedmiocie dokonania waloryzacji 
odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość (sygn. akt II SA/Bk 853/20). 
W sprawie tej sąd podzielił pogląd wyrażony w uzasadnieniu wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego (dalej: „TK”) z dnia 9 marca 2017 r. wydanego  
w sprawie o sygn. akt P 13/14, (na mocy którego uznano art. 227 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; Dz.U. 2016,  
poz. 2147 z późn. zm., dalej: „u.g.n.”; za zgodny z art. 2, art. 21 ust. 2  



90 
 

oraz art. 64 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz umorzono 
postępowanie w pozostałym zakresie), wedle którego uchylenie art. 227 
u.g.n. z dniem 14 października 2015 r. (na mocy art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami;  
Dz.U. poz. 985),  łączyło się z nadaniem nowego brzmienia art. 5 u.g.n., 
dotyczącego waloryzacji. W ust. 4 przepis ten dotyczy okoliczności 
uprzednio regulowanych art. 227 u.g.n. i zawiera analogiczne rozwiązanie, 
zgodnie z którym, w przypadku gdy dla danego rodzaju nieruchomości  
nie ogłoszono nigdy wskaźnika zmian cen nieruchomości, waloryzacji kwot 
należnych z tytułów określonych w ustawie w tym zakresie dokonuje się  
przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Według TK 
okoliczność, że waloryzacja następuje zawsze od momentu ustalenia 
odszkodowania (tj. od daty wydania decyzji wywłaszczeniowej lub odrębnej 
decyzji o ustaleniu odszkodowania) do dnia zapłaty odszkodowania, bez 
względu na to, czy podmiot zobowiązany opóźnia się z jego zapłatą, 
prowadzić ma w założeniu, do "urealnienia" ustalonego, lecz jeszcze 
niewypłaconego odszkodowania z zastosowaniem wskaźników, których 
określenie - jako że stanowią podstawowy element mechanizmu 
waloryzacyjnego - jest rolą ustawodawcy, a nie organów administracji czy 
też organów władzy sądowej, w tym TK. Ten zaś przyjął, że wobec 
nieogłoszenia przez Prezesa GUS wskaźnika zmiany cen nieruchomości, 
kryterium przeliczenia stanowią wskaźniki cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, które są ogłaszane przez Prezesa GUS na mocy 
odrębnych przepisów. W ten sposób ustawodawca dąży do ochrony interesu 
wierzyciela, gwarantując mu, że mimo opóźnienia zapłaty odszkodowania 
otrzyma je w odpowiedniej wysokości. Waloryzacja ma zatem na celu 
przywrócenie ekonomicznego znaczenia odszkodowania i w żadnym razie 
nie może stanowić postępowania prowadzącego de facto do ponownego 
ustalenia wysokości odszkodowania. Nie chodzi także o dostosowanie 
wysokości zwaloryzowanego odszkodowania do wartości rynkowej 
nieruchomości w chwili jego wypłaty, bowiem wysokość odszkodowania 
ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości wywłaszczonej 
nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu (art. 130 ust. 1  
zd. pierwsze u.g.n.). Biorąc pod uwagę ww. argumenty, sąd uznał,  
że słuszne jest stanowisko organów co do tego, że waloryzacja 
odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość następuje w oparciu  
o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez 
Prezesa GUS, a obowiązująca w tym zakresie regulacja jest precyzyjna  
i jednoznaczna. 
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Jedyna uwzględniona skarga spośród spraw o symbolu 6181 
dotyczyła decyzji wydanej w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia 
nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją 
urządzeń przesyłowych - służących do przesyłania energii elektrycznej  
(sygn. akt II SA/Bk 657/21). Konserwacja miała polegać na wycince drzew 
oraz gałęzi drzew znajdujących się w pasie linii elektroenergetycznej 110 kV 
obejmującym szerokość 18 m. Sąd stwierdził, że w kontrolowanej sprawie 
organy obu instancji nie dokonały koniecznej oceny, czy w zawnioskowanej 
"konserwacji" mieści się "wycinka drzew", uznając jednocześnie, że taka 
kwalifikacja na podstawie art. 124b ust. 1 u.g.n. nie jest możliwa. Gdyby 
bowiem ustawodawca zamierzał objąć pojęciem "konserwacji" również 
wycinkę drzew w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej,  
to nie wprowadziłby odrębnej podstawy prawnej dla gestora urządzeń  
do uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew zagrażających 
funkcjonowaniu tych urządzeń, którą jest art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r., poz. 1098,  
dalej: „u.o.p.”), zgodnie z którym usunięcie drzewa lub krzewu z terenu 
nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia 
wydanego na wniosek właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r.  
poz. z późn. zm.) - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają ich funkcjonowaniu. Sąd 
podzielił przy tym pogląd orzeczniczy, że art. 83 u.o.p. w zasadzie całościowo 
reguluje zagadnienie usuwania przez właściciela urządzeń drzew lub krzewów 
z terenu cudzej nieruchomości. Wskazuje przy tym zarówno tryb ubiegania się 
o stosowne zezwolenie, okoliczności z uwagi na które może ono zostać 
wydane, warunki zezwolenia. Samodzielnie, całościowo, w sposób odmienny 
od u.g.n., reguluje również obowiązki odszkodowawcze wobec właściciela 
nieruchomości. Jeśli zaś w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie 
art. 83 u.o.p., toczącego się z udziałem właściciela nieruchomości, wydane 
zostanie zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów na cudzej działce,  
w określonym terminie i pod warunkiem uiszczenia stosownego 
odszkodowania, to po uzyskaniu przymiotu ostateczności decyzja ta podlega 
wykonaniu. Zdaniem sądu, ostateczna decyzja zezwalająca operatorowi  
na dokonanie wycinki na cudzej nieruchomości z racji posiadania tam 
stosownych urządzeń (art. 83 ust. 1 pkt 2 u.o.p.) uprawnia operatora jako 
właściciela urządzeń do wejścia na teren cudzej nieruchomości oraz 
wykonania prac określonych w decyzji w terminie i na warunkach w niej 
wskazanych. W takich okolicznościach właściciel nieruchomości powinien 
zezwolić operatorowi przesyłowemu na wejście na swoją nieruchomość w celu 
wykonania decyzji i likwidacji potencjalnego zagrożenia (wycinki drzew),  
co wiąże się oczywiście z możliwymi roszczeniami odszkodowawczymi 
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właściciela nieruchomości (art. 83e u.o.p.). Jednak operator nie jest wówczas 
zobowiązany uzyskiwać odrębnej zgody. Ewentualny problem powstanie 
natomiast, gdy mimo decyzji wydanej na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 2 u.o.p. 
właściciel nieruchomości nadal nie wyraża zgody na udostępnienie 
nieruchomości (występuje brak chęci współdziałania lub stosuje obstrukcję). 
Wówczas można byłoby rozważyć uzyskanie zgody na podstawie art. 124b 
ust. 1 u.g.n. w odrębnym postępowaniu zainicjowanym wnioskiem inwestora, 
jednakże taka sytuacja nie wystąpiła w przedmiotowej sprawie. 

Pozostałe oddalone skargi o symbolu 6181 dotyczyły decyzji:  
o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości w celu przeprowadzenia 
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji 
deszczowej (4 skargi), odmowy ograniczenia sposobu korzystania  
z nieruchomości na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego (1 skarga) oraz 
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie 
przedsiębiorstwu przesyłowemu zezwolenia na przeprowadzenie  
na nieruchomości inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie 
urządzeń przesyłowych (cztery sprawy).  

Spośród spraw o symbolu 6182 uwzględniono 7 skarg, w tym  
w dwóch z nich stwierdzono nieważność zaskarżonych aktów prawnych  
ze względu na ich skierowanie do osób zmarłych, a więc z uwagi  
na zaistnienie wady nieważności z art. 156 § 1 pkt. 2 k.p.a. (II SA/Bk 842/20  
i II SA/Bk 569/21), zaś w trzech uchylono zaskarżone postanowienia z 
przyczyn procesowych (II SA/Bk 844/20, II SA/Bk 176/21 i II SA/Bk 177/21).  

Skarga uwzględniona w sprawie II SA/Bk 131/21 dotyczyła decyzji  
o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej w 1973 r. oraz zobowiązującej  
do zwrotu na rzecz gminy zwaloryzowanego odszkodowania. Skargę 
skierowała do sądu zobowiązana do zwrotu nieruchomości gmina. W sprawie 
tej sąd dostrzegł brak uwzględnienia przez organ wyroku TK z dnia 13 marca 
2014 r. wydanego w sprawie sygn. akt P 38/11, w którym rozstrzygnięto 
kwestię wstecznego działania art. 137 ust. 1 pkt 2 u.g.n., w sytuacji gdy cel 
wywłaszczenia zrealizowano przed dniem 22 września 2004 r. Sąd wyjaśnił, 
że w wyroku tym TK wyjaśnił również, że w literalnej wykładni art. 137 ust. 1 
pkt 2 u.g.n. nacisk należy położyć w pierwszej mierze na ustaleniu przesłanki 
"cel wywłaszczenia nie został zrealizowany", a dopiero na drugim etapie  
i w razie niespełnienia pierwszej przesłanki - na ustaleniu, czy celu  
nie zrealizowano "pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja  
o wywłaszczeniu stała się ostateczna". Skoro bowiem podstawowym 
warunkiem zwrotu wywłaszczonej nieruchomości jest jej zbędność na cel 
określony w decyzji o wywłaszczeniu, to ocenę zbędności nieruchomości  
na cel wywłaszczenia należy w pierwszej kolejności odnieść do okoliczności 
realizacji celu wywłaszczenia. Tym samym terminy 7 i 10 lat należy 
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traktować jako dopełnienie przesłanki zbędności, a organ rozpatrujący 
żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, winien ustalić, czy upłynęły 
już ww. terminy, jedynie w sytuacji, gdy nieruchomość nie została jeszcze 
wykorzystana na cel wywłaszczenia. W sytuacji gdy cel wywłaszczenia 
został zrealizowany, zwrot nie jest możliwy bez względu na to, kiedy 
realizacja ta nastąpiła, przy czym ocenę realizacji celu wywłaszczenia należy 
dokonywać na dzień złożenia wniosku o jej zwrot. W okolicznościach 
kontrolowanej sprawy wywłaszczenie spornej działki nastąpiło w 1973 r.  
z przeznaczeniem pod budowę osiedla domów jednorodzinnych, ulice  
i zieleniec. Spadkobiercy ówczesnego właściciela działki złożyli wniosek  
o jej zwrot w dniu 6 czerwca 2007 r., twierdząc, że nie została ona 
zagospodarowana jako „zieleniec”. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji 
organ odwoławczy wskazał, że do chwili obecnej na spornej działce znajdują 
się fragmenty placu zabaw – drabinki, piaskownica, huśtawka, stwierdzając 
jednocześnie, że nie jest to zorganizowany teren zielony służący rekreacji 
mieszkańcom osiedla, ponieważ brak jest tam nasadzeń, ścieżek, 
elementów małej architektury, ławek, oświetlenia itp. Sąd uznał jednak,  
że pojęcie „zieleniec” w znaczeniu potocznym, oznacza tereny 
niezabudowane, porośnięte różnymi roślinami, także trawą, mające 
przeznaczenie rekreacyjne i ochronne, w związku z czym uznał, że organ 
dokonał w sposób nieuprawniony zawężenia pojęcia "zieleniec" do pojęcia 
"urządzonej zieleni osiedlowej", podczas gdy takie określenie nie zostało 
użyte w dokumencie wywłaszczeniowym z 1973 r. Dopiero w planie 
zagospodarowania przestrzennego z 1986 r. określono przeznaczenie 
spornej działki pod "tereny zieleni osiedlowej - skwer", natomiast w planie 
obecnym doprecyzowano przeznaczenie: pod tereny zieleni osiedlowej – 
urządzonej. Faktem niespornym było zaś, że teren działki, od czasu jej 
wywłaszczenia aż do chwili obecnej, nie był wykorzystany na inny cel niż 
teren zielony. Sąd uznał za niezrozumiałe stanowisko organu twierdzącego, 
że cel wywłaszczenia nie został zrealizowany, podczas gdy teren spornej 
działki był zagospodarowany na potrzebny celu głównego tj. powstałego 
osiedla domów jednorodzinnych. Nie stwierdzono przy tym, by działka ta 
była (począwszy od 1973 r.) zaniedbana, zakrzaczona, porośnięta 
chwastami, Wręcz przeciwnie minimum dbałości o zachowanie terenu 
zielonego, ze strony gminy sprowadzał się do systematycznego wykaszania 
trawy. Sąd podzielił stanowisko orzecznicze NSA, wedle którego budowa 
osiedla, to nie tylko budownictwo mieszkaniowe, ale również urządzenie 
wszystkich elementów szeroko pojętej infrastruktury, w tym terenów 
zielonych. Na gruncie kontrolowanej sprawy oraz w świetle ww. wyroku TK 
organy powinny, w ocenie sądu, odpowiedzieć na pytanie, czy w okresie od 
1973 r. (tj. od wywłaszczenia) do dnia  września 2004 r. został zrealizowany 
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cel wywłaszczenia na spornej działce, bowiem  jedynie prawidłowa ocena 
zagospodarowania terenu w ww. okresie daje właściwą ocenę przesłanki 
"zbędności nieruchomości na cel wywłaszczenia". 
 Druga uwzględniona przez sąd skarga o symbolu 6182 dotyczyła 
zwrotu działki wywłaszczonej w 1971 r. pod spółdzielcze budownictwo 
mieszkaniowe realizowane przez spółdzielnię mieszkaniową. Zaskarżoną 
decyzją odmówiono zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości, jednakże 
sąd uchylił obie wydane w sprawie decyzje uznając, że okoliczności 
związane z budową infrastruktury technicznej oraz dokumenty obrazujące 
zagospodarowanie sporego terenu zielenią urządzoną, nie stały się 
przedmiotem wszechstronnej, a jedynie pobieżnej, oceny organów, podczas 
gdy bez dodatkowej analizy tych okoliczności i dokumentów jednoznaczna 
teza o realizacji celu wywłaszczenia jest przedwczesna (II SA/Bk 442/21). 
 Oddalono 16 skarg wywiedzionych w sprawach o symbolu 6182. 

Jeżeli chodzi natomiast o sprawy z symbolu 6189, to spośród 
rozpoznanych merytorycznie 4 spraw, uwzględniono tylko jedną skargę na 
orzeczenie o charakterze procesowym (postanowienie w przedmiocie 
stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji 
ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę 
publiczną). Oddalono zaś trzy skargi na decyzje ustalające wysokość 
odszkodowania, w tym za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną  
(II SA/Bk 173/21) oraz przejętą na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (II SA/Bk 443/21).  
 W porównaniu z poprzednim rokiem sprawozdawczym, w 2021 r. 
załatwiono porównywalną liczbę spraw w omawianej kategorii. Największy 
odsetek spraw stanowiły niezmiennie sprawy o symbolu 6182 dotyczące 
zwrotu wywłaszczonych nieruchomości i związanych z tym rozliczeń – tych 
rozpoznano o ponad 1/3 więcej niż w roku ubiegłym. Zauważalny był  
przy tym znaczny spadek liczby skarg w sprawach o symbolach 6180 i 6189. 
 Rozpoznając skargi w omawianej kategorii spraw sąd podzielał 
poglądy orzecznicze wypracowane na gruncie procedowanych zagadnień 
prawnych związanych ze stosowaniem norm u.g.n. Podkreślał również 
znaczenie wyroków TK, które nie zawsze są respektowane przez organy 
administracji, w szczególności zaś akcentował wyroki TK zapadłe  
w sprawach: sygn. akt P 13/14, (dotyczący art. 227 u.g.n.) oraz sygn. akt  
P 38/11 (dotyczący art. 137 ust. 1 pkt 2 u.g.n.).  
 
13. Sprawy z zakresu prawa o ruchu drogowym i transportu drogowego 

W 2021 r. załatwiono 91 spraw z zakresu dróg publicznych  
i transportu, w tym 25 spraw na rozprawie, a 66 na posiedzeniu niejawnym.  
W sprawach rozpoznanych na rozprawie w 7 sprawach uwzględniono skargi, 
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w 18 oddalono skargi. Na posiedzeniu niejawnym w 4 sprawach uwzględniono 
skargi, 38 skargi oddalono, a w 24 skargi odrzucono.  

W bieżącym roku sprawozdawczym sprawy z tej kategorii były 
różnorodne. W poprzednich latach sprawozdawczych były to zasadniczo tylko 
sprawy w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami oraz sprawy z 
zakresu transportu drogowego i przewozów. Aktualnie są to sprawy właściwie 
ze wszystkich kategorii.  

Ciekawą sprawę rozstrzygnął sąd z kategorii spraw o symbolu 6030 
„sprawy z dopuszczenia pojazdu do ruchu”. Oddalając skargę w sprawie  
II SA/Bk 666/21 na odmowę wyrejestrowania pojazdu sąd rozstrzygnął spór, 
czy w przypadku braku zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji 
potwierdzającego zgłoszenie kradzieży pojazdu i wydanego postanowienia  
o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży (przywłaszczenia) pojazdu, 
złożenie samego oświadczenia o takiej kradzieży (przywłaszczeniu) jest 
przesłanką wystarczającą do wyrejestrowania pojazdu na podstawie przepisu 
art. 79 ust. 1 pkt 2 p.r.d. W sprawie tej poza sporem był ustalony przez organy 
stan faktyczny, zgodnie z którym Spółka jako leasingodawca, na podstawie 
umowy leasingu oddała w posiadanie leasingobiorcy pojazd, który pomimo 
ustania umowy, nie został jej zwrócony, a ponadto umorzono śledztwo  
w sprawie przywłaszczenia przedmiotowego pojazdu wobec braku danych 
dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu. Sąd w sprawie 
tej podzielił stanowisko organów, że samo złożenie oświadczenia nie wiąże 
organów i gdy nie odpowiada ono rzeczywistości (jak w sprawie niniejszej),  
to nie może stanowić podstawy do wyrejestrowania tego pojazdu.  

W kategorii sprawy z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami 
(symbol 6031) w sprawie II SA/Bk 18/21 oddalono skargę na decyzję  
w przedmiocie skierowania na badania kontrolne sprawdzenia kwalifikacji 
kierowcy w formie egzaminu państwowego w związku z przekroczeniem  
24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.  
W stanie faktycznym sprawy sąd uznał, że organy były zobligowane  
do wydania takiej decyzji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b p.r.d. Z ustaleń 
faktycznych wynika, że skarżący w okresie od 25 września 2019 r. do 14 lipca 
2020 r. wielokrotnie naruszył przepisy ruchu drogowego, za co przypisano mu 
łącznie 30 punktów. Szkolenie odbyło się dopiero w dniu 24 września 2020 r., 
czyli po uzyskaniu 24 punktów karnych. Sąd na kanwie tej sprawy stwierdził, 
że z uprawnienia określonego w art. 130 ust. 3 p.r.d. (zmniejszenia liczy 
punktów karnych), mogli skorzystać tylko kierowcy, którzy przed 
przystąpieniem do szkolenia otrzymali mniej niż 24 punkty.  

W sprawach II SA/Bk 249/21 i II SA/Bk 633/21 oddalono skargi  
na decyzje w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy na okres trzech miesięcy 
w związku z przekroczeniem prędkości dopuszczalnej o więcej niż 50 km/h  
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w obszarze zabudowanym. Przedmiotem sporu w tych sprawach było 
zagadnienie dotyczące tego, czy organ wydający decyzję o zatrzymaniu 
prawa jazdy prowadzi własne ustalenia odnośnie do faktu przekroczenia 
prędkości. Rozstrzygając problem sąd stwierdził, że ani kwestia prawidłowości 
pomiaru ani też okoliczności popełnienia wykroczenia drogowego, o którym 
powiadomiono starostę, nie podlegają analizie organów administracji 
publicznej w trakcie postępowania prowadzonego w przedmiocie zatrzymania 
prawa jazdy. Z tego też powodu ewentualne wątpliwości co do prawidłowości 
pomiaru prędkości nie mogą stanąć na przeszkodzie wydania przez starostę 
decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Pochodząca od uprawnionego podmiotu 
informacja o ujawnieniu czynu polegającego na kierowaniu pojazdem  
z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze 
zabudowanym może stanowić wyłączną podstawę wydania decyzji  
o zatrzymaniu prawa jazdy w trybie art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  
5 stycznia 1011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. 
zm.; dalej: „u.k.p.”).  Zaznaczono, że jakkolwiek kwestia ta budziła poważne 
kontrowersje w orzecznictwie sądów administracyjnych, to doczekała się 
wyjaśnienia ze strony NSA wskazującego, że podstawę wydania decyzji  
o zatrzymaniu prawa jazdy w trybie art. 102 ust. 1 pkt 4 u.k.p. może stanowić 
wyłącznie informacja o ujawnieniu czynu polegającego na kierowaniu 
pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h  
na obszarze zabudowanym, a prawomocne rozstrzygnięcie w przedmiocie 
odpowiedzialności wykroczeniowej kierującego pojazdem za powyższe 
przekroczenie dopuszczalnej prędkości, nie stanowi zagadnienia wstępnego 
w rozumieniu art. 97 ust. 1 pkt 4 k.p.a. w postępowaniu administracyjnym 
prowadzonym w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy (uchwała siedmiu 
sędziów NSA z 1 lipca 2019 r. I OPS 3/18).  

W kategorii spraw o symbolu 6032 „inne z zakresu prawo o ruchu 
drogowym” w sprawie II SA/Bk 881/20 uchylono decyzję w przedmiocie 
nałożenia kary pieniężnej w wysokości 200 zł z tytułu naruszenia obowiązku 
zgłoszenia nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP w terminie 
nieprzekraczającym 30 dni od dnia jego nabycia w drodze dziedziczenia.  
W sprawie tej zarzucono organom, że zastosowano przepis który jeszcze  
nie obowiązywał w dacie nabycia pojazdu. Przepis art. 140 mb p.r.d. wszedł 
w życie 1 stycznia 2020 r., co oznacza, że nie mógł mieć zastosowania  
do nabycia spadku, do którego doszło przed 1 stycznia 2020 r. Zgodnie  
z prawem spadkowym należy przyjąć, że momentem nabycia spadku przez 
skarżącego była data śmierci jego ojca, tj. 4 listopada 2019 r., a nie jak błędnie 
przyjęły organy 30 stycznia 2020 r., tj. data potwierdzenia nabycia spadku 
przez skarżącego w postaci postanowienia sądu stwierdzającego nabycie 
spadku. Sąd stwierdził, że w sytuacji, gdy czyn za który strona miałaby być 
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ukarana, tj. brak zgłoszenia nabycia pojazdu został popełniony pod rządami 
przepisów nieprzewidujących sankcji w postaci kary pieniężnej, wówczas 
organ powinien uwzględnić art. 189c K.p.a. 

W kategorii spraw „inne dotyczące dróg publicznych” o symbolu 6036 
odnotować należy sprawę II SA/Bk 145/21, w której stwierdzono nieważność 
zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu drogowego przewidującego 
obustronne, na całej długości drogi, ustawienie znaków B-35 (zakaz postoju). 
Zdaniem sądu, znajdująca się w aktach administracyjnych dokumentacja 
projektu stałej organizacji ruchu nie zawiera wyczerpującego uzasadnienia 
wprowadzonego zakazu, w tym dopuszczalności i celowości tej czynności. 
Uzasadnienie projektu zmiany organizacji ruchu na skutek zastosowania 
znaku zakazu postoju (B-35) i w ten sposób wprowadzenie ograniczenia  
dla uczestników ruchu powinno w sposób jasny i przekonujący odzwierciedlać 
prawidłowe wyważenie proporcji pomiędzy interesem podmiotów 
korzystających do tej pory z możliwości postoju a - leżącym u podstaw 
działania organu zarządzającego ruchem - interesem publicznym 
(społecznym), związanym z koniecznością (zasadnością) wprowadzenia 
określonego rodzaju zmian w organizacji ruchu. W ocenie sądu, argumentacja 
tego dotycząca powinna być elementem dokumentacji sporządzonej w celu 
zatwierdzenia organizacji ruchu, tak aby wskazywała, że podjęte przez organ 
rozstrzygnięcie nie jest aktem dowolnym. Tymczasem przedłożony projekt nie 
zawiera żadnego przekonującego uzasadnienia, w szczególności „wnikliwej 
analizy” skutków wprowadzenia zakazu. Nie mógł więc stanowić podstawy do 
pozytywnej jego oceny przez organ oraz nie mógł prowadzić do oddalenia 
skargi przez sąd. Brak wyczerpującego uzasadnienia wprowadzenie znaku  
B-35 nie pozwala bowiem stwierdzić, czy zmiana stałej organizacji ruchu może 
obowiązywać w zaproponowanym przez organ kształcie, czy też nie ma ku 
temu wystarczających podstaw.  

Niezmiennie zaś najliczniejszą podgrupę stanowią sprawy z zakresu 
transportu drogowego i przewozów w tym skargi na decyzje organów  
w przedmiocie kar pieniężnych (sprawy o symbolu 6037 – 53 sprawy). 
Podobnie jak w poprzednim roku sprawozdawczym, również i w tym roku 
można dokonać pewnej kwalifikacji tych spraw i pogrupować je właściwie  
w takie same kategorie: 
1. sprawy dotyczące nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu 
drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji oraz za wykonywanie 
przewozu okazjonalnego pojazdem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego 
– II SA/Bk 845/20, 870/20, 150/21, 237/21, 238/21, 239/21, 252/21, 256/21, 
301/21, 345/21. Sprawy te dotyczyły odpłatnego przewozu pasażera, 
pojazdem osobowym posiadającym 5 miejsc siedzących łącznie  
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z kierowcą, zamówionego za pomocą aplikacji internetowej. Podtrzymując 
dotychczasową linie orzeczniczą, sąd podzielił stanowisko organów,  
że działania skarżących mieściły się w ramach pojęcia wykonywania 
krajowego transportu drogowego osób, czyli podejmowania i wykonywania 
działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób pojazdem 
samochodowym zarejestrowanym w kraju. W tej sytuacji ciążył na nich 
obowiązek posiadania licencji uprawniającej do wykonywania transportu 
drogowego, który spoczywa na podmiotach wykonujących faktyczną 
działalność odpowiadającą definicji transportu drogowego, nawet  
gdy nie została ona zgłoszona jako przedmiot prowadzenia działalności 
gospodarczej. Sąd stwierdził, że organy prawidłowo przyjęły, że skarżący 
wykonywali zarobkowy przewóz osób, o którym mowa w art. 5b ust. 1 ustawy 
i prawidłowo kwalifikowały przewóz z dnia kontroli jako wykonywany  
bez licencji, skutkujący nałożeniem kary pieniężnej w kwocie 12.000 zł 
(zachowanie wyczerpywało znamiona lp. 1.1 złącznika nr 3 do ustawy  
o transporcie drogowym),  
2. sprawy dotyczące nałożenia kary pieniężnej za dokonanie zgłoszenia 
niezawierającego wszystkich wymaganych danych wynikających z ustawy  
z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 
przewozu towarów (Dz. U. z 2018 r., poz. 2332 z późn. zm.; ustawa o SENT) 
– II SA/Bk 623/20; 780/20, 781/20, 103/21, 225/21, 226/21, 485/21, 486/21. 
Również i w tych sprawach, właściwie identycznie jak w poprzednim roku,  
sąd stwierdził, że organy obu instancji rozważyły przesłankę „ważnego 
interesu przewoźnika” jak i przesłankę „interesu publicznego” interpretując te 
pojęcia w sposób właściwy, uwzględniający cel i funkcję ustawy SENT oraz 
charakter norm wyrażonych ustawą i trafnie - w oparciu o dokonane ustalenia 
dotyczące indywidualnej sytuacji podmiotu skarżącego - oceniły, że nie 
wystąpiły nadzwyczajne okoliczności pozwalające na odstąpienie  
od nałożenia sankcji pieniężnej,  
3. sprawy dotyczące nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozu 
drogowego z naruszeniem przepisów o transporcie drogowym –  
II SA/Bk 697/20, 153/21, 655/21. Aktualny rok sprawozdawczy, podobnie jak 
poprzedni charakteryzuje się tym, że naruszenia ustawy o transporcie 
drogowym nie miały charakteru różnorodnego a dotyczyły przede wszystkim 
„zaburzania” rejestracji tachografu, czyli naruszenia skwalifikowanego  
po pozycją l.p. 6.1.3 załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym.  
W sprawach tych, powołując się na ugruntowane stanowisko sądów 
administracyjnych, przyjmowano, że przepisem (lp. 6.1.3) sankcjonowane jest 
jakiekolwiek oddziaływanie niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu  
na tachograf, niezależnie od tego, czy doszło do fizycznej ingerencji  
w tachograf czy też połączenie to jest nietrwałe i czasowe. Każde zatem 
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użycie przedmiotu w celu zafałszowania zapisywanej przez tachograf 
aktywności kierowcy powinno być zakwalifikowane jako wypełniające 
znamiona wskazane w powyższym przepisie. W konsekwencji, użycie nawet 
najmniej skomplikowanego, najprostszego urządzenia lub przedmiotu, który 
powoduje zakłócenie pracy tachografu i nierejestrowanie rzeczywistej 
aktywności kierowcy, jest zabronione i sankcjonowane. 

We wszystkich tych kategoriach spraw skargi zostały oddalone. 
Na odrębną kwalifikację zasługują sprawy, w których uwzględniono 

skargi na decyzje o nałożeniu kary pieniężnej w trybie ustawy SENT  
z powodu uwzględnienia zarzutu strony skarżącej wszczęcia postępowania  
w sprawie wymierzenia tej kary po upływie 6 miesięcy od kontroli. Upływ 
terminu stanowił bezwzględną przeszkodę dla wszczęcia postępowania 
jurysdykcyjnego (ujemną przesłankę procesową) i nałożenia kary pieniężnej 
(II SA/Bk 380-382/21, 564/21). W sprawach tych sąd wbrew stanowisku 
organu, opowiedział się za koniecznością odpowiedniego stosowania w tym 
postępowaniu przepisu art. 165b § 1 O.p. przewidującego przedawnienie 
prawa do wszczęcia postępowania podatkowego po upływie 6 miesięcy  
od zakończenia kontroli podatkowej. Stanowisko to zostało przez sąd 
zweryfikowane, albowiem we wcześniejszych sprawach prezentowano 
stanowisko zbieżne ze stanowiskiem organu (np. II SA/Bk 577/20 i 818/20). 
Odstąpienie od wcześniejszego stanowiska uzasadniono pogłębioną analizą 
przepisów prawa i poddania ich treści systemowej i funkcjonalnej wykładni. 
Wskazano, że prezentowany obecnie pogląd wpisuje się przy tym  
w dostrzeżone odchodzenie wojewódzkich sądów administracyjnych  
od dotychczas prezentowanego poglądu o niemożności przenoszenia  
na grunt ustawy SENT przepisu art. 165b § 1 O.p. Uzasadniając aktualne 
stanowisko podzielono argumentację WSA w Warszawie zawartą w sprawach 
o sygnaturach (między innymi):  VI SA/Wa 915/20, VI SA/Wa 2103/20,  
VI SA/Wa 2469/20, VI SA/Wa 2438/20, VI SA/Wa 2452/20, VI SA/Wa 93/21, 
VI SA/Wa 94/21, VI SA/Wa 95/21 czy VI SA/Wa 188/21. Przyjęto, że zawarte 
w art. 26 ust. 5 ustawy SENT odesłanie do odpowiedniego stosowania do kar 
pieniężnych w zakresie nieuregulowanym w ustawie, przepisów Ordynacji 
podatkowej oznacza, że przewidziany art. 165b § 1 O.p. termin przedawnienia 
prawa do wszczęcia postępowania podatkowego po przeprowadzonej kontroli 
podatkowej, jest w pełni wiążący dla postępowania w sprawie nałożenia kary 
pieniężnej na podstawie tej ustawy, wszczynanego po przeprowadzeniu 
kontroli przewozu towaru. 

 
14. Sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego 

W roku 2021 rozpoznano łącznie 57 spraw o symbolu 615 – sprawy 
zagospodarowania przestrzennego. Na rozprawie załatwiono 22 sprawy,  
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w których 10 skarg oddalono, w 12 sprawach uchylono decyzje. Na 
posiedzeniu niejawnym rozpoznano ogółem 35 spraw. W 8 sprawach skargi 
uwzględniono, w 18 skargi oddalono, a w 7 skargi odrzucono. 

W roku sprawozdawczym w tej kategorii spraw najliczniejszą grupę 
stanowiły skargi na decyzje o ustaleniu warunków zabudowy  
i zagospodarowania terenu (symbol 6153). W roku sprawozdawczym 
rozpoznano 33 sprawy z tego zakresu – 12 spraw na rozprawie i 21 spraw  
na posiedzeniu niejawnym. Spośród spraw rozpoznanych na rozprawie  
w 6 sprawach skargę uwzględniono i w 6 sprawach skargę oddalono. Z kolei 
na posiedzeniu niejawnym w 6 sprawach skargę uwzględniono, w 11 skargę 
oddalono i w 2 skargę odrzucono.  

Ustalenie warunków zabudowy 
Generalnie istota problemów w tych sprawach dotyczyła, podobnie jak 

w poprzednich latach, interpretacji tzw. „dobrego sąsiedztwa”, o którym 
stanowi art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.; 
dalej powoływana jako u.p.z.p.) oraz prawidłowego ustalenia „granic obszaru 
analizowanego” – przykładowo sprawy II SA/Bk 685/20, II SA/Bk 7/21,  
II SA/Bk 26/21, II SA/Bk 357/21 w których skargi oddalono, podzielając 
stanowisko organów wyrażone w tym zakresie. 

Spośród tych, w których uwzględniono skargi, na uwagę zasługuje 
sprawa II SA/Bk 469/20, w której uchylono decyzję ustalającą warunki 
zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i zmianie 
sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek usługowy 
z uwagi na nieprawidłowości formalne decyzji. Sąd wskazał, że decyzja 
ustalająca warunki zabudowy oprócz treści merytorycznej powinna zawierać 
dwa załączniki: wyniki analizy z częścią tekstową i graficzną (§ 9 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu 
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 
Dz. U. nr 164, poz. 1588 z późn. zm.; dalej powoływane jako rozporządzenie) 
oraz mapę z zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (art. 54 
pkt 3 u.p.z.p.). W przedmiotowej sprawie decyzja nie zawierała załącznika 
określającego linie rozgraniczające teren inwestycji, a odnośnie analizy 
stwierdzono, że nie funkcjonuje ona jako jednolity, czytelny i zawierający 
konkretne ustalenia dokument. Wyniki analizy stanowią bowiem zbiór 
zawierających rozbieżne ustalenia kilku dokumentów (przy tym nie wskazano 
i nie wymieniono, które konkretnie z nich stanowią załącznik do decyzji). Sąd 
ocenił, że uchybienia te wykluczają przyjęcie, że decyzja zawiera wszystkie 
wymagane prawem załączniki.  
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W sprawie II SA/Bk 578/20 sąd uchylając decyzję ustalającą warunki 
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i dwóch budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wypowiedział się  
w kwestii możliwości zastosowania wyjątku z § 7 ust. 4 rozporządzenia, 
dotyczącego określenia wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, 
gzymsu lub attyki. Stwierdzono, że zasadą jest stosowanie reguły określonej 
w § 7 ust. 1, a dopiero w drugiej kolejności dopuszcza się regułę z § 7 ust. 4 
 i tylko wtedy, gdy wynika to z analizy. Podkreślono, że wykładnia językowa 
zwrotu „przedłużenie" użytego w § 7 ust. 1 rozporządzenia prowadzi  
do wniosku, że chodzi o kontynuację istniejącej wysokości zabudowy  
na działkach sąsiednich, za które należy uznać działki zabudowane położone 
możliwie najbliżej nieruchomości, wobec której mają być ustalone warunki 
zabudowy. Powołując się na wyrok WSA w Opolu z 11 lutego 2020 r.,  
II SA/Op 391/19 wywiedziono, że na pojęcie „działka sąsiednia" zawarte w tym 
przepisie ma odmienną treść normatywną od zwrotu „obszar, na który 
inwestycja będzie oddziaływać", jak i od wyrażenia „obszar analizowany"  
i oznacza bliskie sąsiedztwo. W analizie najpierw powinno się dokładnie 
określić wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej planowanych budynków 
i zastosować uregulowanie z § 7 ust. 1 rozporządzenia. Dopiero na tej kanwie 
można przejść do uzasadniania, dlaczego tak ustalony omawiany parametr 
nie może być w sprawie zastosowany i zachodzi potrzeba zastosowania 
wyliczanego parametru na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia. Sąd ocenił, 
że organy, przy zastosowaniu analizy, która nie uwzględniała wysokości 
istniejących budynków po obu stronach planowanej zabudowy bliźniaczej,  
nie mogły zastosować wyliczenia parametru na podstawie wyjątku z § 7 ust. 4 
rozporządzenia. 

Z kolei w sprawie II SA/Bk 769/20 uchylając decyzję ustalającą 
warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania 
lokalu na usługi gastronomiczne, nakazano powtórzenie postępowania 
wyjaśniającego odnośnie do prawidłowego ustalenia granic obszaru 
analizowanego oraz spełnienia warunku kontynuacji funkcji. Stwierdzono,  
że w sprawie nie ustalono w sposób niebudzący wątpliwości, który fragment 
działki jest prawnie wiążący dla wyznaczenia granic obszaru analizowanego 
w rozumieniu § 3 ust. 2 rozporządzenia, jak również za front działki – bez 
głębszego uzasadnienia - potraktowano długość ściany lokalu będącej ścianą 
wewnątrz budynku, a więc nie „część działki budowlanej, która przylega do 
drogi” w rozumieniu § 2 pkt 5 rozporządzenia. Stwierdzono, że dopiero 
prawidłowe, niebudzące wątpliwości ustalenie frontu działki oraz następnie 
wyznaczenie obszaru analizowanego pozwoli prawidłowo wyznaczyć promień 
obszaru analizowanego oraz ustalić, czy istnieją powody do jego poszerzenia 
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i jakie względy urbanistyczne, architektoniczne, harmonii ładu przestrzennego 
ewentualnie za tym przemawiają. W sprawie tej wątpliwości budziła także 
przeprowadzona analiza kontynuacji funkcji. W tym zakresie sąd wywiódł, 
 że ocena czy spełniona została kontynuacja funkcji nie może być ograniczona 
do prostej analizy, czy istnieje kontynuacja funkcji usługowej ogólnie ujętej. 
Skoro zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 
polegać może również na zintensyfikowaniu dotychczasowego sposobu 
użytkowania przez wprowadzenie nowego rodzaju usługi to ta nowa usługa 
musi się wpisywać w zastany ład tworząc z nim swego rodzaju harmonię. 
Budynek, w którym znajduje się lokal objęty zmianą sposobu użytkowania,  
jest budynkiem wielorodzinnym z usługami. Z analizy funkcji zabudowy 
przeprowadzonej przez organ wynika, że w obszarze analizowanym (takim, 
jaki wyznaczyły organy) występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami i handlem, zabudowa 
usługowa, zabudowa gospodarczo – garażowa. Organ nie wskazał jednak 
jakiego rodzaju jest to zabudowa usługowa. Oznacza to, że samo stwierdzenie 
w analizie funkcji, że w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami, bez wskazania jakiego rodzaju są to usługi, 
uniemożliwia dokonanie merytorycznej oceny warunku kontynuacji dla usług 
gastronomicznych, które – jak wskazują zasady doświadczenia życiowego – 
są usługami bardziej uciążliwymi niż bankowość, kosmetyka, czy innego 
rodzaju biura. W sprawie niniejszej z analizy nie wynika, czy w ramach 
zabudowy usługowej funkcjonują usługi gastronomiczne, tzn. czy na obszarze 
analizowanym usługi gastronomiczne współistnieją bezkolizyjnie z funkcją 
mieszkalną jako część budynku wielorodzinnego, czy też usługi 
gastronomiczne występują wyłącznie w budynkach stanowiących oddzielne 
obiekty lub oddzielne części budynków wielorodzinnych. Zdaniem sądu,  
w rozpoznawanym przypadku, organ tego nie wykazał w stosunku  
do zamierzonego sposobu użytkowania w postaci usługi gastronomicznej, 
bowiem nawet nie wiadomo w którym miejscu wykazanej zabudowy usługowej 
i czy w ogóle istnieje funkcja gastronomiczna.  

W sprawie II SA/Bk 788/20 uchylono decyzję ustalającą warunki 
zabudowy dla inwestycji w postaci przebudowy, rozbudowy i nadbudowy 
budynku mieszkalnego, z niezbędną infrastrukturą techniczną, w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej z uwagi na to, że organy nie wykazały w sposób 
niebudzący wątpliwości spełnienia warunków z art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. Sąd 
ocenił, że analiza tekstowa i graficzna sporządzona przez organ nie daje 
pełnego obrazu sposobu zabudowy i zagospodarowania obszaru 
analizowanego. Analiza zawiera wyłącznie wskazanie w jakiej kompozycji 
przestrzennej występuje na nim zabudowa (wielkość działek i znajdujących 
się na nich budynków, obrazowo przedstawione odległości budynków 
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względem siebie i od ulicy). Tymczasem wzdłuż ulicy przy której zamierzono 
sporną inwestycję znajduje się dwojakiego rodzaju zabudowa tworząca na tym 
terenie swoistego rodzaju regułę: bliżej ulicy ulokowane są mniejsze 
powierzchniowo budynki mieszkalne z początku XX wieku, drewniane,  
z dwuspadowymi dachami, w drugiej zaś linii zabudowy (dalej od ulicy) 
ulokowane mają być budynki nowsze, późniejsze o kilkadziesiąt lat, odmienne 
architektonicznie od budynków starszych z pierwszej linii zabudowy  
(z wielospadowymi a nie dwuspadowymi dachami). Zdaniem sądu, 
okoliczność ta nie została w ogóle oceniona przez organy, a może to mieć 
istotne znaczenie, bowiem jeśli faktycznie istnieją dwie tak zróżnicowane 
architektonicznie strefy urbanistyczne, to okoliczność ta jest elementem ładu 
przestrzennego w obszarze analizowanym i organ ustalający warunki 
zabudowy nie może nie mieć jej w polu widzenia ustalając parametry  
i wskaźniki ładu przestrzennego dla nowej zabudowy. Organ powinien 
wyjaśnić, które z budynków przy ulicy znalazły się w obszarze analizowanym, 
czy tworzą one jakąś spójną całość kompozycyjną, czy ich parametry mogą 
być punktem odniesienia dla wskaźników i parametrów zabudowy 
zamierzonej przez inwestora (mając na uwadze, że budynek nowy byłby 
ulokowany, ze względu na położenie działki inwestycyjnej, bliżej a nie dalej 
ulicy), czy też podział na budynki starsze i nowsze nie ma w obszarze 
analizowanym żadnego znaczenia (ewentualnie dlaczego), a realizacja nowej 
zabudowy w sposób w jaki zamierza to uczynić inwestor znajduje 
uzasadnienie w obszarze analizowanym. W sprawie tej zarzucono także 
organom naruszenie art. 61 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p. Przyjęto, że z uwagi na to,  
że przedmiotowy budynek w studium wymieniony jest w „Wykazie zabytków 
nieruchomych ujętych w ewidencji” organy w trybie art. 19 ust. 1a pkt 2 ustawy 
z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm.), ustalając warunki zabudowy 
zobligowane były do ochrony tego obiektu. W aktach sprawy znajduje się 
tymczasem pismo Zastępcy Kierownika Wydziału Budownictwa, Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami, z którego wynika, że budynek ten nie jest 
ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Sąd ocenił, że rozbieżność ta wymaga 
wyjaśnienia, bowiem ma istotne znaczenie dla wydania decyzji o warunkach 
zabudowy zgodnej z przepisami odrębnymi. Za trafne uznano także 
niewystarczalność uzasadnienia ustalenia wskaźnika powierzchni zabudowy 
na poziomie 58 % czyli ponad dwukrotnie wyższego niż średni wskaźnik  
na analizowanym obszarze wynoszący 23% (naruszenie § 5 ust. 2 
rozporządzenia) oraz nieuzasadnienie dopuszczenia dla zamierzonej 
zabudowy dachu wielospadowego lub jednospadowego, skoro z analizy 
wynika niewystępowanie na obszarze analizowanym dachów 
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jednospadowych oraz znaczna przewaga dachów dwuspadowych  
nad wielospadowymi (naruszenie § 8 rozporządzenia).  

