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Informacja o działalności 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 

w 2017 r. 

 

W 2017 roku zakres właściwości miejscowej Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie określony był przepisami § 1 pkt 5 

Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. 

w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich 

siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. nr 72, poz. 652) w brzmieniu nadanym 

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 

r. (Dz.U. nr 187, poz. 1927) oraz art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn. Dz.U. z 2012 r., 

poz. 270). 

Zgodnie z tymi regulacjami WSA w Krakowie rozpatrywał sprawy z zakresu 

działania organów administracji publicznej mających siedzibę na obszarze 

województwa małopolskiego. 

Sąd w Krakowie – stosownie do Rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania 

rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw 

z zakresu działania Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych (Dz.U. nr 72, poz. 653) rozpatrywał również sprawy dotyczące 

działania tego organu, a wszczynane przez osoby zamieszkałe na terenie 

województwa małopolskiego. 

Od 10 października 2008 r., zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta RP 

z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym 

wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego (Dz.U. nr 163, poz. 1016), Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Krakowie rozpoznaje sprawy z zakresu objętego w/w rozporządzeniem 
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inicjowane przez skarżących mających miejsce zamieszkania lub siedzibę 

w województwie małopolskim. 

Ponadto Sąd na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 

18 kwietnia 2011 roku w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim 

sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego 

Inspektora Transportu Drogowego (Dz.U. nr 89, poz. 506), rozpoznaje sprawy 

dotyczące nałożenia kar pieniężnych, o których mowa w art. 92 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym, wnoszone przez podmioty 

zamieszkałe lub mające swoją siedzibę na terenie województwa małopolskiego. 

Na koniec grudnia 2017 r. w WSA w Krakowie zatrudnionych było 

39 sędziów, przy liczbie etatów orzeczniczych wynoszącej 41. W toku 

pozostawała procedura obsadzania dwóch wolnych stanowisk sędziowskich. 

W dniu 24 stycznia 2017 r. Tadeusz Kiełkowski odebrał w Pałacu 

Prezydenckim akt powołania do pełnienia urzędu Sędziego Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie i z dniem 25 stycznia 2017 r. podjął obowiązki 

sędziowskie. 

Na stanowiskach referendarzy utrzymało się pełne zatrudnienie 

w wymiarze 5 osób. 

Liczba obsadzonych etatów asystentów sędziego wynosiła 22, w tym 5 

osób zatrudniono na czas określony, z tego 2 osoby były zatrudnione w 

niepełnym wymiarze na zasadach zastępstwa. 

W 2017 r. obsadzonych było 60,05 etatów urzędników sądowych, 17 etatów 

nieurzędniczych, w tym 8 osób zatrudniono na czas określony, z tego 3 na 

zasadach zastępstwa. 

Sędziowie: Dorota Dąbek, Iwona Niżnik-Dobosz, Mariusz Kotulski, Wojciech 

Jakimowicz, Kazimierz Bandarzewski, Krystyna Daniel, Paweł Dąbek, Hanna 

Knysiak-Sudyka i Tadeusz Kiełkowski – są jednocześnie pracownikami naukowo-

dydaktycznymi wyższych uczelni krakowskich. 
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A. Działalność pozaorzecznicza Sądu 

I. Współpraca zagraniczna Sądu 

W 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie kontynuował 

kontakty dotyczące wymiany informacji i doświadczeń w zakresie funkcjonowania 

sądownictwa administracyjnego z następującymi sądami: 

1) Stołeczny Sąd w Budapeszcie; 

2) Wyższy Sąd Administracyjny w Turyngii; 

3) Lwowski Apelacyjny Sąd Administracyjny; 

4) Miejski Sąd w Pradze; 

5) Sąd Wojewódzki w Bratysławie. 

Wyrazem tych kontaktów było m.in. zorganizowane w WSA w Krakowie 

w dniach 23-24.10.2017 r. seminarium na temat „Ukraina i Polska: stanowienie 

i rozwój prawa administracyjnego”. 

Przedmiotem seminarium były następujące zagadnienia: 

1) wybór na stanowisko sędziego i kwalifikacyjna ocena sędziów,  

2) kształtowanie Sądu Najwyższego na Ukrainie – procedura i wyniki, 

3) rozwój i stanowienie prawa administracyjnego na Ukrainie, 

4) jurysdykcja sądów administracyjnych na Ukrainie, 

5) organizacja i funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego w Polsce. 

Stronę ukraińską reprezentowali: 

− Prezes Lwowskiego Apelacyjnego Sądu Administracyjnego Serhij 

J. Bohaczenko, 

− członek Wyższej Kwalifikacyjnej Komisji Sędziów Ukrainy Paweł S. Łuciuk, 

− Prezes Lwowskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego Andrij 

Z. Lankiewicz, 

− Prezes Wołyńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego w Łucku 

Ołeksandr A. Łozowski, 

− Aleksandra Kiec. 

W seminarium uczestniczyli sędziowie i referendarze Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie. 
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II. Szkolenia i konferencje własne 

W dniu 22 czerwca 2017 r. w siedzibie Sądu sędzia WSA w Krakowie Hanna 

Knysiak-Sudyka przeprowadziła szkolenie dla sędziów, referendarzy sądowych 

i asystentów sędziów na temat „Wybrane zagadnienia dotyczące zmian 

wprowadzonych z dniem 1 czerwca 2017 r. w ustawie – Kodeks postępowania 

administracyjnego i w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi”. W szkoleniu wzięły udział 43 osoby. 

 

III. Konferencje i szkolenia zewnętrzne Sędziów i referendarzy sądowych 

 

W dniu 2 marca 2017 r. w Konferencji „Współczesne tendencje rozwojowe 

teorii i filozofii prawa“ w siedzibie NSA uczestniczyły Panie sędzie WSA 

w Krakowie: Halina Jakubiec i Krystyna Daniel.  

W dniach 20-21 marca 2017 r. w zorganizowanym przez Izbę Finansową 

NSA spotkaniu konferencyjno-szkoleniowym dla sędziów sądów 

administracyjnych orzekających w sprawach podatkowych uczestniczyli sędziowie 

WSA w Krakowie: Wiceprezes WSA Bogusław Wolas i SWSA Agnieszka 

Jakimowicz. 

W dniu 24 marca 2017 r. w Konferencji „Organ ochrony danych osobowych 

w obliczu wyzwań” zorganizowanej w Krakowie przez Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych uczestniczyli: Prezes WSA Andrzej Irla i SNSA 

Anna Szkodzińska – Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej. 

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w spotkaniu w Warszawie w siedzibie Sądu 

Najwyższego, połączonym z wręczeniem nagród w Konkursie Sędzia Europejski 

2016, uczestniczył Prezes Andrzej Irla. 

W dniach 22-24 maja 2017 r. w zorganizowanej przez NSA konferencji 

nt. „Ogólne i indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego” 

uczestniczyła Wiceprezes WSA w Krakowie sędzia NSA Anna Dumas. 

W dniach 29-30 maja 2017 r. w XI Konferencji naukowej nt. „Ordynacja 

podatkowa w teorii i praktyce” uczestniczył sędzia WSA w Krakowie Wiesław 

Kuśnierz. Konferencję w Augustowie zorganizował Uniwersytet w Białymstoku 

z udziałem innych instytucji oraz WSA w Białymstoku.  
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W dniach 5-6 czerwca 2017 r. w IX Ogólnopolskiej konferencji naukowej 

nt. „Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie 

działalności gospodarczej” uczestniczyli sędziowie WSA w Krakowie: 

Inga Gołowska, Stanisław Grzeszek, Ewa Michna, Jarosław Wiśniewski, Urszula 

Zięba. 

W dniach 5-7 czerwca 2017 r. w konferencji szkoleniowej organizowanej 

przez WSA w Warszawie nt. orzecznictwa wszystkich Izb NSA uczestniczyli 

Wiceprezes WSA w Krakowie sędzia WSA Bogusław Wolas i sędzia WSA 

w Krakowie Agnieszka Nawara – Dubiel. 

Na zaproszenie Szkoły Prawa Niemieckiego Prezes Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie Andrzej Irla w dniu 10 czerwca 2017 r. wziął udział 

w uroczystym zakończeniu jubileuszowego 20. Kursu Szkoły Prawa 

Niemieckiego. W trakcie ceremonii wykład okolicznościowy wygłosił 

prof. Johannes Masing, sędzia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.  

W dniu 26 września 2017 r. w konferencji zorganizowanej w Sądzie 

Najwyższym przez Court Watch Polska nt. „Zaufanie budowane przez 

komunikację. Trzy kroki do bycia zrozumiałym sędzią” uczestniczyli Prezes 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Andrzej Irla i sędziowie 

WSA w Krakowie: Beata Łomnicka, Ewa Michna, Maria Zawadzka.  

W dniach 26-27 września 2017 r. w spotkaniu konferencyjno-szkoleniowym 

zorganizowanym przez Izbę Finansową Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

dotyczącym problematyki zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego 

i ich wpływu na orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz znaczenia 

orzecznictwa TSUE dla stosowania prawa krajowego uczestniczyli Wiceprezes 

WSA w Krakowie Bogusław Wolas i sędzia WSA w Krakowie Agnieszka 

Jakimowicz. 

W dniach od 1 do 13 października 2017 r. w stażu zawodowym w Tribunale 

Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia w Trieście uczestniczyła sędzia 

WSA w Krakowie Urszula Zięba. 

W dniach 19- 20 października 2017 r. Prezes Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie Andrzej Irla brał udział w XI Seminarium 

Naukowym Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego nt. „Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego”. 
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W dniach 23-24 października 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie odbyło się seminarium nt. „Ukraina i Polska: 

stosowanie i rozwój prawa administracyjnego” z udziałem sędziów Lwowskiego 

Apelacyjnego Sądu Administracyjnego, okręgowych sądów administracyjnych we 

Lwowie i w Łucku, Wyższej Kwalifikacyjnej Komisji Sędziów Ukrainy oraz sędziów 

i referendarzy WSA w Krakowie.  

W dniach od 25 do 27 października 2017 r. w seminarium „The EU 

Preliminary Ruling Procedure”, organizowanym przez The European Judical 

Training Network w Konigs Wusterhausen uczestniczyła sędzia WSA w Krakowie 

Urszula Zięba. 

W dniu 10 listopada 2017 r. na zaproszenie Wojewody Małopolskiego, 

Prezes WSA w Krakowie uczestniczył w uroczystości z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości.  

W dniach 13-15 listopada 2017 r. w konferencji szkoleniowej, 

zorganizowanej w Józefowie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie, dotyczącej orzecznictwa wszystkich izb NSA uczestniczyli 

sędziowie WSA w Krakowie: Janusz Bociąga i Janusz Kasprzycki.  

Na zaproszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, w dniu 

14 listopada 2017 r. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 

Andrzej Irla brał udział w konferencji nt. „Wyzwania dla polskiego sądownictwa 

w 100-lecie jego odrodzenia”, która odbyła się w siedzibie Krajowej Rady 

Sądownictwa.  

W dniu 15 listopada 2017 r. w międzynarodowej konferencji naukowej nt. 

„Decentralizacja i centralizacja administracji – współczesny wymiar” 

zorganizowanej w ramach VIII Łódzkich Spotkań Prawniczych przez Wydział 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego udział wzięli: sędziowie WSA 

w Krakowie Kazimierz Bandarzewski i Mariusz Kotulski.  

Na zaproszenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes 

WSA w Krakowie Andrzej Irla brał udział w konferencji w 95. Rocznicę utworzenia 

Najwyższego Trybunału Administracyjnego, która odbyła się w dniu 4 grudnia 

2017 r. w siedzibie NSA. 

W dniu 7 grudnia 2017 r. Prezes WSA w Krakowie brał udział 

w VI Kongresie Prawa Medycznego, który odbył się w Collegium Novum UJ 

w Krakowie.  
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W dniu 8 grudnia 2017 r. Prezes WSA w Krakowie brał udział 

w międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Zarządzanie sądami a dostęp 

do wymiaru sprawiedliwości”, zorganizowanej w Krakowie przez Stowarzyszenie 

Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie MEDEL, Katedrę Postępowania 

Karnego i Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 

Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego.  

W dniu 19 grudnia 2017 r. Prezes WSA w Krakowie Andrzej Irla 

uczestniczył w spotkaniu Radców Prawnych w ramach Małopolskiego Forum 

Prawników Administracji Publicznej, na którym przedstawił aktualną problematykę 

orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. 

 

IV. Inne wydarzenia związane z sądownictwem administracyjnym 

27 lutego 2017 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Krakowie z udziałem Wiceprezesa NSA Prezesa Izby 

Finansowej Jana Rudowskiego. Przedmiotem Zgromadzenia było przyjęcie 

informacji o rocznej działalności WSA w Krakowie za 2016 r. 

W dniach 8-15 kwietnia 2017 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 

w Krakowie przebywał w charakterze hospitanta prof. Harald Dörig, sędzia 

i Zastępca Przewodniczącego I Senatu Federalnego Sądu Administracyjnego 

w Lipsku, wykładowca na Uniwersytecie w Jenie. Wizyta w WSA w Krakowie była 

poprzedzona pobytem sędziego Haralda Döriga w dniach 1-8 kwietnia b.r. 

w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Program wizyty w WSA w Krakowie 

obejmował: 

1) spotkania z Prezesem WSA w Krakowie – prezentację Sądu i jego działalności, 

2)  zapoznanie się z działalnością orzeczniczą Sądu (obecność na rozprawach – 

wokanda Wydziału II), 

3) spotkanie z sędziami – wykład na temat sądownictwa administracyjnego 

Republiki Federalnej Niemiec. 

Na wykładzie w dniu 12.04.2017r. „Sądownictwo administracyjne w 

Niemczech” obecnych było 39 sędziów, referendarzy i asystentów sędziów. O 

zainteresowaniu tematyką wykładu świadczył przebieg dyskusji. Sędzia Harald 

Dörig w okresie pobytu w Krakowie zapoznając się z historią i najważniejszymi 

zabytkami Krakowa zwiedził niektóre z zabytkowych obiektów. 
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W dniu 11 czerwca 2017 r. odbyły się obchody 35-lecia samorządu radców 

prawnych organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. 

Podczas uroczystości Prezesowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Krakowie Andrzejowi Irli został wręczony medal pamiątkowy 35-lecia samorządu 

zawodowego radców prawnych, za działalność na rzecz Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Krakowie i zasługi dla rozwoju samorządu radcowskiego. 

W dniach 6-8 września 2017r. Prezes WSA w Krakowie wziął udział w 

wizycie delegacji Naczelnego Sądu Administracyjnego w Federalnym Sądzie 

Administracyjnym Republiki Federalnej Niemiec w Lipsku. Prezes Andrzej Irla 

wygłosił podczas spotkania z sędziami tego sądu referat nt. „Podejście do 

przedsięwzięć infrastrukturalnych o znacznym rozmiarze”.  

