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WPROWADZENIE
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w związku z treścią § 19 ust.1 pkt 10
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin
wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1177). Przepis ten nakłada na prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego
obowiązek

przedstawienia

informacji

o

rocznej

działalności

sądu,

podlegającej

rozpatrzeniu przez zgromadzenie ogólne stosownie do art. 24 § 4 pkt 1 ustawy z dnia 25
lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz.2107).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie funkcjonował w 2019 roku, jak
dotychczas, w strukturze dwóch wydziałów orzeczniczych, Wydziału Informacji Sądowej
oraz oddziałów: finansowo-budżetowego, spraw ogólnych i osobowych i administracyjnogospodarczego.

Funkcję Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie pełnił
sędzia NSA Grzegorz Jankowski.
Funkcję Przewodniczącej Wydziału I oraz Wiceprezesa pełniła sędzia WSA Anna
Sokołowska. Natomiast funkcję Przewodniczącego Wydziału II pełnił sędzia WSA
Arkadiusz Windak.
Obowiązki Przewodniczącej Wydziału Informacji Sądowej pełniła sędzia WSA Maria
Mysiak.
W roku 2019 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie orzekało
20 sędziów, 4 referendarzy, pracowało 14 asystentów sędziego oraz 46 pracowników
administracyjnych i obsługi.
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I. WPŁYW SKARG I WYNIKI POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

1. Wpływ skarg i sposób ich załatwienia
Z poprzedniego okresu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie do
rozpoznania pozostało ogółem 739 spraw, w tym 706 spraw ze skarg na akty i czynności
administracyjne (oznaczone symbolem SA), 32 skargi na bezczynność i przewlekłość
organów administracyjnych (oznaczone symbolem SAB) oraz 1 wniosek (oznaczony
symbolem SO).
W roku 2019 wpłynęło ogółem 2387 spraw, w tym 2234 skargi na akty i czynności
administracyjne, 133 skargi na bezczynność i przewlekłość organów administracyjnych oraz
20 wniosków. W porównaniu do roku 2018 ogólny wpływ spraw zmniejszył się o 233 sprawy.
Średni miesięczny wpływ skarg w 2019 roku wyniósł 199 skarg, w 2018 r. – 218, w 2017 r. 231 skarg, a w 2016 roku - 248.
Najwięcej skarg wniosły osoby fizyczne – 1406. Osoby prawne wniosły 880 skarg.
W 43 sprawach skarżącymi były organizacje społeczne. Prokurator, jako strona skarżąca
wystąpił w 58 sprawach. Od Rzecznika Praw Obywatelskich nie została wniesiona ani jedna
sprawa.
Załatwionych zostało ogółem 2242 spraw w tym:
•

2090 skarg na akty i czynności, z których 535 (26%) uwzględniono, 1133 (54%)
oddalono, 336 (16%) odrzucono;

•

135 skarg na bezczynność i przewlekłość organów, z których 45 (33%)
uwzględniono, 15 (11%) oddalono, 57 (42%) odrzucono;

•

oraz 17 wniosków (SO).

Na następny okres sprawozdawczy pozostało 756 spraw niezałatwionych (w tym 4
wnioski SO). Dla porównania na koniec 2018 roku pozostałość wynosiła 739 spraw. Tak,
więc ilość spraw niezałatwionych zwiększyła się o 17 spraw.
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Poniższa tabela szczegółowo przedstawia wpływ i załatwienia w poszczególnych
wydziałach:
Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpływ

Załatwienia

Pozostało na
następny okres

SA

SAB

SA

SAB

SA

SAB

SA

SAB

Wydział I

359

5

1005

9

1003

12

335

2

Wydział II

347

27

1229

124

1087

123

390

25

Razem

706

32

2234

133

2090

135

725

27

Udział

określonych

podmiotów

w

sprawach

rozstrzygniętych

w

okresie

sprawozdawczym odpowiednio w Wydziale I i II:
•

Pełnomocników organów administracji państwowej

•

Adwokatów, jako pełnomocników skarżących
i uczestników postępowania

•

- 211 (80 + 131),

Radców prawnych, jako pełnomocników skarżących
i uczestników postępowania

•
•

- 500 (326 + 174),

- 341 (197 + 144),

Doradców podatkowych, jako pełnomocników skarżących
i uczestników postępowania

- 63

(63 + 0)

Prokuratorów

- 22

(0 + 22).

2. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
Nie rozpoznano żadnej sprawy w postępowaniu mediacyjnym.
Postępowanie

uproszczone

jest

szczególnym

rodzajem

postępowania

sądowoadministracyjnego uregulowanym w art. 119–122 p.p.s.a. W 2019 roku w trybie
uproszczonym rozpoznano łącznie 362 sprawy (stanowi to 16% ogółu załatwień). W trybie
tym w 144 sprawach uwzględniono skargę, a w 215 sprawach skarga została oddalona,
3 sprawy załatwiono w inny sposób.
Dla porównania w 2018 r. w tym trybie rozpoznano 422 sprawy (stanowiło to 16% ogółu
załatwień), a w 2017 r. – 420 (14% ogółu załatwień).
W 2019 roku rozpoznano łącznie 67 sprzeciwów od decyzji – w 18 sprawach uwzględniono
sprzeciw, w 36 sprawach oddalono sprzeciw, w 12 sprawach odrzucono sprzeciw.
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Skargi kasacyjne
W 2019 roku, od orzeczeń WSA w Szczecinie wpłynęło 709 (odpowiednio w I i II
wydziale: 438+271) skarg kasacyjnych, z czego 37 (17+20) skarg kasacyjnych odrzucono,
a w 1 sprawie uchylono zaskarżony wyrok.
Do Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazano 662 (431+231) skargi
kasacyjne.
W odniesieniu do załatwionych 2225 skarg (1015+1210) w 2019 roku zaskarżalność
stanowiła 32%.
W poszczególnych Wydziałach zaskarżalność kształtowała się następująco:
•

Wydział I – 43%

•

Wydział II – 22%
Wpływ i załatwienia skarg kasacyjnych w 2019 r. w poszczególnych wydziałach:
Załatwionych przez NSA
(stan na 31.12.2019 r.)

Ilość skarg kasacyjnych

Rodzaj
sprawy

Wpływ skarg
kasacyjnych

Odrzuconych
przez WSA

Przekazanych
do NSA

Ilość skarg
Oddalonych

Uwzględnionych

W inny
sposób

Wydział I

438

17

431

363

80

11

Wydział II

271

20

231

199

42

12

Ogółem

709

37

662

562

122

23

3. Grzywny
W 2019 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na podstawie art.
55 § 1, art. 149 § 2 i art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi – wpłynęło ogółem 40 wniosków o
wymierzenie grzywny/przyznanie sumy pieniężnej, załatwiono 44 wnioski, 12 spraw
uwzględniono, w 20 sprawach wnioski oddalono, a 10 załatwiono w inny sposób.
•

W trybie art. 55 § 1 p.p.s.a, na ogólną liczbę 14 wniosków, grzywnę wymierzono
w 8 sprawach, w 2 sprawach oddalono wniosek, 2 sprawy załatwiono w inny sposób;

•

W trybie art. 149 § 2 p.p.s.a, wpłynęło 23 wnioski, w 4 sprawach wymierzono
grzywnę, w 15 wniosek oddalono, w inny sposób załatwiono 7 spraw;
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•

W trybie art. 154 § 1 p.p.s.a. wpłynęły 2 skargi, w 1 sprawie oddalono wniosek, 1
sprawę załatwiono w inny sposób;

•

W 2019 roku w 2 sprawach przyznano sumę pieniężną od organu z art. 149 § 2
p.p.s.a, w ogólnej kwocie 700 zł.

•

Z art. 154 § 7 p.p.s.a. o przyznanie sumy pieniężnej wpłynął 1 wniosek, który
oddalono.
W okresie sprawozdawczym na podstawie art. 155 § 1 i 2 p.p.s.a. nie wysłano

postanowienia sygnalizacyjnego do organu.
Prawo pomocy
W okresie sprawozdawczym wpłynęło 286 wniosków o przyznanie prawa pomocy
(odpowiednio w Wydziale I – 110 i II – 176).
Rozpatrzono łącznie 271 wniosków, przyznając prawo pomocy w całości w 66
sprawach (37+29), przyznając prawo pomocy w części w 33 sprawach (4+29), w 109
sprawach (48+61) odmówiono przyznania prawa pomocy, w 41 sprawach wniosek
pozostawiono bez rozpoznania (16+25), a 22 sprawy załatwiono w inny sposób (11+11).
Wydatki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na opłacenie pomocy prawnej w
roku sprawozdawczym, świadczonej przez adwokatów, radców prawnych i doradców
podatkowych wyniosła 38 362,33 zł.
W roku 2018 wydatki te wynosiły 53 194,74 zł, a w 2017 roku - 104 453,76 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego w WSA w Szczecinie zostały 262 sprawy
niezałatwione, w których od pierwszej rejestracji skargi do sądu upłynęło powyżej:
•

3 do 6 miesięcy – pozostało do załatwienia 192 sprawy,

•

6 do 12 miesięcy - 43 sprawy,

•

12 miesięcy do 2 lat - 15 spraw,

•

2 do 3 lat - 8 spraw,

•

3 lat – pozostały 4 sprawy.
We wszystkich tych sprawach są podejmowane czynności na bieżąco. W większości

spraw zostały wyznaczone terminy przypadające na kolejny okres sprawozdawczy.
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II. WYBRANE PROBLEMY ORZECZNICTWA

Sprawy z zakresu budownictwa.
Sprawy o symbolu 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny,
ochrona przeciwpożarowa
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu
W grupie spraw o symbolu 6010 na uwagę zasługuje sprawa o sygnaturze II SA/Sz
239/19, której przedmiotem było zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie
pozwolenia na odbudowę dachu domu letniskowego na działce, na której znajduje się
również budynek jednorodzinny skarżącego oraz jego przebudowę, związaną ze zmianą
sposobu użytkowania jednego z pomieszczeń na magazyn broni. W sprawie tej organ
I instancji odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
uznając, że planowana inwestycja jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w kontekście możliwości lokalizacji na terenie elementarnym 10M (tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, z zaleceniem lokalizacji usług
nieuciążliwych), jedynie usług nieuciążliwych. Organ odwoławczy, utrzymując z mocy
zaskarżoną decyzję podzielił stanowisko organu pierwszej instancji, iż planowana inwestycja
nie odpowiada zawartym w planie miejscowym przepisom, odnoszącym się do możliwości
zabudowy terenu elementarnego 10M, w szczególności zaś do lokalizowania tam usług
nieuciążliwych. Sąd nie podzielił poglądu organu, wyrażonego w zaskarżonej decyzji
wskazując na to, że organ rozpoznając wniosek w tym zakresie winien był pochylić się nad
przedmiotem działalności, którą skarżący zamierza prowadzić w kontekście jej uciążliwości
lub jej braku, w tym nad wymogami, jakie w świetle przepisów dotyczących broni i amunicji
winien spełniać planowany do zrealizowania magazyn jako pomieszczenie towarzyszące
działalności szkoleniowej, również w kontekście oddziaływania na nieruchomości sąsiednie,
a takich ustaleń organ nie poczynił.
Sąd zwrócił także uwagę na to, że w rozpoznawanej sprawie organ I instancji
poinformował skarżącego o treści art. 79a k.p.a. jednakże zastosowanie tego przepisu
w sytuacji, gdy przedmiotem sporu jest odmienna interpretacja przepisów planu
miejscowego, jest co najmniej dyskusyjne. Przepis art. 79a k.p.a. stanowi konkretyzację
i uzupełnienie obowiązków wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. Jego celem jest zapobieganie
sytuacjom, w których strona dysponuje dodatkowymi dowodami na okoliczności istotne dla
wykazania zasadności jej żądania albo może je łatwo uzyskać, a z powodu braku
odpowiedniej wiedzy o potrzebnych dowodach bądź o sposobie oceny wcześniej
przedstawionych dowodów - nie korzysta z takiej możliwości. Chodzi przy tym o to, aby
strona nie została zaskoczona negatywnym rozstrzygnięciem sprawy oraz zmuszona do
7

zaskarżenia decyzji i przedstawiania tych dodatkowych dowodów dopiero na etapie
postępowania odwoławczego. Oczywistym jest, że organem, który w pierwszej kolejności
winien informować stronę o możliwości wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie
zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane i skutkach z tym związanych,
powinien być organ I instancji. W rozpoznawanej sprawie organ powołany wyżej przepis
zastosował niewłaściwie, niezgodnie z ratio legis, celem w jakim przepis ten wprowadzono.
Organ nie powiadomił skarżącego, że na skutek odmiennej interpretacji planu miejscowego
odmówi zatwierdzenia projektu dotyczącego odbudowy dachu domu letniskowego
i udzielenia w tym zakresie pozwolenia na budowę, gdyż wypowiedział się jedynie co do
magazynu broni objętego wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania, a taki zakres informacji
w świetle przepisu art. 79a jest – zdaniem Sądu – niewystarczający, tym bardziej ze
skarżący na tym etapie postępowania występował bez profesjonalnego pełnomocnika.
Okoliczności te przesądziły o konieczności uchylenia zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją
decyzji organu I instancji.
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny
stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego
W sprawie o sygnaturze II SA/Sz 255/19 WSA w Szczecinie orzekł o uchyleniu
zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji. Przedmiotem tej sprawy
była ocena zasadności orzeczenia nakazu rozbiórki budynku suszarniczo-magazynowego
z czyszczeniem i sortowaniem nasion wraz z zapleczem socjalno-technicznym i niezbędną
infrastrukturą zewnętrzną. W toku wszczętego postępowania legalizacyjnego, w związku ze
stwierdzeniem, że inwestycja realizowana jest niezgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, na inwestora został nałożony obowiązek

sporządzenia i przedstawienia

projektu zamiennego w terminie 3 miesięcy od daty jej otrzymania. Decyzja ta została
doręczona stronie w dniu 13 marca 2018 r., a zatem termin dostarczenia dokumentów
upłynął w dniu 14 czerwca. Inwestor pismem z dnia 17 października 2018 r. zwrócił się
z prośbą o przedłużenie terminu dostarczenia dokumentacji projektowej w związku z brakiem
kontaktu z architektem, któremu zostało zlecone opracowanie architektoniczne. Organy obu
instancji uznały wniosek za bezzasadny, bowiem nie można przedłużyć terminu, który już
upłynął. Sąd nie podzielił stanowiska organu wyrażonego w uzasadnieniu zaskarżonej
decyzji uznając, że niedotrzymanie terminu wykonania obowiązku dostarczenia dokumentacji
przez inwestorów nie może być podstawą do orzeczenia nakazu rozbiórki, czyli do
zastosowania art. 51 ust. 5 ustawy Prawo budowlane. Wskazał, że w orzecznictwie sądów
administracyjnych podnosi się, że skoro wyznaczony przez organ termin ma jedynie
charakter procesowy, może być zatem ustalony przez organ stosownie do okoliczności
sprawy, to może też zostać wydłużony na żądanie stron. Organ dysponuje w tym zakresie
tzw. luzem administracyjnym, gdyż zakres i bieg tego terminu nie wynika wprost z przepisu
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prawa, lecz z woli organu administracji. Dlatego też uznanie przez organ, nawet po upływie
ww. terminu, że obowiązek został wykonany daje podstawę do legalizacji zabudowy, która
nie narusza prawa ani interesów prawnych innych niż inwestorzy uczestników postępowania
administracyjnego. Za błędny Sąd uznał pogląd, iż złożenie projektu zamiennego po upływie
wyznaczonego terminu jest równoznaczne z niewykonaniem nałożonego na inwestora
decyzją obowiązku. W konsekwencji Sąd zalecił organowi zbadanie złożonego przez
inwestora projektu budowlanego zamiennego.
Przedmiotem sprawy o sygnaturze II SA/Sz 260/19 była odmowa zatwierdzenia
projektu rozbiórki i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę. Postępowanie dotyczyło rozbiórki
budynku usytuowanego na granicy działki, a projekt rozbiórki pierwotnie przewidywał
zamurowanie otworów w budynku sąsiednim, celem zabezpieczenia go przed wpływem
warunków atmosferycznych, do czasu wybudowania nowego budynku. W toku postępowania
projekt został zmieniony w ten sposób, że zaniechano zamurowania otworów w budynku
sąsiednim, a w to miejsce przewidziano na działce inwestora, przed rozpoczęciem prac
rozbiórkowych, wykonanie ściany osłonowej jako zabezpieczenia poprzez podtrzymanie
fragmentu stropu żelbetowego oraz zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi.
Rozpatrując odwołanie właściciela działki sąsiedniej, który podnosił, że prace rozbiórkowe
będą się wiązały z koniecznością wkroczenia na teren jego działki, organ II instancji uznał,
że inwestor nie posiadał jego zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
W ocenie organu, była ona niezbędna, bowiem zakres prac rozbiórkowych przewidywał
ingerencję w ścianę budynku usytuowanego na działce sąsiedniej. Zdaniem organu,
budynek podlegający rozbiórce stanowi bowiem funkcjonalną całość z budynkiem
usytuowanym na działce sąsiedniej, co przesądzało o konieczności uzyskania zgody
właściciela nieruchomości sąsiedniej na wykonanie prac. W związku z brakiem tej zgody
organ odwoławczy orzekł o uchyleniu decyzji organu I instancji i odmowie zatwierdzenia
projektu rozbiórki i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę.
W wyroku z dnia 10 maja 2019 r., którym orzeczono o uchyleniu zaskarżonej decyzji,
Sąd wyjaśnił, że rolą organu w tym przypadku było dokonanie oceny, czy wniosek zawiera
wymagane prawem elementy, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy Prawo budowlane i, w
przypadku pozytywnej jego weryfikacji, wydanie pozwolenia na rozbiórkę, ewentualnie, gdy
jest on obarczony brakami, uniemożliwiającymi nadanie mu dalszego biegu – wezwanie
inwestora do uzupełnienia wniosku. Organy administracji publicznej nie są natomiast
uprawnione do dokonywania merytorycznej oceny zasadności takiego wniosku lub trafności
rozwiązań

techniczno-budowlanych

w

nim

przyjętych.

Rękojmię

prawidłowego

przeprowadzenia robót rozbiórkowych stanowi w takim przypadku sporządzenie projektu
rozbiórki (o ile jest on załączony do wniosku) przez osobę legitymującą się odpowiednimi
uprawnieniami, a następnie wykonywanie prac związanych z rozbiórką przez osoby
z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie budownictwa. Sąd podkreślił, że w świetle
utrwalonego orzecznictwa sądów administracyjnych, zgoda, o której mowa w art. 33 ust. 4
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pkt 1 ustawy Prawo budowlane, dotyczy właściciela obiektu, który podlega rozbiórce. Nie jest
natomiast wymagana zgoda właścicieli nieruchomości sąsiednich, nawet w takich
przypadkach, gdy budynek podlegający rozbiórce jest usytuowany na granicy działki, bądź
posiada wspólną ścianę z innym budynkiem. Sąd wskazał także, że oświadczenie
o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane jest wymagane w postępowaniu
o udzielenie pozwolenia na budowę, natomiast wniosek dotyczył pozwolenia na rozbiórkę.
W ocenie Sądu, brak było podstaw do żądania od skarżącego oświadczenia o prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, skoro wykazano, iż projekt rozbiórki
został zmodyfikowany w taki sposób, że w budynku sąsiednim żadne prace budowlane nie
będą wykonywane, a realizacja planowanego zamierzenia zamknie się w granicach działki
inwestora. W przypadku, gdyby zaistniała konieczność prowadzenia robót rozbiórkowych
w taki sposób, że konieczne stałoby się wejście na nieruchomość sąsiednią, zastosowanie
znajdzie art. 47 ustawy Prawo budowlane. Wówczas ewentualne wyrażenie zgody
i uzgodnienie jej warunków, w tym przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania
z obiektu, a także ewentualnej rekompensaty z tego tytułu, odbywać się winno na zasadach
przewidzianych w ust. 1 i 2 tego przepisu.
W sprawie o sygnaturze II SA/Sz 333/19 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji.
Przedmiotem tej sprawy było orzeczenie nakazu rozbiórki budynku gospodarczego
o wymiarach 6,0 x 4,45 m z tarasem o wym. 1,6 x 4,45 m (użytkowanego sezonowo jako
budynek letniskowy na wynajem). Przyczyną wydania decyzji o rozbiórce było ustalenie
przez organ I instancji, że wymiary obiektu nie odpowiadają wymiarom wynikającym
z dokonanego zgłoszenia, a jego usytuowanie, jakkolwiek zgodne z dokonanym
zgłoszeniem, narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Materialnoprawną podstawę decyzji o rozbiórce stanowił art. 49b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r., poz. 1202). Organ II instancji zaskarżoną decyzję
utrzymał w mocy.
Uchylając decyzje organów obu instancji Sąd zwrócił uwagę na to, że organ
architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia dokonanego w dniu 28
sierpnia 2014 r., zaś w świetle obowiązujących w dacie zgłoszenia przepisów Prawa
budowlanego dopuszczalna była budowa, na podstawie zgłoszenia, budynku gospodarczego
o wymiarach w nim wskazanych. Sąd uznał, że skoro inwestor skutecznie zgłosił staroście
zamiar wybudowania budynku gospodarczego na stanowiącej jego własność działce,
a zgłoszenie to zostało przyjęte bez sprzeciwu ze strony organu, zaś budynek został
zrealizowany niezgodnie ze zgłoszeniem, to nie sposób – co do zasady – przyjąć, że w takiej
sytuacji organ nadzoru budowlanego winien stosować procedurę przewidzianą dla obiektów
budowlanych zrealizowanych bez wymaganego przepisami zgłoszenia, czyli procedurę
uregulowaną we wskazanym art. 49b ustawy. Przepis ten dotyczy bowiem rozbiórki lub
legalizacji obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo
wniesienia

sprzeciwu

przez

organ

administracji
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architektoniczno-budowlanej.

Sąd

przypomniał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany jest pogląd,
iż zgłoszenie wykonania określonych robót budowlanych i brak sprzeciwu właściwego
organu wyklucza twierdzenie, że roboty budowlane były wykonywane w warunkach
uzasadniających stosowanie art. 49b ustawy Prawo budowlane, chyba że zamiarem
inwestora było obejście prawa polegające na wystąpieniu ze zgłoszeniem robót
budowlanych, chociaż wiedział on, że zgłaszana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia
na budowę. Sąd wskazał, że rozpoznając sprawę zrealizowanego budynku gospodarczego,
organ nadzoru budowlanego całkowicie pominął możliwość rozpatrzenia sprawy w oparciu
o przepisy art. 51 ust. 1 w zw. z art. 51 ust. 7 ustawy Prawo budowane. Przepisy te znajdują
bowiem zastosowanie do sytuacji, w której inwestor realizując obiekt budowlany odstąpił od
warunków zgłoszenia oraz w zakresie rodzajów decyzji umożliwiają znacznie bardziej
elastyczne rozstrzygnięcie sprawy niż przepisy art. 49b tej ustawy. Regulacje art. 51
przyznają organom nadzoru budowlanego szereg możliwości władczego nakazania
doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, w tym
ewentualnego doprowadzenia zrealizowanego obiektu budowlanego do stanu zgodnego ze
zgłoszeniem – bądź przez wydanie decyzji o rozbiórce obiektu lub jego części (art. 51 ust. 1
pkt 1), decyzji o doprowadzeniu obiektu do stanu poprzedniego (art. 51 ust. 1 pkt 1), bądź
decyzji o nałożeniu obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych (art.
51 ust. 1 pkt 2). Jednocześnie Sąd wyjaśnił, że zaniechanie wniesienia sprzeciwu przez
właściwy organ, na skutek zgłoszenia budowy, nie stanowi podstawy do uznania, że obiekt
budowlany w takiej sytuacji nie może podlegać rozbiórce. Z woli ustawodawcy postępowanie
w takiej sytuacji winno toczyć się w trybie art. 50 i 51 Prawa budowlanego.
W sprawie o sygnaturze II SA/Sz 419/19 organ I instancji wydał nakaz rozbiórki altany
ogrodowej. Organ II instancji nie uwzględnił odwołania, w którym inwestor podnosił, że obiekt
został, zgodnie z sugestią organu, doprowadzony do zgodności z przepisami ustawy Prawo
budowlane, regulaminu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych i utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Sąd rozpatrując skargę,
wskazał na to, że w przypadku altan ogrodowych znajdujących się na terenach rodzinnych
ogrodów działkowych, znajduje zastosowanie regulacja szczególna, tj. art. 2 pkt 9a ustawy
z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176).
Zgodnie z tym przepisem przez altanę działkową należy rozumieć wolno stojący budynek
rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na
terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz
o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do
powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna
powierzchnia nie przekracza 12 m2. Sąd podzielając ustalenia organu w zakresie
powierzchni zabudowy i charakteru obiektu budowlanego wskazał, że nakaz rozbiórki części
obiektu budowlanego można wydać wówczas, gdy część ta da się wydzielić bez uszczerbku
dla reszty określonej całości, innymi słowy aby można było ją rozebrać bez konieczności
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ingerencji w pozostałą część obiektu. Zastosowany przez organ art. 48 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane ma charakter restytucyjny, czyli ma na celu przywrócenie do stanu pierwotnego
terenu, na którym doszło do tzw. samowoli budowlanej. Nie można zatem pominąć takich
stanów faktycznych, w których budynek przed rozbudową nie naruszał przepisów w zakresie
dopuszczalnej powierzchni lub istnieje możliwość dokonania rozbiórki obiektu, w taki sposób,
bez uszczerbku dla reszty określonej całości, że jego powierzchnia po rozbiórce będzie
spełniała kryterium zajęcia powierzchni. Samowola wówczas dotyczy wyłącznie fragmentu
tego obiektu, decydującego o przekroczeniu dopuszczalnej normy powierzchni. Odnośnie
nowopowstałej bryły i konstrukcji obiektu organ powinien ustalić uprzednio w sposób
niebudzący wątpliwości, że samowola dotyczyła obiektu jako całości. Prawidłowa wykładnia
art. 48 ustawy Prawo budowlane powinna prowadzić do wniosku, że dopiero, gdy się okaże,
że nie ma prawnych lub technicznych warunków do częściowej rozbiórki obiektu, organ
może orzec jego rozbiórkę w całości. Jak podnosił sam organ II instancji w uzasadnieniu
zaskarżonej decyzji, budynek wybudowany w 2008 r. miał powierzchnię 24,8 m2. W innym
fragmencie uzasadnienia zaskarżonej decyzji, organ II instancji wskazywał, że „...gdyby
strona dokonała częściowej rozbiórki przedmiotowej altany, w wyniku której jej powierzchnia
nie przekroczyłaby 35 m2, organy rozważyłyby umorzenie niniejszego postępowania...".
W ocenie Sądu, samo stwierdzenie realizacji rozbudowy skutkującej przekroczenie
powierzchni dopuszczalnej art. 2 pkt 9a u.r.o.d. nie uprawniało organu I instancji do wydania
nakazu rozbiórki całego obiektu w sytuacji, gdy nie ustalono, czy przedmiotowe naruszenie
można byłoby wyeliminować bez uszczerbku dla reszty legalnie wzniesionego budynku.
Na tym etapie postępowania w przedmiotowej sprawie ocena organów, że zachodzi
konieczność zastosowania art. 48 § 1 i 4 ustawy Prawo budowlane była co najmniej
przedwczesna, a więc wadliwa. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy jak wynika
z twierdzeń skarżącego i akt postępowania pracownicy organu nadzoru budowlanego
I instancji wcześniej zajmowali niejednoznaczne stanowisko w tej kwestii, sugerując
rozwiązanie, do którego skarżący się dostosował, lecz które – w świetle przepisów prawa
w przedstawionej wyżej wykładni – nie mogły przynieść pożądanego przez skarżącego
rezultatu. W ocenie Sądu, organ winien był z urzędu rozważyć czy możliwe jest
doprowadzanie terenu działki do stanu pierwotnego, poprzez usunięcie tylko fragmentów
altany działkowej skarżącego. Powyższe stanowiło podstawę uchylenia decyzji organów obu
instancji.
W sprawie II SA/Sz 513/19 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją
decyzję organu I instancji. Organy orzekły o nakazie rozbiórki domku letniskowego,
wybudowanego w warunkach samowoli budowlanej, z powodu jego niezgodności
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w zakresie konstrukcji i kształtu
dachu. Pozostałe parametry obiektu, w tym jego usytuowanie nie naruszało ani przepisów
techniczno-budowlanych, ani ustaleń miejscowego planu. W ocenie Sądu, nakazanie
rozbiórki budynku w tej sprawie było przedwczesne, bowiem organy nie rozważyły
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możliwości doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem, w tym ustaleniami planu
miejscowego, ewentualnie jego częściowej rozbiórki. Sąd podkreślił, że nakaz rozbiórki nie
jest orzekany bezwzględnie, w tym znaczeniu że stwierdzenie przez organ faktu zaistnienia
samowoli budowlanej nie implikuje wprost nałożenia na stronę obowiązku rozbiórki danego
obiektu budowlanego. Przed orzeczeniem rozbiórki organ nadzoru budowlanego ma
obowiązek zbadania wszystkich okoliczności sprawy, w celu ustalenia ponad wszelką
wątpliwość, czy w myśl obowiązujących przepisów prawa, legalizacja danego obiektu
budowlanego rzeczywiście nie jest dopuszczalna.

Sprawy z zakresu dróg publicznych i transportu drogowego.
W roku 2019 z tego zakresu Sąd rozpatrywał sprawy w przedmiocie:
- rejestracji pojazdu,
- prawa jazdy,
- wynagrodzenie za dozór pojazdów,
- zatwierdzenie organizacji ruchu,
- zajęcia pasa drogowego,
- dróg publicznych,
- transportu drogowego,
oraz dwie skargi na uchwały jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wyłączenia dróg
z użytkowania i jedną w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
Do Sądu wpłynęły tylko trzy sprawy dotyczących rejestracji pojazdu z czego dwie
zostały rozpoznane i obie zasługują na uwagę.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 586/19 Sąd oddalając skargę na wydaną w wyniku
wznowienia postępowania decyzję uchylającą decyzję o rejestracji pojazdu i odmawiającą
jego rejestracji wskazał, że skoro fakt przerobienia numerów rejestracyjnych pojazdu istniał
w dacie rejestracji pojazdu, to trafnie organ wznowił postępowanie administracyjne i uchylił
decyzję o rejestracji pojazdu, a następnie odmówił jego rejestracji, jakkolwiek błędnie
przyjęta została podstawa wznowienia postępowania. Sąd podzielił zaprezentowany w
skardze pogląd, iż właściwą podstawą wznowienia powinien być art. 145 § 1 pkt 1 K.p.a.
zamiast 145 § 1 pkt 5 tej ustawy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że decyzja o rejestracji
pojazdu została wydana w oparciu o dowody, które okazały się fałszywe, a fałsz ten, w
świetle załączonej do akt postępowania opinii biegłego, jest oczywisty. Sąd podzielił również
wyrażony w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji pogląd, iż pozostawienie w obiegu prawnym
decyzji o rejestracji pojazdu w tej sytuacji stałoby w sprzeczności z poczuciem
sprawiedliwości społecznej i pewności prawa. Decyzja o rejestracji takiego pojazdu
sankcjonowałaby bowiem fałsz dowodu rejestracyjnego, zawierającego innego dane, aniżeli
dane

zarejestrowanego

pojazdu

i

dopuszczałaby

zawierającym takie nieprawdziwe dane.
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W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 753/19 Sąd, oddalając skargę Prokuratora
Rejonowego na decyzję odmawiają stwierdzenia nieważności decyzji o rejestracji pojazdu,
za właściwe uznał stanowisko Kolegium w kwestii braku jakichkolwiek podstaw prawnych
i przesłanek do unieważnienia, wydanej zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, decyzji
o rejestracji pojazdu. Jednocześnie podzielił stanowisko Kolegium, że skoro spełnione
zostały wszystkie przesłanki do rejestracji pojazdu na rzecz wnioskodawczyni, to organ
zobligowany był wydać decyzję o rejestracji pojazdu, wydając jednocześnie na rzecz nowego
właściciela dowód rejestracyjny, zalegalizowane tablice rejestracyjne, nalepkę kontrolną
i kartę pojazdu. Prawidłowo wydana decyzja o rejestracji samochodu potwierdza rzeczywisty
i udokumentowany stan rzeczy nabycia prawa własności przedmiotowego pojazdu i w tym
zakresie nie można przyjąć, że decyzja ta, znajdująca uzasadnienie w okolicznościach
faktycznych, popartych dokumentami i w przepisach prawa, w razie wykonania wywołałaby
czyn zagrożony karą. Zastrzeżenia, które zgłasza Prokurator wobec indywidualnego
oznaczenia nr rejestracyjnego pojazdu, należy odnosić wprost do czynności materialnotechnicznej wydania tablic rejestracyjnych o danym, indywidualnym wyróżniku, a nie
względem aktu o rejestracji pojazdu. Natomiast weryfikacji - w kontekście przesłanek
stwierdzenia nieważności z art. 156 k.p.a. - podlegać może wyłącznie decyzja o rejestracji
pojazdu, zaś dokonana w ramach procedury rejestracji czynność materialno-techniczna
wydania indywidualnych tablic rejestracyjnych o określonym, na wniosek strony, wyróżniku
podlega wzruszeniu na innych, prawem przewidzianych zasadach, jeśli zachodzą ku temu
podstawy. Uznanie za wadliwy, czy za niezgodny z prawem wyróżnik na tablicach
rejestracyjnych nie wiąże się automatycznie z koniecznością wyeliminowania „całej” decyzji
o rejestracji pojazdu i nie stanowi o jej nieważności.
Wśród spraw dot. prawa jazdy na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt II SA/Sz
1251/18, w której Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie cofnięcia uprawnień do
kierowania pojazdami. Sąd nie podzielił stanowiska skarżącego, z którego wynika, że
jednoczesne wejście w życie uchylenia przepisów i odroczenia obowiązywania tego
uchylenia nie jest możliwe i że w takim przypadku należało uznać, że uchylenie art. 140
p.r.d. było skuteczne, a skoro tak to nie można było odroczyć go w czasie. Zdaniem Sądu,
przeważające znaczenie przy ocenie powyższej kwestii ma jednoczesne wejście w życie obu
zmian przepisów, co oznacza, że ostatnim dniem w którym można było przesunąć w czasie
obowiązywanie przepisu uchylającego art. 140 p.r.d., był dzień, w którym uchylenie miało
stać się faktem. Konsekwencją tego poglądu jest przyjęcie, że ustawodawca czasowo
wstrzymał wejście w życie regulacji, które uniemożliwiłyby zastosowanie sankcji w postaci
pozbawienia uprawnień do kierowania pojazdami w stosunku do kierowców, którzy popełnili
przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art.
86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości
o ponad 30 km/h lub art. 98 k.w.
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W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 432/19 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji
orzekające o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w wyniku wykonania
orzeczonego wyrokiem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów
mechanicznych na okres 2 lat. Za niesporne uznał, że mocą prawomocnego wyroku Sądu
Rejonowego IV Wydział Grodzki z dnia 20 grudnia 2005 r., sygn. akt VI K 611/05 skarżący
został uznany za winnego popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., za co wymierzona
została skarżącemu kara 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania na okres próby wynoszący 4 lata oraz tytułem środka karnego orzeczony został
wobec skarżącego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat.
Wyrok ten uprawomocnił się 28 grudnia 2005 r. Sąd karny przekazał ten wyrok organowi do
wykonania w dniu 27 marca 2006 r. Dokonując analizy przepisów ustawy Kodeks karny Sąd
stwierdził, że w momencie orzekania w sprawie przez organ I instancji w dniu 18 stycznia
2018 r., nastąpiło przedawnienie stosowania środka karnego orzeczonego w wyroku
orzekającym wobec skarżącego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a w
konsekwencji nastąpiło zatarcie skazania (art. 76 § 1 i 2 oraz art. 107 § 6 k.k.). Natomiast
niewykonanie w odpowiednim czasie środka karnego, o którym mowa w art. 39 pkt 3 k.k.
orzeczonego obok kary, nie ma wpływu na wydłużenie okresu zatarcia skazania.
Konsekwencją tego jest - zgodnie z treścią art. 106 k.k. - uznanie skazania za niebyłe, co
oznacza, że powoływanie się na wyrok skazujący jest niedopuszczalne. Wyrok skazujący to
nie tylko orzeczenie o winie, ale również zawarte w nim rozstrzygnięcia, będące tego
następstwem (kary, środki karne, środki związane z oddaniem sprawcy próbie, itd.) i ściśle
z sobą powiązane.
Sąd rozpoznał również kilka skarg prokuratorów na uchwały rad powiatu
w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego
z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
W sprawach II SA/Sz 1186/18, II SA/Sz 1219/18, II SA/Sz 1327/18, II SA/Sz 1336/18,
II SA/Sz 5/19, II SA/Sz 70/19 i II SA/Sz 646/19 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonych
uchwał przyjmując, że brak wskazania w uzasadnieniu projektu tego aktu argumentów
odwołujących się do kryteriów ustawowych, przejawiających za przyjęciem konkretnych
rozwiązań, prowadzi do wniosku, że ustalenie stawek nie zostało poprzedzone szczegółową
kalkulacją, w tym nie wzięto pod uwagę kryteriów, o których mowa w art. 130a ust. 6 u.p.r.d.,
w szczególności nie przeanalizowano kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na
terenie powiatu. Wobec powyższego Sąd zgodził się ze stanowiskiem prokuratorów
odnoszącym się do istotnego naruszenia prawa art. 130a ust. 6 u.p.r.d. – w zakresie w jakim
dotyczy nieuwzględnienia przez organ uchwałodawczy rzeczywistych kosztów usuwania
i przechowywania pojazdów.
Natomiast w sprawach II SA/Sz 111/19 i II SA/Sz 277/19 Sąd skargi prokuratorów
oddalił. W tej ostatniej sprawie Sąd zauważył, że w uzasadnieniu uchwały zaniechano
przedstawienia szerszej argumentacji, tym niemniej organ w odpowiedzi na skargę jak i na
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rozprawie, ustosunkowując się do zarzutów prokuratora, wskazał na konkretne okoliczności,
które przemawiały za przyjęciem stawek w określonej w uchwale wysokości. W ocenie Sądu,
analiza zaskarżonej uchwały, w świetle wyjaśnień organu udzielonych w toku postępowania
sądowego prowadzi do wniosku, że uchwała została podjęta zgodnie z delegacją ustawową
i wytycznymi, określonymi w art. 130a ust. 6 p.r.d.
Spośród spraw w przedmiocie zajęcia pasa drogowego na uwagę zasługuje sprawa o
sygn. akt II SA/Sz 28/19. Oddalając skargę na decyzję zezwalającą na lokalizację przyłącza
wodociągowego w pasie drogowym wg szczegółowej lokalizacji określonej na planie
sytuacyjnym stanowiącym integralną część decyzji oraz po przyjęciu określonych w decyzji
warunków, Sąd stanął na stanowisku, że uznaniowy charakter takiej decyzji uprawnia organ
do nakładania na inwestora warunków dodatkowych innych niż wskazane w art. 39 ust. 3a
ustawy o drogach publicznych, a także upoważnia do modyfikowania przepisów ustawy
i przepisów wykonawczych regulujących kwestie zakładania urządzeń i przywrócenia pasa
drogowego do stanu poprzedniej użyteczności. Uznaniowe kształtowanie obowiązków
inwestora w tym zakresie podyktowane jest tym aby na skutek zlokalizowania w pasie
drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego nie zostały naruszone elementy techniczne drogi oraz aby nie
przyczyniło się to do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo
zmniejszenia wartości użytkowej drogi. Sąd zauważył, że skarżącym pozwolenia na
realizację zadania co do zasady udzielono (po upływie terminu gwarancji). Wcześniejsza
natomiast realizacja zadania, słusznie obwarowana została warunkiem. Sąd wskazał także,
używając argumentum a fortiori i wnioskując w oparciu o zasadę a maiori ad minus, iż skoro
właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie
drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, jeżeli ich umieszczenie
miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy,
przebudowy lub remontu dróg, to tym bardziej może na umieszczenie takiej infrastruktury
zezwolić pod warunkiem, że jej umieszczenie nie doprowadzi do utraty uprawnień z tytułu
gwarancji lub rękojmi.
W sprawach o sygn. akt II SA/Sz 553/19 oraz II SA/Sz 554/19 Sąd rozpoznając skargi
Wojewody stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał zarządu powiatu w przedmiocie
wyłączenia dróg z użytkowania uznając, że podjęte zostały z istotnym naruszeniem prawa,
polegającym na podjęciu uchwał przez organ niewłaściwy. Sąd wskazał, że ze stanowiących
podstawę podjęcia zaskarżonych uchwał przepisów art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie
powiatowym oraz art. 6a ust. 2 i art. 10 ust. 1-3 ustawy o drogach publicznych nie wynika
upoważnienie dla zarządu powiatu do podjęcia uchwały w sprawie wyłączenia drogi
z użytkowania. Analizując pozostałe przepisy ustawy o samorządzie powiatowym oraz
ustawy o drogach publicznych Sąd także nie dostrzegł regulacji, które upoważniałyby zarząd
powiatu do podjęcia uchwały o wyłączeniu drogi z użytkowania. Z art. 19 ust. 1 i 2 pkt 3
ustawy o drogach publicznych wynika, że zarząd powiatu jest zarządcą dróg powiatowych.
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W art. 20 wymienione zostały zadania, które w szczególności należą do zarządcy drogi,
a wśród nich wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów
inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia (pkt 14). Zaskarżona uchwała
zarządu powiatu nie dotyczy jednak sytuacji zamknięcia drogi z uwagi na bezpośrednie
zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia. Istotą jej podjęcia była chęć wyłączenia drogi
z użytkowania, o charakterze trwałym, skutkującego pozbawieniem jej statutu drogi
publicznej – powiatowej. Analizując przepis art. 20 pkt 14 ustawy o drogach publicznych Sąd
zauważył, że skoro zamknięcie drogi przez jego zarządcę może nastąpić jedynie w ściśle
określonych przez ustawodawcę przypadkach, to tym bardziej nie jest on uprawniony do
samodzielnego decydowania o jej trwałym wyłączeniu z użytkowania. Ponadto trwałe
wyłączenie z użytkowania danej drogi powiatowej niesie ze sobą ten skutek, że wpływa na
dotychczasowy przebieg istniejących dróg powiatowych. Tymczasem, zgodnie z art. 6a ust.
3 ustawy o drogach publicznych, ustalenie przebiegu istniejących dróg powiatowych
następuje w drodze uchwały rady powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów,
prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga.
Konsekwencją ww. wyroków jest wyrok o sygn. akt II SA/Sz 555/19, w którym Sąd
stwierdził nieważność uchwały rady powiatu w przedmiocie pozbawienia kategorii dróg
powiatowych. Zdaniem Sądu, wobec stwierdzenia nieważności uchwał zarządu powiatu
o wyłączeniu z użytkowania dróg objętych zaskarżoną uchwałą rady powiatu, brak jest
możliwości pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii bez jednoczesnego zaliczenia ich do
nowej kategorii.
Na uwagę zasługuje również sprawa o sygn. akt II SA/Sz 701/19 Sąd, stwierdzając
nieważność § 5 ust 1 pkt 5 załącznika nr 2 zaskarżonej uchwały, podzielił stanowisko
Prokuratora, że rażąco sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa pozostaje zapis,
w

którym

rada miejska

objęła

zerową stawką

opłaty

za parkowanie

pojazdów

samochodowych w strefie płatnego parkowania pojazdy wyposażone w identyfikatory
(upoważnienia) wydawane przez Burmistrza. Wynikający z u.d.p. zakres upoważnienia do
określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości opłaty za postój samochodów w strefie
płatnego parkowania i sposobu jej pobierania, nie uprawnia rady gminy do przekazania
organowi wykonawczemu gminy upoważnienia do wskazania osób, którym przysługuje
prawo korzystania z ulgowych opłat (stawki zerowej). Tym samym Sąd zgodził się ze
stanowiskiem

Prokuratora,

że swobodę

w

ustanowieniu

stawki

zerowej,

zgodnie

z upoważnieniem z art. 13b ust. 4 pkt 2 u.d.p., ma tylko i wyłącznie rada gminy.

Sprawy z zakresu gier losowych i zakłady wzajemne.
W 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozpoznał 56 skarg
zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.
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Przedmiotem oceny Sądu były decyzje w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
z tytułu urządzania gier na automatach, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm., w skrócie: „u.g.h.”).
Większość rozpoznanych w tym zakresie skarg dotyczyło decyzji odnoszących się do
urządzania gier w okresie poprzedzającym wejście w życie nowelizacji przepisu art. 89
u.g.h., który z dniem 1 kwietnia 2017 r. został zmieniony przez art. 1 pkt 67 ustawy z dnia 15
grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2017 r., poz. 88, w skrócie "ustawa nowelizująca").
W takich przypadkach, mimo że sprawy nie były zakończone przed 31 marca 2017 r.,
sąd w wydanych wyrokach jednolicie orzekał, stwierdzając, że prawidłowo organy orzekające
stosowały w sprawach przepis art. 89 u.g.h. w brzmieniu sprzed nowelizacji, tj. w brzmieniu
obowiązującym do dnia 31 marca 2017 r.
Ponadto w sprawach tych została utrzymana dotychczasowa linia orzecznicza
i wszystkie rozpoznawane skargi podlegały oddaleniu.
Przykładowo w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 778/18, w której stwierdzenie naruszenia
przepisów u.g.h. miało miejsce w dniu 21 marca 2015 r., decyzja organu I instancji wydana
została w dniu 6 września 2016 r., a decyzja organu odwoławczego w dniu 15 maja 2018 r.,
Sąd stwierdził że organ odwoławczy trafnie zastosował w ocenianej sprawie przepisy u.g.h.
w brzmieniu obowiązującym w dniu kontroli, a także w dniu wydania decyzji organu I instancji
pomimo, iż w dniu wydawania decyzji organu odwoławczego obowiązywały już przepisy
ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie u.g.h. oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2017 r., poz. 88) – dalej: "ustawa nowelizująca", która weszła w życie w dniu 1 kwietnia
2017 r.
W ustawie nowelizującej ustawodawca nie zamieścił przepisów przejściowych
regulujących kwestę właściwego prawa materialnego do stanów faktycznych zaistniałych
przed 1 kwietnia 2017 r. albo spraw wszczętych i nie zakończonych przed tą datą. W takiej
sytuacji, rozstrzygając o tym czy dać pierwszeństwo zasadzie dalszego działania przepisów
dotychczasowych, czy też zasadzie bezpośredniego działania ustawy nowej, należy
uwzględniać okoliczności konkretnej sprawy, charakter przepisów podlegających zmianie,
biorąc jednocześnie pod uwagę skutki, jakie może wywołać przyjęcie jednej lub drugiej
zasady. Na bezpośrednie działanie ustawy nowej, do zdarzeń mających miejsce przed jej
wejściem w życie, ustawodawca powinien zdecydować się tylko w sytuacji, gdy za tym
przemawia ważny interes publiczny, którego nie można wyważyć z interesem jednostki
(orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego K 9/92 - OTK 1993 cz. I str. 69 i nast., K 14/92 - OTK
1993 cz. II str. 328 i nast.). Poza tym, bezpośrednie działanie prawa nowego niesie liczne
zagrożenia w postaci naruszenia zasady zaufania obywatela do państwa, zasady ochrony
praw nabytych, czy też zasady nieretroakcji prawa, które to zasady wynikają z konstytucyjnej
zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) – vide: uchwała
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2006 r., I OPS 1/06.
18

W sytuacjach, kiedy ustawodawca nie wypowiada się wyraźnie w kwestii przepisów
przejściowych, należy więc przyjąć, że nowa ustawa ma z pewnością zastosowanie do
zdarzeń prawnych powstałych po jej wejściu w życie, jak i do tych, które miały miejsce
wcześniej jednak trwają dalej - po wejściu w życie nowej ustawy.
Taka sytuacja nie zaistniała jednak w rozpoznawanej sprawie. Stwierdzone naruszenie
przepisów u.g.h. zakończyło się bowiem w dniu kontroli, tj. 21 marca 2015 r. Nadto, organ
I instancji orzekał na podstawie przepisów aktualnych zarówno na dzień kontroli jak
i wydania decyzji pierwszoinstancyjnej. 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.
Dodatkowo Sąd zauważył, że zastosowanie tych przepisów w nowym brzmieniu
spowodowałoby niekorzystne skutki z punktu widzenia skarżącego, bowiem kara pieniężna
przewidziana w zmienionym przepisie wymierzana wobec urządzającego gry hazardowe bez
koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia w przypadku gier na
automatach wynosi 100.000 zł od każdego automatu (art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 4
pkt 1 lit. a u.g.h.), a wobec urządzającego gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji,
udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia, który narusza warunki zatwierdzonego
regulaminu, udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia lub
prowadzi gry na automatach do gier, urządzeniu losującym lub urządzeniach do gier bez
wymaganej rejestracji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gry
w przypadku gier urządzanych na podstawie koncesji lub zezwolenia wynosi do 200.000 zł,
a w przypadku gier urządzanych na podstawie zgłoszenia do 10.000 zł (art. 89 ust. 1 pkt 2
w związku z ust. 4 pkt 2 u.g.h.). Porównując zatem sankcje wynikające z art. 89 u.g.h.
w dawnym i nowym brzmieniu nie budzi wątpliwości, że na gruncie dotychczasowych
przepisów sankcja za urządzanie gier wbrew przepisom ustawy, poza kasynem gry, jest
łagodniejsza w stosunku do sankcji przewidzianej znowelizowanym przepisem.
Sąd podzielił także stanowisko organów co do tego, że art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h. nie
jest przepisem technicznym w rozumieniu art. 1 pkt 11 dyrektywy 98/34/WE 37
wymagającym notyfikacji Komisji Europejskiej powołując się w tym zakresie na pogląd
wyrażony w uchwale NSA w składzie siedmiu sędziów II GPS 1/16 i nie znajdując podstaw
do przedstawienia NSA omawianego zagadnienia prawnego do ponownego rozstrzygnięcia.
W ocenie Sądu, brak też podstaw do sugerowanego w skardze wystąpienia z pytaniem
prejudycjalnym do TSUE co do wykładni przepisów ww. dyrektywy w zakresie obowiązku
notyfikacji Komisji Europejskiej przepisów technicznych.
Sąd podzielił także stanowisko organów, że poddane kontroli urządzenia umożliwiały grę na
automatach w rozumieniu art. 2 ust. 3 u.g.h. Wskazują na to ustalenia i wnioski wynikające
z przeprowadzonego eksperymentu procesowego a także opinie biegłego sądowego
włączone do materiału dowodowego sprawy. Badane automaty służy bowiem do celów
komercyjnych, albowiem warunkiem jego uruchomienia było zakredytowanie przez grającego
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gotówki. Można na nich rozgrywać gry o wygrane pieniężne oraz rzeczowe w postaci
punktów kredytowych umożliwiających prowadzenie kolejnych gier, w których gra zawiera
element losowy. Wynik uzyskiwany w każdej grze jest niezależny od umiejętności grającego
lub jego zdolności psychomotorycznych i intelektualnych. Nie ma on wpływu na to w jakiej
konfiguracji zatrzymują się i układają symbole skutkujące wygraną.
Sąd zgodził z organem odwoławczym, iż skarżący spełnia przesłanki do uznania go
za "urządzającego grę" w rozumieniu przepisów u.g.h. Przepisy u.g.h. nie podają definicji
pojęcia "urządzający grę", a tylko, że urządzający grę podlega ukaraniu na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 u.g.h. Istotne jest też przy tym ustalenie, że gra na automacie została urządzona
poza kasynem gry. Uznać więc należy, że kara pieniężna przewidziana w tym przepisie
może być nałożona na właściciela automatu, jak i na inną osobę, która zorganizowała
przedsięwzięcie polegające na urządzaniu gier na automatach poza kasynem w sytuacji gdy
osoba taka była zaangażowana w proces urządzania tych gier, w tym czerpała z nich zyski.
Sąd, mając na względzie ustalenia organów, zgodził się ze stanowiskiem, że skarżący
podejmując czynności związane z uzgodnieniem warunków wstawienia automatu do lokalu
z inną osobą, umiejscowieniem automatów i podłączeniem go do sieci elektrycznej
niezbędnej do jego funkcjonowania, włączaniem/ wyłączaniem automatów, realizacją
wygranej pieniężnej, zapewnił warunki do korzystania z gier zainstalowanych na wstawionym
do jego lokalu automacie do gier hazardowych, gdyż a zatem niewątpliwie zorganizował
klientom lokalu przedsięwzięcie w postaci gier na automatach.
Wskazano także, że z akt administracyjnych nie wynika jednocześnie, aby skarżący
dysponował koncesją na prowadzenie kasyna albo zezwoleniem wydanym na podstawie
u.g.z.w., które w chwili kontroli jeszcze nie wygasło. W tym stanie sprawy, organy
prawidłowo uznały, że istnieją podstawy do wymierzenia skarżącemu kary za urządzanie gier
na automacie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 u.g.h.
Za niezasadny Sąd uznał również zarzut naruszenia art. 165b § 1 O.p., gdyż przepis
dotyczy sytuacji przeprowadzenia uprzedniej kontroli podatkowej na podstawie art. 280
i nast. O.p. Natomiast przeprowadzone przez funkcjonariuszy celnych w dniu 21 marca 2015
r. czynności zostały podjęte w trybie przepisów o postępowaniu karno-skarbowym w związku
z podejrzeniem popełnienia czynu określonego w art. 107 § 3 k.k.s. W sprawie nie
prowadzono zatem kontroli podatkowej w rozumieniu O.p.
Sąd zaprezentował nadto w tym zakresie stanowisko, że konstrukcja art. 165b O.p. ma
zastosowanie do zobowiązań, w których ma zastosowanie "samo wymiar" (por. H.
Dzwonkowski, O.p. Komentarz, Legalis 2018, t. 2 do art. 165b), a tym samym nie sposób
zastosować tego przepisu w odniesieniu do kar administracyjnych.
Oddalając skargę Sąd stwierdził, że nie doszło w sprawie do naruszenia przepisów
postępowania ani przepisów prawa materialnego.
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W sprawie o sygn. akt: II SA/Sz 833/18 przedmiotem oceny Sądu były decyzje
w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach wydane
na podstawie m.in. art. 89 u.g.h. w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2017 r.
Zaskarżoną decyzją wymierzono osobie prawnej karę z tytułu urządzania gier
hazardowych w dniu 18 lipca 2017 r. bez koncesji na sześciu automatach.
Rozpoznając przedmiotową sprawę Sąd na wstępie stwierdził, że nowelizacja art. 90 ust. 1
u.g.h. zachowała dotychczasową zasadę ustalania właściwości miejscowej organu pierwszej
instancji do wydania decyzji w przedmiocie kar pieniężnych z tytułu urządzania gier na
automatach poza kasynem gry według kryterium terytorialnego. O właściwości decyduje
miejsce, w którym dany podmiot urządza grę hazardową, a od 1 kwietnia 2017 r. także –
lokalizacja niezarejestrowanego automatu.
Ponadto, w ocenie Sądu, od decyzji w zakresie przedmiotowej kary pieniężnej, po
reorganizacji i konsolidacji służb celnych i skarbowych, służy odwołanie do dyrektora izby
administracji skarbowej. Skoro właściwy miejscowo dla kontrolowanego podmiotu na dzień
zakończenia postępowania (wydania decyzji w pierwszej instancji) był Naczelnik Urzędu
Celno-Skarbowego i podległy instancyjnie Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej
i pozostający w jego zasięgu terytorialnym, to ten Dyrektor był właściwy do rozpatrzenia
odwołania.
W ocenie Sądu, na skarżącą zasadnie została nałożona kara administracyjna za
prowadzenie działalności w zakresie urządzania gier na sześciu automatach poza kasynem
gry, bez wymaganej koncesji, skoro stan nielegalnego urządzania gier stwierdzono w czasie
kontroli w zakresie przestrzegania przepisów u.g.h. w dniu 18 lipca 2017 r., kiedy
funkcjonariusze organu I instancji ujawnili w przedmiotowym lokalu, sześć gotowych do
eksploatacji automatów do gier, których prawnym dysponentem była skarżąca, co zostało
udokumentowane protokołem przeszukania, protokołem oględzin rzeczy oraz protokołem
eksperymentu procesowego.
Sąd zauważył, że z akt sprawy nie wynikało aby skarżąca posiadała koncesję na
prowadzenie kasyna gry, lub zezwolenie na urządzanie gier na automatach w salonach gier
lub gier na automatach o niskich wygranych, o którym mowa w art. 129 ust. 1 u.g.h., czy też
by zgłosiła urządzanie gier.
Sąd potwierdził zasadność uznania (na podstawie przeprowadzonego eksperymentu
procesowego), że zatrzymane w dniu kontroli urządzenia do gier oferowały gry w rozumieniu
u.g.h., nie podzielając stanowiska strony, że istniała potrzeba zasięgnięcia opinii osoby
posiadającej wiadomości specjalne. Przeprowadzony natomiast w trakcie kontroli przez
funkcjonariuszy eksperyment procesowy był możliwym do zastosowania, jak każdy inny
dozwolony przez prawo instrument procesowy. W ocenie Sądu, z opisu przeprowadzonego
eksperymentu wynika, że gra na przedmiotowych automatach nie dawała uczestnikowi
żadnego wpływu na ustawienie wirtualnych bębnów, a tym samym w żaden sposób nie
wpływał on na pojawiające się układy, brak było również elementu zręcznościowego.
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Ponadto cechy psychofizyczne gracza, w tym jego zdolności/umiejętności manualne oraz
intelektualne, nie miały wpływu na przebieg rozgrywanych gier. Rezultat gry był
nieprzewidywalny i niezależny od woli gracza, a tym samym gry miały charakter losowy.
W ocenie Sądu również wnioski skarżącej dotyczące konieczności przeprowadzenia dowodu
z opinii jednostki badającej, były bezpodstawne, gdyż ustalenie charakteru gry w drodze
opinii jednostki badającej nie znajduje zastosowania w toku postępowania o nałożenie kary
pieniężnej za prowadzenie gier bez stosownych uprawnień. W ocenie Sądu, zgromadzony
materiał dowodowy pozwalał na poczynienie miarodajnych ustaleń faktycznych, stąd też
zarzut co do niekompletnego materiału dowodowego (polegającego na zaniechaniu
dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii jednostki badającej, o której mowa w art.
23f u.g.h. ewentualnie z opinii biegłego z zakresu elektroniki i informatyki na okoliczność
ustalenia charakteru gier dostępnych na urządzeniach), nie mógł zostać uwzględniony.
W ocenie Sądu, organy rzetelnie zebrały wystarczający (pełny) materiał dowodowy,
dokonały jego wnikliwej oceny (rozpatrzenia) akcentując jego wzajemną koherentność
i wykazały przesłanki zastosowania przepisów u.g.h., zawierając stosowne rozważania
wyjaśniające wszelkie istotne kwestie w uzasadnieniach decyzji. W szczególności organy
wskazały

w

uzasadnieniu

decyzji

przesłanki

ustalenia

losowego

charakteru

gier

prowadzonych na spornych urządzeniach, okoliczności urządzania gier poza kasynem,
a także że skarżąca była urządzającym gry na automatach. Sąd, biorąc pod uwagę ustalenia
poczynione w toku kontroli i zawarte w protokołach: oględzin miejsca, protokołu
przeszukania, protokołu oględzin, a w szczególności protokołu eksperymentu procesowego
uznał, że losowy charakter gier przeprowadzanych na przedmiotowych urządzeniach nie
powinien budzić wątpliwości. Wskazał, że z protokołu eksperymentu procesowego oraz
utrwalonego za pomocą urządzenia rejestrującego przebiegu czynności (płyta DVD)
jednoznacznie wynikało, że urządzenia były eksploatowane w celach komercyjnych skoro
przeprowadzenie gry wymagało wsunięcia do automatu banknotu. Uczestnik gry
(funkcjonariusz) nie miał wpływu na wynik gry, gdyż po wciśnięciu przycisku uruchomiana
była gra, po czym nie mógł oddziaływać na układ symboli graficznych i moment zatrzymania
gry i nie miał możliwości przewidzenia jej wyniku. Można zatem uznać, że gra była losowa.
Umożliwiała, także uzyskanie wygranych w postaci punktów kredytowych, które umożliwiały
przeprowadzenie gry bez konieczności kredytowania, a urządzenie miało funkcje wypłaty
uzyskanej wygranej. Eksperyment przeprowadzony przez funkcjonariuszy potwierdził losowy
charakter

gier

przeprowadzanych

na

przedmiotowych

automatach,

zajętych

się

w przeszukiwanym lokalu, co znalazło odzwierciedlenie w decyzjach organów.
Zdaniem

Sądu,

przeprowadzonego

nie

przez

było

żadnych

funkcjonariuszy

podstaw,
organu

aby
I

kwestionować
instancji

wartość

eksperymentu,

przeprowadzonego w trybie przepisów Kodeksu postępowania karnego (art. 211 k.p.k.),
który to dowód, następnie prawidłowo na podstawie postanowienia organ I instancji włączył
do wszczętego postępowania w sprawie o wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier
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na automatach poza kasynem gry. Sąd zauważył też, że protokół z ww. eksperymentu nie
był eksperymentem w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 14 KAS, gdyż z akt nie wynika, że została
wszczęta kontrola w rozumieniu art. 54 KAS. Kontrola tak wymagałaby wydania:
postanowienia

o

wszczęciu

kontroli,

upoważnienia

do

kontroli

dla

osób

jej

przeprowadzających, protokołu kontroli i ewentualnych dalszych aktów, np. decyzji.
Wynik przeprowadzonego eksperymentu, tak jak to podkreślał organ, najlepiej
odzwierciedla stan automatu i charakter przeprowadzanych na nim gier i jego możliwości,
które w tym przypadku są uzależnione od konkretnego oprogramowania. Opis przebiegu
konkretnych gier obrazuje, jak faktycznie urządzenie było wykorzystane.
Zdaniem Sądu, w sprawie nie doszło do naruszenia ogólnych zasad postępowania
administracyjnego, w tym zasady prawdy materialnej i kompletności materiału dowodowego.
Postępowanie organów w zakresie gromadzenia materiału dowodowego nie musiało
pozostawać więc w zgodzie z oczekiwaniami skarżącej, odnośnie do rodzaju środków
dowodowych.
Sąd oddalił wnioski dowodowe złożone w skardze w postaci opinii biegłych,
stwierdzając,

że

są

to

środki

dowodowe

niedopuszczalne

w

postępowaniu

sądowoadministracyjnym. Sąd odmówił przeprowadzenia zawnioskowanych dowodów
z postanowień Sądów Rejonowych – wydziałów karnych – na okoliczność ich treści,
a w szczególności braku elementu losowości i charakteru losowego gier logicznych
przeprowadzanych na zatrzymanych urządzeniach, uwzględniając zarówno uzupełniający
charakter postępowania dowodowego w toku postępowania sądowoadministracyjnego oraz
brak związania treścią postanowień wydawanych przez sądy karne.