W sprawie II SA/Bk 146/21 uchylono decyzję SKO uchylającą pkt 8 
„Informacje Końcowe” decyzji organu pierwszej instancji w przedmiocie 
ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  
i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej)  
o łącznej mocy elektrycznej do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną. Sąd w sprawie tej rozstrzygnął spór dotyczący tego,  
czy przedmiotowa farma fotowoltaiczna zalicza się do urządzeń infrastruktury 
technicznej lub instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2  
pkt 13 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,  
czy do urządzeń infrastruktury przemysłowej. Organy stanęły na stanowisku 
pierwszym, skarżący zaś na stanowisku drugim. Sąd powołując się  
na orzecznictwo NSA przyznał rację skarżącemu (II OSK 3705/19,  
II OSK 794/16, II OSK 2727/17, II OSK 2758/16), tj. inwestycja taka  
jest urządzeniem infrastruktury przemysłowej. Uzasadniając stanowisko  
w tym zakresie stwierdzono, że regulacja przepisów art. 10 ust. 2a i art. 15 
ust. 3 pkt 3a u.p.z.p. oznacza, że rozmieszczenie tego rodzaju urządzeń 
infrastruktury energetycznej należy do decyzji organów gminy w ramach 
władztwa planistycznego, przy czym ustalenia w tym przedmiocie są 
obligatoryjne w studium, a fakultatywne w planie miejscowym. W konsekwencji 
uprawnione jest wnioskowanie, że realizacja urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW  
na obszarze gminy, zarówno na podstawie planu miejscowego, jak też decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, może odbyć się tylko na 
obszarach wskazanych w studiach. Skoro więc z woli ustawodawcy 
lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 
o mocy przekraczającej 100 kW wymaga uprzedniego określenia obszarów 
przeznaczonych na ten cel w studium, to oznacza, że tego rodzaju inwestycje 
mają istotne znaczenie dla kształtowania lokalnych zasad zagospodarowania 
przestrzennego, a zwłaszcza ładu przestrzennego w gminie. Nie sposób 
zatem uznać, że lokalizacja urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a 
u.p.z.p., miałaby być na podstawie art. 61 ust. 3 u.p.z.p. zwolniona  
od wymogów ustanowionych w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.z.p. Treść art. 10  
ust. 2a i art. 15 ust. 3 pkt 3a u.p.z.p. świadczy o tym, że wolą ustawodawcy 
jest, aby inwestycje, w ramach których planuje się rozmieszczenie urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW, były realizowane przede wszystkim na podstawie 
ustaleń planu miejscowego. Nie wyklucza to oczywiście możliwości ubiegania 
się o decyzję o warunkach zabudowy takiej inwestycji, ale wówczas 
wymagane jest spełnienie wymogów art. 61 ust. 1 pkt 1–5 u.p.z.p. 
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Uchylając decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy  
dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków rekreacyjnych w 
sprawie II SA/Bk 155/21 zarzucono, że organy nie rozważyły zasadności 
przeprowadzenia postępowania w zakresie oceny oddziaływania inwestycji  
na obszar Natura 2000. Zdaniem sądu jeśli inwestycja ma być zgodna  
z przepisami odrębnymi, którymi w tym przypadku są przepisy ustawy  
o ochronie przyrody i ustanowione na jej podstawie specjalne obszary ochrony 
(w niniejszym przypadku obszar Natura 2000), a wyjaśnieniu zgodności  
z celami ochrony obszaru Natura 2000 służy postępowanie tzw. naturowe  
(art. 96 i następne ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  - Dz.U. z 2021 r., 
poz. 247; dalej: „u.o.o.ś.”), to nierozważenie zasadności przeprowadzenia 
tego postępowania (zwłaszcza przy wyraźnym wskazaniu RDOŚ na taką 
możliwość) stanowi o niewyjaśnieniu sprawy w jej całokształcie mogącym 
mieć istotny wpływ na dopuszczalność wydania pozytywnej decyzji  
o warunkach zabudowy. W sprawie tej sąd wypowiedział się w kwestii 
dotyczącej konfiguracji i zależności postępowań o których mowa art. 98 ust. 1 
u.o.o.ś. (tzw. postępowanie naturowe) i w art. 53 ust. 4 pkt 8 u.o.o.ś 
(postępowanie uzgodnieniowe). Wyjaśniono, że ustawodawca ukształtował 
postępowanie naturowe oraz postępowanie uzgodnieniowe jako niezależne, 
odrębne tryby badania oddziaływania inwestycji na środowisko.  
W postępowaniu prowadzonym na podstawie Rozdziału 5 u.o.o.ś. (art. 96  
i następne) organ właściwy ocenia wyłącznie, czy inwestycja da się pogodzić 
z celem, dla którego dana forma ochrony przyrody została wprowadzona.  
W postępowaniu uzgodnieniowym prowadzonym na podstawie art. 53 ust. 4 
pkt 8 u.p.z.p. właściwy organ uzgadnia projekt decyzji o warunkach zabudowy 
pod względem szerszym – oceny oddziaływania inwestycji na środowisko 
przyrodnicze. Nie może jednak ujść uwadze, że zgodnie z art. 100 u.o.o.ś. 
postanowienie wydane w postępowaniu naturowym uzgadniające lokalizację 
inwestycji pod względem oddziaływania na obszar Natura 2000 wiąże organ 
właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Oznacza to, że organ 
właściwy w sprawie wydania warunków zabudowy nie może we własnym 
zakresie dokonywać ustaleń i oceniać oddziaływania planowanej inwestycji  
na obszar Natura 2000. Postanowieniem wydanym na podstawie art. 98  
ust. 1 u.o.o.ś. nie jest jednak związany organ uzgadniający na podstawie  
art. 53 ust. 4 pkt 8 u.o.o.ś., bowiem brak jest podstawy prawnej  
do wyprowadzenia takiego związania. W sprawie tej przyjęto, powołując się 
wyrok II OSK 1861/14, że przepisy powyższe należy wykładać w ten sposób, 
że organ uzgadniający na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 8 u.p.z.p. – jako 
zobowiązany do samodzielnej oceny oddziaływania planowanego 
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przedsięwzięcia na środowisko – powinien „brać pod uwagę wydane w innym 
trybie i na innej podstawie prawnej rozstrzygnięcia odnoszące się do tego 
samego przedmiotu ochrony”. Nie zmienia powyższego wniosku okoliczności, 
że może być to ten sam organ (RDOŚ). Mając zaś na uwadze,  
że postanowienie wydane na podstawie art. 98 ust. 1 u.o.o.ś. (uzgodnienie  
w ramach postępowania naturowego) jest niezaskarżalne (art. 98 ust. 8 
u.o.o.ś.), zaś postanowienie wydane w postępowaniu uzgodnieniowym jest 
zaskarżalne (art. 53 ust. 5 u.p.z.p.), pożądane jest aby to postępowanie 
naturowe poprzedziło postępowanie uzgodnieniowe, bowiem w tym ostatnim 
materiał będący podstawą wydania postanowienia w trybie naturowym 
powinien być wykorzystany i oceniony. Tylko przy takiej konfiguracji tych 
postępowań oraz tylko przy przyjęciu takiej zależności możliwe będzie 
przyjęcie, że zgodność inwestycji z przepisami odrębnymi w zakresie jej 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym obszar Natura 2000, 
została przeprowadzona wszechstronnie.  

 
Lokalizacja dróg i autostrad oraz lokalizacja innej inwestycji celu 

publicznego 
W kategorii spraw „lokalizacja dróg i autostrad” nie wpłynęła żadna 

sprawa, podobnie jak w 2020 r.  
Natomiast w przedmiocie innej inwestycji celu publicznego załatwiono 

7 spraw, w tym: 3 sprawy na rozprawie i w tych sprawach skargi uwzględniono 
oraz 4 sprawy na posiedzeniu niejawnym – w 1 sprawie skargę uwzględniono, 
w 3 skargę oddalono. 

W roku sprawozdawczym w tej kategorii spraw były nadal sprawy 
dotyczące ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego  
dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej.  

Uchylając decyzje w sprawach II SA/Bk 256/20 i II SA/Bk 721/21 
zarzucono organom, że ustalając lokalizację inwestycji celu publicznego  
dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nie ustalono, czy inwestycja 
zalicza się do przedsięwzięć wymagających decyzji środowiskowej.  
Organy w sprawach tych błędnie założyły, że ustalenia w tym zakresie 
dokonuje się w oparciu o parametry pojedynczej anteny sektorowej 
zamontowanej na maszcie stacji bazowej telefonii komórkowej z pominięciem, 
że na tym maszcie są zamontowane także inne anteny sektorowe.  
W sprawach tych sąd zaprezentował już ugruntowane stanowisko,  
że dla ustalenia, czy mamy do czynienia z inwestycją mogącą znacząco 
oddziaływać na środowisko wymagane jest uwzględnienie kumulacji 
oddziaływań lub sumowania się parametrów tego samego rodzaju 
przedsięwzięcia. Wskazano, że jest ono prezentowane konsekwentnie 
począwszy od wcześniej obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów  
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z 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 179, poz. 1490), rozporządzenia 
Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  
(Dz. U. nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) oraz obecnie obowiązującego 
rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r.  

 
Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
W roku 2021 rozpoznano 2 sprawy z tego zakresu, w tym 1 sprawę 

na rozprawie w której uchylono zaskarżoną decyzję, a 1 sprawę  
na posiedzeniu niejawnym – skargę w tej sprawie odrzucono. 

Uchylając w sprawie II SA/Bk 560/21 decyzję organu odwoławczego 
ustalającą jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
spowodowanej uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, sąd zarzucił, że organ odwoławczy jedynie ogólnie zapoznał 
się z decyzją organu pierwszej instancji, nie rozpoznając przy tym w całości 
odwołania. W szczególności organ odwoławczy miał obowiązek odnieść się 
do zarzutu dotyczącego tego, czy opłata planistyczna jest nieopodatkowaną 
należnością budżetową oraz czy stosuje się do niej ordynację podatkową,  
co miało odzwierciedlenie w decyzji organu pierwszej instancji w zakresie 
nałożenia terminu i możliwości naliczania odsetek za zwłokę. Organ drugiej 
instancji odniósł się jedynie do kwestii prawidłowości operatu szacunkowego, 
pomijając zupełnie kwestię wymagalności odsetek. W związku z tym,  
na kanwie tej sprawy, sąd wypowiedział się w kwestii możliwości naliczania 
odsetek za zwłokę od opłaty planistycznej. Wskazano na jednolite stanowisko 
NSA w tym zakresie, że przepisy ordynacji podatkowej nie mają zastosowania 
przy opłacie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (wyroki NSA z 28 sierpnia 
2019 r., II OSK 2000/18; z 2 października 2014 r., II OSK 148/14; z 4 grudnia 
2015 r., II OSK 880/14 oraz z 7 grudnia 2015 r., II OSK 806/14).  
Z kolei oceniając prawidłowość operatu organ odwoławczy ograniczył się  
do powielenia stwierdzeń zawartych w decyzji organu pierwszej instancji i 
samej opinii. W ponownie prowadzonym postępowaniu nakazano rozważyć, 
czy na podstawie posiadanego operatu szacunkowego zaistniały przesłanki 
do naliczenia opłaty planistycznej, czy jest podstawa do wskazywania terminu 
uiszczenia tej należności oraz naliczania odsetek, a także zbadania czy operat 
zawiera wszystkie elementy wymagane prawem. 
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15. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii  
W 2021 roku odnotować należy wzrost skarg wniesionych  

w sprawach przypisanych symbolowi 612, który wyniósł 40,  
w tym z poprzedniego okresu pozostało do rozpoznania 3 sprawy. W badanej 
kategorii najwyższy odsetek załatwień stanowiły sprawy rozgraniczeniowe 
(22) oraz sprawy dotyczące wpisów do ewidencji gruntów i budynków – 13 
skarg. Zdecydowanie mniejsza była natomiast liczba spraw związanych  
z zasobem geodezyjnymi kartograficznym (2 sprawy) oraz klasyfikacją 
gruntów, która w roku sprawozdawczym 2021 ograniczyła się do jednej 
sprawy.  
 Lektura uzasadnień wyroków wydanych w tej kategorii  
nie pozostawia wątpliwości co do kontynuacji w 2021 roku ukształtowanego 
od wielu lat stanowiska o techniczno-deklaratoryjnym charakterze wpisów  
w ewidencji gruntów i budynków, o niemożności dochodzenia poprzez wpis  
w ewidencji uprawnień właścicielskich do gruntów, czy uprawnień do władania 
nieruchomością, jak też o konieczności dokumentowania każdej żądanej 
zmiany w ewidencji. Potwierdzeniem tej linii jest między innymi orzeczenie  
w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 115/21 oraz II SA/Bk 761/19, w którym sąd 
jednoznacznie podkreślił, że zapisy w ewidencji gruntów mają charakter 
wyłącznie techniczno-deklaratoryjny. Rejestr ewidencji gruntów i budynków 
jest bowiem jedynie odzwierciedleniem aktualnego stanu prawnego 
dotyczącego danej nieruchomości. Nie ma charakteru konstytutywnego,  
co oznacza, że nie tworzy nowego stanu prawnego nieruchomości, a jedynie 
potwierdza stan faktyczny i prawny gruntów, budynków i lokali wynikający  
z dokumentów, które stanowiły podstawę do odnotowania stanu faktycznego 
i prawnego. Postępowanie mające na celu aktualizację operatu 
ewidencyjnego ma charakter rejestrowy, czyli wtórny względem zdarzeń 
prawnych, z których wynikają zmiany danych podlegających ujawnieniu  
w ewidencji. W konsekwencji składy orzekające w zasygnalizowanych 
sprawach uznały, że rolą ewidencji nie jest w żadnym razie rozstrzyganie 
sporów własnościowych, stąd też w ramach postępowania ewidencyjnego  
nie może dojść do załatwienia sporu o granice nieruchomości lub ich 
powierzchnię, ponieważ organy prowadzące ewidencję nie są uprawnione  
do rozstrzygania tego rodzaju kwestii. 

W omawianej kategorii należy też wspomnieć o wyrokach w sprawach 
II SA/Bk 404/21 i II SA/Bk 405/21, w których sąd uchylając postanowienia  
o zawieszeniu postępowania w sprawie wprowadzenia zmiany w ewidencji 
gruntów i budynków jednoznacznie stwierdził, że regulacja art. 12 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ("specustawa") 
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wyłączyła wprawdzie stosowanie ustawy Prawo budowlane, a zatem i art. 71 
tej ustawy do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, jednakże czym innym była 
zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19, rozumianym jako wszelkie czynności 
związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 
profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby, o której mowa w ust. 1 (art. 2 
ust. 2 specustawy), a czym innym jest aktualizacja informacji zawartych  
w ewidencji gruntów i budynków dokonywana na podstawie art. 24 ust. 2b 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  W ocenie 
składu orzekającego regulacja art. 24 ust. 2b tej ustawy nie ma nic wspólnego 
ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 
profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby, o której mowa w ust. 1 (art. 2 
ust. 2 specustawy). Skoro więc art. 12 ust. 1 specustawy wyłączył stosowanie 
przepisu art. 71 ustawy Prawo budowlane w zakresie zmiany sposobu 
użytkowania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, to wyłączył w tym 
przypadku możliwość uzyskania przez inwestora aktualizacji informacji 
zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie zgłoszeń 
dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części.  
Z cytowanego art. 12 specustawy nie wynika też, aby organ architektoniczno-
budowlany miał wydawać zaświadczenia, które mogłyby ewentualnie być 
dołączane przez inwestora do wniosku o zmianę przeznaczenia budynku  
lub lokalu w postępowaniu przed organami ewidencyjnymi. Zdaniem tut. sądu 
również z pozostałych przepisów art. 24 ust. 2b pkt 1 i 2 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne nie wynika, aby aktualizacja informacji zawartych 
w ewidencji gruntów i budynków mogła nastąpić na podstawie informacji  
o zmianie sposobu użytkowania przedmiotowego lokalu złożonej  
przez skarżącą. Konkludując skład orzekający uznał, że informacja, o której 
mowa w art. 12 ust. 2 specustawy stanowiła podstawę do prowadzenia robót 
budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego  
lub jego części w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, ale sama z siebie 
nie stanowi podstawy do żądania wpisu w ewidencji gruntów i budynków. 

W ramach omawianej kategorii spraw warto też zwrócić uwagę  
na tezę wyprowadzoną w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 505/21, zgodnie z którą 
spółdzielnia mieszkaniowa sprawująca zarząd powierniczy na podstawie  
art. 27 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych  
ma ograniczoną zdolność zarządczą, tzn. może wykonywać i podejmować 
czynności zwykłego zarządu, a te przekraczające zwykły zarząd tylko w takim 
zakresie w jakim właściciele lokali podjęli uchwałę wyrażającą zgodę  
na dokonanie takiej czynności - art. 22 ust. 2 w zw. z art. 23 ustawy  
z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r., poz. 1910  
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z późn. zm.). Czynność zaś polegająca na połączeniu nieruchomości  
jest czynnością przekraczająca zakres zwykłego zarządu, albowiem nie jest 
to czynność powtarzalna, związana z utrzymaniem bieżącym nieruchomości. 
W konsekwencji skład orzekający za prawidłową uznał odmowę 
wprowadzenia wnioskowanej przez spółdzielnię zmiany w ewidencji gruntów  
i budynków z uwagi na brak właściwego umocowania do złożenia wniosku. 

Wśród spraw rozgraniczeniowych o symbolu 6122 przeważały skargi 
na postanowienia dotyczące kosztów postępowania rozgraniczeniowego 
(m.in. II SA/Bk 811/20, II SA/Bk 19/21, II SA/BK 192/21, II SA/Bk 710/21).  
W orzeczeniach tych tutejszy sąd powołując się na uchwałę 7 sędziów 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2006 r. o sygnaturze  
I OPS 5/06, konsekwentnie wywodził, że możliwe jest obciążenie kosztami 
postępowania rozgraniczeniowego zarówno jednego właściciela 
rozgraniczanych nieruchomości (a zwłaszcza tego, który zażądał wszczęcia 
postępowania), jak i wszystkich właścicieli sąsiadujących ze sobą i objętych 
rozgraniczeniem nieruchomości. Kogo to obciążenie dotknie i w jakim zakresie 
zależy od wyważenia interesów poszczególnych stron, a w szczególności  
od tego, w czyim interesie rozgraniczenie jest dokonywane. 

W wyroku o sygn. akt II SA/Bk 811/20 sąd zasygnalizował dodatkowo, 
że dla udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w sprawie "można" obciążyć 
kosztami postępowania rozgraniczeniowego właścicieli poszczególnych 
nieruchomości, a nie tylko wnioskodawcę, należy ocenić okoliczności złożenia 
wniosku o rozgraniczenie i przebieg postępowania, w szczególności wynik 
czynności ustalenia granic przeprowadzonych przez geodetę.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 651/21 sąd uzupełniająco stwierdził, 
że organ wydając orzeczenie w przedmiocie kosztów postępowania musi 
zawsze brać pod uwagę, czy zachowanie strony (stron) uzasadnia obciążenie 
kosztami postępowania tylko jedną z nich, czy też niektóre z nich,  
bądź wszystkie, a w tych ostatnich przypadkach - w jakim stosunku. Innymi 
słowy, organ winien mieć na względzie rozeznanie co do okoliczności 
faktycznych, jakimi kierowała się strona żądająca rozgraniczenia,  
a w szczególności czy istniał rzeczywisty spór co do przebiegu linii granicznej. 
Ponadto należy mieć na uwadze jakie czynności podejmowały strona  
i pozostali uczestnicy w toku postępowania rozgraniczającego, czym było 
podyktowane podejmowanie tych czynności.  

Z kolei w orzeczeniu o sygn. akt II SA/Bk 395/21 skład orzekający 
uznał za celowe zaakcentowanie, że przepis art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a. statuuje 
dwie alternatywne przesłanki wyznaczające sposób obciążenia tymi kosztami, 
to jest decyduje albo interes strony, albo żądanie strony. Jeżeli zatem przebieg 
granicy jest w istocie ustalony i nie ma sporu co do jej przebiegu, w sferze 
obciążenia kosztami postępowania rozgraniczeniowego, wiodącą powinna 
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być przesłanka "żądania strony", co w rozpoznawanej sprawie wpływa 
diametralnie na wynik rozstrzygnięcia o kosztach, bowiem strona skarżąca  
w tej sprawie była wnioskodawcą, zaś uczestnicy postępowania nie przyczynili 
się do powstania kosztów postępowania rozgraniczeniowego w takim samym 
stopniu jak strona, która je zainicjowała. 

W pozostałych sprawach przedmiotowej kategorii nie odnotowano 
natomiast rozstrzygnięć, które wprowadzałyby nowe stanowiska do już 
wypracowanego orzecznictwa sądów administracyjnych. 

Reasumując, należy stwierdzić, że wpływ i załatwienie spraw  
z omawianej kategorii w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niewielki  
i niezmienny, a dominującą grupą w rozpatrywanych sprawach były natomiast 
w większości postanowienia ustalające koszty postępowania 
rozgraniczeniowego. 

 
16. Sprawy z zakresu ochrony środowiska 

W 2021 r. załatwiono merytorycznie 55 spraw oznaczonych 
symbolem ogólnym 613 (ochrona środowiska i ochrona przyrody), w tym  
18 spraw o symbolach połączonych z 6391, 6401 i 644, które omówiono  
w innej części opracowania (poświęconej skargom na uchwały rad gmin). 
Pozostałe 37 spraw dotyczyło: odpadów (symbol 6135) – 10 spraw; ochrony 
przyrody (symbol 6136) – 7 spraw; utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy (symbol 6138) – 1 sprawa; zaś 19 spraw stanowiły sprawy inne  
o symbolu podstawowym 613 (symbol 6139).  

Wśród spraw o symbolu 6135 skargi uwzględniono w czterech 
sprawach. Jedna z nich dotyczyła nałożenia kary pieniężnej za przekazanie 
po terminie kwartalnego sprawozdania (II SA/Bk 726/21), zaś trzy zostały 
wniesione na zarządzenia pokontrolne. W jednej z tych spraw  
(II SA/Bk 621/21) sąd podkreślił, że konsekwencją art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 995 z późn. zm.), dalej: „uIOŚ, określającego uznaniową kompetencję 
inspektora ochrony środowiska do wydania zarządzenia pokontrolnego 
("może wydać"), a także konsekwencją władczego charakteru zarządzenia 
pokontrolnego jest konieczność rozważenia przez organ zasadności 
formułowania obowiązków mających doprowadzić stan faktyczny do stanu 
postulowanego w sytuacji, gdy nie występują rozbieżności między stanem 
faktycznym, a stanem postulowanym na moment wydawania zarządzenia 
pokontrolnego. Skoro organ "może wydać" zarządzenie pokontrolne,  
to – w ocenie sądu - nie powinien abstrahować od zmiany stanu faktycznego 
jaka nastąpiła między ustaleniami kontroli a wydaniem zarządzenia.  
Skoro zarządzenie pokontrolne  ma  przekazywać wyniki,  ustalenia kontroli  
i formułować obowiązki doprowadzenia stanu faktycznego do stanu zgodnego 
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z prawem – to jego treść nie może pozostawać w oderwaniu od aktualności 
ustalonych naruszeń. Z kolei uwzględnienie skargi w sprawie II SA/Bk 168/21 
nastąpiło na skutek nieprawidłowego sformułowania uzasadnienia 
zaskarżonego aktu władczego, naruszającego zasadę  informowania,  
zaś w sprawie II SA/Bk 141/21 wobec wyjścia przez organ kontrolujący  
poza zakres jego ustawowych kompetencji. 

Pozostałe 6 skarg oddalono. Wywiedzione one zostały na: 
–   dwa zarządzenia pokontrolne - jedno w przedmiocie uregulowania stanu 
formalnoprawnego w zakresie zbierania i magazynowania odpadów,  
zaś drugie w przedmiocie  gospodarowania opakowaniami;  
–    decyzję nakazującą usunięcie odpadów;  
–    decyzję w przedmiocie kary pieniężnej,  
– decyzję zobowiązującą do udostępnienia niezabudowanej części 
nieruchomości w związku z koniecznością niezwłocznego usunięcia 
odpadów oraz na decyzję w przedmiocie wykreślenia instalacji gospodarki 
odpadami z listy funkcjonujących instalacji komunalnych wydanej na skutek 
cofnięcia pozwolenia zintegrowanego. 

Spośród 7 spraw z zakresu ochrony przyrody (symbol 6136) 
uwzględniono 4 skargi - dwie z nich zostały połączone do wspólnego 
rozpoznania i rozstrzygnięcia pod sygn. akt II SA/Bk 245/21. Skargi te 
dotyczyły decyzji wydanej na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 7 lit. a), art. 875 
 ust. 1 pkt 2 ustawy z 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r.  
poz. 1970, dalej: u.p.l.) w przedmiocie zezwolenia na usunięcie 14.457 sztuk 
drzew, stanowiących naturalną przeszkodę lotniczą. W skargach tych słusznie 
zarzucono wydanie zaskarżonej decyzji bez pełnej podstawy prawnej.  
Organy bowiem stały na stanowisku, że wskutek zmiany u.p.l., na mocy  
art. 18 ustawy z dnia 18.12.2018 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 235), z dniem 2 października 
2020 r. przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty 
budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz.U. z 2003 r., nr 130,  
poz. 1192). Zarówno w dniu wydania decyzji przez organ I instancji, tj. dnia  
23 grudnia 2020 r., jak też w dniu wydania decyzji przez organ odwoławczy, 
tj. 23 lutego 2021 r., nie istniało więc nowe rozporządzenie wykonawcze,  
a zatem w ocenie organów, wystarczającym było zastosowanie (oprócz u.p.l.) 
załącznika do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, 
sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz.U. z 1959 r., poz. 212  
i 214 z późn. zm.), ogłoszonego w załączniku do obwieszczenia nr 3 Prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie 
cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz.LC,  
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poz. 4). Zdaniem organów krajowe przepisy wykonawcze oparte były  
na regulacjach prawa międzynarodowego, które były uwzględnione  
w ekspertyzie lotniczej, sporządzonej podczas postępowania 
administracyjnego. Skład orzekający nie zgodził się z ww. stanowiskiem, które 
uznał za błędne z tego względu, że w dacie wydania zaskarżonej decyzji  
nie istniała luka prawna w postaci braku rozporządzenia wykonawczego.  
Na podstawie delegacji ustawowej, tj. art. 92 ust. 2 u.p.l. zostało bowiem 
wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r.  
w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody 
oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 264), 
które obowiązuje od dnia 10 lutego 2021 r., co oznacza, że organ II instancji 
miał obowiązek uwzględnić jego przepisy w dacie wydania zaskarżonej 
decyzji, czego nie uczynił.  

Kwestia zastosowania niewłaściwych przepisów prawa materialnego, 
stanowiła również przyczynę uwzględnienia skargi w sprawie II SA/Bk 144/21, 
dotyczącej decyzji wydanej w przedmiocie umorzenia i pobrania kary 
pieniężnej za zniszczenie drzew. W sprawie tej sąd uznał, że organy nie 
ustaliły jakie przepisy powinny mieć zastosowanie. Istotna w tym względzie 
była kwestia kilku nowelizacji, którym zostały poddane art. 88 i art. 89 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020, poz. 55  
z późn. zm.; dalej: „u.o.p.”), na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego  
z dnia 1 lipca 2014 r. (SK 6/12) oraz właściwego zastosowania przepisów 
intertemporalnych. Sąd nie podzielił również wąskiego rozumienia przez 
organy zmian art. 88 u.o.p., wprowadzonych przedmiotowymi nowelizacjami. 
W związku bowiem z orzeczoną niekonstytucyjnością art. 88 ust. 1 pkt 2 u.o.p., 
w sytuacji, gdy z woli ustawodawcy zmianie ulega cały art. 88 u.o.p. nie jest 
rolą organu bezkrytyczne przyjęcie, że orzeczona ostateczną decyzją kara 
administracyjna w sztywnej wysokości, w trybie niekonstytucyjnego przepisu, 
nie może być zmieniona w nowym postępowaniu (po upływie odroczonego 
okresu płatności), w zakresie orzekania w przedmiocie pobrania kary,  
w przypadku stwierdzenia braku żywotności zniszczonych drzew. W ocenie 
sądu zasada trwałości rozstrzygnięć administracyjnych w przedmiocie 
wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, o których mowa w art. 88 ust. 1 
u.o.p., nie eliminuje zasady praworządności przy rozstrzyganiu, w kolejnym 
etapie nowej sprawy w przedmiocie umorzenia wymierzonej uprzednio 
administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew i orzeczenie  
o umorzeniu lub pobraniu nałożonej kary. 

W sprawie II SA/Bk 577/21 uwzględniono natomiast skargę  
na decyzję w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zniszczenie drzew, 
z uwagi na dostrzeżone uchybienia proceduralne oraz naruszenie art. 88  
ust. 1 pkt 4 i ust. 2 u.o.p. przez jego zastosowanie mimo braku ustalenia  
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w sposób nie budzący wątpliwości, że to działania skarżącego spowodowały 
uszkodzenie drzew, a w szczególności, że działał on bez zgody posiadacza 
nieruchomości. 

Sprawy o symbolu 6138 (utrzymanie czystości i porządku na terenie 
gminy) w zdecydowanej większości stanowiły skargi na akty prawa 
miejscowego – regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie 
poszczególnych gmin, które zostały omówione w innej części opracowania. 
Jedna sprawa dotyczyła zaś decyzji w przedmiocie uchylenia decyzji 
nakazującej wykonanie obowiązku polegającego na przyłączeniu 
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej i umorzenia postępowania przed 
organem I instancji. Skargę na tą decyzję oddalono (II SA/Bk 235/21). 

Najliczniejszą grupę spraw stanowiły sprawy inne o symbolu 6139, 
wśród których uwzględniono 4 skargi i 1 sprzeciw od decyzji kasatoryjnej. 
Spośród tych spraw, trzy dotyczyły tego samego postępowania 
administracyjnego – zainicjowanego wnioskiem inwestora o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy chlewni o obsadzie  
206 DJP. W sprawie sygn. akt  II SA/Bk 861/20 sąd uchylił zaskarżoną decyzję 
utrzymującą w mocy decyzję środowiskową organu I instancji z uwagi  
na uchybienia procesowe związane z ustaleniem kręgu stron postępowania 
środowiskowego. Natomiast w sprawach sygn. akt II SA/Bk 862/20  
i II SA/Bk 863/20 uchylono decyzje umarzające postępowanie odwoławcze  
od ww. decyzji środowiskowej, zainicjowane odwołaniami współwłaścicieli 
działek  położnych  w sąsiedztwie nieruchomości  inwestycyjnej, z uwagi  
na uchybienia w ustaleniu stron tego postępowania. Również w sprawie  
II SA/Bk 640/21, w której uwzględniono sprzeciw od decyzji kasatoryjnej,  
sąd polecił organom dokonanie oceny, czy prawidłowo został ustalony krąg 
stron postępowania, zwracając przy tym uwagę na regulacje szczególne 
względem art. 28 k.p.a. Uwzględnienie skargi w sprawie sygn. akt  
II SA/Bk 350/21 nastąpiło zaś ze względu na niedostateczne wyjaśnienie istoty 
sprawy zainicjowanej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu i metali 
kolorowych. 

Oddalono skargi w 9 sprawach o symbolu 6139. Skargi te dotyczyły: 
decyzji w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji 
planowanego przedsięwzięcia; decyzji w przedmiocie umorzenia 
postępowania odwoławczego od decyzji ustalającej środowiskowe 
uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia 
do poboru wody podziemnej; decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania 
zażaleniowego w sprawie zajęcia stanowiska o aktualności warunków 
realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia; decyzji w przedmiocie wznowionego 
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postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację 
przedsięwzięcia; decyzji w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 
postanowienia w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia 
odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji 
przedsięwzięcia; a także niewykonania wyroku w sprawie II SAB/Bk 110/20  
ze skargi na bezczynność wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska  
w przedmiocie podjęcia działań dotyczących hałasu emitowanego z dzwonów 
kościelnych.  

Ponadto jedna z oddalonych skarg o symbolu 6139 skierowana była 
na akt wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wydany na podstawie 
art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów 
genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (Dz.U. 2019, poz. 1594, 
dalej: "u.d.z.g.") w zw. z art. 9 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
środków zapewniających zgodność użytkowników w Unii z wymogami 
wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów 
genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści 
wynikających z wykorzystania tych zasobów (Dz.Urz.UE. L. 150/9 z 20 maja 
2014 r.), którym wezwano dyrektora określonej jednostki Polskiej Akademii 
Nauk do podjęcia działań lub środków naprawczych, przez uzyskanie  
w określonym terminie zgody (PIC) strony hiszpańskiej i białoruskiej – krajów 
dawcy zasobów genetycznych, na wykorzystywanie zasobów genetycznych  
w postaci prób lisa rudego oraz wzajemne uzgodnienie warunków i podziału 
ewentualnych korzyści wynikających z wykorzystania zasobów (MAT),  
w przypadku zaś braku uzyskania stosownych uzgodnień, do zaprzestania 
wykorzystywania ww. zasobów genetycznych. W sprawie tej sąd potwierdził, 
że ww. wezwanie do podjęcia działań lub środków naprawczych, stanowi akt 
z zakresu administracji publicznej o charakterze władczym, na który 
przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 
p.p.s.a. jednakże zakres kontroli sądowej nie pozwala na rozstrzygnięcie 
przez sąd sporu zaistniałego między skarżącym, a organem co do faktycznego 
zaistnienia, stwierdzonego w toku kontroli naruszenia art. 4 ust. 1 i 2  
ww. rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014. 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia użytkownik winien dołożyć 
należytej staranności by upewnić się, że wykorzystane zasoby genetyczne 
pozyskane są zgodnie z regulacjami obwiązującymi w kraju dawcy;  
zaś na podstawie art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia użytkownik powinien 
wykorzystywać zasoby jedynie po otrzymaniu uprzedniej zgody (PIC)  
oraz wzajemnie uzgodnionych warunków (MAT). Stwierdzone w toku kontroli 
naruszenie polegało na nie przedstawieniu przez kontrolowaną jednostkę 
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PAN, dokumentacji będącej potwierdzeniem ustaleń między krajami dawcy  
(tj. Hiszpanią i Białorusią) a użytkownikiem, dotyczącej ww. wymagań.  
Sąd wyjaśnił w tym względzie, że kontrola sądu na ww. akt (podobnie jak to 
tyczy kontroli zarządzeń pokontrolnych) sprowadza się do zbadania,  
czy kontrola została przeprowadzona przez właściwy organ, a także czy treść 
aktu koresponduje z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli oraz znajduje 
oparcie w przepisach prawa. W postępowaniu tym sąd nie bada natomiast 
legalności ustaleń faktycznych ujętych w protokole kontroli, w tym poczynienia 
tych ustaleń w zgodzie z art. 7, 77 § 1 i 80 k.p.a., bowiem postępowanie 
kontrolne nie jest typowym postępowaniem administracyjnym, do którego 
znajdowałyby zastosowanie przepisy k.p.a. W ramach tego postępowania 
działania organu oraz kontrolowanego są ograniczone i ukierunkowane, zaś 
przepisów k.p.a. nie stosuje się. Normatywnym punktem odniesienia do oceny 
legalności działań organu (podobnie jak w przypadku zarządzenia 
pokontrolnego) są natomiast przepisy ustawy „uIOŚ.” - przede wszystkim art. 
2 tej ustawy, który określa zakres zadań kontrolnych Inspekcji Ochrony 
Środowiska, a także przepisy rozdziału 3, regulujące sposób ich 
wykonywania. Naruszenia tych przepisów w ww. sprawie nie stwierdzono. 

W tej kategorii spraw, oddalono 6 sprzeciwów wywiedzionych  
na podstawie art. 3 § 2a p.p.s.a. Pięć z nich dotyczyło  decyzji w przedmiocie 
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia,  
zaś jeden decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia obowiązku 
przywrócenia środowiska do stanu właściwego i przekazania sprawy  
do ponownego rozpatrzenia. W trzech z tych spraw (II SA/Bk 134/21,  
II SA/Bk 738/21 i II SA/Bk 102/21) do wydania decyzji kasatoryjnych doszło  
na skutek stwierdzonego, na etapie postępowania odwoławczego, naruszenia 
przez organu I instancji obowiązku należytej oceny raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności w zakresie opisu wariantów 
uwzględniającego szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, 
w tym: wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego 
wariantu alternatywnego, racjonalnego wariantu najkorzystniejszego  
dla środowiska - wraz z uzasadnieniem ich wyboru (art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247; dalej: u.o.o.ś.).  
Sąd podkreślał w tych sprawach, że przygotowanie opisu racjonalnego 
wariantu alternatywnego wymaga każdorazowo przeprowadzenia 
indywidualnej oceny danego przedsięwzięcia pod kątem jego oddziaływania 
na środowisko w sytuacji, gdyby ten wariant miał być zrealizowany. Wszystkie 
elementy raportu powinny więc podlegać rozsądnemu osądowi i ocenie.  
W ocenie sądu opis analizowanych wariantów powinien być na tyle rzetelny  
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i dokładny, by organ rozpatrujący sprawę mógł zbadać, czy przedsięwzięcie 
powinno być realizowane w wariancie proponowanym przez inwestora,  
czy też w wariancie alternatywnym. Sąd podzielił w tym względzie 
orzecznictwo wskazujące na sposób wariantowania, wypracowane ostatnimi 
laty, na skutek braku w u.o.o.ś. przepisów precyzujących wprost charakter 
wariantowania, które ma być dokonane w raporcie. W orzecznictwie tym 
jednolicie wskazuje się zaś, że "racjonalność" wariantu oznacza, że wariant 
taki faktycznie mógłby zostać wybrany przez organ dokonujący oceny raportu 
zamiast wariantu zaproponowanego przez inwestora. Racjonalny wariant 
alternatywny nie może mieć więc charakteru abstrakcyjnego czy też 
teoretycznego. Nie należy więc przedstawiać wariantu, którego faktyczna 
realizacja jest technicznie lub faktycznie niemożliwa albo jego realizacja  
jest skazana na niepowodzenie (np. ze względów finansowych).  
Z kolei "alternatywność" oznacza, że wariant ten musi się różnić od wariantu 
proponowanego przez inwestora w zakresie oddziaływania na środowisko. 
"Alternatywność" wymaga, co do zasady, zaproponowania wariantu różnego 
pod względem kryteriów przestrzennych (jak np. lokalizacja, skala i rozmiar 
inwestycji) lub technologicznych (jak np. rodzaj użytych materiałów, moc  
i produktywność zainstalowanych urządzeń). Nie jest też wykluczone 
odwoływanie się do innych różnic, wynikających np. z kryteriów 
ekonomicznych i społecznych, przy czym pamiętać należy, że element 
ekonomiczny jest tylko jedną z przesłanek oceny wariantów i wyboru wariantu 
najkorzystniejszego dla środowiska, a zatem nie jest cechą zawsze 
przesądzającą o wyborze. Analiza przesłanki ekonomicznej jest złożona.  
Z jednej bowiem strony nieuzasadnione jest przedstawianie i wybieranie 
wariantu, którego faktyczna realizacja jest technicznie lub faktycznie 
niemożliwa albo jego realizacja jest skazana na niepowodzenie  
(np. ze względów finansowych). Z drugiej jednak strony czynnik ekonomiczny 
nie może wyłącznie przesądzać o wyborze, bowiem w zasadzie prewencji 
środowiskowej nie chodzi o to, by inwestor poniósł jak najmniejsze koszty,  
ale o to, by jak najmniejsze koszty poniosło środowisko. Tym samym nie jest 
uzasadnione kierowanie się wyłącznie przesłankami ekonomicznymi w taki 
sposób, że skorzysta na tym inwestor, a skutki w przyszłości poniesie 
środowisko. Sąd zwracał również uwagę, że istotne wskazówki w tym zakresie 
zostały zawarte w poradniku GDOŚ oraz w dyrektywach 
zaimplementowanych do polskiego porządku prawnego m.in. przepisami 
u.o.o.ś., z których wynika, że wariantowanie w raporcie polega  
na: przedstawieniu racjonalnych (rozsądnych) przeanalizowanych przez 
inwestora rozwiązań alternatywnych związanych z projektem, wielkością, 
skalą, lokalizacją, technologią przedsięwzięcia, porównaniu wpływu 
poszczególnych wariantów na środowisko oraz dokonaniu uzasadnionego 
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wyboru jednej z opcji z uwzględnieniem wpływu przedsięwzięcia  
na środowisko. Sąd wskazał w tym względzie na: art. 5 ust. 1 lit. d. dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne  
i prywatne na środowisko (Dz.U.UE. L 26/1 z 28 stycznia 2012 r.) zmienionej 
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z 16 kwietnia  
2014 r. (Dz.U.UE. L 124/1 z 25 kwietnia 2014 r.), pkt 2 załącznika  
IVdo dyrektywy 2011/92/UE oraz pkt 31 preambuły dyrektywy  
2014/52/EU. Ponadto w sprawie II SA/Bk 102/21 sąd podzielił prezentowane 
w orzecznictwie stanowisko, zgodnie z którym brak w obowiązującym 
systemie prawa norm określających dopuszczalne wartości odorów  
nie zwalnia organów orzekających w przedmiocie ustalenia warunków 
środowiskowych z obowiązku dokładnego wyjaśnienia, czy ryzyko 
wystąpienia uciążliwości odorowej w danej sprawie jest realne i w jaki sposób 
uciążliwości tej można zapobiec. 