W dniu 21 września 2017r. Prezes WSA w Krakowie brał udział w Wyższym 

Sądzie Administracyjnym Turyngii w Weimarze w uroczystości pożegnania 

dotychczasowego prezesa tego sądu prof. dr. Hartmuta Schwana i objęciu urzędu 

przez nowego prezesa dr. Klausa Hinkela.  

W dniu 28 września 2017r. Prezes WSA w Krakowie Andrzej Irla wziął 

udział w obchodach 100-lecia odrodzonego sądownictwa w Polsce, które odbyły 

się w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa.  

W dniu 12 października 2017 r. Prezes WSA w Krakowie uczestniczył w 

Instytucie Nauk Prawnych PAN w uroczystości poświęconej Systemowi Prawa 

Administracyjnego zorganizowanej przez C.H.Beck. 

Na zaproszenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Andrzej Irla brał udział w 

konferencji w 95. Rocznicę utworzenia Najwyższego Trybunału 

Administracyjnego, która odbyła się w dniu 4 grudnia 2017r. w siedzibie NSA. 
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V. Narady, zebrania i szkolenia wydziałowe (w wydziałach orzeczniczych 

Sądu) 

 

1. W 2017 r. w Wydziale I odbyły się 4 narady: 9 marca, 10 maja, 30 czerwca 

i 13 września 2017 r. 

Podczas spotkania w dniu 9 marca 2017 r. Pan Prezes Sądu przedstawił 

i omówił pisemne sprawozdanie sporządzone przez Zastępcę Dyrektora Biura 

Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego sędziego NSA Jerzego 

Siegienia wraz z wnioskami z lustracji przeprowadzonej w WSA Krakowie. W 

kontekście wyników lustracji Pan Prezes zwrócił uwagę na konieczność 

wypełniania przez Sędziów Wydziału I minimum pensum orzeczniczego. 

W drugiej części narady Pan Przewodniczący Wydziału I SWSA Bogusław 

Wolas przedstawił i omówił pismo Wiceprezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego Dyrektora Biura Orzecznictwa SNSA Marii Wiśniewskiej. 

Po przedstawieniu treści pisma oraz analizie art. 206 i 233 ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 

Skarbowej zebrani w większości zgodzili się, że w postępowaniach sądowych 

w sprawach związanych z wydawaniem interpretacji indywidualnych, w których 

stroną dotąd był minister właściwy dla spraw finansów publicznych – stosownie 

do art. 206 ust. 1 cytowanej ustawy – w prawa i obowiązki tegoż ministra przed 

sądem powinien wejść Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący omówił opracowanie Biura 

Orzecznictwa NSA pt.: „Działalność gospodarcza i działalność wykonywana 

osobiście, jako źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 

tle orzecznictwa sądów administracyjnych”. Zebrani zwrócili uwagę na wysoki 

poziom merytoryczny opracowania oraz jego walor praktyczny. 

W drugiej naradzie w dniu 10 maja 2017 r. Pan Przewodniczący Wydziału I 

omówił kwestię tzw. spraw starych i spraw zawieszonych. Wskazał 

na konieczność podejmowania tych spraw jak i również potrzebę monitorowania 

wszystkich zaległości z uwzględnieniem spraw zawieszonych. 

W drugiej części narady dokonano analizy notatki Biura Orzecznictwa NSA 

w sprawie orzecznictwa dotyczącego odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa 
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do samochodu osobowego wykorzystywanego do użytku mieszanego. Zebrani 

omówili orzecznictwo WSA i NSA w tych sprawach. 

Ponadto Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na zasady wyjaśniania 

w uzasadnieniach wyroków podstaw prawnych co do rozstrzygnięcia o kosztach 

postępowania, akcentując konieczność podana pełnej, aktualnej podstawy 

prawnej i dokładnych kwot pieniężnych ze wskazaniem co składa się na tę kwotę. 

W trakcie narady w dniu 30 czerwca 2017 r., w pierwszej kolejności Pan 

Przewodniczący przedstawił i omówił pismo Biura Orzecznictwa NSA dotyczące 

problematyki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie 

interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w kontekście klauzuli 

przeciwko unikaniu opodatkowania. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę 

na zagadnienie rozgraniczenia sytuacji, gdy w sprawie powinna być wydana 

interpretacji indywidualna względnie opinia zabezpieczająca. W tym celu 

umówiono aktualną linię orzeczniczą Wydziału oraz pozostałych sadów 

administracyjnych. Pan Przewodniczący Wydziału zwrócił uwagę na konieczność 

bieżącego monitorowania orzecznictwa NSA w tych sprawach. 

W drugiej części zebrania zreferowano bieżące sprawy Wydziału I. 

W dniu 13 września 2017 r. Pan Prezes przedstawił i omówił bieżące 

problemy Sądu, a następnie przedstawił dane statystyczne dotyczące wpływu 

spraw do Sądu z podziałem na wydziały orzecznicze z uwzględnieniem wpływu 

do Wydziału I i II. Ponadto przybliżył stan zaległości w poszczególnych 

wydziałach oraz wysokość obciążeń sędziów w nich orzekających. Przypomniał 

o zasadach dotyczących przydziału spraw oraz „pensum” każdego sędziego. 

Mając na względzie dysproporcję pomiędzy stanem zaległości w obu 

Wydziałach oraz wpływie nowych spraw w 2017 r., Pan Prezes poddał 

pod rozwagę by Sędziowie Wydziału I w przypadku utrzymującego się w dalszym 

ciągu zmniejszonego wpływu do Wydziału I wsparli orzeczniczo Wydział II. 

W drugiej części narady Przewodniczący Wydziału I omówił z zebranymi 

problematykę przedstawioną w opracowaniu Biura Orzecznictwa NSA 

pt.: ”Analiza stosowania przepisów art. 145a i 179a ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przez 
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wojewódzkie sądy administracyjne w okresie od 16 sierpnia 2017 r. 

do 31 stycznia 2017 r.”.  

2. W Wydziale II odbyły się 2 narady: 17 lutego i 25 maja 2017 r. 

Zebranie w dniu 17 lutego 2017 r. otworzył Pan Prezes Sądu, który omówił 

bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem sądu a dotyczące wpływu nowych 

spraw i danych dotyczących szybkości postępowania. Poruszył także sprawę 

obciążenia sędziów w poszczególnych Wydziałach, tzw. sprawy stare 

oraz kwestie związane z obsadzaniem etatów sędziowskich i pracowników 

sekretariatu. 

Następnie p.o. Przewodnicząca Wydziału II SWSA Aldona Gąsecka-Duda 

poruszyła sprawę przedkładanych przez profesjonalnych pełnomocników 

działających z urzędu opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej 

oraz konieczności dokonania przez sędziego oceny czy należy jedynie stronie 

doręczyć odpis opinii z pouczeniem o terminie do wniesienia skargi kasacyjnej 

czy także zawiadomienie okręgowej rady adwokackiej lub okręgowej izby radców 

prawnych w sytuacji, kiedy opinia nie została sporządzona z zachowaniem zasad 

należytej staranności. Następnie Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę 

uczestnikom narady na konieczność przeglądania spraw już zakończonych, co do 

dalszych czynności przed archiwizacją akt. 

Ponadto omówiono problem żądań udostępnienia w ramach informacji 

publicznej akt sprawy czy też ujawnienia kwestii związanych z prowadzonymi 

w sądzie sprawami. 

W kolejnej części Pani Przewodnicząca przedstawiła opracowanie i analizę 

orzecznictwa Biura Orzecznictwa NSA pt.: „Węzłowe problemy w orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym na tle ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, „Prawna kwalifikacja stacji bazowej telefonii 

komórkowej w procesie inwestycyjnym – wybrane zagadnienia” i „Zastosowanie 

środków komunikacji elektronicznej w procedurze sądowoadministracyjnej oraz 

w procedurach administracyjnych w orzecznictwie sądów administracyjnych”.  

Podczas narady w dniu 25 maja 2017 r. omówiono zasady prawidłowego 

sporządzania uzasadnień w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania. 

Zebrani ustalili, że rozstrzygnięcia powinny zawierać osobno podstawę prawną 
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i dokładne kwoty co do zasądzonej opłaty sądowej, wskazanie wysokości oraz 

odrębnie podstawę prawną i kwotę co do pozostałych kosztów postępowania, 

w tym m.in. kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika. 

Następnie prowadząca omówiła opracowanie Biura Orzecznictwa NSA: 

„Kary pieniężne w prawie administracyjnym”. 

W kolejnej części przedstawiono bieżące sprawy organizacyjne Wydziału. 

Między innymi omówiono zasady kontroli przez sędziów sprawozdawców 

zarządzeń wydawanych przez referendarzy sądowych tak, aby uzupełnienie 

braków formalnych skarg było najszybsze; ustalono, że protokolant posiedzeń 

sądowych, na termin rozprawy będzie przygotowywał wydruk z internetowego 

śledzenia doręczeń przesyłek pocztowych, co do których potwierdzenie odbioru 

nie wpłynęło do akt na dzień przed rozprawą w celu uniknięcia opóźnień 

w rozpoznawaniu spraw. 

3. W Wydziale III odbyły się 4 narady: 13 marca, 10 kwietnia, 5 czerwca 

i 25 września 2017 r. 

W pierwszej naradzie wziął udział Pan Prezes Sądu, który poinformował 

zebranych o uchwale Kolegium Sądu o orzekaniu sędziów Wydziału I w Wydziale 

III do końca czerwca 2017 r. Przedstawił także kwestie związane z ruchem spraw 

w Sądzie oraz obciążeniem sędziów. 

Następnie Pani Przewodnicząca Wydziału III omówiła sprawy bieżące m.in. 

zwróciła uwagę na: prawidłowe udostępnianie publicznie orzeczeń wydawanych 

w trybie uproszczonym; zwrot wpisu sądowego w pełnej kwocie, bez potrącania 

opłaty za przekaz pocztowy oraz przypomniała, że decyzję o udostępnieniu akt 

sądowych podejmuje Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej, a nie sędzia 

sprawozdawca.  

W kolejnej części omówiono sprawę o wymeldowanie, w której skarżący był 

reprezentowany przez kuratora, gdyż jego miejsce pobytu nie jest znane.  

Ponadto sędziowie prelegenci omówili opracowania przesłane przez Biuro 

Orzecznictwa NSA pt.: „Świadczenia z funduszu alimentacyjnego”, „Przesłanki 

nabycia i utraty statusu osoby bezrobotnej w świetle orzecznictwa Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z lat 2010-2016”, „Zastosowanie środków komunikacji 

elektronicznej w procedurze sądowoadministracyjnej oraz w procedurach 
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administracyjnych w orzecznictwie sadów administracyjnych” i „Procedury 

wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków. Analiza orzecznictwa”. 

Kolejna narada sędziów odbyła się w dniu 10 kwietna 2017 r. 

Na początku zebrania Pani Przewodnicząca Wydziału III zwróciła uwagę 

na zachowanie sędziów na sali rozpraw, podkreślając szczególna rolę 

przewodniczącego składu orzekającego. 

Ponadto Pan SWSA Janusz Bociąga zwrócił uwagę, że sąd administracyjny 

badając legalność zaskarżonej decyzji nie powinien dopytywać strony o jej 

sytuację materialną i życiową, a następnie odnotowywać to w protokole rozprawy, 

ponieważ te okoliczności nie decydują o rozstrzygnięciu istoty sprawy. 

Przeciwnego zdania było trzech sędziów, którzy wskazali, że okoliczności 

te powinny być odnotowane w protokole, a w uzasadnieniu Sąd powinien 

podkreślić, że decyzje wydawane są na podstawie przepisów prawa. Organ 

stosuje te przepisy, a sąd kontroluje czy zostały one prawidłowo zastosowane. 

W dalszej części Pan SWSA Janusz Bociąga przedstawił zebranym 

5 uchwał podjętych podczas Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów 

Apelacyjnych i Sądów Okręgowych z dnia 20 marca 2017 r. oraz opinię NSA 

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS. 

Na koniec narady zebrani Sędziowie w wyniku tajnego głosowania wybrali 

przedstawicieli Wydziału na kandydatów do Kolegium Sądu. Największą ilość 

głosów zdobyli: Sędzia NSA Krystyna Kutzner i Sędzia WSA Kazimierz 

Bandarzewski. 

Trzecia narada odbyła się w dniu 5 czerwca 2017 r. w obecności Pana 

Prezesa Sądu, który poinformował Sędziów, że w dalszym ciągu odnotowuje się 

spadek wpływu spraw do sadów administracyjnych oraz przedstawił wpływ i 

załatwienia spraw za okres od tycznia do maja 2017 r.  

Ponadto Pan Prezes przypomniał o zaleceniach Biura Orzecznictwa o ilości 

wyznaczonych wokand w miesiącu i ilości spraw na każdej wokandzie. 

Dodatkowo wskazał na potrzebę likwidacji zaległych 33 spraw, które głównie 

dotyczą skarg na decyzje w przedmiocie gier hazardowych, poprzez zwrócenie 

się do organów celnych o rozważenie możliwości ich podjęcia. 
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Następnie Pan Prezes przedstawił problem stabilności orzecznictwa na tle 

innych sądów administracyjnych. W stosunku do spraw rozpoznanych przez WSA 

w Krakowie w 2016 r. NSA uwzględnił 1,49% skarg. Powyższe wyniki wskazują 

na dobra stabilność orzecznictwa Sądu. 

W dalszej części narady omówiono sprawę, w której NSA stwierdził 

bezczynność WSA w Krakowie. Zebrani Sędziowie zwrócili uwagę, że powyższa 

sprawa jest jedną z ok. 260 spraw, jakie ma ten skarżący w tut. Sądzie. 

W zdecydowanej większości są one załatwiane w stosunkowo krótkim czasie 

od daty ich wpływu, najczęściej skargi są odrzucane lub oddalane. Natomiast 

tylko w nielicznych wnoszone są skargi kasacyjne, w pozostałych sprawach 

składa szereg wniosków takich jak o wykładnię orzeczenia lub „uzupełnienie 

postępowania”, których celem nie jest przyznanie jakiegokolwiek prawa lub 

uprawnienia. Pani Przewodnicząca Wydziału III zwróciła uwagę, że nie wszystkie 

sprawy tego skarżącego dotyczą stosunku pracy i stosunku służbowego i jako 

takie są objęte ustawowym zwolnieniem od wpisu; skargi dotyczące odmowy 

wydania zaświadczenia podlegają opłatom na zasadach ogólnych. 

Na koniec Pani Przewodnicząca Wydziału III poinformowała Sędziów, że w 

dniu 16 maja 2017 r. odbyła się narada zorganizowana przez Wydział Informacji 

Sądowej, której celem było zwrócenie uwagi na nieprawidłowości związane z 

anonimizacją orzeczeń. 