Sprawy z zakresu podatku od towarów i usług, zobowiązania podatkowe.
W 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał 303 orzeczenia
oznaczone symbolem 6110 (podatek od towarów i usług), w tym 88 wyroków oddalających
skargę, 17 wyroków uchylających decyzje organów administracji publicznej, 11 wyroków
uchylających zaskarżoną interpretację indywidualną.
W sprawie I SA/Sz: 161/18 spór dotyczył kwestii związanych z uprawnieniem gminy,
jako jednostki samorządu terytorialnego, do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tzw.
wydatków mieszanych (tj. związanych jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi,
czynnościami zwolnionymi oraz zdarzeniami spoza zakresu przepisów o podatku od towarów
i usług) poniesionych do 31 grudnia 2015 r., co do których ewentualne prawo gminy do
korekty

podatku

naliczonego

nie

uległo

przedawnieniu

na

podstawie

przepisów

szczególnych, w sytuacji, gdy przepisy u.p.t.u. nie wskazywały, w jaki sposób wydatki te,
bezpośrednio i wyłącznie, przyporządkować do jednej kategorii czynności, w tym
z koniecznością uwzględniania przy realizacji tego uprawnienia innych, niż współczynnik
proporcji sprzedaży, metod alokacji podatku naliczonego.
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Sąd zwrócił uwagę, że w orzeczeniu prejudycjalnym z 8 maja 2019 r. C-566/17
mającym za przedmiot wniosek złożony przez WSA we Wrocławiu w postępowaniu: Związek
Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przeciwko Szefowi Krajowej Administracji
Skarbowej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że artykuł 168 lit. a) dyrektywy
Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od
wartości dodanej (Dz. Urz. UE z dnia 11 grudnia 2006 r. Nr L 347 s. 1) należy interpretować
w ten sposób, że sprzeciwia się on praktyce krajowej zezwalającej podatnikowi na pełne
odliczenie podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem przez niego towarów i usług
w celu prowadzenia zarówno działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, jak
i działalności niemającej charakteru gospodarczego, która nie wchodzi w zakres stosowania
VAT, ze względu na brak we właściwych przepisach podatkowych szczególnych uregulowań
dotyczących kryteriów i metod podziału, które umożliwiłyby podatnikowi określenie części
tego VAT naliczonego, którą należy uważać za związaną, odpowiednio, z jego działalnością
gospodarczą i z działalnością niemającą charakteru gospodarczego.
W ocenie Sądu, oceny trafności sformułowanych w skardze zarzutów należało dokonać
z uwzględnieniem powyższego wyroku. W tym kontekście za zdezaktualizowaną należało
uznać uchwałę NSA z 24 października 2011 r. I FPS 9/10 w zakresie, w jakim pozwalała na
stwierdzenie, że brak w prawie krajowym kryteriów podziału kwot podatku naliczonego
pomiędzy działalność gospodarczą i działalność niemającą charakteru gospodarczego, do
czasu uregulowania tej kwestii, pozwala na pełne odliczenie takiego podatku. Sąd zaznaczył
przy tym, że w wyroku z 2 lipca 2019 r., sygn. akt I FSK 119/17 NSA stwierdził, że
zastosowanie wykładni przedstawionej w omawianym wyroku TSUE nie wymaga wszczęcia
procedury przewidzianej w art. 269 § 1 p.p.s.a. z uwagi na zasadę zapewnienia pierwszeństwa
i efektywności tego prawa, jak również na zasadę ekonomiki procesowej.
Sądy krajowe są zobowiązane interpretować, w miarę możliwości, prawo krajowe
w sposób zgodny z prawem Unii. Skoro natomiast obowiązek wykładni zgodnej nie może
służyć jako podstawa do dokonywania wykładni prawa krajowego contra legem, to sądy
krajowe w danym wypadku powinny zmienić utrwalone orzecznictwo, jeżeli opiera się ono na
interpretacji prawa krajowego, której nie da się pogodzić z celami dyrektywy.
Według Sądu art. 86 ust. 1 u.p.t.u. (będący implementacją art. 168 Dyrektywy)
definiuje zakres prawa do odliczenia w sposób precyzyjny i nie dawał przed 2016 r. prawa do
pełnego odliczenia VAT w sytuacji, gdy podatnik świadczył jednocześnie działalność
opodatkowaną VAT i pozostającą poza zakresem ustawy. Wydana interpretacja pozwala na
prawidłowe, zgodne z zasadami podatku VAT, częściowe odliczenie podatku. Gminie
przysługuje zatem prawo do odliczenia VAT naliczonego tylko w takim zakresie, w jakim
zakupy

towarów

i

usług

można

przyporządkować

działalności

podlegającej

VAT

w rozumieniu u.p.t.u., Dyrektywy i związanej z czynnościami opodatkowanymi VAT.
Prawidłowo stwierdził więc organ interpretacyjny, że obowiązkiem gminy jest przypisanie
konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane,
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czyli tzw. alokacji podatku do czynności podlegających opodatkowaniu i niepodlegających
opodatkowaniu. Proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 u.p.t.u. należy stosować wyłącznie
do tej części podatku naliczonego, która będzie związana z działalnością gospodarczą
gminy. Sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą
opodatkowaną należy do obowiązków strony. która zna specyfikę, organizację i podział
pracy w swojej jednostce. Dopiero po takim odpowiednim pomniejszeniu wartości nabytych
towarów i usług podatnik może dokonywać ustalenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3
u.p.t.u., tj. proporcji pomiędzy czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi, bo tylko do
takich czynności odnosi się ten przepis.
Sąd oddalił skargę gminy. Wyrok jest nieprawomocny.
W sprawie I SA/Sz 896/18 spór sprowadzał się do ustalenia, czy stronie przysługuje
prawo do zastosowania 5% stawki opodatkowania VAT dla sprzedaży posiłków i dań
prowadzonej w systemie ”drive in” i „walk through”, wewnątrz punktów sprzedaży (na
miejscu) czy też sprzedaż tę należy traktować jako świadczenie usług, związanych
z wyżywieniem i opodatkować stawką 8% VAT.
Zdaniem Skarżącego realizowana przez niego sprzedaż produktów spełniała warunki
dostawy wskazane w art. 7 ust. 1 u.p.t.u. odpowiednio art. 14 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE.
Czynności o charakterze usługowym (obróbka cieplna, podanie produktów, czy też
umożliwienie ich spożycia przy stoliku) były elementem wspomagającym całą transakcję
dostawy towarów. W związku z powyższym klasyfikacji statystycznej nie podlega usługa
związana z dostawą, a wyłącznie towar i jego dostawa.
Zdaniem organów ww. świadczenia skarżącego nie były dostawą lecz stanowiły
usługi. Organy wywiodły swoje stanowisko z art. 98 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE, z którego
wynika, że państwa członkowskie mogą obniżać stawki podatku względem posiłków i dań
gotowych, gdy czynności, których są one przedmiotem, są kwalifikowane zarówno jako
dostawa towarów, jak i świadczenie usług. Dotyczy to towarów o podstawowym znaczeniu
lub usług pracochłonnych. Ustęp 3 art. 98 dyrektywy 2006/112/WE stanowi, że przy
stosowaniu stawek obniżonych państwa członkowskie mogą stosować nomenklaturę
scaloną, aby precyzyjnie określić zakres danej kategorii. Polska skorzystała z tej możliwości
w art. 5a u.p.t.u., stąd przepisy dotyczące obniżonych stawek podatku od towarów i usług
odwołują się do symboli PKWiU: dla kodu PKWiU 10.85 "Gotowe posiłki i dania" stawka
podatku wynosi 5%, a dla kodu PKWiU ex 56 "Usługi związane z wyżywieniem" (usługi
restauracyjne i pozostałe usługi gastronomiczne oraz catering), stawka podatku wynosi 8% i to ta stawka powinna mieć zastosowanie w sprawie, gdyż Skarżący świadczy usługi
związane z wyżywieniem.
Sąd przyznał rację organom podatkowym. Podatnik zobowiązany był do prowadzenia
swojej działalności w zgodności z zasadami i wskazówkami ustanowionymi przez M. oraz
zgodnie z systemem „drive in” i „walk through” (z możliwością konsumpcji poza lokalem),
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„food court” (z możliwością konsumpcji w wyznaczonym miejscu galerii handlowej) oraz
w lokalu.
W

wyniku

kontroli

i

przeprowadzonych

oględzin

pomieszczeń

lokalu

gastronomicznego prowadzonego przez skarżącego pod szyldem (..)., zeznań pracowników
zatrudnionych w 2015 r. u skarżącego, dokumentację księgową, dowody zakupu artykułów
spożywczych, wyjaśnień skarżącego ustalono m.in., że strona dokonuje sprzedaży posiłków
stanowiących ofertę handlową restauracji (..). przygotowywanych przez pracowników na
indywidualne zamówienie klienta i wydawanych w celu bezpośredniego spożycia.
Kryterium przesądzającym o prawie podatnika podatku VAT prowadzącego
działalność gospodarczą w branży gastronomicznej do zastosowania odpowiedniej,
obniżonej stawki podatku VAT, do sprzedawanych dań i posiłków jest właściwe
sklasyfikowanie tych czynności zgodnie z PKWiU.
Aby uznać, iż dana czynność będzie zaliczona do klasy PKWiU 10.85 (Gotowe posiłki
i dania), czy do działu PKWiU 56 (Usługi związane z wyżywieniem) jest istotne, czy produkty
oferowane są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego
spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji np. są zamrożone lub
pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż.
Skarżący przygotowuje posiłki sprzedawane w placówkach gastronomicznych na
miejscu i przeznacza je do bezpośredniej konsumpcji, tym samym posiłki te nie mogą
korzystać ze stawki VAT 5%, gdyż nie zostały sklasyfikowane do grupowania PKWiU
10.85.1. Sprzedawane przez skarżącego gotowe posiłki nie są ani zamrażane, ani pakowane
próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż. Oferowane produkty są w pełni
przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia. Okoliczność ta
jest kluczowa, aby zakwalifikować wykonywane przez podatnika czynności do działu PKWiU
56 - usługi związane z wyżywieniem. Sąd nadmienił, że nazywanie punktów (…)
restauracjami nie jest li tylko chwytem reklamowym lub roboczą nazwą przyjętą dla
wewnętrznych potrzeb tej korporacji. Klasyfikacja statystyczna rozpoznaje restauracje o typie
fast-food, a więc nazywa je wprost jako pewien rodzaj restauracji.
Jedynie przy sprzedaży gotowych produktów, nieprzygotowanych bezpośrednio do
spożycia mamy do czynienia z towarem (spożywczym), którego dostawa korzysta
z obniżonej stawki podatku VAT. Natomiast w przypadku sprzedaży gotowych posiłków i dań
na wynos, przygotowanych w restauracji w stanie nadającym się do bezpośredniego
spożycia, podatnik świadczy usługę związaną z wyżywieniem, która z obniżonej do 5%
stawki podatku nie korzysta. W sytuacji takiej sprzedaż opodatkowana będzie 8% stawką
podatku VAT.
Nie ma też znaczenia, w jakim systemie sprzedaży (odrębna restauracja, drive in czy
walk through) konsument kupuje wyrób; w każdym przypadku produkt jest natychmiast
gotowy do spożycia. W tym sensie skarżący świadczył usługę gastronomiczną, stwarzając
możliwość natychmiastowego spożycia jedzenia (wyżywienia) przez klienta, ale nie
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sprzedawał mu towaru w postaci gotowego dania lub posiłku, który klient może spożyć, gdy
podda je stosownej obróbce, zgodnie z zaleceniami producenta.
Jednocześnie Sąd zauważył, że w przypadku zastosowania przez podatnika stawki,
na którą organ interpretacyjny wskazywał w indywidualnej interpretacji, w sytuacji gdy
interpretacja nie był wydana na wniosek strony, ale dotyczy sytuacji prawnej i faktycznej
takiej jak podatnika, okoliczność ta nie może obciążać strony. Organ winien rozważyć
zaistnienie interesu publicznego w zakresie przyznania ulgi w zapłacie zobowiązania
podatkowego - zaległości podatkowej o ile taka wystąpi – z uwagi, że wydane interpretacje
mogły wprowadzić w błąd co do stosowanej stawki podatku VAT.
Sąd oddalił skargę. Wyrok jest nieprawomocny.
W sprawie I SA/Sz 932/18 spór sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy organy
podatkowe zasadnie uznały, że faktury VAT zakupu i sprzedaży zaewidencjonowane przez
skarżącego w okresie od września do grudnia 2011 r. nie dokumentowały rzeczywistych
transakcji i w konsekwencji, czy skarżący miał prawo do pomniejszenia podatku należnego
o podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych na jego rzecz oraz czy wystawiając
faktury VAT na rzecz wskazanych podmiotów, zobowiązany jest do zapłaty kwoty wykazanego
w tych fakturach podatku.
Organy uznały, że faktury nie dokumentują rzeczywistych transakcji, bowiem roboty
ziemne i fundamentowe nie zostały wykonane w roku 2011 i nie przez wystawców
uwidocznionych na spornych fakturach, a roboty dotyczące wznoszenia budynków i prac
instalacyjnych w ogóle nie zostały wykonane w 2011 r., stąd skarżący nie ma prawa do
odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur stosownie do art. 88 ust. 3 a pkt 4 a ustawy
o podatku od towarów i usług i jest zobowiązany do zapłaty podatku z wystawionych faktur
stosownie do art. 108 ustawy.
Sąd stwierdził, że w świetle unormowań zawartych w art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o VAT
oraz art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o VAT podstawę do dokonania odliczenia podatku
naliczonego może stanowić wyłącznie faktura odzwierciedlająca faktyczne zdarzenie
gospodarcze w aspekcie podmiotowym, przedmiotowym oraz ilościowym. Zatem faktura
musi potwierdzać, że w rzeczywistości doszło do dostawy towarów lub świadczenia usług
pomiędzy konkretnymi podmiotami, w zakresie ściśle określonego towaru lub usługi oraz
w zakresie ilości danego towaru lub usługi. W celu odmówienia podatnikowi, będącemu
odbiorcą faktury, prawa do odliczenia VAT wykazanego na tej fakturze wystarczy, aby organ
podatkowy ustalił, że transakcje, którym odpowiada ta faktura, w rzeczywistości nie zostały
zrealizowane. Jeżeli brak jest rzeczywistej dostawy towarów lub rzeczywistego świadczenia
usług, nie może powstać żadne prawo do odliczenia. Podmioty wykazujące w fakturach
nierzeczywiste transakcje są świadomymi uczestnikami oszustwa podatkowego, a sam fakt
wystawiania faktur nie spełnia przesłanek do uznania ich aktywności za działalność
gospodarczą. Stąd też nie mają one w tym zakresie przymiotu podatników, a w konsekwencji
nie przysługuje im prawo do odliczenia podatku z tytułu otrzymania „pustych faktur”,
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a wystawione przez nich „puste faktury” podlegają rozliczeniu w trybie art. 108 ust. 1 u.p.t.u.,
który stanowi implementację art. 203 Dyrektywy 2006/112/WE.
Zdaniem Sądu nie doszło do naruszenia zasad prawdy materialnej i kompletności
materiału dowodowego oraz czynnego udziału strony w postępowaniu, tj. art. 122 i 123
Ordynacji podatkowej w związku z art. 180 § 1, art. 187 § 1, art. 188 i art. 191 Ordynacji
podatkowej. Organy oparły rozstrzygnięcie o materiał dowodowy zgromadzony w toku
postępowania kontrolnego i podatkowego, w tym dokumentację udostępnioną przez
skarżącego, zeznania skarżącego, materiał zgromadzony w toku postępowań prowadzonych
przez inne organy w tym Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w S., Prokuratury Okręgowej
w S. Skarżący miał zapewniony w postępowaniu aktywny udział, realizowany także poprzez
pełnomocnika. Ordynacja podatkowa nie przewiduje przy tym zasady bezpośredniości
gromadzenia materiału dowodowego, na co wskazuje treść art. 180 § 1 i 181 § 1 wskazanej
ustawy. Organy prawidłowo ustaliły stan faktyczny sprawy. Trafne, odpowiadające treści
zebranego materiału dowodowego, jest zatem końcowe ustalenie, że skarżący uczestniczył
w oszustwie podatkowym. W razie bowiem ustalenia, że dostawa czy usługa wykazane
w fakturach nie zostały w rzeczywistości wykonane oczywistym jest, że zarówno wystawca
takich faktur, jak i ich odbiorca wiedzą, że faktury te nie dokumentują żadnego obrotu.
Wówczas, z oczywistych względów, wchodzi w grę tylko kategoria świadomego
uczestnictwa.
Według Sądu zasadnie organ uznał, że brak było podstaw faktycznych do uznania, że
spełnione zostały przesłanki do zastosowania refakturowania stosownie do 8 ust. 2a u.p.t.u.
Bezpodstawne jest również zarzut naruszenia art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej, bowiem
ustalenia w zakresie istnienia stosunków prawnych pomiędzy podmiotami i tak nie miałyby
wpływu na ocenę, czy zakwestionowane faktury odzwierciedlały rzeczywiste zdarzenia
gospodarcze. Organy podatkowe nie mogą stwierdzić nieważności danej czynności prawnej, ale
brak możliwości stwierdzenia nieważności transakcji nie wyklucza jednak w przypadku
stwierdzenia oszustwa podatkowego możliwości zakwestionowania prawa do odliczenia podatku
naliczonego na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.
W przypadku obiektywnego stwierdzenia, że zakwestionowane faktury nie dokumentują żadnych
rzeczywistych transakcji w sensie materialnym (dostawy), nie ma jakichkolwiek przesłanek do
uznania, że podatnik może korzystać z tzw. domniemania „dobrej wiary”, gdyż rzetelny i staranny
nabywca nie powinien przyjmować faktur i dokonywać w oparciu o nie odliczenia podatku, mając
świadomość, że nie dokumentują one rzeczywistych transakcji.
Sąd oddalił skargę. Wyrok jest nieprawomocny.

Podatek akcyzowy i sprawy celne.
W 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie nie rozpoznawał skarg
dotyczących spraw celnych.
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W 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał 29 orzeczeń
oznaczonych symbolem 6111 (podatek akcyzowy), w tym 10 wyroków oddalających skargę
oraz 3 wyroki uchylające decyzje organów administracji publicznej.
W sprawie I SA/Sz: 808/18 spór dotyczył zobowiązania podatkowego w podatku
akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki.
Stosownie do art. art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym opodatkowaniu
akcyzą

podlega

nabycie

wewnątrzwspólnotowe

samochodu

osobowego

niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnąrzwspólnotowego samochodu osobowego
niezarejstrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje
z dniem przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na
terytorium kraju – jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak
właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju (art. 101 ust. 2
pkt.1 u.p.a.). Ustawa o podatku akcyzowym w art. 100 ust. 4 zdefiniowała samochody
osobowe jako pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN
8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z
samochodami

osobowo-towarowymi

(kombi)

oraz

samochodami

wyścigowymi,

z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają
rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Strona skarżąca zarzuciła, że stan pojazdu nie był organom znany i został jedynie
odtworzony na podstawie szczątkowej i ogólnikowej dokumentacji. Sąd zwrócił uwagę, że
strona w gruncie rzeczy nie polemizuje z tym, że samochód ma konstrukcyjne cechy
samochodu służącego do przewozu osób. Kwestionuje natomiast sposób, w jaki organ
dokonał tych ustaleń. Według Sądu sposób ten był jednak podyktowany okolicznością, że
sporny samochód został wyrejestrowany z powodu kradzieży 16 grudnia 2013 r.
i przeprowadzenie oględzin pojazdu nie było możliwe. W sprawie nie jest przy tym
w zasadzie sporna historia pojazdu, w tym to, że nabyty samochód od czasu zarejestrowania
go na terytorium Niemiec był samochodem służącym do przewozu osób z siedmioma
miejscami siedzącymi (limuzyna kombi). Pomiędzy 5 lipca a 30 października 2012 r., kiedy
pojazd znalazł się na terytorium kraju, został przerobiony na samochód ciężarowy z dwoma
miejscami siedzącymi i zamkniętą skrzynią. Do kolejnych zmian w pojeździe doszło 16
stycznia 2013 r., gdy w pojeździe zdemontowano kratę oddzielającą część osobową od
ładunkowej, zamontowano dwa rzędy siedzeń w fabrycznych punktach mocowania
z zagłówkami oraz homologowanymi pasami bezpieczeństwa. Przeróbki te kosztowały
zaledwie 100 zł. W związku z tym w pełni przekonująca jest argumentacja organu, że nie
miały one charakteru konstrukcyjnego. Tutejszy Sąd uznał, że zebrany w sprawie materiał
dowody, jak również zasady logiki i doświadczenia życiowego pozwalają jednoznacznie
uznać, że sporny pojazd był konstrukcyjnie samochodem osobowym. Sąd zwrócił uwagę na
jednolite w tej kwestii orzecznictwo dotyczące samochodów (m. in. wyrok NSA z 21 września
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2017 r., sygn. akt I GSK 1834/15). Na prawidłowość podjętego rozstrzygnięcia nie rzutuje
odmowa przeprowadzenia dowodu z przesłuchania wskazanych przez stronę osób.
Główna kwestia sporna dotyczyła tego, czy to skarżąca, prowadząc działalność
gospodarczą i działając poprzez pełnomocnika, dokonała nabycia wewnątrzwspólnotowego
spornego pojazdu, co do którego istniał obowiązek uiszczenia podatku akcyzowego. Strona
podważała okoliczność, że doszło do działania w oparciu o pełnomocnictwo oraz to, że
w ogóle prowadziła działalność gospodarczą w okresie nabycia spornego pojazd. Sąd jednak
za

niewiarygodne

uznał

wyjaśnienia

dotyczące

rzekomego

ustnego

odwołania

pełnomocnictwa. Organy słusznie doszły do wniosku, że nie ma podstaw do podważania
okoliczności nabycia pojazdu przez pełnomocnika na rzecz przedsiębiorstwa skarżącej.
Nabycie takie zostało więc dokonane w ramach prowadzonej przez stronę działalności
gospodarczej. Sąd nie znalazł powodu, dla którego na podstawie gołosłownych
i pojawiąjących się na późniejszym etapie postępowania twierdzeń strony i jej byłego
pełnomocnika miałby kwestionować pierwotne wyjaśnienia samej strony odnośnie
prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, potwierdzone zgromadzoną przez organy
podatkowe dokumentacją i dokonanymi czynnościami.
Okoliczności dalszej sprzedaży samochodu już na terenie Polski i kwestia
ewentualnego sfałszowania podpisów na fakturze z 8 listopada 2012 r. nie mają
bezpośredniego wpływu na rozstrzygnięcie w sprawie, ponieważ obowiązek podatkowy
powstał

z

dniem

przemieszczenia

samochodu

osobowego

z

terytorium

państwa

członkowskiego na terytorium kraju, w związku z nabyciem prawa rozporządzania
samochodem osobowym jak właściciel przed przemieszczeniem samochodu na terytorium
kraju (art. 101 ust. 2 pkt 1 u.p.a.). Do momentu zakończenia wskazanego przez skarżącą
dochodzenia prowadzonego przez prokuraturę i wydania przez stosowny sąd wyroku,
z którego wynikałaby konieczność odmiennego ustalenia stanu faktycznego w postępowaniu
podatkowym mającego istotny wpływ na wynik sprawy, organ był w pełni uprawniony do
podjęcia kwestionowanego rozstrzygnięcia.
W sprawie I SA/Sz 367/19 kwestią sporną była między innymi ocena skutków
prawnych uchylenia, w toku postępowania podatkowego, przez organ odwoławczy decyzji
organu podatkowego, która stanowiła podstawę wystawienia tytułu wykonawczego, po
nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności, skierowanego do egzekucji, w trakcie
której zastosowano wobec skarżącej środek egzekucyjny.
Sąd przywołał uchwałę 7 sędziów NSA z 28 kwietnia 2014 r. I FPS 8/13, w której
uznano, że skoro umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 § 1 pkt 2
u.p.e.a. powoduje uchylenie skutków prawnych podjętych czynności i będących ich
następstwem środków egzekucyjnych, to zostaje również uchylony skutek w postaci
przerwania biegu terminu przedawnienia, który nastąpił w wyniku zastosowania środka
egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Sąd wyprowadził dalsze wnioski
i stwierdził, że nie mogą powodować przerwy biegu terminu przedawnienia zobowiązania
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podatkowego czynności egzekucyjne dokonane na wadliwej podstawie, a więc m.in. na
podstawie nieostatecznej decyzji, nawet jeśli była ona wykonalna, ale jednak w dalszym toku
postępowania podatkowego okazała się niezgodna z prawem i została uchylona przez organ
odwoławczy na mocy art. 233 § 1 pkt 2 lit. a Ordynacji podatkowej. Ryzyko wykonywania
decyzji nieostatecznej spoczywa na organach podatkowych, nie może natomiast obciążać
podatnika.
Sąd uwzględnił również uchwałę siedmiu sędziów NSA z 26 lutego 2018 r. I FPS 5/17
stanowiącą, że „uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w podatku
od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje
unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania środka egzekucyjnego w postaci
przerwania biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 201 ze zm.)”.
Sąd uznał, że decyzja staje się wykonalna i tym samym obowiązek zapłaty podatku
staje się wymagalny tak długo, jak długo w obrocie prawnym pozostaje decyzja
wymierzająca podatnikowi zobowiązanie podatkowe. Uchylenie zaś decyzji określającej
podatnikowi wysokość zobowiązania powoduje, że zastosowane środki egzekucyjne, nawet
jeżeli nie zostało zaskarżone postanowienie w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej
wykonalności, nie powodują przerwania biegu przedawnienia. Skoro w sprawie doszło do
uchylenia decyzji organu I instancji i umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego
wobec skarżącej na podstawie wskazanych tytułów wykonawczych na podstawie art. 59 § 1
pkt 2 u.p.e.a. i uchyleniu czynności egzekucyjnych, to zniweczone zostały skutki przerwy
biegu terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej.
Zaskarżone decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące
styczeń, marzec, kwiecień 2006 r. zostały zatem wydane po upływie terminu przedawnienia
zobowiązania podatkowego za ww. miesiące.
Uchylenie w całości przez organ odwoławczy decyzji organu I instancji określającej
wysokość zobowiązania podatkowego, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o którą zastosowano w postępowaniu egzekucyjnym środki egzekucyjne
- i odpowiednio określenie tego zobowiązania przez organ odwoławczy, w konsekwencji
umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 (w związku z art. 60
§ 1) u.p.e.a. powoduje unicestwienie materialnoprawnych skutków zastosowania tych
środków egzekucyjnych w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia na podstawie art.
70 § 4 Ordynacji podatkowej bez względu na to, czy postanowienie o nadaniu rygoru
natychmiastowej wykonalności zostało uchylone.
Z powyższych względów decyzje Dyrektora Izby Celnej i poprzedzające je decyzje
Naczelnika Urzędu Celnego podlegały wyeliminowaniu z obrotu prawnego na podstawie art.
145 § 1 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 135 p.p.s.a. - jako naruszające przepis prawa materialnego
(art. 70 § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej). Ponadto postępowanie administracyjne w sprawie
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podlegało umorzeniu na podstawie art. 145 § 3 p.p.s.a. jako bezprzedmiotowe w rozumieniu
art. 208 Ordynacji podatkowej.

Sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.
W 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozpoznał w zakresie
podatku dochodowego od osób fizycznych 76 skarg, w tym w 43 sprawach skargi zostały
oddalone (w tym 6 interpretacji) oraz w 10 sprawach zostały uchylone decyzje organów
podatkowych. Pozostałe skargi zostały załatwione w inny sposób. Spośród skarg oddalonych
6 spraw dotyczyło interpretacji podatkowych, zaś spośród uchylonych - 2 skargi dotyczyły
interpretacji indywidualnych.
W sprawie I SA/Sz 7/19 zapadł wyrok na posiedzeniu uproszczonym, niejawnym,
oddalający skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej odmawiające
wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej w sprawie podatku dochodowego od osób
fizycznych.
Stan faktyczny sprawy był następujący. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
decyzją ostateczną utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego określającą
skarżącemu wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych za 2011 r. Wskazana decyzja wydana została w wyniku uwzględnienia przez
organ odwoławczy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18
lipca 2017 r., I SA/Sz 451/17, mocą którego uchylono decyzję tego organu utrzymującą w
mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Pismem z dnia 9 sierpnia 2018 r. skarżący wystąpił do Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ww. ostatecznej decyzji z dnia 10
kwietnia 2018 r.
W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że decyzja, której stwierdzenia
nieważności się domaga, została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Na rażące
naruszenie

prawa,

wskazuje

pominięcie

przeprowadzenia

nowego

postępowania

dowodowego przez organ I instancji. W przekonaniu strony, w świetle wyroku WSA z dnia 18
lipca 2017 r., organ odwoławczy miał obowiązek przekazać sprawę organowi I instancji
w celu przeprowadzenia na nowo postępowania dowodowego, albo też w celu dokonania
oceny materiału dowodowego zgodnie z "instrukcją" sądu zawartą w uzasadnieniu ww.
wyroku. Taki stan rzeczy prowadzi do uznania, że decyzja z dnia 10 kwietnia 2018 r. została
wydana w oparciu o ten sam materiał dowodowy i stan faktyczny co decyzja, którą uchylił
sąd administracyjny, ponieważ decyzja ta utrzymuje w mocy w całości decyzję organu
I instancji, która już uprzednio została przez sąd uznana za wadliwą.
Ponadto rażące naruszenie prawa – w ocenie skarżącego – nastąpiło w wyniku braku
doręczenia decyzji pełnomocnikowi umocowanemu do jego reprezentowania w sprawie
podatku dochodowego za 2011 r.
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We wniosku, skarżący wniósł również o wstrzymanie wykonania ww. decyzji
ostatecznej wskazując, że jest ono uzasadnione ze względu na jego interes prawny
i materialny.
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej nie znalazł podstaw do jego uwzględnienia
i postanowieniem odmówił wstrzymania wykonania decyzji tego organu.
W zażaleniu na to postanowienie skarżący wnosząc o jego uchylenie w całości,
wyjaśnił, że pełnomocnik strony wystąpił do organu z wnioskiem o przywrócenie terminu do
wniesienia skargi dokonując jednocześnie czynności, tj. wniesienia skargi na decyzję tego
organu. Z uwagi na wskazane we wniosku nieprawidłowości przy doręczaniu korespondencji
na adres podatnika należy uznać, że uchybił on terminowi bez swojej winy. W tej sytuacji
wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej leży w interesie podatnika i nie może on ponosić
odpowiedzialności za zaniechania osób trzecich.
Po

ponownym

rozpatrzeniu

sprawy,

Dyrektor

Izby Administracji Skarbowej

zaskarżonym w sprawie postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. utrzymał w mocy
postanowienie organu I instancji.
Organ odwoławczy zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym w postanowieniu
organu I instancji, że zastosowanie środka, którym mowa w art. 252 § 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) - dalej: "o.p.",
poprzez wstrzymanie wykonania decyzji, która korzysta z domniemania legalności i wywołuje
określone skutki w obrocie prawnym, musi wynikać z daleko idącego przekonania organu o
wystąpieniu

przesłanek

nieważności

decyzji

określonych

w

art.

247

§

1

o.p.

Prawdopodobieństwo, że decyzja, której dotyczy wniosek o wstrzymanie jej wykonania, jest
dotknięta wadą powodującą jej nieważność musi być na tyle wysokie, że uzasadnia
zastosowanie

środka

o

charakterze

tymczasowym,

jeszcze

przed

właściwym

rozstrzygnięciem organu w przedmiocie stwierdzenia nieważności. Ustalenie istnienia tego
prawdopodobieństwa musi zatem wynikać już ze wstępnej oceny organu i być uzasadnione
nie budzącymi najmniejszych wątpliwości okolicznościami sprawy.
Zdaniem organ odwoławczego, organ I instancji zasadnie przyjął, iż podniesione przez
stronę okoliczności nie wskazują, iż decyzja ostateczna z dnia 10 kwietnia 2018 r.
prawdopodobnie dotknięta jest jedną z wad wymienionych w art. 247 § 1 o.p. Argumentacja
w zakresie braku przeprowadzenia na nowo postępowania dowodowego, czy też dokonania
oceny materiału dowodowego zgodnie z treścią wyroku WSA nie znajduje uzasadnienia.
Natomiast podnoszona okoliczność doręczenia decyzji ostatecznej stronie, zamiast jej
pełnomocnikowi, nie mieści się
w kategorii przesłanek uzasadniających stwierdzenie nieważności decyzji, a w konsekwencji
wstrzymania jej wykonania. Ponadto przepis art. 252 § 1 o.p. nie uzależnia możliwości
wstrzymania wykonania decyzji od zaistnienia interesu prawnego i materialnego strony.
Wstrzymania wykonania decyzji w powyższym trybie nie uzasadnia również wystąpienie
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z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej.
W skardze do Sądu skarżący zaskarżonemu postanowieniu zarzucił naruszenie
przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 121 § 1 o.p.
poprzez jego niezastosowanie z uwagi na prowadzenie postępowania podatkowego w
sposób niebudzący zaufania do organów podatkowych poprzez ich niespójne działanie.
Skarżący podniósł, że organ odwoławczy wydał zaskarżone postanowienie,
natomiast Naczelnik Urzędu Skarbowego wstrzymał z urzędu wykonanie decyzji ostatecznej
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Takie działania organów podatkowych są
nielogiczne i nie budzą zaufania jakie zgodnie z art. 121 § 1 o.p. powinny wzbudzać. Co
więcej

wobec

wydanego

przez

Naczelnika

Urzędu

Skarbowego

postanowienia

o wstrzymania wykonania decyzji zaskarżane niniejszą skargą postanowienie staje się
bezprzedmiotowe.
Sąd badając niniejszą sprawę stwierdził w pierwszej kolejności, że w orzecznictwie
sądowoadministracyjnym zwraca się uwagę na to, że jakkolwiek regułą procesową jest to, że
rozpoznanie kwestii rażącego naruszenia prawa czy też innych przesłanek nieważności
decyzji podatkowej, ma miejsce w postępowaniu głównym dotyczącym stwierdzenia
nieważności decyzji, to jednak, orzekając o wstrzymaniu wykonalności decyzji w trybie art.
252 § 1 o.p. organ podatkowy nie może abstrahować od co najmniej wstępnej oceny tego,
czy decyzja ostateczna jest obarczona kwalifikowaną wadą prawną, czy też nie. Taki sposób
rozumienia art. 252 § 1 o.p. wynika z celowościowej wykładni tego przepisu, a także
z zasady, że decyzja ostateczna korzysta z domniemania jej legalności i podlega wykonaniu.
Skoro skutkiem zastosowania przez organ normy z art. 252 § 1 o.p. jest wstrzymanie
wykonalności decyzji ostatecznej, to ww. dyrektywy wykładni nakazują przyjąć taki sposób
rozumienia przesłanki prawdopodobieństwa, który jest bliski pojęciu pewności, że decyzja
ostateczna nosi cechę kwalifikowanego naruszenia prawa w rozumieniu art. 247 § 1 o.p.
Zdaniem Sądu, wykładnia celowościowa tego przepisu uzasadnia wniosek, że
postanowienie takie organ podatkowy może wydać na każdym etapie procedowania
w przedmiocie stwierdzenia nieważności, a zatem także, po wydaniu decyzji o odmowie
stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, co nie jest kwestionowane w orzecznictwie
sądowym.
Niewątpliwie, w sytuacji, gdy do rozpoznawania wniosku w trybie art. 247 § 1 o.p.,
dochodzi przed wydaniem decyzji, organ podatkowy obowiązany jest wydać postanowienie
wstrzymujące wykonanie decyzji ostatecznej jedynie w przypadku przekonania, że
wyeliminowanie ostatecznej decyzji z obrotu prawnego w trybie stwierdzenia jej nieważności
jest wysoce możliwe (prawdopodobne) w świetle całokształtu sprawy. Aby stwierdzić
zachodzenie takiego prawdopodobieństwa organ zobowiązany jest dokonać badania decyzji
w kierunku przypuszczalnego istnienia wady decyzji powodującej jej nieważność.
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W sytuacji natomiast, gdy rozpoznanie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji
ostatecznej następuje już po wydaniu decyzji w trybie art. 247 § 1 o.p. to organ podatkowy
w postępowaniu tym (o charakterze pobocznym wobec postępowania o stwierdzenie
nieważności decyzji) nie bada już przesłanek o jakich mowa w tym przepisie, lecz w swoim
rozstrzygnięciu powinien uwzględnić wynik postępowania głównego.
Sąd zauważył, że w sprawie, postanowienie organu I instancji o odmowie
wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej zostało wydanie w dniu 4 września 2018 r.,
natomiast utrzymujące je w mocy postanowienie organu odwoławczego zostało wydane
w dniu 29 października 2018 r. Przy czym w dniu 1 października 2018 r. została wydana
decyzja odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej.
Z treści uzasadnienia postanowienia organu I instancji wynika, że organ
przeanalizował przesłanki wstrzymania wykonania decyzji i nie znalazł podstaw do uznania,
że wobec decyzji z dnia 10 kwietnia 2018 r. zachodzi prawdopodobieństwo zaistnienia
przesłanek określonych w art. 247 § 1 o.p., a tym samym uzasadniających konieczność
wstrzymania jej wykonania w trybie art. 252 § 1 o.p. Natomiast, wydając zaskarżone
w sprawie rozstrzygnięcie organ odwoławczy podzielił stanowisko organu I instancji, przy
czym dysponował już także wiedzą o wydanej w dniu 1 października 2018 r. decyzji
o odmowie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji, co jednoznacznie potwierdziło
stanowisko organu I instancji co do braku podstaw do wstrzymania wykonania ww. decyzji.
Wobec tego Sąd stwierdził, że organy podatkowe trafnie oceniły, że w sprawie nie
zachodziło znaczne prawdopodobieństwo stwierdzenia nieważności decyzji na podstawie
okoliczności wskazanych we wniosku tj. że decyzja ostateczna została wydana z rażącym
naruszeniem prawa (art. 247 § 1 pkt 3 o.p.).
Sąd wskazując na istotę postępowania prowadzonego w trybie nadzwyczajnym, jego
odrębność od postępowania zwyczajnego, stwierdził, że podniesiona przez skarżącego
argumentacja w zakresie braku przeprowadzenia na nowo postępowania dowodowego, czy
też niedokonania oceny materiału dowodowego zgodnie z treścią wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 lipca 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 451/17 nie
mogła odnieść zamierzonego skutku. Także podnoszona okoliczność doręczenia decyzji
ostatecznej stronie – w ocenie Sądu - zamiast jej pełnomocnikowi, nie mieści się w kategorii
przesłanek

uzasadniających

stwierdzenie

nieważności

decyzji,

a

w

konsekwencji

wstrzymania jej wykonania. Takie okoliczności mogą być bowiem podstawą ewentualnego
wniosku o wznowienie postępowania na podstawie art. 240 § 1 pkt 4 o.p.
Tym samym, rację miały organy podatkowe, że już nawet wstępna analiza zarzutów wobec
decyzji ostatecznej podniesionych we wniosku o stwierdzenie jej nieważności nie mogła
doprowadzić do wstrzymania wykonania tej decyzji na podstawie art. 252 o.p.
Potwierdzeniem powyższego stanowiska było nadto wydanie r. przez Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej.
W konsekwencji, trudno oczekiwać, by fakt wydania decyzji o odmowie stwierdzenia
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nieważności decyzji został pominięty przez organ odwoławczy. Jakkolwiek postępowanie
prowadzone w trybie art. 252 § 1 o.p. ma charakter uboczny względem postępowania
o stwierdzenie nieważności, to jednak, nie można nie dostrzec wpływu postępowania
głównego na to pierwsze.
Nie

można

też

zapominać,

że

sama

możliwość

wydania

postanowienia

o wstrzymaniu wykonania decyzji na podstawie art. 252 § 1 o.p. ściśle związana jest z samą
procedurą stwierdzenia nieważności. Wprowadzając przesłanki wstrzymania wykonania
decyzji na podstawie ww. przepisu ustawodawca wyraźnie dał wyraz temu, że obowiązek
wstrzymania

wykonalności

decyzji

ostatecznej

idzie

w

parze

z

co

najmniej

prawdopodobieństwem stwierdzenia, że decyzja nieostateczna dotknięta jest wadą prawną
dającą podstawy do stwierdzenia jej nieważności. Skoro więc w chwili rozpoznawania
zażalenia, organowi odwoławczemu znane było stanowisko nadzoru w kwestii ważności
decyzji ostatecznej, to zasadnie przyjął w kontrolowanym postanowieniu, że przesłanka z art.
252 § 1 o.p. nie wystąpiła.
Za niezasadny Sąd uznał zawarty w skardze zarzut naruszenia art. 121 o.p.
w związku z późniejszym tj. po dniu wydania zaskarżonego w sprawie postanowienia,
wstrzymaniem wykonania decyzji ostatecznej objętej złożonym w sprawie wnioskiem. Jak
wyjaśniono w odpowiedzi na skargę, postanowieniem Naczelnik Urzędu Skarbowego
wstrzymał z urzędu wykonanie decyzji, bowiem w sprawie zostały spełnione obie przesłanki
ukonstytuowane w art. 239f § 1 pkt 2 o.p., co obligowało organ podatkowy do wstrzymania
wykonania decyzji ostatecznej.
Sąd stwierdził, że przesłanki wstrzymania wykonania decyzji określone w art. 239f § 1
pkt 2 o.p. są zatem odmienne od przesłanek określonych w art. 252 o.p., który był
materialnoprawną podstawą wydania zaskarżonego w sprawie postanowienia. Nadto
powyższych przepisach inaczej określono kompetencje organów podatkowych.
Z kolei w sprawie I SA/Sz 63/19 Sąd orzekał w przedmiocie postanowienia
o odmowie wydania interpretacji indywidualnej w podatku dochodowym od osób fizycznych
i oddalił skargę.
Osoba fizyczna wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej
dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 17 września 2018 r.
organ interpretacyjny wezwał wnioskodawcę do jego uzupełnienia.
Wnioskodawca wskazał w stanie faktycznym, że należy do kadry wyższego szczebla
(kadry zarządzającej) spółki zajmującej się świadczeniem usług doradztwa podatkowego,
outsourcingu rachunkowości, dokumentacji kadrowo-płacowej i raportowania oraz doradztwa
transakcyjnego. Wnioskodawca jest członkiem kadry zarządzającej spółki. Wnioskodawca
ma podpisaną umowę o pracę ze spółką. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku nie jest
akcjonariuszem spółki. W związku z możliwościami związanymi z prowadzeniem spółki
akcyjnej, spółka wdrożyła program motywacyjny (dalej "program"), adresowany do
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kluczowych osób w spółce (kadry wyższego szczebla), w tym do wnioskodawcy. Program
stanowi system wynagradzania utworzony przez spółkę na podstawie uchwały walnego
zgromadzenia. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie utworzenia programu została
podjęta. W ramach przedmiotowego programu spółka oferuje nieodpłatnie członkom kadry
zarządzającej - w tym wnioskodawcy - warranty subskrypcyjne na okaziciela z prawem do
objęcia akcji (dalej "warranty"). W celu realizacji postanowień regulaminu programu, spółka
podwyższyła warunkowo kapitał zakładowy oraz dokonała emisji bezpłatnych warrantów.
Spółka dokonała warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwałą. Również tego
dnia, na podstawie stosownej uchwały walnego zgromadzenia spółka dokonała pierwszej
emisji warrantów. Cena emisyjna pojedynczego warrantu wyniosła zero złotych - warranty
emitowane były nieodpłatnie. Na jeden warrant przypada jedna akcja spółki. Termin
wykonania prawa z warrantu przypada na 31 grudnia 2019 r. W przyszłości spółka planuje
kolejne emisje warrantów. Program zakłada możliwość skupienia warrantów od członków
kadry zarządzającej celem zaoferowania ich kolejnym beneficjentom programu. Zasady
odkupu w tym cenę odkupu określa regulamin programu oraz podpisana umowa
uczestnictwa w programie. Kryteria uczestnictwa w programie są rozbudowane - pod uwagę
brana jest ocena pracy członka kadry zarządzającej, jego staż oraz wyniki całej spółki.
Zarząd ustala listę beneficjentów na poszczególne okresy nabycia. Lista ta jest
przedstawiana do zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, które dokonuje
tego stosowną uchwałą. Regulamin programu przewiduje w zakresie odkupu warrantów
przyznanie opcji cali (spółce) i opcji put (beneficjentowi).
1) w przypadku opcji cali:
a) cenę nabycia stanowi wartość księgowa spółki przypadająca na akcje, do których warrant
upoważnia według stanu na ostatni dzień bilansowy, a termin odkupu to każdy dzień
roboczy, w którym spółka doręczy beneficjentowi oświadczenie o wykonaniu opcji;
b) wynagrodzenie wypłacone będzie w formie pieniężnej - przelewem na rachunek bankowy;
2) w przypadku opcji put:
a) cenę nabycia stanowi wyższa z wartości: kwotowo określona wartość wynikająca
z wartości rynkowej jednej akcji spółki na dzień emisji lub wartość księgowa spółki
przypadająca na akcje, do których warrant upoważnia według stanu na ostatni dzień
bilansowy, a termin odkupu to każdy dzień roboczy, w którym beneficjent doręczy spółce
oświadczenie o wykonaniu opcji;
b) wynagrodzenie wypłacone będzie w formie pieniężnej - przelewem na rachunek bankowy.
Umowa uczestnictwa, ani regulamin programu, nie zobowiązują beneficjenta do sprzedaży
warrantów, czy też złożenia oferty zbycia warrantów. W związku z podpisaniem umowy opcji
put, spółka zobligowana jest do przyjęcia oferty nabycia warrantów złożonych przez
beneficjenta.
Oferta odkupu warrantów jest nieodwołalna i wiążąca w określonym terminie (tj. w terminie
nie krótszym niż termin wykonania praw z warrantów). Zbywalność i obciążanie warrantów
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jest ograniczone w ten sposób, że ich zbycie (za wyjątkiem zbycia na rzecz spółki) oraz
obciążenie wymaga każdorazowo zgody walnego zgromadzenia spółki. Co do zasady
uczestnik programu nie może zbyć warrantów na rzecz osób trzecich, a jedynie na rzecz
spółki. Warranty nie dają ich właścicielom, a zatem beneficjentom programu, żadnych praw
korporacyjnych, ani prawa do dywidendy w spółce.
Warranty wydawane członkom kadry zarządzającej w ramach programu mają na celu
zapewnić ich lojalność wobec spółki. Jest to forma premii oraz dodatkowej motywacji dla
zarządzających spółką, mająca na celu zachęcić, zmotywować i zatrzymać członka kadry
zarządzającej oraz powiązać jego interesy z interesem spółki. Przyznanie warrantów
stanowić będzie jedynie potencjalną możliwość uzyskania przyszłych korzyści w przypadku
realizacji praw z nich wynikających i objęcia akcji. Sam fakt posiadania tych instrumentów
finansowych nie uprawnia do żadnych praw korporacyjnych czy też majątkowych,
w szczególności nie oznacza posiadania praw głosu czy też dywidendy.
Wnioskodawca podał, że podpisał umowę uczestnictwa w programie. W 2018 r.
wnioskodawca nabył nieodpłatnie warranty odkupione uprzednio przez spółkę od innych
beneficjentów programu. Przyznanie wnioskodawcy instrumentów finansowych w postaci
Warrantów nastąpiło w sposób nieodpłatny. Wnioskodawca wskazał, że warranty
subskrypcyjne są papierami wartościowymi o charakterze wierzycielskim, które nie posiadają
ceny nominalnej (ang. face value). Zawierają one w sobie dwa odmienne, alternatywne
uprawnienia, a mianowicie uprawnienie do złożenia zapisu na akcje w ramach kapitału
docelowego (na podstawie art. 453 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.-dalej "KSH") w związku z art. 444 § 7 KSH
albo uprawnienie do objęcia akcji nowej emisji w związku z warunkowym podwyższeniem
kapitału zakładowego (na podstawie art. 453 § 2 KSH w związku z art. 448 § 2 pkt 3 KSH).
Przyznane wnioskodawcy warranty są warrantami subskrypcyjnymi w rozumieniu KSH.
W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytania:
1) czy objęcie/nabycie w przyszłości przez wnioskodawcę warrantów będzie skutkowało
powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych?
2) czy w momencie zbycia objętych/nabytych warrantów na rzecz spółki powstanie przychód
z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509- dalej "u.p.d.o.f.")
płatny do 30 kwietnia bez obowiązku wpłacania zaliczki na podatek w ciągu roku?
3) czy objęcie przez wnioskodawcę akcji (tj. realizacja praw z warrantów) będzie skutkowało
powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych?
4) czy w momencie zbycia akcji na rzecz spółki powstanie przychód z kapitałów pieniężnych
na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit.a u.p.d.o.f. płatny do 30 kwietnia bez obowiązku
wpłacenia zaliczki na podatek w ciągu roku?
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Organ interpretacyjny wydał na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 5b w zw. z art. 14b § 5c
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.dalej "o.p."), postanowienie w którym odmówił wnioskodawcy udzielenia interpretacji
indywidualnej.
Organ interpretacyjny podał, że zwrócił się pismem do Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (dalej "Szef KAS") o wydanie opinii dotyczącej ustalenia, czy w zakresie
elementów zawartych w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
na podstawie art. 14b § 1 o.p. stanie faktycznym istnieje uzasadnione przypuszczenie, że
mogą być one przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a o.p. Szef KAS
w piśmie z 2 listopada 2018 r. stwierdził, że w zakresie elementów stanu faktycznego,
zawartego w ww. wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, istnieje uzasadnione
przypuszczenie, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a
o.p.
Organ interpretacyjny podzielił stanowisko Szefa KAS i wskazał, że opisany we wniosku
o wydanie interpretacji indywidualnej sposób wypłaty wynagrodzenia może zostać uznany za
działanie sztuczne w rozumieniu art. 119c § 1 w zw. z § 2 pkt 1 o.p.
W ocenie organu interpretacyjnego, efekty tych działań są sprzeczne z przedmiotem
i celem przepisów u.p.d.o.f., tj. opodatkowania części dochodów uzyskiwanych m.in. ze
stosunku pracy lub działalności wykonywanej osobiście wyższą stawką w sytuacji
przekroczenia przez podatnika ustalonego progu dochodów w okresie rozliczeniowym oraz
pobieranie zaliczek na podatek w ciągu roku podatkowego. Organ interpretacyjny wskazał,
że w wyniku realizacji elementów omawianej czynności może dojść do faktycznego transferu
wynagrodzenia ze spółki na rzecz kadry zarządzającej w taki sposób aby odbyło się to
z uwzględnieniem preferencyjnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych.
W oparciu o treść wniosku, zgodnie z którym program adresowany jest do kluczowych osób
w spółce (kadry wyższego szczebla), organ interpretacyjny uznał, że kadra kierownicza, jako
beneficjenci programu są/będą osobami, których przychody mogłyby podlegać lub podlegają
opodatkowaniu stawką 32% podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 12
ust. 1 w zw. z art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f. W tym kontekście nieodpłatne przekazanie warrantów
jest korzystniejszą formą wynagrodzenia albowiem przychód z ewentualnego zbycia tych
papierów wartościowych może zostać opodatkowany na poziomie niższym, tj. 19%. Opisany
w ramach wniosku o interpretację sposób wypłaty wynagrodzenia pracowników, zdaniem
organu interpretacyjnego, zmierzać może do uniknięcia opodatkowania tej części dochodów
stawką 32% podatku dochodowego od osób fizycznych i może zostać uznany za działanie
sztuczne w rozumieniu art. 119c § 1 w związku z § 2 pkt 1 o.p.
Sąd, rozpoznając niniejszą sprawę, wskazał na wprowadzenie od 15 lipca 2016 r. do
polskiego porządku prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (tj. Działu IIIa
Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, w Ordynacji podatkowej), a także szczegółowo
przedstawił dwie procedury dla spraw unikania opodatkowania na podstawie tych przepisów,
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tj. 119y § 1 O.p. i tryb wydawania opinii zabezpieczających przez Szefa KAS oraz zmiany
w art. 14b 5b i 5c O.p. mające zapobiegać sytuacji, gdy w drodze indywidualnej interpretacji
przepisów prawa podatkowego zainteresowany będzie chciał uzyskać ocenę co do
możliwości zastosowania art. 119a – 119 f O.p.