Podsumowując tą część opracowania, stwierdzić należy, że liczba 
załatwionych merytorycznie spraw o omawianym symbolu (niełączonym  
z innym symbolem), była nieznacznie wyższa w porównaniu z rokiem 
ubiegłym, w którym rozpatrzono 30 takich spraw. Niezmiennie przeważały  
w tym względzie sprawy o symbolu 6139, w szczególności sprawy toczące się 
w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację 
przedsięwzięcia. W sprawach tych sąd konsekwentnie podzielał wypracowane 
dotychczas orzecznictwo dotyczące zakresu oraz sposobu oceny raportu 
odziaływania na przedsięwzięcie, w kontekście wymagań ustawowych. 

 
17. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem 

Na wstępie należy wskazać, że do przedmiotowej kategorii spraw 
zalicza się szeroki wachlarz różnych rodzajów postępowań regulowanych 
przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 
chociaż nie jest to jedyne źródło prawa regulujące zagadnienie gospodarki 
mieniem. W 2021 r. załatwiono łącznie 24 sprawy, w tym na rozprawie 6,  
a na posiedzeniu niejawnym 18. Oznacza to tendencję spadkową tych spraw 
w porównaniu do lat ubiegłych. Spośród spraw rozpoznanych merytorycznie 
w 2021 r. większość z nich to sprawy w przedmiocie podziału nieruchomości 
oraz opłat adiacenckich.  

Z rozpoznanych merytorycznie spraw w przedmiocie podziału 
nieruchomości na uwagę zasługują poniższe sprawy. 

W sprawie o sygn. II SA/Bk 197/21, sąd uchylając decyzję SKO  
w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie podziału nieruchomości 
w wyniku wznowionego postępowania administracyjnego sformułował 
następującą tezę: „ Interes prawny na podstawie art. 97 u.g.n. w postępowaniu 
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o zatwierdzenie podziału nieruchomości może mieć podmiot, który jest 
właścicielem nieruchomości sąsiedniej uwzględnionej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego do łącznego podziału z nieruchomością 
objętą wnioskiem. Podział nieuwzględniający wskazanych w miejscowym 
planie granic obu działek (po ich podziale) ingeruje swoim działaniem w prawa 
właściciela gruntów sąsiednich. Przepis art. 93 ust. 2 u.g.n, jak również art. 96 
ust. 1 czy art. 97 ust. 1 u.g.n. powinny być interpretowane w taki sposób,  
aby zapewniać ochronę własności także właścicielowi działki sąsiadującej  
z nieruchomością podlegającą podziałowi, w szczególności, kiedy ten podział 
jest odmienny niż określony aktem prawa miejscowego, kształtującym sposób 
i warunki zagospodarowania terenu”. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 295/21 sąd uchylając 
zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję organu I instancji 
w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości stwierdził,  
że strona została pozbawiona możliwości udziału w całym postępowaniu 
podziałowym, a niewątpliwie posiadała interes prawny. Wskazał, że zgodnie  
z przepisem art. 97 ust. 1 u.g.n. podziału nieruchomości dokonuje się  
na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Co do zasady, stroną 
postępowania podziałowego jest właściciel lub użytkownik wieczysty 
dzielonego gruntu. Jednakże w niektórych przypadkach dochodzi do sytuacji, 
kiedy wynik podziału ingeruje w prawo własności innego podmiotu, naruszając 
jego interes prawny. Wówczas podmiot taki np. właściciel działki sąsiedniej 
powinien mieć przymiot strony w postępowaniu podziałowym na podstawie 
art. 28 k.p.a. 

Warta odnotowania jest też sprawa o sygn. akt II SA/Bk 619/21,  
w której sąd oddalając skargę na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia 
projektu podziału nieruchomości stwierdził, że przypadek uregulowany  
w art. 95 ust. 7 u.g.n. dopuszcza dokonanie podziału nieruchomości 
(niezależnie od istnienia lub ustaleń planu miejscowego) pod warunkiem 
spełnienia określonego celu. Jest nim wydzielenie „działki budowlanej, 
niezbędnej" do korzystania z budynku mieszkalnego. Oznacza to, że jest 
możliwe, aby z dotychczasowej działki zostały wydzielone dwie lub więcej 
działek budowlanych, które będą niezbędne do korzystania ze znajdujących 
się na ich powierzchni budynków, ale jest również dopuszczalne,  
by z istniejącej dotąd jednej działki została wydzielona tylko jedna działka 
budowlana, która będzie niezbędna do korzystania z posadowionego na niej 
budynku mieszkalnego zaś reszta z dzielonego gruntu będzie stanowiła 
działkę odrębną, powstałą na skutek powyższego wydzielenia. Powstanie  
przy tym tej ostatniej działki nie jest oczywiście celem podziału, określonego 
w art. 95 ust. 7 u.g.n., ale jest to po prostu jego konsekwencją. Omawiany 
przepis służy, w ocenie sądu, utworzeniu dla już istniejącego budynku 
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mieszkalnego działki gruntu o takich parametrach, które będą zgodne  
z wymaganiami, jakie winny być spełnione, jeśliby budynek ten był obecnie 
budowany. Celem więc wydzielenia owej działki jest powstanie działki 
budowlanej (art. 4 ust. 3a u.g.n.), której wielkość, cechy geometryczne, dostęp 
do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej 
umożliwiają prawidłowe, bezkonfliktowe i racjonalne korzystanie z budynków  
i urządzeń na niej położonych. 

Odnośnie spraw rozpoznanych merytorycznie w przedmiocie 
ustalenia opłaty adiacenckiej na uwagę zasługują poniższe sprawy. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 495/21, która dotyczyła ustalenia 
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wywołanej 
podziałem działki sąd wywiódł, że  brak opisu w operacie szacunkowym cech 
wszystkich działek porównawczych nie stanowi o braku wiarygodności tego 
operatu. Podniósł, że żaden przepis prawa nie nakłada takiego obowiązku  
na rzeczoznawcę. Przy metodzie korygowania ceny średniej, o jakiej stanowi 
§ 4 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie 
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, do porównań 
przyjmuje się co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, które były 
przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, 
warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość 
nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty 
średniej ceny nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi, 
uwzględniającymi różnice w poszczególnych cechach tych nieruchomości. 
Definicja nieruchomości podobnych, zawarta w art. 4 pkt 16 u.g.n. nie stanowi, 
że w operacie szacunkowym mają być opisane wszystkie nieruchomości 
porównawcze przy metodzie korygowania ceny średniej. Wedle standardów 
zawodowych, przy stosowaniu ww. metody wyceny, obowiązkiem 
rzeczoznawcy jest opisanie cech nieruchomości o cenie maksymalnej  
i minimalnej uzyskanej w przywołanych transakcjach. 

Z kolei w sprawie o sygn. II SA/Bk 758/20 sąd uchylając zaskarżoną 
decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję organu I instancji  
w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem sieci 
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stwierdził, że organy nie wyjaśniły,  
czy wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej bez stosownych 
pomp nadawała się do użytku i czy w związku z tym stworzono warunki  
do podłączenia nieruchomości skarżących do tej sieci w rozumieniu art. 145 
ust. 1 u.g.n. WSA zaznaczył, że „stworzeniem warunków" do podłączenia 
nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej, o którym mowa  
w art. 145 ust. 1 u.g.n., nie jest data zakończenia budowy urządzeń,  
ale data powstania prawnej możliwości podłączenia nieruchomości  
do urządzeń określonej infrastruktury, czyli data powstania prawnej możliwości 
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przystąpienia do użytkowania obiektów według właściwych przepisów oraz,  
że decydujące znaczenie ma wobec tego nie protokolarny odbiór,  
lecz rzeczywista możliwość podłączenia nieruchomości do określonych 
urządzeń. Sąd zwrócił też uwagę, że z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028, dalej: „u.z.z.w”) wynika,  
że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć 
do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości  
do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie,  
o którym mowa w art. 19, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia 
usług. WSA stwierdził, że organy nie ustaliły jednak, czy w przyjętej przez 
siebie dacie, istniała techniczna możliwość świadczenia usług w postaci 
odbioru nieczystości z nieruchomości skarżących przez sieć kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej. 

Warta odnotowania jest też sprawa o sygn. II SA/Bk 28/21, która 
dotyczyła sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.  
Sąd podzielił w niej stanowisko organu, że bezprzetargowe zbycie 
nieruchomości gminnych (Skarbu Państwa, innych jednostek samorządu 
terytorialnego) za zezwoleniem rady gminy (wojewody, sejmiku), może 
nastąpić wyłącznie z uwagi na przeznaczenie nieruchomości na cele 
publiczne, bądź cele wymienione w art. 37 ust. 3 u.g.n., i to wówczas, gdy cele 
te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których 
dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Natomiast 
zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 3 u.g.n. nieruchomość jest zbywana w drodze 
bezprzetargowej, jeżeli jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 
ust. 1 pkt 2 (cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz innych celów publicznych). 
 
18. Sprawy z zakresu gospodarki wodnej 
 W 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 
wpłynęło 124 sprawy o symbolu 609, co oznacza znaczny wzrost ich ilości  
w porównaniu z 2020 r., w którym to do tut. Sądu wpłynęło 49 spraw.  
W omawianym roku sprawozdawczym załatwiono 78 spraw tj. w 16 oddalono 
skargi, w 8 uchylono zaskarżone rozstrzygnięcia, w 5 oddalono sprzeciwy oraz 
51 spraw rozstrzygnięto w inny sposób (umorzono postępowania, odrzucono 
skargi, zobowiązano do wykonania określonych czynności, stwierdzono 
nieważność aktu prawa miejscowego). 
 W sprawie sygn. akt II SA/Bk 416/21 ze skargi Stowarzyszenia „PRO-
EKO” w Olsztynie na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału  
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w postępowaniu tut. Sąd wyrokiem z dnia 23 września 2021 r. uchylił 
zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające jego wydanie postanowienie 
Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie. 

Zaskarżonym postanowieniem Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie (dalej: Dyrektor RZGW) utrzymał w mocy postanowienie 
Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie (dalej: Dyrektor ZZ), którym odmówiono Stowarzyszeniu Pro-
Eko w Olsztynie dopuszczenia do udziału w postępowaniu w sprawie wydania 
pozwolenia wodnoprawnego.  

W podstawie prawnej postanowień wskazano przepis art. 402 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), 
dalej: u.p.w. 

Sąd nie podzielił stanowiska organów obu instancji,  
iż w postępowaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego toczącym się 
 na podstawie przepisów u.p.w. z 2017 r. wyłączone jest co do zasady 
stosowanie art. 31 K.p.a., czyli nie jest możliwy udział organizacji społecznej 
na prawach strony. Nie ulega wątpliwości, że expressis verbis wyłączenie to 
jest sformułowane w art. 402 u.p.w., na który to przepis powołały się organy 
obu instancji. Zdaniem sądu, podzielającego w tym względzie prezentowane  
w orzecznictwie sądów administracyjnych stanowisko, regulacja art. 402 
u.p.w. pozostaje w sprzeczności z regulacjami prawa unijnego,  
w szczególności z: art. 9 ust. 3 Konwencji o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisanej w Aarhus 
25 czerwca 1998 r. i zatwierdzonej w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją 
Rady 2005/370/WE z 17 lutego 2005 r. (Dz. U. 2005, L 124, s. 1, dalej: 
Konwencja z Aarhus, opublikowana w Dz. U. z 2003 r. nr 78, poz. 706); art. 
47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 14 ust. 1 Dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 
(Dz. U. z 2000, L 327, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 15, t. 5, s. 275), 
dalej: dyrektywa 2000/60/WE. Konsekwencją ustalenia tej sprzeczności jest 
konieczność odstąpienia od zastosowania w sprawie przepisu art. 402 u.p.w. 
na rzecz zastosowania ww. regulacji prawa wspólnotowego.  

Przy ocenie dopuszczalności zastosowania art. 31 K.p.a. w sprawie  
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie przepisów u.p.w., 
uzasadnione jest odstąpienie od stosowania art. 402 u.p.w. jako przepisu 
prawa krajowego sprzecznego z art. 9 ust. 3 Konwencji z Aarhus, 
zatwierdzonej decyzją 2005/370, w związku z art. 47 Karty Praw 
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Podstawowych UE oraz art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE. Przewidziane w 
art. 402 u.p.w. wyłączenie stosowania art. 31 K.p.a. w postępowaniach 
administracyjnych o wydanie zgody wodnoprawnej nie wywołuje w tej sytuacji 
skutku. Znajduje zaś zastosowanie tryb z art. 31 K.p.a. Inaczej rzecz ujmując, 
skoro w obrocie prawnym pozostaje wyrok TSUE z 20 grudnia 2017 r. w 
sprawie C-664/15 zawierający wykładnię prawa unijnego dla uprawnień 
procesowych organizacji społecznych w sprawach toczących się na podstawie 
przepisów implementujących dyrektywę 2000/60/WE, ocena kontroli – na 
potrzeby niniejszej sprawy - zgodności art. 402 u.p.w. z przepisami prawa 
unijnego,  
nie wymaga samodzielnego kierowania przez sąd pytania prejudycjalnego  
do TSUE w trybie art. 267 TFUE. W konsekwencji, błędne jest stanowisko 
organów wykluczające możliwość zastosowania art. 31 K.p.a. w sprawie  
z uwagi na treść art. 402 u.p.w. Sąd doszedł do powyższej konkluzji  
po szczegółowej analizie omówionych przepisów, w szczególności prawa 
wspólnotowego. 

Trafnie wskazał organ, że przepis art. 31 § 1 K.p.a. wymaga,  
dla dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu, 
spełnienia dwóch przesłanek, powiązania celów statutowych z żądaniem 
dopuszczenia do udziału oraz istnieniem interesu społecznego 
przemawiającego za wnioskowanym dopuszczeniem.  
 Bezspornie spełniony został warunek uzasadnienia żądania 
dopuszczenia celami statutowymi skarżącego Stowarzyszenia, jak obszernie 
przytoczono we wniosku o dopuszczenie do udziału. Celami tymi są: 
rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań mających na celu ochronę 
środowiska naturalnego, zwłaszcza rzek województwa warmińsko-
mazurskiego oraz przyczynianie się do stosowania zasady zrównoważonego 
rozwoju w istniejących lub przewidywanych przedsięwzięciach mogących 
wpływać na stan środowiska naturalnego. Cele powyższe Stowarzyszenie 
realizuje przez: analizowanie stanu środowiska, działania edukacyjne, 
inicjowanie postępowań mogących wpływać na stan środowiska, udział  
w toczących się postępowaniach mogących mieć wpływ na stan środowiska, 
współpraca z innymi organizacjami. Natomiast, w ocenie sądu, organ 
odwoławczy zbyt pobieżnie przeanalizował argumenty Stowarzyszenia na 
okoliczność istnienia interesu społecznego, a wypowiedzi organu pierwszej 
instancji w tej kwestii zupełnie zabrakło. Tymczasem jest to w chwili obecnej 
kwestia kluczowa do rozstrzygnięcia zagadnienia wpadkowego związanego  
z dopuszczeniem Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu  
(wobec stanowiska odnośnie art. 31 K.p.a. i art. 402 u.p.w. oraz spełnienia  
przez Stowarzyszenie warunku zgodności żądania dopuszczenia do udziału  
z celami statutowymi). 
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Udział organizacji społecznej jako podmiotu na prawach strony  
w postępowaniu administracyjnym nie może służyć partykularnym interesom 
samej organizacji społecznej, lecz musi odpowiadać wymaganiom racjonalnie 
pojmowanej kontroli społecznej nad postępowaniem administracyjnym  
w sprawach indywidualnych i działaniem w nim organów administracyjnych. 
W sprawie niniejszej braku istnienia po stronie Stowarzyszenia „racjonalnej 
kontroli społecznej” skutecznie nie podważono, zatem wydane postanowienia 
odmowne były zdecydowanie przedwczesne i tym samym nieuprawnione na 
obecnym etapie rozpoznania sprawy. Zapadły z naruszeniem oprócz zasady 
dwuinstancyjności postępowania, także z naruszeniem obowiązku 
wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy z uwzględnieniem 
interesu społecznego i słusznego interesu obywatela (art. 7 i art. 107 § 3 
K.p.a.). Naruszenia te miały istotny wpływ na wynik sprawy, tj. na prawo 
Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu. Uzasadnienie wydanych 
rozstrzygnięć jest niewystarczające dla wsparcia postawionej przez organ tezy 
i wymaga uzupełnienia. Sąd administracyjny, kontrolując legalność 
działalności organów administracji publicznej, nie może zastępować organów 
w argumentowaniu za bądź przeciw ich stanowisku. 

Wyrokiem z dnia 20 maja 2021 r., sygn. akt II SA/Bk 166/21 WSA  
w Białymstoku uchylił decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni  
w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą  
na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z miejskiej 
oczyszczalni ścieków do wód dwoma wylotami urządzeń kanalizacyjnych. 

W sprawie Sąd stwierdził naruszenie przepisów procesowych,  
jak i prawa materialnego - przepisów u.p.w. Przede wszystkim zasadny 
pozostaje zarzut nienależytego wyjaśnienia sprawy w kontekście różniącego 
się materiału dowodowego, tj. zarzut naruszenia art. 7, 77 § 1 i art. 80 K.p.a., 
jak i art. 107 § 3 K.p.a., co mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Organy obydwu 
instancji oparły się w zasadzie wyłącznie na przedłożonym przez 
wnioskodawcę operacie wodnoprawnym, bez należytej konfrontacji tego 
dowodu z dowodami zgłaszanymi i przedkładanymi przez uczestników 
postępowania – skarżących, a okoliczności tych nie zmieniają liczne wezwania 
wnioskodawcy w zakresie braków złożonego operatu wodnoprawnego. 
Operat wodnoprawny stanowi szczególny i wyjściowy dowód w sprawie  
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, to jednak nie może on być uznany 
za dowód jedyny lub zwalniający orzekające organy z obowiązku 
szczegółowego wyznaczenia dalszych okoliczności faktycznych lub dowodów, 
które muszą zostać ustalone lub przedłożone przez stronę ubiegającą się  
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o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. W tym zakresie organy orzekające 
w sprawie muszą mieć na względzie, że zgodnie z art. 400 ust. 8 u.p.w. 
pozwolenia wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego 
oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów  
i informacji. O ile więc operat powinien dostarczyć organowi podstawowych 
danych koniecznych do podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie udzielenia 
pozwolenia wodnoprawnego, o tyle nie jest wystarczające poprzestanie 
jedynie na jego treści lub na wyjaśnienia strony ubiegającej się o udzielenie 
pozwolenia wodnoprawnego. Konieczne jest zatem zgromadzenie przez 
właściwy organ pełnej dokumentacji (dowodów, dokumentów i informacji), 
która pozwoli ostatecznie i przede wszystkim na ocenę, czy i w jakim zakresie 
przesłanki wydania pozwolenia wodnoprawnego zostały spełnione. 

Ciężar przedłożenia podstawowych dowodów, dokumentów  
i informacji o sprawie obciąża natomiast stronę wnioskującą o udzielenie 
pozwolenia wodnoprawnego. Konstatacja ta wynika nie tylko z samego 
obowiązku dołączenia do wniosku o wydanie pozwolenia operatu 
wodnoprawnego wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności 
niezawierającym określeń specjalistycznych (art. 407 ust. 2 pkt 1 u.p.w.),  
lecz przede wszystkim z treści części opisowej i graficznej operatu, której 
szczegółowość powinna umożliwić organowi orzekającemu w sprawie 
weryfikację istnienia podstaw do wydania pozwolenia (art. 399 u.p.w.). Strona 
wnioskująca o wydanie pozwolenia wodnoprawnego powinna mieć jednak 
zapewnioną możliwość uzupełnienia lub uszczegółowienia nie tylko treści 
operatu, lecz także przedłożenia wszelkich informacji i dokumentów, które 
będą wykazywać, że nie zachodzą przesłanki do odmowy wydania 
pozwolenia, a w szczególności, że projektowany (wnioskowany) sposób 
korzystania z wód nie narusza ustaleń dokumentów, o których mowa  
w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 u.p.w. oraz spełnia wymagania, o których mowa  
w art. 396 ust. 1 pkt 8 u.p.w. W przypadku stwierdzenia braków, niejasności 
lub wadliwości operatu lub przedłożonych dokumentów lub informacji 
właściwy organ powinien wezwać stronę wnioskującą w trybie art. 79a § 1 
k.p.a. do przedłożenia dodatkowych dowodów, informacji lub wyjaśnień 
(dokumentów) w wyznaczonym terminie pod rygorem wydania decyzji 
odmownej, określając szczegółowo i precyzyjnie, jakie dowody, informacje 
(dane), wyjaśnienia (inne dokumenty) strona powinna przedłożyć oraz jakie 
treści powyższe dokumenty powinny zawierać. Z takiej możliwości korzystał 
już w postępowaniu, niemniej jednak zgromadzony materiał dowodowy 
wskazuje, że nie zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy. Ocena 
skarżonego organu w zakresie niewykazania przez wnioskującą stronę 
istnienia podstaw do wydania pozwolenia wodnoprawnego okazała się 
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przedwczesna, niepełna, nieuwzględniająca całego zgromadzonego 
materiału dowodowego i nieuzasadniona w sposób wystarczający. 

Konkludując, należy stwierdzić, że wpływ spraw dotyczących 
stosunków wodnych w 2021 r. w sposób istotny wzrósł w porównaniu  
z poprzednim rokiem sprawozdawczym. Działalność tut. Sądu, podobnie  
jak w ubiegłych latach, w znaczący sposób wpływa na kształtowanie linii 
orzeczniczej oraz rozstrzyganie problemów interpretacyjnych związanych  
ze stosowaniem wzmiankowanej ustawy. 
 
19. Sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa 

W 2021 r. załatwiono merytorycznie 23 sprawy w tej kategorii,  
co świadczy o istotnym wzroście liczby skarg w sprawach z zakresu rolnictwa 
i leśnictwa, względem roku ubiegłego, w którym rozpoznano 12 spraw (wzrost 
o prawie 100%).  

W ujęciu przedmiotowym spośród spraw rozpoznanych 
merytorycznie: 9 dotyczyło ochrony gruntów rolnych i leśnych (symbol 6160), 
1 sprawa dotyczyła lasów oraz zalesiania gruntów rolnych, 2 sprawy dotyczyły 
scalania i wymiany gruntów (symbol 6162), 1 sprawa dotyczyła wspólnot 
gruntowych (symbol 6164), 1 sprawa dotyczyła łowiectwa (sprawa ta 
posiadała łączony symbol z 6393), 7 sprawy dotyczyło weterynarii i ochrony 
zwierząt (symbol 6168) - z czego 6 spraw posiadało łączony symbol z 6391 
oraz 2 sprawy o symbolu 6169 tj.  „inne o symbolu podstawowym 616". 
Pomijając sprawy o symbolu łączonym, omówione w innej części 
opracowania, w tej kategorii rozpoznano 16 spraw.  
 Jedyna uwzględniona skarga spośród spraw o symbolu 6160 została 
wywiedziona na decyzję w przedmiocie odmowy zezwolenia na zmianę lasu 
na użytek rolny. Skarga została uwzględniona z uwagi na stwierdzone przez 
sąd uchybienia procesowe, polegające na niedostatecznym przeanalizowaniu 
przez organy, czy w sprawie tej zachodzą przesłanki, o których mowa  
w art. 13 ust. 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2021 poz. 1275, 
dalej: „u.l.”) uzasadniające zmianę lasu na grunt rolny. Skargi oddalone  
w sprawach o symbolu 6160 dotyczyły w zdecydowanej większości odmowy 
zmiany lasu na użytek rolny, a ponadto jedna sprawa dotyczyła stwierdzenia 
nieważności decyzji o rekultywacji terenu niekorzystnie przekształconego. 
 W jedynej rozpoznanej sprawie o symbolu 6161 uwzględniono skargę 
wywiedzioną na decyzję w przedmiocie nakazania wykonania zadań w lesie 
polegających na odnowieniu lasu zgodnie z zasadami hodowli lasu  
(II SA/Bk 422/21). Sąd w sprawie tej poddał w wątpliwość spełnienie 
przesłanki zawartej w art. 13 ust. 1 pkt 2 u.l. tj. usunięcia drzewostanu, 
stwierdzając, że czym innym jest usunięcie drzewostanu, a czym innym jest 
halizna, czyli teren pozbawiony drzewostanu. W tym drugim przypadku 
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ewentualną podstawą nałożonych obowiązków może być art. 24 u.l.,  
ale w zakresie stwierdzenia nie wykonywania zadań zawartych  
w uproszczonym planie urządzania lasu, a nie ponownego wprowadzenia 
roślinności leśnej z powodu jej usunięcia. 

Spośród dwóch rozpoznanych spraw o symbolu 6162 uwzględniono 
jedną skargę na decyzję w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia 
gruntów (II SA/Bk 709/20). W sprawie tej nie został bowiem spełniony warunek 
z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26.03.1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów  
(DZ. U. z 2018 r., poz. 908), który zawiera definicję celu scalania gruntów. 
Celem tym jest m.in. stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania 
w rolnictwie, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń 
melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Działka skarżącego, wydzielona 
w wyniku scalenia nie posiadała dostępu do drogi. Sąd zauważył, że na etapie 
postępowania sądowego wojewoda podniósł słusznie, że powstały 
nieprawidłowości dotyczące nie tylko działki skarżącego, lecz także kilkunastu 
działek innych uczestników scalenia, które to działki powinny mieć wydzielone 
dojazdy, a to z kolei łączy się z wyliczeniem wartości ekwiwalentów 
uczestników postępowania i koniecznością poczynienia ustaleń w szerszym 
zakresie.  
 W jedynej rozpoznanej sprawie o symbolu 6164 oddalono skargę  
na decyzję w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego  
w sprawie przywrócenia uprawnienia do udziału we wspólnocie gruntowo-
leśnej (II SA/Bk 79/2). W sprawie tej spór dotyczył kwestii podmiotu 
uprawnionego do zgłaszania do ewidencji wszelkich zmian w wykazie osób 
uprawnionych do udziału we wspólnocie. Sąd zgodnie z ugruntowanym 
orzecznictwem stwierdził, że jedynie zarząd wspólnoty gruntowej jest 
uprawniony do zgłaszania do ewidencji gruntów zmian w wykazie osób 
uprawnionych i skutecznego spowodowania wszczęcia postępowania w tym 
przedmiocie.  

W jedynej rozpoznanej merytorycznie sprawie o symbolu 6168 
oddalono skargę na decyzję w przedmiocie orzeczenia o czasowym odebraniu 
psów w trybie art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz.U. 2019, poz. 122 z późn. zm.; dalej: "u.o.z."). W sprawie tej  
(II SA/Bk 471/21) kwestią sporną była ocena przesłanek do odebrania 
zwierzęcia, tj. ustalenie, że zwierzę traktowane jest w sposób określony w art. 
6 ust. 2 u.o.z. Przepis ten zawiera otwarty katalog czynności wyczerpujących 
pojęcie znęcania się nad zwierzętami, rozumianego na gruncie u.o.z. jako 
zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. 
Wśród tych czynności wymieniono utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych 
warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania 
lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających 
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im zachowanie naturalnej pozycji (pkt 10). Sąd podkreślił, że samo 
stwierdzenie traktowania zwierzęcia w sposób określony w art. 6 ust. 2 u.o.z. 
nie jest wystarczające do wydania przez organ decyzji, o której mowa w art. 7 
ust. 3 u.o.z., bowiem konieczne jest dodatkowo ustalenie, że w sprawie 
zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki, a dalsze pozostawanie zwierzęcia  
u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu. 
W takich przypadkach policjant, strażnik gminny lub upoważniony 
przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt, odbiera zwierzę dotychczasowemu właścicielowi  
lub opiekunowi, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania 
zwierzęcia. W sprawie tej odebrano skarżącym 26 psów rasy bulterier, 
bulterier miniaturowy, bulterier staffik i bulterier besenji, które w chwili 
interwencji przebywały w niewłaściwych  warunkach bytowania,  
tj. pozostawały zamknięte w zanieczyszczonych odchodami klatkach oraz 
transporterach. Sąd podzielił stanowisko organu odwoławczego, że warunki 
utrzymywania zwierząt w dniu interwencji, w skorelowaniu z diagnozą 
weterynaryjną stanowiącą o stałym przebywaniu zwierząt w ciasnocie, a także 
ze stwierdzonymi objawami chorobowymi, świadczą o zaniedbaniach  
w opiece nad zwierzętami, których dopuściły się skarżące. Sąd podzielił przy 
tym pogląd orzeczniczy, że dla zastosowania trybu z art. 7 ust. 3 u.o.z. nie jest 
konieczne stwierdzenie winy po stronie właściciela lub opiekuna psa,  
lecz wystarczające jest zaistnienie obiektywnych okoliczności polegających  
na tym, że właściciel (opiekun) w jakikolwiek sposób dopuścił do wystąpienia 
stanu kwalifikowanego w świetle art. 6 ust. 2 u.o.z., jako znęcanie się  
nad zwierzęciem. 

W jednej ze spraw o symbolu 6169 oddalono skargę na decyzję  
w przedmiocie odmowy przyznania własności części nieruchomości  
na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy  
o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin 
oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. Nr 10, poz. 53; dalej: 
"ustawa"). W sprawie tej (II SA/Bk 17/21) ustalono, że nie zachodzą warunki 
podmiotowe i przedmiotowe wymagane do uzyskania prawa własności gruntu. 
Wyjaśniono, że prawo to przysługuje właścicielom budynków, które muszą 
znajdować się na działce, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego 
przekazanego Skarbowi Państwa, przy czym budynki te muszą istnieć  
na gruncie zarówno w chwili przekazywania gospodarstwa rolnego na rzecz 
Skarbu Państwa, jak i w chwili orzekania. Sąd uznał za zasadne ustalenia 
organów, które wykluczyły możliwość przeniesienia na wnioskodawców  
(w tym na skarżącego) własności działki z uwagi na brak możliwości 
rozporządzania tą działką przez Skarb Państwa. Działka ta wyszła bowiem  
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z majątku Skarbu Państwa w 1996 r. i od tego czasu pozostaje własnością 
prywatną. Sąd powołał się przy tym na orzecznictwo, wedle którego art. 6 
ustawy nie ma zastosowania, jeżeli Skarb Państwa przed wejściem w życie 
ustawy rozporządził działką na rzecz osoby trzeciej, a także wówczas,  
gdy działka gruntu, na którym usytuowane są budynki "porolnicze", stanowi 
współwłasność Skarbu Państwa i innej osoby fizycznej lub prawnej.  
Tym bardziej nie ma on zastosowania wówczas, gdy działka gruntu, na której 
usytuowane są owe budynki, nie stanowi już własności Skarbu Państwa,  
lecz pozostaje w całości we władaniu osoby fizycznej. Sąd stwierdził również, 
że okoliczność późniejszego rozebrania budynków, znajdujących się  
na gruncie w chwili przejęcia własności nieruchomości gruntowych, wyklucza 
możliwość wydania decyzji o nieodpłatnym przeniesieniu prawa własności 
działki gruntu, na zasadzie art. 6 ustawy. Skoro bowiem prawo to służy 
właścicielom budynków – budynki te muszą znajdować się na działce gruntu, 
która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu. 
Oznacza to, że aby ubiegać się o prawo nieodpłatnego nabycia własności 
działki należy nie tylko legitymować się tytułem własności do budynków,  
ale również wykazać, że w chwili orzekania, znajdują się one na działce 
wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu. 
Niespełnienie przesłanki istnienia na działce gruntu budynków, skutkuje zatem 
wydaniem decyzji odmawiającej nieodpłatnego przyznania własności działki 
pod budynkami – jak to miało miejsce w kontrolowanej sprawie, w której 
ustalono, że na obszarze spornej działki nie znajdują się żadne zabudowania, 
które mógłby stanowić przedmiot odrębnej własności i jednocześnie dawałyby 
podstawę do zastosowania ww. przepisu. 

W drugiej sprawie o symbolu 6169 oddalono skargę na postanowienie 
w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o odtworzenie aktów 
własności ziemi dotyczących przekazania działek (II SA/Bk 388/21).  
W sprawie tej sąd podzielił pogląd orzeczniczy, że brak jest podstaw 
prawnych, aby zaginiony lub zniszczony akt własności ziemi odtwarzać  
w postępowaniu administracyjnym, w szczególności z zastosowaniem przez 
analogię przepisów p.p.s.a., jak również przepisów k.p.c. Sąd podzielił  
przy tym stanowisko organu, że odtworzenie dokumentu urzędowego  
w postaci aktu własności ziemi w trybie administracyjnym byłoby możliwe 
jedynie wówczas, gdyby zachodziła taka potrzeba w toczącym się 
postępowaniu administracyjnym (np. dotyczącym stwierdzenia nieważności 
decyzji). Odrębne postępowanie w przedmiocie odtworzenia akt 
administracyjnych lub odtworzenia decyzji, nie jest instytucją znaną k.p.a. 

Podsumowując tą część rozważań stwierdzić należy, że w 2021 r.  
sąd rozpatrzył merytorycznie znacznie więcej spraw w omawianej kategorii, 
aniżeli w roku poprzednim. Sprawy te dotyczyły ponadto różnorodnej materii, 
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zaś skargi, w zasadniczej mierze, podlegały oddaleniu. Te zaś które zostały 
uwzględnione, okazały się zasadne z uwagi na stwierdzone przez sąd braki w 
ustaleniach faktycznych.  
 
20. Sprawy samorządowe 

 
Sprawy z zakresu ustroju i organizacji samorządu terytorialnego 

W tej kategorii spraw mieszczą się m.in. sprawy ze skarg organów 
nadzorczych na uchwały rad gmin na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy  
o samorządzie gminnym, skargi organów gmin na czynności nadzorcze, skargi 
organów powiatu na czynności nadzorcze, skargi organów samorządu 
województwa na czynności nadzorcze i inne sprawy związane  
z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oznaczone symbolem 626.  
W 2021 roku sąd rozpoznał 10 takich spraw, w tym w 8 sprawach wydał 
rozstrzygnięcia merytoryczne, a 2 sprawy rozpoznał na posiedzeniu 
niejawnym, odrzucając skargę.  

Na szczególną uwagę zasługiwała  sprawa o sygn. II SA/Bk 855/20  
w przedmiocie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. Sąd stwierdził, że 
brak uzasadnienia uchwały rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
wotum zaufania organowi wykonawczemu gminy stanowi istotne naruszenie 
prawa. Wprawdzie żaden z obowiązujących przepisów nie przewiduje 
expressis verbis wymogu uzasadniania uchwał rady gminy (rady miejskiej), 
jednak obowiązek jego sporządzenia wyprowadzany jest z ustanowionej  
art. 2 Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawnego  
oraz z zasad praworządności i legalności. Skoro zaskarżona uchwała  
nie zawiera uzasadnienia, to sąd administracyjny nie może przeprowadzić  
w sposób właściwy kontroli jej legalności, gdyż byłaby ona równoznaczna  
z przerzuceniem na sąd administracyjny rozpatrzenia raportu z działalności 
Burmistrza, którego rozpatrzenie podlega z mocy ustawy wyłącznej kognicji 
rady gminy.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 483/21 sąd oddalił skargę na uchwałę 
rady miejskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej z powodu 
naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.  
Sąd stwierdził, że art. 24f ust. 1 u.s.g. wyklucza możliwość aktywności radnych 
we wszelkich możliwych formach działalności gospodarczej, prowadzonej  
z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat. 
W konsekwencji powyższego, w ocenie sądu, art. 24f ust. 1 u.s.g. powinien 
sprzyjać kształtowaniu standardu rzetelnego i uczciwego wykonywania 
obowiązków radnego. Z tego względu wszelkie wątpliwości związane z jego 
interpretacją nie powinny prowadzić do obejścia powyżej wskazanych celów  
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i do działalności niezgodnej ze standardami wykonywania mandatu radnego. 
Wykładnia przepisu art. 24f powinna być restrykcyjna, by nie obchodzić 
ustawowego zakazu antykorupcyjnego z tego przepisu wynikającego. 

Z kolei w sprawie  o sygn. akt II SA/Bk 728/21 sąd kontrolując skargę 
na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego wywiódł, że z analizy art. 24 f ust. 1 u.s.g.   
nie wynika, aby zakaz prowadzenia działalności gospodarczej  
z wykorzystaniem mienia gminy obejmował jedynie działalność gospodarczą 
wykonywaną osobiście. W ocenie sądu wprowadzony zakaz dotyczy 
działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek, wspólnie  
z innymi osobami, zarządzanie taką działalnością, a także sprawowanie 
funkcji przedstawiciela, czy pełnomocnika w prowadzeniu takiej działalności. 
Ustawodawca zrównał więc w skutkach prowadzenie działalności 
gospodarczej na własny rachunek z prowadzeniem jej wspólnie z innymi 
osobami. Sąd podkreślił, że prowadzenie działalności gospodarczej  
z wykorzystaniem mienia gminy, także wtedy gdy działalność taka jest 
prowadzona w formie spółki jawnej, wspólnika tej spółki jest niedopuszczalna. 

Warta odnotowania jest też sprawa o sygn. akt II SA/Bk 857/20  
w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego. Sąd stwierdził, że za uchyleniem zaskarżonego rozstrzygnięcia 
nadzorczego Wojewody przemawiał przede wszystkim brak spełnienia  
przez nie wymogów formalnych z art. 91 ust. 3 u.s.g., wedle którego 
rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne  
i prawne. Uzasadnienie zaskarżonego aktu nadzoru nie odpowiadało 
wymogom ww. przepisu, bowiem nie wynikało z niego, które konkretnie 
przepisy prawa narusza uchwała rady gminy, na czym w istocie stwierdzone 
naruszenie polega oraz z jakich względów Wojewoda uznał je za istotne. 
 

Sprawy ze skarg na uchwały organów samorządu terytorialnego 
W 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 

rozpoznał łącznie 112 spraw, z tego 104 w Wydziale II i  8 spraw w Wydziale I.  
Oznacza to porównywalną ilość spraw w stosunku do ubiegłego roku.  

Spośród skarg na uchwały organów samorządu terytorialnego 
rozpoznanych w 2021 r. należy wymienić przede wszystkim skargi na uchwały: 
rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Sąd rozpoznawał też 
skargi organów nadzoru na uchwały rad gminy, a także kontrolował 
rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy i powiatu.  

Najwięcej  spraw rozpoznanych w roku sprawozdawczym w Wydziale I 
dotyczyło, podobnie jak w roku ubiegłym, skarg prokuratora na uchwały rady 
gminy w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej op łaty. W sprawach tych  
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sąd w 4 sprawach skargę oddalił (np. I SA/Bk 345/21, I SA/Bk,), zaś w 3 
stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części (np.: I SA/Bk 482/21). 
 Wśród spraw, w których stwierdzono nieważność uchwały w części 
na uwagę zasługują sprawy I SA/Bk 482/21 i I SA/Bk 484/21. Sąd stwierdził  
w nich nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej sformułowanie 
„z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r." W ocenie WSA regulacja,  
że „uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą  
od 1 stycznia 2021 r." zawiera w istocie dwie sprzeczne ze sobą normy 
prawne. Pierwsza z nich stanowi, że uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Z kolei według drugiej  
ma ona zastosowanie od 1 stycznia 2021 r. Wejście w życie i uzyskanie mocy 
przez akt prawny są zdarzeniami tożsamymi. Wejście w życie przepisu 
oznacza, że uzyskuje on moc prawną i w konsekwencji ma zastosowanie  
do określonych zdarzeń i stosunków. Akt prawny (przepis) nie może bowiem 
wejść w życie bez uzyskania przez niego mocy obowiązującej, a uzyskanie 
mocy obowiązującej oznacza jego wejście w życie. Tym samym sąd podzielił 
pogląd skarżącego, że paragraf zaskarżonej uchwały, zawierający  
ww. sformułowanie,  istotnie narusza art. 88 ust. 1 Konstytucji RP oraz  
art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych, ale również wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadę 
demokratycznego państwa prawnego. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Bk 458/21 sąd kontrolując uchwałę rady 
miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki stwierdził, że sformułowanie  
„uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego" nie zawiera sprzecznych 
ze sobą norm prawnych i nie wprowadza w błąd ich adresatów co do daty jej 
wejścia w życie. W analizowanym przypadku nie wystąpiła sytuacja, w której 
organ uchwałodawczy stwierdził, że uchwała podlega ogłoszeniu i następnie 
wskazał datę dzienną wejścia jej w życie, co miałoby spowodować w istocie, 
że zaskarżony akt miałby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.,  
bez względu na to, czy zostanie on opublikowany, czy też nie. Wobec 
przewidzianej w uchwale daty wejścia w życie - 1 stycznia 2021 r., nie został 
przy tym naruszony obowiązek ustanawiania „odpowiedniego" vacatio legis. 
Sąd doszedł zatem do wniosku, że nie może być mowy o istotnym naruszeniu 
prawa w postaci niewłaściwego określenia momentu wejścia w życie 
zaskarżonej uchwały. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 464/21, sąd  rozpatrując skargę 
prokuratora na uchwałę rady miejskiej w sprawie ustalenia na terenie gminy 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 
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przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu 
sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych 
w miejscach publicznych wywiódł następującą tezę: „W świetle brzmienia  
art. 70 ustawy - Prawo o prokuraturze, w sytuacji gdy w ocenie prokuratora, 
będącego strażnikiem praworządności, zachodzi niezgodność z prawem aktu 
organu samorządu terytorialnego, powinien on w pierwszej kolejności 
wystąpić do organu, który wydał taki akt z wnioskiem o jego uchylenie  
lub zmianę bądź też z wnioskiem o jego uchylenie do właściwego organu 
nadzoru. Wynika to wprost ze sformułowania „prokurator zawraca się”, które 
to sformułowanie nie pozostawia dowolności w działaniu prokuratora,  
lecz niejako nakazuje mu wystąpienie ze stosownym wnioskiem  
do właściwych organów, celem usunięcia niezgodności z prawem zapisów 
danego aktu. Dopiero w dalszej części tego przepisu ustawodawca wskazał, 
że „prokurator może także wystąpić o stwierdzenie ich nieważności do sądu 
administracyjnego” a zatem skarga do sądu administracyjnego powinna być 
ostatecznością, kiedy inne przewidziane w tym przepisie środki przysługujące 
prokuratorowi nie przyniosą oczekiwanych, w jego ocenie, rezultatów”.  