Ostatnia narada Wydziału odbyła się 25 września 2017 r. W pierwszej części 

zebrania obecny był Pan Prezes Sądu, który poinformował, że w dalszym ciągu 

monitorowane jest obciążenie Sędziów WSA w Krakowie. Przedstawił także 

analizę nadesłaną przez Biuro Orzecznictwa NSA, z której wynika, że w pierwszej 

połowie 2017 r. odnotowano spadek wpływu spraw do tut. Sądu. Dodatkowo 

zwrócił uwagę, że w maju 2017 r. większość Sędziów Wydziału III nie miało 

wyznaczonych 16 spraw w czterech wokandach. 

Pani Przewodnicząca Wydziału III stwierdziła, że w maju 2017 r. nie było na 

tyle spraw, żeby każdemu sędziemu wyznaczyć 4 wokandy z 4 sprawami. 

Podkreśliła, że od września 2017 r. wyznaczane się wokandy w pełnym wymiarze.  

Dodatkowo wskazała, że w tym okresie sytuację skomplikowała zmiana polityki 

orzekania w stosunku do jednego ze skarżących, który ma zarejestrowanych 

ok. 300 spraw. Do maja 2017 r. we wszystkich tych sprawach od skarżącego nie 
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pobierano opłat, jednak z uwagi na treść orzeczeń NSA, np. w skargach 

dotyczących odmowy wydania zaświadczenia uznano, że nie należą one 

do kategorii spraw ze stosunku służbowego i podlegają opłatom na zasadach 

ogólnych. W konsekwencji tego skarżący był wzywany o uiszczenie wpisu od 

takich skarg. W wyniku tego kilka spraw zostało zdjętych z posiedzenia 

uproszczonego. Na skutek składanych przez skarżącego zażaleń, 

NSA postanowieniami uchylił zarządzenia Przewodniczącej Wydziału III 

o wezwaniu do uiszczenia wpisu. W konsekwencji Pani Przewodnicząca Wydziału 

III uchyliła zarządzenia wzywające skarżącego o wpis w pozostałych sprawach. 

W drugiej części narady Pani Przewodnicząca Wydziału III omówiła ruch 

spraw sierpniu 2017 r. Poinformowała, że obecnie największą grupą spraw 

oczekującą na rozpoznanie są skargi funkcjonariuszy celnych związane 

z przekształceniem ich dotychczasowych stosunków służbowych. Kolejną liczną 

grupą spraw są skargi szpitali na decyzje Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Krakowie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa 

do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

Następnie dyskutowano o rozbieżności orzecznictwa w sprawach 

dotyczących świadczenia wychowawczego tzw. 500+. Kontrowersyjnym 

problemem jest kwestia dotycząca ustalania składu rodziny wnioskodawcy, 

a mianowicie czy dopuszczalne jest uznanie pisemnego porozumienia rodziców 

żyjących w rozłączeniu (po rozwodzie) o naprzemiennym sprawowaniu opieki nad 

wspólnym dzieckiem, czy też w każdym przypadku należy żądać orzeczenia sądu 

w tym zakresie. Czterech z obecnych Sędziów jest zdania, że wystarczające jest 

pisemne porozumienie rodziców dziecka, ponieważ nieuzasadnione jest żądanie 

orzeczenia sądu, gdy opieka naprzemienna sprawowana jest zgodnie. 

Dwóch Sędziów jest zdania, że tylko sąd uprawniony jest do ustalenia 

naprzemiennej opieki rodziców nad dzieckiem, co wynika z literalnego brzmienia 

art. 2 pkt 16 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 

W dalszej kolejności omówiono problem tzw. „uporczywych skarżących”, 

tj. takich, którzy inicjują liczne postępowania sądowe. Pani Przewodnicząca 

Wydziału III zwróciła na postanowienie NSA z dnia 28 marca 2017 r.  

(I OZ 143/17), w którym sąd stwierdził, że składanie licznych skarg, wniosków 

i zażaleń przez tę samą stronę, wszczynanie wielu postępowań sądowych, 

tylko pozornie ma charakter spraw administracyjnych, ponieważ celem strony nie 
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jest faktyczna ochrona jej praw, lecz samo inicjowanie postępowań. 

Takie działania należy traktować jako nadużycie prawa do sądu. 

Ponadto Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę na konieczność 

wskazywania w uzasadnieniach wyroków podstaw prawnych dotyczących 

przyznawania zwrotu kosztów postępowania. Uchybienia w tym zakresie 

wskazało Biuro Orzecznictwa NSA. 

Na zakończenie Pani Przewodnicząca przypomniała, że wnoszenie pism 

drogą elektroniczną nie jest skuteczne i w każdym przypadku należy wzywać 

strony o podpis, nawet w sytuacji, gdy pismo opatrzone jest podpisem 

elektronicznym. Datą wniesienia takiego pisma jest chwila wpływu danych 

do systemu informatycznego Sądu. 

 

VI. Szkolenia pracowników 

W kwietniu i maju 2017 r. w siedzibie Sądu odbył się prowadzony przez 

wykwalifikowanych ratowników medycznych cykl szkoleń w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy, w którym uczestniczyło łącznie 60 pracowników. 

W maju i czerwcu 2017 r. w siedzibie Sądu odbyły się szkolenia w zakresie 

profilaktyki zdrowotnej nt. „Stres w miejscu pracy” oraz „Zapobieganie 

negatywnym skutkom zdrowotnym pracy przy komputerze”. W szkoleniach 

prowadzonych przez Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy udział wzięło 

76 pracowników.  

W dniu 20 września 2017 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 

w Krakowie odbyło się szkolenie dotyczące anonimizacji orzeczeń za pomocą 

programu Gall Anonimizacja. W szkoleniu uczestniczyło 16 pracowników - 

urzędników sądowych. 

W dniach 20-21 września 2017 r. w VII Powszechnym Zjeździe Archiwistów 

Polskich uczestniczyła Katarzyna Nusbaumer, odpowiedzialna za prowadzenie 

archiwum WSA w Krakowie.  

W dniach 9-10 października 2017 r. w szkoleniu nt. „Zamówienia publiczne 

od A do Z – praktycznie i z przykładami – warsztaty dla osób przygotowujących 

postępowanie i członków komisji przetargowych. Nowe rozporządzenie dotyczące 

środków komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych” uczestniczył 
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Mariusz Kawa – odpowiedzialny w WSA w Krakowie za organizację i prowadzenie 

zamówień publicznych.  

W dniu 10 października 2017 r. w szkoleniu nt. „Nowe wytyczne oraz zmiany 

ustaw dotyczące środków trwałych, nowe zasady gospodarki niektórymi 

składnikami majątku Skarbu Państwa oraz zmiany w 2017 r. dotyczące 

klasyfikacji budżetowej” uczestniczyła Główna księgowa WSA w Krakowie, 

Kierownik Oddziału finansowo-budżetowego Cecylia Marzec.  

W dniach 17 i 18 października 2017 r. w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Krakowie odbyło się szkolenie nt. „Komunikacja 

interpersonalna”. W szkoleniu uczestniczyło 39 pracowników - urzędników 

sądowych. 

W dniu 15 listopada 2017 r. w międzynarodowej konferencji naukowej 

nt. „Decentralizacja i centralizacja administracji – współczesny wymiar” 

zorganizowanej w ramach VIII Łódzkich Spotkań Prawniczych przez Wydział 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego udział brała Ewelina Dziuban – 

starszy asystent sędziego. 

W dniu 17 listopada 2017 r. w zorganizowanej przez Naczelny Sąd 

Administracyjny naradzie poświęconej planowaniu i wykonaniu budżetu 

sądownictwa administracyjnego oraz w szkoleniu nt. „Zarządzanie ryzykiem 

w komórce finansowo-budżetowej w ramach kontroli zarządczej” uczestniczyła 

Główna księgowa WSA w Krakowie, Kierownik Oddziału finansowo-budżetowego 

Cecylia Marzec.  

W dniu 27 listopada 2017 r. w zorganizowanym przez Naczelny Sąd 

Administracyjny seminarium dla asystentów sędziów nt. „Spółki, jako strony 

w postępowaniu sądowoadministracyjnym” uczestniczyli starsi asystenci 

sędziego: Magdalena Gawlikowska, Ewelina Jania, Patrycja Tomczyk i Katarzyna 

Klepacka. 

W dniu 28 listopada 2017 r. w szkoleniu nt. „Nowe rozporządzenie 

w sprawie rachunkowości oraz planów kont jednostek sektora finansów 

publicznych” uczestniczyła Główna księgowa WSA w Krakowie, 

Kierownik Oddziału finansowo-budżetowego Cecylia Marzec oraz Główny 

specjalista oddziału finansowo-budżetowego Agnieszka Słaboń.  
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W dniach 5-7 grudnia 2017 r. w spotkaniu nt. „Transformacja cyfrowa – 

bezpieczeństwo w dobie cyfryzacji” uczestniczył Główny specjalista 

Piotr Rynduch. 

W dniu 14 grudnia 2017 r. Dyrektor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Krakowie Franciszek Bieniek uczestniczył w Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym w naradzie szkoleniowej dotyczącej ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ze szczególnym uwzględnieniem 

nowelizacji tej ustawy dokonanej ustawą z dnia 12 lipca bieżącego roku. 

Poruszony został aspekt prawnoporównawczy i odpowiedniego stosowania tego 

aktu prawnego w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 25 lipca 2002 r. – 

Prawo o ustroju sądów administracyjnych.  

W drugiej połowie grudnia 2017 r. WSA w Krakowie zorganizował cykl 

szkoleń z programu Excel 2016, w którym uczestniczyło 36 pracowników 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Szkolenie przeprowadziła 

firma Comarch S.A. 

 

Podsumowanie udziału w konferencjach i szkoleniach 

 

W 2017 roku sędziowie i pracownicy WSA w Krakowie brali udział w 75 

różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach (sędziowie: 44 szkolenia 

i konferencje, pracownicy administracyjno-sądowi: 31 szkoleń). Ponadto WSA 

w Krakowie współdziałał z Kancelarią Prezesa NSA w organizacji i zapewnieniu 

sprawnego przebiegu w dniach 17-18 września 2017 r. w Krakowie (w Collegium 

Maius UJ) seminarium Stowarzyszenia Najwyższych Sądów Administracyjnych i 

Rad Stanu Unii Europejskiej (ACA Europe) na temat „Porządek publiczny, 

bezpieczeństwo narodowe i prawa obywateli państw trzecich w sprawach 

dotyczących migracji i obywatelstwa”. 
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VII. Główne działania techniczno-organizacyjne mające na celu 

zapewnienie warunków sprawnego orzecznictwa zrealizowane w 2017 

roku 

W WSA w Krakowie w roku 2017 kontynuowane były zakupy wyposażenia 

oraz realizowane zadania techniczno-remontowe mające na celu zapewnienie 

odpowiednich warunków pracy. Były to m.in.: 

− prace malarsko-remontowe w pomieszczeniach biurowych i socjalnych 

wytypowanych podczas corocznych przeglądów i oceny zużycia eksploatacyjnego 

pomieszczeń; 

− poprawa oświetlenia w pomieszczeniach biurowych połączona 

z uzyskaniem oszczędności zużycia energii (oświetlenie ledowe); 

− wymiana zużytych rolet okiennych; 

− zakupy wyposażenia biurowego oraz sprzętu komputerowego 

wraz z urządzeniami peryferyjnymi (komputery, monitory, drukarki, kopiarki itp.). 
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B. Działalność orzecznicza Sądu 

 

I. Wpływ i załatwienie spraw 

 

W roku 2017 odnotowano spadek wpływu skarg na akty i inne czynności 

(SA) oraz bezczynność (SAB) o 207. Łącznie wpłynęło 5 096 takich skarg. 

W porównaniu z ubiegłym 2016 rokiem, kiedy wpłynęło 5 303 skarg, spadek 

wyniósł 3,9 %. 

 

Podmioty wnoszące skargi: 

 - osoby fizyczne  4 504 

 - osoby prawne  1 292 

 - organizacje społeczne  26 

 - prokuratorzy 107 

 - Rzecznik Praw Obywatelskich 4 

  

Przedmiot skarg: 

Skargi na akty i inne czynności dotyczyły działalności następujących 

organów administracji: 

1 593 (30,88 %) - skarg na działalność Samorządowych 

Kolegiów Odwoławczych, 

1 340 (25,98 %) - skarg na działalność terenowych organów 

administracji rządowej, 

952 (18,46 %) - skargi na działalność Izb Administracji 

Skarbowej, w tym: 

296  - skargi na działalność Izb Skarbowych i 

Urzędów Kontroli Skarbowej, 

134 - skargi na działalność Izb Celnych, 

350 (6,79 %) - skarg na działalność ministrów, centralnych 

organów administracji rządowej i innych 

naczelnych organów, 

923 (17,89 %) - skarg na działalność innych organów. 
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Problematyka spraw, struktura skarg na akty i inne czynności (4 643) 

przedstawia się następująco: 

 

1 100 (23,69 %) - podatki i inne świadczenia pieniężne, 

do których mają zastosowanie przepisy 

Ordynacji podatkowej oraz egzekucja 

tych świadczeń pieniężnych, 

616 (13,27 %) - budownictwo, nadzór architektoniczno-

budowlany i specjalistyczny, ochrona 

przeciwpożarowa, 

389 (8,38 %) - sprawy zagospodarowania przestrzennego, 

384 (8,27 %) - pomoc społeczna, 

223 (4,80 %) - utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych 

dróg ogólnodostępnych, 

213 (4,59 %) - wywłaszczenie i zwrot nieruchomości, 

181 (3,90 %) - sprawy ubezpieczeń zdrowotnych, 

178 (3,83 %) - działalność gospodarcza, w tym z udziałem 

podmiotów zagranicznych, 

152 (3,27 %) - ochrona środowiska i ochrona przyrody, 

138 (2,97 %) - środki publiczne, 

132 (2,84 %) - rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie 

nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona 

gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, 

119 (2,56 %) - stosunek pracy i stosunki służbowe, sprawy 

z zakresu inspekcji pracy, 

116 (2,50 %) - subwencje unijne, fundusze strukturalne i 

regulacja rynków branżowych, 

111 (2,39 %) - sprawy geodezji i kartografii, 

106 (2,28 %) - gospodarka wodna, w tym ochrona wód, 

budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w 

wodę, 

80 (1,72 %) - oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność 

badawczo rozwojowa i archiwa, 
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62 (1,34 %) - ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące 

chorób zawodowych, zakładów opieki 

zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, 

pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa 

i nadzoru sanitarnego, 

62 (1,34 %) - gospodarka mieniem państwowym 

i komunalnym, w tym gospodarka 

nieruchomościami nierolnymi, 

59 (1,27 %) - ewidencja ludności, dowody tożsamości, 

akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, 

obywatelstwo, paszporty, 

45 (0,97 %)  - zatrudnienie i sprawy bezrobocia, 

40 (0,86 %) - sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki 

mieszkaniowe, 

39 (0,84 %) - sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa 

prasowego, 

33 (0,71 %) - sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 

601-637 oraz od 646-655, 

29 (0,62 %) - obrót towarami z zagranicą, należności celne 

i ochrona nad nadmiernym przywozem towaru 

na obszar celny Unii Europejskiej, 

11 (0,24 %) - ustrój samorządu terytorialnego, w tym 

referendum gminne, 

9 (0,19 %) - ceny, opłaty, stawki taryfowe, 

5 (0,11 %) - kultura i sztuka, biblioteki, ochrona zabytków i 

muzea, sprawy związane z ochroną praw 

autorskich i pokrewnych, 

3 (0,06 %) - sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy 

przymusowej, 

2 (0,04 %) - sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa, 

2 (0,04 %) - sprawy z zakresu geologii i górnictwa, 

2 (0,04 %) - uprawnienia do wykonywania określonych 

czynności i zajęć, 
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1 (0,02 %) - sprawy komunalizacji mienia, 

1 (0,02 %) - powszechny obowiązek obrony kraju. 