Sąd wskazał na konkurencyjność obu

trybów, podnosząc, że skoro konkretyzacja zastosowania art. 119a § 1 o.p. może nastąpić
w zastrzeżonym trybie związanym z wydaniem decyzji przez właściwy organ, to nie może
być równocześnie przedmiotem postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej.
Zatem stwierdzenie, jak to wymaga art. 14b § 5b o.p, że istnieje uzasadnione
przypuszczenie wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a o.p., stanowi przeszkodę do
wydania indywidualnej interpretacji tej wagi, że organ interpretacyjny powinien odmówić
wszczęcia postępowania w sprawie jej wydania. Sąd wyjaśnił także, że wprowadzenie
art.14b § 5b o.p. oznacza, iż każdy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji powinien
być w pierwszej kolejności zbadany przez organ interpretujący pod kątem dopuszczalności
wydania interpretacji z uwagi na możliwość wydania w odniesieniu do elementów stanu
faktycznego lub zdarzenia prawnego decyzji z art.119a o.p. Odmowa wydania interpretacji
może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy jest uzasadnione przypuszczenie, że decyzja taka
może zostać wydana. Sąd wyjaśnił także, że organ interpretacyjny, odmawiając wydania
interpretacji musi zatem dysponować informacjami wynikającymi z przedstawionego we
wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), na podstawie których może przyjąć, że
możliwość wydania decyzji stwierdzającej unikanie opodatkowania jest oparta na
konkretnych informacjach, a nie domysłach czy wyczuciu organu, względnie całkowitym
pominięciu niektórych przesłanek wydania decyzji, o której mowa w art. 119a o.p.
Warunkiem odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania interpretacji
indywidualnej w oparciu o postanowienia art. 14b § 5b o.p. jest przedstawienie przez organ
przekonującej argumentacji, że w odniesieniu do choćby niektórych elementów stanu
faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku o wydanie interpretacji może
zaistnieć przesłanka wydania decyzji w oparciu o art. 119a o.p. Wskazano, że argumentację
tę organ powinien w pierwszej kolejności przedstawić w piśmie kierowanym do Szefa KAS
z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie, o którym mowa w art.14b § 5b o.p. O opinię tę ma
on obowiązek wystąpić, ustawodawca używa bowiem wyrażenia "zwraca się". Sąd wskazał
na wiążący jej charakter, a także, że jeżeli Szef KAS potwierdzi w opinii uzasadnione
podejrzenie organu interpretującego, ten ostatni – związany nią - nie będzie mógł wydać
interpretacji. Jeżeli natomiast opinia ta będzie negatywna, organ interpretujący nie będzie
mógł odmówić jej wydania (odmówić wszczęcia postępowania) z powołaniem się na art. 14b
§

5b

o.p.

Sąd

zauważył

też,

że

odmowa

wydania

interpretacji

nie

pozbawia

zainteresowanego ochrony. Może on w takiej sytuacji wystąpić o wydanie opinii
zabezpieczającej, a odmowa jej wydania podlegać będzie kontroli sądu administracyjnego.
W postępowaniu o wydanie opinii zabezpieczającej zainteresowany będzie zobowiązany do
wykazania m.in. ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia i określenia skutków
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podatkowych i kwestie te będą przedmiotem oceny. Odmowa wszczęcia postępowania
w sprawie wydania interpretacji chroni też zainteresowanego przed sytuacją, w której
zastosuje się do interpretacji wydanej z naruszeniem art. 14b § 5b o.p. i zostanie
pozbawiony ochrony wynikającej z zastosowania się do niej z uwagi na przepis art. 14na o.p.
Związanie opinią Szefa KAS, wydaną na podstawie art. 14b § 5c o.p. oznacza także, że
wystarczające będzie odwołanie się w uzasadnieniu postanowienia odmawiającego
wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji (stosownie do art.14b § 5b o.p.) do
treści tej opinii. Sąd nie ma przy tym podstaw do badania, czy opinia wydana w trybie art.
14b § 5c o.p. była prawidłowa. Sąd wyjaśnił także, że porównanie art. 14b § 3 o.p. z art.
119x § 1 o.p. wskazuje na to, że w opisie stanu faktycznego zainteresowany nie jest
obowiązany wskazać skutków podatkowych opisanych we wniosku czynności, w tym
korzyści finansowych, będących rezultatem czynności objętych wnioskiem. Tym samym
organ interpretujący nie tylko nie ma obowiązku, ale także nie jest uprawniony, do wzywania
wnioskodawcy do uzupełnienia stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego o informację
o ewentualnych korzyściach finansowych opisanych we wniosku czynności w trybie art. 169
§ 1 w zw. z art.14h o.p. W konsekwencji poczynionych rozważań Sąd ostatecznie stwierdził,
że skoro z treści zaskarżonego postanowienia organ interpretacyjny podzielił opinię szefa
KAS wydaną w trybie art. 14b § 5c o.p. W zaskarżonym postanowieniu organ interpretacyjny
wyjaśnił swoje stanowisko o zaistnieniu uzasadnionego przypuszczenia w zakresie wydania
decyzji w trybie art. 119a o.p. to zarzuty skargi były niezasadne i organ nie naruszył w toku
postępowania przepisów procesowych.
W kolejnej opisywanej sprawie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych
o sygn. akt I SA/Sz 770/18, Sąd kontrolował legalność decyzji organów podatkowych
w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i uchylił decyzje organów obydwu instancji.
Podatnicy zwrócili się o stwierdzenie nadpłaty za rok 2015, wynikającej z okoliczności
nieuwzględnienia w złożonym zeznaniu podatkowym przysługującej ulgi na dziecko, tj. osobę
niepełnosprawną i przysposobioną, wskazując na art. 27f ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Według podatników, pod pojęciem „opiekun prawny”,
którym posługuje się ustawodawca w ww. przepisie rozumie należy osobę sprawującą
opiekę ustanowioną na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ze stanu
faktycznego sprawy wynikało, że sąd rejonowy powierzył podatnikom, postanowieniem
z dnia 04.10.1991 r., obowiązki rodziny zastępczej w stosunku do małoletniego, zaś po
ukończeniu przez ich podopiecznego 18 roku życia sąd rejonowy, postanowieniem z dnia
30.09.2004 r. orzekł o ustanowieniu kuratora w osobie podatniczki. Na mocy decyzji ZUS z
dnia 02.03.2015 r. podopieczny uzyskał prawo do renty socjalnej. Organ I instancji odmówił
prawa do ulgi, a tym samym stwierdzenia nadpłaty uzasadniając to tym, że z art. 27f
u.p.d.o.f. wynika, że obok rodziców biologicznych i adopcyjnych ula prorodzinna została
przyznana opiekunom prawnym i rodzinom zastępczym, w przypadku jednak osób
pełnoletnich aby uzyskać prawo do ulgi konieczne było utrzymywanie dziecka, m.in.
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otrzymującego zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, w związku z wykonywaniem
obowiązku alimentacyjnego, o czym stanowił ww. art. 27f ust. 6 w zw. z art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3
u.p.d.o.f.
Zdaniem organu podatkowego, brak pokrewieństwa z podopiecznym świadczył o tym,
że na podatnikach nie ciążył obowiązek alimentacyjny w stosunku do niego, przy czym
małżonkowie nie sprawowali już funkcji rodziny zastępczej. Organ odwoławczy w wyniku
odwołania utrzymał w mocy powyższą decyzję organu I instancji. Odnosząc się do regulacji
prawnej zawartej w art. 27f ust. 6 u.p.d.o.f., organ odwoławczy wskazał, że na mocy ww.
przepisu ustawodawca wykluczył podopiecznego podatników z grona "dzieci", na które
przysługiwałoby uprawnienie do spornej ulgi prorodzinnej. Podopieczny otrzymał wprawdzie
rentę socjalną, jednak na opiekujących się nim podatnikach nie ciążył obowiązek
alimentacyjny oraz nie pełnili już oni funkcji rodziny zastępczej. Ponadto podopieczny
w rozpoznawanym roku podatkowym 2015 miał już 29 lat, a więc przekroczył wskazany
w przepisie 25 rok życia. W skardze podatnicy zarzucili tej decyzji pominięcie w podjętym
rozstrzygnięciu wykładni celowościowej przepisu art. 27f u.p.d.o.f., nieuwzględnienie
w podjętym rozstrzygnięciu zasady określonej w art. 2a O.p., jak również błędną interpretację
art. 27f ust. 6 u.p.d.o.f.
Sąd uznał, że skarga jest uzasadniona wobec stwierdzenia, że organy podatkowe
obu instancji wydając decyzje w badanej sprawie dopuściły się naruszenia przepisów prawa
materialnego przez ich błędną wykładnię, co w konsekwencji miało wpływ na wynik sprawy.
Zdaniem Sądu, organy podatkowe dokonały wadliwej zawężającej interpretacji art.
27f u.p.d.o.f. z pominięciem jego wykładni celowościowej w powiązaniu z zasadami
konstytucyjnymi, a w szczególności, zasadą równości, sprawiedliwości społecznej (art. 2
Konstytucji RP), co w konsekwencji godziło w konstytucyjne nakazy ochrony i opieki nad
rodziną, wynikające z art. 18, art. 71 Konstytucji RP.
W sytuacji bowiem skarżących, gdzie w wyniku wieloletnich bliskich relacji właściwych
rodzinie (jak wynika z akt administracyjnych sprawy, naturalni rodzice zostali ograniczeni
w wykonywaniu obowiązków rodzicielskich) niewątpliwie wytworzyła się szczególna więź
osobista z podopiecznym, zdaniem Sądu orzekającego w niniejszej sprawie, aktualizuje się
materialnie obowiązek alimentacyjny, o jakim mowa w art. 27f ust. 6 u.p.d.o.f., takiej osoby
(osób), która faktycznie sprawuje taką pomoc (opiekę) pełnoletniej osobie. Brak natomiast
pokrewieństwa z podopiecznym i na tej podstawie bezwzględne uznanie tylko z formalnego
punktu widzenia, że nie ciążył na skarżących obowiązek alimentacyjny, wywołało nie tylko
negatywne skutki finansowe dla "rodziny" (którą faktycznie tworzą skarżący wraz z ich
podopiecznym), ale nade wszystko skutkowało naruszeniem wartości chronionych
Konstytucją RP.
Uzasadnia to także norma prawna zawarta w art. 27f ust. 6 u.p.d.o.f, z której wprost
wynika, że przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących
pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 (podkreślenie własne Sądu), co
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oznacza, że należy te przepisy stosować także do sytuacji, w których podatnicy utrzymują
osoby bez względu na wiek, a zatem osoby w każdym wieku, które jednak zgodnie
z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (art.
6 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.f.), co ma miejsce w badanej sprawie. A poza tym, w przypadku osób
pełnoletnich, stosownie do art. 27f ust. 6 w związku z art. 6 ust.4 pkt 2 u.p.d.o.f., konieczne
jest aby utrzymywanie takiej osoby, otrzymującej zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę
socjalną,

następowało

w

związku

z

wykonywaniem

obowiązku

alimentacyjnego

(podkreślenie własne Sądu), co również ma miejsce w rozpoznawanej sprawie. A więc
chodzi o stwierdzenie materialnego wykonywania takiego obowiązku, a nie tylko formalne
obciążenie tym obowiązkiem.
Sąd zwrócił uwagę na cel przepisu art. 27f u.p.d.o.f. Ulga przewidziana w tym
przepisie jest jednym z niewielu przejawów prorodzinności systemu podatkowego w Polsce.
Dlatego nie wydaje się, by celem przyjętego przez ustawodawcę rozwiązania w tym
przepisie była sytuacja, w której podatnik zostaje pozbawiony możliwości skorzystania z ulgi
"prorodzinnej", mimo że – jak w niniejszej sprawie – faktycznie podatnik od wielu lat (tutaj: od
1991 r. do nadal) utrzymuje w sposób ciągły osobę niepełnosprawną, która jest całkowicie
niezdolna do pracy i w związku z tym otrzymuje rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny, jest
zatem niezdolna do samodzielnej egzystencji, co wymaga stałej pomocy i opieki ze strony
podatnika (skarżących), mimo że nie są ze sobą spokrewnieni. Ograniczanie pomocy
Państwa podatnikom, którzy faktycznie pełnią obowiązki naturalnych rodziców (lub innych
zobowiązanych), a więc faktycznie wykonują "obowiązek alimentacyjny", chociaż nie muszą
z mocy prawa, stanowi w takiej sytuacji – w ocenie Sądu – naruszenie wartości
konstytucyjnych, o jakich wyżej mowa. Przyznanie natomiast podatnikom w takiej sytuacji
prawa do ulgi, przewidzianej w art. 27f u.p.d.o.f., stanowić niewątpliwie będzie w pełni
realizację celu społecznego, jaki został ustanowiony w tym przepisie art. 27f u.p.d.o.f.,
a poza tym – co istotne – niewątpliwie odciąża Państwo od udzielania pomocy w innej formie
przewidzianej ustawą o pomocy społecznej takiej osobie, która nie jest w stanie
samodzielnie przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości.

Sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.
W 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozpoznał w zakresie
podatku dochodowego od osób prawnych 22 skarg, w tym 9 spraw dotyczyło określenia
zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych i w tych sprawach zapadło
8 wyroków oddalających skargi, w 1 sprawie uchylono decyzję organów podatkowych,
12 spraw dotyczyło interpretacji indywidualnych w przedmiocie zastosowania przepisów
prawa podatkowego i w tych sprawach 7 interpretacji zostało uchylonych, w tym 2 sprawy
dotyczące wszczęcia postępowania, zaś w 5 sprawach oddalono skargi.
43

W sprawie I SA/Sz 302/19 sąd oddalił skargę spółki na decyzję określającą
zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r., wydaną wyniku kontroli
celno-skarbowej w trakcie której stwierdzono zaniżenie przychodów podlegających
opodatkowaniu wynikające z rozliczenia faktury korygującej tytułem opłaty według umowy,
wystawionej ze względu na „niewykonanie usługi”. Organ I instancji uznał, że ujęcie
przedmiotowej faktury korygującej "in minus" w przychodach roku 2015 jest nieprawidłowe,
ponieważ celem wystawienia tej korekty było wyeliminowanie z obrotu prawnego faktury
pierwotnej, która nie dokumentowała rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. W ocenie
organu I instancji, faktura ta winna być ujęta w okresie rozliczeniowym, w którym
zaksięgowano fakturę pierwotną, czyli w 2014 r. Spółka ujmując ww. fakturę korygującą w
przychodach 2015 roku, zdaniem organu I instancji, naruszyła przepisy art. 12 ust. 3
u.p.d.o.p.
Spółka zarzuciła organowi podatkowemu naruszenie przepisów prawa procesowego
i materialnego.
Spółka wskazała w odwołaniu, że dokonując korekty przychodów na podstawie
faktury korekty z 31.01.2015 r., działała zgodnie z obowiązującymi w 2015 r. przepisami
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Jednocześnie pełnomocnik Spółki w odwołaniu podniósł, że w przypadku, gdy organ
podatkowy uznaje, że przepisy te były niedoskonałe, to nie może zgodnie z normą art. 2a
O.p. obarczać negatywnymi skutkami prawnymi strony.
Organ odwoławczy, rozpatrując ustalony stan faktyczny, wskazał, że należy zgodzić
się ze spółką, iż w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w stanie prawnym
obowiązującym w 2015 r., brak jest odrębnych unormowań odnośnie momentu
rozpoznawania korekty przychodów. Przepisy art. 12 ust. 3 i 3a u.p.d.o.p. dotyczą sytuacji, w
której przychód należny powstaje w związku z wydaniem rzeczy lub wykonaniem usługi,
bądź wystawieniem z tego tytułu faktury. Nie wskazują natomiast momentu, w którym
podatnik powinien skorygować przychód w związku z wystawieniem faktury korygującej.
Organ odwoławczy zgodził się ze stanowiskiem zaprezentowanym w zaskarżonej
decyzji, że moment ujęcia faktury korygującej po stronie przychodów podatkowych, powinien
być uzależniony od okoliczności, jakich dotyczy ta faktura, a mianowicie:
- jeżeli pierwotnie sporządzona faktura błędnie dokumentowała stan faktyczny, a więc
korekta jest wynikiem błędu (zawierała pomyłki np. w ilości lub cenie), to wówczas korekta
powinna być przyporządkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy, czyli do daty
wystąpienia przychodu należnego wynikającego z faktury pierwotnej,
- jeżeli faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, które miało
miejsce w dacie jej wystawienia, a faktura korygująca została wystawiona przez sprzedawcę
z powodu późniejszych zdarzeń, a więc okoliczności mających wpływ na zmianę przychodów
powstałych już po wystawieniu faktury pierwotnej, takich jak np. udzielenie rabatu czy zwrot
towaru - fakturę korygującą należy rozliczyć na bieżąco, z datą jej wystawienia.
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Organ odwoławczy zauważył również, że inaczej przedstawia się sytuacja, gdy
faktura pierwotna była prawidłowa od samego początku, a dopiero później – w innym roku
podatkowym – wystąpiło zdarzenie skutkujące koniecznością korekty, a inaczej, gdy faktura
pierwotna od samego początku była błędna.
W pierwszej sytuacji, faktura pierwotna oraz korekta pozostają ze sobą w związku,
ale związek ten nie jest już tak ścisły jak w przypadku, gdy faktura pierwotna wystawiona
została błędnie i od początku nie odzwierciedlała rzeczywistego przebiegu transakcji.
W przypadku późniejszego zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wielkość należnego
przychodu, związek między fakturą pierwotną a fakturą korygującą jest tylko formalny.
W
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faktura

korygująca

związana

jest

z

nowym
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gospodarczym, które – często już w kolejnym roku podatkowym – skutkuje zmianą
wysokości przychodu. Taka korekta jest tylko nominalnie związana z pierwotną fakturą,
w istocie korekta ta dotyczy nowego, odrębnego zdarzenia gospodarczego, o którym
podatnik nie wiedział i nie mógł wiedzieć w chwili wystawiania prawidłowej faktury pierwotnej.
Organ odwoławczy, powołując się również na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 grudnia 2015 r. (II FPS 4/15) oraz uzasadnienie do zmiany przepisów ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych (wynikającą z ustawy z dnia 10.09.2015 r. Dz.U.
z 2015 r. poz. 1595) stwierdził, że wykładnia art. 12 ust. 3 i ust. 3a u.p.d.o.p. wskazuje, że
korekta nienależnego przychodu może odnosić się jedynie do tego roku podatkowego,
w którym został wykazany.
Zatem, w ocenie organu odwoławczego, organ I instancji prawidłowo uznał, że sporna
faktura korygująca powinna zostać przyporządkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy,
czyli do daty zaksięgowania przychodu wynikającego z pierwotnego dokumentu, tj. faktury
VAT z dnia 22.07.2014, a więc do 2014 r. Jak wynika bowiem ze zgromadzonego materiału
dowodowego, faktura pierwotna już w momencie jej wystawienia błędnie dokumentowała
stan faktyczny, potwierdzała zdarzenie gospodarcze, które faktycznie nie miało miejsca.
Wskazuje na to, zarówno treść faktury korygującej, w której jako przyczynę jej wystawienia
wskazano "niewykonanie usługi", jak również wyjaśnienia spółki, z których wynika, że fakturę
korektę wystawiono, gdyż nie została wykonana usługa. Zdaniem organu odwoławczego,
zasadnie uznać należy zatem, że powyższa korekta jest wynikiem uprzedniego błędu
polegającego na bezzasadnym wystawieniu faktury z dnia 22.07.2014 r., a nie późniejszych
zdarzeń mających wpływ na zmianę przychodów. Tym samym za niezasadne uznał organ
odwoławczy stanowisko odwołującej spółki, że fakturę korygującą należy rozliczyć na
bieżąco, z datą jej wystawienia, tj. w 2015 r. W ocenie organu II instancji w sprawie nie
zostały naruszone zarówno przepisy prawa materialnego jak i procesowego.
Spółka nie zgodziła się ze stanowiskiem organów podatkowych co do ustalenia
momentu rozliczenia wystawionej faktury korygującej i wniosła skargę na decyzję organu
odwoławczego, podnosząc analogiczne zarzuty jak w odwołaniu.
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Sąd, rozpoznając skargę, stwierdził, że w świetle przytoczonego art. 12 ust. 3a
u.p.d.o.p. zachodzi podstawa do przyjęcia, że zasadnie organ uznał, iż fakturę VAT korektę z
dnia 31.01.2015 r., należało rozliczyć w okresie, w którym w ewidencji podatkowej ujęto
fakturę pierwotną, tj. w 2014 r.
Wskazano, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
w brzmieniu obowiązującym w 2015 r. nie zawierały odrębnych przepisów regulujących
moment rozpoznawania korekty przychodów. Jednak, zdaniem Sądu, skoro przepisy art. 12
ust. 3 i 3a u.p.d.o.p. obejmują sytuacje, w których przychód należny powstaje w związku
z wydaniem rzeczy lub wykonaniem usługi w całości lub w części, bądź wystawieniem z tego
tytułu faktury lub uregulowaniem należności, to nie budzi wątpliwości, że – mimo iż
obowiązujące wówczas przepisy nie określały momentu, w którym podatnik powinien
skorygować przychód w związku z wystawieniem faktury korygującej – to w stanie
faktycznym badanej sprawy po stronie skarżącej nie powstał żaden przychód, gdyż jak sama
twierdzi, fakturę korygującą wystawiono, gdyż nie została wykonana usługa.
Sąd podzielił stanowisko organu odwoławczego, że wystawienie faktury jest jedynie
następstwem powstania obowiązku podatkowego. Faktura na gruncie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych stanowi dowód księgowy będący podstawą ujmowania
w księgach rachunkowych przychodu należnego oraz wskazuje na wielkość i wartość
sprzedaży. Faktura określa wartość transakcji, natomiast faktura korygująca wartość tę
koryguje, czyli zmienia. Wystawienie faktury korygującej spowodowane jest faktem, że
pierwotna faktura, w stosunku do której wystawiono fakturę korygującą, nieprawidłowo
odzwierciedla stan faktyczny, który istniał w momencie powstania obowiązku podatkowego
w związku z tym zasadne było jej rozliczenie w okresie rozliczeniowym, w którym w ewidencji
podatkowej ujęto fakturę pierwotną – w stanie faktycznym badanej sprawy w roku 2014.
Wobec tego, słusznie organ uznał, że działanie spółki, tj. ujęcie faktury korygującej "in
minus" w przychodach roku 2015 było nieprawidłowe, ponieważ celem wystawienia faktury
korygującej jest wykazanie prawidłowej wysokości już osiągniętego przychodu, należnego za
dany okres rozliczeniowy. Faktura korygująca nie zmienia daty zdarzenia gospodarczego
związanego z powstaniem tego przychodu, nie zmienia też daty powstania obowiązku
podatkowego i powinna być rozliczana w tym okresie sprawozdawczym, w którym został
ujęty przychód należny, z uwzględnieniem zasad określających datę powstania przychodu.
Zatem faktura powinna określać faktyczną wartość transakcji. Jednakże, gdy ta
okazuje się wadliwa z równych przyczyn, a w szczególności, gdy nie doszło do jej realizacji,
konieczne jest wystawienie faktury korygującej.
Zdaniem Sądu, zasadnie organ podatkowy odniósł się do obowiązującej wówczas linii
orzeczniczej reprezentowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny, zaprezentowanej
szczegółowo w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, według której ustalając skutki wystawienia
faktury korygującej należy uwzględniać przyczyny dokonanej korekty, co organy w niniejszej
sprawie uwzględniły w swojej ocenie spornej materii.
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W badanej sprawie dotyczącej badanego roku podatkowego 2015, nie znajduje
zastosowania przepis art. 12 ust. 3j dodany ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.
U. z 2015 r., poz. 1595), gdyż przepis ten, wypełniając lukę prawną w spornej materii,
stanowi jednak nowość normatywną, która weszła w życie dopiero z dniem 01.01.2016 r.
Wprawdzie ustawodawca przewidział w art. 11 ww. ustawy z dnia 10 września 2015 r., że:
"Przepisy ustaw zmienianych w art. 2 - 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się
do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.", jednakże i tutaj ustawodawca wymaga
uzyskania przychodów, których skarżąca w stanie faktycznym badanej sprawy nie uzyskała
wobec niewykonania usługi, co nie jest sporne w niniejszej sprawie.
W tych okolicznościach faktycznych i prawnych występujących w badanej sprawie
Sąd uznał, że nie doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego (art. 12 ust 3 i ust. 3a
u.p.do.p.), a w konsekwencji tego nie doszło do naruszenia przepisów postępowania (art.
120, art. 121 § 1, art. 122, art. 187 § 1 O.p.).
Z kolei w sprawie I SA/Sz 405/19 Sąd poddał ocenie postanowienie organu
interpretacyjnego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania
interpretacji indywidualnej i uchylił rozstrzygnięcia obydwu instancji.
Spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego
dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku
objęcia przez wnioskodawczynię udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny
w postaci nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną
obejmowanych udziałów w spółce jedynym przychodem z tego tytułu będzie wartość
nominalna objętych udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p, także wówczas gdy
ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa aportu. Strona wskazała, że
jedynym przychodem z tego tytułu będzie wartość nominalna objętych udziałów,
w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm. zwanej dalej: "u.p.d.o.p."), także wówczas,
gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa aportu. We wniosku
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szczegółowo
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wraz
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Organ interpretacyjny uznał, że merytoryczne rozpatrzenie wniosku strony poprzez wydanie
interpretacji
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niemożliwe
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w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 165a § 1, w związku z art. 14h oraz art. 14b § 2a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.,
zwanej dalej: "o.p.").
Organ zwrócił uwagę, że istotą prowadzonego postępowania jest interpretacja przepisów
prawa podatkowego regulujących prawa i obowiązki podatników, nie zaś interpretacja
przedstawionych okoliczności danej sprawy, co wynika z treści art. 4b § 2a o.p., interpretacja
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przepisów regulujących prawa i obowiązki organów podatkowych. Poruszone we wniosku
zagadnienie skutkuje koniecznością interpretacji art. 14 u.p.d.o.p., który to przepis reguluje
prawa i obowiązki organów podatkowych w zakresie dotyczącym możliwości i zasad
ustalania właściwych wartości transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami.
Ponadto wskazał, że interpretacja okoliczności faktycznych danej sprawy, tj. ustalenie
prawidłowości przyjętej do przychodu wysokości ceny danej transakcji jest domeną
postępowań dowodowych, tj. postępowania podatkowego oraz kontrolnego, w konsekwencji
kwestia ta nie może być przedmiotem interpretacji indywidualnej przepisów prawa
podatkowego.
Reasumując stwierdził, że w jego ocenie, złożony wniosek o wydanie interpretacji
w powyższym zakresie nie dotyczył interpretacji przepisów prawa podatkowego, które mogły
podlegać ocenie w ramach przedmiotowego postępowania, gdyż prowadziłoby
to do naruszenia kompetencji właściwych organów podatkowych w zakresie prowadzenia
postępowań dowodowych oraz odpowiedniego stosowania przepisów regulujących ich prawa
i obowiązki.
W wyniku rozpatrzenia zażalenia wnioskodawczyni, organ interpretacyjny utrzymał
w mocy swoje wcześniejsze postanowienie. Organ zwrócił uwagę, że strona przedstawiając
treść wniosku, w tym sformułowane w nim pytanie, wskazała jako przepisy prawa
podatkowego mające stanowić przedmiot interpretacji indywidualnej przepisy u.p.d.o.p.,
w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 7 oraz art. 14 ust. 1 – 3 oraz kwestię, czy
w
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uprawnione do ustalenia tego przychodu w innej wysokości niż wskazała wnioskodawczyni.
W ocenie organu, udzielenie odpowiedzi na ww. pytanie niewątpliwie stanowiłoby naruszenie
postanowień art. 14b § 2a o.p., gdyż prowadziłoby to do naruszenia kompetencji właściwych
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odpowiedniego stosowania przepisów regulujących ich prawa i obowiązki. Powyższa kwestia
nie dotyczyła interpretacji przepisów prawa podatkowego, które mogą podlegać ocenie
w ramach wydawania interpretacji indywidualnych na podstawie art. 14b § 1 o.p. W związku
z powyższym wydane postanowienie nie naruszało przepisów prawa.
Spółka złożyła skargę na powyższe rozstrzygnięcie do Sądu, który wyrokiem z dnia
10 stycznia 2017 r. I SA/Sz 1114/16 oddalił tę skargę. Naczelny Sąd Administracyjny,
wskutek wniesionej skargi kasacyjnej uchylił ww. wyroku i przekazał sprawę do ponownego
rozpoznania tut. Sądowi.
NSA w wydanym na skutek powyższej skargi kasacyjnej, wyroku II FSK 1060/17,
uchylającym zaskarżony wyrok WSA – wiążącym w sprawie – wyjaśnił że rzecz w tym, iż
eksponowany przez Stronę problem dotyczy interpretacji art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p.
(w brzmieniu obowiązującym w 2016 r.), a nie wprost art. 14 u.p.d.o.p. W ocenie NSA
prawidłowa ocena zaskarżonego postanowienia wymaga rozważenia, czy przepisy art. 14
ust. 1-3 u.p.d.o.p. – w kontekście przedstawionego stanu faktycznego – mogą w ogóle mieć
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zastosowanie do wypowiedzi ustawodawcy zawartej w zdaniu pierwszym art. 12 ust. 1 pkt 7
(iż przychodem jest nominalna wartość objętych udziałów), czy też wymienione normy art. 14
– poprzez ich odpowiednie stosowanie – pozwolą na inny sposób rozumienia tejże treści.
Zdaniem NSA jedynie w tym drugim przypadku zasadna byłaby odmowa wszczęcia
postępowania interpretacyjnego. Jednakże przyjęcie takiego rozwiązania musiałoby
oznaczać, że normy zawarte w art. 14 ust. 1 – 3 u.p.d.o.p. stanowić mogą podstawę
weryfikacji wartości nominalnej objętego udziału, wynikającej z umowy spółki. Na marginesie
NSA zwrócił uwagę, że wątpliwości związane z relacją uregulowania zawartego w zd. 1 art.
12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. do regulacji art. 14 tej ustawy usunął sam ustawodawca,
nowelizując z dniem 19 lipca 2018 r. u.p.d.o.p., obejmującej m.in. art. 12 ust. 1 pkt 7.
Według NSA, rozważań w tym zakresie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sądu
pierwszej instancji nie poczynił, a to one miały zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia
spornego problemu. Upatrując w tym naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a., NSA wskazał, że brak
elementów i rozważań w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, o których mowa w ww.
przepisie, powinien zostać uzupełniony w ramach ponownie prowadzonego postępowania.
Wykonując powyższe wskazania Sąd w omawianym wyroku zauważył, że przepisy
art. 14 ust. 1-3 u.p.d.o.p. – w kontekście przedstawionego stanu faktycznego – nie mogą
mieć zastosowania do wypowiedzi ustawodawcy zawartej w zdaniu pierwszym art. 12 ust. 1
pkt 7 u.p.d.o.p. (iż przychodem jest nominalna wartość objętych udziałów). Wymienione
normy art. 14 u.p.d.o.p. – poprzez ich odpowiednie stosowanie – nie pozwalają bowiem na
inny sposób rozumienia tejże treści. Sąd podzielił pogląd wyrażony m.in. w wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2015 r. II FSK 1814/13, gdzie
wskazano, że zawarte w art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. odesłanie do art. 14 ust. 1-3 należy
rozumieć jako odesłanie do ich stosowania "odpowiedniego", czyli uwzględniającego różnice
pomiędzy instytucją regulowaną przepisem odsyłającym a instytucją regulowaną przepisem,
do którego następuje odesłanie. (...) W konkluzji NSA ocenił, że w świetle art. 12 ust. 1 pkt 7
w zw. z art. 14 ust. 1-3 ustawy organy podatkowe nie są uprawnione do określenia
przychodu spółki wnoszącej aport w innej wysokości niż wartość nominalna objętych
udziałów. Wskazał także, że analogiczne stanowisko wyraził NSA w wyroku z dnia 25 lipca
2017 sygn. akt II FSK 1758/15 wskazując, że "odpowiednie" zastosowanie art. 14 ust. 1-3
u.p.d.o.p., o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. nie oznacza, możliwości
ingerowania przez organ podatkowy w wartość nominalną obejmowanych przez spółkę
udziałów. Odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 14 u.p.d.o.p. dotyczy tylko
oszacowania rynkowej wartości aportu (...) uprawnienie to nie odnosi się do możliwości
szacowania przychodu po stronie podmiotu wnoszącego aport w sytuacji gdy zastosowane
zostanie tzw. agio, to znaczy gdy część wartości wkładu niepieniężnego przeniesiona
zostanie na kapitał zapasowy spółki do której aport wniesiono.
Tymczasem (zgodnie z wiążącym w niniejszej sprawie poglądem NSA) tylko taki
sposób rozumienia przepisów, w którym normy art. 14 u.p.d.o.p. poprzez ich odpowiednie
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stosowanie – pozwalały na inny sposób rozumienia treści art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p.
w myśl którego przychodem jest nominalna wartość objętych udziałów uzasadniałby odmowę
wszczęcia postępowania.
Sytuacja taka w sprawie nie zaszła. Zdaniem Sądu, zatem należało uznać, że organ
bezzasadnie odmówił wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia interpretacji, zaś
zaskarżone postanowienia należało uchylić.
Kolejna z opisywanych spraw o sygn. akt I SA/Sz 445/19 dotyczyła decyzji
w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych
za 2013 r. wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztami postępowania egzekucyjnego. Spółka
nie uregulowała zobowiązań: w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r., za 2013
r. w podatku od towarów i usług za II i III kwartał 2013 r. oraz za kwiecień, maj i czerwiec
2014 r.
Wobec spółki zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne obejmujące m.in. zaległości
podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 r. i dokonano zajęcia
rachunków bankowych. Postępowania egzekucyjne wobec spółki zostały umorzone,
z powodu bezskuteczności egzekucji.
W związku z bezskuteczną egzekucją z majątku spółki i niemożliwością
wyegzekwowania zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych 2013
r. organ podatkowy, wszczął z urzędu postępowanie podatkowe wobec byłego członka
zarządu zmierzające do orzeczenia o jego solidarnej odpowiedzialności za zaległości spółki
z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 2013 r. Takie samo postępowanie zostało
wszczęte wobec drugiego członka zarządu. Organ podatkowy ustalił, że strona funkcję
prezesa zarządu spółki pełniła w okresie, kiedy upływał termin płatności zaległości z tytułu
podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r. Z ustaleń wynikało także, że spółka nie
prowadziła działalności pod wskazanym w aktach adresem rejestracyjnym i nie udało się
ustalić innego adresu. Nie posiadała też żadnego majątku. Ponadto zobowiązany nie
dokonał zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
W konsekwencji, organ I instancji orzekł o solidarnej odpowiedzialności strony, jako
byłego członka zarządu spółki, za zaległości podatkowe tej spółki z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych za 2013 r., odsetek za zwłokę oraz kosztów postępowania
egzekucyjnego.
W odwołaniu strona zarzuciła naruszenie prawa materialnego i procesowego. Wskazała, że
w okresie pełnienia funkcji członka zarządu (do czasu rezygnacji) nie występowały w spółce
żadne nieuregulowane zobowiązania podatkowe, a więc nie mógł zgłosić wniosku
o upadłość. Zobowiązania podatkowe powstały po kontroli przeprowadzonej przez organ
kontroli skarbowej, czyli już po odejściu odwołującego ze spółki. Strona dowiedziała się
dopiero w 2015 r., że sprawami spółki zajmowali się prokurenci spółki. Osoby te nie
przekazywały i nie informowały zarządu o żadnych sprawach mających miejsce w spółce.
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Organ odwoławczy, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.
W skardze wywiedzionej na decyzje organu odwoławczego, skarżący zarzucił
organom błędne uznanie, że w sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające orzeczenie
o solidarnej odpowiedzialności na gruncie art. 116 O.p. Skarżący zanegował fakt, że
w okresie sprawowania przez niego funkcji prezesa w spółce było prowadzone postępowanie
egzekucyjne. Zdaniem strony skarżącej, błędne i sprzeczne z normami społecznymi było
również stanowisko organu podatkowego, który uważał, że za brak wskazania majątku, brak
czynności związanych ze zgłoszeniem wniosku o upadłość odpowiedzialność za zaległości
podatkowe spółki ponosi odpowiedzialność nie urzędujący członek zarządu. Wskazał także,
że nie miał wpływu, na fakt niezgłoszenia w odpowiednim czasie, czyli już po odejściu
skarżącego ze spółki wniosku o ogłoszenie upadłości. Zdaniem skarżącego, złożenie
wniosku o upadłość winien dokonać nowy zarząd spółki działający już po rezygnacji
skarżącego z funkcji członka zarządu.
Skarżący wskazał także na najnowsze wyroki NSA o sygn. akt II FSK 2394/17 oraz I FSK
773/17, podkreślając, że liczy się faktyczne wykonywanie funkcji członka zarządu, a nie wpis
do KRS.
Sąd oddalają skargę, w tej sprawie podzielił stanowisko organów, że zaszły podstawy
do orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości spółki zawarte w art. 116 §
1 i 2 o.p. Po pierwsze skarżący, w okresie gdy upływał termin płatności należności pełnił
funkcję członka zarządu. Stwierdzono także bezskuteczność prowadzonej z majątku spółki
egzekucji. Ponadto nie złożono we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub
o wszczęcie postępowania układowego, a skarżący nie wykazał okoliczności, że niezłożenie
takiego wniosku nastąpiło bez jego winy. Skarżący nie wskazał także mienia spółki,
z którego egzekucja umożliwiłaby zaspokojenie zaległości podatkowych w znacznej części.
Sąd wskazał, że orzekając o odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. organ
podatkowy jest zobowiązany wykazać jedynie okoliczność pełnienia obowiązków członka
zarządu w czasie, kiedy upływał termin płatności zobowiązania podatkowego, które
przerodziło się w dochodzoną zaległość podatkową spółki oraz bezskuteczność egzekucji
prowadzonej przeciwko spółce. Z kolei członek zarządu chcąc uwolnić się od tej
odpowiedzialności może wykazać, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie
upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie
układowe) bądź też, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie
postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło
bez jego winy lub wskaże mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie
zaległości podatkowych spółki w znacznej części. W tej kwestii poglądy orzecznictwa
i doktryny są zbieżne i utrwalone. Jak słusznie przyjął organ w rozpoznawanej sprawie,
pełnienie funkcji członka zarządu w danym okresie może być wykazane wszelkimi dowodami
w postaci, np. właściwych uchwał o powołaniu i odwołaniu z funkcji członka zarządu, rejestru
przedsiębiorców w ramach KRS, czy też bezpośredniej informacji sądu rejestrowego. Nie
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miał więc racji, pełnomocnik skarżącego, że o fakcie powołania do pełnienia funkcji
w zarządzie ma decydować faktyczne wykonywanie czynności, a nie wpis w KRS.
Sąd zaaprobował ustalenia organów podatkowych w zakresie wykładni art. 116 § 2 O.p.,
odnoszących się do interpretacji przesłanki "pełnienia obowiązków członka zarządu".
Wnioski

te

korespondują

bowiem

z

aktualnym

stanowiskiem

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego, zgodnie z którym odpowiedzialność solidarna członka zarządu spółki,
o której mowa w art. 116 O.p., dotyczy co do zasady, osób pełniących funkcję członka
zarządu danej osoby prawnej bez względu na zakres obowiązków, jakie zostały im
powierzone oraz jakie faktycznie czynności podejmowali czy nadzorowali. Art. 116 § 2 O.p.
odwołuje się do przesłanki "pełnienia obowiązków członka zarządu" rozumianej formalnie, tj.
posiadania formalnych uprawnień członka zarządu za konkretny okres, niezależnie od tego,
czy obciążony odpowiedzialnością członek zarządu faktycznie zajmował się interesami
podmiotu, w którym był członkiem zarządu. Sąd podkreślił, że za takim rozumieniem
przesłanki "pełnienia obowiązków członka zarządu" przemawia również fakt posłużenia się
w tym przepisie sformułowaniem "pełnienia" obowiązków, a nie ich "wykonywania", co wiąże
się z koniecznością uniezależnienia odpowiedzialności członka zarządu od faktycznego
wykonywania obowiązków związanych z pełnioną funkcją. W konsekwencji niezbędne jest
w tym celu odwołanie się do kryterium obiektywnego, jakim są warunki formalne pełnienia
funkcji członka zarządu.
Sąd zgodził się również ze stwierdzeniem organu odwoławczego, że argumentacja
skarżącego, że nie miał wpływu na prowadzenie spraw spółki nie mogła odnieść
zamierzonego skutku w sprawie. Dodatkowo wskazano, że ustawodawca w treści art. 293 §
2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych wprowadził wobec członków
zarządu

odpowiedzialność

ustaloną

według

podwyższonego

miernika

staranności

postępowania. Zgodnie z tym przepisem, wykonywanie obowiązków przez członków
organów spółki oraz likwidatorów (kuratora) powinno się odbyć z zachowaniem staranności
wynikającej z zawodowego charakteru ich działalności. Na tej podstawie członek zarządu
zawsze będzie oceniany jak profesjonalista, a więc osoba, od której należy wymagać więcej
niż od przeciętnego uczestnika obrotu gospodarczego (por. wyrok Sądu Apelacyjnego
w Białymstoku z 19 kwietnia 2018 r., I AGa 63/18; Legalis Numer 1820090). Skarżący zatem
miał prawo i obowiązek zaznajamiania się z aktualnym stanem finansów spółki, przyjmując
funkcje członka zarządu. Zdaniem Sądu, organy podatkowe dokonały także prawidłowej
oceny w zakresie wystąpienia drugiej pozytywnej przesłanki odpowiedzialności podatkowej
członka zarządu, jaką jest bezskuteczność egzekucji.
Zdaniem Sądu, na podstawie przedłożonych akt, nie było wątpliwości, że nie
zachodziła żadna możliwość zaspokojenia egzekwowanej wierzytelności z jakiejkolwiek
części majątku dłużnika (brak ruchomości oraz nieruchomości, a także środków pieniężnych,
spółka nie prowadziła działalności). W tym stanie rzeczy, skoro w wyniku działań
egzekucyjnych względem majątku spółki nie doszło do przymusowego zaspokojenia
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wierzycieli, to prawidłowe było stanowisko organów, że egzekucja z majątku spółki okazała
się bezskuteczna. Zdaniem Sądu, czynności podjęte przez organy administracji w zakresie
wykazania bezskuteczności egzekucji przedmiotowej zaległości wyczerpywały dyspozycję
art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 w powiązaniu z art. 116 O.p., nakazujących organom
podejmować wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego
sprawy.
Sąd nie stwierdził błędnej wykładni art. 116 O.p. ani też żadnych naruszeń prawa
procesowego w sprawie.