W Wydziale II w okresie sprawozdawczym najwięcej spraw 
rozpoznanych dotyczyło skarg prokuratora na uchwały rady gminy (miejskiej) 
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy (np. II SA/Bk 704/21, II SA/Bk 561/21,  
II SA/Bk 562/21, II SA/Bk 578/21, II SA/Bk 628/21) oraz w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (II SA/Bk 594/21, 
II SA/Bk 663//21, II SA/Bk 665/21, II SA/Bk 695/21, II SA/Bk 629/21). 

Sąd dokonując kontroli uchwał w sprawie uchwalenia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy, przywołując 
ugruntowane orzecznictwo sądów administracyjnych stwierdził, że  regulamin 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie może wykraczać poza 
materię przewidzianą w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028, dalej: „u.z.z.w.”). Regulacja ta ma charakter 
wyczerpujący. Wskazując zakres zagadnień, które mogą być objęte 
regulaminem, ustawodawca w skonstruowaniu delegacji ustawowej posłużył 
się sformułowaniem „regulamin określa", co oznacza, że treść tego 
regulaminu musi bezwzględnie odpowiadać zakresowi delegacji ustawowej. 
Pominięcie któregokolwiek z obligatoryjnego elementu regulaminu skutkuje 
brakiem pełnej realizacji upoważnienia ustawowego, bowiem nie wyczerpuje 
zakresu przedmiotowego przekazanego przez ustawodawcę do uregulowania 
przez gminę. Skoro bowiem ustawodawca w art. 19 ust. 5 u.z.z.w. wskazał 
zakres unormowań, jakie powinien zawierać regulamin, to pominięcie 
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niektórych unormowań wymaganych tym przepisem należy, w ocenie sądu, 
zaliczyć do istotnego naruszenia prawa. Wszelkie odstępstwa od katalogu 
sformułowanego w art. 19 ust. 5 u.z.z.w. przesądzają o naruszeniu przepisu 
upoważniającego, jak i konstytucyjnej zasady praworządności w zakresie 
legalności aktu prawa miejscowego, co stanowi istotne naruszenie prawa, 
którego skutkiem jest stwierdzenie jego nieważności w całości, bądź w części. 
Taką samą wadą dotknięte są też te z postanowień aktu prawa miejscowego, 
które wprawdzie odnoszą się do materii wskazanej w powołanym art. 19  
ust. 5 u.z.z.w., ale w zakresie uregulowanym już wyczerpująco w ustawie, 
bądź w rozporządzeniu wykonawczym albo stanowią powtórzenie rozwiązań 
ustawowych albo je modyfikują lub regulują te same kwestie w sposób 
odmienny.  

Z kolei w sprawach uchwalenia regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie gminy, sąd kontrolując uchwały rady gminy (miejskiej) 
stwierdził, że przyznane radzie gminy kompetencje do uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ograniczone zostały  
do ustalenia w tymże regulaminie jedynie szczegółowych zasad utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy i w zakresie ściśle określonym  
w ustawie. Jeżeli katalog spraw, w zakresie których ustawodawca upoważnił 
radę gminy do określenia szczegółowych zasad postępowania,  
jest zamknięty, to organ ten może dokonywać regulacji prawnych tylko w takim 
zakresie, w jakim został do tego upoważniony. Elementy wskazane w art. 4 
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach mają charakter wyczerpujący, nie jest zatem dopuszczalna 
wykładnia rozszerzająca zastosowania tego przepisu w odniesieniu do innych 
kwestii, które nie zostały w nim wymienione. Zdaniem sądu postanowienia 
regulaminu, jako aktu prawa miejscowego, nie mogą wykraczać poza zakres 
ustawowego upoważnienia unormowanego w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888, dalej: „u.c.p.g”), być niezgodne z innymi 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz powtarzać regulacji 
zawartych w tych przepisach, ani też formułować ustanawianych w nim 
nakazów lub zakazów w sposób niejasny lub niejednoznaczny. Odstępstwo 
od opisanych zasad tworzenia aktu prawa miejscowego z reguły stanowi 
istotne naruszenie prawa, a w świetle art. 91 ust. 1 zd. pierwsze w związku  
z ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, nieważna jest uchwała organu gminy 
sprzeczna z prawem w sposób istotny. Wojewódzki Sąd Administracyjny  
w Białymstoku wielokrotnie prezentował stanowisko, że pojęcie „sprzeczności 
z prawem" w rozumieniu art. 91 ust. 1 u.s.g., to sprzeczność postanowień 
uchwały rady gminy z jakimkolwiek aktem prawa powszechnie 
obowiązującego, a zatem także z Zasadami techniki prawodawczej. Zatem 
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uchybienie tym zasadom przy tworzeniu aktu prawa miejscowego może być 
zakwalifikowane jako istotne naruszenie prawa skutkujące nieważnością 
(vide: postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 27 kwietnia 2004 r.  
w sprawie P 16/03; OTK-A 2004/4/36 w odniesieniu do „rudymentarnych 
kanonów techniki prawodawczej"). 

 W okresie sprawozdawczym sąd rozpoznawał też sprawy ze skargi 
prokuratora na uchwałę rady gminy (miejskiej) w sprawie Programu opieki  
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
(np. II SA/Bk 672/21, II SA/Bk 604/21, I SA/Bk 491/21 I SA/Bk 551/21).  
W powołanych sprawach sąd wywiódł, że pominięcie określenia konkretnej 
wysokości środków przeznaczonych na realizację (sfinansowanie) 
poszczególnych celów wskazanych w uchwalonym zaskarżoną uchwałą 
„Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy”, a w konsekwencji brak wskazania 
sposobu wydatkowania tych środków na realizację tego programu, stanowi 
istotne naruszenie prawa, ponieważ kwestia określenia sposobu 
wydatkowania kwot na poszczególne zadania objęte programem ma 
zasadnicze znaczenie dla realizacji programu. Sąd stwierdził, że zaskarżona 
uchwała w paragrafie przyjętego Programu nie zawiera unormowań, które 
organ uchwałodawczy zobowiązany był w nim zamieścić i stanowi to takie 
naruszenie art. 11a ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt, które przesądza o wadliwości zapisu skutkującej koniecznością 
wyeliminowania jej z obrotu prawnego. 

Warta odnotowania jest też sprawa o sygn. akt II SA/Bk 846/20,  
w której sąd kontrolując uchwałę w przedmiocie powołania komisji 
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora szkoły wywiódł, że art. 92 ust. 1 u.s.g. należy odczytywać w ten 
sposób, że zarządzenie, którego nieważność stwierdził organ nadzoru,  
od daty doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego nie wywołuje skutków 
prawnych. Wstrzymanie wykonania unieważnionego zarządzenia jest bowiem 
bezpośrednim skutkiem podjęcia rozstrzygnięcia nadzorczego aktualizującym 
się z dniem doręczenia tego rozstrzygnięcia. Skoro wstrzymaniu z mocy prawa 
uległo wykonanie zarządzenia o odwołaniu poprzedniego dyrektora,  
nie można uznać, że w dacie podejmowania zarządzenia o powołaniu komisji 
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
szkoły, istniał wakat na tym stanowisku. Wobec powyższego sąd stwierdził,  
że Burmistrz nie miał prawa do podejmowania żadnych czynności lub aktów 
zmierzających do obsadzenia stanowiska dyrektora do czasu usunięcia  
z obrotu prawnego prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego  
ww. rozstrzygnięcia nadzorczego.  
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Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA 685/21 w przedmiocie stwierdzenia 
nieważności zarządzenia wójta gminy w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków dyrektora szkoły, sąd uznał za prawidłowe stanowisko 
Wojewody, że jedynym dopuszczalnym sposobem postępowania – w stanie 
prawnym obowiązującym w czasie wydania zarządzenia przez Wójta Gminy – 
jest powierzenie obowiązków dyrektora szkoły zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a konkretnie § 11ha ust. 1 pkt 2 
tego rozporządzenia. Przy tym stosowanie trybu ustawowego, przewidzianego 
w art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082, dalej: „u.p.o.”) zostało wyłączone z uwagi  
na § 13b ust. 8a rozporządzenia. Sąd wyjaśnił, że Minister Edukacji 
Narodowej, wydając mające znaczenie w sprawie przepisy, tj. § 13b ust. 8a 
oraz § 11ha ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, nie wykroczył poza upoważnienie 
wynikające z ustawy. WSA nie podzielił stanowiska skarżącej, że art. 30c 
u.p.o. zawiera upoważnienie blankietowe, z uwagi na okoliczność,  
że obejmuje potencjalnie całość regulacji ustawowej. W ocenie sądu użyte  
w art. 30c u.p.o. sformułowanie „wyłączyć stosowanie niektórych przepisów" 
nie powinno być odczytywane jako uprawniające do dokonywania wyłączeń 
stosowania przepisów w sposób nieograniczony, w szczególności obejmujący 
całość regulacji w danym przedmiocie, a zatem należy przyjąć interpretację, 
że art. 30c u.p.o. nie upoważnia do wyłączenia całości czy też znacznej części 
regulacji, lecz jedynie niektórych przepisów w tym przedmiocie. Przy tym tego 
rodzaju modyfikacje przepisów – wyłączenie stosowania przepisów ustawy 
oraz wprowadzenie odrębnych regulacji w rozporządzeniu – nie mogą 
zmieniać regulacji o podstawowym znaczeniu w danej ustawie. Zdaniem sądu 
należy mieć przy tym na uwadze przedmiot regulacji oraz jej wpływ na prawa 
i wolności jednostki. Tego rodzaju interpretacja zapewnia zgodność  
ze standardem konstytucyjnym w świetle orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego, gdzie wskazuje się, że zasadnicza regulacja pewnej kwestii 
nie może być domeną przepisów wykonawczych, wydawanych przez organy 
nienależące do władzy ustawodawczej. Nie jest bowiem dopuszczalne,  
aby prawodawczym decyzjom organu władzy wykonawczej pozostawić 
kształtowanie zasadniczych elementów regulacji prawnej (por. wyrok TK  
z dnia 28 czerwca 2018 r., sygn. akt SK 4/17, LEX nr 2508667). 

Należy również wskazać na sprawę o sygn. akt II SA/Bk 343/21  
w przedmiocie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody 
łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa  
w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie. Sąd podzielił w niej stanowisko 
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organu (sejmiku województwa), że analiza przepisów art. 26, art. 27 ust. 12 
oraz art. 42aa pkt 13 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 
prowadzi do wniosku, iż art. 27 ust. 12 nie jest co do zasady instrumentem 
służącym ochronie bezpieczeństwa ludzi, temu bowiem służą inne 
rozwiązania ustawowe - tj. wyłączenia ustawowe przewidziane w art. 26 pkt 2-
4 oraz zakaz strzelania do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m  
od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej 
niż 150 m od zabudowań mieszkalnych. WSA wskazał, że z treści art. 27  
ust. 12 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie  
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1683) wprost wynika, że przy rozpatrywaniu uwag 
dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego uwzględnia się 
szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, 
które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej,  
albo - w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim - spowodują 
konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej 
dotychczasowej działalności. Sąd stwierdził również, że na gruncie niniejszej 
sprawy mamy do czynienia z sytuacją legalnego sposobu ograniczenia prawa 
własności mocą aktu prawa powszechnie obowiązującego (art. 87 ust. 2 
Konstytucji RP).  

Na uwagę zasługiwała także sprawa o sygn. akt I SA/Bk 837/20,  
w której sąd stwierdził nieważność uchwały rady miasta w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WSA wywiódł,  
że w przypadku odstąpienia w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego od określenia któregokolwiek z elementów wymienionych  
w art. 15 ust. 2 u.p.z.p. na organie planistycznym spoczywa obowiązek 
wykazania zbędności danej regulacji, np. w uzasadnieniu uchwały. Niemniej 
jednak brak któregokolwiek z wymaganych ustaleń - w tym tych, o których 
mowa w art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p., jeżeli miały istotny wpływ na treść planu 
miejscowego, może stanowić naruszenie art. 28 u.p.z.p. skutkujące 
stwierdzeniem jego nieważności, gdyż prowadzić może do zaburzenia ładu 
przestrzennego na całym terenie objętym planem bądź też wręcz do jego 
niewykonalności Sąd wywiódł, że dopuszczenie na terenie określonym jako 
produkcyjno-usługowy nowej zabudowy bez określenia udziału powierzchni 
biologicznie czynnej, gdyż zaskarżony plan w tym zakresie jest niezgodny  
ze studium, powoduje brak tych parametrów w przedmiotowym planie,  
co narusza art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p. Dodatkowo stwierdzenie sprzeczności 
przepisów planu (minimum 15 %) ze studium (jako nie mniejszy niż 25%) 
dotyczącym powierzchni biologicznie czynnej skutkuje naruszeniem art. 20 
ust. 1 u.p.z.p. Stwierdzone naruszanie zasad uchwalania planu, zgodnie  
z dyspozycją art. 28 ust. 1 u.p.z.p. skutkowało, w ocenie sądu, stwierdzeniem 
nieważności całego planu. 
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21. Sprawy z zakresu ewidencji ludności 

W 2021 r. rozpoznano łącznie 16 spraw z zakresu ewidencji 
ludności, w 5 sprawach skargi rozpoznano na rozprawie – w 2 sprawach 
skargi uwzględniono, a w 3 sprawach skargi oddalono. Na posiedzeniu 
niejawnym rozpoznano 11 spraw, w tym w 2 sprawach skargi uwzględniono, 
w 7 sprawach skargi oddalono, a w 1 sprawie skargę odrzucono. W roku 
sprawozdawczym oprócz spraw dotyczących obowiązku meldunkowego 
(symbol 6050) prowadzonych w trybie ustawy z dnia 24 września 2010 r.  
o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm., dalej jako: 
ustawa), których łącznie rozpoznano 11, odnotować także należy ciekawe 
sprawy z zakresu aktów stanu cywilnego, których łącznie rozpoznano 4.  

Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące obowiązku meldunkowego 
interesujący spór powstał w sprawach II SA/Bk 850-852/20, w których 
oddalono skargi na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w 
sprawie zameldowania na pobyt stały w gminie Grabówka. Dotyczył on 
kwestii, czy w postępowaniu o zameldowanie możliwe jest badanie  mocy 
obowiązującej orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i jaki jest stan prawny  
w zakresie powstania i istnienia gminy Grabówka. Strona skarżąca  
w niniejszych sprawach opierając się na wyroku TK z 1 czerwca 2017 r.,  
U 3/17, którym stwierdzono niezgodność z Konstytucją RP rozporządzenia 
Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie 
utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka (Dz. U. z 2015 r., poz. 2312), 
wykazywała, że gmina Grabówka istnieje. Sąd w sprawach tych wyraził 
stanowisko, że zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy, Burmistrz Supraśla 
uprawniony był do zameldowania wnioskodawcy w prowadzonej przez 
siebie ewidencji dla gminy Supraśl, zamieszkałego w miejscowości 
położonej na terenie gminy Supraśl. Burmistrz Supraśla nie miał uprawnienia 
do zameldowania wnioskodawcy w gminie Grabówka. Żądanie skarżącego 
mógłby ewentualnie spełnić Wójt gminy Grabówka, a nie Burmistrz Supraśla. 
Skoro więc skarżący twierdzi, że istnieje prawnie gmina Grabówka,  
to wniosek swój powinien złożyć do Wójta gminy Grabówka. Sąd w sprawach 
tych podniósł, że z obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw 
miejscowości i ich części (Dz.U. z 2019 r., poz. 2360) wynika, że miejsce 
zamieszkania skarżącego (Zaścianki) określono jako: Nazwa – Zaścianki, 
Rodzaj – wieś, Gmina – Supraśl, Powiat – białostocki, Województwo – 
podlaskie, Identyfikator Miejscowości z Krajowego Rejestru Urzędowego 
Podziału Terytorialnego Kraju – 0041750. Przedmiotowe Zaścianki leżą 
zatem na terenie gminy Supraśl w powiecie białostockim, a gminy Grabówka 
nie ma w powiecie białostockim. Wobec jednoznaczności stanu faktycznego, 
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zgodnie z którym miejscowość Zaścianki leży na terenie gminy Supraśl i nie 
ma gminy Grabówki w powiecie białostockim, stwierdzono że zachodziła 
podstawa do odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o zameldowanie 
w gminie Grabówka.  

W sprawie II SA/Bk 216/21 oddalono skargę na decyzję  
o wymeldowaniu podzielając stanowisko organów, że doszło  
do opuszczenia zajmowanego lokalu w sposób trwały i dobrowolny. Przyjęto, 
że za równoznaczne z opuszczeniem lokalu w rozumieniu art. 35 ustawy  
w sposób trwały, należy traktować wykonanie postanowienia sądu 
zobowiązującego sprawcę przemocy w rodzinie do opuszczenia lokalu 
mieszkalnego, na podstawie art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przy czym bez znaczenia 
pozostaje, czy do opuszczenia lokalu doszło dobrowolnie przez 
zobowiązanego, czy w drodze egzekucji sądowej.  

Jeżeli chodzi o sprawy z zakresu aktów stanu cywilnego w sprawie 
II SA/Bk 487/21 sąd uchylając decyzję odmawiającą wydania odpisów 
skróconych aktów małżeństwa na podstawie art. 45 ustawy z 28 listopada 
2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 463  
z późn. zm.), zarzucił organom zbyt restrykcyjne podejście do kwestii 
interpretacji interesu prawnego, uzasadniającego wydawanie odpisów aktów 
stanu cywilnego, tzw. osobom trzecim. Z jednej strony sąd zgodził się z tym, 
że takie podejście jest uzasadnione obawą, by dane osobowe nie znalazły 
się w posiadaniu osób przypadkowych. Jednakże, zdaniem sądu, każdy 
wniosek o wydanie aktów stanu cywilnego należy rozpatrzeć indywidualnie, 
nie sugerując się sposobem załatwienia innych spraw, których stany 
faktyczne nigdy nie będą identycznie. W sprawie tej sąd nie podzielił 
stanowiska organów, sprowadzającego się do tego, że zamiar wytoczenia 
przez skarżącego postępowania spadkowego oraz możliwość zwrócenia się 
przez sąd spadku o nadesłanie z urzędu odpisów aktów stanu cywilnego, 
stanowi przeszkodę do uznania, że skarżący nie legitymuje się interesem 
prawnym w uzyskaniu dokumentów przed wytoczeniem sprawy spadkowej. 
Zdaniem sądu, interes materialnoprawny w uzyskaniu odpisów aktów stanu 
cywilnego, czyli w uzyskaniu danych osobowych zachodzi wówczas, gdy jest 
to ściśle powiązane z sytuacją prawną wnioskodawcy i służy do realizacji 
uprawnień wnioskodawcy. Taka sytuacja zachodzi w okolicznościach 
niniejszej sprawy. Sąd ocenił, że twierdzenie organu, iż to sąd spadku może 
zażądać dokumentów z urzędu, bądź zobowiązać do tego skarżącą – jest 
zbędnym formalistycznym podejściem skutkującym niezałatwieniem sprawy. 

W sprawie II SA/Bk 163/21 sąd wypowiedział się w ciekawej kwestii 
możliwości udostępnienia fotokopii, skanu lub kserokopii aktu małżeństwa  
z niezamkniętej księgi stanu cywilnego. Oddalając skargę, sąd stwierdził,  
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że odmowa wydania aktu małżeństwa zawartego 21 lutego 1933 r. 
znajdującego się w księdze łączonej z 1933 r. z parafii Kolno do celów 
genealogicznych na zasadach określonych w ustawie z 14 lipca 1983 r.  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach była zgodna z przepisami 
prawa. Wskazano, że akt małżeństwa, którego wydania kopii domagał się 
skarżący zamieszczony był w niezamkniętej księdze stanu cywilnego,  
dla której nie upłynął jeszcze okres jej przechowywania w urzędzie stanu 
cywilnego. Tym samym akt ten nie stał się jeszcze ogólnodostępnym 
dokumentem archiwalnym, który może uzyskać każdy na zasadach 
powszechnej dostępności do materiałów archiwalnych. Udostępnianie przez 
kierownika urzędu stanu cywilnego, aktu stanu cywilnego zarejestrowanego 
w księdze stanu cywilnego, dla której jako całości nie upłynął okres jej 
przechowywania w urzędzie stanu cywilnego, jest możliwe tylko na wniosek 
uprawnionego podmiotu. Uruchomienie dostępności powszechnej takiego 
aktu otwiera się z momentem zamknięcia księgi stanu cywilnego,  
co w przypadku księgi łączonej jest równoznaczne z zamknięciem ostatniej 
księgi stanu cywilnego prowadzonej w danej księdze. Akt stanu cywilnego 
zarejestrowany w łączonej księdze stanu cywilnego z punktu widzenia jego 
dostępności dzieli los prawny całej księgi. Dopiero z momentem zamknięcia 
księgi stanu cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego uzyskuje 
uprawnienie do udostępnienia aktu stanu cywilnego zarejestrowanego w tej 
księdze przy zastosowaniu ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (o ile nie nastąpiło faktyczne przekazanie księgi  
do archiwum państwowego). Skład orzekający w sprawie tej nie podzielił 
odmiennej argumentacji zawartej w wyrokach sądów administracyjnych  
(IV SA/Wa 538/19, III SA/Kr 925/19 i II OSK 417/17). Sąd na kanwie tej 
sprawy zwrócił uwagę na to, że w odniesieniu do aktów stanu cywilnego 
zawartych w rejestrach prowadzonych w systemie teleinformatycznym,  
z dniem 4 maja 2019 r., po upływie okresów przechowywania w urzędach 
stanu cywilnego aktów stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji  
a przed przekazaniem do archiwów, została całkowicie wyeliminowana ich 
dostępność na zasadach określonych w ustawie z 14 lipca 1983 r.  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, albowiem ustawą 
zmieniającą z 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 730) dotychczasowy 
art. 28 ust. 4 Prawa o aktach stanu cywilnego, odsyłający do stosowania 
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach otrzymał całkowicie 
inne brzmienie, a w dodanym ust. 5 wprost przewidziano, że po upływie 
okresów, o których mowa w ust. 1 i 3, a przed przekazaniem akt zbiorowych 
rejestracji stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego,  
ich udostępnienie następuje zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy tj. wyłącznie  
na żądanie sądu, prokuratora, osoby, której akt stanu cywilnego dotyczy 
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lub osoby mającej interes prawny. Mimo, że regulacja ta nie dotyczy aktów 
stanu cywilnego zarejestrowanych w księgach stanu cywilnego, to kierunek 
zmian wskazuje na dążenie do zdjęcia z kierowników urzędów stanu 
cywilnego obowiązków ciążących na archiwach.  

Kwestia wykazania interesu prawnego, ale na gruncie art. 46 ust. 2 
pkt 1 ustawy o ewidencji ludności, była przedmiotem sporu w sprawie  
II SA/Bk 792/20, w której uchylono decyzję o odmowie udostępnienia  
z rejestru PESEL adresu zameldowania. Odmowa była uzasadniona 
brakiem wykazania interesu prawnego. Sąd odnosząc się do tego 
zagadnienia, podzielił stanowisko przedstawione w wyroku WSA  
w Warszawie z 11 kwietnia 2016 r., IV SA/Wa 3840/15 i stwierdził,  
że w okolicznościach sprawy wykazano interes prawny. Z akt wynikało,  
że skarżąca przedłożyła pismo z sądu wraz z zestawieniem listy 
wierzytelności oraz ostatecznym planem podziału funduszy masy upadłości 
spółki. Jej wierzytelności (zakwalifikowane do grupy IV) w wysokości 32 
825,94 zł. nie zostaną wypłacone z majątku upadłej spółki. W ocenie sądu, 
skarżąca przedstawiła wystarczające dokumenty, z których wnioskować 
można, że nie uzyska zaspokojenia wierzytelności z majątku spółki, a wobec 
tego będzie dochodzić należności, w trybie art. 299 k.s.h. w sądzie 
powszechnym, od członka zarządu. Do wytoczenia powództwa niezbędne 
jest posiadanie adresu tej osoby, bowiem tego wymaga przepis art. 126 § 2 
pkt 1 k.p.c. (w pierwszym piśmie procesowym konieczne jest wskazanie 
adresu pozwanego). Nadto, skarżąca ma możliwość dokonać tzw. 
przedsądowego wezwania członka zarządu spółki do dobrowolnej zapłaty, 
co oznacza że wytoczenie powództwa może okazać się zbyteczne. Stąd też, 
zdaniem sądu, skarżąca wykazała posiadanie interesu prawnego  
w uzyskaniu danych adresowych członka zarządu, bowiem zrealizowanie jej 
uprawnień, wynikających z art. 299 k.s.h. wymaga znajomości adresu osoby 
pozwanej. Pogląd organu, że sam zarzut dochodzenia roszczeń  
nie jest wystarczający do uznania, że interes prawny ma charakter realny - 
jest błędny. Wytoczenie powództwa albo wezwanie członka zarządu  
do dobrowolnej zapłaty, bez znajomości adresu, nie jest możliwe. Nie można 
zgodzić się ze stanowiskiem organu (powołującego art. 370f Prawa 
upadłościowego), że dopiero po przedstawieniu postanowienia sądu 
stwierdzającego wykonanie planu spłaty i umarzającego zobowiązania 
upadłego można by mówić o bezskuteczności egzekucji, a obecnie żądanie 
danych z rejestru PESEL jest przedwczesne. Po pierwsze: plan spłaty  
nie obejmuje wierzytelności skarżącej do zapłaty; po drugie: organ 
administracji nie jest uprawniony do badania, czy roszczenie 
odszkodowawcze, którego chce dochodzić skarżąca przed sądem 
powszechnym, jest uzasadnione. 
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22. Sprawy z zakresu stosunków pracy, stosunków służbowych oraz 
Inspekcji Pracy 

W 2021 r. rozpoznano łącznie 21 spraw, tym 8 spraw  
na rozprawie i 13 na posiedzeniu niejawnym. W sprawach, które rozpoznano 
na rozprawie w 4 przypadkach skargi uwzględniono, a w 4 skargi oddalono. 
Na posiedzeniu niejawnym uwzględniono 1 skargę, oddalono 5 skarg i 7 
skarg odrzucono.  

Rok 2021 jest kolejnym, w którym największą grupę spraw z tego 
zakresu stanowiły skargi funkcjonariuszy Policji w szczególności  
na orzeczenia dyscyplinarne. W tym zakresie rozpoznano 16 spraw,  
w tym 6 spraw na rozprawie: w 4 sprawach skargę uwzględniono, w 2 skargę 
oddalono. Na posiedzeniu niejawnym rozpoznano 10 spraw: w 1 sprawie 
skargę uwzględniono, w 3 sprawach skargi oddalono, w 6 sprawach skargi 
odrzucono.  

W większości spraw dyscyplinarnych sąd, wbrew zarzutom skargi, 
stwierdzał, że organy prawidłowo po pierwsze kwalifikowały zachowania 
skarżących jako delikty dyscyplinarne i prawidłowo przyporządkowywały  
do właściwej podstawy prawnej, po wtóre wymierzały kary z poszanowaniem 
ustawowych dyrektyw wymiaru kary określonych w art. 134h ustawy  
z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 360 z późn. zm.):  
II SA/Bk 878/20, II SA/Bk 224/21; II SA/Bk 547/21. Tylko w jednej sprawie 
uchylono orzeczenie dyscyplinarne (II SA/Bk 541/21) z tego powodu,  
że zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozwalał na ustalenie 
bezspornego stanu faktycznego dotyczącego wszystkich zarzucanych 
skarżącemu przewinień dyscyplinarnych. 

Sprawy, w których uchylono zaskarżone decyzje, dotyczyły kwestii 
uposażenia za okres zwolnienia lekarskiego.  

W sprawie II SA/Bk 389/21 uchylono decyzję w której organy 
podstawie art. 121e ust. 13 ustawy, stwierdziły utratę przez policjanta prawa 
do uposażenia za cały okres zwolnienia lekarskiego, tj. od 8 października 
2020 r. do 30 października 2020 r.. Uzasadniono to faktem, że policjant  
w sposób nieprawidłowy wykorzystał zwolnienie lekarskie, tj. w dniu  
8 października 2020 r. około godz. 11.00 udał się po dzieci do swojej byłej 
partnerki w celu zabrania ich nad morze. W trakcie tego spotkania doszło do 
kłótni między skarżącym a jego było partnerką, co skończyło się interwencją 
Policji. Ostatecznie skarżący nie zabrał dzieci nad morze. Kwestią sporną  
w sprawie było to, czy ta aktywność powinna być uznana  
za wykorzystywanie zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem, w sytuacji 
gdy na druku zaświadczenia lekarz psychiatra użył cyfry „2", oznaczającej, 
że „chory może chodzić". Sąd w niniejszej sprawie stanął na stanowisku  
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po pierwsze, że w czasie niezdolności do służby funkcjonariusz nie może 
podejmować każdej aktywności, bowiem okresu zwolnienia lekarskiego nie 
można traktować jako czasu wolnego od służby. Po wtóre orzeczona 
niezdolność do służby z możliwością poruszania się stanowi o możliwości 
wykonywania przez policjanta zwykłych czynności dnia codziennego: 
dokonania zakupów żywnościowych, leków, materiałów medycznych; 
udania się na wizytę do lekarza, na zabiegi medyczne; poruszania się  
po mieszkaniu; spacerów w celach rekonwalescencji. Przy czym zakres 
dopuszczalnego poruszania się funkcjonariusza w przypadku orzeczenia  
o czasowej niezdolności do służby zawierającego określenie „chory może 
chodzić" winien - co do zasady - ograniczać się do najbliższych okolic jego 
miejsca zamieszkania i tylko dla załatwienia podstawowych potrzeb 
życiowych. Niemniej, w ocenie sądu, w tego typu sprawach istotne jest 
również to, że o ile oczywiste jest, że pacjent podczas zwolnienia lekarskiego 
nie powinien podejmować się czynności, które nie sprzyjają leczeniu, 
utrudniają powrót do zdrowia i przedłużają czas rekonwalescencji,  
o tyle nie sposób jednocześnie ocenić takich czynności abstrakcyjnie,  
bez odwołania się do charakteru schorzenia. Prawidłowość wykorzystania 
zwolnienia lekarskiego powinna być oceniana w kontekście treści tego 
zwolnienia, zaleceń lekarskich i stanu zdrowia pacjenta, nie zaś z punktu 
widzenia postronnych obserwatorów, współpracowników, czy też 
przełożonych.  

W sprawie II SA/Bk 441/21 również uchylono decyzję utraty prawa 
do uposażenia za cały okres zwolnienia lekarskiego przy czym umorzono 
postępowanie w sprawie w oparciu o treść art. 145 § 3 ustawy – Prawo  
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W sprawie tej  
sąd rozstrzygnął spór dotyczący tego, czy mimo wszczęcia postępowania  
w okresie, gdy skarżący był jeszcze policjantem, mogło się ono toczyć  
i zakończyć wydaniem decyzji na podstawie art. 121e ust. 3 i ust. 13 ustawy 
w czasie, gdy skarżący już policjantem nie był, gdyż z Policji został 
zwolniony. Odnosząc się do tego zagadnienia sąd stwierdził, że z analizy 
art. 121e ustawy wynika, że wszystkie wskazane w nim postępowania  
i decyzje kierowane są do policjantów, czyli do funkcjonariuszy Policji 
pozostających w służbie w Policji. Przepis ten operuje sformułowaniami 
„policjant” i jego „przełożony”, co w ocenie sądu oznacza, że relacja ta 
występuje tylko w okresie, gdy oba te podmioty są funkcjonariuszami Policji. 
W chwili odejścia ze służby dotychczasowy policjant przestaje być 
policjantem zaś jego dotychczasowy przełożony przestaje być jego 
przełożonym. Zdaniem sądu regulacja powyższa jest nieprzypadkowa, gdyż 
tam, gdzie o uposażeniu policjanta organy rozstrzygają już po zwolnieniu go 
ze służby, ustawodawca dał temu czytelny wyraz (np. art. 125 ust. 2  
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czy art. 117 ust. 1 i 3 ustawy). W ustawie o Policji brak jest natomiast 
przepisu, który dawałby podstawę do stosowania regulacji z art. 121e ustawy 
do policjantów, którzy zostali zwolnieni ze służby. Zgodnie z art. 100 ustawy 
uposażenie policjanta składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków  
do uposażenia. Przepis ten zawiera definicję pojęcia uposażenia policjanta. 
W rozumieniu art. 99 ust. 1 ustawy, prawo do uposażenia powstaje z dniem 
mianowania policjanta na stanowisko służbowe. Ustęp 2 wskazanego 
przepisu stanowi zaś, że z tytułu pełnienia służby policjant otrzymuje jedno 
uposażenie i inne świadczenia pieniężne określone w ustawie. Norma ta 
dotyczy policjanta pełniącego służbę w Policji. Natomiast z art. 106 ust. 3 
ustawy wynika, że prawo do uposażenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, 
w którym nastąpiło zwolnienie policjanta ze służby lub zaistniały inne 
okoliczności uzasadniające wygaśnięcie tego prawa. Zatem możliwość 
kształtowania przez organy Policji wynagrodzenia funkcjonariusza 
zakreślają ramy czasowe wskazane w art. 99 ust. 1 i art. 106 ust. 3 ustawy 
o Policji. Powyższa reguła, zdaniem sądu, ma także zastosowanie  
do dodatków do uposażenia. Stąd w sytuacji, gdy skarżący na dzień złożenia 
badanego wniosku nie był już funkcjonariuszem Policji w służbie czynnej,  
to nie przysługiwało mu uprawnienie zarówno do uposażenia,  
jak i do dodatków do niego. W ocenie sądu powyższa zasada działa w dwie 
strony, to znaczy wtedy gdy o uposażenie lub o dodatki do uposażenia 
występuje policjant (były policjant), jak i wtedy gdy w tym przedmiocie orzeka 
organ. Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu  
24 grudnia 2020 r., zaś wraz z prawomocnym zwolnieniem skarżącego  
ze służby w dniu 30 grudnia 2020 r., winno być umorzone, gdyż stało się 
bezprzedmiotowe z uwagi na formalny brak możliwości orzekania  
przez organy związany z treścią art. 106 ust. 3 ustawy. 
 
 
23. Sprawy z zakresu ochrony zdrowia 

W 2021 roku załatwiono 21 spraw dotyczących ochrony zdrowia,  
z tego w 7 sprawach skargi zostały oddalone, w 7 zostały odrzucone, 
natomiast w 7 sprawach uchylono decyzje organu I i II instancji. 

Udział spraw dotyczących tej tematyki w ramach poszczególnych 
symboli przedstawia się w następujący sposób: w przedmiocie chorób 
zawodowych (symbol 6200) rozpoznano 6 spraw, 2 sprawy dotyczyły 
kategorii „środki farmaceutyczne i materiały medyczne oraz nadzór 
farmaceutyczny” (symbol 6204), rozpoznano również 5 spraw dotyczących 
nadzoru sanitarnego (symbol 6205), a także 8 spraw o symbolu 6209,  
tj. „inne o symbolu podstawowym 620”. 
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Zasadniczo większość spraw z omawianego zakresu, które zostały 
rozpoznane merytorycznie, można podzielić na dwie grupy: sprawy  
w przedmiocie chorób zawodowych oraz sprawy związane z Covid-19. 

Wyjątkiem jest jedynie sprawa o sygn. akt II SA/Bk 160/21, która 
dotyczyła zezwolenia na uprawę konopi. W ocenie sądu w tej sprawie fakt 
prowadzenia postępowania przygotowawczego przeciwko skarżącej 
podejrzanej m.in. o czyn z art. 63 ust. 1 i 3 u.p.n., może stanowić 
wystarczającą przesłankę do odmowy wydania zezwolenia na uprawę 
konopi. Sąd zauważył, że wśród przykładowych przesłanek nakazujących 
organowi odmowę wydania zezwolenia znajduje się wcześniejsze ukaranie 
wnioskodawcy za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63,  
tj. za uprawę konopi włóknistych wbrew przepisom ustawy.  
Choć w rozpoznawanej sprawie na dzień orzekania w aktach sprawy  
nie znajduje się potwierdzenie ukarania skarżącej za popełnione 
przestępstwo, postępowanie przygotowawcze jest bowiem nadal w toku,  
to bezsporny fakt postawienia skarżącej zarzutu w związku z brakiem 
legalności prowadzonej uprawy konopi, zdaniem sądu uprawniał orzekające 
w sprawie organy do odmowy wydania zezwolenia. 

W grupie spraw oznaczonych symbolem 6200, tj. choroby 
zawodowe, na omówienie zasługują sprawy jednej skarżącej, w których  
sąd uwzględniał skargi strony, tj. sprawy o sygn. akt II SA/Bk 689-691/21. 
Przedmiotem kontroli sądu w tych sprawach były decyzje w przedmiocie 
chorób zawodowych, tj. alergicznego nieżytu nosa, astmy oskrzelowej  
i alergicznego zapalenia spojówek. W powołanych sprawach sąd stwierdził, 
że powołanie się przez organy decyzyjne na związanie treścią orzeczeń 
lekarskich jednostek medycznych uprawnionych do stwierdzania chorób 
zawodowych może nastąpić, gdy orzeczenia te nie budzą wątpliwości 
w świetle pozostałych dowodów. Brak odpowiedzi lekarzy orzeczników  
na pytanie, czy także wieloletnia ekspozycja na alergeny kurzu w środowisku 
pracy wyklucza zawodowe podłoże alergicznych chorób widniejących  
w wykazie chorób zawodowych tylko dlatego, że kurz jest alergenem 
pospolitym, w ocenie sądu uniemożliwiał uznanie orzeczeń za pełne. 

Spośród spraw związanych z Covid-19, dwie sprawy dotyczyły 
nakazania zaprzestania działalności w związku z występowaniem epidemii 
tej choroby. W obu tych sprawach, oznaczonych sygn. akt II SA/Bk 393/21  
i II SA/Bk 534/21 sąd zaakceptował stanowisko organu odwoławczego, 
zgodnie z którym tzw. notorią powszechną, a więc okolicznością 
niewymagającą dowodu, jest skala epidemii w Polsce i na świecie, 
śmiertelność wirusa, skutki uboczne przejścia choroby Covid-19,  
a zwłaszcza – co ma istotne znaczenie w sprawie niniejszej - tempo i sposób 
rozprzestrzeniania się oraz inkubacji wirusa (droga kontaktowa, powietrzna 
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- kropelkowa, przy braku dystansu, przy długotrwałości bliskiego kontaktu 
lub przebywania obok osoby, która jest zakażona objawowo bądź 
bezobjawowo, zwłaszcza w pomieszczeniu zamkniętym). Ponadto sąd 
wskazał, że przepisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 195), dalej: „u.p.i.s.”, regulujące 
kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej – jako przepisy policyjne 
zostały ustanowione w określonym celu – dla ochrony zdrowia publicznego. 
W kontekście więc oceny, czy organy Inspekcji naruszyły konkretne normy 
prawne, sąd uznał, że powinien uwzględniać, czy aktywność Inspekcji służy 
skutecznemu zabezpieczeniu ochrony zdrowia publicznego. W ocenie sądu 
organy orzekające na podstawie art. 27 ust. 2 u.p.i.s. uwzględniły aktualną 
sytuację epidemiczną na świecie i w Polsce oraz podjęły działania 
zapobiegawcze i prewencyjne. Sąd stwierdził, że aktywność organów 
znajduje więc samodzielną podstawę w treści art. 27 ust. 2 u.p.i.s. mając na 
uwadze charakter choroby zakaźnej jaką jest Covid-19. 

Sąd w obu sprawach podzielił ocenę prawną Naczelnego Sądu 
Administracyjnego wyrażoną w sprawie o sygn. akt II GSK 673/21 w zakresie 
zgodności z Konstytucją RP rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii oraz rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 
2020 r. i 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Sąd ocenił, 
że stanowisko NSA z tej sprawy należy w pełni odnieść do wprowadzonego 
ograniczenia działalności określonych instytucji lub zakładów pracy 
i określonych zakresów działalności przedsiębiorców. Podkreślić natomiast 
należy, że odmiennie orzekł sąd w sprawie II SA/Bk 716/21, uwzględniając 
skargę dotyczącą kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obostrzeń. 

Ponadto uwzględnieniem skargi zakończyły się dwie inne sprawy 
dotyczące Covid-19, a konkretnie decyzji w przedmiocie poddania się 
kwarantannie. Sąd w tych sprawach, oznaczonych sygn. akt II SA/Bk 820/21 
i II SA/Bk 821/21 zwrócił uwagę na treść art. 34 ustawy z dnia 5 grudnia  
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.). Stwierdził, że osoby, które były 
narażone na chorobę zakaźną i pozostawały w styczności ze źródłem 
biologicznego czynnika chorobotwórczego, a nie wykazują objawów 
chorobowych, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi 
epidemiologicznemu. Ponadto sąd zauważył, że obowiązek kwarantanny 
powstaje m.in. w przypadku narażenia na zachorowanie na Covid-19  
i wówczas wynosi 14 dni (tak stanowił na datę wydania decyzji I instancji  
§ 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie 
chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, 
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izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny  
lub nadzoru epidemiologicznego). W ocenie sądu przepisy te nie budzą 
wątpliwości i powinny być powszechnie stosowane w celu ochrony życia  
i zdrowia społeczności, w stanie panującej epidemii koronawirusa. 