 

W 2017 r. spadła liczba składanych skarg na akty i inne czynności o 303 spraw 

(-6,13 %). 

Przedmiot rozpatrywanych spraw niezmiennie pozostaje urozmaicony. 

Podobnie jak w latach ubiegłych największy udział mają sprawy związane 

z podatkami, należnościami finansowymi i budżetowymi – 1 100 spraw (choć ich 

liczba spadła o 269). 

Na drugim miejscu znajdują się sprawy z zakresu budownictwa 

i architektury – 616 spraw. Trzecie miejsce to sprawy dotyczące 

zagospodarowania przestrzennego (389 spraw) i te osiągnęły największy wzrost 

o 30,10 %, tj. o 90 spraw. 

Niewiele mniej było spraw związanych z pomocą społeczną – 384. 

Największy spadek w stosunku do roku ubiegłego odnotowały sprawy 

dotyczące działalności gospodarczej, tj. o 269 spraw. 
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Ilość skarg na bezczynność (453) w porównaniu z rokiem poprzednim 

wzrosła o 26,9 % (357 skarg w 2016 r.). 

W 2017 r. skargi na bezczynność dotyczyły następujących zagadnień: 

206 (45,47 %) - sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa 

prasowego, 

95 (2,97 %) - stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy 

z zakresu inspekcji pracy, 

33 (7,28 %) - budownictwo, nadzór architektoniczno-

budowlany, ochrona przeciwpożarowa, 

30 (6,62 %) - sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 

601-637 oraz od 646-655, 

11 (2,43 %) - sprawy geodezji i kartografii, 

11 (2,43 %) - pomoc społeczna, 

8 (1,77 %) - podatki inne świadczenia pieniężna, do których 

mają zastosowanie przepisy Ordynacji 

podatkowej oraz egzekucja tych świadczeń 

pieniężnych, 

7 (1,55 %) - sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki 

mieszkaniowe, 

6 (1,32 %) - utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych 

dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, 

koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga 

morska i śródlądowa, 

5 (1,10%) - ochrona środowiska i ochrona przyrody, 

5 (1,10 %) - cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości 

przez cudzoziemców, 

5 (1,10 %) - środki publiczne nie objęte innymi symbolami, 

4 (0,88 %) - gospodarka wodna, w tym ochrona wód, 

budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie 

w wodę, 

4 (0,88 %) - oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność 

badawczorozwojowa i archiwa, 

4 (0,88 %) - sprawy zagospodarowania przestrzennego, 
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4 (0,88 %) - wywłaszczanie i zwrot nieruchomości, 

2 (0,44 %) - gospodarka mieniem państwowym 

i komunalnym, w tym gospodarka 

nieruchomościami nierolnymi, 

2 (0,44 %) - sprawy komunalizacji mienia, 

2 (0,44 %) - ustrój samorządu terytorialnego, w tym 

referendum gminne, 

2 (0,44 %) - zatrudnienie i sprawy bezrobocia, 

2 (0,44 %) - kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury 

i twórczości, biblioteki, ochra zabytków i muzea, 

sprawy związane z ochrona praw autorskich i 

pokrewnych, 

2 (0,44 %) - sprawy ubezpieczeń zdrowotnych, 

1 (0,22 %) - ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte 

symbolem 611, 

1 (0,22 %) - uprawnienia do wykonywania określonych 

czynności i zajęć, 

1 (0,22 %) - powszechny obowiązek obrony kraju. 

 

W 2017 r. liczba skarg na bezczynność wzrosła o 96 w porównaniu do roku 

ubiegłego. 

 Niezmiennie największy udział miały skargi na bezczynność w zakresie 

informacji publicznej i prawa prasowego, których liczba nie zmieniła się w stosunku 

do roku 2016, ale ich udział wzrósł do 45,47 %. Na drugim miejscu znalazły się 

sprawy z zakresu stosunków pracy i stosunków służbowych, których liczba 

zwiększyła się o 15. Na trzecim miejscu znajdują się sprawy z zakresu budownictwa 

i nadzoru architektoniczno-budowlanego, których liczba wzrosła nieznacznie – 

o 2 sprawy, a udział wyniósł 15,41 %. 
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Udział w rozstrzygniętych w 2017 r. sprawach wzięło: 

- pełnomocników administracji państwowej 804 

- radców prawnych jako pełnomocników skarżących i uczestników  685 

- adwokatów jako pełnomocników skarżących i uczestników postępowania 673 

- prokuratorów 127 

- doradców podatkowych 87 

- Rzecznik Praw Obywatelskich 2 

W roku 2017 załatwiono ogółem 5 466 spraw (w tym 5 031 spraw ze skarg 

na akty i inne czynności, oraz 435 spraw ze skarg na bezczynność organów). 

W roku poprzednim załatwiono 5 376 spraw. Nastąpił wzrost ilości załatwień o 90 

spraw (1,67 %). 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostało do załatwienia 1 339 spraw. Na koniec 

2016 r. zaległość ta wynosiła 1 709 spraw. 

Powyższa sytuacja pokazuje, że zwiększenie liczby załatwianych spraw 

oraz zmniejszenie wpływu spraw do Sądu spowodowały zmniejszenie zaległości. 

Czas załatwienia sprawy od wpływu do wydania orzeczenia wyniósł na koniec 

2017 r. 2,94 miesiąca. 

W dalszym ciągu nieobsadzone są dwa stanowiska sędziowskie. 

Postępowanie konkursowe jest w toku, pozwala to przypuszczać, że zaległość 

będzie dalej zmniejszana. 
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II. Postępowanie mediacyjne 

W 2017 r. nie wszczęto postępowania z wniosków o przeprowadzenie 

postępowania mediacyjnego. 

III.  Postępowanie uproszczone 

Rok 2017 r. przyniósł znaczny wzrost liczby spraw rozpatrywanych w tym 

trybie. W Wydziale I załatwiono w tym trybie łącznie 357 spraw, w Wydziale II 

367 spraw, w Wydziale III 260 spraw. 

IV. Prawo pomocy 

W 2017 r. do WSA w Krakowie wpłynęło łącznie 1 081 wniosków 

o przyznanie prawa pomocy, w tym 33 wnioski o przyznanie prawa pomocy przed 

wniesieniem skargi. 

Łącznie w 2017 r. załatwiono 1 053 wnioski, w tym w 406 sprawach 

przyznano prawo pomocy w całości, w 131 przyznano prawo pomocy częściowo, 

w 320 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, w 142 pozostawiono 

wniosek bez rozpoznania, a 54 wniosków załatwiono w inny sposób.  

Referendarze rozpoznający wnioski o przyznanie prawa pomocy zgłosili 

m.in. następujące zagadnienia: 

W sprawie zapisanej do sygn. akt III SA/Kr 611/17 skarżąca po wydaniu 

przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyroku, złożyła 

na obowiązującym formularzu PPF wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 

i ustanowienie adwokata. Wobec tego, że wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie był dla skarżącej korzystny (uwzględniał skargę 

strony) wezwano skarżącą o określenie się czy podtrzymuje swój wniosek 

o przyznanie prawa pomocy. Ponieważ skarżąca w zakreślonym terminie nie 

uczyniła tego, referendarz sądowy zadecydował o umorzeniu wywołanego jej 

wnioskiem postępowania w sprawie o przyznanie prawa pomocy na zasadzie art. 

249a p.p.s.a. w związku z art. 258 §1 i §2 pkt. 7 p.p.s.a. Uzasadniając swoje 

rozstrzygnięcie wywiódł, że choć skarżąca nie wycofała wniosku to jednak 

rozpoznanie tego wniosku jest zbędne. W zakresie kosztów sądowych skarżącą 

korzystała bowiem z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych na podstawie 
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art. 239 §1 pkt. 1 lit. b) p.p.s.a. Rozpoznanie zaś tego wniosku w zakresie 

obejmującym żądanie ustanowienia adwokata stało się zbędne albowiem wydany 

w sprawie wyrok, mocą którego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 

uchylił zaskarżona przez stronę decyzję organu II instancji i poprzedzającą ją 

decyzję organu I instancji jest dla skarżącej jednoznacznie korzystny i nie wiąże 

się dla skarżącej z żadną uciążliwością, co oznacza po jej stronie brak 

tzw. gravamen czyli brak interesu do zaskarżenia wyroku.  

Utrzymywana jest praktyka umarzania postępowania zwolnienie od kosztów 

sądowych bez przesyłania stronie urzędowego formularza w sytuacji, w której 

strona z takiego zwolnienia korzysta z mocy prawa (art. 239 §1 pkt. 1 lit. a) 

p.p.s.a.) – np. sprawa III SA/Kr 588/17  

W sprawie III SA/Kr 1309/16 reprezentujący skarżącego adwokat z urzędu 

po otrzymaniu wezwania do uiszczenia przez skarżącego opłaty kancelaryjnej za 

odpis orzeczenia z uzasadnieniem sformułował wniosek o zwolnienie skarżącego 

od kosztów sądowych w całości. Z uwagi na to, że tak sformułowany wniosek 

zmierzał w ocenie referendarza do zmiany prawomocnego postanowienia Sądu 

akta zostały przedstawione Przewodniczącej Wydziału celem rozważenia 

ewentualności przekazania tego wniosku Sądowi na podstawie art. 258 § 4 

p.p.s.a. Referendarz wyjaśnił, że skarżący już wcześniej ubiegał się o prawo 

pomocy i po sprzeciwie na mocy postanowienia wydanego przez Sąd został 

zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych w ½ części. Referendarz podniósł, 

że zgodnie z art. 211 p.p.s.a. koszty sądowe obejmują opłaty kancelaryjne. Skoro 

zaś aktualnie skarżący domaga się „zwolnienia w całości z obowiązku uiszczenia 

obciążającej skarżącego opłaty kancelaryjnej”, to wniosek ten należy traktować 

jako żądanie zmiany prawomocnego postanowienia Sądu w trybie art. 165 p.p.s.a. 

Problem polega na tym, czy referendarz sądowy w zakresie swoich kompetencji 

wyznaczonych przez art. 258 § 1 i § 2 p.p.s.a. jest władny wypowiadać się co do 

takiej zmiany w tym trybie czy też należy to do wyłącznej kompetencji Sądu. 

Na mocy zarządzenia sędziego sprawozdawcy akta powróciły do referendarza 

ze wskazaniem, że skoro pierwotny wniosek różni się od obecnego zakresem 

żądania (pierwszy dotyczył zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia 

adwokata a drugi zwolnienia od części ponoszenia kosztów sądowych) oraz 

stanem faktycznym (w pierwszym wniosku skarżący podał inną wysokość 
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dochodów i wydatków niż we wniosku drugim), to nie ma przeszkód 

do rozpoznania takiego wniosku przez referendarza w trybie art. 258 §1 i 2 p.p.s.a. 

w związku z czym w sprawie nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek 

w rozumieniu art. 258 §4 p.p.s.a.  

W sprawie III SO/Kr 22/17. W sprawie III SO/Kr 22/17 wniosek o przyznanie 

prawa pomocy opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym został 

złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wezwano wnioskodawcę 

o uzupełnienie braków formalnych złożonego wniosku poprzez podpisanie 

złożonego formularza PPF wyjaśniając jednocześnie stronie w trybie art. 6 

p.p.s.a., że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nie jest możliwe 

wnoszenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzonych 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP czy też podpisem 

elektronicznym. Ponieważ wnioskodawca nie uzupełnił w terminie tego braku 

formalnego więc wniosek pozostawiono bez rozpoznania.  

Regułą przy tzw. sprawach seryjnych albo pozostających w związku 

z działalnością organów administracji skarbowej czy też mających za przedmiot 

nałożone kary pieniężne jest to, że strony korzystające w pomocy profesjonalnych 

pełnomocników z wyboru wnoszą o zwolnienie od kosztów sądowych. 

W sprawach tych skarżący, którzy deklarują brak majątku i/lub dochodów wzywani 

są zazwyczaj o wyjaśnienie, z jakich środków opłacają pełnomocnika z wyboru. 

Zazwyczaj wezwania te pozostają bez odpowiedzi. Zdarza się jednak, 

że pełnomocnicy udzielają wyjaśnień niestandardowych. Przykładu dostarczyły 

w 2017 r. dwie sprawy.  

W sprawie akt III SA/Kr 1190/17 skarżący nie przedstawił umowy łączącej 

go z adwokatem z wyboru, lecz stwierdzenie, iż za prowadzenie sprawy nie płacił 

adwokatowi żadnych pieniędzy. Do takich wyjaśnień dołączył podpisane przez 

adwokata oświadczenie o treści: „oświadczenie na podstawie §18 ust. 1 

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. 

w sprawie opłat za czynności adwokackie. Z uwagi na szczególną sytuację 

materialną i rodzinną klienta (…) rezygnujemy w całości z pobierania od niego 

honorarium za prowadzenie sprawy prowadzonej przed Powiatową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Nawym Targu oraz w dalszych ewentualnych 

instancjach odwoławczych”.  
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Dokonując oceny przedstawionego oświadczenia referendarz sądowy 

wskazał, że jest ono datowane na dzień sprzed wniesienia skargi i odnosi się 

jedynie do postępowania w administracyjnym, a nieodpłatne świadczenie usług 

powinno zostać zakomunikowane organom właściwego samorządu zawodowego, 

co nie wynika w sposób dostatecznie jasny z treści okazanego oświadczenia. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1348/16 pełnomocnik skarżącego wyjaśniła, 

że zawierając umowę pomocy prawnej, ustaliła ze skarżącym, że jej 

wynagrodzenie zostanie wpłacone po zakończonym prawomocnie postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi ze środków zasądzonych przez WSA od organu 

na rzecz skarżącego. Ponieważ jako pełnomocnik wstąpiła do sprawy, więc 

zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami w zakresie opłat za czynności 

adwokackie strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 2400 zł. W przypadku 

oddalenia skargi, strona spłacać ma tę kwotę ratalnie. Referendarz sądowy ocenił, 

że w tym przypadku wyjaśnienia adwokat odnośnie wysokości i ustalonego ze 

stroną sposobu wypłaty wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną można 

uznać można za wiarygodne.  