Podatek od spadków i darowizn.
W grupie spraw o symbolu 6114 dotyczącym podatku od spadków i darowizn w 2019
r. problematyka spraw dotyczyła, podobnie jak w latach poprzednich, m.in. skarg na decyzje
dotyczące określenia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn od kwot,
na które podatnicy powołali się w toku postępowań podatkowych i czynności sprawdzających
od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących
ze źródeł nieujawnionych, ze wskazaniem, że kwoty te otrzymali w ramach wykonania
obowiązku alimentacyjnego przez osoby w stosunku do nich zobowiązane.
Organy podatkowe, działając analogicznie do lat poprzednich, wbrew oświadczeniom
podatników, dokonywały kwalifikacji ww. kwot jako kwoty otrzymanych przez podatników
darowizn podlegających opodatkowaniem powyższym podatkiem.
W sprawie rozstrzygniętej wyrokiem I SA/Sz 970/17 z dnia 16 maja 2019 r.,
oddalającym skargę podatnika, Sąd kontynuując dotychczasową linię orzeczniczą i będąc
związany oceną prawną wyrażoną w uprzednio zapadłym wyroku NSA, uznał de facto, że
czynność prawna w postaci darowizny nie zmienia swojego charakteru w zależności od tego
czy jest świadczona na rzecz dziecka, co do którego ciąży na rodzicach obowiązek
alimentacyjny, czy też taki obowiązek już nie występuje. Sąd wskazał, że przekazanie
podatnikowi środków finansowych przez osobę zobowiązaną do alimentacji, których
wysokość wykracza poza zakres zaspokajania bieżących potrzeb podatnika, nie stanowi
realizacji

obowiązku

alimentacyjnego,

albowiem

nie

zmierza

do

zaspokajania

usprawiedliwionych potrzeb podatnika w zakresie utrzymania i wychowania. Tym samym
stanowi darowiznę w rozumieniu art. 888 k.c.
Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał w ww. wyroku, że przeznaczeniem
alimentów jest zapewnienie uprawnionemu bieżącego mieszkania, ogrzewania, oświetlenia,
wyżywienia, odzieży, a także opieki lekarskiej, lekarstw, pielęgnacji w chorobie,
odpowiedniego wykształcenia, przygotowania do życia w społeczeństwie, rozwijania
zainteresowań kulturalnych i uzdolnień, itp. Jedynie takie usprawiedliwione potrzeby
uprawnionego składają się na zakres obowiązku alimentacyjnego, o którym mowa w art. 128
ww. ustawy. Usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego, składającymi się na zakres
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świadczeń alimentacyjnych, o którym mowa w art. 135 § 1 k.r.i.o., nie są więc bezsprzecznie
potrzeby będące przejawem zbytku, bądź też potrzeby co prawda życiowo celowe - ale nie
dotyczące utrzymania, czy wychowania.
Jak dalej podkreślił Sąd, świadczenia alimentacyjne nie mogą stanowić źródła
czynionych lokat bankowych i innych oszczędności, co znajduje potwierdzenie m.in.
w wyrokach WSA w Opolu z dnia 15.03.2017 r., I SA/Op 496/16, I SA/Op 495/16, NSA z dnia
11.03.2016 r., II FSK 102/14, II FSK 1682/14, z dnia 1.03.2016 r., II FSK 7/14. Obowiązek
alimentacyjny nie może bowiem obejmować "obowiązku czynienia darowizn" (por. wyrok
NSA z dnia 13.12.2007 r., II FSK 11/07). W ocenie Sądu obowiązek alimentacyjny obejmuje
zobowiązanie dostarczenia środków utrzymania i w miarę potrzeby środków wychowania
zwyczajowo przyjętych, czyli powinność zapewnienia podstawowych warunków egzystencji,
ale nie mieści się w nim pomoc rodziców (ojca) polegająca na przekazaniu środków
pieniężne, które - tak jak w przedmiotowej sprawie posłużyły do stworzenia własnego
majątku przez skarżącą.
Sprawy z zakresu: podatek od nieruchomości, inne podatki i opłaty lokalne, z
wyłączeniem uchwał organów samorządowych i rozstrzygnięć nadzorczych, Podatek
od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa.
W 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozpoznał w zakresie podatku
od nieruchomości, innych podatków i opłat lokalne 358 skarg na decyzje i interpretacje. Wydał
58 wyroków uwzględniających skargę (46 na rozprawie, 12 na posiedzeniu niejawnym), 242
oddalających skargę (235 na rozprawie, 7 na posiedzeniu niejawnym), 58 spraw zostało
załatwione w inny sposób, tj. połączonych do wspólnego rozpoznania i rozstrzygania z inną
sprawą oraz odrzuconych (35 spraw).
Do niniejszego opracowania wybrano orzeczenia z zakresu przedmiotu, podmiotu
opodatkowania, zwolnień i stawek w podatku od nieruchomości.
Zdecydowaną większość spraw rozpoznanych w 2019 roku w zakresie podatku od
nieruchomości przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stanowiły sprawy ze skarg
Lasów Państwowych na decyzje organów podatkowych w przedmiocie podatku od
nieruchomości. Przykładowo wskazać można na prawomocny wyrok w sprawie I SA/Sz 959/18.
W sprawie tej spór dotyczył opodatkowania gruntu (sklasyfikowanego w ewidencji
gruntów jako lasy - „Ls”) znajdującego się pod napowietrznymi liniami energetycznymi,
należącymi do spółki energetycznej, będącego w roku 2014 w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego (…), stawką podatku od nieruchomości jak od zajętego na działalność
gospodarczą.
Sąd oddalając skargę wyjaśnił, że z niekwestionowanych okoliczności sprawy wynikało,
że sporne grunty zostały udostępnione przez Nadleśnictwo na podstawie umowy ustanowienia
służebności przesyłu operatorowi energii (…) celem usytuowania na nich słupów przesyłowych,
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rozciągnięcia pomiędzy nimi sieci elektrycznej, a także ich eksploatowania i utrzymania
- i właśnie ta okoliczność spowodowała, że organy uznały sporne grunty za zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej. Organy podatkowe obu instancji nie kwestionowały, co
do zasady, iż na tym terenie (tj. obszarze pasów technicznych położonych na terenie gminy
wiejskiej (…) a znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa) była możliwość prowadzenia
działalności przez Nadleśnictwo, jednakże jak słusznie wskazywały, było to możliwe jedynie
w ograniczonym zakresie, całkowicie zależnym od właściwego i niezakłóconego prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie przesyłu prądu przez operatora (…).
Sąd nie podzielił zarzutów skargi w zakresie naruszenia przepisów art. 2 ust. 2 w zw.
z art. 1a ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2016 poz. 716, dalej "u.p.o.l." a także art. 1 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 20
października 2002 r. o podatku leśnym dalej: „u.p.l.”:
Sąd stwierdził, że z akt sprawy wynikało, iż zarządcą przedmiotowych gruntów jest
Państwowe Gospodarstwo Leśne (…), jako jednostka organizacyjna Lasów Państwowych.
Jednostka ta zatem jest podatnikiem podatku od nieruchomości jako zarządca nieruchomości
będących własnością Skarbu Państwa – vide art. 3 ust. 2 u.p.o.l. Sąd przedstawił stosowne
regulacje prawne mające zastosowanie w sprawie i uznał, że pierwszym i podstawowym
kryterium decydującym o zaliczeniu gruntu jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od
nieruchomości, rolnym czy też leśnym jest jego klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków.
Sklasyfikowanie gruntu ma podstawowe znaczenie w kontekście prawidłowego wymiaru
podatku, co wynika również z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287 ze zm.). Wyjaśnił dalej, że zgodnie z § 67
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1034), użytki gruntowe
wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy: 1) użytki rolne, 2) grunty leśne oraz
zadrzewione i zakrzewione, lasy, 7) tereny różne oznaczone symbolem -Tr. W myśl natomiast §
68 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz ust. 2 ww. rozporządzenia, grunty rolne dzielą się, m.in. na użytki rolne,
do których zalicza się grunty orne, oznaczone symbolem – R oraz nieużytki, oznaczone
symbolem - N. Sąd wyjaśnił dalej, że na podstawie § 68 ust. 2 tego rozporządzenia, grunty
leśne oraz zadrzewione i zakrzewione dzielą się na: 1) lasy, oznaczone symbolem - Ls, 2)
grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz. Od wskazanej powyżej reguły
istnieje jednak wyjątek i jest nim ww. okoliczność zajęcia gruntu na prowadzenie działalności
gospodarczej (art. 2 ust. 2 u.p.o.l., art. 1 ust. 1 u.p.l., art. 1 u.p.r. ale i wyjątek zawarty w art. 7
ust. 1 pkt 10 u.p.o.l.). I tak np. co do zasady zatem, grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako m.in. Ls (lasy) powinny zostać opodatkowane odpowiednio podatkiem leśnym
chyba, że grunty te zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (innej niż leśna)
i wówczas podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Podobnie w odniesieniu do
podatku rolnego gdzie zajęcie gruntu, sklasyfikowanego w ewidencji gruntów i budynków jako
użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, na prowadzenie
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działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza wyklucza ich opodatkowanie podatkiem
rolnym i skutkuje opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości (art. 2 ust. 2 u.p.o.l.). Podobnie
sytuacja przedstawia się w odniesieniu do gruntów stanowiących nieużytki, użytki ekologiczne,
grunty zadrzewione i zakrzewione, które co do zasady zwolnione są od podatku od
nieruchomości, chyba że są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.
Dlatego Sąd uznał za kluczowe wyjaśnienie pojęcia "zajęcia gruntów na prowadzenie
działalności gospodarczej", tym bardziej, że to sformułowanie jest sporne w rozpoznawanej
sprawie, a nie zostało zdefiniowane ani w ustawie o podatku leśnym, ani też w ustawie
o podatkach i opłatach lokalnych, gdzie uregulowany jest podatek od nieruchomości. Powyższe
pojęcie służy zatem jako kryterium rozgraniczające opodatkowanie gruntów podatkiem od
nieruchomości albo podatkiem leśnym lub rolnym, ale tylko do gruntów w ww. przepisie
wymienionych. Zauważył przy tym Sąd, że kryterium "zajęcia na prowadzenie działalności
gospodarczej" pojawia się jeszcze w tej ustawie w niektórych przepisach odnoszących się do
stawek podatku od nieruchomości, np. w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c) u.p.o.l., lecz przepisy te,
jako że dotyczą budynków, nie znajdują zastosowania w rozpoznawanej sprawie (por. wyrok
NSA z 18 maja 2018 r., II FSK 2969/17).
Sąd zwrócił uwagę, że tożsamy problem prawny był niejednokrotnie przedmiotem
rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego m. in. w wyrokach: z 9 czerwca 2016 r., II FSK
1238/14, II FSK 1156/14 i II FSK 1157/14, z 17 czerwca 2016 r., II FSK 1315/14, II FSK
1391/14, II FSK 1392/14 i II FSK 1387/14, z 1 lutego 2017 r., II FSK 3714/14 i z 9 marca 2017
r., II FSK 1987/15.
Sąd wyjaśnił, że akceptuje wykładnię pojęcia "zajęcia" na prowadzenie działalności
gospodarczej zaprezentowaną w wymienionych wyrokach. Podzielił stanowisko NSA, który
wskazał, iż przez pojęcie gruntów "zajętych" na prowadzenie działalności gospodarczej należy
rozumieć faktyczne wykonywanie konkretnych czynności, działań na gruncie, powodujących
dokonanie

zamierzonych

celów

lub

osiągnięcie

konkretnego

rezultatu,

związanych

z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednoznaczną podstawą opodatkowania podatkiem
od nieruchomości gruntów leśnych będzie fakt ich zajęcia na działalność gospodarczą, czyli
rzeczywiste wykonywanie na nich czynności składających się na prowadzenie działalności
gospodarczej,

przy czym

czynności te muszą

być wykonywane w

sposób trwały

(nieincydentalnie).
Natomiast, w aprobowanej przez Sąd w składzie rozpoznającym tę sprawę ocenie
Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie można zgodzić się z twierdzeniami, że nieodzowną
cechą owego zajęcia, warunkującą uznanie jego zaistnienia, jest również stan, w którym
wyłączona jest w ogóle możliwość prowadzenia na tych gruntach innego rodzaju działalności (tu
- leśnej).
Sąd wskazał, że w cytowanych wyżej wyrokach Naczelny Sąd Administracyjny
podkreślał, iż spółki energetyczne, prowadząc działalność w zakresie przesyłu energii
elektrycznej, wykorzystują w sposób trwały i z pewnością nieincydentalny, dla potrzeb tej
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działalności, pasy techniczne pod napowietrznymi liniami energetycznymi, które zostały
wytyczone w związku z przebiegającymi przez lasy liniami energetycznymi i które są niezbędne
do prowadzenia przesyłu energii, a nadto spółki te jako operatorzy są zobowiązane utrzymywać
wskazane grunty w sposób umożliwiający bezpieczne i bezawaryjne funkcjonowanie linii
napowietrznych przy uwzględnieniu szeregu przepisów prawa regulujących, m.in. kwestie
bezpieczeństwa, funkcjonowania i posadowienia linii energetycznych.
W wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 czerwca 2016 r., sygn. akt II FSK
1156/14, II FSK 1157/14 i II FSK 1238/14, Sąd ten poczynił szeroko umotywowane wywody
w zakresie negatywnego oddziaływania linii energetycznych wysokiego napięcia na otoczenie,
a co za tym idzie braku możliwości prowadzenia na gruncie usytuowanym w pasie technicznym
działalności leśnej w zakresie ochrony i zagospodarowania lasu, a także utrzymywania
i powiększania zasobów i upraw leśnych.
Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie podzielił stanowisko wyrażone w ww.
wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Sąd zwrócił uwagę, że Spółka prowadziła w 2014 r., działalność gospodarczą m. in.
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, a na gruntach będących w zarządzie Skarżącego
posadowione były w tym czasie linie elektroenergetyczne będące własnością tych operatorów.
Powyższa spółka korzystała z gruntów Nadleśnictwa pod liniami. Korzystanie z gruntów
odbywało się na zasadach określonych w ww. umowie o ustanowieniu służebności przesyłu
zawartej pomiędzy ww. spółką, a Nadleśnictwem.
Według zapisów umowy służebności przesyłu, uprawnienia zakładu polegało m.in. na:
prawie

utrzymywania urządzeń

elektroenergetycznych w

postaci napowietrznych

linii

energetycznych służących dystrybucji energii, korzystania z nieruchomości obciążonej
w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii
oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, wycinki drzew bądź krzewów lub
ich

podkrzesywaniu

w

zakresie

niezbędnym

dla

utrzymania

urządzeń

i

instalacji

elektroenergetycznych w należytym stanie celem uniknięcia zagrożenia dla funkcjonowania tych
urządzeń wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników
Spółki oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Spółka ta posługuje się w związku
z prowadzoną działalnością.
W ocenie Sądu, powyższe postanowienia umowne przesądzają o tym, że trafnie uznały
organy podatkowe, iż grunty pod liniami napowietrznymi są związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej przez zakład energetyczny, który prowadząc działalność w zakresie
przesyłu energii elektrycznej, wykorzystuje w sposób trwały, dla potrzeb tej działalności, pasy
techniczne pod napowietrznymi liniami, które zostały wytyczone w związku z przebiegającą linią
i które są niezbędne do prowadzenia przesyłu energii. Nadto, zakład jako operator jest
zobowiązany utrzymywać wskazane grunty w sposób umożliwiający bezpieczne i bezawaryjne
funkcjonowanie linii napowietrznej. Zatem ww. grunty były nie tylko związane, ale i zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłu energii elektrycznej, co oczywiście
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nie stoi jednak na przeszkodzie możliwości prowadzenia na tych gruntach, jednakże
w ograniczonym zakresie działalności związanej z działalnością leśną.
Odnosząc się do argumentu Nadleśnictwa, że co do zasady jest możliwe
wykorzystywanie przedmiotowych działek na cele związane z prowadzeniem gospodarki leśnej
Sąd podkreślił, że zajęcie gruntów leśnych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej
nie wyklucza równoczesnego prowadzenia na nich ograniczonej działalności leśnej. Mając
bowiem na uwadze, że przesył energii oddziałuje na grunt jedynie w ograniczonym zakresie, to
nie można przyjmować, że wyklucza to całkowicie prowadzenie na nim innego rodzaju
działalności.
Sąd podkreślił również, że w postanowieniu z 19 grudnia 2012 r., II CSK 218/12, Sąd
Najwyższy zwrócił uwagę na cel służebności przesyłu. Jest nim umożliwienie przedsiębiorcy
właściwego korzystania z urządzeń, których jest właścicielem i które wchodzą w skład jego
przedsiębiorstwa (art. 551). Nie może ulegać wątpliwości, że funkcjonowanie przedsiębiorstwa
energetycznego polega na przesyłaniu i dystrybucji energii elektrycznej liniami, które stanowią
składnik tego przedsiębiorstwa i stają się elementem połączonego z nim systemu sieci. Ustawa
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz.1059 ze zm.) określa
w art. 3 pkt 12 przedsiębiorstwo energetyczne jako podmiot prowadzący działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji
paliw albo energii lub obrotu nimi i przesyłania dwutlenku węgla, a w art. 3 pkt 11 definiuje sieci
jako instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw
lub energii, należące do przedsiębiorstwa. Przepisy tej ustawy należy uwzględniać przy
wyjaśnianiu pojęcia korzystania z widocznego i trwałego urządzenia użytego w art. 292 k.c.
Istnieje zatem związek techniczny i gospodarczy pomiędzy elementami sieci energetycznych,
do których niewątpliwie należą linie, utrzymujące je słupy, stacje transformatorowe i inne
urządzenia.
Po wybudowaniu stanowią składnik przedsiębiorstwa włączony do sieci. Jeżeli zatem
przedsiębiorstwo energetyczne funkcjonuje i prowadzi działalność gospodarczą polegającą na
przesyłaniu energii elektrycznej, to korzysta z urządzeń stanowiących sieć, łącząc je z innymi
elementami instalacji. Sąd podkreślił, że użyte w art. 3051 k.c. pojęcia "korzystać
w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej" oraz "zgodnie z przeznaczeniem tych
urządzeń", jakkolwiek mają charakter normatywny, są tak ogólne, że w każdym wypadku
wymagają jej wypełnienia przez strony w treści zawartej umowy ustanawiającej tą służebność.
Uszczegółowienie

powinno

być

odpowiednie

dla

specyfiki

przedsiębiorstwa,

rodzaju

i umiejscowienia urządzeń przesyłowych, obecnego sposobu ich wykorzystywania, działań
przyszłych mieszczących się w granicach prawidłowego gospodarowania oraz przewidywalnych
potrzeb. Celowe jest zwłaszcza wskazanie, że obciążenie obejmuje dostęp, korzystanie
poprzez bieżącą eksploatację, dokonywanie kontroli, przeglądów, konserwacji, modernizacji,
remontów, usuwanie awarii, wymiany urządzeń posadowionych na danej nieruchomości

58

w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego działania sieci
przesyłowej przedsiębiorstwa – co miało miejsce w rozpoznawanej sprawie.
Odnosząc powyższe uwagi do kwestii w sprawie spornej, Sąd wskazał, że pomiędzy
skarżącym Nadleśnictwem a Spółką zawarto umowę ustanowienia służebności przesyłu, zatem
decydujące znaczenie ma ich treść, z której powinno wynikać, w jaki sposób strony tej umowy
uregulowały kwestię udostępnienia gruntów. Celem bowiem służebności przesyłu jest
umożliwienie przedsiębiorcy właściwego korzystania z urządzeń, których jest właścicielem
i które wchodzą w skład jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. (postanowienie SN z
29.03.2017 r.,I CSK 389/16 - LEX nr 2331710). Cel ten nie oznacza, że w każdym przypadku
do jego osiągnięcia będzie koniecznym przeniesienie posiadania gruntu znajdującego się pod
napowietrznymi liniami. Ta kwestia musi jednoznacznie wynikać z zawartej umowy.
Z zawartej zaś przez Skarżącego umowy ustanowienia służebności przesyłu nie
wynikało aby powyższa sytuacja miała miejsce, bowiem ustanowiona służebność ograniczała
jedynie korzystanie przez Skarżącego z gruntów w pasach strefy kontrolowanej o powierzchni
wskazanej w umowach. Sąd zauważył, że wyróżnić można trzy postacie władztwa nad rzeczą –
pierwsze to posiadanie właścicielskie, na które – jak to prawie jednomyślnie przyjęto
w doktrynie, składają się dwa elementy, tj. corpus i animus rem sibi habendi. Drugie to
posiadanie prawa, z którym łączy się władza nad rzeczą (m.in. posiadanie służebności). Trzecie
to zwykłe dzierżenie (J. Wasilkowski "Prawo rzeczowe w zarysie", str. 368 i następne,
W. Rozwadowski "Posiadanie w prawie polskim na tle prawa rzymskiego"). Istotne
w rozpoznawanej sprawie służebności odznaczają się własną, zróżnicowaną treścią odmienną
od dalszych ograniczonych praw rzeczowych i pełnią też odmienną służebną – ex definitione
(ex-natura) – funkcję, a ich treść wskazującą na zakres władztwa nad rzeczą wynika zarówno
z ich ustawowych definicji jak i umów ich ustanowienia. Samo ustanowienie służebności, w tym
przesyłu, nie jest jeszcze równoznaczne z objęciem w posiadanie nieruchomości obciążonej
przez podmiot, na rzecz którego służebność została ustanowiona.
W rozpoznawanej sprawie sytuacja taka – przeniesienie posiadania – nie powstała, co
wynika z zapisów ww. umowy o ustanowienie służebności przesyłu, albowiem realizacja jej
postanowień nie mogła spowodować przeniesienia posiadania gruntu na rzecz Spółki, a jedynie
ograniczała korzystanie z nich przez Nadleśnictwo w pasach strefy kontrolowanej o powierzchni
wskazanej w tych umowach. Ponadto Sąd wskazał, że charakter posiadania przez
przedsiębiorstwo energetyczne podlegał także ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego
m.in. w wyroku z 7 marca 2018 r. w sprawie II FSK 861/16, gdzie wskazano, że ustawodawca
wyraźnie uregulował także w art. 352 k.c. posiadanie służebności. Podmiot wykonujący
służebność korzysta z cudzej rzeczy tylko w oznaczonym zakresie, nierzadko bardzo wąskim,
w istocie nie władając nią. Do takiego, specyficznego posiadania należy stosować, zgodnie z
art. 352 § 2 k.c., jedynie odpowiednio przepisy o posiadaniu rzeczy (por. wyrok Sądu
Najwyższego z 25 maja 2016 r., sygn. akt V CSK 549/15 – Lex nr 2080889). Zatem
w odniesieniu do posiadania służebności nie można posługiwać się pojęciem posiadania
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samoistnego lub zależnego, wynikającego z art. 336 k.c. (por. uzasadnienie uchwały składu
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 9 sierpnia 2011 r., sygn. akt III CZP 10/11, OSNC 2011,
Nr 12, poz. 129).
Nie można więc twierdzić, że w przypadku ustanowienia służebności przesyłu mamy do
czynienia z posiadaniem zależnym. Tym samym, Sąd uznał, że w rozpoznawanej sprawie
grunty pod liniami napowietrznymi zajęte były na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie przesyłu energii elektrycznej.
Konstatacji takiej, w ocenie Sądu, nie stoi na przeszkodzie ani możliwość ani fakt
prowadzenia przez Skarżącego na tych gruntach, w ograniczonym zakresie, określonych
czynności w ramach działalności leśnej. Powyższy pogląd jest powszechnie podzielany
w najnowszym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego - wyroki z 22 października
2018 r. sygn. akt II FSK 2346/18, II FSK 2595/18, II FSK 1844-1847/18, II FSK 1891-1895/18, II
FSK 2533/18, II FSK 2578/18. Nie podzielają argumentacji skarżących Nadleśnictw w
powyższym zakresie także najnowsze wyroki NSA z 15 lutego 2019 r. sygn. akt II FSK 3205/18,
z 19 lutego 2019 r. sygn. akt II FSK 1325/18, czy z 28 lutego 2019 r. sygn. akt II FSK 3204/18.
W ocenie Sądu, trafne było zatem stanowisko organów podatkowych, że zajęcie
spornych gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej powoduje, iż podlegały one
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek najwyższych przewidzianych dla
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Odnosząc się jeszcze do argumentacji skargi wskazującej na potrzebę wykładni
mających zastosowanie w niniejszej sprawie przepisów prawa materialnego z uwzględnieniem
uzasadnienia do zmian wprowadzanych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
(Dz.U.2018.1588), Sąd zauważył, że przepisem art. 2 pkt 1 ustawy zmieniającej, w art. 1a ust.
2a u.p.o.l., stanowiącym, że: "Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej nie zalicza się:", dodano pkt 4 w brzmieniu:
"4) gruntów:
a) przez które przebiegają urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 i 1104), wchodzące w skład
przedsiębiorstwa przedsiębiorcy prowadzącego działalność telekomunikacyjną, działalność
w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej lub
zajmującego się transportem wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej,
b) zajętych na pasy technologiczne stanowiące grunt w otoczeniu urządzeń, o których
mowa w lit. a, konieczny dla zapewnienia właściwej eksploatacji tych urządzeń,
c) zajętych na strefy bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane urządzeń, o których
mowa w lit. a, służących do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej, paliw ciekłych lub paliw
gazowych, lub transportu wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej, które zostały określone
w odrębnych przepisach - chyba że grunty te są jednocześnie związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej innej niż działalność, o której mowa w lit. a.".
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Równocześnie przepisem art. 3 ustawy zmieniającej w art. 1 u.p.l. dodano (m.in.) ust. 4
stanowiący, że: "Za lasy zajęte na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność
leśna nie uznaje się lasów:" – dalsza treść tego przepisu identyczna jak w cytowanym powyżej
nowym przepisie art. 1a ust. 2a pkt 4 u.p.o.l. po wyrazie "gruntów:", z tym, że zamiast oznaczeń
punktów "a, b, c", użyto oznaczeń "1, 2, 3".
Ustawodawca w cytowanych przepisach wprowadził zasadę, że posadowienie
infrastruktury w postaci (m.in.) napowietrznych linii elektroenergetycznych na gruntach leśnych,
z których przedsiębiorstwo będące właścicielem tej infrastruktury korzysta w sposób
ograniczony (na podstawie służebności przesyłu, innej umowy lub bezumownie), nie jest (od 1
stycznia 2019 r., tj. od wejścia w życie tych przepisów) uznawane za zajęcie lasu na
wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Przy czym zasada ta nie
odnosi się jedynie do gruntów "przez które przebiegają" ww. urządzenia wchodzące w skład
przedsiębiorstw przedsiębiorców prowadzących wskazaną działalność (w tym m.in. działalność
w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej) – art. 1 ust. 4 pkt 1 u.p.l. w nowym
brzmieniu, ale także gruntów "zajętych na pasy technologiczne stanowiące grunt w otoczeniu
urządzeń, o których mowa w pkt 1, konieczny dla zapewnienia właściwej eksploatacji tych
urządzeń" - art. 1 ust. 4 pkt 2 u.p.l., a ponadto również "zajętych na strefy bezpieczeństwa oraz
strefy kontrolowane urządzeń, o których mowa w pkt 1, służących do przesyłania lub dystrybucji
ropy naftowej, paliw ciekłych lub paliw gazowych, lub transportu wydobytego gazu ziemnego lub
ropy naftowej" – pkt 3 ust. 4.
Brzmienie nowych przepisów u.p.o.l. i u.p.l. (w tym szczególnie art. 1 ust. 4 pkt 2 u.p.l.
mówiący o lasach "zajętych" na pasy technologiczne, stanowiące grunt "konieczny dla
zapewnienia właściwej eksploatacji urządzeń" umieszczonych na takich terenach), potwierdziło
zatem – zdaniem Sądu – przyjęte w sprawie stanowisko organów podatkowych, że nie tylko
grunt na którym posadowione są słupy sieci elektroenergetycznej i przez który (nad którym)
przebiegały przewody takiej sieci ale także tereny pasów technicznych (technologicznych)
"zajęte były" na potrzeby "właściwej eksploatacji tych urządzeń", tj. przedmiotowej sieci
elektroenergetycznej.
Powyższe zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., a więc z tym dniem zgodnie z art. 1a ust. 2a u.p.o.l., gruntów takich nie zalicza się do "gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej". Zdaniem Sądu, przepisy wprowadzone ustawą
zmieniającą pozostają więc bez wpływu na wykładnię przepisów obowiązujących w latach 20132015. W tym okresie nie było regulacji wyłączających z pojęcia lasów zajętych na wykonywanie
innej działalności gospodarczej niż działalność leśna - lasów, przez które przebiegają
napowietrzne linie elektroenergetyczne. Zasadnie więc organ odwoławczy w odpowiedzi na
skargę uznał również, że powyższe zmiany przepisów tworzą nowe zasady opodatkowania
gruntów i będą stosowane od 1 stycznia 2019 r.
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Sąd uznał zatem, że w stanie prawnym obowiązującym w analizowanym okresie, sporne
grunty leśne należało uznawać za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
przesyłu energii przez przedsiębiorstwo energetyczne.
Sąd nie podzielił stanowiska skarżącego, że ww. nowelizacja ma charakter
doprecyzowujący, a nie normatywny, gdyż przemawia za tym także fakt, iż zmiana ww.
przepisów podatkowych weszła w życie z początkiem nowego okresu (roku) podatkowego,
a więc zamiarem ustawodawcy było właśnie dostosowanie terminu wejścia w życie tych zmian,
do (rocznego) okresu podatkowego.
Taka data wejścia w życie (1 stycznia 2019 r.) ustawy zmieniającej uchwalonej 20 lipca
2018 r., w ocenie Sądu, również nie przemawia za prezentowanym przez Skarżącego
stanowiskiem. Stanowisko takie znajdowałoby uzasadnienie w sytuacji gdyby ustawa o takim
charakterze "doprecyzowującym", niewprowadzającym zmian normatywnych, wchodziła w życie
z dniem jej ogłoszenia. Ustanowienie pięciomiesięcznego okresu vacatio legis takich zmian
byłoby zatem zupełnie niezrozumiałe, rodzące dodatkowe wątpliwości (a zmiana miała właśnie
usuwać wątpliwości, jak twierdzi Skarżący), czy w tym okresie "zawieszenia" przez
ustawodawcę mocy wiążącej tych przepisów również obowiązywała (skoro tak miało być już
przed uchwaleniem "doprecyzowania") zasada niezwiązania tych gruntów z działalnością
gospodarczą, a tym samym nieopodatkowania ich podatkiem od nieruchomości.
W sprawie I SA/Sz 241/19 spór sprowadzał się do opodatkowania przez organ w 2011 r.
- jako budowli - silosu o pojemności 50.000 ton, z powiązaną wieżą operacyjną; w ocenie
Skarżącej obiekt ten stanowił budynek, Skarżąca powoływała się przy tym na wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r., SK 48/15.
Sąd oddalając skargę uznał, że stan faktyczny przyjęty w zaskarżonej decyzji jest
prawidłowy i nie budzi wątpliwości Sądu.
Odnosząc się do spornych w sprawie kwestii silosu Sąd zwrócił uwagę na istotne dla ich
oceny pojęcia, zdefiniowane w art. 1a ust. 1 pkt 1, 2 i 3 u.p.o.l. Wyjaśnił, że przepisy te
stanowią, że użyte w ustawie określenia oznaczają: budynek - obiekt budowlany w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (pkt 1); budowla - obiekt
budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego
związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem (pkt 2); grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub
innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych
oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do
prowadzenia tej działalności ze względów technicznych (pkt 3).
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W myśl natomiast art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.o.l., opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomości podlegają budynki lub ich części (pkt 2), a także budowle lub ich części
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (pkt 3).
Wskazał dalej Sąd na przepisy art. 3 ust. 1 pkt 2, 3 i 9 u.p.b., z których wynika, że ilekroć
w ustawie jest mowa o: budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach (pkt 2); budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany
niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych
(kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową (pkt 3); urządzeniach budowlanych - należy przez to
rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,
w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki (pkt 9).
Sąd wskazał, że strona Skarżąca odwoływała się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 13 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 48/15, w którym orzeczono, że art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.
w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria
bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny
z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 w związku z art.
217, w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnieniu
orzeczenia Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że zarówno na gruncie prawa budowlanego, jak
i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych żaden budynek nie może być jednocześnie budowlą,
a żadna budowla nie może być jednocześnie budynkiem. Przy czym pierwszeństwo ma zawsze
kwalifikacja danego obiektu jako budynku. Definicja pojęcia budowli, zawarta zarówno w prawie
budowlanym, jak w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, przewiduje jednoznacznie, że
budowlą jest obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.
Sąd zauważył, że zagadnienie oceny silosu jako budynku lub budowli było już
przedmiotem analizy Naczelnego Sądu Administracyjnego i to po wydaniu ww. wyroku
Trybunału Konstytucyjnego - zob.: wyroki z 8 maja 2018r. sygn. akt II FSK 1162/16, I FSK
1281/16, II FSK 1296/16, II FSK 1297/16 (dotyczył podatku od nieruchomości także za 2013r.)
i II FSK 331/17 – dostępne na www.orzeczenia.nsa.gov.pl, jak i pozostałe wyroki sądów
administracyjnych powołane w niniejszym uzasadnieniu.
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Sąd w pełni podzielił poglądy zaprezentowane w ww. wyrokach i do nich się odwołał,
posługując się zawartą w nich argumentacją. Podniósł, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu
Administracyjnego w zakresie wykładni art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.o.l. w związku z art. 3 pkt 1 lit.
a) i b) u.p.b. przyjmuje się, że: ustawodawca w pojęciu budynku, o którym tu mowa, nie zawarł
określenia, iż może on być budowlą. Takie wykluczenie w stosunku do budynku pojawiło się
natomiast w definicji budowli (art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.). Dlatego w sytuacji, gdy ustawodawca
wymienia budynek, jako jeden z rodzajów obiektu budowlanego, a do budowli zalicza każdy
obiekt budowlany, to gdy dany budynek faktycznie wykracza poza jego ustawowo określone
elementy, wówczas przestaje być budynkiem w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Budynek
taki staje się obiektem budowlanym, ze wszystkimi cechami budowli. Przy dokonywaniu tego
rodzaju kwalifikacji obiektów należy zawsze mieć na uwadze jego elementy funkcjonalne, czyli
przeznaczenie, wyposażenie oraz sposób i możliwości wykorzystania tego obiektu jako całości.
Sąd zwrócił uwagę, że w cytowanym tu określeniu budowli, zawartym w ustawie o podatkach
i opłatach lokalnych, ustawodawca szczególnie podkreśla jego funkcjonalność przez
stwierdzenie o "możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem" (wyrok NSA
z 10 stycznia 2008 r., II FSK 1313/07, ONSAiWSA 2009, nr 3, poz. 57).
Zatem, w ocenie Sądu, przy dokonywaniu kwalifikacji obiektów budowlanych na
podstawie art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. należy zawsze mieć na uwadze elementy funkcjonalne
takiego obiektu, czyli przeznaczenie, wyposażenie oraz sposób i możliwości wykorzystania tego
obiektu jako całości. I tak, jeżeli dany budynek wykracza poza jego ustawowo określone
elementy, ponieważ wyposażono go np. urządzeniami, materiałami lub substancjami
zajmującymi jego przestrzeń w znacznym stopniu, to wówczas przestaje być budynkiem
w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Budynek taki staje się obiektem budowlanym,
funkcjonalnie tworzącym całość gospodarczą, ze wszystkimi cechami budowli.
Przy ocenie, czy obiekt budowlany jest budynkiem, czy budowlą należy zatem
uwzględnić także, czy obiekt spełniający warunki ustawowe budynku nie wykracza poza jego
ustawowo określone elementy (wyrok NSA z 18 października 2016 r., II FSK 1741/16, Lex
2164395). Dlatego nie można zgodzić się z zarzutami, by kwestia przeznaczenia
i funkcjonalności obiektu nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia problemu, czy silos jest
budynkiem czy budowlą.
Rozstrzygane w niniejszej sprawie kwestie były także przedmiotem orzekania przez
Naczelny Sąd Administracyjny w niemal tożsamym stanie faktycznym i prawnym, w sprawie
zakończonej wyrokiem z 5 maja 2017 r., II FSK 2767/16. Sąd w składzie rozpoznającym
przedmiotową sprawę w pełni je akceptował i przyjął za własne. Naczelny Sąd Administracyjny
w uzasadnieniu ww. wyroku przyjął, że silos na cukier ze względu na swoje wyposażenie
i związane z nim urządzenia i infrastrukturę nie jest budynkiem magazynowym, lecz składnikiem
systemu przekazywania i podawania cukru. Nie stanowi on przez to budynku magazynowego
nie tylko ze względu na jego przeznaczenie, ale przede wszystkim z uwagi na fakt, że jest on
składnikiem systemu technologicznego przekazywania, przemieszczania cukru, obejmującego
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oprócz wyposażonego w odpowiednie w tym zakresie konstrukcje i urządzenia silosu,
przekaźniki taśmowe oraz połączone z silosem mostami przekaźników budynki produkcyjnomagazynowe. Dlatego też takie cechy obiektu budowlanego, jak: przeznaczenie, wyposażenie
i funkcje należy oceniać.
Nie ma przy tym sporu w niniejszej sprawie, że w przypadku takich obiektów, jak silos,
dla ich prawidłowej klasyfikacji jako budynku lub budowli, wymagane były wiadomości
specjalne. Zgodnie z art. 197 § 1 O.p., w przypadku gdy w sprawie wymagane są wiadomości
specjalne, organ podatkowy może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi
wiadomościami, w celu wydania opinii.
Niewątpliwie taką opinią, zawierającą charakterystykę techniczną obiektów opartą na
wynikach oględzin, była w niniejszej sprawie opinia M. N. Zawiera ona charakterystykę
techniczną obiektów (silos z wieżą operacyjną) poprzedzoną przeprowadzeniem oględzin
(w trakcie których sporządzona została dokumentacja fotograficzna) i analizą dokumentacji
technicznej

oraz

udzielonymi

informacjami

przez

przedstawicieli

Spółki

dotyczącymi

dotychczasowego sposobu użytkowania obiektów. Biegły wskazał, że silos to obiekt budowlany:
wolnostojący, posiadający fundamenty oraz dach, trwale związany z gruntem oraz wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, w sposób techniczno-użytkowy powiązany
z innymi obiektami budowlanymi na terenie cukrowni, w szczególności z wieżą operacyjną silos stanowi istotny element ciągu technologicznego w procesie przerobu buraka cukrowego,
na co wskazywali także uczestniczący w oględzinach przedstawiciele Skarżącej. Potwierdza to
stanowisko biegłego zawarty w projekcie architektoniczno-budowlanym - włączony do akt
sprawy - opis techniczny obiektu, w którym przedmiotowy obiekt budowlany został już wcześniej
określony jako silos; już na etapie projektowania obiekt budowlany nie został uznany za
budynek magazynowy (magazyn) tylko za zasobnik (zbiornik) występujący pod techniczną
nazwą

silosu,

czyli

obiekt

budowlany

o

specyficznej

konstrukcji,

projektowany

z przeznaczeniem do użytkowania jako przestrzeń do magazynowania materiału sypkiego.
Napełnianie silosu odbywa się poprzez mechaniczny system podajników, natomiast opróżnianie
poprzez otwory wysypowe w jego dolnej części (w dnie), a sam zbiornik ma kształt walca
ustawionego pionowo. Odnośnie wieży operacyjnej biegły wskazał, że wieża operacyjna to
obiekt budowlany: wolnostojący, posiadający fundamenty oraz dach, trwale związany z gruntem
oraz wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, w sposób technicznoużytkowy powiązany z innymi obiektami budowlanymi na terenie cukrowni, w szczególności
z silosem. Wieża stanowi istotny element ciągu technologicznego w procesie produkcji cukru.
W związku z tym biegły stwierdził, że silos jest zbiornikiem, wieża operacyjna jest wolno
stojącym urządzeniem technicznym. Zespół w postaci silosu, wieży operacyjnej należy
traktować jako jedną całość techniczno-użytkową, przy czym silos jest obiektem głównym,
a wieża operacyjna stanowi element powiązany, integralną część konstrukcji silosu.
W konsekwencji podana opinia jednoznacznie pozwala stwierdzić, że silos jest budowlą będącą
istotnym elementem ciągu technologicznego w procesie przerobu buraka cukrowego.
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Sąd zauważył, że wskazana opinia nie była jedynym dowodem w sprawie, do którego
odwołał i odniósł się organ, lecz jednym z wielu, odnosząc się także m.in. do dokumentacji
architektoniczno-budowlanej, wyjaśnień Skarżącej, oględzin.
Jednocześnie stwierdził, że opinię sporządzoną przez K. G. i opinię biegłego I. J.
(przedłożone przez Spółkę) należało ocenić jako inny dowód (art. 191 O.p.), za taki dowód nie
można było jednak uznać opinii prawnej, gdyż jak słusznie zauważył organ, nie dotyczyła ona
faktów lecz prawa. Bezspornie przepisy polskiego prawa nie dopuszczają możliwości
przeprowadzenia dowodu z tzw. "opinii prawnej", a wykładnię przepisów pozostawiają organom
stosującym prawo, która podlega kontroli wymiaru sprawiedliwości (vide wyrok NSA
z 17.08.2010 r. sygn. II FSK 482/09).
W przedmiocie zaś dowodu z ww. opinii technicznych Sąd zwrócił uwagę, że organy
odniosły się do nich, a postawione wnioski ocenił jako trafne. Sąd miał przy tym na uwadze, że
w opinii K. G. stwierdzono, iż w odniesieniu do regulacji u.p.b. i u.p.o.l. obiekt kubaturowy silosu
żelbetowego jest budynkiem magazynowym wysokiego składowania o pow. użytkowej 3.450
m2, a uznanie obiektu silosu żelbetowego za budowlę jest wbrew bezpośrednim definicjom
zawartym w Prawie budowlanym i rozporządzeniom przez nie powołanym, a także niezgodne
z określeniami przyjętymi w ustawach podatkowych. Odnosząc się do tego, zasadnie jednak
organ wskazał na nieuprawnione porównywanie silosu do magazynu składowania. Wskazać
bowiem należy na definicję magazynu wysokiego składowania oraz na różnice, co do cech
konstrukcyjnych między silosem a magazynem wysokiego składowania oraz sposobu
przechowywania towarów. W przypadku silosu, cukier jest gromadzony luzem, natomiast
w magazynach wysokiego składowania, towary w opakowaniach są przechowywane zazwyczaj
na półkach regałów. Silos jest zbiornikiem konstrukcyjnie przystosowanym do składowania
materiałów sypkich (cukru) i jako zbiornik jest elementem ciągu technologicznego. Magazyn
wysokiego składowania nie ma takiego technologicznego powiązania. Takiego odniesienia
ciągu technologicznego brak jest w opinii K. G. i I. J.
Sąd podniósł nadto, że o kwalifikacji określonych obiektów jako budowli, oprócz definicji
sformułowanej w art. 3 pkt 3 u.p.b., mogą przesądzać również inne przepisy tej ustawy, w tym
art. 29 ust. 1 i 2 oraz załącznik do niej określający kategorie obiektów budowlanych (zob. wyroki
NSA z 13.04.2011 r.: sygn. akt II FSK 144/10 i II FSK 1310/10). Nie bez znaczenia dla sprawy
jest też okoliczność, że w załączniku do ustawy Prawo budowlane, w kategorii XIX obiektów
budowlanych wymieniono zbiorniki przemysłowe, jak m.in. silosy. Zatem przepisy rangi
ustawowej jednoznacznie przesądzają o kwalifikacji silosu do zbiorników i odrębnie klasyfikują
w stosunku do budynków.
Mając na uwadze cały materiał dowodowy, uwzględniając przeznaczenie oraz sposób
wykorzystania obiektu prawidłowo organ podniósł, że silos wraz z urządzeniami technicznymi
nie może zostać uznany za budynek, gdyż wykracza poza jego ustawowo wskazane elementy.
W ocenie Sądu, rację ma Kolegium, że silos jest zbiornikiem funkcjonalnie i konstrukcyjnie
przystosowanym do składowania materiałów sypkich (tj. cukru) i jako zbiornik - obiekt wskazany
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wprost w art. 3 pkt 3 u.p.b. – będący elementem ciągu technologicznego, stanowi budowlę.
W realiach niniejszej sprawy silos stanowi element całego systemu produkcyjnego cukru
z buraka cukrowego. Skoro budynek jest także obiektem budowlanym, podobnie jak budowla,
to kwalifikacja taka wypełnia przesłankę wynikającą z wykładni systemowej art. 1a ust. 1 pkt 2
u.p.o.l., a zatem silos należy kwalifikować do budowli, a nie budynków.
Sąd stwierdził, że przedstawiona przez organ ocena spornych obiektów w kontekście
przywołanych przepisów u.p.o.l. oraz u.p.b. jest poprawna, a ich prawnopodatkowa kwalifikacja
nie jest sprzeczna z przywołanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r.
sygn. akt SK 48/15 i nie narusza art. 190 Konstytucji RP.
W sprawie I SA/Sz 515/19 Sąd oceniał zasadność opodatkowania podatkiem od
nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako wody płynące
o symbolu „Wp”.
Uchylając zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzje organu I instancji Sąd
wyjaśnił, że w sprawie bezsporne jest, iż skarżąca Spółka w latach 2012-2015 była właścicielką
(użytkownikiem wieczystym) gruntów, budynków i budowli na terenie gminy, od których opłacała
podatek od nieruchomości według stawek dla gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niekwestionowane także jest, że we wskazanych
okresach część posiadanych przez nią gruntów była sklasyfikowana w ewidencji gruntów
i budynków jako wody płynące o symbolu „Wp” (część działki nr (…) oraz jako użytki rolne oraz
nieużytki (na działkach nr ….).
Istota sporu sprowadzała się natomiast do uznania, czy wskazane powyżej grunty
podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zdaniem organu, grunty te, jako
związane lub zajęte na prowadzoną przez Spółkę działalność gospodarczą, bez wątpienia
podlegały opodatkowaniu tym podatkiem i miała do nich zastosowanie stawka najwyższa,
określona w art. 5 ust. 1pkt 1 lit. a u.p.o.l. Skarżąca prezentowała, że grunty oznaczone
w ewidencji gruntów i budynków jako „Wp” podlegały wyłączeniu od opodatkowania na mocy
art. 2 ust. 3 pkt 2 u.p.o.l., natomiast w odniesieniu do gruntów sklasyfikowanych jako użytki
rolne oraz nieużytki, a które nie były przez nią zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej,
zastosowanie miało wyłączenie przewidziane w art. 2 ust. 2 u.p.o.l.
Mając powyższe na uwadze w pierwszej kolejności Sąd odniósł się do kwestii
zasadności opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji
gruntów i budynków jako wody płynące o symbolu „Wp”.
Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 2 u.p.o.l. (w brzmieniu obowiązującym do
dnia 31 grudnia 2015 r.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty pod
wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów
zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych. Jednocześnie, zgodnie z art. 1a
ust. 3 pkt 7 u.p.o.l., przez grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, rozumie się grunty
sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji gruntów i budynków.
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Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. za grunty związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej nie uważa się gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b u.p.o.l., tj.
gruntów pod jeziorami, gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub zbiorniki elektrowni
wodnych. Do takich gruntów zastosowanie znajdzie preferencyjna stawka podatku od
nieruchomości.
Sąd podzielił stanowisko Skarżącej, że z redakcji powyższych przepisów i korelacji
przesłanek w nich zawartych jednoznacznie wynika, że grunty oznaczone jako wody płynące:
podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości albo też (w ściśle
określonych przypadkach) podlegają preferencyjnej stawce podatku, jednak wyłącznie
w sytuacji, gdy są to grunty pod jeziorami, grunty zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub
grunty zajęte na zbiorniki elektrowni wodnych. Podział ten jest wyczerpujący i na gruncie
obowiązujących przepisów nie jest możliwe istnienie takiego stanu faktycznego, w którym grunt
oznaczony jako „Wp” podlegałby opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki
dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą.
Co istotne, w tym wypadku nie ma także znaczenia ustalenie przez organ podatkowy,
że grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako „Wp” jest związany z prowadzeniem
działalności gospodarczej czy nawet został zajęty na potrzeby prowadzenia takiej działalności.
Ustawodawca nie przewidział bowiem takiego wyjątku od wyłączenia uregulowanego
w przepisie art. 2 ust. 3 pkt 2 u.p.o.l. Stąd też decydującym kryterium determinującym
wyłączenie z opodatkowania gruntów oznaczonych jako „Wp” jest jego odpowiednia klasyfikacja
w ewidencji gruntów i budynków.
W przedmiotowej sprawie bezsporne jest, że część należącej do Spółki działki nr (…),
sklasyfikowana została w ww. ewidencji jako wody powierzchniowe płynące (oznaczone
symbolem „Wp”). Ponadto, zarówno Skarżąca, jak i organy obu instancji zgodnie stwierdzają,
że na przedmiotowej działce nie znajduje się jezioro, zbiornik retencyjny lub zbiornik elektrowni
wodnej.
W kontekście poczynionych powyżej rozważań Sąd uznał, że w odniesieniu do części
działki nr 23/21 oznaczonej symbolem „Wp” spełnione zostały obydwie ze wskazanych powyżej
przesłanek, co oznacza, że w tym zakresie obowiązek podatkowy nie powstał z mocy prawa,
a opodatkowanie przez organ podatkowy tych gruntów jest sprzeczne z art. 2 ust. 3 pkt 2 w zw.
z art. 1a ust. 3 pkt 7 u.p.o.l.
Sąd wskazał nadto, niezależnie od powyższego - z uwagi na fakt, iż na przedmiotowym
gruncie zlokalizowany jest kanał derywacyjny, będący sztucznym korytem, stanowiącym
infrastrukturę techniczną elektrowni – rozważeniu przez organ podatkowy winna podlegać
kwestia opodatkowania tego obiektu na zasadach przewidzianych dla budowli lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Przechodząc do kolejnej spornej kwestii, tj. zasadności opodatkowania podatkiem od
nieruchomości należących do Spółki gruntów, które były sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne oraz nieużytki, a które - jak twierdzi Spółka – nie były przez nią
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zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, Sąd przywołał brzmienie art. 2 ust. 1 u.p.o.l.,
zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, art. 2 ust. 2
u.p.o.l. - opodatkowaniu nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na
użytkach rolnych lub lasy pod warunkiem, że nie są zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej. Ponadto, wskazał, że stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 10 u.p.o.l., zwalnia się od
podatku od nieruchomości grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione
i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Sąd stwierdził, że w świetle przywołanych powyżej przepisów, kluczowe w sprawie jest
ustalenie, czy grunty Spółki stanowiące użytki rolne oraz nieużytki są zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej, albowiem co do zasady użytki rolne nie podlegają podatkowi od
nieruchomości, nawet jeżeli są w posiadaniu przedsiębiorcy. Podlegają one opodatkowaniu tym
podatkiem jedynie wówczas, gdy są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.
Podobnie nieużytki są co do zasady zwolnione od podatku od nieruchomości, chyba że są
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. W sytuacji zaś zajęcia na prowadzenie
działalności gospodarczej, zarówno użytki rolne, jak i nieużytki, podlegają opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości według stawki tego podatku przewidzianej dla gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Sąd podkreślił, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, a nie
działki. Wynika z tego, że wyodrębnienie geodezyjne nie ma istotnego znaczenia z punktu
widzenia opodatkowania. W sytuacji, gdy działka rolna (nieużytek) tylko w części jest
wykorzystywana w działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu w całości, lecz tylko
w tej części. Takie stanowisko jest wyrażane w orzecznictwie, akceptowanym również przez
skład orzekający (oprócz powołanego w skardze wyroku WSA w Olsztynie z 23 lipca 2009 r.,
I SA/Ol 401/09, zob. też powoływany wyżej wyrok WSA w Lublinie z 24 października 2007 r.).
Istotne zatem jest prawidłowe rozumienie pojęcia "części" działki zajętej lub niezajętej do
prowadzenia działalności. Istnieje bowiem zasadnicza różnica między sytuacją, w której
niewielkie

obszary

zielone

znajdują

się

w

przestrzeniach

pomiędzy

obiektami

wykorzystywanymi w działalności gospodarczej, a sytuacją, kiedy przestrzenie "wolne" dają się
wyraźnie wyodrębnić w postaci znacznego, zwartego obszaru na zajętej działce. O ile
w pierwszym przypadku zbyt daleko idący byłby argument, że grunty nie są zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej, o tyle w drugim, teza taka może być w pełni
uzasadniona. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na znajdujące się w aktach
administracyjnych zdjęcia działek będących przedmiotem postępowania oraz na treść protokołu
oględzin, z których jednoznacznie wynika, że grunty te są naturalnie porośnięte przez
roślinność. Ustalenia organu, że grunty te stanowią strefę ochronną i kontrolną, podobnie jak
i wniosek, że działki tego gruntu nie mogą być wykorzystywane na żadną inną działalność,
należy uznać za zbyt daleko idące w świetle zgromadzonego materiału dowodowego, bowiem
z faktu, że na działkach zamontowane są urządzenia zwane piezometrami, których zadaniem
jest obrazowanie stanu zwierciadła wód podziemnych wpływających na poziom wód
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powierzchniowych wykorzystywanych w działalności elektrowni wodnej, nie wynika, że działki te
w całości zajęte są na prowadzenie działalności gospodarczej.
Wprawdzie

występowanie

wyraźnie

wyodrębnionych

przestrzeni,

wprost

nie

zagospodarowanych, nie wyklucza uznania ich za obszary zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej, jednak wniosek taki powinien wynikać z uwzględnienia specyfiki prowadzonej na
gruntach działalności. W grę może wchodzić m.in. konieczność ustanowienia stref ochronnych.
Regulacje tego rodzaju mogą wykluczać zajęcie bezpośrednio niezagospodarowanych
obszarów na cele innej działalności i w ten sposób wiązać w sposób konieczny przeznaczenie
obszarów wolnych z prowadzoną na gruntach działalnością gospodarczą. Jednak aby można
było przyjąć zasadność takiego stanowiska, należy wskazać konkretne fakty i przepisy,
z których wynikać będzie, że część przestrzeni musi być zajęta na strefy ochronne czy
kontrolne, które w sposób definitywny wykluczają inny sposób zagospodarowania. Sąd
dostrzegł, że trzeba także wykazać, iż z uwagi na uwarunkowania danego rodzaju działalności
wskazane szeroko rozumiane obszary ochronne wyłączają możliwość rolniczego wykorzystania
gruntów. Żadnych takich argumentów (prawnych i faktycznych) organ odwoławczy nie podał,
ograniczając się do przytoczonych powyżej ogólnych stwierdzeń. Organ bowiem utożsamił
pojęcia gruntów i działek, nie uwzględniając, że konkretne działki mogą być zajęte jedynie
w części na prowadzenie działalności gospodarczej, i nie uwzględniając, że takie „zajęcie” i jego
zakres w sytuacji, gdy grunty są sklasyfikowane jako nieużytki i użytki rolne powinno być
jednoznacznie przez organ wykazane.
Powyższe

argumenty

doprowadziły

do

konkluzji,

że

Samorządowe

Kolegium

Odwoławcze naruszyło przepisy postępowania, w stopniu, który mógł mieć istotny wpływ na
wynik sprawy art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. W ocenie Sądu, organ dokonał zbyt pobieżnych
i ogólnikowych ustaleń faktycznych, naruszając tym samym zasadę prawy materialnej,
nakazującej oprzeć rozstrzygnięcie sprawy na dokładnie wyjaśnionym i wszechstronnie
rozważonym stanie sprawy (art. 122 O.p.). Ponadto Kolegium nie przedstawiło w uzasadnieniu
wystarczających argumentów pozwalających na jednoznaczne stwierdzenie, że całe sporne
działki są przeznaczone na działalność gospodarczą. Oznacza to naruszenie nie tylko
wymogów dotyczących uzasadnienia decyzji o jakich mowa w art. 210 O.p., lecz także zasady
przekonywania, nakazującej wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy
załatwieniu sprawy, aby w miarę możliwości doprowadzić do wykonania przez strony decyzji
bez stosowania środków przymusu (art. 124 O.p.).
W sprawie I SA/Sz 239/19 Sąd oceniał legalność interpretacji indywidualnej z wniosku
Spółki, wnoszącej o wydanie interpretacji w zakresie kwalifikacji farmy fotowoltaicznej jako
przedmiotu opodatkowania podatkiem nieruchomości.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Skarżąca spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowej, składającej się z działki
ewidencyjnej nr (…), znajdującej się w miejscowości (…) Działka ma powierzchnię (…)
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i w ewidencji gruntów jest oznaczona jako teren (…) Obecnie przedmiotowa nieruchomość
z wyjątkiem powierzchni 0,0058 ha (nieużytki) jest opodatkowana podatkiem rolnym. Na ww.
nieruchomości, spółka zamierza wybudować elektrownię fotowoltaiczną o mocy do 1MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorową. Wysokość instalacji nie
przekroczy 4 m, wykonane zostaną również minimum 4 miejsca postojowe na działce.
Głównymi składnikami inwestycji będą równoległe rzędy stołów pod ogniwa fotowoltaiczne
z samymi ogniwami, które będą posadowione ponad poziomem gruntu na lekkich metalowych
konstrukcjach wsporczych (słupkach). Słupki będą wykonane z ocynkowanej stali, wbijane
kafarem bezpośrednio do gruntu na głębokość od 1-1,8 m w zależności od badań
geologicznych terenu. Ogniwa na stołach będą pochylone w kierunku południowym (wyższa
część będzie sięgać 3-4 m ponad poziom gruntu, niższa część około 1-1,5 m). Poszczególne
rzędy stołów pod ogniwa fotowoltaiczne będą od siebie oddalone, w konsekwencji czego
instalacja nie zajmie, całej, ciągłej powierzchni gruntu, lecz będzie występować w równoległych
odcinakach z wolną przestrzenią pomiędzy jej składnikami. Pod ziemią przebiegać będzie
okablowanie łączące instalację z istniejącą siecią operatora dostarczającego prąd elektryczny.
Według oświadczenia spółki, teren pod stołami pod ogniwa, z wyjątkiem zajętego przez słupki
wsporcze, będzie używany w celach rolniczych, w szczególności do wypasu zwierząt ekologiczna hodowla daniela, a wykorzystanie terenu dla celów rolniczych będzie w około
99,99% powierzchni działki.
W związku z tak przedstawionym zdarzenie przyszłym, skarżąca zadała następujące
pytania:
1. Czy teren przedstawionej nieruchomości, nieobjęty samą instalacją, to jest teren
niezajęty pod elementy składowe instalacji, np. przestrzeń pomiędzy stołami pod ogniwa
fotowoltaiczne, pod stołami, z wyjątkiem przestrzeni, na której znajdują się słupki wsporcze,
niezajęty np. miejscami postojowymi bądź stacją transformatorową albo ogrodzeniem będzie
nadal terenem określanym jako użytek rolny lub las niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem
od nieruchomości, a to w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2018 r. poz. 1445 ze zm. ) – dalej: "u.p.o.l"?
2. Czy poszczególne elementy planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, zgodnie
z powyższym opisem, będą stanowić samodzielne przedmioty opodatkowania podatkiem od
nieruchomości, a to w oderwaniu od opodatkowania samego gruntu (jako budowle bądź
urządzenia budowlane)?
W interpretacji indywidualnej z dnia 19 grudnia 2018 r. Burmistrz (…) uznał:
1. za nieprawidłowe stanowisko spółki, iż opodatkowaniem podatkiem rolnym podlegać będą
części nieruchomości niezajęte pod inwestycję w tym nieruchomości pod powierzchnią paneli
fotowoltaicznych z wyjątkiem powierzchni, na której znajdują się słupki wsporcze od której
winien być naliczany podatek od nieruchomości,