Sąd wskazał natomiast, że nie oznacza to, iż organy mogą dowolnie 
nałożyć kwarantannę w każdej sytuacji, w oderwaniu od stanu faktycznego 
lub nieustalonego stanu faktycznego w określonym przypadku, jak miało to 
miejsce w niniejszej sprawie. Sąd podkreślił, że organy sanitarne nie zostały 
zwolnione z przestrzegania podstawowych zasad, wynikających z przepisów 
art. 7, 77 i 80 k.p.a., które bezwzględnie miały w sprawie zastosowanie. 
Organ I instancji wydał decyzję na podstawie dochodzenia 
epidemiologicznego, którym była informacja telefoniczna anonimowej osoby 
o tym, że skarżąca "często odwiedzała" osobę, która zmarła na COVID – 19 
w dniu 8 lipca 2020 r. Sąd zwrócił uwagę, że organ ustalił, na zasadzie 
domniemania, iż kontakt ten miał miejsce dnia 3 lipca 2020 r., ponieważ 
osoba ta w dniu 4 lipca 2020 r. znalazła się już w szpitalu. Nie wysłuchano 
strony skarżącej (chociażby telefonicznie), nie sporządzono żadnej notatki  
z treści jej wyjaśnień czym w ocenie sądu niewątpliwie naruszono jej prawo 
do czynnego udziału w postępowaniu, wynikające z art. 10 § 1 k.p.a. 
Zdaniem sądu dodatkowym argumentem na nieprawidłowość działania 
organu było przedstawienie wyniku ujemnego badania w kierunku  
SARS-CoV-2 po 3 dniach od skierowania strony skarżącej na kwarantannę. 

 
24. Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej i prawa 
prasowego 

W 2021 roku, w porównaniu z latami poprzednimi, minimalnie 
zmniejszył się wpływ spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej  
i prawa prasowego. W repertorium SA i SAB zarejestrowano łącznie 80 
skarg. Łącznie ze sprawami z poprzedniego okresu w 2021 roku rozpoznano 
97 spraw oznaczonych symbolem 648, w tym tylko 10 spraw 
zarejestrowanych w repertorium SA.  

Podmiotami, do których najczęściej zgłaszano wnioski  
o udostępnienie informacji publicznej były organy wykonawcze jednostek 
samorządu terytorialnego oraz dyrektorzy ich jednostek organizacyjnych. 
Odnotowano także skargi na bezczynność w udostępnieniu informacji 
publicznej przez inne organy wykonujące zadania publiczne np. dyrektora 
okręgowego służby więziennej, komendanta wojewódzkiego policji, 
dyrektora zakładu karnego, prezesa zarządu spółki prawa handlowego, 
zajmującej się wykonywaniem zadań publicznych, dyrektora izby 
administracji skarbowej, rektora państwowej wyższej szkoły zawodowej, 
prezesa sądu okręgowego, dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej, 
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państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, prokuratora 
regionalnego, rektora politechniki, nadleśniczego nadleśnictwa, dyrektora 
powiatowego urzędu pracy. 

W analizowanym roku sprawozdawczym w sprawach dotyczących 
informacji publicznej kontynuowana była linia szerokiego ujęcia informacji 
publicznej, co jest zgodne nie tylko z dotychczasową linią orzeczniczą sądu, 
ale i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Składy orzekające konsekwentnie 
powoływały się na treść art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61 Konstytucji RP. Jednolicie 
intepretowano pojęcie informacji publicznej wskazując, że jest nią każda 
wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także 
wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje 
publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej  
i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. 
Informacja publiczna dotyczy strefy faktów. Jest nią treść dokumentów 
wytworzonych przez organy władzy publicznej, treść wystąpień i ocen  
przez nie dokonywanych niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane  
i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego 
rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej.  
Taki charakter ma również wiadomość niewytworzona przez podmioty 
publiczne lecz odnosząca się do tych podmiotów. Przedmiotem wniosku może 
być też pytanie o określone fakty, o stan określonych zjawisk na dzień 
udzielenia odpowiedzi. Informacje publiczne odnoszą się bowiem do pewnych 
danych, ale nie są środkami do ich kwestionowania (II SAB/Bk 124/21,  
II SAB/Bk 177/20).  

W sprawie o sygn. II SA/Bk 177/20 skład orzekający tut. sądu  
za informację publiczną uznał m.in. treść rozstrzygnięć podjętych przez 
dyrektora okręgowego służby więziennej na skutek skarg osadzonych 
przyjmując, że stanowią one istotną informację o działalności podmiotu 
publicznego. Sposób rozpatrzenia skarg osadzonych stanowi władcze 
rozstrzygnięcia organu administracji publicznej kończące postępowanie  
w danej sprawie, co oznacza, że przedmiotowe rozstrzygnięcie stanowi 
informację o sposobie załatwienia sprawy (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. "d" ustawy  
o dostępie do informacji publicznej) oraz stanowi dokument urzędowy 
zawierający w swej treści akt administracyjny lub rozstrzygnięcie. 
Analogiczne stanowisko tut. sąd sformułował w sprawie o sygn. akt  
II SAB/Bk 286/21. 

Za informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie 
do informacji publicznej tutejszy sąd uznał również informacje dotyczące 
wysokości nagród finansowych przyznanych dla prokuratorów  
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z wyszczególnieniem imienia i nazwiska – sprawa o sygn. akt  
II SAB/Bk 39/21.  

W sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 163/21 sąd przyjął z kolei,  
że dokumentacja związana z działaniami marketingowymi  
i promocyjnymi realizowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego  
i tym samym wskazująca na sposób wydatkowania środków publicznych, 
jest dokumentacją, do której dostęp gwarantuje ustawa o dostępie  
do informacji publicznej. Zdaniem sądu tego typu dokumentacja stanowi 
istotną informację o działalności podmiotu publicznego, w tym sposobie 
wydatkowania majątku publicznego i przestrzegania zasady jawności 
gospodarowania środkami publicznymi. 

Do katalogu informacji publicznych tut. sąd zakwalifikował również 
informacje dotyczące procedury związanej z uchwaleniem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest projektem aktu prawa 
miejscowego (II SAB/Bk 223/20).  

Odmienny pogląd co do kwalifikacji wnioskowanych informacji jako 
informacji publicznych sąd zaprezentował w sprawie o sygn. akt  
II SAB/Bk 75/21, stwierdzając, że ocena okresowa nie jest informacją  
o sprawach publicznych, działalności organów władzy publicznej,  
czy też działalności osób pełniących funkcje publiczne. Ocena okresowa  
ma ze swej istoty charakter wewnętrzny, a nadto odnoszący się wyłącznie 
do osoby ocenianej urzędnika lub pracownika służby publicznej.  
Jest to dokument nie tylko zindywidualizowany, ale również 
spersonalizowany, w sensie, w jakim odnosi się do subiektywnej oceny 
podmiotu ją sporządzającego (oceniający) wobec osoby podlegającej takiej 
ocenie (oceniany). Ocena okresowa pracownika, w tym nauczyciela 
akademickiego, wiąże się niewątpliwie z dobrami osobistymi ocenianego  
i ma charakter indywidualny oraz pracowniczy, a sama procedura 
przeprowadzania oceny okresowej ma charakter wewnętrzny.  
W konsekwencji sąd doszedł do wniosku, że uzyskany przez organ, w 
ramach procedury dokonywania oceny okresowej pracowników politechniki, 
dokument sporządzony przez podmiot zewnętrzny, wyrażający stanowisko 
dotyczące interpretacji zapisów aktu wewnętrznego uczelni, posiada 
charakter dokumentu wewnętrznego i tym samym nie podlega udostępnieniu 
w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznych.  

Analogicznie potraktował ocenę na dyplomie ukończenia studiów 
wyższych przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego skład 
orzekający w sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 19/21 przyjmując, że nie jest to 
informacją publiczną. Jak podkreślił sąd wymagania na stanowisku 
państwowego inspektora sanitarnego zostały określone w art. 13 ustawy  
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t .j. Dz. U. z 2021 
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r., poz. 195). Z przywołanej ustawy ani też z wydanego na jej podstawie 
rozporządzenia nie wynika zaś, aby ocena na dyplomie studiów wyższych, 
podyplomowych czy też doktoranckich, wchodziła w zakres wymogów 
przewidzianych dla objęcia funkcji państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego. Skoro więc nie ma takiego wymogu na etapie objęcia funkcji,  
to tym bardziej nie ma go na etapie sprawowania tej funkcji. Oznacza to, 
zdaniem sądu, że informacja ta, jako całkowicie niezwiązana z objęciem  
i sprawowaniem tej funkcji, nie jest informacją publiczną. 

W wyroku o sygn. akt II SA/Bk 440/21 sąd wyraził natomiast pogląd, 
że informacje o gospodarowaniu środkami publicznymi stanowią,  
bez wątpienia, informację publiczną dostępną w trybie i na zasadach 
określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Celem zaś 
regulacji dotyczących możliwości kwalifikowania określonych danych  
jako tajemnica przedsiębiorcy jest zaś ochrona informacji, które mają 
wartość gospodarczą – są istotne z punktu widzenia funkcjonowania  
na wolnym rynku w kontekście konkurencyjności względem innych 
podmiotów, prowadzących działalność w tym samym czy podobnym 
zakresie lub segmencie rynku, bądź – z innego powodu – zainteresowanych 
uzyskaniem określonych danych w celu ich wykorzystania w opozycji  
do interesu danego podmiotu gospodarczego w ramach działalności 
rynkowej. Ochrona poufności danych ma więc na celu zapewnienie uczciwej 
konkurencji na rynku, w kontekście realiów swobody działalności 
gospodarczej. Dla uznania zaś, że w konkretnej sprawie mamy do czynienia 
z tajemnicą przedsiębiorcy, nie jest wystarczające jedynie oświadczenie 
przedsiębiorcy, że informacje stanowią dla niego wartość gospodarczą.  
Aby takie zastrzeżenie było skuteczne, konieczne jest, zdaniem sądu, 
dokładne wyjaśnienie, dlaczego konkretne żądane informacje posiadają 
określoną wartość gospodarczą i w czym się ona wyraża. Powinno być ono 
przedstawione przez organ odmawiający udostępnienia informacji publicznej 
w uzasadnieniu decyzji odmownej. 

W sprawie o sygn. akt  II SAB/Bk 215/20 zagadnieniem spornym 
okazała się  kwestia, czy regulamin rady rodziców zespołu szkół 
ogólnokształcących stanowi informację publiczną podlegającą 
udostępnieniu, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej. W ocenie składu orzekającego 
dokument w postaci regulaminu rady rodziców nie posiada przymiotu 
informacji publicznej ponieważ jest dokumentem wewnętrznym,  
a nie dokumentem urzędowym, podlegającym udostępnieniu w trybie u.d.i.p. 
Jak podkreślono w analizowanym orzeczeniu Rada rodziców jest organem 
społecznym, wewnętrznym szkoły, reprezentującym rodziców uczniów. 
Rada rodziców posiada pewne kompetencje, wymienione w art. 83 i 84 



151 
 

ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), ale nie są to 
kompetencje władcze. Nie jest kompetencją władczą uchwalenie programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły, ponieważ uchwalenie następuje  
w "porozumieniu z radą pedagogiczną", a w przypadku braku porozumienia 
tych organów, decyduje dyrektor szkoły (art. 84 ust. 3). Pozostałe 
kompetencje rady rodziców mają charakter opiniodawczo-doradczy służący 
organom szkoły. Na tej podstawie sąd skonkludował, ze skoro rada rodziców 
jest bytem wewnętrznym jednostki oświatowej, to uchwalony przez nią 
regulamin nie jest dokumentem urzędowym. 

Jako istotny w omawianej kategorii należy ocenić też wyrok  
w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 169/21, w którym sąd przypomniał,  
że pomimo, iż prawo do informacji publicznej jest zakorzenione w Konstytucji 
RP i ustawie, to nie ma charakteru absolutnego, nieograniczonego. Prawo 
to nie może służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb wnioskodawcy  
w ramach prywatnych sporów, konfliktów i w takiej sytuacji nie podlega 
ochronie prawnej, również w postępowaniu sądowoadministracyjnym.  
W tym kontekście skład orzekający stwierdził, że działanie skarżącego, ilość, 
częstotliwość oraz treść złożonych wniosków o udostępnienie informacji 
publicznej, a także ich ewidentne konfliktowe podłoże, nie świadczy  
o zamiarze uzyskania informacji publicznej w celu jej wykorzystania  
dla dobra wspólnego, lecz o zamiarze wywołania dolegliwości u ich adresata. 
Z tego też powodu, zdaniem tut. sądu, do rozpatrzenia wniosku skarżącego 
nie miały zastosowania przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
Interes skarżącego nie może być bowiem realizowany w trybie tej ustawy, 
ponieważ stoi w opozycji do jej celów i godzi w sprawność działania instytucji 
publicznej, jaką jest szkoła publiczna, powodując co najmniej utrudnienie jej 
pracy, poprzez kierowanie licznych i drobiazgowych wniosków. Nadużycie to 
nie neguje prawa do uzyskania informacji publicznej, a jedynie tamuje drogę 
do jego uzyskania. W takim przypadku informacja nie traci publicznego 
charakteru, ale nie może być udzielona. 

W omawianej kategorii spraw warto też wspomnieć o wyroku  
w sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 46/21, w którym sąd przesądził,  
że informacje dotyczące działań prowadzonych przez wojewodę  
jako przedstawiciela Rady Ministrów związanych z wstrzymywaniem 
administracyjnej egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym 
wynikających z ostatecznej i prawomocnej decyzji powiatowego inspektora 
nadzoru budowlanego, mocą której nakazano rozbiórkę samowolnie 
wykonanych robót budowlanych związanych z rozbudową hotelu,  
mają charakter informacji publicznej. Udzielenie zaś niepełnej informacji 
publicznej tj. nie odnoszącej się do ewentualnych wcześniejszych decyzji 
wojewody wstrzymujących egzekucję obowiązków wynikających  
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z ostatecznej i prawomocnej decyzji powiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego, nie stanowi załatwienia wniosku w sposób właściwy 
(kompletny), a tym samym czyni organ bezczynnym.  

W sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 48/21 skład orzekający doszedł 
natomiast do wniosku, że stanowisko organu jakoby z chwilą przejścia 
funkcjonariusza publicznego na emeryturę kończył się dostęp do jego 
danych z okresu służby czynnej na podstawie ustawy o dostępie  
do informacji publicznej, nie ma uzasadnionych podstaw prawnych. Zdaniem 
sądu informacje dotyczące daty przyjęcia funkcjonariusza do służby w Milicji 
Obywatelskiej lub służbach pomocniczych w latach 80-tych  i daty zwolnienia 
ze służby oraz miejsca i stanowiska, na jakich pracował tenże funkcjonariusz 
MO należy zakwalifikować jako informację publiczną. Taka informacja nie 
traci takiego charakteru również wówczas, gdy funkcjonariusz Policji lub MO 
ma aktualnie status emeryta. W sytuacji zaś, gdy zawarte we wniosku 
pytania dotyczą faktów o osobie pełniącej wówczas funkcję publiczną, 
mających związek z pełnieniem tych funkcji, to organ winien taki wniosek 
rozpoznać zgodnie z procedurą u.d.i.p. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SAB/BK 37/21 skład orzekający 
przypomniał, że udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje  
w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, 
którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają 
udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku  
(art. 14 ust. 1 ustawy). Nie jest natomiast odmową udzielenia informacji 
publicznej wskazanie, że się jej nie posiada. Jednakże o tym fakcie organ 
winien powiadomić wnioskodawcę pisemnie, wskazując – jeśli posiada taką 
wiedzę, gdzie zainteresowany żądaną informację może uzyskać. Organ  
nie ma natomiast obowiązku wydawania w takiej sytuacji decyzji 
administracyjnej.  

Wart odnotowania w tej kategorii jest również wyrok w sprawie  
o sygn. akt II SAB/Bk 124/21, w którym tutejszy sąd podkreślił, że w sytuacji, 
gdy skarżący wniosek o udzielenie informacji publicznej zatytułował 
„Wadliwe i niebezpieczne decyzje komunalizacje wojewody – środki 
zaradcze”, to na tak sformułowane pytania adekwatną odpowiedzią 
udzieloną w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej mogła być 
jedynie informacja o trybie wzruszania ostatecznych decyzji 
komunalizacjach i taka została skarżącemu udzielona. W indywidualnych 
przypadkach organ zajmuje bowiem stanowisko w sposób dla tej procedury 
przewidziany, a nie w trybie informacji publicznej.  

Sąd w omawianej kategorii wskazywał też na rozróżnienie informacji 
publicznej na informację prostą i przetworzoną. Warunki stawiane 
informacjom przetworzonym zostały przedstawione między innymi  
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w wyrokach o sygn. akt II SA/Bk 568/20, II SA/Bk 744/21, II  SAB/Bk 125/21 
w których sąd podkreślił, że informacja publiczna przetworzona to taka, która 
co do zasady w chwili złożenia wniosku nie istnieje w kształcie objętym 
wnioskiem, a jest wynikiem ponadstandardowego nakładu pracy podmiotu 
zobowiązanego wymagającej użycia dodatkowych sił i środków  
oraz zaangażowania intelektualnego w stosunku do posiadanych  
przez niego danych i wyodrębniana w związku z żądaniem wnioskodawcy 
oraz na podstawie kryteriów przez niego wskazanych. Przetworzeniem 
informacji jest natomiast zebranie lub zsumowanie, często na podstawie 
różnych kryteriów, pojedynczych wiadomości, znajdujących się w posiadaniu 
podmiotu zobowiązanego. Przetworzenie jest równoznaczne  
z koniecznością odpowiedniego zestawienia informacji, samodzielnego  
ich zredagowania związanego z koniecznością przeprowadzenia  
przez zobowiązany podmiot czynności analitycznych, których końcowym 
efektem jest dokument pozwalający na dokonanie przez jednostkę 
samodzielnej interpretacji i oceny. We wskazanych orzeczeniach tut. sąd 
zwracał też uwagę, że ocena, czy informacja publiczna ma postać 
przetworzoną, musi być dokonana w sposób zindywidualizowany  
w tym sensie, iż powinna uwzględniać uwarunkowania konkretnej sprawy 
zainicjowanej wnioskiem o udzielenie tej informacji. W sprawie o sygn. akt 
II SAB/Bk 53/21 sprecyzował dodatkowo, że czynności polegające  
na wydrukowaniu orzeczeń, a następnie na wykreśleniu danych osobowych 
(wrażliwych) nie świadczą o przetworzeniu informacji prostej  
w przetworzoną. Są to zabiegi techniczne, a nie intelektualne prowadzące 
do powstania nowych dokumentów.  

Nie uległo też zasadniczej zmianie stanowisko WSA w Białymstoku 
w zakresie trybu i sposobu załatwiania wniosków o udzielenie informacji 
publicznej. W sprawach o sygnaturze akt II SAB/Bk 135/21 oraz  
II SAB//Bk 159/21 sąd przyjął, że bezczynność organu w zakresie dostępu 
do informacji publicznej ma miejsce nie tylko wtedy, gdy organ lub podmiot 
będący w posiadaniu informacji o takim charakterze, nie udziela informacji, 
ani nie wydaje decyzji o odmowie jej udzielenia, gdy udziela informacji innej 
niż żąda wnioskodawca lub też udziela informacji niejasnej albo udziela 
informacji niepełnej, ale i wówczas, gdy odmawia udzielenia informacji  
w formie nieprzewidzianej dla takiej czynności. 

Ciekawy z punktu widzenia omawianej kategorii spraw jest również 
wyrok wydany w sprawie II SAB/Bk 74/21, w którym sąd wyraził pogląd,  
że jeśli wnioskowana informacja publiczna jest publicznie dostępna,  
to podmiot zobowiązany nie wydaje decyzji o odmowie jej udzielenia,  
lecz informuje wnioskodawcę o możliwości zapoznania się z tą informacją 
podaną do publicznej lub powszechnej wiadomości w inny sposób.  



154 
 

Na tle tej zasady odnosząc się do okoliczności rozpoznawanej sprawy skład 
orzekający podkreślił, że o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym 
planie można dowiedzieć się poprzez wniosek z art. 30 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez uchwałę rady miejskiej  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy udostępnioną publicznie w Biuletynie Informacji 
Publicznej, czy też wniosek o wydanie zaświadczenia, ale po wykazaniu 
interesu prawnego. Jeśli zaś informacja jest dostępna w sposób regulowany 
określoną procedurą, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej należy stosować tę procedurę, a nie przepisy ustawy o dostępie 
do informacji publicznej. 

W 2021 roku nie odnotowano w tutejszym sądzie wpływu spraw  
z zakresu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.  

Podsumowując omawianą kategorię należy stwierdzić,  
że orzecznictwo w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej 
stanowi kontynuację wypracowanej w poprzednich latach linii orzeczniczej. 
Analiza sporządzonych w okresie sprawozdawczym uzasadnień wskazuje 
natomiast, że prezentowana linia orzecznicza pozostaje w zgodzie  
z orzecznictwem innych sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu 
Administracyjnego.    
 
25. Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej 

W 2021 roku sąd w Wydziale I na posiedzeniach niejawnych 
rozpoznał 22 sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej. W 13 sprawach 
skargi oddalono, w 6 skargi zostały odrzucone, w 2 sprawach umorzono 
postępowanie, zaś w 1 sprawie uchylono postanowienie organu I i II 
instancji. Spośród spraw rozpoznanych w Wydziale I 21 dotyczyło egzekucji 
ze świadczeń pieniężnych (symbol 6118), a jedna – egzekucji należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej 
(symbol 6537). 

W Wydziale II w 2021 roku rozpoznano 4 sprawy z zakresu egzekucji 
administracyjnej. W 3 sprawach skargi oddalono, zaś w 1 sprawie uchylono 
postanowienie organu I i II instancji. 

W obu wydziałach orzeczniczych spraw z zakresu egzekucji 
administracyjnej będących przedmiotem rozpoznania sądu było znacząco 
mniej niż w 2020 r., gdy w Wydziale I odnotowano 42 sprawy dotyczące tej 
tematyki, zaś w Wydziale II – 12 spraw. 

W sprawie I SA/Bk 515/21, w której sąd uchylił postanowienia 
organów obu instancji, stwierdzono, że organy egzekucyjne dokonały 
błędnej wykładni art. 32 ustawy o ARiMR. Skład orzekający zaaprobował 
stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia  
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25 września 2015 r. (sygn. II GSK 1657/14, dostępne w CBOSA, 
https://orzeczenia.nsa.gov.pl) stwierdził, iż przepis art. 32 ustawy o ARiMR 
jest przepisem szczególnym do art. 8 u.p.e.a. NSA podniósł, że wykładnia 
organu nie jest trafna, gdyż w istocie nie chroni przed zajęciem należności 
pochodzących z bezpośrednich dopłat z Unii Europejskiej, podczas gdy 
zgodnie z art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 
2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 
(Dz.Urz.UE.L 210 z 31 lipca 2006, str. 25, z późn. zm.) (rozporządzenie  
nr 1083/2006), państwa członkowskie upewniają się, że instytucje 
odpowiedzialne za dokonywanie płatności zapewniają, aby beneficjenci 
otrzymali pełną kwotę wkładu ze środków publicznych możliwie najszybciej  
i w całości. Nie potrąca się ani nie wstrzymuje żadnych kwot, ani też  
nie nakłada się żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym 
skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot wypłacanych beneficjentom. 
Sąd zauważył, że analogiczne argumenty znalazły się w uzasadnieniu  
do projektu ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. 2014.379), która weszła w życie 8 kwietnia 2014 r. i na mocy której 
zmieniono m.in. art. 8 § 1 pkt 15 u.p.e.a. W świetle nowszego orzecznictwa 
sąd uznał, że starsze, jednostkowe wyroki, powoływane w postanowieniach 
organów I i II instancji jawią się jako odosobnione i w ocenie sądu błędne. 

W zakresie spraw dotyczących egzekucji administracyjnej 
poddanych rozpoznaniu w Wydziale I za wartą uwagi należy również uznać 
sprawę o sygn. akt I SA/Bk 79/21. Sąd określił przedmiot sporu w sprawie, 
wskazując, że sprowadza się on do prawidłowej wykładni art. 146 ust. 1 oraz 
ust. 3 Prawa upadłościowego w odniesieniu do zabezpieczeń na majątku 
podatnika ustanowionych przed dniem ogłoszenia jego upadłości.  
Jak wyjaśnił sąd, chodzi bowiem o to, czy w sytuacji, gdy po wydaniu decyzji 
podatkowej i orzeczenia o zabezpieczeniu zostało wydane postanowienie  
o ogłoszeniu upadłości spółki organ zobligowany był do uchylenia decyzji 
zabezpieczającej i do umorzenia postępowania zabezpieczającego  
na majątku podatnika. Sąd podkreślił, że z art. 146 ust. 3 Prawa 
upadłościowego a contrario wynika, że zabezpieczenia ustanowione  
przed ogłoszeniem upadłości pozostają w mocy również po tym dniu  
i są skuteczne przeciw syndykowi. Przy zabezpieczeniu w rozważanej 
sprawie nie chodzi bowiem o zapewnienie zaspokojenia wierzytelności 
upadłościowej, która podlega zaspokojeniu z masy, lecz o antycypacyjne 
zapewnienie uprawnionemu natychmiastowej ochrony prawnej  
albo wykonalności lub skuteczności przyszłego orzeczenia sądu. W ocenie 
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sądu syndyk błędnie zinterpretował art. 146 ust. 3 Prawa upadłościowego 
wskazując, iż ma on zastosowanie również do postępowań 
zabezpieczających wszczętych przed ogłoszeniem upadłości, co musi  
w jego ocenie skutkować uchyleniem postanowień zabezpieczających  
i umorzeniem postępowania zabezpieczającego. Zdaniem sądu przeczy 
temu wykładnia literalna przedmiotowej regulacji. 

Spośród spraw z zakresu egzekucji administracyjnej rozpoznanych 
w Wydziale II na szersze omówienie zasługuje sprawa o sygn. akt  
II SA/Bk 611/21, zakończona uchyleniem postanowienia organu I i II 
instancji. Sąd stwierdził, że aby ocenić legalność postanowienia  
o odstąpieniu od czynności egzekucyjnych ze względu na wykonanie 
nałożonego obowiązku, należy wskazać, w jaki sposób obowiązek ten został 
sprecyzowany w ostatecznej decyzji. Jak wskazał sąd, z decyzji wynika,  
że w celu przywrócenia stosunków wodnych nakazano dłużnikowi 
wybudowanie rowu otwartego o parametrach w sposób szczegółowy 
określony w pozwoleniu wodnoprawnym. Sąd stwierdził, że spór w sprawie 
faktycznie nie dotyczy tego, czy roboty wskazane w ostatecznej decyzji 
zostały wykonane, lecz tego czy rów został zaprojektowany prawidłowo.  
Sąd uznał, że biegły w opinii ograniczył się wyłącznie do stwierdzenia,  
czy roboty określone w ostatecznej zostały wykonane. To pozwoliło mu  
na sformułowanie tezy, że do sytuacji zalewania działki skarżącej nie 
dochodzi z przyczyny źle prowadzonej gospodarki wodnej w obrębie rowu 
przydrożnego wzdłuż jezdni czy też jego wadliwego wykonania. Zdaniem 
sądu biegły nie dokonał przy tym oceny, czy rów został wykonany 
prawidłowo, tj. w sposób zgodny z parametrami określonymi w pozwoleniu 
wodnoprawnym. Sąd podkreślił, że opinia biegłego nie wiąże organu 
administracji, który jest obowiązany poddać ją swej ocenie jak każdy dowód, 
gdyż to organ - nie zaś biegły - rozstrzyga sprawę. Przy ocenie opinii 
biegłego organ nie może ograniczyć się do powołania treści opinii,  
ani konkluzji zawartej w opinii biegłego, lecz obowiązany jest sprawdzić  
na jakich przesłankach biegły tę konkluzję oparł i skontrolować prawidłowość 
jego rozumowania, co powinno wynikać z uzasadnienia decyzji. W konkluzji 
sąd uznał, że w przypadku niniejszej sprawy opinia biegłego nie zawiera 
odpowiedzi na wszystkie pytania istotne dla rozstrzygnięcia sprawy  
i zachodzi konieczność jej uzupełnienia o dodatkowe wyjaśnienia  
lub dopuszczenia dowodu z opinii innego biegłego. 

W pozostałych sprawach z zakresu egzekucji administracyjnej  
nie dopatrzono się poważniejszych problemów orzeczniczych, które 
należałoby poddać szerszemu omówieniu. W znaczącej większości spraw 
rozpoznanych merytorycznie sąd odmawiał zasadności wnoszonym w nich 
skargom, akcentując jednocześnie prawidłowość działań organów 
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egzekucyjnych. W sprawach z omawianego zakresu sąd kontynuował 
dotychczasową linię orzeczniczą, uwzględniając dorobek tutejszego sądu 
i innych sądów administracyjnych. 

 
26. Skargi na bezczynność oraz na przewlekłość postępowania 

W 2021 roku w obu wydziałach orzeczniczych załatwiono łącznie 
191 spraw ze skarg na bezczynność lub przewlekłość postępowania.  
8 spraw rozpoznano w Wydziale I, w 7 sprawach umorzono postępowanie  
w zakresie bezczynności lub przewlekłości, w tym w 1 sprawie stwierdzono 
bezczynność organu, a w pozostałych 6 sprawach stwierdzono 
przewlekłość. Ponadto w jednej sprawie oddalono skargę. 

W Wydziale II załatwiono 183 sprawy. Skargi odrzucono w 85 
sprawach (w tym w 1 sprawie odrzucono skargę o wznowienie postępowania 
sądowego), ponadto w 37 sprawach skargi oddalono, w 5 sprawach 
umorzono postępowanie sądowe, zaś w 1 sprawie skargę oddalono  
w części, a w pozostałym zakresie odrzucono. Bezczynność  
lub przewlekłość stwierdzono natomiast w 44 sprawach, z czego  
w 20 zobowiązano organ do podjęcia czynności lub wydania aktu, natomiast 
w 24 sprawach umorzono postępowanie w zakresie bezczynności  
lub przewlekłości. Ponadto w 11 sprawach skargę przekazano właściwemu 
sądowi administracyjnemu. 

Spośród spraw rozpoznawanych w Wydziale I wyróżnić należy 
sześć spraw dotyczących jednego skarżącego, oznaczonych sygn. akt  
I SAB/Bk 1-6/21. Prowadzone przez organ postępowania dotyczyły podatku 
od nieruchomości w kolejnych latach od 2010 do 2015 roku. W sprawie  
o sygn. akt I SAB/Bk 1/21 sąd wyjaśnił, że z przewlekłością postępowania 
mamy do czynienia wówczas, gdy postępowanie to trwało dłużej,  
niż to konieczne do wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które 
są istotne do rozstrzygnięcia sprawy. Sąd stwierdził, że w rozpoznawanej 
sprawie przewidziane ustawą terminy zostały przez organ przekroczone  
i nastąpiło to w sposób całkowicie nieuzasadniony okolicznościami sprawy. 
W ocenie sądu pierwszorzędne znaczenie miało to, że sporne w sprawie 
zagadnienie dotyczące opodatkowania wiaty na opakowania zostało już 
rozstrzygnięte przez Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd stwierdził,  
że wobec jednoznacznego stanowiska sądu w tym zakresie organ, będąc 
nim związany, nie mógł dokonywać dalszych czynności, które miałyby ten 
pogląd weryfikować. Niedopuszczalne było prowadzenie postępowania 
dowodowego, w tym powoływanie biegłego, celem ustalenia, czy sporna 
wiata powinna być kwalifikowana jako budynek czy jako budowla. Organ 
winien rozpoznać sprawę w warunkach związania w tym zakresie poglądem 
wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem sądu 
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przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, gdyż wobec 
uzyskania jasnych wytycznych NSA, organ nie miał prawa poddawać  
w wątpliwość kierunku rozstrzygnięcia i prowadzić w tym zakresie 
postępowania dowodowego. W pozostałych 5 sprawach stan faktyczny  
i prawny był tożsamy. 

W grupie spraw zakończonych stwierdzeniem bezczynności  
lub przewlekłości mającej miejsce z rażącym naruszeniem prawa 
rozpoznanych w Wydziale II wyróżnić należy sprawę II SAB/Bk 1/21, w której 
rozpoznane zostały cztery skargi połączone do wspólnego rozpoznania,  
a dotyczące bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania  
w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Sąd miał na uwadze 
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2020 r. 
o sygnaturze II OPS 5/19, zgodnie z której tezą "Wniesienie skargi  
na bezczynność po zakończeniu przez organ administracji publicznej 
prowadzonego postępowania poprzez wydanie decyzji ostatecznej stanowi 
przeszkodę w merytorycznym rozpoznaniu takiej skargi przez sąd 
administracyjny w zakresie rozstrzygnięcia podjętego na podstawie art. 149 
§ 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu  
przed sądami administracyjnymi". Wskazał jednak, że uchwała ta nie miała 
bezpośredniego przełożenia na sytuację procesową jaka wystąpiła 
w rozpoznawanym przypadku. Sąd wskazał, że ponaglenia i skargi 
skarżących zostały wniesione przed wydaniem decyzji przez organ.  
W ocenie sądu uzasadniało to merytoryczne rozpoznanie sprawy w zakresie 
bezczynności i przewlekłości postępowania, tym bardziej że decyzja ta nie 
była decyzją ostateczną i została później uchylona przez organ II instancji. 
Sąd, podzielając stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego 
sformułowane np. w sprawach II OSK 1854/20 czy II OSK 332/20 stwierdził, 
że ocena ustania bezczynności jest uwarunkowana nie tylko wydaniem aktu, 
bowiem oczekiwana decyzja powinna nadto wejść do obrotu prawnego.  
W ocenie sądu skarga na bezczynność powinna być rozpoznana 
merytorycznie jeśli została nadana na poczcie po wydaniu decyzji,  
ale przed jej doręczeniem, natomiast nie może być uwzględniona skarga 
wniesiona po wydaniu i doręczeniu decyzji. 

W ocenie sądu uzasadnione było przypisanie organowi I instancji 
bezczynności i przewlekłości postępowania o zwrot wywłaszczonej 
nieruchomości mających cechy rażącego naruszenia prawa w okresie ponad 
czteroletnim przy faktycznym czasie trwania postępowania ponad dziesięciu 
lat. Sąd podkreślił, że organ w okresie dziesięciu lat zaledwie dwukrotnie 
wykonał obowiązek informacyjny z art. 36 k.p.a., a aż pięciokrotnie w trybie 
art. 10 § 1 k.p.a., co wzbudziło wątpliwości sądu odnośnie tego, czy organ 
rozumie znaczenie wynikających z tych przepisów instytucji. Sąd wskazał,  
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iż nawet skomplikowany charakter sprawy nie usprawiedliwia jej tak długiego 
prowadzenia mając na uwadze terminy wynikające z art. 35 k.p.a. 

Spośród spraw rozpoznanych w Wydziale II, najwięcej dotyczyło 
bezczynności organu w zakresie udzielenia informacji publicznej  
(83 sprawy). Należy stwierdzić, że zasadniczy spór w tych sprawach dotyczył 
najczęściej kwestii uznania żądanych informacji za informację publiczną, 
natomiast oddalenie skargi bądź też stwierdzenie bezczynności  
lub przewlekłości organu stanowiło jedynie konsekwencję oceny sądu  
w tej spornej kwestii. 

Należy zauważyć, że aż 47 spraw rozpoznanych w Wydziale II 
dotyczących bezczynności organu dotyczyło jednego skarżącego.  
W znaczącej większości skargi wniesione przez tę osobę były odrzucane  
(w 34 sprawach), a skargę oddalono jedynie w 2 sprawach. W pozostałych 
11 przypadkach skargę przekazywano właściwemu sądowi 
administracyjnemu. 

W 2021 roku działalność orzecznicza sądu w omawianej sferze 
stanowiła kontynuację poglądów formułowanych w latach poprzednich. 
Oceniając, czy doszło do bezczynności czy przewlekłości, sąd miał  
na uwadze dotychczasowy dorobek orzeczniczy sądu i innych sądów 
administracyjnych, nie stwierdzając podstaw do zmiany linii orzeczniczej. 

 
 _____________________________________________ 
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V. 
STOSOWANIE art. 64a, art. 145a i art. 179a p.p.s.a. 

 
 
1.  Stosowanie art. 64a p.p.s.a. 
 W 2021 r. do sądu wpłynęło 30 sprzeciwów od decyzji kasacyjnych 
organów administracji publicznej, 29 w Wydziale II i jedna w Wydziale I.  
W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływ ten był nieco większy, bowiem 
wówczas łącznie wpłynęły 22 sprzeciwy, wszystkie w Wydziale II. 
 W 2021 r. załatwiono 30 spraw ze sprzeciwów wniesionych  
na podstawie art. 3 § 2a p.p.s.a., w tym w 24 sprawach sprzeciwy zostały 
oddalone, w 4 sprawach uchylono zaskarżoną decyzję kasacyjną organu 
administracji, w 1 sprawie umorzono postępowanie, zaś sprawę połączono 
do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia również w 1 sprawie. Nie było 
zatem spraw, w których sprzeciwy zostały odrzucone. Sąd orzekał  
na posiedzeniu niejawnym we wszystkich sprawach, w których oddalił 
sprzeciw. Jak już wspomniano, tylko jedno orzeczenie zapadło w Wydziale I. 
 Ze spraw, w których uchylono zaskarżoną decyzję kasacyjną organu 
należy uwypuklić sprawę o sygn. II SA/Bk 640/21. W tej sprawie zarzuty 
skargi, jako przedwczesne, nie zostały rozpoznane, ponieważ Sąd dostrzegł 
z urzędu inne, podstawowe uchybienia proceduralne, które eliminują 
zaskarżoną decyzję z obrotu prawnego. Sąd wskazał, że odwołanie przyjęte 
do rozpatrzenia przez SKO nie spełnia wymogów formalnych. Z jego treści 
wynika, że zostało złożone przez Sołtysa wsi "w imieniu mieszkańców 
miejscowości (…)". Sąd zadał pytanie: jakich mieszkańców i kto udzielił 
pełnomocnictwa odwołującemu? Organ uznał, że jest to odwołanie sołtysa 
wbrew treści odwołania. Nie wyjaśnił, jakie osoby składają odwołanie  
od decyzji środowiskowej Wójta Gminy. Organ nie wyjaśnił, kto jest stroną 
postępowania odwoławczego, co powinien uczynić w pierwszej kolejności 
oraz zażądać pełnomocnictwa na piśmie od osób, które miałby 
reprezentować Mariusz Różański. Sąd dodał, że w ponownie prowadzonym 
postępowaniu odwoławczym, SKO zażąda od sołtysa wyjaśniania,  
czy odwołanie złożył we własnym imieniu, czy jako pełnomocnik innych 
osób. 
 Z kolei w sprawie II SA/Bk 696/21 Sąd uznał m.in., że - wbrew 
stanowisku Wojewody - dołączona do wniosku o pozwolenie na budowę 
decyzja o warunkach zabudowy nie musiała uwzględniać przebudowy 
chlewni i związanych z tym robót budowlanych, bowiem w powyższym 
zakresie (co wynika z projektu budowlanego) nie następuje zmiana 
zagospodarowania terenu ani też zmiana sposobu użytkowania obiektu.  
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W związku z powyższym, w ocenie sądu, w tym zakresie nie zostały 
spełnione przesłanki zastosowania art. 138 § 2 k.p.a., gdyż nie doszło  
do naruszenia wskazanych przez Wojewodę przepisów postępowania, 
 tj. art. 7, 77 i 80 k.p.a. w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 1 u.p.b. Wbrew stanowisku 
Wojewody, nie można zarzucić Staroście Białostockiemu, że w powyższym 
zakresie nie dokonał oceny zgodności projektu budowlanego z decyzją  
o warunkach zabudowy. 
 Na uwagę zasługuje sprawa o sygn. II SA/Bk 850/21. Sąd zgodził 
się z inwestorem, że wskazane przez Wojewodę Podlaskiego okoliczności  
i podniesione argumenty były niewystarczające do wydania decyzji 
kasacyjnej. W ocenie Sądu organ odwoławczy w uzasadnieniu decyzji  
nie wykazał w dostateczny sposób jaki wpływ na wynik sprawy miało 
naruszenie przez organ pierwszej instancji art. 10 k.p.a. Odnośnie 
pozostałych argumentów wskazujących, w ocenie Wojewody,  
za koniecznością uchylenia decyzji o zatwierdzeniu projektu budowalnego  
i udzielającej inwestorowi pozwolenia na budowę i przekazaniu sprawy  
do ponownego rozpatrzenia, Sąd uznał, że w istocie nie dotyczyły one 
błędnego przeprowadzenia przez organ pierwszej instancji postępowania,  
w szczególności ewentualnych braków w zgromadzonym materiale 
dowodowym, lecz de facto dotyczyły wątpliwości samego organu 
odwoławczego w zakresie interpretacji przedłożonych dokumentów,  
w szczególności projektu zagospodarowania terenu oraz projektu 
architektoniczno-budowlanego. Takie wątpliwości, odnośnie interpretacji 
zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, na co słusznie wskazuje 
skarżąca spółka, mają charakter merytoryczny i powinny być wyjaśnione  
na etapie postepowania odwoławczego. W ocenie sądu, organ odwoławczy 
nie uzasadnił w sposób dostateczny, z jakich względów omawianej kwestii 
nie zbadał w ramach uzupełniającego postępowania dowodowego  
na podstawie art. 136 k.p.a. Organ odwoławczy nie wykazał, by istniały 
przeciwwskazania do uzupełnienia materiału dowodowego sprawy  
w ramach prowadzonego przez niego postępowania. 
 
2. Stosowanie art. 145a p.p.s.a. 
 W 2021 r. WSA w Białymstoku nie orzekał w żadnej ze spraw  
w oparciu o art. 145a § 1 p.p.s.a. Podobnie było w roku poprzednim. 
 