V. Uchybienia w działalności organów 

 

1. Art. 154, art. 149 p.p.s.a. 

Wydział I: 

W 2017 r. wpłynęły 3 wnioski o wymierzenie organowi grzywny na podstawie 

art. 149 § 2 p.p.s.a. Załatwiono ogółem 2 sprawy, z czego w jednej sprawie 

oddalono skargę, a drugą załatwiono w inny sposób.  

Ponadto nie odnotowano wpływu wniosku o wymierzenie organowi grzywny 

za niewykonanie wyroku (art. 154 § 1 p.p.s.a.). 

Wydział II: 

W 2017 r. załatwiono 5 spraw o wymierzenie organowi grzywny 

za niewykonanie wyroku (art. 154 § 1 p.p.s.a.); oddalono 4 skargi, w inny sposób 

załatwiono 1 sprawę. 
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Załatwiono 71 spraw, w których wnioskowano wymierzenie organowi grzywny 

na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a.: oddalono 34 skargi, w inny sposób załatwiono 

28 spraw, wymierzono grzywnę w 9 sprawach.  

Wydział III: 

W 2017 r. załatwiono 5 spraw o wymierzenie organowi grzywny 

za niewykonanie wyroku (art. 154 § 1 p.p.s.a.); oddalono 1 skargę, w inny sposób 

załatwiono 4 sprawy. 

Załatwiono 11 spraw, w których wnioskowano wymierzenie organowi grzywny 

na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a.: oddalono 1 skargę, w inny sposób załatwiono 

7 spraw, w 3 wypadkach wymierzono grzywnę.  

2. Art. 55 i art. 112 p.p.s.a. 

Wydział I: 

W 2017 r. wpłynęła 1 sprawa o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 § 1 

p.p.s.a. W tej sprawie odrzucono wniosek o wymierzenie organowi grzywny. 

Nie odnotowano spraw w zakresie stosowania grzywny na art. 112 p.p.s.a. 

Wydział II: 

W 2017 r. załatwiono 8 wniosków złożonych w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.: 

oddalono 1 wniosek, w 7 sprawach wymierzono grzywnę.  

W 4 sprawach nałożono grzywnę w trybie art. 112 p.p.s.a.  

Wydział III: 

W 2017 r. załatwiono 10 wniosków złożonych w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.: 

oddalono 6 wniosków, 7 załatwiono w inny sposób, w 16 sprawach wymierzono 

grzywnę. 

Nie odnotowano spraw z zakresu art. 112 p.p.s.a. 

3. Art. 155 p.p.s.a. 

W 2015 r. w żadnym z Wydziałów nie stosowano instytucji sygnalizacji 

o uchybieniach organów na podstawie art. 155 p.p.s.a.  
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VI. Wybrane zagadnienia orzecznicze 

 

1. Wydział I 

 

Częstym bardzo przedmiotem skarg była ocen przez organy podatkowe 

skutków wystawiania przez podatników faktur niedokumentujących faktycznych 

transakcji. Miało to miejsce zarówno na gruncie ustawy o podatku od towarów 

i usług, jaki i podatków dochodowych. Rozpoznając takie sprawy podkreślano, 

że dopuszczalne, co do zasady jest występowanie transakcji łańcuchowych, 

o których mowa w art. 7 ust 8 u.p.t.u. Podkreślono jednak, że warunkiem ich 

skuteczności w rozliczeniu podatku od towarów i usług jest rzeczywisty 

charakter faktury wystawianych przez poszczególne ogniwa łańcucha (wyrok 

z dnia 6 października 2017 r. I SA/Kr 685/17). 

Na gruncie podatku od towarów i usług sąd, uwzględniając orzecznictwo 

TSUE bada dobrą wiarę podatników co do prawa do odliczenia podatku 

naliczonego. Podkreśla się jednak równocześnie, że już sam fakt, iż faktura jest 

pusta (nie dokumentuje żadnej transakcji), jest okolicznością objętą świadomością 

a często i wolą odbiorcy faktury. Przyjmując bowiem fakturę, za którą nie idzie 

dostawa towaru lub usługi, jej odbiorca wie, że uczestniczy w procederze 

wyłudzenia od państwa podatku. Przyjmując zatem do rozliczenia taką fakturę, 

postępuje w pełni świadomie (wyrok z dnia 29 września 2017 r. I SA/Kr 559/17).  

W innym orzeczeniu (wyrok z dnia 30 marca 2017 r. wydany w sprawie 

I SA/Kr 1337/16) zwrócono uwagę, że orzecznictwo TSUE w zakresie odmowy 

prawa do odliczenia podatku naliczonego chroni jedynie podatników działających 

w dobrej wierze. Profesjonalny przedsiębiorca powinien dołożyć należytej 

staranności w weryfikacji nie tylko kontrahentów, ale również osób, które w jego 

imieniu występują. Jest to o tyle istotne, że w karuzeli podatkowej występują 

okoliczności, które powinny być dla każdego przedsiębiorcy co najmniej 

podejrzane i podlegające weryfikacji. Chodzi tu o włączenie w krąg łańcucha 

karuzeli z wszelkimi tego konsekwencjami. Jeżeli bowiem istnieją przesłanki, 

by podejrzewać nieprawidłowości lub naruszenie prawa, przezorny przedsiębiorca 

powinien, zależnie od okoliczności konkretnego przypadku, zasięgnąć informacji 
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na temat podmiotu, u którego zamierza nabyć towary lub usługi, w celu 

upewnienia się co do jego wiarygodności. 

W tym kontekście zwraca się także uwagę na zasadę neutralności 

opodatkowania podatkiem VAT. Podkreśla się (jak np. w wyroku z dnia 28 lutego 

2017 r. I SA/Kr 1252/16), że podatek VAT powinien być niedostrzegalny 

ekonomicznie (neutralny) dla przedsiębiorcy, który nie jest ostatecznym 

konsumentem towaru lub usługi, przy czym pojęcie neutralności należy tłumaczyć 

nie tylko jako zjawisko, czy też czynności, które nie pociągają za sobą 

konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów ze strony przedsiębiorcy, 

ale również nie wiążą się one z osiąganiem jakichkolwiek korzyści.  

Zwracano przy tym jednak uwagę na szczególny przypadek samoistnego 

powstania obowiązku podatkowego w efekcie samego wystawienia faktury 

wynikający z treści art. 108 ust 1 u.p.t.u. W wyroku z dnia 6 października 2017 r. I 

SA/Kr 686/17 podkreślono, że przepis ten przewiduje szczególny przypadek 

samoistnego powstania obowiązku podatkowego w efekcie samego wystawienia 

faktury, wykazującej kwotę podatku od towarów i usług, przy czym obowiązek ten 

przyjmuje postać swoistej sankcji. Polega ona na tym, że niezależnie od tego, 

czy w sprawie zaistniał obrót, będący podstawą opodatkowania podatkiem VAT, 

jak również niezależnie od rozmiarów i konsekwencji podatkowych tego obrotu, 

każdy wystawca tzw. pustej faktury, powinien się liczyć z koniecznością zapłaty 

wykazanego w niej podatku. 

 

W zakresie skarg wniesionych w sprawach dotyczących podatku 

dochodowego od osób fizycznych częstą kwestią sporną było zaliczenie 

do kosztów uzyskania przychodu wydatków udokumentowanych fakturami, 

które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. W wyroku z dnia 

21 września 2017 r. wydanym w sprawie I SA/Kr 447/17 podkreślono, że skoro 

w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako 

u.p.d.o.f. )mowa jest o kosztach poniesionych, to chodzi tu o wydatki, które mają 

charakter rzeczywisty, a ponadto niezbędne jest istnienie ich związku 

z przychodami. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera prawidłowe 

udokumentowanie ponoszonych kosztów, umożliwia to bowiem ustalenie, 

czy spełnione zostały ustawowe przesłanki pozwalające uznać dany wydatek za 

koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy podatkowej. Obowiązek ten 
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spoczywa na podatniku, to on bowiem dokonuje określonych wydatków 

i zaliczając je do kosztów uzyskania przychodów, pomniejsza podstawę 

opodatkowania podatkiem dochodowym. To podatnik ma więc obowiązek 

wykazać, że koszt został poniesiony i to w celu uzyskania przychodów. 

Jeżeli podatnik prowadzący działalność gospodarczą dokonuje w jej ramach 

określonych płatności, to powinny być one ekwiwalentem za dostarczone mu 

towary lub usługi, te bowiem bezpośrednio odsprzedane lub wykorzystane 

do wytworzenia innych towarów lub usług przynoszą mu następnie przychód. 

Tylko w takim ujęciu można rozważać istnienie związku pomiędzy kosztem, 

a przychodem, czyli poniesieniem kosztów w celu uzyskania przychodów. 

 

W wyroku z dnia 4 października 2017 r. wydanym w sprawie I SA/Kr 765/17 

uznano, że dobra wiara podatnika przy zawieraniu transakcji handlowych nie ma 

wpływu na wymiar podatku dochodowego od osób fizycznych, ani też prawo 

do zaliczenie określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. 

Do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów niezbędne jest jednak nie 

tylko zaistnienie konkretnego zdarzenia gospodarczego, polegającego na zakupie 

towaru lub usługi u konkretnego sprzedawcy, za konkretną cenę, 

ale i odpowiednie udokumentowanie tej operacji. Nie wystarczy wykazanie, 

że podatnik mógł gdziekolwiek nabyć towar lub usługę i wykorzystać 

je w działalności gospodarczej, aby wydatek ten można było zaliczyć do kosztów 

uzyskania przychodów. Zdecydowanie wykluczono przy tym możliwość ustalenia 

w takim przypadku kosztu uzyskania przychodu w drodze oszacowania. 

Podkreślono, że tylko brak danych niezbędnych do określenia podstawy 

opodatkowania uzasadnia oszacowanie, co oznacza, że chodzi o brak danych 

koniecznych i nieodzownych, ale dotyczących wysokości poniesionych wydatków. 

Nie dotyczy to natomiast samego faktu poniesienia wydatku, gdyż tego faktu 

oszacować z natury rzeczy nie można. Podobne problemy występowały 

na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  

 

Bardzo częstym przedmiotem sporu było stosowanie nowych przepisów 

dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania umieszczonych w dziele 

IIIA Ordynacji podatkowej, w tym regulujących wydawanie opinii 

zabezpieczających, a w szczególności ich relacji do norm określających 
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wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych 

sprawach. W sprawach tych (miedzy innymi wyrok z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

wydany w sprawie I SA/Kr 181/17) dotyczących postępowania w przypadkach 

unikania opodatkowania o których mowa w art. 119a o.p. podkreślano, że jeżeli 

przedstawione we wniosku okoliczności odnoszą się do możliwości zastosowania 

regulacji art. 119a O.p., to właściwym trybem dla rozpoznania takiej kwestii będzie 

tryb przewidziany dla wydania opinii zabezpieczającej poprzez wydanie takiej 

opinii lub poprzez odmowę jej wydania (nie zaś wydania interpretacji). Zwrócono 

także uwagę, że odpowiedź na pytanie podatnika, który chciałby się dowiedzieć, 

czy w jego sytuacji będzie miał zastosowanie przepis art. 119a o.p., może zostać 

udzielona wyłącznie w trybie przewidzianym dla wydawania opinii 

zabezpieczających. W związku z tym, gdy z treści wniosku o wydanie interpretacji 

indywidualnej wynika, że żądanie w nim zawarte zmierzało do uzyskania 

interpretacji indywidualnej, która w zasadzie zastępowałaby opinię, organ 

podatkowy musi wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. 

Opinie zabezpieczające są wydawane w ramach oddzielnej procedury, w zupełnie 

innym trybie procesowym (niż tryb wydawanie interpretacji). 

 

Podatek VAT 

 

W kilku przypadkach na gruncie ustawy o VAT badano zgodność norm 

prawa krajowego z przepisami unijnymi. 

W uzasadnieniu wyroku z dnia 29 września 2017 r. wydanego w sprawie 

I SA/Kr 709/17 WSA w Krakowie stwierdził niezgodność przepisów krajowych 

z przepisami unijnymi w przypadku konieczności zapłaty odsetek za zwłokę przez 

podatnika, który dopiero po trzech miesiącach wykazał VAT należny z tytułu 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług. W sprawie tej 

kwestią sporną było, czy podatnik w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 

2017 r. będzie mógł odliczyć podatek naliczony z tytułu transakcji importu usług, 

WNT oraz transakcji krajowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, 

w stosunku do których podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest 

nabywca, w tym samym okresie, w którym wykazał podatek należny mimo 

niedochowania przez niego wymogu formalnego w postaci wykazania podatku 

należnego od tych transakcji w korekcie właściwej deklaracji złożonej w okresie 
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3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych usług 

lub towarów powstał obowiązek podatkowy. Zdaniem podatnika, bez znaczenia 

była okoliczność niedochowania powyższego wymogu formalnego gdyż jest on 

wyłącznie warunkiem formalnym odliczenia, od którego nie można uzależnić 

okresu realizacji tego prawa, jeżeli wcześniej spełnione zostały przez podatnika 

materialnoprawne przesłanki odliczenia. Natomiast organ podatkowy uważał,  

że w takiej sytuacji podatnik nie będzie miał możliwości zrealizowania prawa 

do odliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej złożonej za okres, w którym 

będzie zobowiązany rozliczyć podatek należny, lecz w deklaracji za okres 

rozliczeniowy, w którym fakturę otrzyma, zgodnie z art. 86 ust. 10h ustawy  

tj. „na bieżąco”. Aby prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów mogło być zrealizowane w deklaracji 

za okres rozliczeniowy, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał 

obowiązek podatkowy podatnik powinien otrzymać fakturę w terminie 3 miesięcy 

od upływu miesiąca, w którym ten obowiązek podatkowy powstał. Brak faktury 

spowoduje brak możliwości odliczenia podatku VAT. 