71

2. za prawidłowe stanowisko spółki, że poszczególne elementy planowanego przedsięwzięcia
inwestycyjnego,

zgodnie

z

opisem

nie

będą

stanowić

samodzielnego

przedmiotu

opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
w oderwaniu od opodatkowania gruntu.
Sąd uchylając zaskarżoną interpretację wyjaśnił, że z zawartego w uzasadnieniu
wniosku i jego uzupełnieniu na wezwanie organu wynikało, iż inwestycja obejmuje elektrownię
fotowoltaiczną o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją
transformatorową.
Spór w sprawie sprowadzał się do rozstrzygnięcia czy za grunt zajęty na działalność
gospodarczą należy uznać ewidencyjną działkę gruntu czy też zajętą powierzchnię działki na
taką działalność oraz czy za budowlę w rozumieniu przepisów u.p.o.l. należy uważać
elektrownie fotowoltaiczne jako budowlę wraz z jej elementami tworzące całość technicznoużytkową.
Odnosząc się do interpretacji organu odnośnie pytania nr 1, Sąd wskazał, że zgodnie
z art. 2 ust. 2 u.p.o.l. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub
lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Przez pojęcie gruntów "zajętych" na prowadzenie działalności gospodarczej należy
rozumieć faktyczne wykonywanie konkretnych czynności, działań na gruncie, powodujących
dokonanie

zamierzonych

celów

lub

osiągnięcie

konkretnego

rezultatu,

związanych

z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednoznaczną podstawą opodatkowania podatkiem
od nieruchomości gruntów rolnych będzie fakt ich zajęcia na działalność gospodarczą, czyli
rzeczywiste wykonywanie na nich czynności składających się na prowadzenie działalności
gospodarczej,

przy czym

czynności

te muszą

być wykonywane w

sposób trwały

(nieincydentalnie).
Prawidłowa wykładnia art. 2 ust. 2 u.p.o.l. prowadzi do wniosku, że grunty zajęte na
system paneli fotowoltaicznych sklasyfikowane jako grunty rolne podlegają opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości także wówczas, gdy nie jest wyłączona możliwość prowadzenia na
nich w ograniczonym zakresie działalności rolnej. Zdefiniowane w art. 1 u.p.r. oraz w art. 1a pkt
6 u.p.o.l. pojęcie działalności rolnej jest bardzo szerokie. Jednakże nie każdy, choćby bardzo
ograniczony, a nawet bagatelny, przejaw prowadzenia działalności rolnej na gruntach
usytuowanych

pod

panelami

fotowoltaicznymi

może

powodować

skutek

w

postaci

opodatkowania tych gruntów podatkiem rolnym. W przeciwnym przypadku sporne grunty
podlegałyby opodatkowaniu różnymi podatkami. Zależałoby to jedynie od tego, czy pod
panelami jest prowadzona w ograniczonym, czy nawet w jakimkolwiek zakresie gospodarka
rolna, a nie od tego, czy grunty te są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Każde
zajęcie gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej powoduje, iż podlegają one
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Grunty zajęte na elektrownię fotowoltaiczną
niewątpliwie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez skarżącą, jeżeli zatem
grunty te są rolnymi, objęte są one wyłączeniem przewidzianym w art. 2 ust. 2 u.p.o.l., co
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oznacza, że nie ma do nich zastosowania wyłączenie z opodatkowania podatkiem od
nieruchomości przewidziane w art. 2 ust. 2 u.p.o.l. W konsekwencji prowadzi to do
opodatkowania tych gruntów podatkiem od nieruchomości, zgodnie z ogólną zasadą,
ustanowioną w art. 2 ust. 1 u.p.o.l. - również wtedy, gdy na zajętym gruncie możliwe jest
prowadzenie działalności rolnej w ograniczonym zakresie.
Nie można zatem zgodzić się z twierdzeniem, że nieodzowną cechą owego zajęcia,
warunkującą uznanie jego zaistnienia, jest stan, w którym wyłączona jest w ogóle możliwość
prowadzenia na tych gruntach innego rodzaju działalności.
Sąd stwierdził, że analiza ww. przepisów u.p.o.l. nie pozostawia wątpliwości jak powinna
wyglądać norma prawna regulująca zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od
nieruchomości gruntów rolnych zajętych na działalność gospodarczą.
Wyjaśnił dalej, że co do zasady zatem nie można stawiać zarzutu organowi co do
błędnej wykładni wskazanych przepisów u.p.o.l. w zakresie opodatkowania gruntów rolnych
zajętych na działalność gospodarczą. Niemniej mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny
we wniosku, w tym jego uzupełnienie na żądanie organu, nie sposób uznać że w sprawie nie
doszło do naruszenia art. 14 c i art. 14 b o.p.
W ocenie Sądu mając na uwadze treść wniosku, jego uzupełnienia na żądanie organu
zawartego w piśmie z dnia (…)., mamy do czynienia z taką sytuacją faktyczną, że na działce
ewidencyjnej

gruntu

o

powierzchni

zajęte

(…)

na

elektrownię

fotowoltaiczną

wraz

z infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorową będą grunty rolne o powierzchni
0,6400 ha.
Stąd wskazał, że w przedstawionym we wniosku o interpretację stanie faktycznym znana
jest powierzchnia inwestycji. Ten element stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego powinien być
przyjęty przez Burmistrza właśnie jako wiążący opis stanu zadeklarowanego, na podstawie
którego organ wydać ma interpretację. Pierwotnym błędem organu było zatem, jak trafnie
wskazano w skardze, że w interpretacji zignorował przedstawione okoliczności, zaś przyjął
takie, które z wniosku nie wynikały. Burmistrz przyjął mianowicie, że skarżąca zajęła na
działalność gospodarczą powierzchnię gruntów działki ewidencyjnej a nie faktycznie zajętych
gruntów na działalność gospodarczą. Ta okoliczność z wniosku nie wynikała.
Tymczasem art. 14b O.p. jasno stanowi, że interpretację wydaje się w indywidualnej
sprawie podatnika, a art. 14c, że interpretacja zawiera opis stanu faktycznego lub zdarzenia
przyszłego, na których jest oparta, a nie opis stanu uzupełnionego samowolnie przez organ
interpretacyjny.
Skutkiem powyższego błędu było naruszenie wskazanych w skardze przepisów prawa
materialnego, art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z 2 ust. 2 u.p.o.l. i wskazanych przepisów art. 14 b
i art. 14 c O.p.
Mając na uwadze interpretację organu dotyczącą odpowiedzi na pytanie drugie Sąd
wskazał, że definicja budowli nakreślona została w art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. Z brzmienia tego
przepisu wynika, że jest nią obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego
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niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które
zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Uwzględniając treść tego przepisu Sąd stwierdził, że choć definicja w nim zawarta nie
pozwala na samodzielne skonstruowanie normy prawnej, to jednak ustawodawca wytyczył w jej
ramach pewne kryteria jakim powinna odpowiadać "budowla" dla celów podatkowych. Budowla
więc to: obiekt budowlany i urządzenie budowlane. Nadto, ustawodawca w art. 1a ust. 1 pkt 2
u.p.o.l. definiując budowlę odsyła do przepisów ustawy Prawo budowlane i definicji legalnych
tam zawartych. Odesłanie to ma jednak ograniczony zakres i dotyczy tylko rozumienia pojęć
"obiekt budowlany" oraz "urządzenie budowlane".
Respektując więc powyższe wskazania, oraz powołując się na przepisy ustawy Prawo
budowlane (w brzmieniu obowiązującym aktualnym na dzień złożenia wniosku) Sąd przyjął, że
zgodnie z art. 3 pkt 1 u.p.b. przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź
obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
Stosownie zaś do brzmienia art. 3 pkt 3 u.p.b. - budowla to każdy obiekt budowlany
niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty,
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno
stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne

(fortyfikacje),

ochronne,

hydrotechniczne,

zbiorniki,

wolno

stojące

instalacje

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Wyjaśnił dalej Sąd, że urządzenie budowlane zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 9 u.p.b.,
jako urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,
w tym służące oczyszczaniu i gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki.
Sąd zauważył, że organ dokonując wykładni pojęcia "budowla" ograniczył się wyłącznie
do treści art. 3 pkt 1 u.p.b. Całkowicie zaś pominął przepis art. 3 pkt 3 u.p.b., który tę definicję
uszczegóławia, w znaczeniu - dopełnia. Zdaniem Sądu, prawidłowa wykładnia analizowanego
pojęcia nie mogła zostać przeprowadzona w oderwaniu od definicji legalnej zawartej w pkt 3
w/w normy prawnej. Każdy przepis prawa stanowi część systemu prawnego i nie może
funkcjonować w oddzieleniu od innych przepisów. Zatem, pominięcie tej definicji było błędem
zasadniczym wykładni poczynionej przez organ i niewątpliwie miało wpływ na ostateczny wynik
sprawy.
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Uwzględniając więc brzmienie powyższych norm prawnych Sąd stwierdził, że z analizy
ich treści wynika, że w art. 3 pkt 1 u.p.b. wskazano, że uznanie obiektu za obiekt budowlany
uzależnione zostało od wzniesienia go z użyciem wyrobów budowlanych. Nadto, należy
zaznaczyć, że w legalnej definicji budowli, zawartej w art. 3 pkt 3 u.p.b., ustawodawca
wyodrębnił kilka elementów. Po pierwsze, budowla, to każdy obiekt budowlany. Po drugie,
z obiektów budowlanych zostały wyłączone obiekty budowlane niebędące budynkami lub
obiektami małej architektury, jako stanowiące odrębne kategorie. Po trzecie, przepis ten
zawiera przykładowy katalog obiektów budowlanych. Po czwarte, budowle to także części
budowlane urządzeń technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne
pod względem technicznym części przedmiotów składające się na całość użytkową.
Sąd stwierdził, że w żadnym z katalogów ani obiektów budowlanych, ani części
budowlanych urządzeń technicznych nie zostały w sposób wyraźny wymienione panele czy
ogniwa fotowoltaiczne. Analizowane przepisy zawierają jedynie przykładowe wyliczenie
rodzajów budowli oraz urządzeń budowlanych. Katalogi te mają charakter otwarty.
W tym stanie rzeczy, oceny kwalifikacji paneli do budowli należy dokonać w oparciu
o następujące kryteria: budowę, wygląd oraz funkcję jaką spełniają. Przeprowadzona pod tym
kątem analiza dowodzi, że żadne z tych kryteriów nie są wspólne dla paneli i wymienionych
przykładowo obiektów budowlanych. Co istotne, wskazane obiekty nie są ani z budowy, ani z
wyglądu zbliżone do paneli, ponadto spełniają różne funkcje, a żaden z przykładów nie spełnia
funkcji zamiany energii słonecznej na elektryczną. Kryterium zamiany, czy wytwarzania energii
występuje natomiast w przykładach urządzeń technicznych, których części budowlane stanowią
budowle. Kotły i piece przemysłowe służą bowiem do wytwarzania energii cieplnej,
a elektrownie jądrowe czy elektrownie wiatrowe służą wytwarzaniu energii elektrycznej.
Wytwarzaniu energii elektrycznej służą także panele fotowoltaiczne.
W ocenie Sądu, trafnie autor skargi podkreślił, że ustawodawca rozróżnia jako budowle
części budowlane urządzeń technicznych, a co za tym idzie - a contrario - nie uznaje za
budowle pozostałych części tych urządzeń.
Sąd uznał, że w niniejszej sprawie należałoby więc przyjąć, że samo ogniwo
fotowoltaiczne nie stanowi budowli, a jedynie część budowlana w postaci systemu mocowania
ogniwa.
W ocenie Sądu rację miał autor skargi twierdząc, że budowlę zdefiniowano w u.p.b.
poprzez definicję zakresową niepełną. Nie wskazuje ona bowiem w definiensie wszystkich
elementów z danego zakresu, a ogranicza się jedynie do wyróżnienia przykładu tych
elementów.
Powyższe uwagi wpisują się w argumentację zawartą w wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 13 września 2011 roku, sygn. akt P 33/09. W orzeczeniu tym bowiem
uznano, że o ile w prawie budowlanym dopuszczalne jest przyjęcie, że definicja budowli zawiera
niepełny ich katalog, o tyle w sytuacji, gdy definicja ta ma mieć zastosowanie w prawie
podatkowym, taka wykładnia jest niedopuszczalna. Należy też za Trybunałem Konstytucyjnym
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powtórzyć, że z punktu widzenia standardów konstytucyjnych zakresem przedmiotowym
opodatkowania podatkiem od nieruchomości mogą zostać objęte budowle w rozumieniu art. 3
pkt 3 u.p.b., należące do kategorii obiektów, które expressis verbis wymieniono w tym przepisie,
innych przepisach tej ustawy lub załączniku do niej, będące wraz z instalacjami i urządzeniami
obiektem budowlanym.
Sąd zauważył również, że "urządzenia techniczne", o których mowa w art. 3 pkt 3 u.p.b.,
to inna kategoria niż "urządzenia budowlane", które zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 9 u.p.b.
W art. 3 pkt 3 u.p.b. określenie "urządzenia techniczne" pojawia się w dwóch miejscach: raz
zapisano "(..) wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne (..)", a fragment
dalej wskazano "(..) a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń)". W tych
uwarunkowaniach prawnych próba zdefiniowania paneli fotowoltaicznych jako "wolno stojącego
urządzenia technicznego" i w związku z tym opodatkowanego w całości, z pominięciem zwrotu
"części budowlane [...] innych urządzeń technicznych" winna budzić wątpliwości. W końcu
"kotły", o których mowa w tym przepisie także stanowią element elektrowni, tyle że węglowych
czy też gazowych. Zdaniem Sądu są to zwroty równoważne, stąd dokonanie wyboru pojęcia
prowadzącego do negatywnych dla podatnika skutków, przy braku innych wyraźnych
wypowiedzi legislacyjnych, prowadziłoby do kolizji z zasadą In dubio pro tributario (tak też:
wyrok NSA II FSK 2983/17 z 22 października 2018 r.). Dalej wskazał Sąd, że za budowlę
w rozumieniu przepisów u.p.o.l. należy zatem uznać taki obiekt budowlany, który został
jednoznacznie wskazany w definicji budowli bądź w innych przepisach u.p.b. (tak też: wyrok
NSA z 6 grudnia 2018 r. sygn. akt II FSK 2742/16). Co istotne, budowla musi przy tym stanowić
całość techniczno-użytkową. Tę natomiast należy rozumieć jako połączenie poszczególnych
elementów w taki sposób, aby zgodnie z wymogami techniki nadawały się one do określonego
użytku. Nie można przy tym wykluczyć, że każdy z tych elementów może być samodzielnym
obiektem, choć nie zawsze samodzielnie wykorzystywany będzie mógł służyć określonemu
celowi. Obiektem budowlanym może zatem - w zależności od konkretnego stanu faktycznego być budowla, budowla wraz z instalacjami i urządzeniami, a także traktowane jako jeden obiekt
budowlany różne budowle, pozostające w funkcjonalnym związku i tworzące w nim całość
techniczno-użytkową.
W orzecznictwie podkreśla się, że przy ocenie, co składa się na daną budowlę jako
całość techniczno-użytkową nie można pominąć wyliczenia budowli, zawartego w art. 3 pkt 3
u.p.b. i urządzeń budowlanych, zawartego w art. 3 pkt 9 tej ustawy (por. wyrok NSA z 20
kwietnia 2010 r., II FSK 2112/08, czy z 7 października 2009 r., II FSK 635/08). Nie może zatem
być uznany za budowlę lub urządzenie budowlane obiekt, który nie jest wymieniony wprost
w przepisach u.p.b. i nie jest do tych obiektów nawet podobny (por. wyrok NSA z 10 sierpnia
2017 r. sygn. akt II FSK 2137/16). Pogląd ten należy w pełni podzielić. Jak zostało to już
powyżej wspomniane, wśród budowli wymienia się bowiem, m.in. części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, i innych urządzeń), a także fundamenty pod
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maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów,
składających się na całość użytkową. Wymienione przykładowo budowle, a także treść art. 3 pkt
9 u.p.b. wskazują na to, że w przypadku powiązania części budowlanych z urządzeniami
technicznymi dla oceny, czy jest to budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz
z urządzeniami i instalacjami, czy też budowla i odrębne od niej urządzenia techniczne, należy
zbadać, czy tworzą one całość wyłącznie użytkową, ale są odrębne pod względem
technicznym, czy też tworzą całość techniczno-użytkową, bo stanowią całość także pod
względem technicznym. Ustawodawca wymaga bowiem nie tylko istnienia związku użytkowego,
ale również technicznego. Warunek ten dotyczy tak budowli, jak i urządzeń i instalacji, które
stanowią jeden obiekt budowlany jako budowla.
Mając na uwadze powyższe, Sąd stwierdził, że ogniwa fotowoltaiczne wraz ze stołami
konstrukcyjnymi oraz innymi elementami farmy tworzą całość użytkową, ale nie tworzą całości
technicznej. Stoły konstrukcyjne wraz z słupami wbijanymi w ziemię to proste konstrukcje
metalowe,

natomiast

panele

fotowoltaiczne

to

zaawansowane

technicznie

elementy

półprzewodnikowe, w których następuje przemiana energii promieniowania słonecznego
w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego.
Z powyższych względów na akceptację zasługuje stanowisko strony skarżącej, że
stosownie do wskazanych regulacji prawnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
mogą podlegać poszczególne elementy planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jako
budowla bądź urządzenia budowlane. Systemy fotowoltaiczne, kwalifikowane jako instalacje
produkcyjne stanowiące zabudowę przemysłową inaczej zespół paneli fotowoltaicznych wraz
z układami połączeń pomiędzy nimi bezspornie stanowi instalację produkcyjną, w skład której
wchodzą urządzenia techniczne przetwarzające energię słoneczną na energię elektryczną.
Jednakże budowa analizowanego urządzenia paneli oraz funkcja jaką spełniają - zamiana
energii słonecznej na elektryczną, sprawiają że należy za budowle uznać jedynie ich części
budowlane o ile je posiadają. W konsekwencji w takim zakresie mogą podlegać podatkowi od
nieruchomości.
Sąd stwierdził dalej, że skoro elektrownia fotowoltaiczna nie jest budowlą to należy
rozważyć opodatkowanie podatkiem od nieruchomości poszczególnych elementów inwestycji
wskazanych we wniosku.
W ocenie Sądu skarga była uzasadniona a interpretacja podlegała uchyleniu pomimo
uznania oceny skarżącej za prawidłową ponieważ uzasadnienie stanowiska organu przeczyło
uznaniu stanowiska skarżącej za prawidłowe. Sąd zalecił, aby Burmistrz przy ponownym
wydaniu interpretacji uwzględnił przedstawioną wyżej ocenę prawną i odniósł ją do
przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego.
Z kolei w sprawie I SA/Sz 174/19 Sąd rozstrzygał kwestię opodatkowania podatkiem od
nieruchomości lokalu użytkowego zajętego w 2015 r. przez skarżącego będącego komornikiem
sądowym na prowadzenie kancelarii komorniczej.
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Skarga nie podlegała uwzględnieniu, w ocenie Sądu decyzja organu II instancji nie
naruszała prawa.
Sąd wyjaśnił, że zasadnicza sporna kwestia w niniejszej sprawie sprowadzała się do
rozstrzygnięcia, czy działalność Skarżącego wykonywana w roku podatkowym 2015, w ramach
kancelarii komorniczej podlegała rodziła obowiązek w podatku od nieruchomości. Ponadto
rozstrzygnięcia wymagała kwestia, czy była to działalność gospodarcza w rozumieniu u.p.o.l.,
a tym samym czy Skarżący był zobowiązany do złożenia "Informacji w sprawie podatku od
nieruchomości" (IN-1) dotyczącej przedmiotowego lokalu i opodatkowania go według stawki
podatku od nieruchomości określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.o.l. Innymi słowy, ocenie
podlegała teza, że organ II instancji błędnie przyjął, że lokal użytkowy zajęty przez Skarżącego
na
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podatkiem

od

nieruchomości przy zastosowaniu stawki przewidzianej dla budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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obowiązujących, w tym czasie przepisach, do których odsyła ustawa podatkowa, czyli do
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672
ze zm.) – dalej: "u.s.d.g.”
Sąd wyjaśnił, że Skarżący wskazał, iż błędnie został uznany za podatnika w podatku od
nieruchomości. Działając jako komornik sądowy, czyli organ władzy publicznej nie prowadził
działalności gospodarczej i dlatego nie można było nałożyć na niego zobowiązania
podatkowego wynikającego z u.p.o.l. Odwołał się w tym zakresie do ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) – dalej:
u.k.s.e. oraz ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
771 ze zm.) – dalej: "u.o.k.s.". Skarżący zarzucił organom podatkowym naruszenie przepisów
art. 1a ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 3 ust.1 pkt 4 lit. a u.p.o.l. polegające na przyjęciu, że zajęcie
lokalu na prowadzenie kancelarii komorniczej było równoznaczne z wykorzystywaniem lokalu
do działalności gospodarczej.
Organ II instancji natomiast stanął na stanowisku, że działalność komornika sądowego
spełnia przesłanki działalności gospodarczej określone w art. 2 u.s.d.g., a tym samym zgodnie
z u.p.o.l., nieruchomość zajętą na działalność w zakresie prowadzenia kancelarii komorniczej,
należy uznać za związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlegającą
opodatkowaniu stawką właściwą dla przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Zdaniem Sądu, zarzuty zawarte w skardze były niezasadne.
Sąd wyjaśnił dalej, że zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.o.p.l. przez grunty, budynki
i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle
będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami,
a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania
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nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów
technicznych.
Natomiast według art. 1a ust. 1 pkt 4 u.o.p.l. działalność gospodarcza to działalność,
o której mowa w przepisach Prawa działalności gospodarczej [w stanie prawnym sprawy
u.s.d.g; zgodnie bowiem z art. 86 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr. 173, poz. 1808 ze zm.) "Ilekroć
w obowiązujących przepisach jest mowa o przepisach ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, należy przez to rozumieć właściwe przepisy ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej"], z zastrzeżeniem ust. 2. Zgodnie z art. 2 u.s.d.g.,
działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa
oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność
zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Sąd wskazał, że kwestia statusu komornika sądowego i uznania go za podatnika
w podatku od nieruchomości stanowiła przedmiot rozważań sądów administracyjnych.
Sąd podzielił stanowisko wyrażone m.in. przez NSA w wyroku z 26 sierpnia 2010 r.,
sygn. akt II FSK 623/09, który był wielokrotnie powoływany przez inne sądy (por. wyrok WSA
w Lublinie z 28 grudnia 2012 r., I SA/Lu 691/12). Wskazał, że NSA w powołanym orzeczeniu
stwierdził, że z całą pewnością należy uznać komornika sądowego za podmiot prowadzący
działalność gospodarczą. Zwrócił, też uwagę na pojęcia "przedsiębiorca" oraz "działalność
gospodarcza" podkreślając, że na gruncie u.p.o.l. zakresy tych pojęć nie są jednakowe. Mimo,
iż ustawa podatkowa nie odsyła do pojęcia "przedsiębiorcy" z u.s.d.g., to dla zachowania
spójności terminologicznej należy przyjąć jego znaczenie z tej właśnie ustawy. Zgodnie z art. 4
ust 1 u.s.d.g. - przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we
własnym imieniu działalność gospodarczą. Ponadto podkreślił, iż pogląd, co do statusu
komornika jako osoby nie będącej przedsiębiorcą nie budził wcześniej kontrowersji, jednak
stanowisko to przestało być oczywiste, ponieważ definicja przedsiębiorcy przyjęta u.s.d.g.
(w odróżnieniu od obowiązującego wcześniej Prawa działalności gospodarczej) objęła swoim
zakresem większość wolnych zawodów, m.in.: notariuszy, adwokatów, radców prawnych,
rzeczników patentowych, lekarzy, pielęgniarki, położne, a nawet komorników sądowych (por. C.
Kosikowski – Ustawa o działalności gospodarczej – Komentarz, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa
2005, s. 27 oraz C. Kosikowski – Publiczne Prawo Gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Wyd.
Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005 r. s. 82).
Sąd, rozpoznający przedmiotową sprawę, podzielił również pogląd, że uznanie
komornika sądowego za przedsiębiorcę nie jest niezbędne dla rozstrzygnięcia spornej kwestii.
Brak takiego statusu nie eliminuje komornika sądowego z kręgu podmiotów prowadzących
działalność

gospodarczą.

Ustawa

podatkowa

dokonuje

bowiem

rozróżnienia

między

przedsiębiorcą, a innym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Prowadzenie
działalności gospodarczej nie jest jedyną cechą charakteryzującą przedsiębiorcę, ponieważ
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zgodnie z art. 4 u.s.d.g. musi być to działalność wykonywana we własnym imieniu. Zatem organ
II instancji w zaskarżonej decyzji nie musiał ustalać i nie ustalał, czy komornik sądowy wykonuje
działalność gospodarczą we własnym imieniu i czy jest przedsiębiorcą.
Zdaniem Sądu, komornik sądowy prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu
zarówno art. 2 u.s.d.g., jak i art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. Powyższe zapatrywanie potwierdza m.in.
finansowa samodzielność komornika sądowego, polegająca na wykonywaniu czynności na
własny rachunek (art. 3a u.k.s.e.), czy też dopuszczalność wykonywania czynności urzędowych
poza stosunkiem pracy i organizacyjne wyodrębnienie kancelarii komorniczej ze struktur
organizacyjnych sądów powszechnych.
Przedstawionej oceny nie zmienia również podnoszona przez Skarżącego okoliczność
wykonywania przez komornika sądowego czynności "w imieniu państwa". Taka charakterystyka
wykonywania czynności nie przesądza, że nie jest podmiotem prowadzącym działalność
gospodarczą. Sąd dostrzegł, że status komornika sądowego, jest pod wieloma względami
zbliżony do statusu notariusza, który również posługuje się pieczęcią państwową, a jego
czynności mają wiele cech organu władzy publicznej (np. uwierzytelnia w imieniu państwa
dokumenty). Nikt jednak nie podnosi obecnie, że notariusz nie prowadzi działalności
gospodarczej ani nie kwestionuje, że jest on przedsiębiorcą. Istotne zmiany nastąpiły też
w zakresie reglamentowania usług komorniczych. Wcześniej rewiry komornicze obsługiwane
były przez jednego komornika, natomiast obecnie (zmiana od 28 grudnia 2007 r.) w jednym
rewirze może działać nawet kilkunastu komorników (art. 8 ust. 2 u.k.s.e.), co świadczy
o wprowadzaniu do tej sfery usług nie tylko samodzielności finansowej (art. 3a u.k.s.e.), ale
również konkurencyjności charakterystycznej dla gospodarki rynkowej.
Sąd zwrócił również uwagę na ekonomiczną klasyfikację działalności, która znajduje
swój wyraz w normatywnej regulacji jaką jest od 1 stycznia 2008 r. Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. 251,
poz. 1885). Według przyjętej w niej systematyki, działalność komorników (oraz notariuszy,
sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych i mediatorów sądowych)
została zaliczona do Działu 69 – Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo
podatkowe, podklasa 69.10.Z - Działalność prawnicza. Przy jednoczesnym wyłączeniu
komorników sądowych z "sekcji O" (klasyfikacji PKD) – Administracja publiczna i obrona
narodowa - obejmującej m.in. działalność wymiaru sprawiedliwości łącznie z wykonywaniem
wyroków sądowych, z wyłączeniem działalności komorników.
Uwzględniając powyższe, wystarczające było w ocenie Sądu ustalenie, że działalność
komornika sądowego jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 u.s.d.g. i co za tym
idzie w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 5 ust. 1 pkt 2b u.o.p.l. W związku z tym lokal
zajęty na kancelarię komorniczą jest w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą.
Sąd nie podzielił argumentacji Skarżącego, dotyczącej powołanego w skardze przepisu
art. 33 u.o.k.s., zgodnie z którą ma on charakter doprecyzowujący. Przepis ten zamieszczony
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został w nowym akcie prawnym, który zastąpił (uchyloną) u.k.s.e. Nowe regulacje, weszły
w życie 1 stycznia 2019 r. i nie mają zastosowania do zdarzeń prawnych, które zaistniały przed
tą datą.
Dodatkowo, Sąd zwrócił uwagę na argumentację zamieszczoną przez NSA w uchwale
7 sędziów z dnia 6 marca 2017 r., sygn. akt FPS 8/16. Pomimo, iż objęła ona rozważania
dotyczące statusu komornika sądowego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, to
zamieszczono w niej gruntowną analizę istotnych cech działalności komornika sądowego.
Podniósł, że NSA wskazał, iż działalność komornika odbywa się w sposób
zorganizowany i ciągły, na co wskazuje chociażby powtarzalność czynności oraz organizacja
jego pracy w ramach wyspecjalizowanej kancelarii. Komornik doznaje wprawdzie pewnych
ograniczeń w zakresie prowadzonej działalności, co jednak samo przez się nie wyklucza
jeszcze możności rozpatrywania jego działalności jako działalności gospodarczej. Trudno
bowiem wykluczyć, że komornik prowadzący swoją kancelarię nie będzie kierował się
względami opłacalności (np. w odniesieniu do liczby osób, które będzie zatrudniał, albo
rozmiarów lokalu zajętego dla celów kancelaryjnych) oraz racjonalnością gospodarowania,
a niekiedy nawet zysku, które to cechy są charakterystyczne dla prowadzenia działalności
gospodarczej. Innymi słowy, można uznać, że komornik posiada liczne cechy profesjonalisty,
a jego działalność ma charakter działalności gospodarczej.
Sąd, rozpoznający niniejszą sprawę w pełni podzielił ocenę zamieszczoną w powołanej
uchwale i podkreślił, że jest ona spójna z przedstawionymi powyżej rozważaniami w zakresie
statusu komornika sądowego.
Uwzględniając powyższe Sąd stwierdził, że organy podatkowe nie naruszyły prawa
przyjmując, że stawką podatku od nieruchomości należną od Skarżącego za lokal zajęty na
kancelarię komorniczą jest stawka właściwa dla budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, określona na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2b u.o.p.l.
Skarga nie podlega uwzględnieniu, ponieważ decyzja organu II instancji nie narusza prawa.
Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, podatek od spadków
i darowizn.
Wśród spraw ze skarg na decyzje podatkowe dotyczące podatku od czynności
cywilnoprawnych i opłaty skarbowej rozpatrywanych w 2019 r., tj. spraw oznaczonych
symbolem 6116, znalazły się m.in. sprawy związane z opodatkowaniem podatkiem od
czynności cywilnoprawnych nabycia przez podatnika zespołu składników majątkowych, które
organy podatkowe kwalifikowały jako transakcje nabycia przez podatnika zorganizowanej
części przedsiębiorstwa. Tym samym organy uznawały, że czynność ta pozostaje poza
zakresem włączeń z opodatkowania wynikających z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od
czynności cywilnoprawnych.
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W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 895/18 rozstrzygniętej wyrokiem z dnia 13 lutego 2019
r. uchylającym decyzje organów podatkowych I jak i II instancji, kwestią sporną była
prawidłowość opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ww. transakcji, a de
facto kwalifikacja na tle ustaw podatkowych tej czynności jako bądź nabycia zorganizowanej
części przedsiębiorstwa (i jako takiej pozostającej poza zakresem włączeń z opodatkowania
wynikających z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) bądź nabycia
składników mienia, które zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie stanowią.
Z dokonanych ustaleń wynikało, że od przedmiotowej umowy sprzedaży, notariusz
nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych, powołując się na art. 2 pkt 4 ustawy
z dnia z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz.U.2010.101.649 t.j. ze. zm.).
W ocenie organów podatkowych, w sprawie doszło do zbycia zorganizowanej części
przedsiębiorstwa, zatem w sprawie nie ma zastosowania przepis art. 2 pkt 4 ww. ustawy,
bowiem w myśl art. 6 pkt 1 u.p.t.u., przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia
przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W ocenie organów, skoro art.
6 ust. 1 u.p.t.u. wyraźnie wyłącza z opodatkowania tym podatkiem, transakcje zbycia
przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to transakcje takie - dokonywane
w ramach czynności sprzedaży - jako pozostające poza zakresem włączeń z opodatkowania
wynikającym z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podlegają
opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji powyższego,
organy stwierdziły, że skoro transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części przybiera postać umowy sprzedaży, to wówczas opodatkowaniu podatkiem od
czynności
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przedsiębiorstwa (rzeczy i prawa majątkowe), na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 7 ust.
1 pkt 1 lit. a i lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W sytuacji, gdy strony
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cywilnoprawnych będzie sumą podatku obliczonego od wartości rynkowej, w stawce
właściwej dla poszczególnych składników. Jeżeli jednak wartość rzeczy lub praw
majątkowych, do których zastosowanie mają różne stawki, nie zostanie przez podatnika
wyodrębniona, podatek pobiera się od łącznej wartości tych rzeczy i praw według stawki
najwyższej (art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).
Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że zaskarżona decyzja oraz decyzja organu
I instancji nie odpowiadają prawu.
Zdaniem Sądu ustaleniem faktycznym o decydującym znaczeniu było określenie na
gruncie podatku od towarów i usług przedmiotu transakcji sprzedaży. Ustalenie przedmiotu
sprzedaży wymagało uwzględnienia art. 2 pkt 27e u.p.t.u., jako że przepis ten definiuje
pojęcie "zorganizowana część przedsiębiorstwa" na potrzeby opodatkowania transakcji
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podatkiem od towarów i usług. W tym zakresie Sąd powołał się na wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 28 stycznia 2019 r., I FSK 293/17.
Sąd uznał, że rozważając kwestię wyodrębnienia organizacyjnego należy mieć
między innymi na uwadze, czy zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje
w strukturze podatnika w sposób, w który pozwoli samodzielnie realizować określone
zadania gospodarcze. Tymczasem, w przedmiotowej sprawie, było poza sporem, że centrum
handlowe nie było działem, wydziałem ani oddziałem przedsiębiorstwa zbywcy, oraz że nie
istniał dokument rangi statutu, regulaminu, który stanowił o wyodrębnieniu przedsiębiorstwa.
Jak uznał Sąd same w sobie nieruchomości (zabudowane nieruchomości) nie tworzą całości
zdolnej do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Nie stanowią zatem
zorganizowanej

części

przedsiębiorstwa,

nawet

jeżeli

były

wykorzystywane

przez

sprzedawcę również do działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu tych
nieruchomości lub ich części, albo znajdujących się na nich obiektów budowlanych i ich
części. Sprzedaż pojedynczych lub nawet wszystkich nieruchomości, nie może być uznana
bowiem za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Bez całej struktury składającej
się na działalność w zakresie wynajmu nieruchomości – wciąż jest to jedynie sprzedaż
nieruchomości, jako składników majątkowych. Okoliczność, że w ramach swojej działalności
nabywca nieruchomości uprzednio wynajmowanych, także wykorzystuje te nieruchomości do
działalności w zakresie wynajmu nieruchomości (czyni z nich przedmiot najmu) nie oznacza,
że nieruchomości te w momencie ich sprzedaży stanowiły zorganizowaną część
przedsiębiorstwa, co jest warunkiem zastosowania art. 6 pkt 1 u.p.t.u.
Sąd uznał jednocześnie, że za wyodrębnieniem organizacyjnym nie może też
przemawiać istnienie regulaminu funkcjonowania obiektu, gdyż jest to dokument, który
statuuje prawa i obowiązki wynajmującego i najemców. Istnienie regulaminu nie jest
niezbędne, gdyż jego postanowienia można wpisać do poszczególnych umów najmu. Prosta
zmiana sposobu uregulowania zasad korzystania przez najemców z centrum powodowałaby,
że nie byłby spełniony warunek wyodrębnienia organizacyjnego. W związku z czym nie
mielibyśmy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.
W ocenie Sądu, nie można również przyjąć, że doszło do wyodrębnienia
finansowego. Przede wszystkim, wyodrębnienie finansowe może być dokonane w sposób
formalny, a jego przejawem jest szczególny sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej.
Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję
zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz
należności

i

zobowiązań

do

zorganizowanej

części

przedsiębiorstwa.

W

sytuacji

wyodrębnienia finansowego powinno być możliwym oddzielenie finansów przedsiębiorstw od
finansów jego zorganizowanej części. Natomiast "budżet obiektu", jest projekcją przychodów
i kosztów dla centrum handlowego w danym czasie, natomiast nie wyodrębnia finansowo tej
działalności z całokształtu działalności podatnika. Posiadanie przez podatnika nieruchomości
nigdy nie wymagało prowadzenia względem nich odrębnej dokumentacji księgowej.
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Nieruchomość nie jest zatem formalnie wyodrębniona finansowo, gdyż "Budżet obiektu" nie
funkcjonuje w oparciu o ustawę o rachunkowości i nie jest dokumentem sporządzanym w
ramach sprawozdawczości finansowej podatnika. Nie można zatem wiązać z jego
istnieniem, okoliczności wyodrębnienia finansowego.
Ponadto Sąd wskazał, że sam fakt wykorzystywania nieruchomości w działalności
gospodarczej – bez wykazania ich organizacyjnego i finansowego wyodrębnienia w ramach
prowadzonego przedsiębiorstwa – nie daje podstaw do przyjęcia, że nieruchomości te
samodzielnie tworzyły zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art.
2 pkt 27e u.p.t.u. W ocenie Sądu również wstąpienie nabywcy w uprzednio zawarte umowy
najmu nie świadczy o tym, że przedmiotem transakcji była zorganizowana część
przedsiębiorstwa. Samo przejęcie z mocy prawa umów najmu, zawartych przez spółkę
zbywającą obiekty, nie daje podstaw do przyjęcia, że podatnik nabył zorganizowaną część
przedsiębiorstwa. Do prowadzenia działalności w zakresie najmu lokali nie jest bowiem
wystarczające istnienie umów najmu lokali, konieczna jest obsługa zarówno tych umów jak
i obsługa nieruchomości, w której lokale te się znajdują (ochrona, sprzątanie, naprawy,
remonty).
Jak wskazał Sąd całokształt okoliczności istotnych dla ustalenia czy składniki
majątku,

będące

przedmiotem

transakcji,

należy

uznać

za

sprzedaż

przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub za sprzedaż poszczególnych
składników majątkowych powinno oceniać się na moment zwarcia transakcji. W tym tez
kontekście Sąd zauważył, że przedmiot transakcji, zgodnie z aktem notarialnym oraz fakturą
dokumentującą transakcję, można scharakteryzować jako budynek wraz z prawem
użytkowania wieczystego gruntu, na którym jest usadowiony oraz niektóre uprawnienia
bezpośrednio z nim związane. Na moment sprzedaży składniki materialne i niematerialne,
które były przedmiotem transakcji nie były w stanie samodzielnie funkcjonować jako
zorganizowana część przedsiębiorstwa a funkcjonowanie obiektu umożliwił dopiero działania
podatnika przeprowadzone w związku z dokonaną transakcją.
Ponadto w ocenie Sądu powiązania kapitałowe i osobowe, świetle art. 2 pkt 27e
u.p.t.u. nie stanowią przeszkody, aby uznać, że sprzedaż nieruchomości komercyjnej nie jest
zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Niezależnie bowiem od tego czy strony transakcji
są niepowiązane, powiązane czy nawet silnie powiązane – kwalifikacja podatkowa transakcji
zawsze będzie taka sama, gdyż zależy od jej przedmiotu a nie podmiotów, natomiast kwestia
podmiotowa, w tym powiązania może mieć znaczenie w kontekście ustalenia, co najwyżej
podstawy opodatkowania.
Reasumując Sąd uznał zatem, że w przedmiotowej sprawie nie doszło do nabycia
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ale do nabycia poszczególnych składników
majątkowych. Tym samym, w ocenie Sądu, w sprawie ma zastosowanie przepis art. 2 pkt 4
ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
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Analogiczne stanowisko do powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny wyraził
również w wyroku z dnia 13 lutego 2019 r., I SA/Sz 894/18 uchylającym decyzje organów
podatkowych I i II instancji.
Kwalifikacja

czynności

prawnej,

jako

bądź

nabycia

zorganizowanej

części

przedsiębiorstwa (i jako takiej pozostającej poza zakresem włączeń z opodatkowania
wynikających z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) bądź nabycia
składników mienia, które zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie stanowią, stanowiła
również przedmiot rozważań Sądu objętych wyrokiem z dnia 10 maja 2019 r., I SA/Sz
1043/18. Wyrokiem tym Sąd oddalił skargę podatnika uznając za zasadne stanowisko
organów podatkowych.
Sąd wskazał, że przepisy u.p.c.c. nie wymieniają wprost sprzedaży przedsiębiorstwa
jako czynności podlegającej opodatkowaniu. W art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) u.p.c.c. mowa jest
jedynie o opodatkowaniu umowy sprzedaży, której przedmiotem są rzeczy lub prawa
majątkowe (art. 1 ust. 4 u.p.c.c.). Odpowiedź na pytanie, czy sprzedaż przedsiębiorstwa
w ogóle podlega opodatkowaniu, czy też jest to sprzedaż prawa majątkowego lub rzeczy,
czy może sprzedaż zbioru rzeczy, praw majątkowych oraz innych składników wiąże się
zatem z określeniem charakteru prawnego przedsiębiorstwa. W przepisach dotyczących
podatku od czynności cywilnoprawnych brak jest definicji przedsiębiorstwa. W tym zakresie
należy posłużyć się, jak uznał Sąd, definicją zawartą w art. 55¹ k.c. W myśl tego przepisu
przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych
przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
Jak

wskazał

administracyjnych

Sąd

wyrażano

w

uzasadnieniu
niejednolite

ww.

wyroku

stanowisko,

co

w
do

orzecznictwie
charakteru

sądów

prawnego

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Rozbieżność dotyczyła kwestii, czy
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część stanowi odrębny przedmiot prawa
podmiotowego (stosunku cywilnoprawnego), czy też przedmiotami tymi są wyłącznie
poszczególne składniki mienia (na rozbieżności te zwracał uwagę NSA m.in. w wyroku 14
czerwca 2012 r., II FSK 2452/10). Wątpliwości wiązały się z ustaleniem, co stanowi
podstawę opodatkowania w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest zespół praw
majątkowych,

np.

przedsiębiorstwo w rozumieniu art.

55 1 Kodeksu cywilnego.

W orzecznictwie ukształtowało się obecnie stanowisko, że sprzedaż przedsiębiorstwa należy
traktować jako sprzedaż zbioru składników, a podatek od czynności cywilnoprawnych
powinien być wymierzony od wartości rynkowej poszczególnych rzeczy i praw majątkowych
wchodzących w skład przedsiębiorstwa – art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c
u.p.c.c. (zwraca na to uwagę w komentarzu do art. 1 i 6 ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych K. Winiarski, w: S. Bogucki, A. Dumas, W. Stachurski, K. Winiarski,
Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz dla praktyków, ODDK, Gdańsk 2014;
por. również wyrok NSA z 12 kwietnia 2014 r., II FSK 500/12).
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Z akt przedmiotowej sprawy wynikało, że sporna transakcja sprzedaży z dnia
4 stycznia 2016 r. objęła swoim zakresem towary handlowe ale w krótkim odstępie
czasowym

doszło

także

do

rozporządzenia

pozostałymi

składnikami

materialnymi

i niematerialnymi kontrahenta podatnika - majątek ten niemal w całości wyczerpywał
posiadane środki trwałe. W ocenie Sądu, mając na uwadze podaną wcześniej definicję z art.
551 k.c. i dokonane przez organy podatkowe ustalenia, dla oceny, czy doszło w tej sprawie
do dostawy przedsiębiorstwa nie ma znaczenia, to że Skarżąca zawarła nie jedną ale umowy
przeniesienia składników przedsiębiorstwa, w tym sprzedaży towarów handlowych. Ponadto
z ustaleń struktury wartościowo-asortymentowej podatnika w datach transakcji wynikało, że
nabyty przez niego majątek pozwala na prowadzone działalności przez podatnika. W tej
sytuacji jako oczywisty, jak uznał Sąd, jawi się wniosek, że transakcja nabycia majątku
należącego do kontrahenta podatnika, stanowiła nabycie zorganizowanej jego części. Skoro
zaś taka była treść wspomnianej transakcji, nie podlegała ona podatkowi od towarów i usług,
a w konsekwencji – generowała zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności
cywilnoprawnych, co trafnie wychwyciły organy podatkowe.
Sąd zauważył jednocześnie, że zawężenie czy rozszerzenie prowadzonej wcześniej
działalności nie oznacza, iż nie jest ona kontynuowana. Jest ona bowiem prowadzona dalej nawet jeśli na pewien czas została przerwana - i zachowany jest jej profil.

Sprawy z zakresu egzekucji świadczeń pieniężnych, ulgi płatnicze.

Wśród skarg rozpatrywanych w 2019 r. wystąpiło 55 orzeczeń, których przedmiot
sporu dotyczył ulg płatniczych (6117), w tym:
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 538/19 - istota sporu pomiędzy stronami sprowadzała się do
wykładni przepisu art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm. – zwanej w skrócie „u.p.r.”).
Poza sporem było, że Skarżący prowadzili gospodarstwo rolne, w którym prowadzili
hodowlę bydła, i z własnych środków finansowych wybudowali budynek gospodarczy –
magazyn pasz. Skarżący chcieli skorzystać z ulgi inwestycyjnej na budowę budynku
gospodarczego

–

magazynu

do

przechowywania

pasz.

Wykazywali,

że

budowa

przedmiotowego budynku wynikała tylko i wyłącznie z konieczności zapewnienia
niezbędnych warunków dla chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich.
W ocenie organu, Skarżącym taka ulga inwestycyjna nie przysługiwała, gdyż nowo
wybudowany budynek - magazyn pasz, był odrębnym budynkiem, w którym nie bytowały
zwierzęta, i budynek ten nie służył do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich,
był jedynie z hodowlą tą związany. Organ powołał się przy tym na wyrok WSA w Szczecinie
z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Sz 204/16.
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Wyrokiem z dnia 7 listopada 2019 r. WSA w Szczecinie, uchylił zaskarżoną decyzję
i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji oraz zasądził od organu na rzecz Skarżących,
zwrot kosztów postępowania sądowego.
WSA w Szczecinie, w pierwszej kolejności odniosło się do powołanego przez Organ
wyroku WSA w Szczecinie z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Sz 204/16. Sąd podkreślił,
że po pierwsze - wyrok ten nie dotyczył magazynu pasz, lecz pomieszczeń socjalnych hali
udojowej, po drugie - Sąd w tym wyroku nie rozstrzygał merytorycznie w rozpoznawanej
sprawie, gdyż z przyczyn proceduralnych uchylił decyzje organów podatkowych obu
instancji, a zatem nie przesądził w spornej materii, jednakże zastrzegł by w ponownym
rozpoznaniu sprawy, organ podatkowy uwzględnił dokonaną przez Sąd ocenę prawną
sprawy. W ocenie tej zaś Sąd wskazał, że przy wykładni art. 13 ust. 1 pkt 1 u.r.p. należy
mieć na względzie nie tylko wskazywaną w skardze zasadę in dubio pro tributario (zwłaszcza
po 1 stycznia 2016 r.), ale także (w pierwszej kolejności) powszechnie akceptowaną zasadę,
nakazującą ścisłe interpretowanie przepisów dotyczących ulg podatkowych. Wskazał także,
że z dniem 1 stycznia 2003 r. omawiany przepis ustawy o podatku rolnym został
doprecyzowany przez uściślenie (dodanie), że ulga dotyczy budynków inwentarskich
„służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich". Zdaniem Sądu, taka
zmiana przepisu świadczy niewątpliwie o zamiarze ustawodawcy zawężenia prawa do
przedmiotowej ulgi wyłącznie do budynków „służących" do chowu, hodowli i utrzymywania
zwierząt gospodarskich, a nie również do budynków (lub ich części), które tylko w jakikolwiek
(pośredni) sposób są związane z taką działalnością (np. magazyny, garaże itp.).
Co istotne, dalej Sąd ten wskazał na dwa poglądy w spornej materii. Mianowicie,
jeden – to poglądy doktryny i orzecznictwa dotyczące stanu prawnego sprzed 1 stycznia
2003 r., wskazujące na szerokie rozumienie pojęcia budynku inwentarskiego, które nie są już
aktualne (vide: L. Etel, Komentarz do ustawy o podatku rolnym, [w:] Podatek rolny. Podatek
leśny. Komentarz – LEX 2012). Zdaniem tego autora, wydatków poniesionych na budynki
o charakterze magazynowym, np. paszarnie, mleczarnie, nie można uznać za wydatki
poniesione na modernizację budynków inwentarskich w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 1 u.p.r.
Według drugiego poglądu - wskazywanego w komentarzu S. Presnarowicza (z 2008 r.) do
ustawy o podatku rolnym – „do budynków inwentarskich należałoby jednak zaliczać obiekty
pośrednio związane z chowem, hodowlą i utrzymywaniem zwierząt, np. stodoły do
przechowywania suszu, paszarnie, czy inne budynki gospodarcze lub ich części niezbędne
do magazynowania oraz przygotowywania pokarmu dla inwentarza żywego”.
WSA w Szczecinie podzielił drugi pogląd, jako korespondujący wprost z literalną
wykładnią przepisu art. 13 ust. 1 pkt 1 u.p.r.
WSA w Szczecinie wskazało, że według Słownika Języka Polskiego PWN, termin
„służyć” oznacza „być używanym”, a więc wykorzystywanym do czegoś, w jakimś celu. Tym
celem zaś jest – jak wynika z brzmienia tego przepisu – chów, hodowla i utrzymywanie
zwierząt gospodarskich. Tym samym zwrot użyty w omawianym przepisie „służących do
87

chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich” nakazuje rozumieć „budynek
inwentarski" jako służący do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich.
WSA w Szczecinie dodało, iż jak wynikało to z treści załączonej do akt
administracyjnych badanej sprawy, opinii Z. O. D. R., wybudowany magazyn paszowy był
obiektem bezpośrednio związanym z prowadzoną w gospodarstwie Skarżących produkcją
bydła (hodowla krów mlecznych), był integralnym elementem składowym niezbędnym do
prowadzenia

tej

produkcji

i

niezbędnym

elementem

ciągu

technologicznego

w gospodarstwie, związanym z codzienną produkcja i koniecznością zapewnienia
zwierzętom

ciągłości

potrzeb

pokarmowych.

Zgodnie

z

wytycznymi

dotyczącymi

prowadzenia produkcji zwierzęcej nie była praktycznie możliwa produkcja mleczna bez
wyposażenia gospodarstwa w odpowiednie pomieszczenia do przechowywania pasz.
W ocenie WSA w Szczecinie, nowo wybudowany budynek gospodarczy – magazyn
do przechowywania pasz, mieścił się w zakresie desygnatu „budynek inwentarski służący do
chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich”, gdyż jego zasadniczą funkcją
gospodarczą było przechowywanie pasz (czyli „inwentarza martwego", tj. wszystkiego co
przynależy do gospodarstwa a nie stanowi inwentarza żywego), a więc niewątpliwie służył do
chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich, co jest niezbędne do prowadzenia
działalności w zakresie chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich.
Zdaniem Sądu, gdyby intencją ustawodawcy było przyznanie ulgi pomieszczeniom
gospodarskim, w którym przebywają (bytują) tylko zwierzęta gospodarskie, dałby temu
wprost wyraz w tym przepisie art. 13 ust. 1 pkt 1 u.p.r., zawężając ten przepis do
jednoznacznego określenia przeznaczenia "budynku inwentarskiego". Jednakże zastosował
szeroki termin przez użycie określenia "budynki inwentarskie służące do chowu, hodowli
i utrzymywania zwierząt gospodarskich".
W ocenie Sądu, takiego przesądzającego znaczenia nie ma także powołany przez
Organ przepis § 209 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1422). Nadto, przepis ten także dopuszcza możliwość szerokiej
interpretacji, skoro prawodawca, dokonując podziału budynków oraz ich części według ich
przeznaczenia i sposobu użytkowania, użył w pkt 3 tego przepisu także szerokiego terminu,
tj. „inwentarskie (służące do hodowli inwentarza)", zamiast np. inwentarskie, w których
przebywają, bytują zwierzęta.
Sąd zgodził się z organem podatkowym, że ustawodawca, przewidując w art. 13 ust.
1 pkt 1 u.p.r. możliwość przyznania ulgi z tytułu wydatków inwestycyjnych na budowę lub
modernizację budynków inwentarskich, aktualnie wyraźnie wskazuje, że chodzi o budynki
inwentarskie służące do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt. A zatem, nie chodzi tu
o wszelkie, choćby pośrednio związane z utrzymaniem zwierząt budynki, lecz wyłącznie o te,
które temu utrzymaniu służą, a więc zajęte są na ten cel. Wszystkie te warunki spełniał nowo
wybudowany budynek gospodarczy – magazyn pasz. Nie budziło bowiem wątpliwości, że
88

budynek (w którym przechowywana była pasza dla bydła – okoliczność niesporna i poparta
protokołem z oględzin magazynu ) służył do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt
gospodarskich, a zatem posiadał wszystkie cechy wymagane przez ustawodawcę w art. 13
ust. 1 pkt 1 u.p.r. konieczne dla przyznania ulgi inwestycyjnej.
- w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 790/18 - przedmiotem sporu była odpowiedź na pytanie, czy
w ustalonym stanie faktycznym sprawy organy podatkowe zobowiązane były do
uwzględnienia wniosku Skarżącego o rozłożenie na raty zaległości podatkowej z tytułu
podatku od nieruchomości za 2017 r. wraz z odsetkami za zwłokę.
Skarżący zwrócił się do Organu o udzielenie ulgi podatkowej w zakresie rozłożenia na
raty należności wynikającej z upomnienia. W uzasadnieniu wyjaśnił, że obecnie przebywa
w zakładzie karnym i nie ma swobodnego dostępu do pieniędzy. Na dzień złożenia wniosku
zaległości te łącznie wynosiły: (..). Następnie Skarżący, uzupełnił swój wniosek, wnosząc
o rozłożenie na raty wszystkich zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Skarżący
wyjaśnił również, że w ostatnich trzech latach, jaki i obecnie przebywa w więzieniu i ma
ograniczone możliwości w zorganizowaniu potrzebnych materiałów dowodowych. Kolejnym
pismem Skarżący, w związku z pobytem w więzieniu, zwrócił się z prośbą o możliwość
złożenia oświadczenia o sytuacji materialnej wraz dokumentami za 4 miesiące. Z uwagi na
brak przychylenia się organu I instancji do tego wniosku, Skarżący poinformował, że chce
współpracować z organem podatkowym, ale boi się żeby nie wprowadzić urząd w błąd
poprzez przekazanie niesprawdzonych informacji. Oświadczył, że nie jest w stanie na dzień
dzisiejszy określić sytuacji życiowej rodziny. W latach 2015-2017 nie osiągnął żadnego
dochodu, gdyż przebywał w więzieniu. Zalega ze spłatą domu plus odsetki. Pieniądze na
pokrycie wydatków (adwokat, potrzeby związane z pobytem w więzieniu) pożycza od
znajomych. Nie ma żadnych możliwości zarobkowych.
Organ odmówił Skarżącemu rozłożenia na raty zaległości podatkowej z tytułu
podatku od nieruchomości za 2017 r.
W ocenie Organu podatkowego, w sprawie nie zostały spełnione przesłanki o których
mowa w art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2018 r., poz. 800 ze zm. – dalej „O.p."), tj. istnienie jego ważnego interesu lub interesu
publicznego. Zadłużenie Skarżącego było konsekwencją kilkuletniego niewywiązywania się
z obowiązku podatkowego. Analiza materiału dowodowego nie pozwoliła przy tym stwierdzić,
jakie okoliczności przyczyniły się do powstania przedmiotowych zaległości. Brak było
również konkretnych, udokumentowanych powodów skumulowania zobowiązań.
Zdaniem organu, okoliczność, że skarżący odbywa aktualnie karę pozbawienia
wolności, stanowi wyłącznie efekt jego zabronionych działań i co ważniejsze, w żaden
sposób nie zwalnia go z opłacania podatków.
Wyrokiem z dnia 7 listopada 2019 r. WSA w Szczecinie oddalił skargę wskazując, że
z brzmienia wskazanego przepisu wynika, że organ podatkowy nie naruszył prawa w stopniu
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skutkującym uchyleniem zaskarżonej decyzji, w tym w szczególności nie został naruszony
art. 67a § 1 pkt 2 O.p.
Według składu orzekającego w sprawie, organy podatkowe obu instancji podjęły,
zgodnie z art. 122 O.p., wszelkie niezbędne działania celem ustalenia stanu faktycznego,
a po wszechstronnym i wnikliwym rozważeniu całokształtu materiału dowodowego (art. 187
O.p.), w ramach swobodnej oceny dowodów (art. 191 O.p.) dokonały prawidłowej oceny
sytuacji życiowej i finansowej skarżącego, mieszczącej się w granicach uznania
administracyjnego o którym mowa w art. 67a O.p.
W kontekście powyższych rozważań Sąd wskazał, że organ I instancji, m.in. wzywał
skarżącego do sprecyzowania swego wniosku oraz do złożenia informacji o jego sytuacji
finansowej i materialnej dołączając do wezwań formularze do wypełnienia. Ponadto,
informował skarżącego o stanie sprawy i o zasadach rozpatrywania wniosku o ulgi
podatkowe.
Z akt sprawy wynikało, że Skarżący w trakcie postępowania zmieniał zakresy
swojego wniosku, przy czym zarówno w pierwszym wniosku, jak i w ostatnim piśmie
dotyczącym tej kwestii, wnosił o rozłożenie na raty należności wynikającej z upomnienia, tj.
zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za wskazany rok. W składanych w toku
postępowania oświadczeniach, Skarżący jako uzasadnienie zastosowania ulgi podatkowej
w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowej powoływał się w zasadzie jedynie na
okoliczność przebywania w zakładzie karnym, a w związku z tym nieuzyskiwania żadnego
dochodu. Jako majątek wykazywał natomiast jedynie nieruchomość położoną w (….), przy
czym wskazywał na zaległości z tytułu spłaty domu wraz z odsetkami. Skarżący nie
przedłożył żadnej dokumentacji dotyczącej jego sytuacji życiowej i finansowej, uzasadniając
to faktem przebywania w zakładzie karnym. W świetle powyższych okoliczności, oceniając
wniosek Skarżącego, organy podatkowe trafnie stwierdziły, że przedstawiona przez niego
sytuacja może jawić się jako trudna. Niemniej jednak, brak dochodów lub majątku podatnika
w dacie rozpoznania wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych nie jest
sam w sobie wystarczającą przyczyną uwzględnienia takiego wniosku. W ocenie Sądu,
podnoszona przez Skarżącego okoliczność pobytu od 2015 r. zakładzie karnym nie jest
z pewnością okolicznością, na którą Skarżący nie miał wpływu, czy też niezależną od
sposobu jej postępowania. Udzielenie ulgi podatkowej jest natomiast uzasadnione tylko
w przypadku wystąpienia sytuacji bardzo szczególnych i wyjątkowych, na które strona nie
miała wpływu i które były niezależne od sposobu jej postępowania (zob. wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).
WSA w Szczecinie podzieliło stanowisko organu, że podniesiona okoliczność
nie pozwalała nadto na uznanie, że w sprawie spełniła się przesłanka interesu publicznego,
uwzględnienie wniosku byłoby bowiem rozstrzygnięciem niesłusznym i niesprawiedliwym
oraz naruszającym zasadę równości, bowiem prowadziłoby do swoistego premiowania tych
podatników, którzy swoim postępowaniem przyczyniają się do ograniczenia lub wykluczenia
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możliwości płacenia przez siebie podatków - w stosunku do podatników rzetelnie płacących
podatki. W szczególności, że skarżący, przebywając obecnie w więzieniu, ma zapewnione
całodobowe utrzymanie, w tym także opiekę zdrowotną. Środki na ten cel pochodzą
natomiast z podatków opłacanych przez innych podatników.
W sprawie nie można również pominąć, że Skarżący domaga się zastosowania
w jego przypadku ulgi polegającej na odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Udzielenie wskazanej ulgi powinno natomiast
sprzyjać efektywnej realizacji zobowiązań. Efektywna możliwość realizacji zobowiązań to
możliwość istniejąca w dacie orzekania o uldze. Nie można mówić o efektywnej możliwości
realizacji zobowiązań, np. jeżeli miesięczne przychody równoważą ponoszone miesięcznie
wydatki i brak jest środków na spłatę zaległości podatkowych w ewentualnym odroczonym
terminie lub w ewentualnych ratach. Tym bardziej, nie można dopatrzyć się efektywnej
możliwości realizacji zobowiązania w przypadku gdy wnioskodawca wcale nie osiąga
przychodów.
W ocenie WSA w Szczecinie, zasadna więc była odmowa odroczenia lub rozłożenia
na raty zaległości podatkowej, skoro osiągane przez stronę dochody nie gwarantują, że
ewentualnie udzielona ulga byłaby możliwa do wykonania. Wprawdzie nie można wykluczyć,
że skarżący mógłby podjąć pracę nawet w warunkach odbywania kary, jednakże z wniosku
skarżącego nie wynikało by jego obecna sytuacja życiowa i finansowa mogła – w najbliższej
przyszłości – ulec poprawie, w tym w szczególności, by zmieniły się jego możliwości
zarobkowania w sposób umożliwiający spłatę zaległości.
Sumując, Sąd wskazał, iż w rozpatrywanej sprawie organ podatkowy w sposób
prawidłowy przeprowadził postępowanie i dokonał wnikliwej i wyczerpującej analizy sytuacji
skarżącego.
Natomiast odnośnie spraw dotyczących egzekucji świadczeń pieniężnych (6118)
WSA w Szczecinie wydało 87 orzeczeń, w tym:
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 546/18, w której przedmiotem oceny Sądu było postanowienie
organu w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów Skarżącej co do opisu
i oszacowania wartości nieruchomości. Oszacowana wartość przedmiotowej nieruchomości
gruntowej niezabudowanej określona została przez rzeczoznawcę majątkowego.
Zarzuty skargi koncentrowały się na kwestionowaniu prawidłowości sporządzenia
operatu szacunkowego.
Zdaniem

Skarżącej,

rzeczoznawca

majątkowy

znacznie

zaniżył

wartość

nieruchomości, co wynikało z faktu, że we wcześniej (wykonanym w 2008 r.) operacie
szacunkowym, wartość tej nieruchomości określono (…) przy czym nieruchomość ta
stanowiła

grunt

rolny.