3. Stosowanie art. 179a p.p.s.a. 
 W zakresie stosowania art. 179a p.p.s.a. w 2021 roku WSA  
w Białymstoku wydał 6 wyroków uwzględniających skargę kasacyjną w trybie 
autokontroli i ponownie orzekających merytorycznie w sprawie - 2  
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w Wydziale II i 4 w Wydziale I. W roku 2020 spraw rozstrzyganych w trybie 
autokontroli było 10, a zatem zauważalny jest spadek liczby w tej kategorii. 
 Odnosząc się do wyroków zapadłych w Wydziale I wskazać trzeba, 
że każdy zapadł wobec innego Skarżącego, brak było więc tzw. spraw 
seryjnych, co stanowi odmienność w stosunku do roku poprzedniego.  
W sprawie I SA/Bk 887/20 sąd w trybie autokontroli uchylił zaskarżone 
postanowienie i odrzucił skargę, w pozostałych sprawach (I SA/Bk 30/41, 
54/21 i 62/21) skarga została oddalona. 
 W sprawie o sygn. I SA/Bk 887/21 sąd najpierw wyrokiem uchylił 
zaskarżone postanowienie i zasądził od Naczelnika Podlaskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego w Białymstoku na rzecz strony skarżącej kwotę dwieście 
złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Sąd uznał,  
że odebranie decyzji przez dorosłego domownika, zamieszkującego wraz  
z pełnomocnikiem skarżącej spółki, nie odpowiadało przepisowi art. 151 o.p. 
zaś organ, stwierdzając uchybienie terminowi do złożenia wniosku  
o ponowne rozpoznanie sprawy, mimo braku skutecznego doręczenia 
decyzji naruszył przepisy art. 151 w zw. z art. 187 § 1 i art. 228 § 1 pkt 2 
Ordynacji podatkowej. W ocenie sądu powyższe uchybienie należało uznać 
za mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem brak skutecznego 
doręczenia decyzji oznacza, że nie weszła ona do obrotu prawnego. 
Natomiast w wyroku auto-kontrolnym po wniesieniu skargi kasacyjnej przez 
NPUC-S sąd, po uzyskaniu informacji od organu i strony skarżącej doszedł 
do wniosku, że brak było stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania 
spółki. Stwierdził, że organem uprawnionym do reprezentacji skarżącej 
spółki jest jej Zarząd, w skład którego wchodzi T. V. T. Pełnomocnictwo, 
nadesłane przez skarżącą spółkę, w odpowiedzi na wezwanie Sądu, zostało 
natomiast udzielone byłemu Prezesowi Zarządu Spółki Panu M. N. Z treści 
przepisu art. 35 § 2 p.p.s.a. nie wynika natomiast, aby były Prezes Zarządu 
Spółki mógł działać jako jej pełnomocnik. Sąd zgodził się z poglądem, 
prezentowanym w orzecznictwie i piśmiennictwie, że wyliczenie osób, 
mogących pełnić funkcje pełnomocnika, zawarte w art. 35 p.p.s.a.,  
ma charakter wyczerpujący i może być rozszerzone jedynie w drodze 
przepisów szczególnych. 
 Odnosząc się do wyroków zapadłych w Wydziale II, w sprawie 
II SA/Bk 434/21 sąd, uchylając własny wcześniejszy wyrok (oddalający 
skargę), stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Rady Gminy w części 
oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie. Spór w niniejszej sprawie 
sprowadzał się do kwestii, czy skarżący będąc właścicielem działki 
znajdującej się na obszarze oznaczonym w planie miejscowym symbolem 
(…), jest uprawniony do wzniesienia na niej budynku w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Skarżący twierdził, że plan w sposób 
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nieuprawniony i krzywdzący go uniemożliwia taką zabudowę, na dowód 
czego powołuje się na odmowne decyzje w zakresie uzyskania pozwolenia 
na budowę, zaś organ zarówno w odpowiedzi na skargę, jak też w zajętym 
stanowisku na rozprawie dotyczącej rozpoznania skargi kasacyjnej w trybie 
art. 179a p.p.s.a., stoi na stanowisku, że zgodnie z postanowieniami 
przedmiotowego planu, skarżący może na swojej działce zbudować dom  
w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. W ocenie Sądu, w realiach 
przedmiotowej sprawy doszło do nadużycia ze strony organu w zakresie  
o jakim mowa w wyroku NSA z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie  
II OSK 878/12. Nie została zachowana zasada proporcjonalności, bowiem 
doszło do zakłócenia proporcji pomiędzy prawem własności skarżącego, 
które zostało ograniczone zapisami planu a celami, którym to ograniczenie 
ma służyć. Nie zastosowano też zasady równości.  
 Zdaniem Sądu, w sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której  
z planu wynika zakaz zabudowy przez skarżącego jego działki budynkiem  
w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, organy architektoniczno-
budowlane odmawiają wydania mu pozwolenia na budowę takiego budynku, 
zaś organ uchwalający plan twierdzi, że zamiarem jego, na etapie 
uchwalania planu, było, aby na obszarze (…) właściciele działek mogli  
je zabudować budynkami mieszkaniowymi jednorodzinnymi. Powyższe 
oznacza więc, że organ nie broni postanowień planu i nijak nie uzasadnia, 
dlaczego na obszarze (…) zakazał powstania nowej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Z analizy planu można tylko domniemywać, 
że zakaz ten wynikał z faktu, iż na działce nr (…) znajduje się budynek 
zabytkowy i twórca planu chciał go w ten sposób chronić. Jednakże  
w zaistniałym stanie faktycznym sprawy mamy do czynienia z sytuacją,  
w której twórca planu sam podważa jego brzmienie i twierdzi, że inna była 
jego intencja na etapie uchwalania planu. Skoro zaś tak, to stwierdzić trzeba 
jednoznacznie, że intencja organu nie została zapisana zgodnie z jego wolą 
i stąd zachodzi sprzeczność pomiędzy treścią planu i ową intencją, a skutki 
tej sprzeczności naruszają uzasadniony interes prawny skarżącego. 
 Z kolei w sprawie II SA/Bk 288/21 sąd, pomimo uprzedniego 
oddalenia skargi w wyroku autokontrolnym uchylił jednak zaskarżoną 
decyzję. Sąd stwierdził, że w sprawie tej oczywiście usprawiedliwiony jest 
zarzut skargi kasacyjnej polegający na pominięciu przez sąd i nierozważeniu 
podczas sprawowanej kontroli, czy pomoc uzyskana przez skarżącego  
a przeznaczona dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym 
z Covid-19 spełnia przesłanki kwalifikacyjne jednorazowego świadczenia 
socjalnego podlegającego odliczeniu od dochodu skarżącego. Pominięcie 
tej okoliczności i niesformułowanie oceny w tym zakresie przez sąd 
skutkowało oddaleniem skargi, choć zaskarżona decyzja została wydana  
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z naruszeniem przepisów procesowych o obowiązku wszechstronnej oceny 
okoliczności sprawy, w tym zebranego materiału dowodowego,  
z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu obywatela  
(art. 7 i art. 77 § 1 K.p.a.). Innymi słowy, sąd przedwcześnie skargę oddalił 
nie dostrzegając naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. "c" P.p.s.a. i uchybiając 
temu przepisowi. 
 Podsumowując stwierdzić należy, że pomimo wydania 6 wyroków w 
trybie art. 179a p.p.s.a., porównując tę wartość do łącznej liczby skarg 
kasacyjnych jakie wpłynęły w 2021 r. do tutejszego sądu, ilość tych spraw 
nie była znaczna, a wręcz - można by rzec – marginalna. Jednocześnie 
zauważyć trzeba, że – w odróżnieniu do roku poprzedniego - sprawy te  
nie były jednorodne. 
 ____________________________________________ 
  



165 

 

 
 

VI. 
SPRAWY O WYMIERZENIE ORGANOM GRZYWIEN  

NA PODSTAWIE  
art. 55 § 1, art. 112, art. 145a § 2, art. 145a § 3, art. 149 § 2, art. 154 § 1 

p.p.s.a. ORAZ W ZAKRESIE STOSOWANIA INSTYTUCJI 
SYGNALIZACJI NA PODSTAWIE art. 155 § 1 p.p.s.a. 

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

W 2021 r. wpłynęło 7 wniosków o ukaranie organu grzywną -  
z poprzedniego roku pozostał do rozpoznania 1 podobny wniosek. Oznacza 
to niewielki wzrost złożonych wniosków w tym przedmiocie, bowiem  
w 2020 r. wpływ ten wynosił 5 wniosków.  
 Ogółem w 2021 r. załatwiono 8 wniosków w tym przedmiocie, 
wszystkie w Wydziale II.  
 W 4 przypadkach wymierzono organowi grzywnę, w 1 przypadku 
oddalono wniosek, zaś w 3 odrzucono (z uwagi na przedwczesność oraz 
nieuiszczenie wpisu). Wysokość zasądzonych grzywien kształtowała się  
od 100 do 800 zł. Łączna wysokość zasądzonych grzywien wynosiła  
1900 zł. Wszystkie sprawy, w których wymierzono organom grzywny 
dotyczyła nieprzekazania w terminie skarg na bezczynność organów  - dwie 
w sprawie udzielenia informacji publicznej, jedna w sprawie wykopu i jedna 
w sprawie rozgraniczenia.  
 W sprawie II SO/Bk 4/21 sąd wymierzył Wójtowi Gminy grzywnę  
w wysokości 800 (osiemset) złotych  wskazując, że Skarżąca w dniu  
24 stycznia 2021 r. za pośrednictwem platformy ePUAP przekazała 
organowi skargę na bezczynność w postępowaniu dotyczącym 
rozgraniczenia. Skarga ta do chwili obecnej nie została przekazana do sądu 
administracyjnego. Wraz z odpowiedzią na wniosek o wymierzenie grzywny 
organ przekazał akta administracyjne dotyczące postępowania  
o rozgraniczenie. Nie została zaś przekazana skarga w trybie art. 54 § 2 
p.p.s.a. (vide: skargę sądowi przekazuje się wraz z kompletnymi  
i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę). W ocenie sądu 
nie ulega zatem wątpliwości, że organ uchybił obowiązkowi terminowego 
przekazania skargi i akt sprawy do sądu, co uzasadnia wymierzenie mu 
grzywny. Organ nie wskazał przy tym żadnych okoliczności, które miały 
wpływ na to zaniechanie. Na wysokość wymierzonej grzywny miała również 
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wpływ okoliczność, że organ już dwukrotnie miał wymierzoną grzywnę  
za nieprzekazanie sądowi skargi na bezczynność. 
 Warto przytoczyć również sprawę o sygn. II SO/Bk 2/21.  
Sąd wymierzył organowi grzywnę w wysokości 100 zł wskazując, że skarga 
w sprawie niniejszej wpłynęła do organu 29 stycznia 2021 r., co potwierdził 
sam organ w odpowiedzi na wniosek o wymierzenie grzywny. Stosownie zaś 
do treści art. 21 pkt 1 u.d.i.p., w konkretnej sprawie organ winien w terminie 
15 dni przekazać tę skargę do sądu wraz z aktami i odpowiedzią na skargę, 
tj. najpóźniej do dnia 13 lutego 2021 r. Tymczasem organ nie przesłał 
przedmiotowej skargi w ustawowym terminie, co oznacza że nie uczynił 
zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 21 pkt 1 u.d.i.p. Skarga została 
przesłana do Sądu dopiero w dniu 23 lutego 2021 r., co potwierdza data 
nadania pocztowego tej skargi. Organ przesłał również w tej dacie 
odpowiedź na skargę oraz akta sprawy. Sąd dodał, że w niniejszej sprawie 
określając wysokość grzywny należało uwzględnić rozmiar przekroczenia 
terminu jakiego dopuścił się organ (kilkanaście dni), jak również okoliczność, 
że stan opóźnienia w realizacji obowiązku przekazania skargi wynikał  
z pominięcia przepisów szczególnych odnoszących się do przekazywania 
skargi z zakresu informacji publicznej i został on usunięty niezwłocznie  
po otrzymaniu wniosku o wymierzenie grzywny. 
 W sprawie II SO/Bk 6/21 sąd wymierzając Powiatowemu 
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywnę w wysokości 100 zł uznał,  
że organ nie dopełnił obowiązku przekazania skargi na bezczynność  
wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w wymaganym 
ustawowym terminie 15-dniowym. Przekazanie nastąpiło 5 dni po terminie. 
Podstawy do wymierzenia grzywny na mocy art. 55 § 1 p.p.s.a. nie budzą 
zatem wątpliwości. Sąd nie podzielił stanowiska organu, że poprzez 
udzielenie informacji publicznej po wniesieniu skargi na bezczynność 
organu, w oparciu o przepis art. 54 § 3 p.p.s.a., mógł on skargę  
na bezczynność przekazać sądowi w terminie trzydziestu dni od dnia  
jej otrzymania. Przede wszystkim zauważył, że przepis art. 21 pkt 1 u.d.i.p. 
jest przepisem szczególnym względem przepisu art. 54 § 2 k.p.a. Ponadto 
wskazał, że zastosowanie trybu autokontroli z art. 54 § 3 p.p.s.a. można 
uznać za dopuszczalne jedynie wtedy, gdy uwzględnienie skargi przez organ 
administracji publicznej stwarza taki stan rzeczy, który byłby następstwem 
wydania wyroku sądowego (gwarantuje co najmniej taką samą ochronę 
prawną, jak ochrona wynikająca z uruchomienia jednej z określonych przez 
przepisy p.p.s.a., sankcji). W sytuacji więc, gdy z art. 149 p.p.s.a. wynika,  
że sąd uwzględniając skargę na bezczynność w zakresie nieudzielenia 
informacji publicznej nie tylko zobowiązuje organ do załatwienia wniosku,  
ale też stwierdza że organ dopuścił się bezczynności i na dodatek ocenia 
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jaki ona miała charakter, a ponadto może orzec grzywnę i zasądzić sumę 
pieniężną, to przyjąć trzeba, że udzielenie informacji publicznej  
po wniesieniu skargi wyklucza możliwość zastosowania przez organ 
autokontroli na mocy art. 54 § 3 p.p.s.a. Udzielając informacji publicznej  
po wniesieniu skargi organ nie jest bowiem w stanie zadośćuczynić 
wszystkim sankcjom przewidzianym w art. 149 p.p.s.a., o których może 
orzec tylko sąd. 
 Należy zwrócić uwagę na sprawę o sygn. II SO/Bk 3/21, w której Sąd 
wymierzył Wójtowi Gminy grzywnę w kwocie 800 zł. Skład orzekający 
wskazał, że za wymierzeniem organowi grzywny i to w wysokości orzeczonej 
przemawia fakt, że skarga w formie wymaganej regulacją zawartą w art. 54 
§ 2 p.p.s.a., do chwili obecnej nie wpłynęła do sądu. Wskazane  
w odpowiedzi na wniosek kwestie trudności w funkcjonowaniu urzędu 
spowodowane brakami kadrowymi, nie usprawiedliwiają uchybienia 
terminowi przekazania skargi i akt sprawy. Po stronie organu leży obowiązek 
takiego zorganizowania pracy, aby przekazywanie skargi do sądu 
administracyjnego następowało zgodnie z przepisami prawa. Tym bardziej, 
że przekazanie skargi stanowi czynność materialno-techniczną  
o nieskomplikowanym charakterze. Na wysokość wymierzonej grzywny 
miała również wpływ okoliczność, że organ już raz miał wymierzoną grzywnę 
za nieprzekazanie sądowi skargi na bezczynność w sprawie określenia 
wysokości kary za zniszczenie drzew. Wówczas także organ wyjaśnił,  
że opóźnienie w przekazaniu skargi wynikało z tego, że pracownik zajmujący 
się sprawą przebywał na zwolnieniu lekarskim, a po powrocie do pracy,  
ze względu na dużą ilość nagromadzonych spraw, przeoczył kwestię 
przekazania skargi. Skarga w tamtej sprawie została przekazana  
z opóźnieniem prawie pięciu miesięcy. Z powyższego, zdaniem sądu, 
wynika, że organ nie wyciągnął żadnych wniosków. Na skutek tego 
postanowienia powinien już znać postępowanie dotyczące przekazania 
skargi do sądu administracyjnego. Przede wszystkim powinien wiedzieć,  
że jest to bezwzględny obowiązek organu. Tymczasem organ zamiast 
spełnienia obowiązku przekazania skargi do sądu, we własnym zakresie 
wyjaśnia kwestię zarzucanej bezczynności. Sąd wskazał, że to on kontroluje, 
czy bezczynność miała miejsce, czy nie, a organ swoje stanowisko może 
wyrazić w odpowiedzi na skargę. Końcowo dodał, że nieprzekazanie  
w terminie skargi na bezczynność do sądu generuje tylko dodatkowe koszty 
w postaci grzywny.  
 Podsumowując stwierdzić należy, że w 2021 r. nieznacznie 
zwiększyła się liczba złożonych wniosków o ukaranie organu grzywną  
na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. (z 5 w 2020 r. do 7 w 2021 r.). Co ciekawe, 
w 2019 r. wniosków takich było aż 22. Jednakże liczba zapadłych 
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postanowień o wymierzeniu organom grzywny znacznie spadła – z 13 spraw 
w 2020 r. do 4 spraw w 2021 r. Jak już wskazano, wszystkie sprawy,  
w których wymierzono organom grzywny, dotyczyła nieprzekazania  
w terminie sądowi skarg na bezczynność organów. 

 
2. Nałożenie przez sąd grzywien na podstawie art. 112 p.p.s.a.  
oraz art. 145a § 2 i § 3 p.p.s.a. 

W 2021 r., podobnie jak w latach poprzednich nie wystąpiły w WSA 
w Białymstoku przypadki nałożenia grzywny na podstawie art. 112 p.p.s.a. – 
uchylania się organu od zastosowania się do postanowienia sądu  
lub zarządzenia przewodniczącego, podjętych w toku postępowania  
i w związku z rozpoznaniem sprawy. Podobnie nie wystąpiły sytuacje 
wymierzenia grzywny na podstawie art. 145a § 2 i § 3 p.p.s.a. – niewydania 
decyzji lub postanowienia przez organ w terminie określonym przez sąd  
w orzeczeniu uwzględniającym skargę na podstawie art. 145 § 1 p.p.s.a.  
 
3. Nałożenie przez sąd grzywny na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a.  
w związku z rozpoznawaniem skarg na bezczynność lub przewlekłe 
prowadzenie postępowania 

W 2021 r. w obu wydziałach orzeczniczych sądu wpłynęło 32 wnioski  
o wymierzenie organom grzywny w sprawach skarg na bezczynność  
lub przewlekłe prowadzenie postępowania, z czego zdecydowana 
większość (26 wniosków) w Wydziale II. Rozpoznanych zostało również  
7 spraw, które przeszły z roku 2020. Sąd wymierzył organom 13 grzywien 
na wniosek (7 w Wydziale II i 6 w Wydziale I), w żadnym przypadku nie orzekł 
o wymierzeniu grzywny z urzędu. Łączna kwota zasądzonych grzywien  
z tego tytułu wynosiła 18 800 zł (15 800 zł w Wydziale II i 3000 zł w Wydziale 
I). W 13 przypadkach wnioski o wymierzenie grzywny zostały oddalone,  
zaś 8 załatwiono w inny sposób (poprzez umorzenie postępowań  
lub odrzucenie skarg zawierających wniosek). W jednym przypadku sprawa 
została połączona w celu łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia.  
 We wszystkich sprawach, w których zastały wymierzone grzywny 
składy orzekające uznały rażący charakter bezczynności organu  
lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Wszystkie sprawy zapadłe  
w Wydziale I zostały zainicjowane skargą tego samego podmiotu  
(Spółki z o.o.) i dotyczyły przewlekłości postępowania organów  
co do rozstrzygnięcia sprawy z zakresu podatku od nieruchomości, pomimo 
uzyskania jasnych wytycznych sądowych w innych sprawach spółki 
dotyczących tego samego przedmiotu opodatkowania (tyle, że w sprawach 
za wcześniejsze okresy). W tych 6 sprawach sąd wymierzył grzywny  
w wysokości po 500 zł. Sąd stwierdził, że organ nie powinien mieć 
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wątpliwości co do kierunku rozstrzygnięcia i prowadzić w tym zakresie 
postępowania dowodowego, które w nieuzasadniony sposób wydłużyło się 
ponad miarę wynikającą z art. 139 § 1 i 2 o.p. Choć w stanie sprawy 
dotyczącej innego okresu rozliczeniowego nie można mówić o związaniu 
organu oceną prawną w rozumieniu art. 153 p.p.s.a., to organ miał 
niewątpliwie wiedzę o wyrokach sądowych wydanych w pozostałych 
sprawach dotyczących podatku od nieruchomości za lata 2010-2014. Skoro 
zaś ocena kwalifikacji prawnej tego samego obiektu budowlanego została 
już wyraźnie przesądzona ww. wyrokach, to również dalsze prowadzenie 
postępowania dowodowego w niniejszym przypadku jawi się jako 
niepotrzebne, nadmiernie przedłużające postępowanie i podobnie jak  
w sprawach dotyczących lat 2010-2014, rażąco narusza prawo. Dlatego też 
sąd uznał za zasadne stwierdzenie, że przewlekłe prowadzenie 
postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. 
 Sprawa II SAB/Bk 1/21 (grzywna 5000 zł oraz sumy pieniężne: jedna  
wysokości 500 zł oraz trzy po 3000 zł) dotyczyła bezczynności i przewlekłego 
prowadzenia postępowania przez Starostę w przedmiocie zwrotu 
wywłaszczonej nieruchomości, sprawa II SAB/Bk 40/21 (grzywna 1000 zł) 
bezczynności Wójta w przedmiocie informacji publicznej, sprawa  
II SAB/Bk 51/21 (grzywna 500 zł) bezczynności Burmistrza w przedmiocie 
ustalenia warunków zabudowy, zaś sprawy II SAB/Bk 100/21, 101/21  
i 102/21 (grzywny po 3000 zł) bezczynności Starosty w sprawie ustalenia 
wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę drogi.  
Zaznaczyć należy, że w tych ostatnich sprawach stan bezczynności trwał  
aż przez cztery lata, pomimo iż wynik sprawy miał materialnie wymierny 
skutek dla strony. 
 Istotne stanowisko Sądu odnośnie do wysokości grzywny zawiera 
fragment uzasadnienia w sprawie II SAB/Bk 51/21, w którym  
Sąd stwierdzając kwalifikowany charakter bezczynności stwierdził jednak,  
że „kwota grzywny podana w skardze jest zdecydowanie 
nieusprawiedliwiona. Należało określić jej wysokość na 500 zł, co jest kwotą 
nie nazbyt małą a jednocześnie na tyle odczuwalną, że może skutecznie 
zapobiec naruszeniom w przyszłości. Wielkości grzywny zawnioskowane  
w skardze zarezerwowane są dla przypadków szczególnie rażących, 
wyjątkowo długotrwałej pasywności organu i wywoływania dotkliwych 
skutków społecznych i indywidualnych. Na takie zaś skarżący nie wskazał 
jako uzasadniające żądanie grzywny w wysokości 6-krotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia.” 
 W sprawach, w których wnioski o wymierzenie grzywny zostały 
oddalone, składy orzekające każdorazowo uznając wystąpienie 
bezczynności lub przewlekłości oceniały, że nie miała ona miejsca z rażącym 
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naruszeniem prawa. Zaniedbania organów nie wynikały z ich złej woli, 
uporczywości czy też celowości, ale m.in. nieprecyzyjnych wniosków 
składanych przez strony, ich niezrozumienia lub niewłaściwego odczytania, 
bądź też z braku wystarczającej wnikliwości i pewną schematyczność 
rozumowania. Z kolei w sprawie II SAB/Bk 198/20 sąd uznał, że kontrowersja 
dotycząca sposobu liczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
funkcjonariusza Policji była na tyle niejasna, że znalazła swój finał  
w Trybunale Konstytucyjnym, a następnie doszło do zmian legislacyjnych, 
obecnie również budzących wątpliwości. Dlatego też, zawiłości 
interpretacyjne przepisów prawa usprawiedliwiają organy w podjęciu 
czynności zawieszenia postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny  
był ostatecznie uprawniony do wykładni stosownych przepisów,  
co też uczynił w wyroku w sprawie III OSK 2913/21. Zdaniem sądu organom 
Policji nie można przypisać winy za skorzystanie z przepisów 
proceduralnych dających możliwość zawieszenia postępowania, chociaż 
doprowadziło to w efekcie do jego przewlekłości. 
 Zainteresowanie może wzbudzić sprawa o sygn. II SAB/Bk 61/20,  
w której sąd nie wymierzył grzywny, pomimo iż stwierdził, że organ dopuścił 
się przewlekłego prowadzenia postępowania oraz przyznał od Komendanta 
Miejskiego Policji na rzecz skarżącego sumę pieniężną w wysokości  
1.000 zł. W uzasadnieniu wskazał, że odstępując od przewidzianej 
przepisem art. 149 § 2 p.p.s.a. możliwości wymierzenia grzywny  
Sąd stwierdził, iż regulacja ta stanowi dodatkowy środek o charakterze 
dyscyplinująco-represyjnym, który powinien być stosowany w szczególnie 
drastycznych przypadkach zwłoki organu w załatwieniu sprawy,  
a więc w tego rodzaju sytuacjach, gdzie oceniając całokształt działań organu 
można dojść do przekonania, że noszą one znamiona celowego unikania 
podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie, a przy tym istnieje uzasadniona obawa, 
że bez tych dodatkowych sankcji organ nadal nie będzie respektować 
obowiązków wynikających z przepisów prawa (por. wyrok NSA z 7 grudnia 
2016 r., sygn. akt I OSK 642/15). W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie 
okoliczności takie nie wystąpiły. 
 W 2021 r. stosunek spraw, w których uwzględniono wnioski  
o wymierzenie grzywny w stosunku do wszystkich spraw, w których złożono 
takie wnioski, cechuje zauważalna tendencja wzrostowa na korzyść 
uwzględniania wniosków, w porównaniu do sytuacji z 2020 r. W bieżącym 
roku wpłynęły 32 wnioski, z czego 13 wniosków zostało uwzględnionych  
i 13 oddalonych. Dla kontrastu wskazać należy, że w 2020 r. wpłynęło 118 
wniosków, z czego 9 zostało uwzględnionych i aż 40 oddalonych.  
Warte podkreślenia jest, że w 2021 r. sąd nie orzekał o wymierzeniu grzywny 
organowi z urzędu, choć w 2020 r. takich przypadków było aż 10.  
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4. Przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej  
na podstawie art. 149 § 2 in fine p.p.s.a.  

W 2021 r. do sądu wraz ze skargami na bezczynność organu lub 
przewlekłe prowadzenie postępowania złożono 22 wniosków o przyznanie 
od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej. Był to istotny spadek liczby 
złożonych wniosków w porównaniu do roku ubiegłego, bowiem w 2020 r. 
wpływ ten był na poziomie 57 wniosków. 8 spraw pozostało z poprzedniego 
okresu. W 3 sprawach sąd przyznał sumy pieniężne na łączną kwotę  
15400 zł, w 14 sprawach wnioski oddalił, zaś w 7 załatwiono wnioski w inny 
sposób (odrzucając skargę lub umarzając postępowanie, a w sprawach  
II SAB/Bk 3/21, 4/21 oraz 5/21 łącząc je ze sprawą II SAB/Bk 1/21  
w celu łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia).  
 Spośród spraw, w których przyznano od organu na rzecz skarżących 
sumę pieniężną warta wyróżnienia jest, opisana już wyżej, sprawa  
II SAB/Bk 1/21, dotyczącą bezczynności i przewlekłego prowadzenia 
postępowania przez Starostę w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej 
nieruchomości. W sprawie tej sąd orzekł także o grzywnie dla organu. 
Pomimo zasądzenia wysokiej grzywny dla wszystkich skarżących sąd orzekł 
równocześnie o umorzeniu postępowania w zakresie zobowiązania  
do załatwienia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości z września 
2010 r., a nie o zobowiązaniu do wydania decyzji z uwagi na korelację 
czasową, jaka wystąpiła między datami wniesienia ponaglenia,  
datą wniesienia poszczególnych skarg, a datą wydania i doręczenia 
poszczególnym skarżącym decyzji z grudnia 2020 r.  
 W sprawie II SAB/Bk 30/21 ze skargi stowarzyszenia, którego 
statutowym celem jest ochrona zwierząt, na bezczynność Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w przedmiocie udzielenia informacji publicznej  
sąd przyznał od organu na rzecz stowarzyszenia sumę pieniężną w kwocie 
400zł. Sąd stwierdził w uzasadnieniu, że dane o obrocie zwierzętami  
w schronisku dla bezdomnych zwierząt nadzorowanym przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii stanowiły informację publiczną podlegającą 
udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.  
W okolicznościach sprawy zwłoka w udzieleniu informacji publicznej 
wyniosła prawie 7 miesięcy. Załatwienie sprawy po upływie 7 miesięcy  
od złożenia wniosku i po wniesieniu do sądu administracyjnego skargi  
na bezczynność organu, uzasadnia stwierdzenie, że do bezczynności 
organu doszło. Uzasadniając zasądzenie sumy pieniężnej sąd wskazał,  
że z uwagi na to, że zwłoka w udzieleniu informacji wpłynęła na rzetelność 
obrazu stanu bezdomności zwierząt w Polsce, objętego monitoringiem 
stowarzyszenia, ale nie wiązała się z uszczerbkiem finansowym  
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dla stowarzyszenia, sąd uznał, że wystarczającą kwotą zadośćuczynienia, 
spełniającą funkcję kompensacyjno – prewencyjną, będzie suma 400 zł. 
 Warta przytoczenia jest także sprawa o sygn. II SAB/Bk 61/20 
dotyczące przewlekłego prowadzenia postępowania przez Komendanta 
Powiatowego Policji w przedmiocie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego  
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Sąd uznał, że zawieszenie 
postępowania przez Komendanta Miejskiego było czynnością sprzeczną  
z prawem, a zatem wadliwą i niepotrzebną, co uzasadnia przyjęcie 
stanowiska, że organ działał w sposób przewlekły od samego początku 
wszczęcia postępowania. W ocenie Sądu, w okolicznościach niniejszej 
sprawy, zawieszenie przez organ postępowania miało charakter działania 
pozornego, niczemu nie służącego oprócz przedłużenia czasu jego trwania. 
Natomiast argumenty organu o braku podstaw prawnych do załatwienia 
sprawy przed datą zmiany przepisów ustawy o Policji, były niezasadne  
i sprzeczne z linią orzeczniczą sądów administracyjnych już w dacie 
zawieszania postępowania, a zatem nie mogły one stanowić 
usprawiedliwionej przyczyny zaistniałej przewlekłości. Odnośnie zasądzonej 
sumy pieniężnej - w ocenie Sądu - przyznanie na rzecz skarżącego kwoty 
1.000 zł uzasadniają wskazane w uzasadnieniu szczególne okoliczności 
sprawy, w tym przede wszystkim długi okres zwłoki organu nie uzasadniony 
żadnymi obiektywnymi okolicznościami. 

 
5. Grzywny orzeczone na podstawie art. 154 § 1 p.p.s.a.  
na niewykonanie wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność  
lub przewlekłe prowadzenie postępowania 

W 2021 r. do WSA w Białymstoku wpłynęły 3 skargi (wszystkie  
w Wydziale II) w których zawarto wnioski o wymierzenie organowi grzywien, 
w związku z niewykonaniem wyroku uwzględniającego skargę  
na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania – art. 154 § 1 
p.p.s.a. Z poprzedniego okresu pozostało do rozpoznania 3 skargi.  
W bieżącym roku łącznie więc rozpoznano 6 skarg w tym zakresie.  
Tylko w jednej z tych spraw (II SA/Bk 817/20) skarżący złożył również 
wniosek o przyznanie od organu sumy pieniężnej na jego rzecz – art. 154  
§ 7 p.p.s.a.  
 Jest to zbliżona liczba skarg w tym przedmiocie co w roku 
poprzednim, w którym wpłynęły 4 skargi.  
 W pierwszej ze spraw rozstrzygniętych w 2021 r. (II SA/Bk 765/20) 
sąd wymierzył organowi grzywnę w wysokości 500 zł, 4 skargi zostały z kolei 
odrzucone, a 1 oddalona. 
 W sprawie II SA/Bk 765/20 sąd stwierdził, że wyrok WSA  
w Białymstoku z dnia 26 listopada 2019 r., sygn. akt II SAB/Bk 101/19,  
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nie został przez organ bez zbędnej zwłoki wykonany, bowiem pomimo 
doręczenia odpisu prawomocnego wyroku w dniu 27 lutego 2020r., organ 
udostępnił odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku Skarżącej z dnia  
16 września 2019 r. o udzielenie informacji publicznej, dopiero przy piśmie  
z dnia 6 maja 2020 r., a zatem z przekroczeniem 14 – dniowego terminu 
określonego w ww. wyroku. W kontrolowanej sprawie organ podjął 
wprawdzie w ostatnim dniu 14-dniowego terminu czynności polegające  
na wezwaniu Skarżącej do wykazania, że uzyskanie informacji publicznej 
przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, 
zawiadamiając jednocześnie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy  
do dnia 17 kwietnia 2020r. ze względu na konieczność zapewnienia stronom 
możliwości zapoznania się z całością dokumentacji sprawy przed wydaniem 
decyzji. Tym niemniej, biorąc pod uwagę, że Skarżąca jako strona 
postępowania nie miała ostatecznie możliwości zapoznania się z aktami 
sprawy, gdyż organ odmawiał ich udostępnienia, to uznać należy, że przyjęta 
przez organ argumentacja o konieczności zapewnienia stronom możliwości 
zapoznania się z całością dokumentacji sprawy przed wydaniem decyzji, 
miała charakter typowo pozorny mający na celu wyłącznie przedłużenie 
postępowania. Tak też sąd ocenił próby zakwalifikowania przez organ 
żądanych przez Skarżącą informacji jako przetworzonych. Jak wynika 
bowiem z akt sprawy, organ pomimo, że wezwał Skarżącą do wykazania 
szczególnie uzasadnionego interesu prawnego, a Skarżąca takiego interesu 
nie wykazała, to ostatecznie w dniu 8 maja 2020 r. udzielił żądanych 
wnioskiem z dnia 16 września 2020r. – informacji bez uzasadnienia jakoby 
miały one charakter przetworzony.  
 Należy wspomnieć również o sprawie o sygn. II SA/Bk 99/21.  
Sąd, oddalając skargę, stwierdził, że jeśli chodzi o kwestię wykonania 
uprzedniego wyroku, to Sąd stwierdzając bezczynność organu i nakazując 
mu załatwienie wniosku skarżącego z dnia 7 maja 2020 r. nie narzucił jednak 
organowi sposobu jego załatwienia. Stwierdzając bowiem bezczynność  
i zobowiązując organ do rozpoznania wniosku, Sąd nie był władny  
do wskazania sposobu jego załatwienia. W postępowaniu tym nie można 
bowiem było nakazać organowi podjęcia czynności określonej treści  
lub wydania decyzji określając jej treść (por. wyrok NSA z dnia 6 marca 2013 
r., sygn. akt I OSK 2917/12). A zatem za wykonanie wyroku w tym przypadku 
należy rozumieć podjęcie przez organ, w zakreślonym przez Sąd terminie, 
czynności zmierzających do realizacji wniosku skarżącego z dnia 7 maja 
2019 r. I takie czynności zostały przez ten organ podjęte, co powoduje,  
że organowi nie można skutecznie zarzucić, że wyroku nie wykonał. 
 Wskazać trzeba również na uzasadnienie sprawy o sygn. 
 II SA/Bk 817/20. W sprawie tej Sąd odrzucił skargę jako przedwczesną  
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na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. podnosząc, że PWIOŚ wniósł skargę 
kasacyjną od wyroku sądu z dnia 3 listopada 2020 r., co skutkowało brakiem 
uzyskania przez ten wyrok przymiotu prawomocności. Brak jest zatem,  
w świetle art. 286 § 1 p.p.s.a. podstaw do zwrotu organowi akt sprawy,  
a tym samym organ nie ma również realnej możliwości jego wykonania. Bieg 
30-dniowego terminu, o którym mowa w pkt 1 wyroku, rozpocznie się 
natomiast dopiero od chwili zwrotu organowi akt, co w przedmiotowej 
sprawie nastąpi po rozpoznaniu przez NSA skargi kasacyjnej PWIOŚ. 
Wówczas ewentualny brak dochowania przez organ tego (przyszłego) 
terminu, będzie mógł stanowić podstawę wymierzenia organowi grzywny  
na zasadzie art. 154 § 1 p.p.s.a. (oczywiście po uprzednim pisemnym 
wezwaniu organu do wykonania wyroku oraz wniesieniu w tym przedmiocie 
skargi na niewykonanie wyroku). Sąd dodał, że po pierwsze organ musi 
dysponować aktami sprawy koniecznymi do wydania rozstrzygnięcia,  
a po drugie, ocena prawna, którą organ obowiązany jest uwzględnić, wynika 
z uzasadnienia prawomocnego orzeczenia. 

 
6. Postanowienia sygnalizacyjne wydane w trybie art. 155 § 1 p.p.s.a. 

W 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wydał  
6 postanowień sygnalizacyjnych - wszystkie w Wydziale I. Cztery z tych 
postanowień, w związku z naruszeniem procedury administracyjnej  
i podatkowej zostało skierowanych do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego, zaś dwa do Prezesa Rady Ministrów. Był to spadek ilości 
tego rodzaju postanowień o połowę, w 2020 r. zostało wydanych 12 
postanowień sygnalizacyjnych.  
 Odnośnie do postanowień skierowanych do SKO, w sprawach sygn. 
akt I SA/Bk 881-883/20 wskazać należy, iż wszystkie one toczyły się ze 
skargi jednego Skarżącego i uchylenia, w wyniku wznowienia postepowania, 
decyzji ostatecznej dotyczącej zobowiązania podatkowego w podatku  
od nieruchomości za lata 2013 -2015 r. Sąd stwierdził, że w sprawie tej 
postępowanie odwoławcze, prowadzone przed Samorządowym Kolegium 
Odwoławczym w Białymstoku, toczyło się 4 lata. W dniu 19 września 2016 r. 
do SKO w Białymstoku wpłynęło odwołanie przekazane przez Burmistrza, 
zaś zaskarżona do sądu decyzja została wydana w dniu 23 września  
2020 r. W aktach sprawy brak jest dokumentów wskazujących, że w okresie 
tym organ odwoławczy podejmował czynności procesowe, które 
uzasadniałyby tak długi czas rozpatrywania odwołania, w szczególności,  
że na bieżąco zawiadamiał strony o niezałatwieniu sprawy w terminie. 
Działania jakie podjął organ sprowadzały się do wydania w dniu 29 listopada 
2018 r. postanowienia zawiadamiającego stronę o możliwości zapoznania 
się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów, w którym poinformowano 
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skarżącego, że jego sprawy zostaną rozpatrzone do 31 grudnia 2018 r.  
oraz wezwania skarżącego postanowieniem z dnia 12 grudnia 2018 r.,  
do podania – w terminie 7 dni od dnia doręczenia tergo postanowienia – 
aktualnej na dzień 1 stycznia 2013 r. wartości rynkowej ogrodzenia 
otaczającego nieruchomość wykorzystywaną do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Czynności te podjęte zostały po ponad dwóch latach  
od wpłynięcia do organu odwołania. Blisko dwa kolejne lata organ 
odwoławczy nie podejmował żadnych czynności. Sąd dodał, że nie jest to 
pierwsze tego rodzaju postanowienie, gdyż Wojewódzki  
Sąd Administracyjny w Białymstoku również w innych sprawach zauważył 
podobne uchybienia i w związku z tym w drodze postanowienia informował 
o nich SKO w Białymstoku. 
 Również postanowienia sygnalizacyjne wydane w sprawach  
I SA/Bk 890/20, I SA/Bk 913/20 oraz I SA/Bk 99/21 zostały zainicjowane 
skargą jednego podmiotu i dotyczyły zobowiązania w podatku  
od nieruchomości za 2010 r. Także w tych sprawach powodem wystąpienia 
sygnalizacyjnego było trwające przez bardzo długi okres postępowanie 
odwoławcze przed SKO.  
 W sprawie I SA/Bk 99/21 sąd, informując Prezesa Rady Ministrów 
zwrócił uwagę, że organ odwoławczy przez cały czas, od dnia przekazania 
mu dokumentów sprawy, tj. od 18 stycznia 2016 r., do dnia wydania 
zaskarżonej decyzji, tj. 16 grudnia 2020 r. nie poinformował stron 
postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki  
w rozpoznaniu sprawy oraz terminie, w jakim sprawa zostanie załatwiona. 
Jednocześnie, wbrew ogólnej zasadzie szybkości postępowania wyrażonej 
w art. 125 § 1 o.p., przez okres prawie czterech lat, tj. od otrzymania 
zażalenia wraz aktami sprawy (18 stycznia 2016 r.) do wydania decyzji (16 
grudnia 2020 r.), organ odwoławczy nie podjął żadnych czynności 
zmierzających do ostatecznego załatwienia sprawy. Co istotne - braku 
działania Kolegium w tym okresie nie sposób czymkolwiek uzasadnić. 
Postępowanie przed organem odwoławczym trwało prawie cztery lata.  
Sąd stwierdził ponadto, że nierespektowanie podstawowych zasad 
postępowania podatkowego prowadzi do powstania, z winy organów, 
negatywnych dla strony skutków prawnych, a w szczególności 
nieuzasadnionej przewlekłości postępowania. Ponadto nie służy realizacji 
zasady prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący 
zaufanie do organów podatkowych (art. 121 § 1 o.p.). Sąd podkreślił,  
że nie jest to pierwszy tego rodzaju przypadek, gdyż również w innych 
sprawach zauważył podobne uchybienia i w związku z tym, w drodze 
postanowienia, informował o nich SKO w Białymstoku. 
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7. Podsumowanie spraw o wymierzenie organom grzywien  
Analiza orzeczeń związanych z wymierzaniem grzywien w 2021 r. 

wskazuje, że praktyka orzecznicza w tym zakresie nie uległa istotnym 
zmianom w porównaniu do roku poprzedniego. W stosunku do wpływu w roku 
2020, odnotowano niewielki wzrost wniosków o wymierzenie grzywny 
organom na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. z 5 do 7. Jednocześnie znacznie 
spadła liczba wniosków o wymierzenie grzywny organowi w związku  
z bezczynnością lub przewlekłym prowadzeniem postępowania na podstawie 
art. 149 § 2 p.p.s.a. – z 118 w 2020 r. do 32 w roku bieżącym. Konsekwencją 
powyższego był spadek orzeczeń, w których wymierzono grzywny organowi 
na wniosek skarżącego – z 22 przypadków w 2020 r. do 13 w 2021 r. 
Dodatkowo wskazać należy, że brak było wymierzonych organowi grzywien  
z urzędu.  
 Należy także zwrócić uwagę na istotny spadek liczby spraw,  
w których sąd zdecydował się na przyznanie sumy pieniężnej od organu  
na rzecz skarżącego – w 2020 r. było ich 57, a w roku 2021 zaledwie 22, 
natomiast spadła również liczba postanowień sygnalizacyjnych wydanych  
na podstawie art. 155 § 1 p.p.s.a. – z 12 w 2020 r. do 6 w 2021 r.  