Sąd przyznając rację stronie skarżącej powołał się na wyrok Trybunału 

Sprawiedliwości UE z dnia 15 września 2016 r. sygn. C-518/14, w którym 

oceniono znaczenie błędów formalnych faktury w kontekście zasady neutralności 

i proporcjonalności. Sformułowano przy tym tezę, zgodnie z którą „art. 167, 

art. 178 lit. a, art. 179 i art. 226 pkt 3 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 

2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy 

interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym 

takim jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym, zgodnie z którymi 

to przepisami korekta faktur dotycząca obowiązkowych danych, a mianowicie 

numeru identyfikacyjnego do celów podatku od wartości dodanej, nie wywołuje 

skutków wstecznych, czyli zgodnie z którymi wykonywane na podstawie 

skorygowanej faktury prawo do odliczenia nie odnosi się do roku, w którym 

ta faktura została pierwotnie wystawiona, lecz do roku, w którym faktura ta została 

skorygowana”. Trybunał wskazał w uzasadnieniu, iż nie należy karać podatników 

odsunięciem w czasie prawa do odliczenia i odsetkami z powodu niezachowania 

warunków formalnych, jeżeli materialnoprawne przesłanki odliczenia zostały 

spełnione. Jeżeli podatnik faktycznie nabył towary, służą mu one do czynności 

opodatkowanych i w dodatku dysponuje fakturą, to prawo do odliczenia w świetle 
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uzasadnienia wyroku przysługuje mu ex tunc. Posiadanie faktury zawierającej 

dane przewidziane w art. 226 dyrektywy 2006/112 stanowi wymóg formalny a nie 

materialnoprawną przesłankę prawa do odliczenia podatku VAT. W pewnych 

okolicznościach późniejsza korekta faktury, mająca na celu poprawienie błędu 

w danych wskazanych na fakturze nie stoi na przeszkodzie przyznaniu prawa 

do odliczenia. W świetle powyższego orzeczenia, a także uwzględniając 

orzecznictwa TS UE w kwestii stosowania zasady neutralności i proporcjonalności 

podatku VAT, uznano regulacje polskiej ustawy o VAT w zakresie art. 86 ust. 10b 

i 10i ustawy o VAT, za sprzeczne z zasadami ustawodawstwa unijnego 

i powszechnie akceptowanym sposobem jego wykładni. Powyższe regulacje 

ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. w zakresie, 

w jakim przesuwają w czasie prawo do odliczenia podatnikowi, który spełnił 

wszystkie materialnoprawne warunki odliczenia a nie dochował jedynie formalnych 

warunków odliczenia (nie z własnej winy i nie z chęci oszustwa - tak jak w stanie 

faktycznym opisanym we wniosku o interpretację) powodują skutek w postaci 

konieczności zapłaty odsetek od powstałej w tych warunkach zaległości 

podatkowej. Zaległość ta powstaje w konsekwencji braku możliwości rozliczenia 

VAT należnego i naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym. Powstanie 

obowiązku zapłaty odsetek jak również narażenie podatnika na konsekwencje 

stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kontroli podatkowej powodują, iż podatnik 

nie będzie uwolniony od kosztów podatku zapłaconego lub podlegającego 

zapłacie w toku jego działalności gospodarczej, a w tym przecież celu prawo 

do odliczenia zostało wprowadzone. Przepisy ustawy o VAT w brzmieniu 

obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. wprowadzają bowiem automatyczne 

przesunięcie w czasie prawa do odliczenia i związaną z tym konieczność zapłaty 

odsetek za zwłokę z przyczyn czysto formalnych, bez względu na brak 

wystąpienia w danej transakcji jakiegokolwiek ryzyka oszustwa podatkowego 

lub świadomego nadużycia prawa. Odsetki bowiem także muszą być objęte 

zakresem neutralności skoro obowiązek ich uiszczenia powoduje obciążenie 

finansowe dla podatnika, wynikające z rozliczenia podatku w warunkach 

określonych w art. 86 ust. 10b i 10i Jest to skutek nie do pogodzenia z zasadą 

neutralności ale także z zasadą proporcjonalności. Przepisy VAT powinny być 

interpretowane w taki sposób, aby podatek nie był obciążeniem 

dla przedsiębiorców, zarówno w aspekcie odliczenia, jak i odsetek związanych 
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z ewentualną zaległością wynikającą z niedochowania wymogów formalnych 

odliczenia. 

Krytycznie oceniono przy tym polskie regulacje dotyczące przesunięcia 

w czasie terminu rozliczenia. Stanowią one nieuzasadnioną dolegliwość 

ekonomiczną dla podatników, stosowaną niezależnie od wagi i skali naruszenia 

wymogów formalnych oraz niezależnie od nieistnienia w określonych przypadkach 

ryzyka oszustw, wyłudzeń czy świadomego zaniżania zobowiązań podatkowych. 

Przepisy te nie dają żadnej możliwości miarkowania skali naruszenia obowiązków 

podatkowych, przyczyn tego naruszenia oraz stwierdzenia czy podatnik 

w jakikolwiek sposób przyczynił się do tego naruszenia lub mógł mu w jakikolwiek 

sposób zapobiec. Nie wykazują więc proporcji do założonego celu, jakim jest 

terminowe i rzetelne wypełnianie obowiązków podatkowych. 

 

W uzasadnieniu wyroku z dnia 6 października 2017 r. wydanego w sprawie 

I SA/Kr 852/17 Sąd oceniał prawidłowość implementacji art. 176 dyrektywy 

2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku 

od wartości dodanej w treści art. 88 ust 1 pkt 4 ustawy o VAT w zakresie zakazu 

odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na nabycie usług 

noclegowych i gastronomicznych. Uznano w nim, że powyższy przepis prawa 

krajowego nie ma zastosowania w przypadku nabycia w/w usług na cele „ściśle 

związane z działalnością gospodarczą” podatnika.  

Art. 176 dyrektywy 2006/112/WE w stosunku do określonej w nim kategorii 

towarów i usług (artykuły luksusowe, rozrywka lub wydatki reprezentacyjne), 

stwierdza, że dla odliczenia związanego z nimi podatku naliczonego konieczne 

jest, aby te towary i usługi były „ściśle związane z działalnością gospodarczą” 

podatnika, a nie tylko wykorzystywane w jego działalności opodatkowanej, 

w rozumieniu art. 168 dyrektywy 2006/112/WE. Tylko wtedy, gdy brak tego 

„ścisłego związku z działalnością gospodarczą” podatnika, nie przysługuje mu 

prawo do odliczenia podatku związanego z tymi wydatkami, nawet gdy podatnik 

wykaże jakiś związek tych wydatków z jego działalnością opodatkowaną. W tym 

kontekście należy zatem odczytywać sformułowany w art. 88 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. 

zakaz odliczenia VAT od nabywanych przez podatnika usług noclegowych 

i gastronomicznych: nie może on dotyczyć tych podatników, którzy nabywają 

te usługi w celu ich odsprzedaży konsumentom lub innym podatnikom, gdyż 
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w takim przypadku poniesione na nie wydatki są w ścisłym związku z działalnością 

gospodarczą takiego podatnika. 

 

W kilku przypadkach oceniano skutki podatkowe na gruncie ustawy 

o podatku od towarów i usług transakcji sprzedaży działki na rzecz jej wieczystego 

użytkownika. Miedzy innymi w wyroku z dnia 26 lipca 2017 r. wydanym w sprawie 

I SA/Kr 575/17 oraz wyroku z dnia 26 września 2017 r. wydanym w sprawie  

I SA/Kr 654/17 stwierdzono, że sprzedaż nieruchomości w trybie ustawy 

o gospodarce nieruchomościami stanowi jedynie zmianę tytułu prawnego 

do nieruchomości, nie wpływa natomiast na „władztwo do rzeczy”, które podatnik 

uzyskał już w dacie ustanowienia użytkowania wieczystego. Dlatego też sprzedaż 

nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi nie podlega opodatkowaniu 

podatkiem od towarów i usług. 

 

Kwestią formy w jakiej organ powinien odmówić zarejestrowania podatnika 

VAT zajęto się w wyroku z dnia 14 lipca 2017 r. wydanym w sprawie  

I SA/Kr 1348/16. Stwierdzono w nim, że jeżeli zgłoszenie rejestracyjne nie budzi 

wątpliwości organu podatkowego, obowiązany on jest do potwierdzenia 

zarejestrowania. Jeżeli doszło do zarejestrowania podmiotu, który złożył 

zgłoszenie rejestracyjne, to samo zarejestrowanie i potwierdzenie zarejestrowania 

jest czynnością materialno-techniczną. Z czynnościami materialno-technicznymi 

mamy bowiem do czynienia, gdy akty i czynności podejmowane są na podstawie 

przepisów prawa, które nie wymagają autorytatywnej konkretyzacji, a jedynie 

potwierdzenia uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 

W razie jednak uznania przez organ, że brak jest podstaw do rejestracji, formą 

rozstrzygnięcia organu powinna być decyzja. Odmowa rejestracji nosi bowiem 

cechy rozstrzygnięcia charakterystycznego dla decyzji. 

 

Przesłankami przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT zajęto się 

natomiast w wyroku z dnia 23 lutego 2017 r. wydanym w sprawie I SA/Kr 1397/16. 

Podkreślono w nim, że nie zasługuje na aprobatę taka wykładnia art. 87 ust. 2 

u.p.t.u., która ogranicza stosowanie instytucji przedłużenia terminu zwrotu 

do takiego stopnia, że w istocie prowadzi do niemożności spełnienia celu jej 

ustanowienia, tj. umożliwienia organowi tymczasowego wstrzymania się 
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ze zwrotem podatku do momentu zakończenia weryfikacji zasadności tego zwrotu 

w przypadku zaistnienia dostatecznych wątpliwości w tym zakresie. Z tych 

względów organ nie musi udowodnić uchybienia, a jedynie uprawdopodabniać 

wątpliwości, co do zasadności zwrotu i konieczności dalszej ich weryfikacji.  

W innym wyroku z dnia 31 stycznia 2017 r. I SA/Kr 1415/16 zwrócono 

natomiast uwagę, że o tym czy zasadność zwrotu wymaga dodatkowego 

zweryfikowania w ramach postępowania wymienionego w art. 87 ust. 2 u.p.t.u. 

(np. czynności sprawdzających) decyduje organ. Oczywiście ocena, czy potrzeba 

taka występuje nie może być dowolna, ale musi opierać się na odpowiednich 

przesłankach wynikających ze stanu faktycznego sprawy. Muszą zatem wystąpić 

okoliczności, które wskazują, że istnieje potrzeba dodatkowej weryfikacji 

rozliczenia podatnika (zasadności zwrotu). Nie chodzi jednak o przesłanki, 

które mają charakter konkretnych dowodów świadczących o nieprawidłowościach 

w rozliczeniu czy konkretnych zarzutów, które można postawić podatnikowi. 

Na tym etapie postępowania organ decyduje bowiem wyłącznie o konieczności 

dalszego badania zasadności zwrotu, a nie o samej zasadności zwrotu.  

 

Przedmiotem sporu jest także uznanie danego świadczenia za świadczenie 

złożone (kompleksowe), z czym wiąże się próba zastosowania korzystniejszej 

stawki VAT. Dotyczy to zwłaszcza usług budowlanych i gastronomicznych. 

W wyroku z dnia 1 lutego 2017 r. I SA/Kr 1372/16 stwierdzono, że świadczenie 

złożone ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) 

wykonywanych na rzecz jednego nabywcy ma charakter świadczenia 

podstawowego i świadczenia pomocniczego (lub świadczeń pomocniczych), 

a zatem takich, które umożliwiają skorzystanie (względnie lepsze skorzystanie) 

ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania 

ze świadczenia podstawowego). Jeżeli jednak świadczenia te można, 

bez popadania w sztuczność, rozdzielić tak, że nie zmieni to ich charakteru, ani 

wartości z punktu widzenia nabywcy - wówczas świadczenia takie powinny być 

raczej traktowane jako dwa i to niezależnie opodatkowane. Konstrukcja zestawu 

(napój z ciasteczkiem) uzasadnia potraktowanie dostawy „napoju z ciastkiem” jako 

świadczenia kompleksowego podlegającego opodatkowaniu jedną stawką 

podatkową przynależną do napoju jako dostawy podstawowej. 
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Elementy zestawów są ze sobą ściśle związane i obiektywnie tworzą jedną całość 

przede wszystkim z punktu widzenia nabywcy. 

 

Podatek dochodowy  

 

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosunkowo 

często występują sprawy dotyczące podatku od przychodów nieznajdujących 

pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.  

Jedno z orzeczeń (wyrok z dnia 17 sierpnia 2017 r. I SA/Kr 457/17) dotyczy 

zastosowania nowej regulacji art. 25 g u.p.d.o.f.. Podkreślono w nim, że przepis 

ten modyfikuje zasady ciężaru dowodu określone w art. 122 Ordynacji podatkowej. 

Zgodnie z treścią art. 25g ust. 1 u.p.d.o.f., w toku postępowania podatkowego 

albo w toku postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej, ciężar dowodu 

w zakresie wykazania przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów 

(dochodów) nieopodatkowanych stanowiących pokrycie wydatku, spoczywa 

na podatniku. W dalszych przepisach, we wskazanych warunkach, dopuszczono 

możliwość uprawdopodobnienia przychodów możliwość posługiwania się 

w sprawach dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów danymi 

statystycznymi, tak co do czynionych wydatków jak i uzyskiwanych dochodów 

w latach przeszłych. 

 

WSA w Krakowie zajmował się także konsekwencjami podatkowymi 

konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy. W wyroku z dnia 26 lipca 2017 r. 

I SA/Kr 458/17 konwersję taką uznano za wniesienie do spółki aportu, niezależnie 

od jej kwalifikacji dokonanej na gruncie prawa cywilnego, tj. jako potrącenia, 

odnowienia, przelewu wierzytelności, czy zwolnienia z długu. Dlatego też przychód 

z tego tytułu, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., powinien zostać 

rozpoznany w wysokości nominalnej wartości objętej w zamian za ten wkład 

udziałów. Gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki są wierzytelności 

własne podatnika, wynikające z zawartych przez niego, jako pożyczkodawcę, 

umów pożyczek, to kwoty wynikające z tych umów nie stanowią kosztu uzyskania 

przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1e pkt 3 u.p.d.o.f. 
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W dwóch wyrokach z dnia 11 kwietnia 2017 r. I SA/Kr 37/17 oraz z dnia 12 

lipca 2017 r. I SA/Kr 309/17 oceniano odpłatne zbycie nieruchomości (jako źródło 

przychodów) w kontekście wspólności majątkowej małżeńskiej. W szczególności 

uznano, że nie każde przeniesienie własności jest nabyciem w rozumieniu art. 10 

ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. Małżeńskiej umowy majątkowej nie można utożsamiać 

ze zbyciem ani z nabyciem poszczególnych składników majątku, ani z nabyciem 

udziałów w tym majątku. Dlatego też w przypadku późniejszego objęcia 

wspólnością majątkową małżeńską (na skutek jej rozszerzenia) składnika majątku 

nabytego pierwotnie do majątku odrębnego jednego z małżonków okres 5 lat 

(od którego zależy zaliczenie przychodów ze sprzedaży nieruchomości) należy 

liczyć od daty nabycia nieruchomości przez jednego z małżonków,  

a nie rozszerzenia wspólności. Nie ma bowiem w prawie podatkowym przepisu, 

który zezwalałby organowi podatkowemu na dokonanie podziału przychodu 

ze sprzedaży majątku objętego wspólnością małżeńską przypadającego 

małżonkom w celu wymierzenia podatku jednemu z tych małżonków, jak również 

nie ma podstawy prawnej pozwalającej na wymierzenie podatku, przyjmując całą 

cenę sprzedaży nieruchomości jako przychód tego małżonka, który nabył ją 

poprzez zawarcie majątkowej umowy małżeńskiej, od której nie upłynęło 5 lat. 