Natomiast

w

międzyczasie,

w

planie

zagospodarowania

przestrzennego określono przeznaczenie terenu, na którym znajduje się nieruchomość na
usługi turystyczne dopuszczając jednocześnie następujące rodzaje zabudowy na tym
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terenie: hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe z bazą zabiegową, Wellnes SPA,
ośrodek hipiczny.
W ocenie Skarżącej, zmiana przeznaczenia nieruchomości w istotnym stopniu
zwiększyła jej wartość.
Zdaniem organu, załączony do akt sprawy operat szacunkowy nie budził zastrzeżeń
formalnoprawnych,

rzeczoznawca

majątkowy

uwzględnił

w

nim

zmiany

w

planie

zagospodarowania przestrzennego oraz położenie nieruchomości w pasie nadmorskim, zaś
organ egzekucyjny w prawidłowy sposób dokonał ustaleń faktycznych w sprawie.
Wyrokiem z dnia 10 października 2019 r. WSA w Szczecinie oddalił skargę uznając,
że nie doszło ze strony organów do naruszenia przepisów prawa w sposób, który miał lub
mógł mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
Odnosząc się do istoty zaistniałego w sprawie sporu Sąd wskazał, że szczegółowe
zasady określania wartości rynkowej nieruchomości przewiduje rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania
operatu szacunkowego, wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 159
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz.
121, z późn. zm. dalej w skrócie "u.g.n."). W rozporządzeniu tym prawodawca przesądził
generalną zasadę, że wycena nieruchomości jest w istocie wyceną wiązki praw
przysługujących do niej oraz ją obciążających. Konsekwencją takiego ujęcia jest, wynikający
z § 3 ust. 2 tego aktu, obowiązek poprzedzenia procesu wyceny nieruchomości analizą rynku
nieruchomości, w szczególności analizą cen występujących na tym rynku oraz warunków
zawierania transakcji. Rozporządzenie przewiduje również, jakie warunki powinny być
spełnione przy dokonywaniu tych analiz, jakie ceny mogą być brane pod uwagę przy ich
dokonywaniu i na czym polegają poszczególne podejścia, metody i techniki wyceny.
Nadto, z przytoczonych przepisów u.g.n. wynika, że organ nie powinien jednak
wkraczać w samą zawartość merytoryczną operatu, a więc w tę jego część, do sporządzenia
której potrzebne są wiadomości specjalne. Sama ustawa w tym zakresie wskazuje, że
potrzebne są wiadomości specjalne, których, co oczywiste, organ egzekucyjny nie posiada
i w związku z tym musi się posłużyć osobą, która takie wiadomości posiada (por. np. wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 stycznia 2013 r., sygn. akt II OSK 1686/11; czy
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 18 sierpnia 2010 r., sygn. akt II
SA/Gd 517/09).
WSA w Szczecinie podzieliło zatem

stanowisko organu, że nie podlega ocenie

organu egzekucyjnego, ani też organu nadzoru, zagadnienie prawidłowości operatu w jego
merytorycznym zakresie, a więc odnośnie koniecznej ilości przyjętych do analizy
porównawczej nieruchomości oraz sposobu ich opisu, czyli tej części, w której rzeczoznawca
posługuje się wiadomościami specjalnymi, których organ nie posiada. Przepisy ustawy
o gospodarce nieruchomościami przewidują bowiem, że w tym zakresie, tj. w razie istotnych
rozbieżności w opiniach o wartości nieruchomości sporządzonych przez rzeczoznawców
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majątkowych, ocena prawidłowości ich wyceny może być kwestionowana przed organizacją
zawodową

zrzeszającą

rzeczoznawców

(art.

157).

Jest

to

jedyny

sposób

do

zdyskredytowania merytorycznej zawartości operatu szacunkowego sporządzonego przez
rzeczoznawcę majątkowego, a skuteczne zakwestionowanie go w tym trybie rodziłoby
również skutki procesowe dla niniejszej sprawy (por. ww. wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie). Z akt administracyjnych badanej sprawy nie wynikało, by
Skarżąca podjęła takie działania prawne wobec spornego operatu przed organizacją
zawodową zrzeszającą rzeczoznawców, zaś sąd administracyjny także nie jest uprawniony
do oceny merytorycznej kwestionowanego operatu szacunkowego, a zatem w zakresie
wiadomości specjalnych posiadanych przez biegłego, gdyż jedynie kontroluje w spornej
materii, czy działania organu były zgodne z prawem. Sporządzony operat jest dowodem
w sprawie i jako taki podlega ocenie sądowej tylko na podstawie kryterium co do zgodności
z prawem.
W rozpoznawanej sprawie, w ocenie Sądu, organy dokonały oceny przedstawionego
przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego z zachowaniem przepisów
regulujących sporną materię i ocena ta mieściła się w granicach art. 80 K.p.a.
Sąd wskazał, że rzeczoznawca majątkowy (posiadający wiadomości specjalne) złożył
dodatkowe wyjaśnienia w piśmie, w którym wprost wskazał, że w operacie szacunkowym
wskazano uwzględniono przeznaczenie nieruchomości wycenianej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Wskazano przeznaczenie terenu: teren zabudowy usług
turystycznych, rodzaj zabudowy: hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe z bazą
zabiegową, Wellnes, SPA, ośrodek hippiczny. W toku sporządzania operatu wykorzystano
więc dane zawarte w planie miejscowym, tym samym za niezasadny uznać należało zarzut
co do naruszenia art. 155 ust.1 pkt 5 u.g.n.
Mając na uwadze treść art. 154 ust. 1 u.g.n., oszacowania wartości rynkowej
nieruchomości

wycenianej

dokonano

z

uwzględnieniem

przeznaczenia

w

planie

miejscowym, obowiązującym od 2012 roku. Do porównania przyjęto nieruchomości
o przeznaczeniu pod usługi turystyki, a analizę rynku przeprowadzono w segmencie
nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod rozwój turystyki.
Rzeczoznawca majątkowy wyjaśnił także, że rozbieżności co do określonych wartości mogą
wynikać z upływu czasu, jaki miał miejsce pomiędzy datą sporządzenia pierwszego operatu
a datą sporządzenia obecnego operatu. Dziewięcioletni okres czasu może owocować na
rynku nieruchomości zarówno zmianami stanu samej nieruchomości wycenianej, ale również
sąsiedztwa

tej

nieruchomości,

zmianami

czynników

ekonomicznych,

społecznych,

gospodarczych - warunkujących zmiany na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym.
Pamiętać należy, że ceny nieruchomości kształtowane są w zależności od wielkości popytu
i podaży, które to z kolei są wypadkową czynników ekonomicznych i gospodarczych a na ich
wpływ ma m.in. polityka władz różnego szczebla, polityka sektora finansowego, w tym
banków w zakresie dostępności źródeł finasowania, poziom i struktura bezrobocia, wskaźniki
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takie jak PKB, inflacja oraz wiele innych. Czynniki te pośrednio wpływają na rynek
nieruchomości i z pewnością w okresie dziewięciu lat, wykazywały pewną dynamikę.
Notowany poziom cen z okresu 2008 roku może się różnić od poziomu cen notowanego w
okresie 2017 roku, i jak wskazuje analiza danych rynkowych poziom ten (z 2008 roku) był
nieporównywalnie wyższy od poziomu obecnego - przypadał na hossę rynku nieruchomości.
Zdaniem

Sądu,

organy zasadnie posłużyły się dodatkowymi wyjaśnieniami

rzeczoznawcy majątkowego. Dokonały wnikliwej i szczegółowej wręcz oceny sporządzonego
przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego jako dowodu w sprawie, nie
znajdując podstaw do jego podważenia.
W

ocenie

WSA

w

Szczecinie,

również

sporządzony

przez

rzeczoznawcę

majątkowego operat szacunkowy spełnia zarówno warunki formalne, jak i został oparty na
właściwych

danych

dotyczących

szacowanych

nieruchomości,

właściwym

doborze

nieruchomości podobnych oraz właściwym wychwyceniu cech różniących te nieruchomości
od nieruchomości wycenianej i właściwym ustaleniu współczynników korygujących. Operat
zawiera dokładny opis nieruchomości, podstawę prawną wyceny, wybór podejścia i metody
wyceny, analizę lokalnego rynku nieruchomości w zakresie nieruchomości podobnych do
nieruchomości wycenianej, jak też przedstawia tok obliczeń oraz wynik końcowy. Do wyceny
przyjęto nieruchomości najbardziej zbliżone do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny.
WSA w Szczecinie podkreśliło przy tym, że z art. 156 ust. 3 u.g.n. wprost wynika, że
operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez
okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań
prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154. Już chociażby z tego
względu operat szacunkowy z 2008 r., sporządzony na zlecenie Skarżącej dla potrzeb
kredytowych, gdyż „(...) w celu ustanowienia hipoteki na zabezpieczenia kredytu udzielanego
przez bank" (str. 4), nie mógł być miarodajny w stosunku do wyceny nieruchomości przyjętej
w

operacie

szacunkowym

z

2017

r.,

sporządzonym

dla

potrzeb

postępowania

egzekucyjnego (str. 3).
Za nie trafiony Sąd uznał również zarzut skargi co do naruszenia art. 175 ust. 1 u.g.n.
Wskazał, że naruszenie zasady bezstronności jest poważnym zarzutem mogącym rodzić
odpowiedzialność zawodową na podstawie art. 178 ust. 1 u.g.n., nie stanowi on jednakże
samodzielnej podstawy do kwestionowania zasadności przyjętej w zaskarżonym operacie
wartości nieruchomości, w tym bowiem zakresie konieczne byłoby odwołanie się do
szczegółowych zasad sporządzania wyceny dla określonego celu.
Sumując,

Sąd

stwierdził,

że

stanowisko

organu

zawarte

w

zaskarżonym

postanowieniu nie narusza przepisów prawa w sposób, który miał lub mógł mieć istotny
wpływ na wynik sprawy.
- w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 554/19 przedmiotem oceny Sądu było postanowienie
organu, którym określono skarżącej Spółce jako dłużnikowi zajętej wierzytelności, kwotę
nieprzekazaną organowi egzekucyjnemu (w znacznej
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wysokości) z tytułu zajęcia

wierzytelności

pieniężnej

w

postępowaniu

egzekucyjnym

prowadzonym

wobec

Zobowiązanego - wspólnika skarżącej Spółki.
W rozpoznawanej sprawie skarżąca Spółka, pomimo uznania zajętych innych
wierzytelności, po dniu ich zajęcia całkowicie zaprzestała realizacji zajęć egzekucyjnych
i środki pieniężne, należne Zobowiązanemu (wspólnikowi skarżącej Spółki) z tytułu zysku
skarżącej Spółki za 2016 i 2017 r., zostały rozdysponowane na zakup towarów handlowych
(kapitał

zapasowy)

pomimo,

że

do

takiego

sposobu

rozdysponowania

środków

przypadających wspólnikowi (zobowiązanemu) Spółka nie uzyskała zgody organu
egzekucyjnego.
Zdaniem skarżącej Spółki, akt uznania przez wspólnika Spółki

wierzytelności

w imieniu Spółki był nieskuteczny z uwagi na wadliwą reprezentację, zaś organ egzekucyjny
dokonał wybiórczej oceny materiału dowodowego.
Organ egzekucyjny natomiast okoliczności te uznał za bezpodstawne uchylanie się
Skarżącej od przekazania zajętych wierzytelności, stanowiących podstawę do wydania
postanowienia określającego wysokość nieprzekazanej przez dłużnika zajętej wierzytelności
kwoty.
Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2019 r. WSA w Szczecinie oddalił skargę wskazując, że
przepis art. 89 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm. – zwanej w skrócie „u.p.e.a.”) uprawniał
dochodzenie należności pieniężnych z wierzytelności przyszłych, tj. takich, które przysługują
wierzycielowi z określonego tytułu prawnego, jednakże w chwili zajęcia jeszcze nie istniały,
ale powstaną po dokonaniu zajęcia (np. termin ich wymagalności jeszcze nie upłynął).
Natomiast z art. 67a § 1 u.p.e.a. wynika, że organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia
(m.in. wierzytelności) wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie niezbędnym do
prowadzenia egzekucji. Z chwilą dokonania zajęcia wierzytelności pieniężnej, dłużnik zajętej
wierzytelności traci wszelkie uprawnienia do dysponowania zajętą wierzytelnością, a jego
rola ogranicza się jedynie do przekazania kwoty zajętej wierzytelności organowi
egzekucyjnemu. Organ egzekucyjny zajmując wierzytelność wstępuje w prawa i obowiązki
zobowiązanego, a dłużnik jest zobligowany przekazać mu kwoty wynikające z zajętej
wierzytelności. Przepis art. 91 u.p.e.a. upoważnia natomiast organ egzekucyjny do
zastosowania wobec dłużnika zajętej wierzytelności trybu przewidzianego w art. 71b u.p.e.a.,
tj. możliwości ściągnięcia zajętej kwoty wierzytelności od dłużnika zajętej wierzytelności
w trybie egzekucji administracyjnej. Podstawę wystawienia tytułu wykonawczego jest
postanowienie, o którym mowa w art. 71a § 9 u.p.e.a., a którego przesłankami do jego
wydania jest ustalenie, w wyniku przeprowadzonej kontroli, że dłużnik zajętej wierzytelności
bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętej wierzytelności organowi egzekucyjnemu.
W rozpoznawanej sprawie poza sporem było, że zawiadomieniem z dnia (…), organ
egzekucyjny dokonał zajęcia prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność pieniężną
u dłużnika zajętej wierzytelności - Sp. j., w kwocie (…) tytułem praw i roszczeń służących
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wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania Spółki, w szczególności prawo w
udziale w zysku, przysługujących odsetek od udziałów, roszczenia zwrotu wydatków na
prowadzenie spraw Spółki, prawo do udziału kapitałowego po ustąpieniu ze Spółki, prawo do
udziału w podziale majątku Spółki. Zawiadomienie o zajęciu zostało doręczone dłużnikowi
zajętej wierzytelności w dniu (…). Kolejnymi zawiadomieniami w oparciu o art. 89 § 1
u.p.e.a., organ egzekucyjny dokonał zajęcia wszelkich wierzytelności przysługujących
Zobowiązanemu od skarżącej Spółki, do wysokości dochodzonych zaległości podatkowych.
W ocenie Sądu, zawiadomienia organu egzekucyjnego zawierały oznaczenie
zajmowanej wierzytelności u dłużnika zajętej wierzytelności zgodnie z art. 89 § 1 u.p.e.a.,
wobec czego za niezasadne uznał zarzuty w tym zakresie. Jak wynikało to z akt sprawy,
w następstwie doręczonych zawiadomień organu egzekucyjnego o zajęciu zajęć wszelkich
wierzytelności Zobowiązanego, Spółka jawna (…), jako dłużnik zajętej wierzytelności, uznała
w całości zajęcia oraz oświadczyła, że przysługujące wspólnikowi z tytułu wypłat z zysku
oraz inne uchwalone wypłaty będą przekazywane na konto Urzędu Skarbowego, zgodnie
z tymi zajęciami. Spółka w swoich oświadczeniach wprost wskazała, że uznaje długi
zobowiązanego, na dowód czego w okresie (…) przekazała tytułem realizacji zajęcia kwotę
(…) zł. Zatem, w ocenie Sądu, przedmiotowe zajęcia nie budziły wątpliwości Skarżącej co do
ich skuteczności.
WSA w Szczecinie uznało również za całkowicie nieuzasadniony argument
Skarżącej, co do nieistnienia wierzytelności z uwagi na fakt, że w Spółce dokonano
swobodnego rozdysponowania przez wspólników zysku Spółki i przeznaczenie go na kapitał
zapasowy uchwałą z (…). Sąd podzielił stanowisko organu egzekucyjnego, że

uchwała

wspólników została podjęta po zajęciu wierzytelności, a to oznacza, że na mocy dokonanego
zajęcia Zobowiązany utracił możliwość samodzielnego dysponowania zajętą wierzytelnością,
prawo bowiem dysponowania nią wraz z zajęciem przeszło na rzecz organu egzekucyjnego.
Rola zaś dłużnika zajętej wierzytelności ogranicza się do przekazania kwoty zajętej
wierzytelności

organowi

egzekucyjnemu.

Zatem

zdarzenia

dotyczące

sposobu

rozdysponowania zysku Spółki poprzez uchwały nie uprawniały do zwolnienia Skarżącej,
jako dłużnika zajętej wierzytelności, z obowiązku przekazania organowi egzekucyjnemu
należnych zobowiązanemu kwot.
Za niezasadny Sąd uznał również zarzut skargi co do wadliwej reprezentacji
Skarżącej Spółki przy uznaniu roszczenia, gdyż jak to wynikało z dokonanych ustaleń,
wspólnicy Spółki przedłożyli do akt sprawy dokumenty dotyczące Spółki, w tym umowę
Spółki oraz jej aneks, jednocześnie wskazując, że dalszych aneksów nie zawierali. W § 9
ust. 1 umowy spółki, wspólnicy zgodnie postanowili, że „wszyscy wspólnicy są uprawnieni do
reprezentacji Spółki”, co w powiązaniu z normą prawną wyrażoną w art. 30 § 1 K.s.h.
oznaczało, że żaden ze wspólników nie został pozbawiony prawa zarządu. W § 9 ust. 2
umowy spółki postanowiono, że „do składania oświadczeń woli w imienia spółki wymagane
jest współdziałanie dwóch wspólników łącznie". Zapisy powyższe znalazły swoje
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odzwierciedlenie w zapisach rejestru przedsiębiorców KRS. Jednakże, co istotne
w kontekście podniesionego zarzutu skargi, w § 10 ust. 4 umowy Spółki zawarto
postanowienie szczególne w stosunku do wskazanych wyżej uregulowań, zgodnie z którym:
„Wspólnikiem

upoważnionym

do

samodzielnego

prowadzenia

spraw

Spółki,

jej

reprezentowania na zewnątrz i składania oświadczeń woli w sprawach przekraczających
zakres zwykłych czynności jest (…) zobowiązany”.
Wprawdzie § 10 pkt 5 umowy spółki wskazywał, że do zaciągania zobowiązań
w imieniu Spółki przekraczających kwotę 300.000,00 zł wymagana jest zgoda wszystkich
wspólników, jednakże Sąd podkreślił, że Zobowiązany nie zaciągał przed organem
egzekucyjnym żadnych nowych zobowiązań, a jedynie udzielił informacji (oświadczenie
wiedzy), potwierdzając fakt istnienia swojej wierzytelności przysługującej w stosunku do
Spółki jawnej.
Sąd podzielił zatem stanowisko organu, że wspólnicy spółki jawnej kwestie
reprezentowania Spółki oraz składania oświadczeń w jej imieniu uregulowali odmiennie
aniżeli przepisy kodeksu spółek handlowych, i na mocy umowy Spółki – Zobowiązany został
wskazany jako osoba umocowana do samodzielnego działania w imieniu Spółki wobec osób
trzecich, w szczególności do składania w imieniu Spółki oświadczeń o uznaniu i istnieniu
wierzytelności wobec Spółki, przysługującej jednemu z jej wspólników. Domniemanie
prawdziwości wpisu w KRS nie wiązało więc w tym przypadku organu egzekucyjnego.
Natomiast naturalną konsekwencją uznania wierzytelności przez Spółkę było dokonywanie
płatności z jej rachunku bankowego na rachunek organu egzekucyjnego, wskazany wprost
w treści zajęcia.
Sąd podkreślił przy tym, że otrzymanie zawiadomienia o zajęciu nakłada na dłużnika
zajętej wierzytelności ustawowy obowiązek realizacji tego zajęcia. Z akt sprawy wynikało
natomiast, że od dnia (…) Spółka całkowicie zaprzestała realizacji ww. zajęć egzekucyjnych.
Zasadnie zatem organ uznał, że działanie Skarżącej polegające na rozdysponowaniu zysku
za 2016 i 2017 na zakup towarów handlowych (kapitał zapasowy), co zostało stwierdzone
podczas kontroli prawidłowości realizacji zastosowanego środka egzekucyjnego, nosiło
znamiona bezpodstawnego uchylania się od przekazania zajętej kwoty organowi
egzekucyjnemu, o którym mowa w art. 71a § 9 u.p.e.a. i w konsekwencji zasadnie przyjął, że
wystąpiła przesłanka do określenia wysokości nieprzekazanej kwoty.
WSA w Szczecinie dodało, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje
się jednolicie, że podstawą do uchylania się przez dłużnika zajętej wierzytelności od
przekazania zajętej wierzytelności albo części wierzytelności organowi egzekucyjnemu
- w rozumieniu ww. przepisu - mogą być tylko takie okoliczności prawne, które umożliwiają
mu skuteczne uchylanie się od wykonania zobowiązania względem wierzyciela (np. zarzut
przedawnienia, potrącenia itp.). Użyty w treści art. 71a § 9 u.p.e.a. zwrot normatywny
"bezpodstawnie uchyla się" należy interpretować jako przesłankę prawną, a nie faktyczną.
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Sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody.
W większości spraw organy orzekały zgodnie z prawem, jednakże w niektórych
sprawach ze względu na jego naruszenie rozstrzygnięcia zostały przez Sąd uchylone.
Spośród spraw o symbolu 6138 dotyczących utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt II SA/Sz 1146/18 w przedmiocie
cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia w zakresie zbierania odpadów i skutków
prowadzonej działalności. W niniejszej sprawie organ I instancji cofnął stronie
1) bez odszkodowania zezwolenie w zakresie zbierania odpadów udzielone wcześniejszą
decyzją na zbieranie i transport odpadów;
2) stwierdził, że cofnięcie decyzji w przedmiocie zbierania odpadów powoduje zakończenie
działalności objętej zezwoleniem w tym zakresie;
3) zobowiązał stronę do usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności objętej
zezwoleniem na zbieranie odpadów na własny koszt.
W skutek rozpatrzenia odwołania organ II instancji uchylił zaskarżoną decyzję w pkt.
3 i w tym zakresie zobowiązał stronę do usunięcia odpadów i skutków prowadzonej
działalności objętej zezwoleniem na zbieranie odpadów na własny koszt, wyznaczając termin
wykonania powyższego zobowiązania. Organ stwierdził, że w pozostałej części decyzja staje
się prawomocna z datą upływu terminu do wniesienia odwołania i jako taka funkcjonuje
w obrocie prawnym.
Sąd rozpoznając skargę stanął na stanowisku, że brak było podstaw do uznania
przez organ, że uprawnione jest wyodrębnienie i ograniczenie swojego rozstrzygnięcia tylko
w części decyzji organu I instancji orzekającej o zobowiązaniu do usunięcia przez
skarżącego odpadów i skutków prowadzonej działalności objętej zezwoleniem na własny
koszt w określonym terminie. Zdaniem Sądu organ odwoławczy rozpoznając sprawę, której
przedmiotem jest cofnięcie zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na
przetwarzanie odpadów, nie może ograniczyć się do zbadania kwestii prawidłowości
określenia terminu wskazanego w decyzji o cofnięciu zezwolenia bez rozważenia przesłanek
uzasadniających w ogóle cofnięcie takiego zezwolenia, jako elementu stanowiącego
zasadniczy przedmiot decyzji. Sąd powołał się na zasadę określoną w art. 15 k.p.a.
i stwierdził, że każda sprawa administracyjna rozpoznana i rozstrzygnięta decyzją
pierwszoinstancyjną, w wyniku odwołania wniesionego przez legitymowany podmiot,
powinna być ponownie rozpoznana i rozstrzygnięta przez organ II instancji. Oznacza to, że
organ odwoławczy powinien rozpatrzyć sprawę w granicach nie objętych zakresem
odwołania, jeżeli jest to niezbędne dla jej prawidłowego rozstrzygnięcia. Przyjęcie bowiem że
zaskarżona odwołaniem decyzja staje się ostateczna w części nie objętej podstawami
odwołania, oznaczałoby uznanie sprzecznej z Kodeksem zasady związania organu
odwoławczego wniesionym przez stronę odwołaniem, a tym samym bezpodstawne
ograniczenie kompetencji organu odwoławczego do kontroli decyzji a w zasadzie do
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ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia w całości sprawy administracyjnej rozstrzygniętej
zaskarżoną decyzją organu pierwszej instancji (por. wyrok SN z 9 czerwca 1999 r., sygn. akt
III RN 7/99). Zdaniem Sądu, nie spełnia powyższego wymogu jedynie kontrola zasadności
argumentów podniesionych w odwołaniu do rozstrzygnięcia organu I instancji (wyroki WSA w
Warszawie z: 11 maja 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 2438/06, 7 stycznia 2005 r., sygn. akt I
SA 2042/03, 12 grudnia 2006 r., sygn. akt V SA/Wa 849/06; K. Glibowski w: „Kodeks
postępowania administracyjnego. Komentarz” pod red. R. Hauser i M. Wierzbowski, wyd.
z 2018 r. s. 165-166).
Sąd wskazał, że w praktyce mogą wystąpić sytuacje, w których strona odwołująca się
ograniczy lub cofnie zakres odwołania do części decyzji organu I instancji. Jest to
dopuszczalne wówczas, gdy sprawa administracyjna rozstrzygnięta decyzją, od której
zostało wniesione odwołanie „da się podzielić”, a każda z wydzielonych części danej sprawy
może być traktowana jako odrębna sprawa administracyjna. Warunkiem uznania
podzielności decyzji na odrębne, samodzielne części, jest uznanie, że każda z tych części
mogłaby stać się odrębną decyzją administracyjną.

Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego (615).
Wśród spraw z tego zakresu największą ilość stanowiły skargi na decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu
publicznego (symbol 6153). Decyzje wydawane w tych sprawach najczęściej też były
dotknięte wadami skutkującymi uwzględnieniem skargi. Najczęściej przyczyną takich
rozstrzygnięć były błędy w zakresie wyznaczenia obszaru analizowanego oraz określenia
wynikających z tej analizy cech zabudowy, a także ustalenia stron postępowania, co z kolei
stanowiło asumpt do wznawiania postępowań, które okazywały się kontrowersyjne bądź
niewłaściwie ocenione przez organy prowadzące postępowanie.
Taką kwestię Sąd rozstrzygał m.in. w sprawie II SA/Sz 279/19, w której podmiot
złożyły wniosek o wznowienie postępowania w sprawie wydanej w 2017 r. decyzji
o warunkach zabudowy dla usytuowanego w pobliżu tego zakładu przemysłowego o profilu
przetwórstwa elastomerów, budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Zakłady nie zostały uznane przez organ prowadzący postępowanie za stronę,
ponieważ inwestycja nie graniczy z nieruchomością, na której są usytuowane, a inwestor
wskazywał, iż oddziaływanie planowanej inwestycji ograniczone jest do obszaru działki
inwestycyjnej, co – zdaniem wnioskodawcy było niewłaściwe, bowiem nie uwzględniało
oddziaływania Zakładów na warunki mieszkaniowe. Po rozpoznaniu wniosku organ I instancji
odmówił uchylenia ww. decyzji ostatecznej, stwierdzając m.in., iż wnioskodawca wznowienia
postępowania nie wykazał interesu prawnego, który legitymowałby go do udziału w tym
postępowaniu. O interesie prawnym przesądza bowiem zakres oddziaływania planowanej
inwestycji oraz stopień jej uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Okoliczność
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negatywnego oddziaływania zakładu wnioskodawcy wskazuje na interes faktyczny a nie
prawny.
Stanowisko to podzielił organ odwoławczy.
Sąd nie zgodził się z powyższym stanowiskiem i uznał je za wadliwe.
Wskazał, iż celem postępowania o wydanie warunków zabudowy - jest w myśl
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustalenie czy
inwestycja w planowanym kształcie może powstać, przy uwzględnieniu lokalnych warunków
dotyczących cech i parametrów oraz funkcji istniejącej w obszarze analizowanym. Decyzja
ustalająca warunki zabudowy musi być także zgodna z przepisami odrębnymi (art. 61 ust. 1
pkt 5 u.p.z.p.). Stroną w tym postępowaniu jest, stosownie do art. 28 k.p.a., każdy, czyjego
interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie.
W badanej sprawie skarżący swój interes prawny wywodził z normy ustawy Prawo
ochrony środowiska, która nakazuje lokalizację zakładów stwarzających zagrożenie
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w bezpiecznej odległości, między innymi od
budynków wielorodzinnych (art. 73 ust. 4). Natomiast w art. 73 ust. 5 tej ustawy
przewidziano, że wielorodzinne budynki mieszkalne, budynki (…) zamieszkania zbiorowego,
(…) drogi krajowe oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym lokalizuje się w bezpiecznej
odległości

od

zakładów

stwarzających

zagrożenie

wystąpienia

poważnej

awarii

przemysłowej. Nie ma zatem racji organ twierdząc, że wskazany przez skarżącego przepis
nie ma zastosowania w tej sprawie. Istnieje bowiem regulacja, która wprost odnosi się do
zakazu lokalizacji budynków wielorodzinnych w pobliżu zakładów, o których mowa w art. 73
ust. 5 p.o.ś.
W ocenie Sądu, przepis ten jest przepisem odrębnym w rozumieniu art. 61 ust. 1 pkt
5 u.p.z.p. Dotyczy on bowiem sposobu sytuowania nowej zabudowy mieszkalnej w stosunku
do zakładów przemysłowych, w których istnieje ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Przepis
ten pozostawia co prawda do uznania organu ustalenie i określenie tej bezpiecznej
odległości w zależności od specyfiki zakładu przemysłowego i oceny zagrożenia, jednak –
zdaniem Sądu – w każdym przypadku przy ustalaniu warunków zabudowy w takiej sytuacji,
o której mowa w art. 73 ust. 4 i 5 p.o.ś., ocena ta winna zostać dokonana.
Skoro planowana zabudowa mieszkaniowa będzie – jak wywodzi skarżący,
usytuowana w miejscu, w którym znajdują się zakłady przemysłowe, to rzeczą organu
rozpatrującego wniosek o ustalenie warunków zabudowy jest ustalenie, czy są to zakłady,
o których mowa w art. 73 ust. 4 i 5 p.o.ś., w szczególności, czy prowadzona w nich
działalność stwarza zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a jeżeli tak,
ustalenie bezpiecznej odległości planowanej zabudowy od tych zakładów.
Wskazane przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska stanowią zatem źródło
interesu

prawnego

właściciela

nieruchomości,

na

której

prowadzony

jest

zakład

przemysłowy, w którym istnieje ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Właściciel takiego
zakładu ma bowiem prawo domagać się takiego usytuowania zabudowy mieszkaniowej, aby
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w

przypadku

wystąpienia

awarii mieszkańcy

nie byli

narażeni

na bezpośrednie

niebezpieczeństwo, a on sam na odpowiedzialność odszkodowawczą za następstwa awarii,
powstałe na skutek zbyt bliskiego sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej.
W sprawie II SA/Sz 304/19 Sąd wyraził stanowisko, iż to, że w postępowaniu
o ustalenie warunków zabudowy stronami mogą być właściciele lub użytkownicy wieczyści
sąsiednich działek, nie oznacza, że zawsze będą oni mieć przymiot strony takiego
postępowania. Zależy to od tego, czy zamierzenie inwestycyjne dotyczy konkretnego,
realnego i indywidualnego interesu prawnego właściciela sąsiedniej nieruchomości. Krąg
stron postępowania określa stopień i rodzaj uciążliwości inwestycji, który nie musi być
ograniczony do działek bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomościami objętymi wnioskiem
o ustalenie warunków zabudowy. Do prawidłowego rozważenia interesu prawnego osób
wnoszących odwołanie w prowadzonym postępowaniu niezbędne jest zatem poczynienie
ustaleń odnośnie sposobu i zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji, czego zabrakło
w kasacyjnej decyzji organu odwoławczego, który uwzględnił wniesione odwołanie, bez
weryfikacji uprawnienia do jego wniesienia. W tym stanie rzeczy Sąd uwzględnił sprzeciw
inwestora i uchylił zaskarżoną decyzję.
Błędy organu w zakresie ustalania stron postępowania były również podstawą
uchylenia zaskarżonej decyzji organu odwoławczego (SKO) o ustaleniu inwestycji celu
publicznego w sprawie II SA/Sz 711/19.
W badanej sprawie zostało złożonych szereg odwołań, w których odwołujący
indywidualnie,

bądź

poprzez

złożenie

podpisów

pod

jednym

tekstem

odwołania

kwestionowali decyzję lokalizacyjną.
Sąd wskazał, iż postępowanie odwoławcze składa się z dwóch faz. W pierwszej
organ bada, czy zostały spełnione warunki formalne, a więc, czy odwołanie zostało
wniesione w terminie i przez osoby uprawnione, czy spełnia warunki przewidziane dla pisma
procesowego. Dopiero pozytywna weryfikacja odwołania w tym zakresie daje organowi
asumpt do merytorycznego zbadania jego zasadności.
W postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego krąg stron
postępowania,

wobec

braku

przepisu

szczególnego

w

ustawie

o

planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się na podstawie art. 28 k.p.a.
W przypadku wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji przez podmioty, które
o podejmowanych w sprawie czynnościach informowane były obwieszczeniami, jak miało to
miejsce w badanej sprawie, rzeczą organu odwoławczego było zbadanie, czy osobom, które
odwołania te wniosły, przysługuje przymiot strony, tzn. czy wszystkie te osoby posiadają
interes prawny w zaskarżeniu decyzji organu I instancji.
Czynność ta powinna być poprzedzona wnikliwą analizą materiału dowodowego
i powinna poddawać się weryfikacji. Inaczej mówiąc organ winien w uzasadnieniu decyzji
wyjaśnić, z jakich względów uznał, że określonym osobom w danej sprawie przysługuje
przymiot strony.
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W przypadku wniesienia odwołań od decyzji przez większą liczbę podmiotów,
zasadnym jest, aby odwołania te zostały rozpoznane łącznie, tak aby rozstrzygnięcie organu
odwoławczego zawierające kompleksową ocenę materiału dowodowego odnosiło się do
wszystkich stron postępowania. W przypadku, gdy organ uznaje, iż określonemu
podmiotowi, który wniósł odwołanie, przymiot strony nie przysługuje, powinien wydać
właściwe rozstrzygnięcie w tym przedmiocie, szczegółowo je uzasadniając.
W niniejszej sprawie organ takich ustaleń nie poczynił, a uzasadnienie zaskarżonej
decyzji nie zawiera żadnych rozważań na ten temat, stąd brak jest możliwości weryfikacji
stanowiska organu w tym zakresie, co było podstawą uwzględnienia skargi inwestora.
W sprawie II SA/Sz 558/19 Sąd rozpatrywał sprzeciw inwestora od ponownej
kasacyjnej decyzji SKO, które uchyliło decyzję organu I instancji odmawiającą ustalenia
warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków dla usług
w zakresie turystyki.
Podstawą odmowy było stwierdzenie przez organ I instancji, iż na terenie sąsiednich
działek brak jest zabudowy, która mogłaby stanowić wzorzec dla planowanej zabudowy
w zakresie kontynuacji cech i funkcji zabudowy.
Organ odwoławczy zakwestionował to stanowisko, stwierdzając, że organ I instancji
nieprawidłowo wyznaczył granice obszaru analizowanego. Organ odwoławczy stwierdził, że
przy jego rozszerzeniu ponad 3-krotność frontu działki w promieniu ok. 220 m taka
zabudowa istnieje, co pozwala na spełnienie warunku „dobrego sąsiedztwa”.
SKO uchyliło zatem odmowną decyzję organu I instancji wskazując, iż kwestia granic
obszaru analizowanego powinna być ponownie przeanalizowana w postępowaniu przed
organem I instancji.
W sprzeciwie od powyższej decyzji inwestor podniósł, iż w takiej sytuacji organ
II instancji winien był uchylić decyzję organu I instancji i orzec co do istoty wydając decyzję
polegającą na ustaleniu warunków zabudowy dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
Sąd uwzględnił sprzeciw.
Odnosząc się do stanowiska organu odwoławczego, jak i inwestora, Sąd, po
przytoczeniu przepisów art. 61 ust. 1 u.p.z.p. oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 26 sierpnia 2003 r. stwierdził, iż rozszerzając granice obszaru analizowanego ponad
trzykrotność działki organ powinien szczegółowo wskazać, z jakich względów je rozszerzył.
Wyznaczenie granic obszaru analizowanego w odległości trzech szerokości frontu działki od
jej granic nie wymaga uzasadnienia, bowiem wynika wprost z przepisu prawa.
W szczególności organ nie ma obowiązku uzasadnienia, z jakich względów nie rozszerzył
granic obszaru analizowanego.
Sąd zgodził się z organem II instancji, że uzasadnienie decyzji organ I instancji było
lakoniczne, jednak wynika z niego, z jakich względów wniosek inwestora nie został
uwzględniony – w obszarze analizowanym nie ma działki zabudowanej budynkiem
usługowym, który mógłby stanowić dobre sąsiedztwo dla planowanej inwestycji.
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W ocenie Sądu, pomimo obszernego uzasadnienia decyzji organu odwoławczego,
brak jest w niej wskazania, jaki przepis prawa procesowego został naruszony, w jaki sposób,
a przede wszystkim w jaki sposób organ pierwszej instancji ma uzupełnić materiał
dowodowy. Nie spełnia tych kryteriów ogólne wskazanie, że mogło dojść do naruszenia
konstytucyjnej zasady równości, czy też art. 6 k.p.a., w sytuacji, gdy organ odwoławczy nie
wyjaśnił na czym owo naruszenie polega w badanej sprawie, ani też nie wskazał, w jaki
sposób organ I instancji miałby naruszenie to usunąć. Nie może stanowić wystarczających
podstaw uchylenia decyzji stwierdzenie, iż analiza architektoniczno-urbanistyczna nie spełnia
wymogów rzetelności w sytuacji, gdy organ nie wyjaśnił na czym ta nierzetelność polega, czy
doszło do naruszenia przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
i rozporządzenia w tym zakresie, a jeżeli tak, to na czym dokładnie naruszenie to polegało
i w jaki sposób organ pierwszej instancji ma procedować, aby je usunąć.
Odnosząc się do treści sprzeciwu Sąd stwierdził, że uzupełnienie przez organ
odwoławczy materiału dowodowego w zakresie wskazanym w sprzeciwie godziłoby
w zasadę dwuinstancyjności. W istocie bowiem wnosząca sprzeciw Spółka domaga się
przeprowadzenia analizy architektoniczno-urbanistycznej w taki sposób, aby odpowiadało to
jej zamierzeniom inwestycyjnym. Wykracza to poza ramy dopuszczalnego dyspozycją art.
138 § 2 k.p.a. prowadzenia postępowania dowodowego.
W sprawie II SA/Sz 595/19 Sąd rozpatrywał skargę inwestora (operatora sieci
komórkowej) na wydaną, po rozpatrzeniu sprzeciwu Prokuratora od wydanej w I instancji
decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzją SKO, stwierdzającą nieważność
decyzji organu I instancji.
Zarzut nieważności przedmiotowej decyzji został oparty na przesłance z art. 156 § 1
pkt 2 k.p.a. bowiem - jak ustalono - decyzja organu I instancji została skierowana m.in. do
osoby, która w tym czasie nie żyła.
Uwzględniając skargę inwestora i uchylając powyższą decyzję SKO Sąd stwierdził
m.in., iż analizując okoliczność skierowania decyzji do osoby zmarłej należy rozróżnić
sytuację, w której osoba zmarła była bezpośrednim adresatem decyzji rozstrzygającej o jej
prawach i obowiązkach, od przypadku w którym doręczenie decyzji miało wyłącznie
charakter

procesowy,

nie

kształtując

bezpośrednio

praw

lub

obowiązków

strony

uczestniczącej w postępowaniu. Błąd co do adresata materialnoprawnego, tj. osoby
dysponującej interesem bezpośrednim będzie skutkował nieważnością decyzji. W innych
przypadkach, fakt zgonu danej osoby, nawet w trakcie postępowania administracyjnego,
powoduje co najwyżej dla jej następców prawnych uprawnienie do żądania wznowienia
postępowania z powodu kwalifikowanej wady proceduralnej określonej w art. 145 § 1 pkt 4
k.p.a.
Sąd stwierdził zatem, że zarówno Samorządowe Kolegium Odwoławcze jak
i Prokurator, niewłaściwie oceniły wystąpienie przesłanki rażącego naruszenia prawa, do
którego miało dojść poprzez przesłanie jednego z egzemplarzy decyzji Burmistrza do osoby
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zmarłej, nie będącej inicjatorem postępowania lub bezpośrednim adresatem rozstrzygnięcia.
Wydana decyzja nie nakładała na tę osobę żadnych obowiązków oraz nie orzekała o jej
uprawnieniach.
W sprawie II SA/Sz 293/19 Sąd rozpatrywał skargę na wydaną dla celów
postępowania legalizacyjnego decyzję ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie zbiornika zbożowego, budynku gospodarczego i wiaty, którą organ
I instancji wydał przyjmując, iż stanowi ona element zabudowy zagrodowej, zatem wobec tej
inwestycji nie znajduje zastosowania pkt 1 art. 61 ust. 1 u.p.z.p., natomiast spełnione zostały
wymagania pkt 2-5 tego przepisu. Stanowisko to podzieliło SKO.
Skarżący (właściciele sąsiednich nieruchomości) zakwestionowali prawidłowość
zakwalifikowania planowanej inwestycji, jako zabudowy zagrodowej, wskazując, że działka
inwestycyjna posiada powierzchnię 8.609 m2 i jest zabudowana budynkiem wielorodzinnym,
stanowiąc współwłasność 4 osób fizycznych, zatem nie sposób przyjąć, że jest ona
związana z gospodarstwem rolnym.
Sąd uwzględnił skargę i uchylił zaskarżoną decyzję SKO stwierdzając, iż odstąpienie
od przeprowadzenia analizy, w zakresie określonym w pkt 1 art. 61 ust. 1 u.p.z.p. jest
możliwe w przypadku ustalenia przez organ, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne
o określonej powierzchni, stosunku powierzchni tego gospodarstwa do średniej w gminie,
a także stwierdzenia, że planowana (lub istniejąca - jak niniejszej sprawie) zabudowa ma
związek z prowadzeniem tego gospodarstwa rolnego.
Dla ustalenia, czy w realiach konkretnej sprawy mamy do czynienia z zabudową
zagrodową konieczne jest ustalenie funkcjonalnego związku pomiędzy gospodarstwem
rolnym a zamierzoną w ramach zabudowy zagrodowej inwestycją. Innymi słowy, czy
planowane obiekty mają służyć prowadzeniu gospodarstwa rolnego, a nie do celów
prywatnych, czy innej aniżeli rolnicza działalności inwestora.
W badanej sprawie ustaleń takich nie poczyniono. Ani organ pierwszej instancji, ani
organ odwoławczy nie podjęły próby ustalenia, czy wybudowane samowolnie budynki
stanowią element zabudowy zagrodowej w tym znaczeniu, że nie dociekały, czy mają one
funkcjonalny związek z prowadzeniem gospodarstwa rolnego wnioskodawców, czy też
zostały wybudowane z przeznaczeniem do prowadzenia innej działalności, bądź do celów
prywatnych. O ile w przypadku zbiornika na zboże związek z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego jest oczywisty, o tyle w przypadku pozostałych budowli kwestia tego związku
wymaga wyjaśnienia.
Sąd nie podzielił natomiast tych zarzutów skargi, które odnoszą się do braku
możliwości ustalenia warunków zabudowy zagrodowej dla działki stanowiącej współwłasność
kilku osób i zabudowanej budynkiem wielorodzinnym. Przez zabudowę zagrodową należy
rozumieć zespół budynków, z których przynajmniej jeden musi mieć charakter mieszkalny
w obrębie jednego podwórza. Okoliczność, że jest to budynek wielorodzinny nie pozbawia go
mieszkalnego charakteru, nie uniemożliwia również lokalizacji na wspólnej działce budynków
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gospodarczych dla potrzeb niektórych współwłaścicieli, w szczególności nie uniemożliwia
posadowienia na dużej działce gruntu zabudowy związanej z prowadzonym gospodarstwem
rolnym niektórych współwłaścicieli.
Przedmiotem skargi w sprawie II SA/Sz 599/19 (i kilku innych) było postanowienie
o odmowie wydania zaświadczenia o zgodności planowanej inwestycji (budowa pensjonatu
z

restauracją,

wypożyczalnią

niepełnosprawnych

itp.)

z

sprzętu

plażowego,

ustaleniami

bazą

noclegową,

obowiązującego

planu

toaletami

dla

zagospodarowania

przestrzennego części m. Kołobrzeg.
W skardze na powyższe postanowienie pełnomocnik inwestora argumentował m.in.,
iż w sprawie zostały spełnione określone w art. 217 i 218 k.p.a. warunki do wydania
żądanego zaświadczenia. Organ będący autorem planu miejscowego jest w posiadaniu
dokumentów pozwalających na jego wydanie. Natomiast wnioskodawca posiada interes
prawny w żądaniu takiego zaświadczenia. ze względu na treść art. 35 Prawa budowlanego
oraz koszty opracowania projektu takiej inwestycji.
Sąd stwierdził, że organ w zaświadczeniu nie może dokonywać interpretacji
przepisów oraz oceny skutków prawnych dla danego stanu faktycznego. To właściwy organ
architektoniczno-budowlany ocenia zgodność projektu budowlanego z ustaleniami planu
miejscowego, o ile taki obowiązuje dla terenu, na którym inwestycja ma być realizowana, lub
z ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy.
Z art. 35 ustawy Prawo budowlane wynika niebudzący wątpliwości wniosek, iż
rozstrzyganie kwestii zgodności

planowanej

inwestycji

i dotyczącego jej

projektu

budowlanego z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego w formie
zaświadczenia wydanego przez organ gminy w oparciu o art. 217 lub 218 k.p.a. jest
niedopuszczalne. Sąd podkreślił, iż wydane w tym trybie zaświadczenie nie może dotyczyć
jakichkolwiek kwestii spornych bądź wymagających analizy czy interpretacji przepisów, co
odnosi się do kwestii prawnych, w tym wynikających z planu miejscowego, za wyjątkiem
postępowań legalizacyjnych, o których mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1 lub art. 49b ust. 2 pkt 3
Prawa budowlanego, które stanowią podstawę prawną do ubiegania się o zaświadczenie
o zgodności inwestycji objętej postępowaniem, o którym mowa w tych przepisach,
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W innych sytuacjach, tj. gdy nie toczy się postępowanie legalizacyjne, nie można
mówić o zaistnieniu przesłanek do ubiegania się o wydanie zaświadczenia, o którym mowa
w art. 217 § 2 k.p.a.
W sprawie II SA/Sz 371/19 organ postanowieniem odmówił inwestorowi (Fundacji)
wydania zaświadczenia o zgodności zrealizowanej w warunkach samowoli budowlanej
budowy z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Sąd
zgodził się z tym postanowieniem wskazując, iż analiza, którą przeprowadził organ,
doprowadziła do trafnego wniosku, iż usytuowanie spornego obiektu jest niezgodne
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, bowiem został on posadowiony
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poza nieprzekraczalną linią zabudowy i został usytuowany z naruszeniem § 6 ust. 3 pkt 29
mpzp. Sąd wskazał też, iż zadaniem organu w tej sprawie nie było badanie zasadności, czy
celowości dobudowy pomieszczenia gospodarczego, ani też ocena estetyki wykonanych
prac, czy też ich niezbędności z punktu widzenia funkcjonowania Fundacji i wykonywania jej
statutowych zadań, ale ustalenie, czy istnienie takiego obiektu jest dopuszczalne z punktu
widzenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W postępowaniu o wydanie zaświadczenia organ nie ma prawnych możliwości
„wyłączenia”

z planu zagospodarowania przestrzennego,

który jest

aktem prawa

miejscowego, fragmentu terenu tym planem objętego i ustalenia dla tego terenu, zgodnych
z życzeniem strony, zasad zagospodarowania terenu. Plan miejscowy jest efektem
postępowania opisanego przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
a jego uchwalenie poprzedza przeprowadzenie ustalonej przepisami procedury. Również
zmiana planu wymaga przeprowadzenia postępowania i zachowania odpowiednich
procedur, właściwych dla uchwalenia planu.

Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.
Z pośród tych spraw większość dotyczyła ustalenia odszkodowania z tytułu
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości lub z zakresu zezwolenia na niezwłoczne
zajęcie części nieruchomości. W większości z nich organy orzekały zgodnie z prawem, tylko
w trzech ze względu na naruszenie prawa zostały przez Sąd uchylone. Głównym zarzutem
było niedokładne ustalenie stanu faktycznego przez nieustalenie istotnych okoliczności
faktycznych, niezbędnych do prawidłowego zastosowania normy prawa materialnego. W
jednej sprawie, w której został wniesiony sprzeciw od decyzji, organ naruszył przepis art. 138
§ 2 k.p.a.