______________________________________________ 
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VII. 
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORZECZNICZEJ 

WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU 
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PROBLEMÓW ISTOTNYCH DLA 

ORZECZNICTWA 

 
 

W 2021 r. do Wydziału I (Finansowego) wpłynęło 614 spraw  
(73 pozostały z poprzedniego okresu sprawozdawczego). Załatwiono 627 
spraw (286 na rozprawie, 341 na posiedzeniu niejawnym). W porównaniu do 
roku 2020 nastąpił spadek wpływu o 322 sprawy.  

W 2021 r. w Wydziale I rozpoznano 627 spraw, czyli o 343 spraw 
mniej niż w roku poprzednim. Pozwoliło to na opanowanie wpływu. Na koniec 
2021 r. pozostało do rozpoznania na następny okres 60 spraw  
(w 2020 r. - 73 sprawy). Łącznie 340 spraw rozpoznano na posiedzeniu 
niejawnym (w 2020 r. - 477 spraw). Na tak dużą ilość spraw rozpoznanych 
na posiedzeniach niejawnych składają się – tak jak w latach ubiegłych  
– sprawy rozpoznane w trybie uproszczonym (75 skarg), m.in. skargi  
na postanowienia oraz skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie 
postępowania. Nadto 185 spraw zostało rozpoznanych na posiedzeniu 
niejawnym w składzie 3-osobowym na podstawie art. 15zzs⁴ ust. 3 ustawy  
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). 

Podobnie jak w latach poprzednich najliczniejszą kategorię spraw 
stanowiły sprawy dotyczące zobowiązań podatkowych (symbol 611) - 369 
skarg. Nie mniej jednak wpływ w tym zakresie w porównaniu do roku 2020 
zmalał o 137 skarg. Wśród spraw dotyczących zobowiązań podatkowych 
ponownie dominowały sprawy dotyczące podatku od towarów i usług  
(145 sprawy). Na drugim miejscu znalazły się sprawy z zakresu podatku  
od nieruchomości (50 spraw). Na trzecim miejscu - sprawy z zakresu 
podatku akcyzowego (45 spraw). Na kolejnych miejscach znalazły się 
sprawy z zakresu: podatku dochodowego od osób fizycznych,  
w tym zryczałtowanych form opodatkowania (39 spraw), podatku  
od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz innych podatków  
i opłat (25 spraw), ulg płatniczych (20 spraw), egzekucji świadczeń 
pieniężnych (18 spraw), innych o symbolu 611 (11 spraw), podatku 
dochodowego od osób prawnych (9 spraw) i podatku od spadków i darowizn 
(7 spraw). 
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Następne pod względem liczebności grupy spraw, którymi zajmował 
się w 2021 r. Wydział I, to sprawy z zakresu środków publicznych (symbol 
653) oraz sprawy dotyczące subwencji unijnych, funduszy strukturalnych  
i regulacji rynków branżowych (symbol 655). W pierwszym przypadku wpływ 
spraw ukształtował się na poziomie 74 skarg, w drugim – 69 skarg. W grupie 
o symbolu 653 nastąpił wzrost wpływu (w 2020 r. – 60 spraw), z czego  
w szczególności 60 spraw dotyczyło ulg w spłacaniu należności pieniężnych 
(do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej), a 10 spraw – 
dotacji oraz subwencji z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu 
terytorialnego. Odnośnie spraw dotyczących subwencji unijnych, funduszy 
strukturalnych i regulacji rynków branżowych wpływ uległ zwiększeniu  
w porównaniu z rokiem poprzednim (62 sprawy), w grupie tej zdecydowanie 
dominowały sprawy dotyczące płatności obszarowych (58 spraw),  a także 
w przedmiocie dofinansowania realizacji projektu (20 spraw).  

Kolejną grupę stanowiły sprawy z zakresu powstania długu celnego 
(39 spraw). A następną sprawy dotyczące cen, stawek taryfowych (symbol 
602), z lekkim wzrostem w stosunku do 2020 r. (37 spraw). 

Do Wydziału I w 2021 r. wpłynęło 1 skarga na bezczynność organów 
oraz 7 skarg na przewlekłe prowadzenie postępowania (w 2020 w grupie tej 
łącznie wpłynęło 12 skarg). 

Wśród spraw dotyczących podatku od towarów i usług, tak jak  
w latach poprzednich, liczną grupę stanowiły sprawy dotyczące prawa 
podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony,  
w których zakwestionowano powyższe prawo z uwagi na ujawnienie faktur 
niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych  
(np. I SA/Bk 812/20, I SA/Bk 136/21, I SA/Bk 330/20, I SA/Bk 816/20).  

Sąd za utrwalony uznawał pogląd, że uprawnienie do obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie istnieje,  
gdy wystawiona faktura w rzeczywistości nie odpowiada faktycznemu 
zdarzeniu gospodarczemu. W szczególności zaś, gdy zdarzenie 
gospodarcze w ogóle nie zaistniało, zaistniało w innej niż wskazano dacie 
lub w rozmiarach innych niż wynika to z faktury bądź zaistniało między 
innymi, niż to stwierdza faktura, podmiotami gospodarczymi, podatnik traci 
prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający 
 z takiego dokumentu (np. sprawy o sygn.: I SA/Bk 420/21, I SA/Bk 208/21, 
I SA/Bk 688/20). 

Podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych,  
sąd niejednokrotnie powoływał się na orzecznictwo ETS, m.in. wyroki 
z 21 lutego 2006 r. w sprawie o sygn. C-255/02, z 12 stycznia 2006 r.  
w sprawach połączonych o sygn. C-354/03, C-355/03 i C-484/03. WSA 
zauważał bowiem, że prawo do odliczenia podatku naliczonego,  
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przy uwzględnieniu istoty neutralności podatku VAT, może doznać wyjątku 
w tych wszystkich przypadkach, gdy miało miejsce działanie w nieuczciwych 
celach lub w celu nadużycia prawa, zaś  walka z oszustwem, unikaniem 
opodatkowania i ewentualnymi nadużyciami jest celem uznanym  
i wspieranym przez Szóstą Dyrektywę (aktualnie Dyrektywę 2006/112/WE). 
Transakcje, które same stanowią oszustwo w zakresie podatku VAT,  
nie stanowią dostaw towarów dokonywanych przez podatnika działającego 
w takim charakterze oraz nie stanowią działalności gospodarczej  
w rozumieniu dyrektywy VAT (np. w sprawach o sygn.: I SA/Bk 230/21,  
I SA/Bk 193/21). 

W powyższej grupie spraw sąd zwracał ponadto uwagę,  
tak jak w latach ubiegłych, na obowiązek badania tzw. dobrej wiary 
podatnika uczestniczącego w karuzeli podatkowej. Odwołując się  
do ugruntowanego stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(np. wyroki: z 21 czerwca 2012 r. w sprawach połączonych o sygn. C-80/11  
i C-142/11) wskazywał, że niezgodna z Dyrektywą Rady/2006/112/WE  
jest praktyka, w ramach której organ podatkowy odmawia podatnikowi prawa  
do odliczenia od kwoty należnego podatku od wartości dodanej kwoty tego 
podatku należnego lub zapłaconego z tytułu świadczonych mu usług z tego 
powodu, że wystawca faktur dotyczących owych usług lub jeden z jego 
usługodawców dopuścił się nieprawidłowości, bez udowodnienia przez organ 
podatkowy na podstawie obiektywnych przesłanek, że podatnik wiedział  
lub powinien był wiedzieć, że transakcja mająca stanowić podstawę prawa  
do odliczenia wiązała się z przestępstwem popełnionym przez wystawcę 
faktury lub inny podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu.  
Sąd podkreślał także, powołując się na wyrok TSUE z 22 października  
2015 r., C-277/14, że określenie działań, jakich w konkretnym wypadku można 
w sposób uzasadniony oczekiwać od podatnika, który zamierza skorzystać  
z prawa do odliczenia podatku VAT, w celu upewnienia się, że dokonywane 
przez niego transakcje nie wiążą się z popełnieniem przestępstwa  
przez podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu, zależy  
przede wszystkim od okoliczności rozpatrywanej sprawy (np. w sprawach  
o sygn.: I SA/Bk 816/20, I SA/Bk 4/21). 

W wyroku o sygn. I SA/Bk 661/19. sąd stwierdził, że błędne jest 
stanowisko organów podatkowych obu instancji, że ustalenie sankcji, 
przewidzianej w art. 112b ust. 2 u.p.t.u., w przypadku, o którym mowa  
w pkt 1 (tj. gdy po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, podatnik złożył 
korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości w całości  
i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę 
zwrotu), jest obligatoryjne każdorazowo, w sytuacji stwierdzenia przez 
organ podatkowy wymienionych w tym przepisie nieprawidłowości  
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w rozliczeniu podatku, a więc bez względu na charakter i wagę 
nieprawidłowości zawartych w deklaracji oraz bez względu na fakt złożenia 
korekty deklaracji uwzględniającej w całości stwierdzone w toku kontroli 
nieprawidłowości, a także bez względu na brak okoliczności wskazujących, 
że błąd ten stanowił oszustwo, a także bez względu na fakt, że wpływy 
Skarbu Państwa nie uległy de facto uszczupleniu, bowiem należny podatek 
VAT został do niego odprowadzony. Choć nie budzi wątpliwości, że korekta 
ta zastąpiła decyzję wymiarową, to jednak nie zwalnia organu podatkowego 
od pełnej oceny sprawy w aspekcie celowości regulacji w przedmiocie 
zastosowania wobec podatnika dodatkowej dolegliwości finansowej  
i uwzględnienie niespornych powodów zaistniałych nieprawidłowości 
stwierdzonych w toku kontroli celno-skarbowej. 

Ze spraw dotyczących podatku dochodowego od osób 
fizycznych należy wyróżnić sprawy, w których sąd, pochylając się  
nad zagadnieniem neutralnej podatkowo wymiany udziałów, odstąpił  
od utrwalonej linii orzeczniczej,  dochodząc do przekonania, że wykładnia 
art. 24 ust. 8a i 8b u.p.d.o.f. oraz załącznika nr 3 do ustawy, nie powinna 
abstrahować od regulacji prawa handlowego, jak też powinna uwzględniać 
cele wprowadzenia do krajowego porządku prawnego tych przepisów, 
stanowiących implementację Dyrektywy 2009/133/WE przewidującej 
neutralność podatkową transakcji wymiany udziałów. W omawianych 
sprawach (I SA/Bk 343/21, I SA/Bk 379/21 i I SA/Bk 380) sąd postawił tezę, 
że regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące 
neutralnej podatkowo wymiany udziałów (art. 24 ust. 8a i 8b) odnoszą się 
również do spółki kapitałowej w organizacji. Konfrontując językową 
wykładnię przepisów art. 24 ust. 8a i 8b u.p.d.o.f. z rezultatami wykładni 
systemowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz celowościowej, sąd przyznał 
pierwszeństwo rezultatowi wykładni kompleksowej, co doprowadziło  
do stwierdzenia, że regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych dotyczące neutralnej podatkowo wymiany udziałów odnoszą się 
również do spółki kapitałowej w organizacji.  

W sprawie o sygn. akt I SA/Bk 40/21, sąd za nietrafny uznał pogląd 
organu podatkowego, że art. 199a § 2 o.p. może być zastosowany także  
w przypadku obejścia prawa mającego na celu uniknięcie opodatkowania,  
a w takim przypadku także do uchwał podejmowanych przez zgromadzenie 
wspólników spółki komandytowo-akcyjnej można odpowiednio stosować 
przepisy o pozorności czynności prawnej.  

W zakresie spraw, dotyczących podatku dochodowego od osób 
prawnych, na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt I SA/Bk 197/21. Kontroli 
sądu w tej sprawie została poddana decyzja, której przedmiotem było 
określenia straty poniesionej w podatku dochodowym od osób prawnych.  
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W sprawie tej sąd postawił tezę, że odpowiednie stosowanie przepisów  
o postępowaniu odwoławczym przez naczelnika urzędu celno-skarbowego 
rozpatrującego odwołanie od decyzji w trybie art. 221a § 1 o.p. nie wyklucza 
wydania decyzji kasacyjnej, o której mowa w art. 233 § 2 o.p.  
Brak możliwości przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia  
przez naczelnika urzędu celno-skarbowego rozpatrujące odwołanie w trybie 
art. 221a § 1 o.p., w przypadku, gdy materiał wymaga przeprowadzenia 
postępowania dowodowego w znacznej części lub w całości, pozbawi stronę 
prawa do dwukrotnego rozpoznania sprawy.  

W zakresie spraw oznaczonych symbolem 6111 znakomitą 
większość stanowiły jednolite sprawy, dotyczące określenia należnej 
kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej i podatku od towarów  
i usług od towaru nieunijnego w postaci oleju napędowego 
wprowadzonego na obszar celny Unii. Tak jak i w roku ubiegłym,  
sąd m.in. podkreślał charakter „związania” decyzji celnej i podatkowej.  

Ponadto znaczna część spraw dotyczyła określenia wysokości 
zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu naruszenia 
warunków zwolnienia od akcyzy wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa 
silnikowego przeznaczonego do użycia podczas transportu. W sprawach,  
w których oddalono skargi, np. I SA/Bk 34/21, I SA/Bk 16/21, I SA/Bk 901/20, 
sąd zwracał uwagę na praktykę pracowników skarżącego, skutkującą 
naruszeniem warunków zwolnienia od akcyzy paliwa silnikowego 
zakupionego w innym państwie członkowskim i przemieszczonego na teren 
kraju w zbiorniku samochodu.  

Sąd jak co roku w tej kategorii spraw rozpoznawał również sprawy 
w zakresie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku 
akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu 
osobowego ze względu na to, że zadeklarowana przez podatnika podstawa 
opodatkowania znacznie odbiegała od średniej wartości rynkowej 
samochodu osobowego w stanie nieuszkodzonym (I SA/Bk 341/21, 
I SA/Bk 342/21) 

W sprawie I SA/Bk 329/21, dotyczącej odmowy zwrotu podatku 
akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodu 
osobowego Sąd stwierdził, że art. 107 ust. 1 u.p.a. nie uzależnia możliwości 
zwrotu podatku akcyzowego od tego jaki podmiot dokonuje dostawy 
wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego.  

W sprawach o sygn. I SA/Bk 210/21 i I SA/Bk 215/21 z zakresu 
dopłat do produkcji rolnej sąd uchylając zaskarżoną decyzję stwierdził,  
że przyjęcie a priori, iż działki zadrzewione i zakrzaczone są wykluczone  
z definicji trwałych użytków zielonych stanowi o naruszeniu przez organ 
wskazanego przepisu art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1307/2013.  
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Z kolei w sprawach o sygn. akt I SA/Bk 127/21, I SA/Bk 128/21,  
I SA/Bk 129/21 sąd oddalając skargi w przedmiocie odmowy przyznania 
płatności stwierdził, że istotne jest ustalenie, czy strona skarżąca była  
w posiadaniu- w okresie mającym w tym względzie znaczenie – działek 
rolnych, które zgłosiła do rzeczonych płatności.  

Warte odnotowania są też sprawy o sygn. akt I SA/Bk 435/21,  
I SA/Bk 436/21, I SA/Bk 437/21 oraz I SA/438/21, w których sąd uchylając 
zaskarżone decyzje stwierdził, że ocena czy w stanie faktycznym sprawy 
zachowanie skarżącego pozwala przyjąć, że w świetle art. 59 ust. 7 
rozporządzenia 1306/2013 uniemożliwiał on przeprowadzenie kontroli  
na miejscu, spoczywa na organie.  

W kategorii spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych, 
podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz innych podatków i opłat 
pewnym novum jest fakt, iż sprawach tych zagadnieniem spornym nie była 
kwestia różnicowania przez Radę Gminy stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zależności od liczby osób w gospodarstwie 
domowym, tak jak to było w roku ubiegłym, ale niezgodnego z prawem 
uregulowania normy odnoszącej się do wejścia w życie i uzyskania mocy 
prawnej przez uchwałę Rady podjętą w przedmiocie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 
stawki tej opłaty. Były to sprawy o sygn. I SA/Bk 482, 484 i 495/21.  

Wśród spraw dotyczących tematyki podatku od nieruchomości  
na szczególną uwagę zasługuje m. in. sprawa o sygn. I SA/Bk 414/21,  
w której spółka będąca właścicielem stacji paliw zwróciła się do Prezydenta 
Miasta o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa 
podatkowego w zakresie pytania: "Czy dystrybutory paliw i gazu podlegają 
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle na podstawie 
przepisów art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. w zw. z art. 3 pkt 1 u.p.b., art. 3 pkt 3 
u.p.b. oraz art. 3 pkt 9 u.p.b.?" W otezowanym uzasadnieniu Sąd, analizując 
przepisy ustawy Prawo budowlane oraz u.p.o.l. przyznał rację organowi,  
iż dystrybutory paliwa stanowią urządzenia związane z obiektami 
budowlanymi w postaci zbiorników paliw i gazu. Nie można bowiem 
analizować funkcji tych urządzeń, nie odnosząc jej do miejsca ich 
zainstalowania, jakim w tym przypadku jest stacja paliw. Stanowi ona 
bowiem całość organizacyjno-techniczną i jej podstawowym 
przeznaczeniem jest sprzedaż paliw konsumentom. Dlatego pozbawienie 
takiej stacji któregokolwiek z jej elementów składowych, do których 
niewątpliwie zaliczają się dystrybutory, pozbawiłaby stację możliwości 
pełnienia jej zasadniczej funkcji, jaką stanowi sprzedaż paliw. 
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W innej wartej przytoczenia sprawie z zakresu podatku  
od nieruchomości (I SA/Bk 32/21), również zainicjowanej przed organem 
wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, sąd postawił tezę,  
z której wynika, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170  
z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.,  
dla spełnienia przesłanki udostępniania infrastruktury kolejowej 
przewoźnikom kolejowym nie jest istotne, jaki podmiot dokonuje 
udostępniania, w szczególności przepis ten nie przewiduje wymogu,  
by czynił to sam podatnik. W skład infrastruktury kolejowej, o której mowa  
w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.), wchodzą całe 
działki ewidencyjne, choćby były zajęte pod infrastrukturę kolejową jedynie 
w części. 

Podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, znaczącą 
grupę spraw z zakresu prawa celnego stanowiły sprawy dotyczące 
powstania z mocy prawa długu celnego w przywozie oraz określenia kwoty 
należności celnych przywozowych w odniesieniu do oleju napędowego 
wprowadzonego na obszar celny Unii w zbiorniku pojazdu, a następnie 
usuniętego ze zbiornika tego pojazdu (np. wyroki o sygn.: I SA/Bk 280/21,  
I SA/Bk 151/21, I SA/Bk 119/21, I SA/Bk 912/20). 

Grupa spraw (m.in.: I SA/Bk 441/21, I SA/Bk 384/21, I SA/Bk 356/21) 
dotyczyła dopuszczenia do obrotu folii tytoniowej, wytworzonej na terytorium 
Francji z tytoniu objętego procedurą uszlachetniania czynnego. Warto przy 
tym zauważyć, że problem ten był już wcześniej przedmiotem oceny  
tut. sądu, jak też NSA, który początkowo uchylał wydane przez WSA  
w Białymstoku wyroki oddalające skargi oraz zaskarżone decyzji  
(m.in.: orzeczenia z 5 sierpnia 2020 r., I GSK 709/20 i I GSK 726/20). 
Rozpoznając skargi wniesione na ponownie wydane w tym przedmiocie 
rozstrzygnięcia, sąd pierwszej instancji konsekwentnie je oddalał, 
przyznając rację organom, co skutkowało również oddalaniem skarg 
kasacyjnych przez NSA (zob. wyroki z 7 kwietnia 2021, I GSK 115/21,  
I GSK 86/21, I GSK 88/21 i I GSK 87/21). Przyjęta linia orzecznicza była 
kontynuowana także w tym okresie sprawozdawczym. 

W kategorii spraw z zakresu stosowania ustawy o zasadach 
realizacji polityki rozwoju, sąd rozpoznawał m.in. skargi na rozstrzygnięcia 
właściwych instytucji zarządzających, które dyskwalifikowały wnioski  
o dofinansowanie określonych projektów z procedury ich wyboru  
do wsparcia finansowego w ramach RPOWP na lata 2014-2020. 

Sąd – kontynuując dotychczasowe orzecznictwo i odwołując się  
do ugruntowanych już poglądów – wskazywał, że zasady postępowania 
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obowiązujące podczas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 
projektów, określone zostały w ustawie wdrożeniowej, normującej zasady 
realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Najwięcej  spraw rozpoznanych w roku sprawozdawczym  
w Wydziale I spośród skarg na uchwały organów samorządu 
terytorialnego dotyczyło, podobnie jak w roku ubiegłym, skarg prokuratora 
na uchwały rady gminy w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty. 
W sprawach tych sąd w 4 sprawach skargę oddalił (np. I SA/Bk 345/21,  
I SA/Bk, I SA/Bk 458/21), zaś w 3 stwierdził nieważność zaskarżonej 
uchwały w części (np. I SA/Bk 482/21, I SA/Bk 484/21). 

Spośród spraw rozpoznanych w Wydziale I z zakresu egzekucji 
administracyjnej 21 spraw dotyczyło egzekucji ze świadczeń pieniężnych, 
a jedna – egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się 
przepisów Ordynacji podatkowej. 

Na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt I SA/Bk 79/21.  
Sąd podkreślił, że z art. 146 ust. 3 Prawa upadłościowego a contrario 
wynika, że zabezpieczenia ustanowione przed ogłoszeniem upadłości 
pozostają w mocy również po tym dniu i są skuteczne przeciw syndykowi. 
Przy zabezpieczeniu w rozważanej sprawie nie chodzi bowiem  
o zapewnienie zaspokojenia wierzytelności upadłościowej, która podlega 
zaspokojeniu z masy, lecz o antycypacyjne zapewnienie uprawnionemu 
natychmiastowej ochrony prawnej albo wykonalności lub skuteczności 
przyszłego orzeczenia sądu. W ocenie sądu syndyk błędnie zinterpretował 
art. 146 ust. 3 Prawa upadłościowego wskazując, iż ma on zastosowanie 
również do postępowań zabezpieczających wszczętych przed ogłoszeniem 
upadłości, co musi w jego ocenie skutkować uchyleniem postanowień 
zabezpieczających i umorzeniem postępowania zabezpieczającego. 
Zdaniem sądu przeczy temu wykładnia literalna przedmiotowej regulacji. 

Spośród spraw rozpoznawanych w zakresie przewlekłości 
postępowania administracyjnego w Wydziale I wyróżnić należy sześć 
spraw dotyczących jednego skarżącego, oznaczonych sygn. akt  
I SAB/Bk 1-6/21. Prowadzone przez organ postępowania dotyczyły podatku 
od nieruchomości w kolejnych latach od 2010 do 2015 roku. Zdaniem sądu 
przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, gdyż wobec 
uzyskania jasnych wytycznych NSA, organ nie miał prawa poddawać  
w wątpliwość kierunku rozstrzygnięcia i prowadzić w tym zakresie 
postępowania dowodowego.  
 W 2021 r. w Wydziale I wydano 6 postanowień sygnalizacyjnych. 
Cztery z tych postanowień, w związku z naruszeniem procedury 
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administracyjnej i podatkowej zostało skierowanych do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego, zaś dwa do Prezesa Rady Ministrów.  
Był to spadek ilości tego rodzaju postanowień o połowę, w 2020 r. zostało 
wydanych 12 postanowień sygnalizacyjnych.  

Większość postanowień dotyczyła istotnego naruszeniu prawa 
polegającego na rozpoznaniu odwołania strony od decyzji organu pierwszej 
instancji ze znacznym uchybieniem terminu do jego rozpatrzenia.  
 W sprawie I SA/Bk 99/21 sąd, informując Prezesa Rady Ministrów 
zwrócił uwagę, że organ odwoławczy przez cały czas, od dnia przekazania 
mu dokumentów sprawy, tj. od 18 stycznia 2016 r., do dnia wydania 
zaskarżonej decyzji, tj. 16 grudnia 2020 r. nie poinformował stron 
postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki  
w rozpoznaniu sprawy oraz terminie, w jakim sprawa zostanie załatwiona. 
Jednocześnie, wbrew ogólnej zasadzie szybkości postępowania wyrażonej 
w art. 125 § 1 o.p., przez okres prawie czterech lat, tj. od otrzymania 
zażalenia wraz aktami sprawy (18 stycznia 2016 r.) do wydania decyzji  
(16 grudnia 2020 r.), organ odwoławczy nie podjął żadnych czynności 
zmierzających do ostatecznego załatwienia sprawy. Co istotne - braku 
działania Kolegium w tym okresie nie sposób czymkolwiek uzasadnić. 
Postępowanie przed organem odwoławczym trwało prawie cztery lata.  
Sąd stwierdził ponadto, że nierespektowanie podstawowych zasad 
postępowania podatkowego prowadzi do powstania, z winy organów, 
negatywnych dla strony skutków prawnych, a w szczególności 
nieuzasadnionej przewlekłości postępowania. Ponadto nie służy realizacji 
zasady prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący 
zaufanie do organów podatkowych (art. 121 § 1 o.p.). Sąd podkreślił,  
że nie jest to pierwszy tego rodzaju przypadek, gdyż również w innych 
sprawach zauważył podobne uchybienia i w związku z tym, w drodze 
postanowienia, informował o nich SKO w Białymstoku. 

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. Zdanie 
odrębne zostało zgłoszone jedynie w dwóch wyrokach zapadłych w 2021 r. 
w Wydziale I. 

Dla Wydziału II  (Ogólnoadministracyjnego), rok 2021 był rokiem 
trudnym z dwóch powodów.  Z powodu pandemii przez pierwsze półrocze 
orzekano wyłącznie na posiedzeniu niejawnym, a po wznowieniu  
od lipca 2021 r. orzekania na rozprawach i orzekający i pracownicy musieli 
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się przystosować do rozpatrywania spraw z wykorzystaniem urządzeń 
technicznych przekazujących obraz i dźwięk. Ponadto do końca września 
2021 r. w Wydziale orzekało jedynie czterech sędziów, w tym 
przewodniczący wydziału w zmniejszonym o połowę zakresie,  
oraz dwóch asesorów. Dopiero od 1 października 2021r., kiedy kadra 
orzecznicza wzmocniona została o osobę sędziego Grzegorza Dudara. 
Wydział II sprawuje jurysdykcję przez siedmiu orzeczników.   
W dniu 25 października 2021 r. Pani asesor Elżbieta Lemańska została 
powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do pełnienia urzędu 
sędziego WSA w Białymstoku i kontynuowała pracę orzeczniczą w wydziale 
już jako sędzia. Na koniec 2021 r. w Wydziale II orzekało sześciu sędziów  
i jeden asesor. 

Splot opisanych wyżej zewnętrznych uwarunkowań oraz charakter 
części spraw (w liczbie 74), w których postępowanie należało zawiesić  
z uwagi na skierowane do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne  
w sprawie o sygn. II SA/Bk 866/20 (o czym bliżej w dalszej części 
podsumowania), nie udało się Wydziałowi II w 2021 r. opanować wpływu 
spraw. Do Wydziału II w mijającym roku  wpłynęło łącznie 1139 skarg 
rejestrowanych w Repertoriach SA i SAB, z czego 959 zarejestrowano  
w Repertorium SA a 180 w Repertorium SAB. Załatwiono zaś łącznie 1068 
spraw rejestrowanych w Repertoriach SA i SAB, z czego 881 
zarejestrowanych w Repertorium SA i 187 zarejestrowanych w Repertorium 
SAB. Liczba spraw załatwionych jest zatem  mniejsza o 71 od spraw 
zarejestrowanych, ale różnica powyższa mieści się w liczbie  spraw 
zawieszonych  z uwagi na konieczne oczekiwanie na odpowiedź Trybunału 
Konstytucyjnego na pytanie prawne WSA  w Białymstoku skierowane  
do Trybunału w sprawie o sygn. II SA/Bk 866/20. 

Wpływ spraw do Wydziału II w roku 2021 r., wynoszący 1139 był 
porównywalny do wpływu z lat ubiegłych, gdzie w 2020 r. odnotowano wpływ 
1150 spraw, w 2019 r. wpływ 1013 spraw. Również poziom załatwień  spraw 
w 2021 r. w odniesieniu do wpływu nie odbiega od poziomu załatwień z lat 
poprzednich (w 2020 r. zamknął się liczbą 1151 spraw a w 2019 r. - 1078). 

W roku 2021 największy wpływ skarg na działanie organów 
administracji (rejestrowanych w Repertorium SA) odnotowano  
w następujących kategoriach:  
1. sprawy objęte symbolem ogólnym 632, dotyczącym pomocy społecznej. 
Wpłynęło 170 skarg na działanie organów administracji w kategorii spraw  
o tym symbolu, z czego przeważały skargi nie na decyzje dotyczące 
stosowania ustawy o pomocy społecznej, ale na decyzje wydawane  
przy stosowaniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy 
państwa w wychowaniu dzieci oraz o pomocy osobom uprawnionym  
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do alimentów (odnotowano wpływ 120 skarg w sprawach o symbolu 6329, 
do którego przypisane są inne niż ścisła pomoc społeczna sprawy 
pomocowe); 
2. sprawy objęte symbolem ogólnym 601 dotyczącym budownictwa, 
nadzoru architektoniczno – budowlanego i specjalistycznego.  
Wpływ ogólny spraw budowlanych zamknął się liczbą 151, z czego 
przewagę stanowiły skargi na decyzje i postanowienia organów nadzoru 
budowlanego (odnotowano wpływ 86 skarg w sprawach o symbolach 6012, 
3013 i 6014 obejmujących jurysdykcję organów nadzoru budowlanego); 
3. sprawy objęte symbolem ogólnym 609 dotyczącym gospodarki wodnej, 
budownictwa wodnego i zaopatrzenia w wodę . Wpłynęło 113 skarg  
na działanie organów stosujących przepisy ustawy Prawo wodne, przy czym 
największą podgrupę w tej kategorii stanowiły skargi na decyzje organów 
Wód Polskich wymierzające różnym podmiotom opłaty za korzystanie z wód, 
gdzie pod symbolem 6099 zarejestrowano 91 skarg. 

W grupie pozostałych skarg na działanie organów, rejestrowanych 
w Repertorium SA, wpływ skarg przewyższających liczbę 50, odnotowano  
w następujących kategoriach spraw:  
– z zakresu stosunków pracy, stosunków służbowych i inspekcji pracy  
o ogólnym symbolu 619, gdzie zarejestrowano 79 skarg, z czego 74 skargi 
funkcjonariuszy Policji (o symbolu 6192); 
– z zakresu dróg publicznych, transportu i przewozu  o ogólnym symbolu 
603, gdzie zarejestrowano wpływ 76 skarg, z czego 44 dotyczyły transportu 
drogowego i przewozów (o symbolu 6037); 
– z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody o symbolu ogólnym 613, 
gdzie zarejestrowano 57 skarg; 
– z zakresu zagospodarowania przestrzennego o symbolu ogólnym 615, 
gdzie zarejestrowano 57 skarg, z czego 35 o symbolu 6153 przypisanemu 
skargom na decyzje o warunkach zabudowy i 12 o symbolu 6150 
przypisanemu skargom na miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. 
 Wpływ do Wydziału II skarg na bezczynność organów administracji 
publicznej oraz przewlekłość postępowania organów administracji publicznej 
w 2021 r. zamknął się liczbą 180,  z czego 72 skargi na bezczynność 
dotyczyły opieszałości w załatwianiu wniosków o udzielenie informacji 
publicznej. 

W 2021 roku do Wydziału II wpłynęło 37 sprzeciwów od decyzji 
kasacyjnych, z czego 33 zostały rozpoznane oraz uwzględniono w trybie 
autokontroli w ramach art. 179a P.p.s.a. skargi kasacyjne w dwóch 
sprawach.  
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W 2021 roku na szczególne podkreślenie zasługują następujące 
zdarzenia zaistniałe w pracy Wydziału II, mające lub które będą miały wpływ 
na orzecznictwo sądu; 
1. Wystąpienie przez skład orzekający WSA w Białymstoku w dniu  
21 stycznia 2021 r. w sprawie o sygn. II SA/Bk 866/20 ze skargi 
funkcjonariusza Policji na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji 
odmawiającą wypłaty wyrównania ekwiwalentu za urlop z powołaniem się na 
przepis art. 9 ust 1 ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych 
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy  
o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 1610, z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym 
konstytucyjności wyżej wskazanego przepisu. Sformułowane przez skład 
orzekający sądu w sprawie II SA/Bk 866/20 pytanie prawne ma treść 
następującą: "Czy art. 9 ust. 1 ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych 
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy  
o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610)  
w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie przepisu art. 115a ustawy z dnia  
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz.360 z późn. zm.) w brzmieniu 
obowiązującym od dnia 1 października 2020 r. do spraw dotyczących 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy  
lub dodatkowy wszczętych po dniu 6 listopada 2018 r. w odniesieniu  
do policjantów zwolnionych ze służby przed dniem 6 listopada 2018 r.  
jest zgodny z art. 2, art.8 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 190 ust. 1, 3 i 4 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r." 
 Konsekwencją postawienia Trybunałowi Konstytucyjnemu 
przytoczonego wyżej pytania prawnego stało się zawieszenie postępowań 
sądowych w 74 sprawach funkcjonariuszy Policji, którym decyzyjnie 
odmówiono wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego  
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy, przysługujący  
na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji w związku ze zwolnieniem 
ze służby, z powołaniem się na przepis przejściowy  tj. art. 9 ust. 1 ustawy  
z 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia 
służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych  o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1610) 
2. Podjęcie próby ujednolicenia orzecznictwa wydziału w kwestii 
odpowiedniego stosowania w postępowaniu prowadzonym w oparciu  
o przepisy ustawy SENT, a dotyczącym nałożenia kary pieniężnej  
za naruszenia opisane ustawą, przepisu art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej. 
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Składy orzekające w sprawach II SA/Bk 380/21, II SA/Bk 381/21  
i II SA/Bk 382/21 opowiedziały się za koniecznością odpowiedniego 
stosowania w postępowaniu w sprawie nałożenia kary pieniężnej 
przewidzianej ustawą ustawy o systemie monitorowania drogowego  
i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (zamiennie 
zwanej ustawą SENT) przepisu art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej 
przewidującego przedawnienie prawa do wszczęcia postępowania 
podatkowego po upływie 6 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej. 
Odmienne stanowisko zaprezentowano w sprawach II SA/Bk 485/21  
i II SA/Bk 486/21. Naczelny Sąd Administracyjny swoimi późniejszymi 
orzeczeniami (II GSK 2363/21 i  II GSK 2364/21)  zaakceptował stanowisko  
o niedopuszczalności wymierzenia kary pieniężnej po upływie 6 miesięcy  
od kontroli uznając upływ terminu wynikającego z art. 165b § 1 Ordynacji 
podatkowej za bezwzględną przeszkodę dla wszczęcia postępowania 
jurysdykcyjnego (ujemną przesłankę procesową) i nałożenia kary pieniężnej 
w oparciu o przepisy ustawy systemie monitorowania drogowego  
i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. 
3. Wpływ w grudniu 2021 r. trzech skarg obywateli Iraku skierowanych 
wobec Komendanta Placówki Straży Granicznej w M. na czynność 
materialno -techniczną  tzw. „push  - back” tj. zawrócenia skarżących –  
po ich przedostaniu się z terytorium Białorusi na terytorium Polski –  
do granicy państwowej bez przyjęcia wniosków o objęcie ochroną 
międzynarodową. Sprawy zostały wyznaczone na rozprawę w lutym 2022 r. 
4. Zmierzenie się z problematyką stosowania „specustawy koronawirusowej”  
(ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19,  
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych –  
tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1493) w sprawach dotyczących realizacji inwestycji 
budowlanych z wykorzystaniem ułatwień wynikających ze „specustawy 
koronawirusowej”, szerzej opisanych w opracowaniu poświęconym 
sprawom z zakresu prawa budowlanego oraz w sprawach związanych  
z wprowadzaniem zmian w ewidencji gruntów i budynków, opisanych szerzej 
w opracowaniu poświęconym sprawom z zakresu geodezji i kartografii; 
5. Stosowanie w większym niż do tej pory zakresie przepisów ustawy  
z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, związane  
z rozpatrywaniem skarg na decyzje organów inspekcji sanitarnej 
nakładające na obywateli ograniczenia, nakazy i zakazy, takie jak 
zaprzestanie działalności gospodarczej,  czy  obowiązek poddania się 
kwarantannie oraz wymierzające kary pieniężne (sprawy opisane  
w sprawozdaniu poświęconym sprawom  z zakresu ochrony zdrowia).  
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Merytorycznie orzecznictwo Wydziału II WSA w Białymstoku  
w 2021 r. stanowiło kontynuację wytyczonych wcześniej kierunków 
orzekania, przy czym – jak wynika z uzasadnień orzeczeń – składy 
orzekające każdorazowo starały się uwzględniać indywidualne okoliczności 
sprawy. W bardzo szerokim zakresie odwoływały się do dorobku 
orzecznictwa oraz stanowisk prezentowanych w doktrynie. W ponad 90% 
sporządzonych w 2021 r. uzasadnień orzeczeń nastąpiło nawiązanie  
lub przytoczenie stanowisk zajętych przez inne sądy administracyjne  
i odwołanie się do praktyki stosowania prawa w tożsamych rodzajach spraw. 
Problematyka, z którą musiały się zmierzyć w 2021 roku składy orzekające 
w sprawach ogólnoadministracyjnych co do zasady była podobna do tej, 
która stanowiła kanwę sporów prawniczych w latach poprzednich.  
I tak, między innymi: 
– w sprawach ze skarg na decyzje o warunkach zabudowy generalnie istota 
problemów dotyczyła, jak w minionych latach, interpretacji pojęcia „dobrego 
sąsiedztwa”, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawidłowego ustalenia „granic 
obszaru analizowanego”, a także kwalifikacji inwestycji, istotnej dla zakresu 
stosowania wymogów z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym i oceny zgodności inwestycji  
z przepisami odrębnymi, 
– w sprawach ze skarg na decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
nadal osią sporu była kwestia oceny, czy inwestycja zalicza się  
do przedsięwzięć wymagających decyzji środowiskowej, 
– w sprawach ze skarg na orzeczenia dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy 
służb mundurowych, przedmiotem sporu była, jak do tej pory, kwalifikacja 
zachowania funkcjonariuszy jako deliktu dyscyplinarnego i prawidłowego 
przyporządkowania zachowania do właściwej podstawy materialnoprawnej, 
– w sprawach ze skarg na decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 
trzech miesięcy w związku z przekroczeniem prędkości dopuszczalnej  
o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, nadal przedmiot sporu 
stanowiła kwestia, czy organ wydający decyzję o zatrzymaniu prowadzi 
własne ustalenia dotyczące  faktu przekroczenia prędkości, 
– w sprawach ze skarg na decyzje o nałożeniu kary pieniężnej  
za wykonywanie bez zezwolenia lub licencji usług przewozu drogowego 
osób przy wykorzystaniu internetowej aplikacji Bolt, oceniano,  
jak dotychczas, czy działania skarżących mieściły się w pojęciu 
wykonywania krajowego transportu drogowego osób a tym samym stanowiły 
usługę wchodzącą w zakres "usług w dziedzinie transportu" w rozumieniu 
art. 58 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 
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– w sprawach ze skarg na bezczynność w zakresie udzielenia informacji 
publicznej zasadniczy spór dotyczył najczęściej, jak wcześniej, kwestii 
uznania żądanych informacji za informację publiczną. W 2021 r. składy 
orzekające Wydziału II oceniały – między innymi - charakter takich informacji 
jak: dokumentacja związana z działaniami marketingowymi i promocyjnymi 
realizowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego, regulamin rady 
rodziców zespołu szkół, ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów 
wyższych przez powiatowego inspektora sanitarnego, ocena okresowa 
pracownika politechniki, informacja dotycząca wysokości nagród 
finansowych przyznanych prokuratorom,  informacja dotycząca daty 
przyjęcia funkcjonariusza do służby w Milicji Obywatelskiej i daty zwolnienia 
z tej służby oraz miejsca i stanowiska, na jakim pracował,  
– w sprawach budowlanych, jak dotychczas, zazwyczaj sporną kwestią była 
kwalifikacja ocenianych robót budowlanych i przyporządkowanie ich 
konsekwencjom wynikającym z właściwych przepisów materialnego prawa 
budowlanego, 
– w sprawach z zakresu geodezji i kartografii  nadal najczęściej badano,  
czy wystąpiła  uzasadniona podstawa do wprowadzenia zmiany w ewidencji 
powoływana przez stronę skarżącą odmowę aktualizacji wpisu, 
– w sprawach z zakresu stosowania przepisów ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, jak w latach poprzednich, najczęściej kontrolowano legalność 
decyzji odmawiających przyznania świadczenia pielęgnacyjnego  z powodu 
uznania za przeszkodę prawną: 
a) faktu, że niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała po 25 
roku jego życia (w świetle art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach 
rodzinnych), 
b) faktu, że osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim  
z osobą nie legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności  
(w świetle art. 17 ust. 5 pkt 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych), 
c) faktu, że poza małżonkiem, są osoby spokrewnione w pierwszym stopniu 
z osobą wymagającą opieki, które nie są osobami małoletnimi ani nie są 
niepełnosprawne (w świetle art. 17 ust. 1a pkt 2 w związku z art. 17 ust. 1 
pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych), 
d) faktu, że osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury  
(w świetle art. 17 ust. 5 pkt 1a ustawy o świadczeniach rodzinnych) 

Jak co roku, także w 2021 roku, sędziowie i asesorzy Wydziału II 
WSA w Białymstoku, zajmowali się szeroko kwestią kontroli dopuszczalności 
skargi sądowo- administracyjnej z uwagi na charakter skarżonego aktu.  
W ramach tej kontroli w 2021 roku nie uznano za akt zaskarżalny, między 
innymi: 
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– skarg na bezczynność dyrektora zakładu karnego jako organu 
postępowania karnego wykonawczego,  
– skargi na bezczynność organu administracji publicznej w przedmiocie 
przyznania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy,  
– skargi na  uchwałę spółki kapitałowej, 
– skargi na działanie prezydenta miasta w ramach procedury opiniującej 
ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, o której mowa w ustawie  
z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. "specustawie 
mieszkaniowej"),  
– skarg na postanowienia komendanta wojewódzkiego policji w przedmiocie 
odstąpienia od skierowania do sądu powszechnego wniosku o ukaranie. 
– skarg kwestionujących działanie i brak działania służby inspekcji sanitarnej 
wdrażającej powszechnie obowiązujące obostrzenia sanitarne związane   
z COVID-19.  