 

Przedmiotem skarg jest także oddzielenie zakresu działalności 

gospodarczej od zarządu własnym majątkiem. Dotyczy to zwłaszcza sprzedaży 

nieruchomości. W wyroku z dnia 23 marca 2017 r. I SA/Kr 123/17 uznano, 

że granica pozwalająca oddzielić przychody kwalifikowane jako przychody 

z odpłatnego zbycia nieruchomości od przychodów ze zbycia nieruchomości 

w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej ma charakter płynny. 

Zestawienie regulacji zawartych w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 8 z regulacją art. 5a 

ust. 6 u.p.d.o.f. nie pozwala na skonkretyzowanie uniwersalnego wzorca 

zachowań podatnika, umożliwiającego jednoznaczne oddzielenie tych z nich, które 

rozpoznawać należy jako sprzedaż związaną z wykonywaniem pozarolniczej 

działalności gospodarczej, od zwykłego odpłatnego zbycia. W każdym przypadku 

o właściwej kwalifikacji przychodu zadecydować musi całokształt ustaleń 

faktycznych, w tym dotyczących zjawisk poprzedzających i towarzyszących zbyciu 

składników majątkowych (np. nieruchomości). Działalność gospodarczą należy 
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zatem oceniać na podstawie konkretnych okoliczności faktycznych, 

wypełniających lub nie, znamiona tej działalności. 

 

Przedmiotem sporu była także możliwość zastosowania przez podatnika 

kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50 % w sytuacji gdy utwór został 

stworzony przez podatnika w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

W wyrokach z dnia 26 kwietnia 2017 r. (I SA/Kr 300/17) oraz z dnia 25 września 

2017 r. (I SA/Kr 696/17) uznano, że dla zastosowania 50 % kosztów uzyskania 

przychodów, określonych w art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f., konieczne jest 

rozróżnienie wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem obowiązków 

pracowniczych i część określającą honorarium, związaną z korzystaniem z praw 

autorskich za eksploatację dzieła w określony sposób i na określonym polu. 

W przypadku wykonywania prac twórczych i tworzenia utworów w ramach 

stosunku pracy, koniecznym jest wyodrębnienie części wynagrodzenia należnej 

między innymi za rozporządzenie autorskimi prawami majątkowymi do tego 

utworu, bo to z tytułu przyjęcia tego utworu i związanych z nim praw majątkowych 

pracodawca wypłaca należne wynagrodzenie. Przy czym określenie tej wielkości 

powinno być zawarte bądź w umowie o pracę, bądź w innych postanowieniach 

obowiązujących danego pracodawcę i jego pracowników, jak np. w regulaminie 

wynagradzania, aneksie do umowy o pracę. Aby skorzystać z unormowania 

art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f. koniecznym jest wyraźne wyodrębnienie części 

wynagrodzenia należnej między innymi za rozporządzanie autorskimi prawami 

majątkowymi do utworu. To z tytułu przyjęcia utworu i związanych z nim praw 

majątkowych, pracodawca wypłaca należne wynagrodzenie - honorarium, a zatem 

wielkość tego honorarium musi być jasno określona w dokumentach regulujących 

treść stosunku pracy. Określenie tej wartości lub procedur jej obliczania powinno 

być jasno i precyzyjnie zawarte w dokumentach regulujących treść stosunku 

pracy. 

 

W kilku sprawach skarżący domagali się uznania rekompensat lub odpraw 

związanych z dobrowolnym rozwiązaniem stosunku pracy za zwolnione z podatku 

odszkodowanie o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. W wyroku z dnia 19 stycznia 2017 r. wydanym 

w sprawie I SA/Kr 1335/16 oraz z dnia 12 października 2017 r. wydanym 
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w sprawie I SA/Kr 824/17 pogląd ten uznano za nieprawidłowy. Otrzymana 

odprawa rekompensowała wprawdzie podatnikowi jako pracownikowi negatywne 

skutki związane z ustaniem stosunku pracy, ale nie była to szkoda, polegająca na 

uszczerbku w jego mieniu lub wyrządzonej pracownikowi krzywdy, a zatem nie 

jest to świadczenie odszkodowawcze. Funkcją odprawy nie jest wynagrodzenie 

szkody za utratę możliwości zarobkowania, bowiem zakończenie stosunku pracy 

u dotychczasowego pracodawcy nie jest równoznaczne z utratą możliwości 

zarobkowania w ogóle.  

 

Przedmiotem sporu była także możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej 

o której mowa w art. 21 ust 1 pkt 131 u.p.d.o.f. W wyroku z dnia 25 lipca 2017 r. 

(I SA/Kr 528/17) podkreślono, że zwolnieniu na podstawie tego przepisu podlegają 

tylko te przychody uzyskane ze zbycia nieruchomości, które zostały wydatkowane 

na własne cele mieszkaniowe podatnika.  

W Wyroku z dnia 5 września 2017 r. (I SA/Kr 1339/16) zwrócono uwagę, 

że wykładnia art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. nie wskazuje, aby kolejność nabycia 

i zbycia nieruchomości była przesłanką zwolnienia dochodu z opodatkowania. 

Wydatki na cele mieszkaniowe nie muszą być ponoszone z tych samych fizycznie 

środków (nominałów), które podatnik uzyskał od nabywcy nieruchomości/prawa 

majątkowego (środki pieniężne mają charakter zamienny i oznaczony tylko 

co do gatunku). Istotne jest natomiast, aby były to środki pochodzące z odpłatnego 

zbycia nieruchomości.  

Przepis ten (jak podkreślono w wyroku z dnia 20 lipca 2017 r. wydanym 

w sprawie I SA/Kr 493/17), nie uzależnia także możliwości uzyskania zwolnienia 

z podatku dochodowego od faktu dokonania nabycia nieruchomości w określonym 

czasie, ale wyłącznie zakreśla termin, w jakim środki stanowiące przychód 

ze sprzedaży nieruchomości powinny być wydatkowane na nabycie lokalu 

mieszkalnego.  

W wyroku z dnia 31 stycznia 2017 (I SA/Kr 1437/16) zwrócono natomiast 

uwagę, że art. 21 ust. 1 pkt 131, art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d u.p.d.o.f. 

nie przesądzają, że dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości musi być 

wydatkowany w całości po definitywnym przeniesieniu własności na nabywcę. 

Strony umowy sprzedaży mogą postanowić, że część ceny zakupu zostanie 

przekazana sprzedającemu wcześniej w formie zadatku, który następnie zostanie 
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zaliczony na poczet ceny zakupu przy zawarciu umowy ostatecznej. Zadatek taki, 

wypłacony na podstawie umowy przedwstępnej, nie funkcjonuje w próżni prawnej, 

ale jest ściśle związany z umową sprzedaży, której dotyczy. Środki 

te przeznaczone są na ściśle określony cel, związane są ze ściśle kreśloną 

transakcją, a ostateczny ich los (po dopełnieniu umowy przyrzeczonej), jest już 

definitywnie przesądzony w chwili zawarcia umowy przedwstępnej - stają się 

częścią ceny sprzedaży. W orzeczenia kładzie się przy tym nacisk na wykładnię 

celowościową powyższych przepisów, podkreślając, że niewątpliwym 

i zamierzonym celem zwolnienia dochodu ze sprzedaży nieruchomości było 

„podatkowe sprzyjanie” przez ustawodawcę, podejmowanym przez podatników 

w różnorodnych formach, przedsięwzięciom służącym zaspakajaniu ich potrzeb 

mieszkaniowych. Okoliczność ta, a więc cel ustanowienia tych unormowań 

powinien być brany pod uwagę przy dokonywaniu ich wykładni w odniesieniu 

do konkretnych stanów faktycznych. Do podatnika należy z kolei decyzja  

co do tego, w jaki możliwie racjonalny z jego punktu widzenia sposób, 

uwzględniając ograniczone zazwyczaj możliwości finansowe, z preferencji takich 

skorzysta. Ustanowienie przesłanek uprawniających do skorzystania z ulgi 

podatkowej, a także ocena czy w konkretnym przypadku przesłanki te zostały 

spełnione, nie powinny z założenia kolidować z racjonalnością gospodarczą 

podejmowanych przez podatnika działań, chyba że prowadziłoby to 

do nieuzasadnionego nadużywania zakresu ustanowionych preferencji. 

 

W sprawach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych częstym 

zagadnieniem rozstrzyganym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 

było zakwalifikowanie kosztów ponoszonych przez podatnika do „kosztów 

kwalifikowanych” z tytułu ich poniesienia na działalność badawczo-rozwojową. 

Pojęcie to jest interpretowane w sposób ścisły. W wyroku z dnia 8 sierpnia 2017 r. 

wydanym w sprawie I SA/Kr 624/17 stwierdzono, że działalność polegająca 

na wdrażaniu systemu komputerowego nabytego od podmiotu zewnętrznego 

nie spełnia definicji działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 4a pkt 26-28 

u.p.d.o.p. Innowacyjność jest nierozerwalnie powiązana z każdą prowadzoną 

działalnością gospodarczą, bowiem wprowadzanie nowych produktów, 

udoskonalanie dotychczasowych jest elementem konkurencji na rynku. Element 

innowacyjności wdrażanego systemu nie świadczy, że działalność produkcyjna 
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spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej z art. 4a pkt 26-28 u.p.d.o.p. 

Natomiast w wyroku z dnia 22 maja 2017 r. wydanym w sprawie I SA/Kr 347/17 

podkreślono, że za koszty kwalifikowane uznać należy ekspertyzy, opinie, usługi 

doradcze, usługi równorzędne i nabycie wyników badań naukowych na potrzeby 

prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej tylko i wyłącznie wtedy, 

gdy zostaną one nabyte na podstawie umowy od jednostek naukowych 

w rozumieniu ustawy z 2010 r. o zasadach finansowania nauki. 

 

W kilku sprawach przedmiotem kontroli sądu była ocena skutków 

podatkowych połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową (np. wyrok z dnia 

26 kwietnia 2017 r. wydanym w sprawie I SA/Kr 99/17) uznano, że przejęcie 

majątku spółki osobowej przez spółkę kapitałową w trybie art. 492 § 1 pkt 1 

kodeksu spółek handlowych, tzn. przez przeniesienie na spółkę kapitałową całego 

majątku przejmowanej spółki osobowej w zamian za udziały w podwyższonym 

kapitale zakładowym spółki kapitałowej wydane wspólnikom przejmowanej spółki 

osobowej z przeznaczeniem części przejętego majątku na kapitał zapasowy 

nie będzie się wiązało z powstaniem po stronie spółki kapitałowej przychodu 

podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Uznano bowiem, że z podatkowego punktu widzenia proces łączenia spółki 

kapitałowej ze spółką osobową, wiążący się z wydaniem wspólnikom spółki 

osobowej udziałów przejmującej tą spółkę spółki kapitałowej, należy rozpatrywać 

w kontekście objęcia udziałów przez wspólników spółki osobowej w zamian 

za wkład niepieniężny wniesiony do spółki kapitałowej.  

 

W jednym z orzeczeń (wyrok z dnia 7 czerwca 2017 r. I SA/Kr 310/17) WSA 

w Krakowie zajmował się zagadnieniem rozliczania transakcji terminowych typu 

forward. Uznano w nim, że skutki podatkowe rozliczenia walutowych kontraktów 

terminowych zależą wprost od tego, czy transakcja ma charakter rzeczywisty, 

czy nierzeczywisty. W przypadku realizacji rzeczywistych transakcji forward, 

czyli z dostawą waluty, nie powstanie przychód podatkowy, gdyż przy tego typu 

transakcjach dochodzi jedynie do zamiany aktywów (złotych na walutę 

lub odwrotnie). W przypadku kontraktów rzeczywistych wynik na transakcjach 

rzeczywistych ma swoje odzwierciedlenie w przychodach i kosztach uzyskania 

przychodów jedynie poprzez różnice kursowe, ustalone zgodnie z zasadami 
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obowiązującymi podatnika dla celów podatku dochodowego. Dlatego też, jeżeli 

w związku z dokonywanymi transakcjami zabezpieczającymi dochodzi 

do przepływu własnej waluty obcej, to w podatku dochodowym mogą powstać 

różnice kursowe. Zatem w przypadku rzeczywistych transakcji terminowych typu 

forward mogą powstać różnice kursowe od własnych środków walutowych. 

Takie różnice ustala się tylko na okoliczność wypływu waluty, na co wskazują 

przepisy art. 15a ust. 2 pkt 3 i art. 15a ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.p., a nie na okoliczność 

wpływu waluty obcej na rachunek. Natomiast wynik ujemny z transakcji 

towarowych i nierzeczywistych kontraktów walutowych podatnik może uwzględnić 

w wartości zapasów, które stanowią koszty bezpośrednie potrącalne w momencie 

uzyskania przychodu ze sprzedaży materiałów i wytworzonych z nich produktów 

zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Nie ma jednak możliwości łącznego 

rozliczania wszystkich transakcji dotyczących tej samej ekspozycji (ryzyka 

towarowego lub walutowego) w danym miesiącu. W celu prawidłowego ustalenia 

podatku dochodowego od osób prawnych każdy wynik na transakcji należy 

rozliczyć osobno, zaliczając go odpowiednio do przychodów, kosztów lub rozliczyć 

go poprzez różnice kursowe. 

 

Wojewódzki Sąd administracyjny w Krakowie zajmował się także 

rozliczeniem podatnika CIT będącego wspólnikiem spółki osobowej z tytułu 

częściowego wycofania wkładu z tej spółki. W wyroku z dnia 18 maja 2017 r. 

wydanym w sprawie I SA/Kr 202/17 uznano, że w związku z wycofaniem przez 

wspólnika części wniesionego wkładu do spółki osobowej, po jego stronie nie 

powstaje przychód w momencie faktycznego otrzymania należności z tego tytułu. 

Reguła przypisywania przychodów i kosztów spółki osobowej do przychodów 

i kosztów jej wspólników ma zastosowanie niezależnie od tego, czy wspólnicy 

w trakcie otrzymywania swojego udziału w takiej spółce otrzymują z niej wypłaty, 

czy też spółka nie dokonuje wypłat (np. zatrzymując zysk do dalszego 

reinwestowania). Ustawodawca przyjął zasadę memoriałowego rozpoznawania 

przychodów i kosztów uzyskiwanych za pośrednictwem spółek osobowych przez 

ich wspólników. W konsekwencji, skoro przychody spółki osobowej 

są opodatkowane na poziomie jej wspólników niezależnie od dokonania wypłaty 

ze spółki (tj. niezależnie od tego, czy wspólnicy rzeczywiście uzyskali realne 

przysporzenie majątkowe), to faktyczne przepływy pieniężne między spółką 
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a wspólnikami powinny być neutralne podatkowo. W przeciwnym wypadku, 

mogłoby dojść do podwójnego opodatkowania - przychody i koszty z udziału 

w spółce osobowej byłyby opodatkowane „na bieżąco” (tj. według zasady 

memoriałowej), a następnie podlegałyby ponownemu opodatkowaniu w przypadku 

faktycznych przepływów pieniężnych między spółką a wspólnikiem (tj. według 

zasady kasowej). Z powyższego względu, odstępstwa od zasady memoriałowej 

mogą być wprowadzone jedynie wyjątkowo - tylko, gdy ustawodawca wyraźnie 

wskaże to w ustawie podatkowej. 