Sprawy z zakresu stosunków pracy i stosunków służbowych oraz sprawy
z zakresu inspekcji pracy oznaczone.
Sprawy o symbolu 619 dotyczą stosunków pracy i stosunków służbowych oraz spraw
z zakresu inspekcji pracy.
W sprawach o symbolu 6190 obejmujących swoim zakresem służbę cywilną,
pracowników mianowanych i nauczycieli Sąd rozpoznał skargę na uchwałę Rady Miasta w
przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (sygn. akt II SA/Sz 741/19).
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Skarga została odrzucona albowiem Sąd nie stwierdził podstaw do uznania, że
zaskarżona uchwała narusza interes prawny skarżącej, w szczególności w zakresie
wskazanym w skardze, skoro nie ma ona żadnego wpływu na jej sytuację, jakkolwiek
niewątpliwie ma ona wpływ na sytuację innych nauczycieli. W badanej sprawie skarga
została jednak wniesiona przez skarżącą indywidualnie, jako osobę fizyczną, a nie
przedstawiciela związku zawodowego reprezentującego interesy wszystkich nauczycieli.
Sąd nie uwzględnił argumentów, że uchwała narusza interes prawny skarżącej jako
nauczyciela. Ze złożonego na rozprawie oświadczenia skarżącej wynika wprost, że od wielu
lat faktycznie nie wykonuje ona zawodu nauczyciela z uwagi na to, że zasiada we władzach
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jak wyjaśniła skarżąca jej wynagrodzenie, ani
dodatkowe jego składniki nie są ustalane według zasad określonych w zaskarżonej uchwale.
Sprawy o symbolu 6191 dotyczą żołnierzy zawodowych. Skarga w sprawie o sygn.
akt II SA/Sz 718/19 została wniesiona na decyzję dotyczącą przyznania odprawy w związku
ze zwolnieniem żołnierza zawodowego ze służby. Sąd nie podzielił stanowiska skarżącego,
iż w badanej sprawie doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego, bowiem organy
prawidłowo zinterpretowały przepisy ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
które stanowiły podstawę ustalenia wysokości odprawy w związku ze zwolnieniem
skarżącego z zawodowej służby wojskowej. Przy ustalaniu prawa do odprawy są brane pod
uwagę wyłącznie okresy zawodowej służby wojskowej. Nie wlicza się do niego służby
w innych formacjach. Gdyby intencją ustawodawcy było takie uregulowanie kwestii mających
wpływ na wysokość odprawy, jak chciałby tego skarżący, wówczas wynikałoby to wprost
z treści przepisu, podobnie jak uczyniono to w art. 17a ust. 4 ustawy w odniesieniu do
okresów, od których uzależnione są uprawnienia wymienione w art. 64 ust. 4 i 80 ust. 1 pkt
3. Przepis ten (art. 17 ust. 4) przewiduje zaliczenie okresu służby w innych formacjach do
ustalenia wysokości dodatku za długoletnią służbę oraz długości urlopu wypoczynkowego,
brak jest natomiast podobnej regulacji w odniesieniu do ustalenia wysokości odprawy.
Sprawy o symbolu 6192 dotyczą funkcjonariuszy Policji. W roku 2019 najwięcej spraw
z tego zakresu dotyczyło pozbawienia prawa do uposażenia oraz bezczynności Komendanta
Wojewódzkiego Policji w rozpoznaniu wniosku o ponowne naliczenie w formie czynności
materialno-technicznej świadczenia w postaci ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy i dodatkowy. Wnioski te były konsekwencją wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt K 7/15. Trybunał uznał art. 115a
ustawy

o

Policji

określający

wysokość

ekwiwalentu

pieniężnego

za

1

dzień

niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części
miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego
na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym za niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku
z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że metoda
obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop zawarta w ustawie o Policji
jest mniej korzystna niż metoda w której czynnikiem jest 1/22 lub 1/21.
107

W części orzeczeń (II SAB/Sz 11/19, II SAB/Sz 16/19, II SAB/Sz 20/19, II SAB/Sz
90/19) Sąd uznał, że skarżący uzyskali na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji
uprawnienie do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny od służby
przyznany na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o Policji, w wykonaniu której obliczono kwotę
ekwiwalentu do wypłaty. Tak więc decyzja ta wywarła skutki materialnoprawne w sferze praw
skarżących przyznając im uprawnienie do otrzymania ekwiwalentu.
Skoro przedmiotem sprawy jest wyłącznie kwestia ponownego przeliczenia kwoty
ekwiwalentu, nie zaś prawa do tego świadczenia, a zatem, w ocenie Sądu, odmowa
przeliczenia ponownie ekwiwalentu pieniężnego nie jest negatywnym rozstrzygnięciem
o uprawnieniu strony do tego świadczenia i dlatego wystarczająca jest tu informacja o braku
prawnych możliwości przeliczenia świadczenia pieniężnego ponownie, według innych zasad
rozliczenia.
W innych orzeczeniach, np. II SAB/Sz 37/19 Sąd stwierdził, że na tle przepisów
ustawy o Policji ukształtował się w orzecznictwie pogląd, że ekwiwalent za niewykorzystany
urlop przyznawany jest w drodze czynności materialno-technicznej (tj. przez wypłatę), zaś
odmowa przyznania tego świadczenia powinna przybrać formę decyzji administracyjnej (por.
wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2014 r., sygn. akt I OSK 542/13). Tymczasem organ
w odpowiedzi na zgłoszone przez skarżącego żądanie poinformował go, że nie może uchylić
dokonanej czynności materialno-technicznej, natomiast wniosek przekazał do komórki
finansowej, ale do czasu ustalenia szczegółowych zasad dotyczących sposobu realizacji
wniosków o wypłatę różnicy w ekwiwalencie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
wstrzyma się w wydaniem stosownej decyzji. Zdaniem Sądu, powyższy sposób załatwienia
sprawy objętej wnioskiem skarżącego nie można uznać za odpowiadający prawu, gdyż
organ w realiach niniejszej sprawy nie mógł poprzestać tylko i wyłącznie na poinformowaniu
skarżącego, iż jego wniosek będzie oczekiwał na rozpatrzenie do czasu zmiany przepisu
uznanego za niezgodny z Konstytucją przez TK wyrokiem z dnia 30 października 2018 r.
(sygn. akt K 7/15). Co prawda skutkiem ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego była utrata
z dniem 6 listopada 2018 r. (data publikacji) mocy obowiązującej art. 115a ustawy o Policji
w takim zakresie, w jakim określał on współczynnik ułamkowy 1/30 uposażenia policjanta
jako podstawę ustalenia wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, zaś ustawodawca
zaniechał wprowadzenia w to miejsce nowej normy ustawowej, tym niemniej nie sposób
zgodzić się z poglądem organu, iż brak było podstaw do merytorycznego rozpoznania
podania złożonego przez skarżącego. Do takich wniosków prowadzi bowiem analiza
uzasadnienia wyroku TK, w którym znajdują się dyrektywy umożliwiające odtworzenie
metody obliczania przedmiotowego ekwiwalentu w zgodności z Konstytucją.
Sąd stwierdził, że niewątpliwie wyrok TK jako orzeczenie zakresowe nie powoduje
utraty mocy całego przepisu art. 115a ustawy o Policji. Przepis ten nadal obowiązuje z tym,
że należy traktować go jako pozostający w sprzeczności z Konstytucją, ale tylko w granicach
określonych w wyroku TK. W pozostałym zakresie należy go stosować i interpretować
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zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi przez TK. Aczkolwiek w tym przypadku zalecana
jest inicjatywa ustawodawcza, gdyż w myśl zasady legalizmu (art. 7 Konstytucji, art. 6 k.p.a.)
organy zobowiązane są do działania na podstawie przepisów prawa, jednakże Sąd jako
kompetentny do bezpośredniego stosowania Konstytucji (art. 8 ust. 2 i art. 178 ust. 1
Konstytucji), uznał za zasadne odwołanie się wprost do stanowiska TK, skoro pozwala ono
na zrekonstruowanie treści normatywnej przepisu art. 115a ustawy o Policji w zakresie
sposobu obliczania wysokości przedmiotowego świadczenia. Z tych też względów przyjąć
należy, że istnieje podstawa prawna warunkująca rozpatrzenie sprawy ekwiwalentu z tytułu
niewykorzystanego urlopu, w tym możliwość ponownego przeliczenia naliczonych dotąd
i wypłaconych świadczeń. Podstawę tą stanowi bowiem art. 115a ustawy o Policji
interpretowany odpowiednio do wytycznych TK. Powyższe z kolei dowodzi, że zaniechanie
ustawodawcy nie niweczy uprawnienia organu do merytorycznego rozpoznania żądania
skarżącego.
W sprawach pozbawienia funkcjonariusza Policji prawa do uposażenia za okres
pozostawania na zwolnieniu lekarskim (sprawy II SA/Sz 49/19, II SA/Sz88/19, II SA/Sz
240/19, II SA/Sz 291/19). Sąd oddalał skargi uznając m.in., że sam fakt wykonywania,
w trakcie trwania zwolnienia od pracy z powodu choroby i to nie zależnie od tego jakiego
rodzaju jest to schorzenie, prac budowlanych - jest wystarczającą przyczyną utraty prawa do
uposażenia za okres zwolnienia lekarskiego. Obowiązek wykorzystywania zwolnienia
lekarskiego od pracy zgodnie z jego celem – w sensie poddania się zaleceniom
i wskazaniom lekarskim – stawia wymóg wyeliminowania sytuacji takiemu celowi
przeciwnych. Chodzi więc o zaniechanie zachowań, które są wykorzystywaniem zwolnienia
w innym celu niż odzyskanie zdolności do pracy. Tego obowiązku skarżący nie uszanował,
podejmując prace absolutnie nie związane z czynnościami powszechnie uznanymi jako
czynności zwykłe z codziennego życia, jak też nie związane z procesem leczenia. Stąd też
stanowisko organów, że wykonując remont domu skarżący wykorzystywał wskazane
zwolnienie

lekarskie

niezgodnie

z

jego celem

jest

prawidłowe

i

nie

wymagało

przeprowadzenia dowodów z opinii biegłych lekarzy psychiatrii, czy też z zeznań lekarza
kierującego na zwolnienie, czy innych dowodów w postaci zaświadczenia lekarskiego,
dokumentacji medycznej, na okoliczność zakresu zaleceń lekarskich i ewentualnych skutków
tych czynności na stan zdrowia strony. Niezależnie bowiem od oceny czy takie czynności
remontowe mogły mieć negatywny wpływ na zdrowie skarżącego, czy miały znaczenie dla
przedłużenia powrotu strony do zdrowia strony, czy też pozostawały obiektywnie obojętne
dla zdrowia i rekonwalescencji pacjenta, wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego na
potrzeby przeprowadzenia remontu mieszkania jest - w przekonaniu Sądu - przekroczeniem
granic dopuszczalnej aktywności pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.
Uwzględnienie skargi w sprawach pozbawienia funkcjonariusza Policji prawa do
uposażenia (II SA/Sz 49/19, II SA/Sz 88/19, II SA/Sz 240/19) było spowodowane przede
wszystkim tym, że mimo wyrażonych w uzasadnieniu obu decyzji wątpliwości, co do
109

prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego i mimo swoich sugestii, co do
prawidłowości wypełnienia zaleceń lekarskich, organy obu instancji poprzestały na
dokonaniu generalnych ocen zachowania skarżących. Organy nie poczyniły ustaleń i nie
ustosunkowały się do natury choroby skarżących, zaleconych sposobów leczenia, czy
wpływu jego zachowania na proces leczenia czy rehabilitacji. Organy poprzestały jedynie na
swoich ocenach prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, nie odnoszących
się jednak dogłębnie i indywidualnie do najistotniejszej kwestii – dlaczego ustaliły, że
zachowanie czy pobyt w określonym miejscu stał w sprzeczności z celem leczenia i nie
sprzyjał procesowi rehabilitacji, a tym samym stanowił nieprawidłowe wykorzystanie
zwolnienia lekarskiego.
W sprawach o symboli 6198 z zakresu Inspekcji Pracy Sąd rozpoznał m.in. skargę na
decyzję Okręgowego Inspektora Pracy uznająca zasadność nałożenia na pracodawcę
obowiązku wyposażenia pracowników w odpowiednia odzież ochronną (II SA/Sz 303/19).
W ocenie Sądu, to w gestii pracodawcy leży odpowiedni dobór odzieży ochronnej,
o odpowiednich parametrach i właściwościach użytkowania takich aby spełniały swoje
zadanie. Zgodnie z art. 2377 § 1 pkt 1 i § 4 ustawy Kodeks pracy, to pracodawca jest
obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające
wymagania określone w Polskich Normach i zapewnić, aby stosowane środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz
zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.

Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Symbol 6320 – zasiłki celowe i okresowe
W tej grupie spraw znalazły się sprawy ze skarg na decyzje przyznające bądź
odmawiające przyznania zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych oraz zasiłków
okresowych. Dominowały przy tym sprawy, w których oddalono zaskarżone decyzje.
Tylko w jednej sprawie – o sygn. akt II SA/Sz 326/19, uchylono zarówno zaskarżoną
decyzję, jak i decyzję ją poprzedzającą.
W sprawie tej organ I instancji uchylił wcześniejszą decyzję w przedmiocie przyznania
skarżącej pomocy społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego na cele bytowe (środki
czystości, leki). Organ uznał bowiem, że wymieniona spełnia warunki zatrudnienia
w zakładzie aktywności zawodowej, jednak odmówiła złożenia wniosku o podjęcie
zatrudnienia w takim Zakładzie i tym samym nie wywiązała się z obowiązku współdziałania
w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, który wynika z art. 4 ustawy o pomocy społecznej.
Podzielając stanowisko organu I instancji Kolegium utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.
Uchylając zarówno zaskarżoną jak i poprzedzającą ją decyzję Sąd uznał, że pogląd
Kolegium, zgodnie z którym współpraca z organem miała polegać na wypełnieniu formularza
– deklaracji podjęcia pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej, a następnie poddaniu się
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badaniom lekarskim w celu ustalenia czy możliwe jest dopuszczenie strony do pracy na
określonym stanowisku pracy, nie uwzględnia jednoznacznych wskazań zawartych
w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.
Orzeczeniem tym zaliczono skarżącą do znacznego stopnia niepełnosprawności na
stałe. Stwierdzono, że niepełnosprawność istnieje od wczesnego dzieciństwa, zaś ustalony
stopień niepełnosprawności datuje się od 1999 r. Strona jest niezdolna do pracy i wymaga
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością

samodzielnej

egzystencji.

Przy

wskazaniach

dotyczących

zatrudnienia

w zakładzie aktywności zawodowej znalazł się zapis: „nie dotyczy”.
Wydając decyzję o uchyleniu decyzji przyznającej stronie pomoc w formie
specjalnego zasiłku celowego na cele bytowe, organ dysponował zarówno opisanym wyżej
orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jak i aktualizacją
wywiadu środowiskowego, z której wynikało, że skarżąca jest przewlekle chora na cukrzycę
t. 3, insulinę przyjmuje 6 razy na dobę, leczy się też z powodu nadciśnienia tętniczego, cierpi
na schorzenia tarczycy, wymaga stałego przyjmowania leków i diety. Ponadto stwierdzono
u niej niedowidzenie oka lewego i ślepotę oka prawego. Mając na uwadze powyższe nie
sposób stwierdzić na jakiej podstawie organ „w trakcie wykonywania czynności służbowych”
ustalił, że strona spełnia warunki zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej. Co więcej,
do akt dołączono informację z Zakładu Aktywności Zawodowej, z której wynika, że jednym
z wymagań formalnych dla osób niepełnosprawnych chętnych do podjęcia pracy w tym
Zakładzie jest wskazanie do pracy w ZAZ lub chronionym rynku pracy zawarte w orzeczeniu
o stopniu niepełnosprawności.
W tych okolicznościach za całkowicie nieuzasadnione należy uznać proponowanie jej
zatrudnienia we wspomnianym Zakładzie wbrew zaleceniom zawartym w orzeczeniu
o stopniu niepełnosprawności. Nie sposób wobec tego zarzucać stronie braku współpracy
w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej tylko z tego powodu, że nie podjęła się pracy, co
do której w jej przypadku brak jest wskazań.
Symbol 6321- zasiłki stałe.
Większość spraw w tej grupie dotyczy decyzji w przedmiocie odmowy przyznania
zasiłku stałego, przy czym w znacznej części skargi zostały oddalone lub odrzucone. Tylko
w jednym przypadku skargę uznano za zasadną.
W sprawie sygn. II SA/Sz 36/19 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji.
W omawianej sprawie organ I instancji uchylił decyzję przyznającą skarżącemu
zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym,
wskazując, że wymieniony sprzedał mieszkanie, którego był współwłaścicielem, a uzyskane
z tego tytułu środki przeznaczył na zakup innego mieszkania. Część związanych z tym
kosztów pokryła rodzina skarżącego. Zdaniem organu, doszło do zmiany jego sytuacji
dochodowej i przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie
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gospodarującej co spowodowało utratę prawa do przyznanego świadczenia od maja 2018 r.
Pogląd ten podzielił także organ odwoławczy.
Powyższe stanowisko organów Sąd uznał za nietrafne. Zgodził się z organem
odwoławczym, że uzyskane ze sprzedaży mieszkania środki finansowe, wydane następnie
na zakup innego mieszkania nie stanowią dochodu jednorazowego w rozumieniu art. 8 ust.
11 w zw. ust. 3 u.p.s., jednak nie podzielił poglądu, że dodatkowe środki, otrzymane przez
skarżącego od rodzeństwa, które było współwłaścicielami sprzedanego lokalu (poza kwotą
przypadająca skarżącemu z wielkości udziału we współwłasności), które również zostały
wydane na zakup samodzielnego lokalu dla skarżącego, stanowią dochód, o którym mowa
w art. 8 ust. 11 u.p.s.
Zdaniem Sądu, brak jest racjonalnego uzasadnienia, aby kwestię tych środków
traktować odmiennie od innych środków przeznaczonych na zakup mieszkania. Zarówno
bowiem środki otrzymane przez skarżącego z tytułu zbycia nieruchomości, jak i pochodzące
od członków rodziny, zostały wydatkowe w całości na zakup nowego lokalu mieszkalnego,
a więc służyły wyłącznie zapewnieniu podstawowej potrzeby bytowej skarżącego. Tym
samym nie wpłynęły one w żaden sposób na stan finansów skarżącego, powodując poprawę
jego sytuacji dochodowej, od której zależy uprawnienie do świadczeń na podstawie ustawy
o pomocy społecznej, w tym wypadku - prawo do zasiłku stałego dla osoby samotnie
gospodarującej, wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym.
Sprawy o symbolu 6322- usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej
W tej grupie spraw przeważają sprawy, w których zapadły rozstrzygnięcia oddalające
skargi ewentualnie odrzucono skargi bądź umorzono postępowanie wobec ich cofnięcia.
Wśród spraw, w których uchylono zaskarżone decyzje bądź decyzje organów obu
instancji, na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt II SA/Sz 575/19, w której organ
odwoławczy uchylił zaskarżoną decyzję organu I instancji - ustalającą odpłatność za pobyt
w Domu Pomocy Społecznej podopiecznej, ponoszoną przez jej syna - za okres od stycznia
2017 r. do grudnia 2017 r. - w całości i umorzył postępowanie pierwszej instancji. Zdaniem
Kolegium, nie można żądać zwrotu wniesionej opłaty przez gminę od osób ustawowo
zobowiązanych, jeżeli wcześniej nie została wydana decyzja ustalająca dla nich opłatę.
Osoby zobowiązane winny znać warunki odpłatności za pobyt osoby bliskiej w DPS, aby nie
być zaskoczonym wysokością tej opłaty, ustalonej dopiero w decyzji nakazującej zwrot
wydatków poniesionych zastępczo przez gminę.
W skardze od tej decyzji Prokurator wskazał, powołując się na ustawę o pomocy
społecznej, że zobowiązanie do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej
wobec osób wskazanych w art. 61 ust 2 pkt 2 ustawy oraz ustalenie tej opłaty może nastąpić
zarówno w decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy, jak
i w umowie, o której mowa w art. 103 ustawy, a także istnieje możliwość połączenia obu tych
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form. Zaznaczył, że organ I instancji podejmował dwukrotne próby zawarcia ze skarżącym
umowy w myśl art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, a następnie wydał decyzję na
podstawie art. 59 ust. 1 i art. 61 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej nakładającą na
wymienionego obowiązek ponoszenia za pobyt matki w domu pomocy społecznej od
stycznia do grudnia 2017 r. i ustalił jej wysokość.
Powyższą skargę Sąd uznał za zasadną, podzielając pogląd skarżącego, że decyzja
pierwszoinstancyjna rozstrzyga o obowiązku syna do ponoszenia opłaty za pobyt matki
w Domu Opieki Społecznej, ustalając odpłatność miesięczną w określonej wysokości, za
okres

wstecz od

daty

podjęcia decyzji,

co

jak wynika

z

orzecznictwa

sądów

administracyjnych, jest jak najbardziej prawidłowe.
Uwzględniając stanowisko Prokuratora, Sąd podkreślił, że w dacie podejmowania
zaskarżonej decyzji w rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły takie okoliczności faktyczne lub
prawne, które wpłynęłyby na niemożność orzekania o istocie sprawy i które czyniłyby
postępowanie organu I instancji bezprzedmiotowym. Organ II instancji błędnie ocenił, że
decyzja organu I instancji stanowi decyzję orzekającą o zwrocie wydatków poniesionych
zastępczo przez Gminę na poczet opłat za pobyt matki skarżącego w Domu Pomocy
Społecznej. Jak wynika bowiem z treści tej decyzji, organ I instancji konkretnie ustalił dla
zobowiązanego syna odpłatność za pobyt matki w Domu Opieki Społecznej w wysokości (…)
miesięcznie za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Tak
skonstruowane

rozstrzygnięcie

konkretyzuje

i

indywidualizuje

obowiązek

syna

do

partycypowania w kosztach za pobyt matki w Domu Opieki Społecznej w roku 2017. Jest to
więc decyzja wydana na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy
o pomocy społecznej. Tymczasem Kolegium z niezrozumiałych przyczyn uznało, że
wskazana decyzja jest kolejną błędną decyzją w sprawie, wydaną – na podstawie art. 104
ust. 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Sprawy o symbolu 6324 rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka
rodziny zastępczej
W większości spraw w tej grupie zapadły rozstrzygnięcia oddalające skargi bądź
umarzające postępowanie sądowe. Tylko w jednej sprawie – sygn. akt II SA/Sz 606/19
uchylono decyzje organów obu instancji.
W uzasadnieniu wyroku wydanego w tej sprawie Sąd wskazał, że wobec
niekwestionowanego ustalenia organu, że skarżący opuścił rodzinę zastępczą 15 czerwca
2011 r., w sprawie znajduje zastosowanie art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który stanowi, że do pomocy dla osób
usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy opuściły rodzinę
zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo pobierają pomoc przyznaną im na
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podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, stosuje się
przepisy dotychczasowe.
W sprawie kwestią sporną pomiędzy stronami pozostaje, czy w przypadku
skarżącego w zakresie ustalenia kryterium dochodowego znajdują zastosowanie przepisy
u.p.s. obowiązujące do 31 grudnia 2011 r. Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 u.p.s., w brzmieniu
obowiązującym w ww. dacie, prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91, przysługuje osobie samotnie
gospodarującej, jaką jest wnioskodawca, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł.
Wskazana wysokość

kryterium dochodowego została określona rozporządzeniem Rady

Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz
kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Sąd przyznał rację argumentacji strony skarżącej, że ustalając kryterium dochodowe
organ winien zastosować aktualne rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358), ustalające w § 1 pkt 1 lit. a kryterium
dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 701 zł, a dalej w § 1 pkt 2 lit. a,
kwotę stanowiącą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na
kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej na poziomie 1.763
zł.
Sąd zaznaczył, że wśród przepisów dotychczasowych, o których mowa w art. 240
ust. 1 u.w.r.s.p.z., ujęty jest także art. 9 ust. 1, 5, 7, 8 i 8a u.p.s., przy czym w myśl art. 9 ust.
1 u.p.s. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2011 r., kryteria dochodowe podlegają
weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej.
Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na częściowe
pokrycie kosztów m.in. utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz
pomocy

pieniężnej

na usamodzielnienie,

na kontynuowanie

nauki i

pomocy na

zagospodarowanie w formie rzeczowej, a także maksymalna kwota zasiłku stałego ulegają
zmianie w terminach weryfikacji kryteriów dochodowych o 50% sumy kwot, o które wzrosły
kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej i kryterium dochodowe na osobę
w rodzinie (art. 9 ust. 5 u.p.s.). Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski", zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6,
do dnia 15 lipca w roku, w którym przeprowadza się weryfikację.
Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6,
obowiązują od dnia 1 października roku, w którym jest przeprowadzana weryfikacja (art. 9
ust. 8a u.p.s.).
Sąd uznał, że w stosunku do osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia
w życie u.w.r.s.p.z. opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą
albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art. 88 ust. 1 u.p.s., stosować należy
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obowiązujące rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Oznacza to, że w sprawie objętej wnioskiem skarżącego organ zastosował
nieaktualne kryterium dochodowe w kwocie 477 zł. Skoro skarżący złożył wniosek
w listopadzie 2018 r., to prawidłowa wykładnia art. 8 ust pkt 1 u.p.s. powinna skłonić organ
do zastosowania kryterium dochodowego, w przypadku osoby samotnie gospodarującej
w wysokości 701 zł.
Sprawy z pomocy społecznej - 6329 - inne o symbolu 632.
W tej grupie spraw przeważają sprawy, w których zapadły wyroki uchylające decyzje
organów obu instancji.
W uzasadnieniu wyroku wydanego w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1142/18, Sąd
wskazał, że istotą sporu w tejże sprawie jest rozstrzygnięcie, czy w świetle przepisów ustawy
o świadczeniach rodzinnych osobie, którą obciąża obowiązek alimentacyjny w dalszej
kolejności, względem pełnoletniego członka rodziny, legitymującego się orzeczeniem
o niepełnosprawności w stopniu znacznym, i która nie podejmuje lub rezygnuje
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad tym
niepełnosprawnym członkiem rodziny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na podstawie
przepisów art. 17 ust. 1 i ust. 1a u.ś.r., w sytuacji gdy opiekę nad niepełnosprawną sprawuje
wnuczka, a podjęcie się opieki przez dzieci niepełnosprawnej jest niemożliwe ze względu na
fakt wykonywania przez nie pracy zawodowej.
Sąd uznał, że w sytuacji, jaka ma miejsce w niniejszej sprawie, osoba
niepełnosprawna i niezdolna do samodzielnej egzystencji wymaga całodobowej opieki
i może być ona sprawowana wyłącznie przez skarżącą. Trudno bowiem wymagać by dzieci
pracujące zawodowo i będące w wieku zbliżającym je do emerytury, zrezygnowały z pracy
zawodowej z powodu opieki nad matką, tym samym umniejszając tak swoje obecne, jak
i przyszłe dochody, tj. wypracowywaną emeryturę, podczas gdy skarżąca, z racji wieku,
mająca przed sobą wiele lat pozwalających na wypracowanie własnego zabezpieczenia
finansowego gotowa jest do sprawowania opieki nad babcią. W takiej sytuacji, zdaniem
sądu, aktualizuje się obowiązek alimentacyjny skarżącej względem babci i to ona może
otrzymać świadczenie pielęgnacyjne z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Okoliczności te, w ocenie Sądu, w sposób oczywisty wskazują, że odmienna
wykładnia omawianych przepisów, w okolicznościach rozpoznawanej sprawy, prowadziłaby
do

pozbawienia

osoby

faktycznie

sprawującej

opiekę,

prawa

do

świadczenia

pielęgnacyjnego. Akceptacja takiej wykładni naruszałaby wspomniane wyżej konstytucyjne
zasady sprawiedliwości społecznej, nakaz ochrony i opieki nad rodziną, jak również
wynikający z art. 71 ust. 1 Konstytucji, nakaz szczególnej pomocy władz publicznych
rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.
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Sąd stwierdził, że w okolicznościach rozpoznawanej sprawy organy obu instancji
dokonały nieprawidłowej wykładni 17 ust. 1 pkt 4 i 1a u.ś.r. Wyłożenie tych przepisów
w oderwaniu od całej regulacji tej ustawy i wartości przyjętych w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej stanowiło naruszenie prawa materialnego mające wpływ na treść decyzji.
Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1300/18 zaskarżona została decyzja
utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy o odmowie przyznania skarżącej świadczenia
wychowawczego na córkę ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, przy czym
przekroczenie to wynikało z zaliczenia do dochodu skarżącej w 2017 r. (rok bazowy), tzw.
dodatku aktywizacyjnego w kwocie 415 zł miesięcznie.
Uchylając decyzje organów obu instancji Sąd wskazał, że w omawianej sprawie
literalna wykładnia zastosowanego przez organ przepisu nie jest prawidłowa. Konieczne jest
bowiem skorzystanie z wykładni celowościowej i systemowej, co oznacza, że pominięcie
rezultatu tych wykładni przez organy orzekające, skutkiem czego było wliczenie do dochodu
rodziny dodatku aktywizacyjnego, stanowi o naruszeniu przez nie prawa materialnego
w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy. Przy definiowaniu pojęcia utrata dochodu
nie można pominąć celu, jakiemu ma służyć świadczenie wychowawcze, a którym to jest
częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim
i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych (art. 4 ust. 1 ustawy). To z kolei oznacza, że
obowiązkiem organów jest poszukiwanie takiej wykładni obowiązujących przepisów, która
w najpełniejszy sposób wpisze się w realizację tego celu i w możliwie najbardziej adekwatny
sposób będzie odzwierciedlała aktualny poziom dochodów osoby wnioskującej i członków jej
rodziny. Poza tym wykładnia pojęcia „dochodu utraconego” powinna uwzględniać także
wartości konstytucyjne takie jak zasadę równości i sprawiedliwości społecznej (art. 2
Konstytucji RP), czy nakaz ochrony i opieki nad rodziną (art. 18 Konstytucji).
Sąd zaznaczył, że wprowadzone do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci pojęcia „dochodu utraconego czy uzyskanego” służą urealnieniu dochodu rodziny
w dacie przyznawania świadczeń. Wprawdzie art. 7 ustawy obliguje do ustalenia dochodu
osoby ubiegającej się o pomoc państwa oraz jej rodziny w oparciu o dane z roku
kalendarzowego poprzedzającego okres na jaki ustalane jest prawo, jednakże w sposób jak
najbardziej odzwierciedlający aktualny poziom dochodu takiej osoby oraz członków jej
rodziny. Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest i wypłacony osobie, która będąc
bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku
skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (art. 2 pkt 9
i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy). Dodatek przysługuje przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek (art.
48 ust. 2 ww. ustawy). Świadczenie to zatem związane jest z jednej strony z pobieraniem
przez osobę bezrobotną zasiłku dla bezrobotnych, a z drugiej strony z podjęciem przez nią
zatrudnienia. Przy czym niewątpliwie kwota uzyskiwana z tego tytułu stanowi dochód, który
mieści się w pojęciu dochodu w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy jak i dochodu uzyskanego,
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określonego z art. 2 pkt 20 ustawy. Skoro zatem kwota dodatku aktywizacyjnego brana jest
pod uwagę przy ustaleniu dochodu rodziny, a nadto związana jest z zasiłkiem dla
bezrobotnych i zatrudnieniem, a więc okolicznościami, których to utrata wymieniona jest
w art. 2 pkt 19 lit. b i c ustawy, to tym bardziej niezrozumiałe byłoby w realiach niniejszej
sprawy nieuwzględnienie dodatku aktywizacyjnego jako dochodu nie podlegającego
odliczeniu w ramach utraty dochodu.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 80/19 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Kolegium
utrzymującą w mocy decyzję o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku
z opieką nad niepełnosprawnym dziadkiem (ojcem matki wnioskodawczyni).
Zdaniem Kolegium, skarżąca jako wnuczka spokrewniona jest z dziadkiem w drugim
stopniu pokrewieństwa, natomiast osobami spokrewnionymi w pierwszym stopniu są jego
dzieci, m.in. zamieszkująca z nim matka skarżącej, która jak wynika z oświadczenia
złożonego w dniu 5 listopada 2018 r. z uwagi na stan zdrowia nie jest w stanie sprawować
osobistej, całodobowej opieki nad ojcem, niemniej jednak z akt sprawy nie wynika, że
posiada ona orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, tym samym brak jest
podstaw do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na wnuczkę.
Powyższego poglądu nie podzielił jednak Sąd uznając, że całokształt okoliczności
zaistniałych w kontrolowanej sprawie, w tym zwłaszcza: stan zdrowia córki osoby
wymagającej opieki, zakres wymaganej opieki (wg niezakwestionowanych przez organ
twierdzeń skarżącej, jej dziadek wymaga całodobowej opieki przy wykonywaniu wszystkich
czynności życiowych), a także orzeczona opieka prawna skarżącej, pokazują, że – mając na
względzie treść art. 132 k.r.o. – należało przyjąć, że zaktualizował się obowiązek
alimentacyjny (potwierdzony przez sąd opiekuńczy) zobowiązanej w dalszej kolejności
skarżącej względem jej dziadka, co czyni ją również osobą uprawnioną do żądanego
świadczenia

pielęgnacyjnego.

Odmienna

wykładnia

omawianych

przepisów,

w okolicznościach tej sprawy prowadziłaby do pozbawienia osoby faktycznie sprawującej
opiekę należnego prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz naruszałaby konstytucyjne
zasady sprawiedliwości społecznej, nakaz ochrony i opieki nad rodziną, jak również
wynikający z art. 71 ust. 1 Konstytucji RP nakaz szczególnej pomocy władz publicznych
rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.
Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 310/19 wiosek o przyznanie świadczenia
wychowawczego złożył ojciec dziecka, a podstawą odmowy przyznania skarżącemu
przedmiotowego świadczenia było uznanie przez organ, że starsza córka skarżącego
z poprzedniego związku, której miejsce pobytu zostało przez Sąd określone przy matce, nie
znajduje się pod opieką naprzemienną, obojga rodziców, a co za tym idzie – nie można jej
zaliczyć do rodziny skarżącego w rozumieniu przepisów powołanej ustawy.
W

omawianej

sprawie

Sąd

uznał

za

nietrafne

stanowisko

organów,

że

w rozpoznawanej sprawie brak jest podstaw do twierdzenia, że skarżący sprawuje opiekę
naprzemienną nad córką. Co prawda z literalnego brzmienia art. 2 pkt 16 ustawy o pomocy
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państwa w wychowaniu dzieci wynika wprost, że o opiece naprzemiennej orzeka Sąd, ale
zdaniem składu orzekającego w niniejszej sprawie brak stosownego zapisu w orzeczeniu
sądowym nie daje podstaw do przyjęcia, że opieki takiej nie ma.
Jak bowiem wynika z postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 14 stycznia 2016 r.
w pkt III ustalone zostały kontakty skarżącego z małoletnią córką w każdy czwartek od godz.
15.00 (po odebraniu z przedszkola) do soboty do godz. 10.00 oraz od niedzieli od godziny
10.00 do poniedziałku do godz. 17.30.W uzasadnieniu postanowienia Sądu Apelacyjnego
Sąd podkreślił, że starsza córka skarżącego około połowę miesiąca będzie przebywała
u ojca, co sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka i skarżący realizuje przysługujące mu
kontakty z dzieckiem (starszą córką). Skoro zatem dla uznania opieki naprzemiennej
konieczne jest ustalenie względnie równego podziału opieki nad dzieckiem i wykazanie, że
dziecko przez jakiś regulowany czas nocuje u jednego rodzica i w tym okresie w ogóle nie
pozostaje pod opieką rodzica drugiego, to taka opieka naprzemienna jest sprawowana przez
skarżącego.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 403/19 przedmiotem skargi jest decyzja
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, którą organ ten utrzymał w mocy decyzję Wójta
Gminy o odmowie przyznania skarżącej zasiłku rodzinnego oraz dodatku do tego zasiłku
z tytułu rozpoczęcia przez jej córkę roku szkolnego 2019/2010 z uwagi na ustalenie, że
miesięczny dochód na osobę z rodziny skarżącej, w roku bazowym 2017 r. przekroczył tzw.
kryterium dochodowe warunkujące przyznanie świadczeń.
W omawianej sprawie Sąd uznał, że organy obu instancji nie ustaliły i nie oceniły
wszystkich okoliczności sprawy, co miało istotny wpływ na ustalenie dochodu, o którym
mowa w art. 3 pkt 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przede wszystkim organy
bezrefleksyjnie przyjęły, że zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy, małżonek, z którym skarżąca nie
ma orzeczonej separacji lub rozwodu, musi być uznany za członka jej rodziny, którego
dochód podlega wliczeniu do dochodu wnioskodawczyni. Tymczasem w ramach ustalania
członków rodziny zwrot „odpowiednio”, jakiego użył ustawodawca w art. 2 pkt 16 ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, podobnie jak w art. 3 pkt 16 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, zobowiązuje organ rozpatrujący wniosek o przyznanie
świadczenia wychowawczego do rozważenia w ramach ustalania stanu faktycznego sprawy,
które z wymienionych w art. 2 pkt 16 osób należy zaliczyć do rodziny wnioskodawcy.
Ustawodawca zobowiązał organ do analizy tej kwestii w odniesieniu do każdej konkretnej
sprawy właśnie poprzez użycie słowa „odpowiednio”, najwyraźniej uznając, że możliwe
komplikacje stosunków rodzinnych nie są materią, którą można i należy regulować sztywno
i kazuistycznie, co w ostateczności umożliwia w wyjątkowych okolicznościach sprawy
pominięcie małżonka wnioskodawczyni.
Zdaniem Sądu, zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że skarżąca nie
wychowuje dziecka wspólnie z jego rodzicem. Organy obu instancji, pomimo posiadanych
informacji o samotnym wychowywaniu córki przez skarżącą nie poddały analizie faktycznej
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sytuacji rodzinnej skarżącej. Tymczasem postanowieniem Sądu Okręgowego z dnia
3 sierpnia 2017 r. Sąd, w procesie o rozwód, wobec informacji o wyjeździe poza miejsce
zamieszkania rodziny małżonka skarżącej i braku woli utrzymywania wspólnego dziecka,
udzielił skarżącej zabezpieczenia alimentów, orzekając o obowiązku łożenia przez ojca
dziecka na rzecz małoletniej córki kwoty (…) od 1 marca 2017 r. tytułem alimentów.
Z uzasadnienia postanowienia wynika, że skarżąca od marca 2016 r. samotnie wychowuje
dziecko, postępowanie rozwodowe jest w toku. Nie bez znaczenia dla oceny sytuacji
skarżącej jest również fakt egzekucji komorniczej alimentów z wniosku wierzyciela skarżącej. Z pisma Komornika Sądowego SR skierowanego do Ośrodka Pomocy wynika, że
egzekucja zobowiązań alimentacyjnych wszczęta została w dniu 17 sierpnia 2017 r., dotyczy
bieżących i zaległych alimentów, co stanowi o tym, iż zobowiązany nie reguluje dobrowolnie
zasądzonych alimentów, a więc nie uczestniczy swoimi dochodami w utrzymaniu rodziny,
poza przymusowo wyegzekwowanymi kwotami. Trudno zatem, zdaniem Sądu, wbrew
faktom przyjmować fikcję, że dochód miesięczny niemieszkającego z rodziną od marca 2016
r. męża skarżącej w pełnej wysokości zasila budżet całej rodziny i utrzymywać fikcję
funkcjonowania trzyosobowej, pełnej rodziny.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 508/19 skarga dotyczyła rozstrzygnięcia
utrzymującego w mocy decyzję odmawiającą wnioskodawcy przyznania świadczenia „Dobry
start” dla dwójki jego dzieci w wysokości po 300 zł na rok szkolny 2018/2019, z uwagi na to,
że posiada on Kartę Pobytu bez adnotacji „dostęp do rynku pracy”, która straciła ważność
w dniu 8 sierpnia 2018 r.
W ocenie Sądu, z uchwały Rady Ministrów nr 80 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
ustanowienia rządowego programu „Dobry start” wynika, że program ten został ustanowiony
w celu wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku
szkolnego. Świadczenie to ma zatem na celu częściowe pokrycie tych wydatków na
utrzymanie dziecka, które związane są z realizacją obowiązku szkolnego. Charakter i cel
tego świadczenia winny mieć nadrzędne znaczenie przy ustalaniu praw do niego.
Świadczenie to służy zaspokojeniu potrzeb dziecka, dbałości o jego dobro i ochronę.
Skierowane jest zaś do podmiotów, które opiekę nad dzieckiem sprawują, przy czym co do
zasady bieżącą pieczę nad osobą dziecka sprawują rodzice.
Sąd

zaznaczył,

że

świadczenie

„dobry

start”

przysługuje

cudzoziemcom

zamieszkującym na terenie RP posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku
pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród
uprawnionych do ubiegania się o świadczenie „dobry start” w przepisach rozporządzenia
wskazano m.in. rodziców, co wydaje się uzasadnione o tyle, że reprezentują oni swoje
dzieci, będąc jednocześnie ich ustawowym przedstawicielem. Sytuacja jest w zasadzie
oczywista, jeśli zastosowanie w praktyce obu przepisów jest komplementarne, to znaczy
ubiegający się o świadczenie na dzieci jest cudzoziemcem, w jego karcie pobytu jest
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stosowna adnotacja „dostęp do rynku pracy” (§2 pkt 2 lit. d) rozporządzenia) oraz
jednocześnie jest rodzicem (§ 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).
W rozpatrywanej natomiast sprawie rodzic, będący cudzoziemcem, legitymuje się
wprawdzie kartą pobytu, ale bez stosownej adnotacji, którą z kolei wraz z kartą pobytu
długoterminowego rezydenta UE mają dzieci, spełniające warunki do uzyskania świadczenia.
I choć prawodawca nie przewidział, że mogą zaistnieć sytuacje, w których to dziecko
(cudzoziemiec), nie zaś rodzic (cudzoziemiec) ma kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku
pracy” – jak w okolicznościach rozpoznawanej sprawy – to w ocenie Sądu nie powinno dla
organu stanowić to przeszkody dla uznania, że świadczenie „Dobry start” w takiej sytuacji
przysługuje dzieciom. Wniosek taki wyprowadzić należy w tej sytuacji z brzmienia § 2 pkt 2
lit. d). Nie można jednocześnie tracić z pola widzenia podnoszonego wyżej celu świadczenia,
jakim jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem
roku szkolnego. Świadczenie to jest skierowane do dzieci i ma na celu częściowe pokrycie
tych wydatków na utrzymanie dziecka, które związane są z realizacją obowiązku szkolnego.
Charakter i cel tego świadczenia, nie zaś względy formalne, winny mieć nadrzędne
znaczenie przy ustalaniu praw do niego. Świadczenie to służy bowiem zaspokojeniu potrzeb
dziecka, dbałości o jego dobro i ochronę.
Skoro w myśl Konstytucji RP Państwo zapewnia ochronę praw dziecka, systemowo
wspiera rodziny w wychowywaniu i utrzymaniu dzieci, a świadczenie „dobry start”
przysługuje cudzoziemcom, w których karcie pobytu widnieje adnotacja „dostęp do rynku
pracy”, to w ocenie Sądu również rodzic będący cudzoziemcem, którego dzieci legitymują się
wymaganą przez przepisy polskiego prawa kartą pobytu z adnotacją „dostęp do rynku
pracy”, ma prawo skutecznego domagania się od tegoż Państwa pomocy w sprawowaniu tej
opieki, w tym również pomocy materialnej, a więc przynajmniej częściowego pokrycia
kosztów utrzymania dziecka.
Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie, uwzględniając skargę, przyjął jako
materialnoprawny wzorzec kontroli legalności zaskarżonego aktu administracyjnego przepisy
Konstytucji RP (art. 72 ust. 1 zd. 1 oraz art. 32 ust. 1) oraz Konwencji o Prawach Dziecka
(art. 3 ust. 1, art. 20 i art. 27) i uznał za zasadne bezpośrednie zastosowanie tych
unormowań. W jego ocenie, nie budzi wątpliwości, że sądy administracyjne sprawują
kontrolę

działalności

administracji

publicznej

przez

rozpatrywanie

spraw

sądowoadministracyjnych, na podstawie kryterium legalności, a więc zgodności z prawem,
w tym również zgodności z Konstytucją RP, która jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i której przepisy, co wskazano wcześniej, stosuje się bezpośrednio, chyba że
Konstytucja

stanowi

inaczej.

W

konkretnej

sprawie

podlegającej

kognicji

sądu

administracyjnego ten sąd ma zatem nie tylko prawo, ale także obowiązek wykładni
zastosowanego

przepisu

prawnego

z

uwzględnieniem

przepisów

z konsekwencjami rzutującymi na sposób rozstrzygnięcia tej sprawy.
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Konstytucji,

Sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia, statusu bezrobotnego.
Symbolem 633 opatrzone są sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia.
W sprawie II SA/Sz 288/19, oznaczonej symbolem 6330 - status bezrobotnego, Sąd
uchylił zaskarżoną decyzje albowiem doszło do naruszenia zasady dwuinstancyjności
i przepisów dotyczących terminów do wniesienia odwołania. Organ II instancji, przed
upływem 14 dniowego terminu do wniesienia odwołania, a zatem przedwcześnie wydał
decyzję, nie dając skarżącej możliwości skorzystania w pełni z przysługującego jej prawa do
złożenia odwołania i nawet wielokrotnego jego uzupełniania w terminie otwartym do
wniesienia odwołania.
Sąd nie miał wątpliwości, że zakończenie postępowania odwoławczego przed
upływem ustawowego terminu do wniesienia odwołania, stanowi takie naruszenie przepisów
prawa procesowego, które mogło mieć wpływ na wynik postępowania.
W sprawie II SA/Sz 336/19 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji w przedmiocie
pozbawienia statusu bezrobotnego. Z przepisu art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (u.p.z) wynika, że dla pozbawienia statusu osoby
bezrobotnej ustawa wymaga jednoczesnego spełnienia dwóch warunków, czyli – odmowa
przyjęcia propozycji pracy przez osobę bezrobotną następuje bez uzasadnionej przyczyny
oraz – złożona danej osobie bezrobotnej propozycja pracy jest odpowiednia – w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy. W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie, tylko jeden z ww. warunków
został spełniony, tj. propozycja pracy złożona skarżącemu była odpowiednia (w rozumieniu
ustawy). Nie można było zgodzić się ze stanowiskiem organów, że skarżący odmówił
przyjęcia propozycji pracy. Na skierowaniu do pracy znajduje się bowiem adnotacja:
„kandydat nie został zatrudniony z powodu ograniczeń pracy przy komputerze”. Nie sposób
tym samym uznać, że drugi z warunków pozbawienia skarżącego statusu osoby bezrobotnej
został spełniony, bowiem decyzja o niezatrudnieniu skarżącego była decyzją pracodawcy.
Wprawdzie organ zatrudnienia skierował stronę na badania lekarskie umożliwiające wydanie
opinii o przydatności zawodowej do pracy w charakterze agenta ubezpieczeniowego, zaś
strona dostarczyła zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, iż nie ma przeciwskazań
okulistycznych do pracy przy komputerze w szkłach korekcyjnych. Zauważyć jednak należy,
że okoliczność ta miała miejsce już po zgłoszeniu się skarżącego do pracodawcy ze
skierowaniem, a zatem nie ma ona wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.
W sprawach 6335 dotyczących nienależnie pobranego świadczenia Sąd rozpoznawał
m.in. sprawę II SA/Sz 119/19 w przedmiocie obowiązku zwrotu przez skarżącą nienależnie
pobranego świadczenia z tytułu kosztów przygotowania zawodowego. Sąd uchylił decyzję
organów I i II instancji oraz na podstawie art. 145 § 3 p.p.s.a. umorzył postępowanie
administracyjne w sprawie.
W ocenie Sądu, organy obu instancji rozstrzygając w przedmiocie uznania kosztów
przygotowania zawodowego przyznanych skarżącej za świadczenie pobrane nienależnie
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ograniczyły

się

odpowiedzialności

do

stwierdzenia

świadczeniobiorcy,

zaistnienia
tj.

elementu

okoliczności

obiektywnego

przerwania

przez

uznania
skarżącą

przygotowania zawodowego i przyznania jej świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko,
jednocześnie nieprawidłowo dokonały weryfikacji elementu subiektywnego związanego
z winą (o której mowa w art. 53h u.p.z.) i ze stosunkiem wolicjonalnym (zgodnie z treścią art.
76 ust. 1 u.p.z.) Skarżącej względem zaistniałych okoliczności.
Nie budzi wątpliwości, iż za bezrobotnego może być uznana osoba, która
bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o której
mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną
i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym
zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą
niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego
wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla
dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania
tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną
we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie
pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli nie pobiera (...)
świadczenia pielęgnacyjnego (art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. j u.p.z.).
Powyższe powoduje bezsprzecznie, że koszty przygotowania zawodowego jako
świadczenie, przyznane świadczeniobiorcy po utracie przez niego statusu osoby bezrobotnej
należy uznać jako świadczenie nienależne, tj. przyznane w sytuacji odpadnięcia podstawy
prawnej do jego przyznania.
Sytuacja powyższa jednak nie zaistniała w tej sprawie. Organy obu instancji nie
wzięły bowiem pod uwagę, iż przyznanie skarżącej świadczenia w postaci kosztów
przygotowania zawodowego nastąpiło w okresie, kiedy posiadała ona status osoby
bezrobotnej, a okoliczności pozbawiające ją tego statusu jeszcze nie nastąpiły, co jest
oczywiste. W momencie pobierania przyznanego świadczenia skarżąca nie mogła zatem
mieć świadomości wystąpienia okoliczności pozbawiającej ją uprawnienia do pobrania
przedmiotowego świadczenia, gdyż okoliczność ta wystąpiła później na skutek przyznania jej
decyzją wnioskowanego na niepełnosprawnego syna świadczenia pielęgnacyjnego z datą
wsteczną. Weryfikacja elementu subiektywnego nie pozwala na uznanie, iż skarżąca,
pobierając przedmiotowe świadczenie, działała w złej wierze, nie informując organu o znanej
jej zmianie sytuacji prawnej mającej wpływ na uprawnienia wynikające z u.p.z.. Nie można
także przypisać jej winy, o jakiej mowa w art. 53h u.p.z. W tej sprawie pobranie przez
skarżącą przyznanego świadczenia nastąpiło w okresie, gdy spełniała ona wszelkie warunki
do jego uzyskania. Uznanie, iż świadczenie to pobrane zostało nienależnie, jest konstatacją
mylną.
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Sprawy z zakresu skarg na uchwały organów samorządowych oraz skargi
na rozstrzygnięcia nadzorcze.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w roku 2019 nie rozpoznawał spraw
opisanych symbolami podstawowymi: 602 - Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte
symbolem 611 oraz 640 - skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek
samorządowych, w tym symbolami dodatkowymi: 6401, 6402, 6403.
Sąd rozpoznał natomiast:
- cztery skargi dotyczące spraw opisanych symbolem 6391 - Skargi na uchwały rady gminy
w przedmiocie (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), który należy do symbolu
podstawowego 639 - skargi na uchwały organów jednostek samorządowych;
- jedną skargę dotyczącą sprawy opisanej symbolem 6411 - Rozstrzygnięcia nadzorcze
dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze, który należy do symbolu
podstawowego 641 - rozstrzygnięcia nadzorcze.
W związku z powyższym w zakresie symbolu 6391 wydano:
- w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 330/19 wyrok oddalający skargę (w przedmiocie wyboru
metody

ustalenia

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

odebranymi

z nieruchomości położonych na terenie gminy (..) oraz ustalenia stawki tej opłaty);
- w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 489/19 wyrok stwierdzający nieważność § 4 i § 5 pkt 5
zaskarżonej uchwały (w przedmiocie zwolnienia od podatku od nieruchomości);
- w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 818/18 postanowienie o odrzuceniu skargi (w przedmiocie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi
z nieruchomości położonych na terenie gminy (…) oraz ustalenia stawki tej opłaty);
- w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 630/19 postanowienie o odrzuceniu skargi (w przedmiocie
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik).
W zakresie symbolu 6411 wydano wyrok uchylający zaskarżoną uchwałę
(w przedmiocie stwierdzenia nieważności części zarządzenia Burmistrza T. z dnia […] maja
2019 r. w sprawie zmiany kwot dochodów i wydatków gminy na 2019 r.).
Spośród spraw objętych symbolami 6391 i 6411 do niniejszego opracowania
wytypowane zostały:
- wyrok z dnia 20 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 489/19 (6115/6391);
- wyrok z dnia 6 listopada 2019 r. sygn. akt I SA/Sz 673/19 (6532/6411).
Wyrokiem z dnia 20 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 489/19 Wojewódzki Sąd
Administracyjny stwierdził nieważność § 4 i § 6 pkt 5 uchwały Rady Miejskiej w K. z dnia […]
czerwca 2014 r. nr […] w przedmiocie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
Spór w sprawie dotyczył zwolnienia od podatku od nieruchomości jedynie tych
podatników - przedsiębiorców rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), którzy nie posiadają zadłużenia
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wobec Gminy Miasta K. z jakiegokolwiek tytułu, działających w Podstrefie „K.” S. Specjalnej
Strefie Ekonomicznej, dalej: „SSE", i utraty zwolnienia w przypadku powstania zadłużenia.
Zdaniem Sądu, zakwestionowane zapisy zaskarżonej uchwały są sprzeczne
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania
zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008 r. Nr 146, poz. 927)
i uregulowaniami prawa unijnego - rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE.L 187 z 26.6.2014). Warunku takiego
nie zawierają również wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie regionalnej pomocy państwa
na lata 2014-2020 (akt nienormatywny, Dz. U. UE. C z dnia 23 lipca 2013 r. Nr 209, str. 1).
Sąd uznał, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie posiadał
kompetencji do uzależniania przyznania zwolnienia z podatku od nieruchomości od
uregulowania

zobowiązań

finansowych

podatników

wobec

gminy.