Sędziowie i asesorzy Wydziału II w 2021 roku wdrażali do praktyki 
bieżące uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, czego 
potwierdzeniem było konsekwentne odrzucanie skarg stanowiących 
niepodpisany załącznik do wniesionych w formie dokumentu 
elektronicznego pism przewodnich czy odrzucanie skarg na bezczynność 
organów  administracji publicznej w postępowaniach zakończonych 
ostatecznie przed złożeniem skargi. Wzorem roku ubiegłego z uwagi 
zagrożenie epidemiologiczne, narady problematyczne przeprowadzane były 
w wąskim gronie orzeczników Wydziału II. W 2021 r. narady wydziałowe 
zorganizowane zostały kilkakrotnie. Omawiano na nich sprawy rodzajowo 
tożsame starając się wypracować jednolite dla Wydziału stanowisko.  
W 2021 roku dotyczyło to, między innymi,  decyzji w kwestii wystąpienia  
do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym w sprawie ustawowego 
wyłączenia wobec pewnej grupy funkcjonariuszy Policji korzystnych zasad 
naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz odpowiedniego 
stosowania w postępowaniu prowadzonym w oparciu przepisy ustawy SENT 
a dotyczącym nałożenia kary pieniężnej za naruszenia opisane ustawą, 
przepisu art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej. 

__________________________________________________ 
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VIII. 
DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU INFORMACJI SĄDOWEJ 

 
 
Do dnia 30 września 2021 roku pracą Wydziału Informacji Sądowej 

WSA w Białymstoku kierował Wiceprezes – sędzia WSA Andrzej Melezini, 
któremu od 1 października 2021 r. zostały powierzone obowiązki 
Przewodniczącego Wydziału I Finansowego, jednocześnie powołanie  
do pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz Rzecznika Prasowego Sądu 
otrzymała sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz. Liczba 
pracowników administracyjnych w Wydziale nie uległa zmianie.  

Tak samo jak w latach poprzednich, jednym z podstawowych zadań 
Wydziału było udzielanie informacji publicznej poprzez załatwianie wniosków 
wpływających do sądu w formie tradycyjnej (papierowej)  
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w tym z wykorzystaniem 
platformy ePUAP) oraz udzielanie informacji ustnie: telefonicznie  
lub bezpośrednio w sekretariacie Wydziału. 

Podobnie, jak w poprzednim okresie sprawozdawczym,  
na działalność Wydziału Informacji Sądowej wpływały regulacje prawne,  
wprowadzone w związku z ogłoszeniem w dniu 14 marca 2020 r. na terenie 
Polski stanu zagrożenia epidemicznego, a od dnia 20 marca 2020 r. stanu 
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Z dniem 5 maja 2021 roku, na podstawie Zarządzenia Nr 9/21 
Prezesa WSA w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zniesienia 
niektórych ograniczeń wprowadzonych w tutejszym Sądzie w związku  
z wirusem SARS-CoV-2, wznowiono przyjmowanie interesantów w Czytelni 
Akt, Biurze Podawczym i Kasie Sądu, a także przyjmowanie interesantów 
przez Prezesa, Wiceprezesa, Przewodniczących Wydziałów, Dyrektora, 
Naczelników Wydziałów oraz pracowników WIS WSA w Białymstoku –  
po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu w Sekretariacie WIS terminu  
i godziny spotkania. 

Informacja dotycząca działania Wydziału Informacji Sądowej  
w kwestii prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków kierowanych  
do Prezesa tutejszego Sądu stanowiła przedmiot  oddzielnego 
sprawozdania.  

W 2021 roku zarejestrowano ogółem 53 wnioski (w 2020 r. – 44). 
Wśród  nich: 
– 34 dotyczyło udzielenia informacji publicznej (w 2020 roku – 30),  
w pozostałych przypadkach składano pisma w ramach współpracy z: 
– administracją rządową i samorządową – 6 wniosków (w 2020 roku – 14), 
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– Naczelnym Sądem Administracyjnym i wojewódzkimi sądami 
administracyjnymi – 2 (0), 
– organami wymiaru sprawiedliwości – 10 (0), 
– jednostkami naukowymi oraz korporacjami prawniczymi – 1(0). 

W roku sprawozdawczym wpłynęło 5 wniosków o wydanie kopii 
orzeczenia (w 2020 roku – 1). Nie wydawano decyzji o wysokości opłat. 

Nie zarejestrowano wniosków o udzielenie informacji publicznej  
w celu ponownego wykorzystania.  

Wnioski o udzielenie informacji publicznej były kierowane  
do tutejszego sądu głównie pocztą elektroniczną na adres skrzynki sądu, 
Rzecznika Prasowego bądź Prezesa tutejszego sądu, w tym 4 z nich  
z wykorzystaniem platformy ePUAP. W formie tradycyjnej korespondencja 
wpłynęła w 4 przypadkach. W odniesieniu do pozostałej kategorii wniosków, 
w formie papierowej nadesłano 15 pism, zaś elektronicznie – 4 w tym dwa  
z nich z wykorzystaniem platformy ePUAP. 

Wszystkie wnioski zarejestrowane w roku sprawozdawczym zostały 
w tym roku załatwione w drodze czynności materialno-technicznej, głównie 
poprzez udzielenie odpowiedzi a także poprzez przekazanie kopii żądanych 
dokumentów. 

W analizowanym okresie, wnioski o udzielenie informacji publicznej 
kierowały do sądu: osoby fizyczne – 16, adwokaci lub osoby z kancelarii 
prawniczych – 9, dziennikarze – 6, przedstawiciele spółek z o.o. – 2,  
inne jednostki organizacyjne – 1.  

Wnioski wpływające do tutejszego sądu dotyczyły udostępnienia: 
– informacji o rozstrzygniętych przez tutejszy sąd w latach 2013-2021 

spraw ze skarg jednostek samorządu terytorialnego na akty: jednostek 
samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia nadzorcze lub zarządzenia 
zastępcze organów nadzoru złożonych na podstawie art. 98 u.s.g., art. 85 
u.s.p oraz art. 86 u.s.w., organów nadzoru nad JST złożonych na podstawie 
art. 93 u.s.g., art. 82 u.s.p. oraz art. 82c u.s.w., prokuratury na akty organów 
JST złożonych na podstawie art. 5 ustawy o prokuraturze z dnia 20 czerwca 
1985 r. oraz art. 70 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. prawo o prokuraturze. 
Realizując wniosek przesłano tabele zawierające żądane dane w formie 
plików xslx, 

– informacji w kwestii posiadanych przez tutejszy sąd urządzeń 
technicznych umożliwiających przeprowadzenie rozprawy na odległość  
z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku w sposób 
opisany w art. 15zzs4 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych – Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.). 
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Poinformowano, że WSA w Białymstoku posiada urządzenia techniczne 
umożliwiające przeprowadzenie rozprawy na odległość zgodnie  
z ww. regulacją prawną,  

– listy osób pełniących w tutejszym sądzie funkcje publiczne  
wraz z informacją, które spośród tych osób zostały w pełni zaszczepione 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  W odpowiedzi wyjaśniono, że żądane 
dane nie mają charakteru informacji publicznej gdyż nie mieszczą się  
w pojęciu uregulowanym przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176).  
Zwrócono uwagę na fakt, że wnioskowana informacja dotyczy sfery 
prywatnej pracowników i ich stanu zdrowia, podlegającej ochronie 
wynikającej zarówno z ustaw o prawach pacjenta oraz o zapobiegniu  
i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, a także należy do szczególnej 
kategorii danych wrażliwych chronionych przez rozporządzenie o ochronie 
danych RODO. Końcowo poinformowano, że imienny wykaz kadry 
orzeczniczej tutejszego sądu a także dane dotyczące struktury 
organizacyjnej jednostki znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 
dostępnym pod adresem: www.bip.bialystok.wsa.gov.pl.,  

– informacji o wpływie spraw skargowych w trybie art. 4171 § 2 k.c., 
zawisłych przed tutejszym sądem o stwierdzenie niezgodności z prawem 
ostatecznej decyzji, której przedmiotem były ograniczenia lub zakazy  
w prowadzeniu określonej działalności gospodarczej w związku  
z wystąpieniem stanu epidemii, w okresie od marca 2020 r. W udzielonej 
odpowiedzi przedstawiono sygnatury spraw, będących w kręgu 
zainteresowania wnioskodawcy, informując jednocześnie, że zostały one 
zamieszczone w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych 
(CBOSA), znajdującej się na stronie podmiotowej Naczelnego Sądu 
Administracyjnego pod adresem: www.orzeczenia.nsa.gov.pl. Odnośnie  
do wpływu spraw skargowych w trybie art. 4171 § 2 k.c., wyjaśniono,  
że roszczenia o charakterze cywilnoprawnym zostały wyłączone  
z postępowania administracyjnego, a co za tym idzie nie wszczynają takiego 
postępowania. W sytuacji, gdy sąd administracyjny orzekł o wydaniu aktu  
z naruszeniem prawa, wówczas strona może dochodzić ewentualnych 
roszczeń odszkodowawczych w procesie cywilnym w trybie art. 4171 § 2 k.c., 
przed sądem powszechnym. 

– informacji dotyczącej przeprowadzonych w latach 2015-2021 szkoleń  
z zakresu prawa ochrony środowiska dla sędziów tutejszego sądu. 
Poinformowano, że we wskazanym okresie nie były realizowane w tutejszym 
sądzie szkolenia w zakresie określonym we wniosku,  

– informacji dotyczącej publikowania przez WSA w Białymstoku orzeczeń 
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (CBOSA). 
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Poinformowano, że udostępnianie orzeczeń wojewódzkich sądów 
administracyjnych reguluje Zarządzenie Nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia 
Centralnej Bazy Orzeczeń i Informacji o Sprawach Sądów Administracyjnych 
i udostępniania orzeczeń przez Internet, zmienione Zarządzeniem Nr 40 
Prezesa NSA z dnia 14 listopada 2018 roku,  którego ujednolicony tekst 
został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej NSA,  

– informacji w kwestii  wpływu wniosków o zbadanie legalności działania 
przepisów o rejestrze Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych 
dla osób kontrolujących spółki handlowe. Poinformowano, że w WSA  
w Białymstoku nie zarejestrowano żadnej sprawy będącej przedmiotem 
wniosku. 

Jeden z wniosków skierowanych do sądu przez Instytut W.P. 
dotyczył kwestii postępowania reprywatyzacyjnego/restytucyjnego 
odnoszącego się do nieruchomości położonej w A. Poinformowano, że nie 
znaleziono spraw odpowiadających wskazanym we wniosku kryteriom.    

Osoba fizyczna osadzona w areszcie śledczym występowała  
o udostępnienie wyroku w sprawie o sygnaturze akt II FSK 3595/13. Wniosek 
ten został przekazany do tutejszego sądu przez Izbę Finansową NSA w celu 
jego rozpoznania. Sprawa została załatwiona w formie przesłania 
wnioskodawcy zanonimizowanego orzeczenia, stanowiącego jego wydruk  
z CBOSA.   

Wśród wniosków kierowanych do tutejszego sądu, cześć z nich 
zawierała zapytania dziennikarzy, którzy zainteresowani byli otrzymaniem 
informacji o wpływie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Białymstoku spraw w przedmiocie kar administracyjnych nakładanych 
przez Sanepid w okresie pandemii. Udzielając odpowiedzi informowano,  
że od marca 2020 roku do dnia wpływu wniosku o informację, 
zarejestrowano określoną liczbę skarg na decyzje P. Państwowego 
Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie kar administracyjnych 
nakładanych przez Sanepid w okresie pandemii. Informowano o stanie 
spraw bądź też terminach ich rozpoznania. 

Ponadto rejestrowano wnioski nadsyłane cyklicznie: 
– z kancelarii prawnej, które były jednorodne i dotyczyły udzielenia 

informacji o wpływie do WSA w Białymstoku spraw, w których stroną  
lub uczestnikiem postępowania był Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska, 

– od osób fizycznych o nadesłanie pytań testowych oraz tematów prac  
w konkursie na stanowisko referendarza czy asystenta sędziego. 
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Wnioski te realizowano poprzez udzielenie informacji  
o interesujących wnioskodawcę sprawach oraz przedstawiano treść pytań 
konkursowych. 

W grupie 14 wniosków o udzielenie informacji w ramach współpracy  
z krajowymi jednostkami organizacyjnymi, autorami były następujące 
podmioty: 
a) organy administracji rządowej i samorządowej, które skierowały  
6 wniosków dotyczących udostępnienia informacji o wpływie i stanie spraw 
ze skarg konkretnie wskazanych stron postępowania oraz przyłączenia się 
do kampanii informacyjnej dotyczącej usług Krajowej Administracji 
Skarbowej, 
b) organizacje naukowe (1 wniosek), dotyczący wypełnienia ankiety 
odnoszącej się do oceny przygotowania studentów Wydziału Prawa UwB  
do pracy zawodowej,  
b) NSA i organy wymiaru sprawiedliwości (12 pism), w których wnioskowały 
o informacje odnoszące się do: 
– zawisłych przed tutejszym sądem spraw, w tym: nadesłanie odpisów 
wskazanych orzeczeń,  
– liczby wystąpień, w latach 2019-2020, tutejszego sądu z zawiadomieniem 
do organów ściągania o popełnieniu przestępstwa złożenia fałszywego 
oświadczenia o stanie majątkowym i dochodach, składanego w trybie  
art. 252§ 1 i 1a p.p.s.a.. Odpowiedziano, że nie było przypadku będąca 
przedmiotem wniosku. 
 W związku z pismem Prezesa NSA z dnia 16 marca 2020 roku 
przekazywano, począwszy od 23 marca 2020 roku w terminach 
cotygodniowych, zbiorcze informacje o liczbie rozpatrzonych spraw  
na posiedzeniach niejawnych w tutejszym sądzie. Zadanie to jest nadal 
realizowane.  

Bezpośrednią formą udzielania informacji dotyczącej działalności 
tutejszego sądu przez Wydział Informacji Sądowej było załatwianie 
interesantów w siedzibie sądu.  

W 357 sprawach udzielono informacji w sekretariacie Wydziału,  
w tym udostępniono akta 260 osobom. Telefonicznych informacji udzielono 
2302. Zatem łączna liczba udzielonych osobiście (ustnych i telefonicznych) 
informacji wyniosła – 2659. Najczęściej informacje te dotyczyły: interpretacji 
pisma sądu, wyznaczenia terminu rozprawy, sposobu zaskarżenia 
orzeczenia, bądź obejmowały ogólne kwestie związane z działalnością sądu, 
zwłaszcza z dopuszczalnością drogi sądowej, z zasadami postępowania 
sądowoadministracyjnego, sposobem uiszczania opłat sądowych, 
prawomocności orzeczeń.  



198 
 

Poza wymienionymi formami działalności, Wydział Informacji 
Sądowej WSA w Białymstoku realizował pozostałe zadania określone w § 5 
Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów 
administracyjnych, w tym prowadził obsługę Biuletynu Informacji Publicznej. 
W roku sprawozdawczym dokonano aktualizacji BIP mającej na celu 
zapewnienie: 
–  dostępności cyfrowej strony internetowej w systemie WCAG 2.1,  
w tym zmiany szaty graficznej strony, 
–  dostępności informacyjno-komunikacyjnej poprzez zapewnienie na stronie 
internetowej informacji o zakresie działalności WSA w Białymstoku w postaci 
elektronicznego pliku zwierającego tekst odczytywalny maszynowo, 
nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym 
do czytania. 

W związku z możliwością dostępu do akt elektronicznych  
lub odwzorowań cyfrowych akt prowadzonych w postaci tradycyjnej, Wydział 
Informacji Sądowej udostępniał akta w „Portalu Akt Sądowych Sądów 
Administracyjnych (Portal PASSA), dostępnym pod adresem: 
https://portal.nsa.gov.pl.  

Przewodniczący Wydziału, pełniąc jednocześnie funkcję Rzecznika 
prasowego sądu udzielał przede wszystkim telefonicznie informacji 
przedstawicielom mediów. Zapytania dziennikarzy dotyczyły przede 
wszystkim spraw budzących zainteresowanie lokalnej społeczności  
np.: skarg na uchwały samorządu terytorialnego, a także pytań o stan spraw, 
treści wydanego orzeczenia i motywach, którymi kierował się skład 
orzekający, prawomocności i skutkach prawnych wyroków oraz informacji 
dotyczących określonych rodzajów spraw. 

_____________________________________________ 
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IX. 
POZAORZECZNICZA DZIAŁALNOŚĆ SĄDU 

 
 

Rok 2021, pomimo panującej od marca 2020 roku pandemii 
koronawirusa SARS-CoV-2, był okresem, w którym miały miejsce 
wydarzenia wiążące się z działalnością WSA w Białymstoku.   

Zmiany personalne jakie nastąpiły w roku sprawozdawczym zarówno 
wśród kadry orzeczniczej jak też zespołu administracyjnego zostały opisane 
we wstępie do niniejszego opracowania. 

Wartym odnotowania wydarzeniem należącym do pozaorzeczniczej 
działalności sądu była wizyta studyjna złożona w Wilnie w dniach 15-17 
września  przez p.o. Dyrektora Sądu oraz kadrę kierowniczą sekretariatów 
orzeczniczych. Wizyta była elementem współpracy nawiązanej między 
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku a Wileńskim 
Okręgowym Sądem Administracyjnym. Prezes Wileńskiego Okręgowego 
Sądu Administracyjnego Pani Jolanta Malijauskienė witając gości z Polski 
odniosła się do współpracy między sądami litewskimi i polskimi, która 
poprzez wymianę wzajemnych doświadczeń pomaga instytucjom sądowym 
obu krajów upowszechniać i poszerzać wiedzę o ich systemach prawnych,  
a także poznawać codzienną pracę sądów w Polsce i na Litwie. W trakcie 
wizyty delegacja z WSA w Białymstoku zapoznała się z funkcjonowaniem 
Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego, wzięła udział w zdalnej 
rozprawie i zwiedziła muzeum tego Sądu. Podczas pobytu na Litwie 
odwiedziła również Naczelny Sąd Administracyjny Litwy, Sąd Rejonowy 
Okręgu Wileńskiego – Wydział Zamiejscowy w Trokach, spotykając się  
z sędziami i pracownikami tych Sądów. 

Aktywnością w działalności pozaorzeczniczej wykazał się Prezes 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku dr Wojciech 
Stachurski, który został ponownie powołany przez Dziekana Wydziału Prawa 
UwB na Członka Rady Konsultacyjnej Wydziału Prawa Uniwersytetu  
w Białymstoku na okres do dnia 31 sierpnia 2024 roku. 

Pod Honorowym Patronatem Prezesa WSA w Białymstoku odbyły się 
w dniach 22-23 kwietnia oraz 7 maja w formie zdalnej na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku Ogólnopolskie Konferencje Naukowe  
nt: "Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii –wnioski de lege lata  
i de lege ferenda" oraz "Przedsiębiorca w dobie pandemii – problemy  
i wyzwania", a także w dniu 14 czerwca konferencja pt.: "Ordynacja 
Podatkowa – stan obecny i kierunki zmian", zorganizowana przez  
Koło Naukowe Prawa Podatkowego Wydziału Prawa – Katedra Prawa 
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Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku. Prezes tutejszego Sądu zgłosił 
swój udział w Radzie Naukowej Konferencji. Ponadto 30 września  ub.r. 
uczestniczył w Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 Wydziału Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku, a 6 października, na zaproszenie Rektora  
i Senatu Uniwersytetu w Białymstoku, wziął udział w Inauguracji Roku 
Akademickiego na Uniwersytecie w Białymstoku. Prezes WSA  
w Białymstoku 3 września uczestniczył w obchodach 70-Lecia Izby 
Adwokackiej w Białymstoku. Natomiast w dniu 11 Listopada,  
na zaproszenie Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa 
Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku, wziął udział  
w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. 

Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku  
dr Andrzej Melezini oraz sędziowie i asesorzy tutejszego sądu brali udział  
w zorganizowanych on-line konferencjach naukowych: 
– 8-9 czerwca pt. „Podatki i opłaty lokalne – Przegląd orzecznictwa”, 
zorganizowanej przez Katedrę Prawa Finansów Publicznych oraz Ośrodek 
Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu, 
– 10-11 czerwca  pt.: „Reformy sądownictwa administracyjnego  
w państwach młodej demokracji”, zorganizowanej przez Katedrę 
Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Wiceprezes sądu w dniach 18-19 czerwca uczestniczył stacjonarnie  
w II Międzynarodowej Konferencji „Mediacja w praktyce mediatora  
i pełnomocnika”, zorganizowanej w trybie hybrydowym przez Centrum 
Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w siedzibie Wydziału Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku, a także w dniach 28-29 września wraz z asesor 
sądowym tutejszego sądu uczestniczyli w trybie hybrydowym  
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Harmonizacja podatku VAT  
w Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość”, zorganizowanej  
przez Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego oraz Centrum Badań  
nad VAT-em Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, we współpracy  
z Mazowieckim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

Sędzia WSA w Białymstoku Dariusz Marian Zalewski, w ramach 
programu wymiany stażowej (Exchange Programme) prowadzonego  
przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN), 
delegowany został w dniach 15-27 listopada 2021 r. na staż w sądzie 
administracyjnym w Santander w Hiszpanii.  

W dniu 8 listopada w 151 Konferencji Podatkowej „VAT z perspektywy 
unijnej i krajowej”, zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów 
Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego wzięli udział w trybie zdalnym sędzia, 
asesor sądowy i asystent sędziego tutejszego sądu. 
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Smutnym wydarzeniem w 2021 roku było pożegnanie, zmarłego w dniu 
13 sierpnia w wieku 70 lat, Profesora zw. dr hab. Eugeniusza Ruśkowskiego, 
który jako jeden z pierwszych sędziów, orzekał od 1 listopada 1994 roku  
do 11 grudnia 1998 roku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym Ośrodku 
Zamiejscowym w Białymstoku. 

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

„Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 
– w numerze 3 i 4 – przytoczono wyrok z dnia 12 grudnia 2013 roku  
w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 741/13 ze skargi na decyzję 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z czerwca 2013 roku  
w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, w którym 
Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, 
– w numerze 5 – omówiono postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 roku  
w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 455/19 ze skargi na czynność 
Miejskiego Konserwatora Zabytków w S. z dnia lutego 2019 r. w przedmiocie 
sporządzenia protokołu kontroli przeprowadzonej w styczniu 2019 r.,  
w którym Sąd postanowił odrzucić skargę. 

„Przegląd Podatkowy” 
– w numerze 5 – przytoczono wyroki WSA w Białymstoku: z dnia 22 stycznia 
września 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 5/21 oddalający 
skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z listopada 
2020 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r., 
z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt  
I SA/Bk 899/20 oddalający skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji 
Skarbowej w B. z października 2020 r. w przedmiocie określenia 
zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w związku  
z naruszeniem warunków zwolnienia od akcyzy nabycia 
wewnątrzwspólnotowego paliwa silnikowego przeznaczonego do użycia  
w pojeździe podczas transportu, 
– w numerze 8 – omówiono wyroki tutejszego sądu: z dnia 27 stycznia  
2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 916/20 ze skargi na decyzję 
Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. z października 2020 r.  
w przedmiocie ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów 
i usług za miesiące sierpień i wrzesień 2017 r., w którym Sąd uchylił 
zaskarżoną decyzję oraz zasądził od Naczelnika P. Urzędu Celno-
Skarbowego w B. na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania 
sądowego oraz z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt   
I SA/Bk 31/21 ze skargi na decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno-
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Skarbowego w B. z listopada 2020 r. w przedmiocie ustalenia dodatkowego 
zobowiązania w podatku od towarów i usług za niektóre okresy rozliczeniowe 
2017 i 2018 r., w którym Sąd uchylił punkt 1 i 3 zaskarżonej decyzji oraz 
zasądził od Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. na rzecz strony 
skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego, 
– w numerze 9 – przytoczono następujące wyroki sądu: z dnia 24 lutego 
2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 64/21 oddalający skargę na 
decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z grudnia 2020 roku   
w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec, kwiecień i maj 2017 
roku oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów  
i usług za ten okres, z dnia 30 września 2020 roku w sprawie o sygnaturze 
akt I SA/Bk 556/20 ze skargi  na postanowienie Dyrektora Krajowej 
Informacji Skarbowej z maja 2020 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia 
postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 
dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej, w którym Sąd uchylił 
zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie z marca 
2020 roku wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz 
zasądził od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz M. Spółka  
z o.o. w B. zwrot kosztów postępowania sądowego. 
– w numerze 11 – przytoczono wyroki Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Białymstoku: z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie  
o sygnaturze akt I SA/Bk 197/21 ze skargi na decyzję Naczelnika P. Urzędu 
Celno-Skarbowego w B. z lutego 2021 roku w przedmiocie określenia straty 
poniesionej w 2014 roku w podatku dochodowym od osób prawnych,  
w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził zwrot kosztów 
postępowania sądowego oraz z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie  
o sygnaturze akt I SA/Bk 159/21 ze skargi na decyzję Naczelnika P. Urzędu 
Celno-Skarbowego w B. ze stycznia 2021 r. w przedmiocie określenia 
zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych  
za 2014 rok, którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził zwrot 
kosztów postępowania sądowego. 

„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 
 – w numerze 3 – zwrócono uwagę na wyrok z dnia 30 października 2019 r. 
w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 371/19 ze skargi ze skargi Prokuratora 
Rejonowego w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w S. ze stycznia 2019 r. w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej 
instancji i stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2012 rok  
P. Sp. z o.o. Sp. k. w B., w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję. 
– w numerze 8 – przytoczono wyrok z dnia 7 października 2020 r. w sprawie 
o sygnaturze akt I SA/Bk 511/20 ze skargi Prokuratora Regionalnego w B. 
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na uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2016 r.  
nr XXV/321/2016 w przedmiocie udzielenia zwolnienia od podatku  
od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną  
na inwestycję początkową, w którym Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej 
uchwały w § 6. 
– w numerze 10 – omówiono kilka wyroków tutejszego sądu: z dnia 14 maja 
2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 112/19 ze skargi na decyzję 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z lutego 2019 roku  
w przedmiocie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za niektóre okresy począwszy od października 2013 roku,  
w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził od SKO w B. zwrot 
kosztów postępowania sądowego, z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie  
o sygnaturze akt I SA/Bk 465/20 ze skargi na decyzję Naczelnika P. Urzędu 
Celno-Skarbowego w B. z lutego 2020 roku w przedmiocie podatku 
dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok od dochodów uzyskanych  
z odpłatnego zbycia udziałów w spółce mającej osobowość prawną,  
w którym Sąd: uchylił decyzje obydwu instancji i umorzył postępowanie 
podatkowe oraz zasądził od Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego  
w B. zwrot kosztów postępowania sądowego, z dnia 19 lutego 2020 roku  
w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 713/19 ze skargi  na decyzję Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej w B. z czerwca 2018 roku w przedmiocie 
określenia odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie płatności zaliczki 
na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące od stycznia  
do grudnia 2005 roku, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz 
zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. zwrot kosztów 
postępowania sądowego, z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie  
o sygnaturze akt II SA/Bk 116/20 ze skargi Prokuratora Regionalnego w B. 
na uchwałę Rady Gminy B. ze stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, w którym Sąd  stwierdził 
nieważność § 3 ust. 4 zaskarżonej uchwały oraz z dnia 22 maja 2013 roku 
w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 168/13 ze skargi na uchwałę Rady 
Miejskiej w D. z lutego 2010 r. w przedmiocie ustalenia opłaty targowej,  
w którym Sąd: 1. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części 
dotyczącej § 3 ust. 1 i § 4, 2. stwierdził, że w zakresie, o którym mowa  
w pkt 1 sentencji wyroku zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu  
do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku. 

„Procedury Administracyjne i Podatkowe” 
– w numerze 1 – omówiono wyrok z dnia 4 października 2019 roku w sprawie 
o sygnaturze akt I SA/Bk 229/19 oddalający skargę na decyzję 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z marca 2019 r.  
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w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości  
za 2013 r., 
– w numerze 2 – powołano się na wyrok z dnia 12 lutego 2019 roku  
w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 689/19 oddalający skargę na oddalający 
skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł.  
z września 2019 r. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności 
podatkowej za zaległości podatkowe E. sp. z o.o. w B. za okres od maja 
2016 roku do sierpnia 2016 roku w podatku od nieruchomości  
wraz z odsetkami. 

 „Monitor Prawniczy” 
– w numerze 8 – omówiono postanowienie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt 
III OZ 19/21 oddalające zażalenie od postanowienia Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Białymstoku z dnia 22 września 2020 roku w sprawie  
o sygnaturze akt II SAB/Bk 106/20, w którym Sąd I instancji odrzucił skargę. 

„Orzecznictwo w sprawach samorządowych” 
 – w numerze 1 – przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Białymstoku z dnia 5 września 2019 roku w sprawie  
o sygnaturze akt II SA/Bk 438/19 na postanowienie Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w S. z kwietnia 2019 r., w przedmiocie uchylenia 
postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i umorzenia 
postępowania, w którym Sąd uchylił zaskarżone postanowienie oraz 
zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. zwrot kosztów 
postępowania sądowego. 

„Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów 
Administracyjnych” 
– w numerze 1 – przytoczono wyrok sądu z dnia 5 września 2019 roku  
w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 438/19 na postanowienie 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z kwietnia 2019 r.,  
w przedmiocie uchylenia postanowienia stwierdzającego obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  
na środowisko i umorzenia postępowania, w którym Sąd uchylił zaskarżone 
postanowienie oraz zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w S. na rzecz skarżących zwrot kosztów postępowania sądowego, 
– w numerze 2 – omówiono wyrok z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie  
o sygnaturze akt II SA/Bk 666/19 ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody P. z lipca 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności 
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uchwały Rady Miasta B. z czerwca 2019 r. w sprawie studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta B., w którym Sąd 
uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze oraz zasądził od Wojewody P. 
na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego, 
– w numerze 4 – przytoczono postanowienie sądu z dnia 9 grudnia 2020 
roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 860/20 ze skargi na pismo 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w B. 
z grudnia 2019 roku w przedmiocie odmowy kontynuowania postępowania o 
dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" z udziałem 
skarżącego, który wstąpił w prawa żony po jej śmierci jako następca prawny, 
w którym Sąd postanowił odrzucić skargę. 

Największą liczbę informacji prezentujących orzeczenia 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku zawarto  
w ogólnopolskim dzienniku „Rzeczpospolita” – 28 oraz w „Dzienniku Gazeta 
Prawna” – 17.  

Komunikaty o publikowanych wyrokach i ich przedmiocie były 
zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 
www.bip.bialystok.wsa.gov.pl w Komunikatach Rzecznika Prasowego Sądu 
w zakładce „Publikacje prasowe i naukowe”.  

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

Orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, 
wydane w okresie sprawozdawczym, były zamieszczane w wersji 
zanonimizowanej w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, 
znajdującej się na stronie internetowej NSA: www.orzeczenia.nsa.gov.pl, 
która jest dostępna również w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego 
sądu: www.bip.bialystok.wsa.gov.pl. 

______________________________________________ 
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X. 
TABELE 

 
 

Tabela 1 – Wpływ i załatwienie spraw oraz stan zaległości w 2021 roku  
w Wydziale I 

 

Miesiąc 
 

Pozostało z 
poprzedniego 

okresu 
Wpłynęło 

ZAŁATWIONO 

Pozostało  
na okres 
następny Łącznie 

w tym: 

Zamknięto na  
rozprawie 

na 
posiedzeniu 
niejawnym 

Styczeń 73 49 55 - 55 
- 

67 

Luty 67 45 42 - 42 
- 

70 

Marzec 70 59 52 - 52 
- 

77 

Kwiecień 77 57 53 - 53 
- 

81 

Maj 81 40 49 - 49 
- 

72 

Czerwiec 72 57 42 37 5 
- 

87 

Lipiec 87 68 40 29 12 
- 

115 

Sierpień 115 60 31 19 12 
- 

144 

Wrzesień 144 59 75 51 24 
- 

128 

Październik 128 44 53 43 10 
- 

119 

Listopad 119 29 65 53 12 
- 

82 

Grudzień 82 54 76 55 21 
- 

60 

RAZEM x 620 633 286 347 
- 

x 
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Tabela 2 – Wpływ i załatwienie spraw oraz stan zaległości w 2021 roku  
w Wydziale II 

 

 
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 oraz SPP). 

Miesiąc 
Pozostało z 

poprzedniego 
okresu 

Wpłynęło 

ZAŁATWIONO 

Pozostało  
na okres 
następny Łącznie 

w tym:  

na 
rozprawie 

na 
posiedzeniu 
niejawnym 

Zamknięto 

Styczeń 180 99 72 - 72 - 207 

Luty 207 91 102 - 100 2 196 

Marzec 196 76 87 - 86 1 185 

Kwiecień 185 116 71 - 66 5 230 

Maj 230 105 103 - 101 2 232 

Czerwiec 232 89 102 49 52 1 219 

Lipiec 219 89 66 32 30 4 242 

Sierpień 242 103 68 21 43 4 277 

Wrzesień 277 119 88 37 49 2 308 

Październik 308 87 125 62 57 6 270 

Listopad 270 85 106 51 53 2 249 

Grudzień 249 112 114 45 69 - 247 

RAZEM x 1171 1104 297 778 29 x 
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Tabela 3 – Załatwienie na rozprawach skarg w latach 2004-2021 
 

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

Od 1 stycznia 2021 do 31 maja 2021 r. działalność orzecznicza Sądu 
odbywała się w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych, 
na których rozpoznano 686 spraw. Od 1 czerwca 2021 r. zostało 
przywrócone orzekanie na rozprawach przy użyciu technik obrazu i dźwięku 
wraz z zapewnieniem rozpraw tzw. „odmiejscowionych”.  Ogółem w 2021 r. 
załatwiono 1753 sprawy. 
  

 
Rok 

Załatwiono na rozprawie 

 
Ogółem 

w tym: 

uwzględniono oddalono 
w inny 
sposób 

2004 1301 350 896 55 

2005 961 208 690 63 

2006 1045 283 696 66 

2007 1176 422 705 49 

2008 994 304 637 53 

2009 1151 354 740 34 

2010 1210 370 786 54 

2011 1164 298 816 50 

2012 1170 262 844 64 

2013 1329 363 896 70 

2014 1539 488 978 73 

2015 1516 286 1167 63 

2016 2034 251 1734 49 

2017 2057 805 1206 46 

2018 1318 403 888 27 

2019 1274 301 934 39 

2020 897 202 547 148 

2021 583 187 392 4 
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Tabela 4 – Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Białymstoku w 2021roku 
 

 
 
 
Tabela 5 – Sprawy niezałatwione pozostające od daty pierwszego wpływu 
skargi do sądu (w tym sprawy, w których nastąpiło wznowienie postępowania 
sądowego) 
 

 

Lp. 
Rodzaj 
sprawy 

 
Wpłynęło 

 

Odrzucon
o skargę 

kasacyjną 

Umorzono 
postępowan
ie kasacyjne 
w trybie art. 

178a 
p.p.s.a. 

Uchylono 
zaskarżony 
wyrok lub 

postanowienie  
i rozpoznano 

sprawę w 
trybie art. 

179a p.p.s.a. 

Przekaza
no do 
NSA 

Raze
m 

w tym 
orzeczeń 
wydanych 

w trybie art. 
179a 

p.p.s.a. 

1 SA 608 - 37 1 6 604 

2 SAB 32 - 2 - - 41 

3 SO - - - - - - 

Raze
m 

(SA+SA
B+SO) 

640 - 39 1 6 645 

 
Lp 

 
 

Rodzaj 
sprawy 

Liczba spraw niezałatwionych: 

powyżej 
3 do 6 

miesięcy 

powyżej  
6 do 12 
miesięcy 

powyżej 
12 

miesięcy  
do 2 lat 

powyżej  
2 do 3 

lat 

powyżej 
3 lat 

1 SA 16 64 19 5 1 

2 SAB 3 - 5 - - 



 

 

2
1

0
 

 
Tabela 6 – Terminowość załatwiania spraw w WSA w Białymstoku w 2021 roku 
 

 

 
Lp. 

 

 
Rodzaj 
sprawy 

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

Ogółem 
 

do 2 
miesięcy 

powyżej 2 
miesięcy 

do 3 
miesięcy 

powyżej 3 
miesięcy 

do 4 
miesięcy 

powyżej 4 
miesięcy 

do 6 
miesięcy 

powyżej 6 
miesięcy 

do 12 
miesięcy 

powyżej 
12 

miesięcy 
do 24 

miesięcy 

powyżej 
24 

miesięcy 

1 SA 1500 1031 293 74 62 19 20 1 

2 SAB 195 144 34 4 12 1 - - 



 

 

2
1

1
 

 
Tabela 7 – Wskaźniki sprawności postępowania w WSA w Białymstoku w poszczególnych miesiącach 
2021 roku 
 

M
ie

s
ią

c
 

W
y

d
z
ia

ł I 

W
y

d
z
ia

ł II 

W
S

A
 

W
p

ły
w

 

Z
a

ła
tw

ie
n

ie
 

P
o

z
o

s
ta

ło
 

n
a

 o
k
re

s
 

n
a

s
tę

p
n

y
 

W
s
k
a

ź
n

ik
 

s
p

ra
w

n
o

ś
c
i 

p
o

s
tę

p
o

w
a

n
ia

 

W
p

ły
w

 

Z
a

ła
tw

ie
n

ie
 

P
o

z
o

s
ta

ło
 

n
a

 o
k
re

s
 

n
a

s
tę

p
n

y
 

W
s
k
a

ź
n

ik
 

s
p

ra
w

n
o

ś
c
i 

p
o

s
tę

p
o

w
a

n
ia

 

W
p

ły
w

 

Z
a

ła
tw

ie
n

ie
 

P
o

z
o

s
ta

ło
 

n
a

 o
k
re

s
 

n
a

s
tę

p
n

y
 

W
s
k
a

ź
n

ik
 

s
p

ra
w

n
o

ś
c
i 

p
o

s
tę

p
o

w
a

n
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I 49 55 67 1,2182 99 72 207 2,8750 148 127 274 2,1575 

II 45 42 70 1,6667 91 102 196 1,9216 136 144 266 1,8472 

III 59 52 77 1,4808 76 87 185 2,1264 135 139 262 1,8849 

IV 57 53 81 1,5283 116 71 230 3,2394 173 124 311 2,5081 

V 40 49 72 1,4694 105 103 232 2,2524 145 152 304 2,0000 

VI 57 42 87 2,0714 89 102 219 2,1471 146 144 306 2,1250 

VII 68 40 115 2,8750 89 66 242 3,6667 157 106 357 3,3679 

VIII 60 31 144 4,6452 103 68 277 4,0735 163 99 421 4,2525 

IX 59 75 128 1,7067 119 88 308 3,5000 178 163 436 2,6748 

X 44 53 119 2,2453 87 125 270 2,1600 131 178 389 2,1854 

XI 28 65 82 1,2615 85 106 249 2,3491 113 171 331 1,9357 

XII 54 76 60 0,7895 112 114 247 2,6667 166 190 307 1,6158 

Raze
m 

I-XII 
620 633 60 1,1374 1171 1104 247 2,6848 1791 1737 307 2,1209 

Dane zawarte w tabeli obejmują Repertoria SA, SAB, SO, SPP (wnioski o przyznanie prawa pomocy 
składane przed wpłynięciem skargi do sądu) 
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 Tabela 8 - Sprawozdanie statystyczne z ruchu i załatwienia spraw za 2021 rok w WSA w Białymstoku 
 

Wydz. 
Typ 

repert. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

I 

SA 73 606 619 619 279 48 230 - 1 340 43 214 70 13 - 60 

SAB 0 8 8 8 7 7 - - - 1 - 1 - - - - 

SO 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 

  73 614 627 627 286 55 230 - 1 341 43 215 70 13 0 60 

II 

SA 152 959 881 856 297 132 162 2 1 559 116 315 110 18 25 230 

SAB 23 180 187 183 - - - - - 183 44 38 85 16 4 16 

SO 2 11 13 13 - - - - - 13 4 1 - 8 - - 

 177 1150 1081 1052 297 132 162 2 1 755 164 354 195 42 29 246 

WSA 

SA 225 1565 1500 1475 576 180 392 2 2 899 159 529 180 31 25 290 

SAB 23 188 195 191 7 7 - - - 184 44 39 85 16 4 16 

SO 2 11 13 13 - - - - - 13 4 1 - 8 - - 

 250 1764 1708 1679 583 187 392 2 2 1096 207 569 265 55 29 306 
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Dane adresowe 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 
ul. Henryka Sienkiewicza 84 

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

 
Prezes WSA 
dr Wojciech Stachurski 
Sekretariat: 
Beata Maciuszko 
tel. (85) 678 40 00   fax (85) 678 40 01 
e-mail: prezeswsa@bialystok.wsa.gov.pl  
 
I Wydział Orzeczniczy 
Przewodniczący Wydziału: 
dr Andrzej Melezini 
Kierownik Sekretariatu: 
Anna Ziniewicz 
tel. (85) 678 40 16    fax (85) 678 40 77 
e-mail: wydzial.pierwszy@bialystok.wsa.gov.pl  
 
II Wydział Orzeczniczy 
Przewodniczący Wydziału: 
Elżbieta Trykoszko 
Kierownik Sekretariatu: 
Magdalena Huszcza 
tel. (85) 678 40 13 
e-mail: wydzial.drugi@bialystok.wsa.gov.pl  
 
Wydział Informacji Sądowej 
Przewodniczący Wydziału – Rzecznik Prasowy Sądu: 
Małgorzata Anna Dziemianowicz 
tel. (85) 678 40 59   fax (85) 678 40 38 
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl  
Kierownik Sekretariatu: 
Elżbieta Trzeciak 
tel. (85) 678 40 69    fax (85) 678 40 38 
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl 
 
p.o. Dyrektora Sądu 
Joanna Warakomska 
tel. (85) 678 40 66    fax (85) 678 40 01 
e-mail: jwarakomska@bialystok.wsa.gov.pl  
 
Oddział Administracyjno-Gospodarczy  
oraz Spraw Ogólnych i Osobowych 
p.o. Kierownika Oddziału: 
Maria Sienkiewicz-Stachjuk 
tel. (85) 678 40 30 fax (85) 678 40 32 
e-mail: msienkiewicz-stachjuk@bialystok.wsa.gov.pl  
 
Oddział Finansowo-Budżetowy 
Kierownik Oddziału: 
Iwona Ostaszewska 
tel. (85) 678 40 42    fax (85) 678 40 44 
e-mail: iostaszewska@bialystok.wsa.gov.pl 