Działanie

takie

pozostawało w sprzeczności z hierarchicznie wyżej usytuowanymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującymi. Tym samym organy gminy nie mogą zmieniać lub uchylać
przepisów zawartych w źródłach prawa powszechnie obowiązującego, o jakich mowa w art.
87 ust. 1 Konstytucji RP. Wyjście poza katalog spraw określonych w przepisie
kompetencyjnym

oznacza

wydanie

aktu

normatywnego

z

przekroczeniem

granic

ustawowego upoważnienia i powoduje, że taki akt dotknięty jest w tej części wadą
nieważności. Hierarchiczna budowa systemu źródeł prawa wyklucza możliwość stosowania
norm hierarchicznie niższych regulujących te same kwestie w sposób odmienny. Zgodnie
z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Na marginesie Sąd wskazał, że kwestionowane zapisy zaskarżonej uchwały są
nieprecyzyjne. Zadłużenie (zaległość) może powstać w różny sposób. Jako przykład wskazał
różne sytuacje, tj. przedsiębiorca - osoba fizyczna posiadający budynek w SEE straci
zwolnienie, gdy będzie zalegał z ratą podatku od nieruchomości za dom mieszkalny
położony na terenie gminy; gdy nie zapłaci opłaty za psa (w sytuacji gdy gmina taką opłatę
pobiera); gdy nie zapłaci opłaty dodatkowej związanej z brakiem uiszczenia opłaty
parkingowej na terenie SPP; gdy nie zapłaci kary za przejazd autobusem miejskim bez
ważnego biletu; gdy nie zapłaci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Końcowo Sąd na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. stwierdził nieważność § 4 i § 6 pkt 5
zaskarżonej uchwały.
Wyrokiem z dnia 6 listopada 2019 r. sygn. akt I SA/Sz 673/19 Sąd uchylił zaskarżoną
uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w S. z dnia […] czerwca 2019 r. nr […]
w przedmiocie stwierdzenia nieważności części zarządzenia Nr […] Burmistrza T. z dnia
[…].05.2019 r. w sprawie zmiany kwot dochodów i wydatków gminy na 2019 r.
Sąd wskazał, że w celu uniknięcia zarzutu naruszenia ww. zasady podmiot wydający
rozstrzygnięcie nadzorcze powinien wyczerpująco przedstawić wszystkie przesłanki, które
124

doprowadziły do jego wydania. Polegać to powinno na wykazaniu w sposób niebudzący
wątpliwości sprzeczności postanowień badanego aktu (zarządzenia) z prawem, wyjaśnienia
sensu przepisów, które jego zdaniem zostały naruszone, a także wnikliwym uzasadnieniu
w czym upatruje naruszenia skutkującego stwierdzeniem nieważności. Uzasadnienie
faktyczne obejmować powinno powołanie stwierdzonych faktów i okoliczności mających
znaczenie dla przeprowadzonej oceny prawnej, w tym wskazanie postanowień aktu
uznanych za niezgodne z prawem. Uzasadnienie prawne takiego aktu nadzorczego zawierać
powinno wyjaśnienie przepisów, których naruszenie zarzuca się organowi oraz ustalenie
ciężaru

gatunkowego

popełnionego

naruszenia,

uzupełnione

określeniem

kryteriów

przesądzających o przyjętej kwalifikacji prawnej. Prawidłowe uzasadnienie wydanego aktu
nadzorczego przesądza w istocie o możliwości jego akceptacji przez sąd administracyjny.
Sąd rozpoznając sprawę poddał analizie okoliczności wydania przez organ nadzorczy
skarżonej uchwały oraz zakwestionowanego przez niego zarządzenia burmistrza. W tym
zakresie ustalił, że wskazanym zarządzeniem burmistrz rozwiązał rezerwę na zarządzanie
kryzysowe w związku z gaszeniem torfowisk w rejonie miejscowości M. w Gminie T.
w kwietniu i maju 2019 r., na kwotę […]. W związku z tym zmniejszono wydatki w dziale 758
Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwy oraz
zwiększono wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 - Zakup środków żywności, § 4300 Zakup usług pozostałych, § 4270 - Zakup usług remontowych.
Burmistrz wyjaśnił w toku postępowania nadzorczego, że w okresie od początku
kwietnia do połowy maja 2019 r. na terenie gminy w okolicach miejscowości M. doszło do
pożaru trzcinowiska i torfowiska. Pożar rozprzestrzeniał się błyskawicznie i nasilał ze
względu na silny wiatr i suszę hydrologiczną. W akcję ratowniczą zaangażowane zostały nie
tylko oddziały PSP, ale także OSP (w akcji udział brały liczne zastępy i środki z dwóch
powiatów, dwa samoloty pożarnicze Dromader). Liczba zaangażowanych osób oraz ilość
sprzętu ratowniczego i czas trwania akcji potwierdza, iż działania ratownicze prowadzone
były na niespotykaną dotąd skalę. Akcja gaśnicza prowadzona była w bardzo trudnych
warunkach zadymienia, zagrożenia życia, niemal całodobowo, gdyż pożar torfowiska
samoczynnie się odnawiał. Przebieg pożaru stwarzał bezpośrednie niebezpieczeństwo
zniszczenia przez ogień okolicznych gospodarstw rolniczych i zabudowań mieszkalnych.
Organ nadzorczy na podstawie art. 259 ust. 1 u.f.p. oraz art. 26 ust. 4 u.z.k. oraz art.
7 Konstytucji RP stwierdził, że środki pochodzące z rezerwy celowej utworzonej na
zarządzanie kryzysowe nie mogły zostać przeznaczone na wskazany w zarządzeniu
burmistrza cel, tj. rożne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia,
zakup żywności, zakup usług pozostałych i zakup usług remontowych. Uznał, że zakup
przedmiotowego sprzętu, wyposażenia, usług remontowych, paliwa, wypłat dla strażaków nie
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stanowi realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a w związku z tym nie może
być sfinansowany ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
Sąd rozpoznający sprawę ze stanowiskiem organu nadzorczego się nie zgodził,
wskazując, iż analiza zgodności z prawem zaskarżonej uchwały wykazała, że jest ona
dotknięta uchybieniami uzasadniającymi jej wzruszenie.
W toku rozpoznawania skargi Sąd poddał analizie następujące przepisu prawa: art.
222 ust. 1 i ust. 2, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U z 2019 r., poz. 869, ze zm.) – dalej: „u.f.p.”, art. 2, art. 3 pkt 1, pkt 2 art. 19 ust. 2 pkt
1, art. 26 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z
2018 r., poz. 1401) – dalej: „u.z.k.” oraz art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r.
o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897) – dalej: „u.s.k.ż.”
Sąd odwołał się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r.,
sygn. akt K 50/07 – opublikowano: OTK-A 2009/4/51, (na który również powołał się organ
nadzorczy w zaskarżonej uchwale). W tym zakresie zwrócił uwagę na różnice pomiędzy
pojęciami „stan nadzwyczajny” a „sytuacja kryzysowa”. Wskazał, że sytuacja kryzysowa jest
czymś rodzajowo odmiennym od konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych. W związku z tym
powinna zostać zaliczona do „normalnego” funkcjonowania państwa. Podkreślił, że
najogólniej rzecz ujmując „zarządzanie kryzysowe” będące elementem zapewnienia
bezpieczeństwa narodowego, polega na opracowywaniu planów i programów opisujących
metody działań w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, a w ich trakcie na
przygotowaniu do „przejmowania kontroli” nad sytuacjami kryzysowymi. Zarządzanie
kryzysowe polega także na odpowiednim reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz na
„odtwarzaniu infrastruktury” i zapewnieniu jej prawidłowego funkcjonowania. Zarządzanie
kryzysowe obejmuje działania odpowiednie do rozwoju sytuacji, będącej następstwem
zagrożenia, mające zarówno charakter prewencyjny, jak i organizatorski czy porządkowy.
Sąd zwrócił uwagę, że chociaż u.z.k. często posługuje się pojęciem „zagrożeń” (nie
tylko w art. 19 ust. 1 pkt 2), to nie precyzuje, o jakie zagrożenia chodzi. Sąd podzielił
stanowisko wyrażone w ww. wyroku TK, zgodnie z którym u.z.k, tworzy system zarządzania
kryzysowego na wypadek wystąpienia zagrożeń wymagających podjęcia szczególnych
działań, zwłaszcza ze strony organów administracji publicznej i Sił Zbrojnych RP,
w sytuacjach,

które nie spełniają przesłanek wprowadzenia jednego

ze stanów

nadzwyczajnych (tj. stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej),
w których jednak wymagane jest już wdrożenie specjalnych mechanizmów dla zapewnienia
skutecznego monitorowania zagrożeń i podejmowania działań w celu ich eliminacji lub
przynajmniej znacznego ograniczenia.
Zdaniem Sądu, istota rezerwy na zarządzanie kryzysowe jest związana z wydatkami
nieprzewidzianymi, nieplanowanymi, które mogą powstać w sytuacji kryzysowej będącej
następstwem określonych zagrożeń. To, że zarządzanie kryzysowe polega m.in. na
zapobieganiu sytuacjom kryzysowym nie oznacza, iż z rezerwy na ten cel można dokonywać
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wydatków bez względu na okoliczności. Istotą rezerw jest bowiem to, że nie można ich na
etapie uchwalania budżetu podzielić na działy i rodzaje wydatków. Środki planowane
w rezerwach mają zabezpieczyć nagłe, nieprzewidziane wydatki. W tym zakresie podzielił
pogląd wyrażony w orzecznictwie sądów administracyjnych, iż przepisy powołane powyżej
należy interpretować systemowo, ale za każdym razem z uwzględnieniem okoliczności
faktycznych. Dostrzegł i przytoczył, także orzeczenia sądów administracyjnych oceniające
kwestie zapobiegania sytuacją kryzysowym na gruncie różnych stanów faktycznych, tj. jak
remont uszkodzonego w wyniku pożaru budynku, zakup samochodu bojowego dla jednostki
straży pożarnej, zapewnienie dowozu i noclegu w związku z autobusową katastrofą drogową
z udziałem wielu poszkodowanych i wydatki na zakup worków i piasku celem zabezpieczenia
mienia przed skutkami podtopień i ewentualnej powodzi.
Uwzględniając okoliczności sprawy Sąd uznał, że organ nadzorczy błędnie uznał, że
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została
rozdysponowana przez burmistrza na zadania, które nie mieszczą się w pojęciu sytuacji
kryzysowej i nie były związane z sytuacją zagrożenia w rozumieniu ustawy o zarządzaniu
kryzysowym.
Zdaniem Sądu, zdarzenie opisane w stanie faktycznym sprawy było sytuacją
kryzysową w rozumieniu u.z.k. W tę sytuację kryzysową wpisują się, także działania
prowadzone w bardzo trudnych warunkach zadymienia, zagrożenia życia, niemal
całodobowo, ze względu na samoczynne odnawianie się pożaru torfowiska, stwarzające
bezpośrednie niebezpieczeństwo zniszczenia przez ogień okolicznych gospodarstw
rolniczych i zabudowań mieszkalnych. W opinii Sądu zdarzenie polegające na pokryciu
kosztów prowadzonej akcji ratowniczej (tj. wypłaty dla strażaków, wyżywienie, paliwo) oraz
odtworzenia zniszczonej infrastruktury ratowniczej (tj. zakup sprzętu strażackiego - węży
strażackich, naprawy uszkodzonych samochodów gaśniczych i pomp gaśniczych), również
odpowiadają treści zarządzania kryzysowego. Były zatem działaniami odpowiadającymi
definicji zarządzania kryzysowego.
Słuszna zatem okazała się argumentacja burmistrza, uzasadniająca rozwiązanie
rezerwy. Okoliczność ta po analizie całokształtu sprawy nie budziła wątpliwości Sądu.
Odnosząc się do zamieszczonych w skardze zarzutów, Sąd uznał je za uzasadnione,
w zakresie naruszenia przepisów art. 3 pkt 1, art. 26 ust. 4 u.z.k. Organ nadzorczy naruszył
również przepis art. 259 ust. 1 u.f.p. Tym samym uznanie, iż wydatki o których mowa
w zarządzeniu burmistrza nie stanowią nieprzewidywalnych i nieplanowanych wydatków
powstałych w związku z sytuacją kryzysową, jest zdaniem Sądu błędne.
W zakresie zarzutu naruszenia art. 3 ust. 1 pkt 2 u.s.k.ż, Sąd uznał, iż przepisy tej
ustawy nie stanowiły przedmiotu analizy na gruncie niniejszej sprawy. Ustawa ta bowiem
dotyczy stanu nadzwyczajnego, a nie sytuacji kryzysowej. Różnice pomiędzy stanem
nadzwyczajnym, a sytuacja kryzysową zostały omówiona, przez Sąd we wcześniejszej
części rozważań. Zgodnie z tym zarzut ten należało uznać za nieuzasadniony.
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Z uwagi na powyższe Sąd uznał, iż organ nadzorczy w zaskarżonym akcie nadzoru
nie zdołał wykazać istotnego naruszenia prawa przez burmistrza. Tym samym, sąd za
uzasadniony uznał zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 u.s.g. i działając w oparciu o przepis art.
148 p.p.s.a. uchylił zaskarżoną uchwałę.

Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej i prawa prasowego.
W sprawach z zakresu podanej kategorii spraw przedmiot sporu dotyczył dostępu do
informacji publicznej i prawa prasowego (oznaczone symbolem 648). W 2019 r. WSA
w Szczecinie wydał 57 wyroków i 58 postanowień w sprawach tej kategorii.
Na uwagę zasługują niniejsze wyroki wydane przez tutejszy Sąd.
W wyroku z dnia 6 lutego 2019 r. o sygn. akt II SAB/Sz 163/18 Sąd stwierdził, że
organ dopuścił się bezczynności, zobowiązał Dziekana Uczelni wyższej. do rozpoznania
wniosku skarżącego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie 14 dni od
daty zwrotu akt organowi, stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym
naruszeniem prawa oraz zasądził od organu na rzecz skarżącego kwotę stu złotych tytułem
zwrotu kosztów postępowania sądowego.
W powyższej sprawie sporna była kwestia, czy informacja dotycząca tego, czy
pytania ze wszystkich egzaminów pisemnych jakie zostały przeprowadzone w sesji zimowej
roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych (z wyszczególnieniem, które
pytania zostały zadane, na którym z egzaminów, w jakiej dacie i z jakiego przedmiotu),
stanowi informację publiczną.
Sąd stwierdził, że przeprowadzanie egzaminów jest związane z działalnością
Wydziału - także w odniesieniu do egzaminu końcowego na studiach, bowiem to zdanie
wszystkich egzaminów cząstkowych umożliwia przystąpienie do niego. Również wyniki
przeprowadzonych egzaminów „cząstkowych" oddziałują na sytuację faktyczną i prawną
studentek i studentów, także np. w związku z możliwością uzyskania stypendium rektora dla
najlepszych studentów. Sąd nie mógł więc podzielić stanowiska organu wyrażonego
w odpowiedzi na skargę, stwierdzającego, że pytania z egzaminów przeprowadzanych
podczas sesji egzaminacyjnych w toku studiów mają charakter jedynie organizacyjny
i porządkowy, bowiem dają one jedynie odpowiedź na pytanie czy dany student dysponuje
wiedzą wystarczającą (konieczną) do zaliczenia kolejnych etapów studiów i nie powodują
one uzyskania tytułu zawodowego. Zatem zarówno treść pytań, jak i sposób organizacji
egzaminów cząstkowych, pozostają jedynie elementem organizacji wewnętrznej studiów.
W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie przyjąć należy stanowisko, że jawność
pytań egzaminacyjnych z poszczególnych egzaminów na kolejnych etapach studiów
stanowić będzie nie tylko wyraz jawności sfery publicznej, ale także narzędzie kontroli
społecznej nad jakością wykonywanych przez dany podmiot usług publicznych, do których
został powołany. Zarówno bowiem w interesie samej uczelni jak i społeczeństwa będzie
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wysoka jakość kształcenia studentów na poziomie wyższym na uczelni publicznej. Także
jawność taka niezbędna jest do zachowania rzetelności, prawidłowości i sprawiedliwości
przeprowadzanych egzaminów, a co za tym idzie zrównania szans wszystkich studiujących
na danej uczelni studentów.
Na marginesie Sąd wskazał, że jawność działalności, w tym upublicznienie pytań
z egzaminów z poszczególnych sesji egzaminacyjnych może korzystnie wpływać na
działalność oraz wizerunek uczelni publicznej, jako podmiotu motywującego studentów do
lepszego i pełniejszego przygotowania się do przeprowadzanych egzaminów, a co za tym
idzie – lepiej przygotowanych do wykonywanego po ukończeniu uczelni zawodu, co mogło
by przekładać się na dalsze korzyści dla samej jednostki edukacyjnej.
Wyrokiem z dnia 2 października 2019 r. o sygn. akt II SAB/Sz 54/19 Sąd, po
rozpoznaniu w trybie uproszczonym sprawy ze skargi na bezczynność Klubu Sportowego
w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddalił skargę.
W przedmiotowej sprawie skarżący zwrócił się do Klubu Sportowego o udostępnienie,
na podstawie art. 2 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacji dotyczącej
rozliczenia dotacji uzyskanych przez Klub w 2018 r., poprzez nadesłanie w formie
elektronicznej, na wskazany adres poczty elektronicznej, rozliczenia dotacji z kopiami umów,
rachunków, faktur, rozliczeń zaliczek oraz innych dokumentów wytworzonych w związku
z dotacją.
W związku z tak sformułowanym żądaniem niezbędne było ustalenie, czy w stanie
faktycznym niniejszej sprawy podmiot, do którego skierowano wniosek o udzielenie
informacji, jest podmiotem zobowiązanym do jej udostępniania. Niezbędne było przy tym
również rozstrzygnięcie, czy dane, o których udostępnienie zwrócił się skarżący, stanowią
informację publiczną, bowiem charakter żądanej informacji determinuje formę udzielonej
odpowiedzi.
W badanej sprawie - zdaniem Sądu - spełniony został zakres podmiotowy stosowania
wskazanej wyżej ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Sąd wskazał, że z art. 4 ust. 1 u.d.i.p. wynika wprost, że do udostępniania informacji
publicznej obowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania
publiczne, w szczególności: organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych
i zawodowych, podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne, albo osoby prawne samorządu
terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne, albo
jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące inne osoby lub
jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem
publicznym oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu
terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą
w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Powyższe oznacza, że do
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udzielenia informacji publicznej zobowiązane zostały nie tylko władze publiczne, lecz również
podmioty wykonujące zadania publiczne, niebędące organami władzy publicznej.
W zakresie podmiotowym wynikającym z cytowanego przepisu art. 4 ust. 1 u.d.i.p.
mieści się więc Klub Sportowy, który jak wynika z informacji zawartej na stronie internetowej
Klubu utrzymuje się wyłącznie ze środków gminnych. Zatem Klub jako podmiot dysponujący
majątkiem publicznym był zobowiązany do rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji
publicznej i do udostępnienia takiej lub do odmowy jej udostępnienia.
Przechodząc do zagadnienia objęcia zakresem przedmiotowym ustawy zgłoszonego
żądania Sąd wskazał, że informacja, jakiej domagał się skarżący od Klubu Sportowego
dotyczyła rozliczenia dotacji uzyskanych przez Klub w 2018 r., a więc była związana
z dysponowaniem majątkiem publicznym i miała charakter informacji publicznej. W dalszej
kolejności należało rozważyć, czy istotnie, jak twierdzi skarżący, Klub pozostaje
w bezczynności. W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 marca 2019 r. o udostępnienie
informacji publicznej poprzez nadesłanie żądanych dokumentów w formie elektronicznej,
w piśmie z dnia 12 kwietnia 2019 r., Klub poinformował wnioskodawcę, że nie posiada
obsługi biurowej i nie jest w stanie udostępnić żądanej informacji w proponowanym przez
wnioskodawcę trybie. Proponuje natomiast osobisty wgląd do dokumentów w kancelarii
księgowej obsługującej Klub, po uprzednim kontakcie telefonicznym z zarządem Klubu.
Sąd wyjaśnił, że stosownie do treści art. 14 ust. 1 u.d.i.p. 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. Jeżeli informacja
publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku,
podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach
braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób
lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie (art. 14 ust. 2 u.d.i.p.).
Biorąc powyższe pod uwagę Klub Sportowy miał obowiązek udostępnić informację
publiczną, o którą zwrócił się skarżący, ale tylko w ramach posiadanych możliwości, w tym
technicznych i osobowych.
W ocenie Sądu, umożliwienie skarżącemu osobistego wglądu do dokumentacji
objętej jego wnioskiem wyczerpuje obowiązki podmiotu zobowiązanego do udostępnienia
informacji. Okoliczność, że skarżący z możliwości tej nie skorzystał, nie uzasadnia uznania,
że Klub pozostaje w bezczynności. Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji
publicznej

poinformował

bowiem

wnioskodawcę

o

przyczynach

braku

możliwości

udostępnienia informacji w sposób wskazany we wniosku, określając jednocześnie sposób
i formę, w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie.
Nie można tym samym pod adresem Klubu skutecznie wyartykułować zarzutu bezczynności,
bowiem przyjęty przez niego tryb procedowania w odniesieniu do złożonego wniosku ocenić
należy jako prawidłowy.
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Z kolei w wyroku z dnia 28 listopada 2019 r., o sygn. akt II SAB/Sz 87/19 Sąd, po
rozpoznaniu w trybie uproszczonym sprawy ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie udostępnienia informacji
publicznej, oddalił skargę.
Z okoliczności powyższej sprawy wynika, że z uwagi na informację jaką skarżący
uzyskał, że jego skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zostanie odrzucone, w dniu
8 sierpnia 2019 r. wystąpił z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w tym zakresie.
Uwzględnienie skargi na bezczynność, zdaniem Sądu, wymagało w pierwszej
kolejności stwierdzenia, że Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ był zobowiązany do
udostępnienia informacji publicznej na wniosek skarżącego z 3 lipca 2019 r. Ocena w tym
zakresie jest determinowana przesłankami podmiotowymi i przedmiotowymi. Z faktu tego nie
wynika jednak automatycznie, że Dyrektor jest zobowiązany do udostępnienia informacji
publicznej. Aby taki obowiązek powstał, trzeba w warunkach konkretnej sprawy ustalić, że
żądana przez dany podmiot informacja ma charakter informacji publicznej.
Sąd stwierdził, że jedynie publiczny charakter żądanej informacji uzasadnia
przekonanie, iż podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej pozostaje
w bezczynności. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może być podstawą do
otrzymania informacji we własnej sprawie. Określenia istoty pojęcia „sprawa publiczna"
powinno się dokonywać na podstawie kryterium interesu ogólnego i jednostkowego.
Sprawami publicznymi nie będą zatem konkretne i indywidualne sprawy określonej osoby lub
podmiotu. W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że pisma składane
w indywidualnych sprawach, przez podmioty, których interesów sprawy te dotyczą, nie mają
waloru informacji publicznej. Ich przedmiotem nie jest problem, czy kwestia, która ma
znaczenie dla większej ilości osób, czy grup obywateli lub jest ważna dla funkcjonowania
organów państwa. Przedmiotem takiego pisma jest realizacja lub ochrona indywidualnych
interesów podmiotu, który pismo to składa. Wobec tego pismo takie nie dotyczy sprawy
publicznej i nie powinno być udostępniane w trybie u.d.i.p. Podobnie nie można przy pomocy
ustawy o dostępie do informacji publicznej starać się o uzyskanie informacji w swojej własnej
sprawie
W ocenie Sądu, okoliczności rozpoznawanej sprawy w sposób jednoznaczny
wskazują, że celem skarżącego jest uzyskanie informacji w jego indywidualnej sprawie,
służącej jego indywidualnym interesom, niemającej nic wspólnego ze sprawą publiczną.
Żądania skarżącego nie dotyczą problemów, czy kwestii, które mają znaczenie dla większej
ilości osób, czy grup obywateli, lub są ważne dla funkcjonowania organów państwa.
Przedmiotem żądań jest ochrona indywidualnych interesów skarżącego. Żądane informacje
nie są zatem informacją publiczną, gdyż w zaistniałych okolicznościach nie dotyczą sprawy
publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p., lecz sprawy prywatnej skarżącego. Konkluzją
tych rozważań jest stwierdzenie, że Dyrektor nie miał obowiązku udostępnienia informacji
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wskazanych przez skarżącego w piśmie z 8 sierpnia 2019 r., nie można zatem skutecznie
zarzucać organowi bezczynności.
Dodać należy, że w sprawach z zakresu informacji publicznej orzecznictwo tutejszego
Sądu stanowi kontynuację dotychczasowej linii przy uwzględnieniu uchwał Naczelnego Sądu
Administracyjnego oraz orzeczeń sądów administracyjnych.

Sprawy

z

zakresu

Pomoc

finansowa

i

inne

regulacje

związane

z członkostwem w Unii Europejskiej.
Środki unijne, dopłaty ze środków unijnych, pomoc udzielana w ramach polityki spójności,
subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych- oznaczenie
symbolu 655, Pomoc finansowa i inne regulacje związane z członkostwem w Unii
Europejskiej- opis symbolu 655.
Pierwsza kategorię spraw z ww. symbolu związana jest z różnymi płatnościami
przysługującymi rolnikom do działek rolnych. Większości sprawy te dotyczyły sporów między
producentami rolnymi, a organami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
dotyczącymi odmowy przyznania konkretnej płatności oraz kwestii zwrotu nadmiernie
pobranych płatności, a także przedawnienia możliwości dochodzenia zwrotu tych płatności.
Druga kategoria spraw dotyczyła sporów pomiędzy beneficjentami a organami dotyczyła
kwestii odmowy dofinansowania przez organ na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o

zasadach

realizacji

programów

w

zakresie

polityki

spójności

finansowanych

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217), dalej „u.p.s.” oraz ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018
r. poz. 140 ze zm.), dalej „u.r.l.”, zwrotu udzielonej pomocy finansowej w ramach funduszy
europejskich, w tym przedawnienia możliwości dochodzenia zwrotu pobranych środków,
także na podstawie

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki

rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 307), dalej „uzppr".
Poniżej wymieniono wyroki dotyczące konkretnych płatności z krótkim uzasadnieniem.
Przedmioty spraw w ramach symboli:
Płatności do gruntów rolnych, renta strukturalna - symbol 6550
- wyrok z dnia 21 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 625/19- przyznanie pomocy finansowej
z tytułu suszy, spór dotyczył kwestii ubezpieczenia upraw.
Organ stwierdził, że przyznana spółce pomoc finansowa została pomniejszona, gdyż
spółka nie posiadała ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie
rolnym. Zgodnie natomiast z § 13r ust. 1 pkt 2 rozporządzania Rady Ministrów z 27 stycznia
2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2015.187 ze zm.), dalej „rozporządzenie
RM”, Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki
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państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi
rolnemu w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane
wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej
30% danej uprawy. Organ

podkreślił fakt wystąpienia różnic w powierzchniach działek

i upraw, deklarowanych przez skarżącą z wnioskiem o udzielenie przedmiotowej pomocy
finansowej i w protokole z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym
lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego, z powierzchniami działek i upraw deklarowanych we wniosku
o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018. Sąd uznał, że organ prawidłowo przyjął,
że skarżąca nie ubezpieczyła na zakwestionowanej przez organy powierzchni upraw
kukurydzy i pszenicy jarej, bowiem nie zostały one wykazane w polisach ubezpieczeniowych,
a te mają charakter dokumentu urzędowego. W takiej sytuacji ubezpieczyciel obejmuje
bowiem ochroną ubezpieczeniową jedynie uprawy wskazane w polisie na poszczególnych
działkach ewidencyjnych (przytoczonych też w skardze), a więc ww. zakwestionowane
uprawy na tych 2 działkach nie były objęte taką ochroną.
- wyrok z dnia 24 października 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 498/19 - przyznanie pomocy
finansowej z tytułu suszy spór dotyczył czy polisa wykupiona przez innego rolnika,
obejmująca grunty skarżącego jest podstawą do przyjęcia, że ww. grunty były ubezpieczone
w rozumieniu § 13r ust. 1 pkt 2 rozporządzenia RM.
Zdaniem Sądu, rację ma skarżący, że wprawdzie z literalnego brzmienia § 13r ust. 12
rozporządzenia RM nie wynika obowiązek ubezpieczenia upraw osobiście przez producenta
rolnego, ale racjonalne jest przyjęcie, że strona była do tego uprawniona i powinna z tego
uprawnienia skorzystać. Istotą powołanych przepisów jest, by grunty, na których powstały
szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska klimatyczne, były ubezpieczone w taki
sposób, aby beneficjent mógł skorzystać z ubezpieczenia, niezależnie od tego, kto zawarł
polisę ubezpieczeniową. W związku z tym beneficjent nie musi być ubezpieczającym,
jednakże musi być osobą uprawnioną do skorzystania z praw wynikających z polisy, tak by
zminimalizować negatywne skutki spowodowane przez niekorzystne zjawiska klimatyczne
w prowadzonej działalności rolnej (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 29.08.2019 r., I SA/Ol
330/19). Natomiast z treści polisy nr 23816743, wystawionej na rzecz innego rolnika jako
ubezpieczającego i ubezpieczonego, nie wynika zastrzeżenie cesji praw z tej polisy na rzecz
skarżącego w odniesieniu do wydzierżawionej części spornej działki. Poza tym, dokonując
wykładni celowościowej przepisu § 13r ust. 12 rozporządzenia RM wskazać należy, że rolą
tego unormowania jest zmotywowanie producentów rolnych do ubezpieczania upraw rolnych
poprzez regulację zawierającą zagrożenie obniżenia im pomocy.
- wyrok z dnia 24 października 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 494/19 – błąd rolnika czy błąd
organu, możliwość nałożenia sankcji
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Organ podał, że rolnik mógł błędu uniknąć, gdyż wiedział o treści decyzji na rok 2015 w już
lutym 2017, tj. przed datą złożenia wniosku o płatność ekologiczną na rok 2017. Zdaniem
Sądu, rolnik mógł jedynie wiedzieć, że zgłoszenie gruntów w wariancie 11.1 do płatności
ekologicznej za rok 2017 spowoduje odmowę ich przyznania, lecz nie mógł wiedzieć, że
organ nałoży na niego z tego powodu sankcję. Tym bardziej, że nie nastąpiło to w decyzji za
rok 2016, a treść decyzji za rok 2016 i 2015 w zakresie rozumienia pojęcia powierzchni
stwierdzonej była taka sama. Dopiero w decyzji na rok 2017 organ I instancji na podstawie
tych samych przepisów inaczej ustalił powierzchnię stwierdzoną. Powierzchnia deklarowana
i powierzchnia stwierdzona za lata 2015-2016 były prawie identyczne, co powodowało, że
w wyniku ich porównania nie występowała różnica skutkująca nałożeniem sankcji na rolnika.
W ocenie Sądu, organ odwoławczy nie przeanalizował w sposób prawidłowy stanu
faktycznego w sprawie w oparciu o obowiązuje przepisy. Wyjaśnienie pojęcia powierzchni
stwierdzonej ma zasadniczy wpływ na możliwość zastosowania sankcji administracyjnej
w przypadku rolnika.
- wyrok z dnia 8 lipca 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 227/19 – skarga syndyka masy upadłości
w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością za zaległości z tytułu nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do
gruntów rolnych za 2004 r.
Organ ustalił odpowiedzialność syndyka działającego na rzecz rolnika byłego członka
zarządu spółki rolnej za zobowiązania tej spółki względem Agencji Restrukturyzacjii
Modernizacji Rolnictwa.
Syndyk jako skarżący podniósł zarzut dotyczący możliwości prowadzenia ww. postępowania
administracyjnego w stosunku do masy upadłości i syndyka na podstawie art. 144 ustawy
dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, dalej
„p.u.i.n."). Syndyk podał, że postępowanie prowadzone przez ARiMR nie dotyczy masy
upadłości, w związku z czym nie może być prowadzone przeciwko syndykowi. Według
skarżącego, uznanie odpowiedzialności syndyka w tej sprawie wskazywałoby, że to syndyk
zaciągnął powyższe zobowiązanie. Sumy do których zapłaty wzywa zaskarżona decyzja są
zobowiązaniem masy upadłości i winny być uregulowane przez syndyka z bieżących
środków masy – z czym się nie zgadza. Zdaniem skarżącego, kwoty wskazane
w zaskarżonej decyzji nie mogą być uregulowane z pominięciem innych wierzycieli,
albowiem z masy upadłości pokrywane są jedynie koszty postępowania oraz wydatki
niezbędne do osiągnięcia celu postępowania ponoszone zgodnie z art. 230 i 231 p.u.i.n. oraz
zobowiązania zaciągnięte przez syndyka po otwarciu postępowania upadłościowego.
Według skarżącego, wierzytelność wskazana w ww. decyzji może być dochodzona jedynie
w trybie art. 236 p.u.i.n. poprzez jej zgłoszenie do masy upadłości. Ponadto, zdaniem
syndyka, sporna wierzytelność nie podlega zaspokojeniu w trybie uprzywilejowanym
określonym w art. 230 ust. 2 i art. 343 ust. 1 i 2 p.u.i.n.
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Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, wskazując, że organ nie dokonał analizy przepisów p.u.i.n.
oraz art. 116 ustawy Ordynacja podatkowa. Sąd wskazał, że organ powinien jednoznacznie
ustalić do jakiej kategorii wierzytelności wg p.u.i.n. należy zakwalifikować sporną
wierzytelność i czy w efekcie postępowanie administracyjne dotyczy masy upadłości, gdyż
co do zasady, stosownie do art. 144 ust. 2 p.u.i.n., postępowania, o których mowa w ust. 1,
syndyk prowadzi na rzecz upadłego, lecz w imieniu własnym.
Polityka rozwoju i polityka spójności- symbol 6559
- wyrok z dnia 21 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 476/189- przedawnienie możliwości
dochodzenia zwrotu pobranych płatności unijnych.
Stosownie do art. 67 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2077, dalej u.f.p.), do spraw dotyczących należności, o których mowa w art.
60, nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23, 868, 996 i 1579)
i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Sąd podał, że do dnia 2 września 2017 r. ustawa o finansach publicznych nie zawierała
regulacji związanych z przedawnieniem prawa zwrotu środków przeznaczonych na realizację
programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie dotyczącej stanu prawnego przed 2 września
2017 r. o zwrot nienależnie pobranych płatności unijnych nie stosuje się przepisów o.p. (art.
70) dotyczących przedawnienia. Kwestia przedawnienia uregulowana jest w art. 3 ust. 1
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995r. w sprawie ochrony
interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. U. UE. L nr 312 poz.1 ze zm.).
- wyrok z dnia 20 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 584/19- możliwość prowadzenia
postępowania na podstawie wniosku spółki o wznowienie postępowania zakończonego
decyzją o zwrocie pobranych środków unijnych po złożeniu przez nią skargi kasacyjnej od
wyroku sądu oddalającego jej skargę na ww. decyzję o zwrocie tych środków.
Sąd wskazał, że zagadnienie dopuszczalności wznowienia, a następnie prowadzenia
postępowania

administracyjnego

zakończonego

wydaniem

decyzji

ostatecznej,

po

wniesieniu skargi na tę samą decyzję ostateczną do sądu administracyjnego w przeszłości
wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądowoadministracyjnym. Z brzmienia art. 56
p.p.s.a., wynika bowiem jedynie, że w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu
postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu
lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Ustawodawca
nie uregulował natomiast postępowania w sytuacji, która wystąpiła w rozpoznawanej
sprawie, a mianowicie gdy wniosek o wznowienie postępowania został złożony przez stronę
skarżącą już po wszczęciu postępowania sądowoadministracyjnego, czyli po wniesieniu do
sądu skargi. Sąd podał, że w uzasadnieniu uchwały z dnia 5 czerwca 2017 r., sygn. akt II
GPS 1/17, NSA wskazał, że skoro w art. 56 p.p.s.a. ustawodawca postanowił, że w razie
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wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany,
uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie
sądowe podlega zawieszeniu do czasu ich zakończenia, to należy a contrario przyjąć, iż nie
ma podstaw do zawieszenia postępowania sądowego w sytuacji, gdy administracyjne
postępowanie w trybie nadzwyczajnym zostało uruchomione po wniesieniu skargi. Jeżeli nie
ma podstaw do zawieszenia postępowania przed sądem administracyjnym, a sprawa nie
może być rozstrzygana jednocześnie w postępowaniu administracyjnym i sądowym, to organ
administracji ma obowiązek zawiesić administracyjne postępowanie nadzwyczajne do czasu
prawomocnego zakończenia sprawy zawisłej przed sądem administracyjnym. Natomiast
załatwienie sprawy i wydanie rozstrzygnięcia przez organ będzie możliwe dopiero po
wydaniu przez sąd prawomocnego orzeczenia. Rozpatrzenie sprawy przez sąd powinno być
zatem traktowane, tak jak rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, od którego zależy
rozpatrzenie sprawy w myśl art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a.
- wyrok z dnia 10 maja 2019 r. sygn. akt I SA/Sz 934/18- zwrot pobranych środków
finansowych przez Gminę, termin liczenia odsetek
Organ wskazał, że zwrot części pobranych środków finansowych przez Gminę wynika
z faktu, że wypłacone środki zawierały zrefundowane koszty podatku VAT ze środków
funduszy strukturalnych lub Funduszy Spójności, zaś Gmina odzyskała ten podatek ze
środków budżetu państwa i doszło do podwójnego finansowania tego wydatku. Gmina
wpłaciła na rachunek bankowy organu określoną kwotę tytułem zwrotu odzyskanego podatku
VAT.
Spór pomiędzy stronami dotyczy określenia terminu, od którego organ może naliczać odsetki
za opóźnienie w zwrocie nienależnego dofinansowania. Skarżąca kwestionuje zasadność
naliczenia takich odsetek w zaskarżonej decyzji od dnia złożenia przez Gminę do organu
podatkowego korekt deklaracji VAT, w których uwzględniła podatek naliczony z faktur
dokumentujących wydatki Gminy związane z realizowaniem w 2010 r. przedmiotowej
inwestycji.
Sąd oddalił skargę Gminy i podał, że kwalifikowalność poniesionych wydatków oceniania jest
nie tylko na etapie składania wniosku o dofinansowanie, ale również w trakcie realizacji oraz
po zakończeniu projektu, kiedy to beneficjent przedkłada kolejne wnioski o płatność.
Prawidłowo więc organ wskazał, że w sytuacji, kiedy organ w trakcie realizacji projektu lub
po jego zakończeniu uzna część lub całość wydatków za niekwalifikowalne, beneficjent jest
zobowiązany do zwrotu środków przekazanych na ich dofinansowanie, co znajduje
potwierdzenie w § 7 ust. 1 umowy o dofinansowanie. Podatek VAT jest wydatkiem
kwalifikowalnym jedynie do czasu, gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania
(obniżenia) takiego podatku, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o podatku od
towarów i usług. Z chwilą uzyskania przez beneficjenta takiego prawa podatek VAT przestaje
być wydatkiem kwalifikowalnym, zatem w razie wcześniejszego uzyskania dofinansowania
obejmującego kwotę takiego podatku, w tej części dofinansowanie staje się „pobrane
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nienależnie lub w nadmiernej wysokości" – stosownie do art. 207 ust. 1 pkt 3 ustawy
o finansach publicznych. Kwestia podmiotowości podatkowej gmin w omawianym zakresie
w orzecznictwie oraz w działaniach organów podatkowych ulegała zmianie w latach 20132015, biorąc także pod uwagę fakt, że gminy w różnych okresach podejmowały działania
zmierzające do odzyskania zapłaconego podatku VAT, ustawodawca w przepisach art. 17
i 18 ustawy 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów
i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację
projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub
od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 280), dalej „uozrp”, która weszła w życie
1 października 2016 r., uregulował różne sytuacje faktyczne.
Zdaniem Sądu, organ prawidłowo zastosował w sprawie art. 18 ust. 2 uozrp. Gmina,
która pobrała środki unijne przed dniem wejścia w życie przepisów uozrp i dokonała
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów
i usług finansowaną ze środków przeznaczonych na realizację projektów, również w ramach
korekty, o której mowa w art. 86 ust. 13 i 13a ustawy o podatku od towarów i usług, oraz
w trybie art. 91 ust. 7-8 ustawy o podatku od towarów i usług, i przed dniem wejścia w życie
ustawy nie dokonała z tego tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów,
jest obowiązana do niezwłocznego zwrotu tych środków. Środki przeznaczone na realizację
projektów podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi od dnia obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego, o którym mowa w ust. 1, do dnia dokonania ich zwrotu. Gmina, składając 22
grudnia 2014 r. korekty deklaracji za poszczególne okresy podatkowe uwzględniające kwoty
omawianego podatku naliczonego dokonała więc „obniżenia kwoty podatku należnego",
o czym mowa w art. 18 ust. 1 uozrp i art. 86 ust. 13 uptu. Tym samym na podstawie art. 18
ust. 2 uozrp odsetki od zwracanej przez Gminę kwoty dofinansowania należy liczyć od
wskazanego dnia, jako dnia obniżenia kwoty podatku należnego.
- wyrok z dnia 27 marca 2019 r. sygn. akt I SA/Sz 1044/18- odmowa przyznania pomocy,
Gmina ubiegała się o dofinansowanie przebudowy drogi. Zasady przyznania pomocy
w ramach ww. operacji wskazane zostały w rozporządzaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych",
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1414 ze zm.), dalej „rozporządzenie z 2015 r.". Zgodnie
z rozporządzeniem z 2015 r., kolejność przyznawania pomocy była ustalana od operacji,
która otrzymała największą liczbę punktów do operacji, która uzyskała ich najmniejsza liczbę.
We wniosku Gmina określiła, że projekt obejmować ma przebudowę drogi lokalnej co miało
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ułatwić mieszkańcom Gminy dostęp do drogi wojewódzkiej. Nadto operacja miała m.in.
zapewnić bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, „na której znajduje się budynek
użyteczności publicznej lub na której rozpoczęto budowę budynku użyteczności publicznej,
o ile budowa ta zostanie zakończona przed dniem złożenia wniosku o płatność końcową".
Organ odmówił przyznania dofinansowanie z uwagi, że we wniosku Gmina winna podać
dokładną nazwę oraz adres budynku użyteczności publicznej oraz zaznaczyć na załączonej
mapie/szkicu sytuacyjnym położenie budynku. Gmina zaś nie wskazał adresu budynku
użyteczności publicznej a na załączonej do wniosku mapie zaznaczyła jako obiekt
użyteczności publicznej -kapliczkę oraz parking, których to obiekty nie zaliczają się do
budynków o charakterze użyteczności publicznej. Organ wskazał, że jako budynki
użyteczności publicznej traktuje się budynki o charakterze użyteczności publicznej
definiowane zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Gmina nie spełniła więc wymaganego warunku
z § 11 ust. 5 rozporządzenia z 2015 r. Organ podał, że operacja, o współfinansowanie której
ubiegała się Gmina, uzyskała 12 punktów i znalazła się na 35 miejscu listy opublikowanej
przez organ i przekroczyła więcej niż o 50% dostępnych środków w ramach dostępnego
limitu.
Sąd oddalił skargę Gminy i podzielił stanowisko organu.

III. Działalność pozaorzecznicza.
W 2019 roku sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
uczestniczyli

w

konferencjach

szkoleniowych

zorganizowanych

przez

sądownictwo

administracyjne:
•

•

•
•

•

•

konferencja Izby Finansowej NSA i sędziów wojewódzkich sądów
administracyjnych orzekających w sprawach podatkowych, Warszawa 25-26
marca 2019 r;
warsztaty sędziowskie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek
Szkoleniowy Sądów Administracyjnych w Gorzowie Wlkp., 26–29 maja 2019
r.
w Wiechlicach;
konferencja dot. zagadnień reformy sądownictwa zorganizowana przez WSA
w Gorzowie Wlkp. w dniu 17 czerwca 2019 r.;
narada
sędziów
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego
Izby
Ogólnoadministracyjnej z udziałem przedstawicieli wojewódzkich sądów
administracyjnych w dniu 24 czerwca 2019 r;
konferencja Izby Finansowej NSA dla sędziów sądów administracyjnych
orzekających w sprawach podatkowych, Warszawa 14-15 października 2019
r;
konferencja
prezesów
wojewódzkich
sądów
administracyjnych,
zorganizowana przez NSA w Józefowie, w dniach 18-20 listopada 2019 r.;
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Prezes WSA w Szczecinie zorganizował szkolenie z bezpieczeństwa systemów
informatycznych dla sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziego

i innych

pracowników. Szkolenie odbyło się w siedzibie Sądu w dniach 15 i 19 listopada 2019 r.
Prezes WSA w Szczecinie uczestniczył w konferencjach naukowych:
•

Konferencji Naukowej pt. „Zmiany w technice prawodawczej po trzech
latach od ich wejścia w życie – perspektywa teoretyczna i praktyczna,
zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego w dniu 27 marca 2019 r.

•

III
w

Ogólnopolskiej
administracji”

Konferencji

zorganizowanej

Naukowej
przez

„Współdziałanie

Wydział

Administracji

i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wlkp. i Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie
Wlkp. W dniu 5 kwietnia 2019 r.;
Wiceprezes WSA w Szczecinie uczestniczyła w Forum Podatkowym Poznań 2019
„Podatki przyszłości”. Forum zorganizował Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby
Doradców Podatkowych w dniach 12 -14 maja 2019 r. w Poznaniu.
Referendarze sądowi i asystenci sędziów wzięli udział w szkoleniach:
•

szkolenie kwalifikacyjne dla asystentów sędziego, organizowane przez NSA;

•

konferencja asystentów sędziów nt. „Asystent sędziego sądu administracyjnego
– zagadnienia prawnoporównawcze i praktyczne”, zorganizowana przez NSA,
21-22.10.2019 r.;

•

warsztaty szkoleniowe dla asystentów sędziego i referendarzy sądowych
z WSA w: Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Wrocławiu,
zorganizowane przez WSA w Szczecinie w dniach 28-29.11.2019 r.
w Międzyzdrojach;

•

warsztaty dla referendarzy sądowych zorganizowane przez Regionalny
Ośrodek Szkoleniowy Sądów Administracyjnych w Gorzowie Wlkp., 2–4
grudnia 2019 r.

IV. Działalność Wydziału Informacji Sądowej
1. Zagadnienia ogólne
W omawianym okresie sprawozdawczym działalność Wydziału Informacji Sądowej
podobnie jak w latach poprzednich koncentrowała się głównie na:
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•

informowaniu stron i osób zainteresowanych o właściwości sądów administracyjnych
i stanie spraw załatwianych w sądzie oraz udostępnianiu do wglądu akt spraw,

•

udostępnianiu informacji publicznej o działalności Sądu,

•

prowadzeniu spraw petycji, skarg i wniosków,

•

obsłudze medialnej WSA w Szczecinie,

•

prowadzeniu statystyki sądowej,

•

prowadzeniu biblioteki.

Wydziałowi również powierzono prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej WSA w Szczecinie.

2. Udzielanie informacji i udostępnianie akt
W 2019 roku na żądanie stron, pełnomocników, uczestników postępowania i innych osób
zainteresowanych zgłaszane w formie ustnej podczas osobistej wizyty w siedzibie Sądu,
a także telefonicznie lub drogą elektroniczną, pracownicy WIS WSA w Szczecinie udzielili
kilkanaście tysięcy odpowiedzi. Pytania dotyczyły przede wszystkim stanu toczących się
postępowań

oraz

zakresu

sprawowanej

przez

sądy

administracyjne

kontroli

nad

działalnością administracji publicznej. W ramach udzielonych wyjaśnień wskazywano na
środki

prawne

przewidziane

administracyjnymi,

oraz

w

ustawie

obowiązki,

jakie

Prawo

o

spoczywają

postępowaniu
na

stronach

przed

sądami

postępowania

i konsekwencje ich niedopełnienia. Zadania realizowane były również w ramach współpracy
z innymi instytucjami i urzędami, sądami powszechnymi, prokuraturą i organami ścigania.
Wiele zapytań dotyczyło wdrożenia przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), głównie pytania dotyczyły informatyzacji
sądownictwa administracyjnego, wnoszenia do sądów administracyjnych pism procesowych
w formie elektronicznej, otrzymywania korespondencji sądowej w takiej formie oraz
udostępniania akt sądowych online.
Czytelnia akt udostępniła do wglądu akta 341 spraw.
3. Dostęp do informacji publicznej
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów
administracyjnych, WIS WSA realizował w 2019 r. obowiązki wynikające z ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
W trybie dostępu do informacji publicznej wpłynęło ogółem 36 wniosków; wszystkie wnioski
zostały załatwione pozytywnie poprzez bezpośrednie udzielenie informacji, ewentualnie
przez odesłanie do informacji zamieszczonych na stronie internetowej sądu. Użytkownicy
Internetu byli kierowani na stronę CBOSA NSA, na której mieli nieograniczony dostęp do
uzupełnianej na bieżąco bazy orzeczeń sądów administracyjnych.
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4. Strona podmiotowa BIP
5.
Stosownie do § 10 pkt 2 ust 4 h Zarządzenia Prezesa Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 czerwca 2019 r. nr 22/2019 w sprawie
wprowadzenia

Regulaminu

Organizacyjnego,

WIS

wykonuje

zadania

w

zakresie

prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Na stronie tej zamieszczane są m.in. informacje o działalności sądu, elektroniczny terminarz
rozpraw, przepisy prawne wewnętrzne oraz ogólne regulujące pracę sądu, formularze prawa
pomocy, dane o strukturze organizacyjnej sądu oraz informacje dot. dostępu do informacji
publicznej. Umieszczona jest także informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków
dotyczących działalności sądu. Udostępniane są też orzeczenia za pośrednictwem
utworzonej w Internecie Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (CBOSA).
Nadto

zamieszczono

obszerne

informacje

dot.

informatyzacji

sądownictwa

administracyjnego.
Strona podmiotowa BIP akutalizowana jest na bieżąco.
Mając na uwadze nałożone ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania
publiczne obowiązki dotyczące wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów
oraz

umożliwienie

generowania

urzędowego

poświadczenia

odbioru

dokumentów

elektronicznych, dostępne jest konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji
Publicznej (ePUAP), gdzie działa elektroniczna skrzynka podawcza, do której dostęp jest
umożliwiony na stronie podmiotowej BIP: www.szczecin.wsa.gov.pl
6. Skargi, wnioski i petycje
W Wydziale Informacji Sądowej zarejestrowano 80 spraw z zakresu skarg i wniosków,
ponadto wpłynęło 29 pism ponownych (są to kolejne pisma zarejestrowanej już sprawy).
Razem do rozpatrzenia było 109 pism i udzielenia odpowiedzi na te pisma. Podobnie jak w
latach

ubiegłych

skargi

dotyczyły

najczęściej

niezadowolenia

stron

z

przebiegu

postępowania sądowego i treści orzeczeń sądowych. Natomiast we wnioskach dominowały
zapytania o stan spraw (25), a także wyjaśnienie określonych zagadnień procesowych.
W ramach realizacji zadań z zakresu nadzoru NSA nad działalnością wojewódzkich
sądów administracyjnych część skarg składanych za pośrednictwem Prezesa WSA w
Szczecinie została przekazana wg właściwości do NSA.
Poniższa tabela przedstawia Ruch spraw w WIS WSA w Szczecinie:
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Rodzaj spraw

ogółem
wszystkie
sprawy
w wydziale
pozostało do załatwienia
spraw z 2018 r.
pisma pierwotne
(zarejestrowane
pod nowym
numerem, ilość
zgodna z ilością
spraw w spisie)
wpływ
pisma ponowne
w
(dołączane do
2019 r. sprawy z nadanym
już numerem, przy
piśmie
pierwotnym)
razem pism do
załatwienia
w 2019 r.
ilość spraw do załatwienia
w 2019 r.
(pozostałość + pisma
pierwotne)

sprawy załatwiane bezpośrednio
w wydziale
sprawy
sprawy dotyczące
dotyczące
działalności sądów
działalności
administracyjnych
innych
podmiotów

sprawy
przekazywane
przez wydział do
załatwienia
według
właściwości

1

0

1

0

80

65

8

7

29

15

13

1

109

80

21

8

81

65

9

7

załatwiono spraw w 2019 r.

80

64

9

7

pozostało do załatwienia
spraw w 2020 r.

1

1

0

0

7. Obsługa medialna Sądu
Realizowana była przez Panią Sędzię WSA Marię Mysiak – Przewodniczącego Wydziału
Informacji Sądowej - Rzecznika Prasowego Sądu. W ramach obsługi medialnej Sądu,
podobnie jak w latach poprzednich, udzielano dziennikarzom informacji dotyczących
przebiegu postępowania, jak i bieżącego orzecznictwa sądu administracyjnego.
8. Statystyka
Zgodnie z § 5 ust 1 pkt 4 Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów
administracyjnych

obowiązki

realizowane

były

przez

Wydziału

Informacji

Sądowej

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie również poprzez sporządzanie na
bieżąco sprawozdań statystycznych z ruchu spraw i sposobu ich załatwienia za
poszczególne miesiące i przekazywanie ich do WIS NSA. Ponadto kwartalnie sporządzano
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dane statystyczne odnośnie do spraw o wymierzenie organom administracji publicznej
grzywien w trybie art. 55 § 1, art. 112, art. 149 § 2 i art. 154 § 1 p.p.s.a.
Jak co roku sporządzano zbiorcze sprawozdania półroczne i roczne oraz wszelkie
sprawozdania szczegółowe (doraźne) na potrzeby tut. Sądu.
9. Biblioteka
Stosownie do § 5 pkt 1 ust 9 ww. Regulaminu do obowiązków WIS należy również
prowadzenie Biblioteki sądu, co jest związane z comiesięcznym zamawianiem pozycji
książkowych oraz prenumeraty prasy codziennej i specjalistycznej na potrzeby pracowników.
Księgozbiór w chwili obecnej wynosi 6219 egzemplarzy książkowych wycenionych na kwotę
531 753 zł.
Ponadto w 2019 roku zostały przekazane w postaci elektronicznej do Redakcji Dziennika
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wyroki dotyczące stwierdzenia
nieważności prawa miejscowego w sprawach o sygn. akt:
II SA/Sz 1333/16, II SA/Sz 446/17, II SA/Sz 1407/17, II SA/Sz 1408/17, II SA/Sz 1409/17,
II SA/Sz 1410/17, II SA/Sz 366/18, II SA/Sz 783/18, II SA/Sz 875/18, II SA/Sz 1139/18,
II SA/Sz 1262/18, II SA/Sz 1263/18, II SA/Sz 1265/18, II SA/Sz 1297/18, II SA/Sz 1336/18,
II SA/Sz 1546/18, II SA/Sz 5/19, II SA/Sz 226/19, II SA/Sz 402/19, II SA/SZ 347/19,
II GSK 1546/18.

143

Spis treści

Wprowadzenie
I. Wpływ skarg i wyniki postępowania sądowego

str.3-6

II. Orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
– zagadnienia wybrane
Sprawy z zakresu budownictwa (601)

str.7-13

Sprawy z zakresu utrzymania i ochrony dróg publicznych
I innych dróg (603, 6033 i 6031)

str.13-17

Sprawy z zakresu gier losowych i zakładów wzajemnych 6042

str.17-23

Sprawy z zakresu podatku od towarów i usług (6110),
Zobowiązania podatkowe (611)

str.23-28

Podatek akcyzowy(6111) i sprawy celne (630).

Str.28-32

Sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych (6112)

str.32-43

Sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (6113)

str.43-53

Sprawy z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa (6116)
spadku i darowizn (6114)

str.53-54

Sprawy z zakresu podatku od nieruchomości (6115)

str.54-81

Sprawy z zakresu świadczeń pieniężnych (6118), ulg płatniczych (6117)

str.86-96

Sprawy z zakresu ochrony środowiska (613)

str.97-99

Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego (615)

str.99-106

Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami (618)

str. 106

Sprawy z zakresu stosunków pracy (619)

str.106-110

Sprawy z zakresu pomocy społecznej (632, 6330, 6335)

str.110-120

Sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia (633, 6330)

str.121-123

Sprawy z zakresu skarg na uchwały jednostek samorządu
terytorialnego oraz skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze (639, 640, 641)

str.123-128

Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego (648)

str.128-132

Subwencje unijne, fundusze strukturalne (655)

str.132-138

IV. Działalność pozaorzecznicza

str.138-139

Konferencje sędziów, referendarzy sądowych i pracowników
V. Działalność Wydziału Informacji Sądowej

144

str. 139-143