 

Podatki i opłaty lokalne 

 

W sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych stosunkowo częstym 

przedmiotem sporów w 2017 r. było określenie podmiotu podlegającego 

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W szczególności w wyroku z dnia 

25 września 2017 r. (I SA/Kr 595/17) podkreślono, że ze względu na wyraźną 

treść art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a u.p.o.l. podatnikiem podatku od nieruchomości jest ten 

podmiot, który objął nieruchomość w posiadanie bezpośrednio od jej właściciela. 

Podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku gruntu oddanego w trwały 

zarząd będzie zawsze trwały zarządca, jako podmiot, który wszedł w posiadanie 

na podstawie pierwotnego tytułu tj. decyzji o oddaniu w trwały zarząd. Gdy umowy 

dzierżawy zostały zawarte pierwotnie bezpośrednio ze Skarbem Państwa 

reprezentowanym przez prezydenta miasta, jednakże z chwilą wstąpienia do tych 

umów w miejsce tak reprezentowanego Skarbu Państwa (właściciela), trwałego 

zarządcy w osobie jednostki budżetowej Skarbu Państwa, a więc nieposiadającej 

osobowości prawnej jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa - Izby Skarbowej. 

nie można przyjmować, iż bezpośredniość ta została zachowana. 

W wyroku z dnia 14 lipca 2017 r. I SA/Kr 486/17 uznano, że podatnikiem 

podatku od nieruchomości w sytuacji, gdy nieruchomość stała się przedmiotem 

umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie jest nabywa nieruchomości jako jej 

właściciel, albowiem w wyniku tej umowy osoba przewłaszczająca traci posiadanie 

samoistne, dysponując tą nieruchomością w sposób zależny. 

Relację między współwłasnością a posiadaniem rozważano natomiast 

w wyroku z dnia 10 lipca 2017 r. I SA/Kr 1486/15. Odwołując się do treści art. 3 

ust. 3 u.p.o.l. przyznano, że jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się 
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w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku 

od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym. Przepis ten rozstrzyga 

sytuację zbiegu, do przedmiotu opodatkowania, tytułu własności i posiadania 

samoistnego, poprzez wskazanie, że podatnikiem jest posiadacz samoistny. 

Przepis ten nie ma jednak zastosowania do współwłasności, bowiem co wyżej 

wskazano, w takiej sytuacji podatnikami zawsze są współwłaściciele niezależnie 

od relacji pomiędzy nimi. Do czasu aż stan ten się nie zmieni, i zmiana ta nie 

znajdzie stosownego odzwierciedlenia w dokumentach organ podatkowy jest 

związany zapisami w ewidencji gruntów i budynków. U.p.o.l. nie zna pojęcia 

współwłaściciela. 

 

Przedmiotem sporu było również opodatkowanie nieruchomości wyższą 

stawką właściwą dla działalności gospodarczej. W sprawie I SA/Kr 500/17 

stwierdzono, że obiekt nawet niewykorzystywany faktycznie w danym momencie 

do prowadzenia działalności gospodarczej uznaje się za związany z działalnością, 

bowiem definicja ustawowa nie nawiązuje do przesłanki wykorzystywania 

nieruchomości na cele związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą. 

Wyjątkiem od uznania, że grunty, budynki czy budowle są związane 

z działalnością gospodarczą są względy techniczne, które należy rozumieć 

jako trwałą i obiektywną przeszkodę. 

Przedmiotem sporu było także opodatkowanie podwyższona stawka 

mieszkań zajętych na krótkoterminowe cele noclegowe turystów.  

W Wyroku z dnia 19 września 2017 r. I SA/Kr 614/17 uznano, 

że działalność podatnika w zakresie w zakresie zapewnienia obiektów 

noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, spełnia 

cechy działalności gospodarczej, o jakiej mowa w przepisie art. 1 ust. 1 pkt 3 

u.p.o.l.. Bowiem działalność prowadzona przez podatnika, nawet jeżeli nie jest 

działalnością główną, a jedynie dodatkową, a polegająca na wynajmie lokali 

na cele noclegowe dla turystów, jest nakierowana na osiągniecie zysku. 

Powyższe okoliczności dowodzą, że przedmiotowy lokal mieszkalny jest zajęty 

na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie na cele mieszkaniowe. 

 

Sporne było także zastosowanie zwolnień w podatku od nieruchomości 

w związku z ich zajęciem na cele kultury.  
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W Wyroku z dnia 3 marca 2017 r. I SA/Kr 47/17 stwierdzono, że samo 

ustalenie charakteru działalności prowadzonej przez podatnika, jako ewentualnie 

działalności kulturalnej prowadzonej w określonej formie, samo przez się 

nie przesądza o tym, że nieruchomości będące w jego posiadaniu są zajęte 

na cele kultury w rozumieniu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień 

od podatku od nieruchomości. 

Natomiast w wyroku z dnia 27 lutego 2017 r. I SA/Kr 41/17 zajmowano się 

opodatkowaniem budynków zajętych na działalność wytwórni filmowych. Uznano 

w nim, że produkcja wytwórni filmowej polegająca na świadczeniu usług służących 

do wyprodukowania filmów, jakkolwiek ma związek z kulturą (tworzeniem dzieła 

filmowego) jest jednak działalnością komercyjną, nastawioną na zysk, 

co oczywiście nie wyklucza dbałości właścicieli wytwórni o osiągnięcie jak 

najwyższej wartości artystycznych. Wprawdzie kinematografia jest częścią kultury, 

niemniej jednak działalność związana z kinematografią nie musi zawsze polegać 

na twórczości, a więc „tworzeniu kultury” w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.o.p.d.k. 

Może też być innym typem działalności w zakresie kinematografii, to jest 

wykonywaniem usług produkcyjnych i postprodukcyjnych na rzecz innych 

podmiotów, które np. prowadziły działalność kulturalną. Tego typu działalność nie 

jest „tworzeniem”, a więc nie mieści się w kategorii „działalności kulturalnej”, 

chociaż z kulturą na oczywisty związek. 

 

2. Wydział II 

 

W Wydziale II Ogólnoadministracyjnym Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie w 2017 r. wpływ wyniósł łącznie 2 005 spraw 

wszystkich kategorii.  

Najwięcej spraw wpłynęło w zakresie budownictwa i nadzoru 

architektoniczno-budowlanego (616), zagospodarowania przestrzennego (389), 

wywłaszczeń i zwrotów nieruchomości (213), ochrony środowiska i ochrony 

przyrody (152). Mniej liczną grupę stanowiły sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa 

(132), gospodarki wodnej (106), gospodarki mieniem państwowym i komunalnym 

(62), informacji publicznej (39).  
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Budownictwo  

 

W wyroku o sygn. akt II SA/Kr 1198/17 WSA w Krakowie stwierdził, 

że zgodnie z przepisem art.11 a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

starosta wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydaje 

decyzję, na wniosek zarządcy drogi, o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych. W miastach na prawach 

powiatu nie ma odrębnego organu starosty, a pełnienie jego funkcji i wykonywanie 

zadań starosty powierzono prezydentowi miasta (na mocy art. 92 ust. 1 pkt 5 

ustawy o samorządzie powiatowym). W następstwie wydanej decyzji właścicielem 

nieruchomości staje się gmina, a organem orzekającym w tej sprawie jej organ, 

czyli prezydent. Prezydent miasta występuje więc w podwójnej roli: organu 

i wnioskodawcy, a gmina jest beneficjentem decyzji. Decyzję o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej wydaje starosta na wniosek właściwego 

zarządcy drogi, którym w przypadku drogi gminnej jest wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta, a w granicach miast na prawach powiatu zarządcą takich 

dróg publicznych jest prezydent miasta (art. 19 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych). W tych okolicznościach może powstać wątpliwość, czy prezydent 

miasta na prawach powiatu jest właściwy do prowadzenia postępowania 

w sprawie lokalizacji dróg powiatowych i gminnych, czy też powinien podlegać 

wyłączeniu. W orzecznictwie przyjmowane jest powszechnie stanowisko, 

że ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych nie wprowadza wyłączenia prezydenta miasta 

naprawach powiatu w sprawach wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi 

gminnej (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 

2010 r., sygn. akt II OSK 88/10). Specustawa różnicuje właściwość organów 

wyłącznie w zależności od rodzaju drogi. Gdyby wolą ustawodawcy było 

wykluczenie danego organu od uczestniczenia w omawianej procedurze, 

znalazłoby to odzwierciedlenie w jej przepisach. Ostatecznie uznano, że prezydent 

miasta na prawach powiatu jest właściwy do wydania decyzji o realizacji inwestycji 

dla drogi gminnej i powiatowej na obszarze swojego działania. 
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W orzeczeniu o sygn. akt II SA/Kr 1010/17 Sąd wskazał, że z art. 28 ust. 2 

Prawa budowlanego wynika, że stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia 

na budowę będzie także „zarządca nieruchomości”. W pojęciu tym mieści się 

także ułomna osoba prawna, jaką jest Wspólnota Mieszkaniowa. Ponadto Sąd 

stwierdził, że obszar oddziaływania inwestycji to nie obszar, na jaki inwestycja 

będzie oddziaływać niezgodnie z prawem (stwierdzenie takiego faktu skutkować 

powinno odmową udzielenia pozwolenia na budowę), ale obszar, na który będzie 

oddziaływać w jakikolwiek sposób, jak choćby przez zacienienie czy hałas 

i choćby oddziaływanie to było dozwolone tj. niesprzeczne z przepisami 

regulującymi dopuszczalny ich poziom. 

 

W wyroku o sygn. akt II SA/Kr 880/17 Sąd podzielił pogląd, że w sytuacji, 

gdy ustalenia planu w sposób odmienny od wydanej wcześniej decyzji określają 

sposób i możliwości zagospodarowania danego terenu, organ prowadzący 

postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę, obowiązany jest uwzględnić 

ustalenia wynikające z planu miejscowego, a nie z decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach 

zabudowy ma charakter czysto formalny. Pozostawianie takiej decyzji w obrocie 

prawnym w sytuacji, kiedy został uchwalony i wszedł w życie miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, nie rodzi żadnych skutków 

materialnoprawnych dla strony. Wygaszanie decyzji o warunkach zabudowy, 

gdy decyzje te są sprzeczne z ustaleniami uchwalonego planu miejscowego, 

jest zabiegiem porządkującym. 

W orzeczeniu o sygn. akt II SA/Kr 598/17 Sąd uznał, że uzależnienie 

użytkowania obiektu budowlanego od wykonania w oznaczonym terminie 

wskazanych robót budowlanych stanowiło warunek zawieszający. Wobec 

powyższego niewykonanie w oznaczonym terminie nałożonego obowiązku 

realizacji konkretnych robót budowlanych, od których wykonania uzależnione 

zostało na mocy art. 59 ust. 2 Prawa budowlanego wydanie decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie obiektu budowlanego, stwarzałoby konieczność stwierdzenia, 

na podstawie art. 162 § 1 pkt 2 k.p.a., wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie z powodu niedopełnienia przez stronę warunku zawartego w tej 

decyzji.  
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W wyroku o sygn. akt II SA/Kr 510/17 Sąd uznał, że kwestią dyskusyjną jest 

uprawnienie do badania przez organ przymiotu strony na wczesnym, wstępnym 

etapie, w sytuacji, kiedy wnoszący podanie o wznowienie postępowanie powołuje 

się na brak swojego udziału w postępowaniu (145 § 1 pkt 4 k.p.a.). W sytuacji 

takiej organ administracji przymiot strony powinien badać, jako przyczynę 

wznowienia – a zatem po wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania. 

Wyjątkiem od tej reguły może być ocena organu dokonana w oparciu o treść 

samego podania, jeżeli z tej treści w sposób ewidentny, niebudzący żądnej 

wątpliwości wynika, że pochodzi ono od podmiotu niebędącego stroną 

postępowania.  

 

W orzeczeniu o sygn. akt II SA/Kr 382/17 Sąd wskazał, że w postępowaniu 

naprawczym dotyczącym istotnych odstępstw od wydanego pozwolenia 

na budowę nie bada się zgodności całej inwestycji (całego projektu budowlanego) 

z prawem, lecz tylko zgodność z prawem stwierdzonych odstępstw. Nadto, jeśli 

w dacie wydawania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany zamienny 

obowiązuje plan miejscowy - należy badać projekt zamienny w zakresie zgodności 

stwierdzonych odstępstw z tym planem, a nie z decyzją o warunkach zabudowy, 

w oparciu o którą sporządzony był projekt pierwotny, od ustaleń którego 

odstąpiono. 

 

W wyroku o sygn. akt II SA/Kr 1320/16 Sąd uznał, że poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnienie transportu drogowego, 

jak i planowane terminy realizacji inwestycji czy też finansowanie inwestycji 

z funduszy europejskich uzasadniają nadanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.  

W wyroku o sygn. akt II SA/Kr 1255/16 stwierdzono, że zgoda właściciela 

nieruchomości, który upoważnia inwestora do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane powinna być sformułowana wyraźnie, na tyle jednoznacznie, 

by nie pozostawiała żadnych wątpliwości, nie może być jedynie dorozumiana. 

Ze złożonego przez właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości oświadczenia 

woli powinno wynikać, że wyraża on zgodę na wybudowanie określonego obiektu 

budowlanego czy zrealizowanie określonych robót budowlanych na swej działce. 

W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność kilku osób,  



59 

a z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę wystąpi jedna z nich nie 

przedstawiając zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę jest niedopuszczalne.  

 

Nadzór budowlany 

 

W sprawie II SA/Kr 656/17 Przedmiotem postępowania administracyjnego 

prowadzonego przed organami nadzoru budowlanego były roboty polegające 

na wykonaniu nasypu o wymiarach ok. 25,8 x 17,00 m i ok. 1,3 m. Organ 

I instancji zakwalifikował je jako roboty ziemne, w wyniku których powstała 

budowla ziemna w postaci nasypu ziemnego nakazał rozbiórkę. Organ 

odwoławczy uchylił tę decyzję i umorzył postępowanie wskazując, że wykonana 

niwelacja terenu nie może stanowić robót budowlanych. Sąd oddalając skargę 

wskazał, nie każde przesunięcie i rozplantowanie mas ziemnych prowadzi 

do powstania budowli. Mimo wyrównania (niwelacji) terenu działki, nie można 

mówić o budowli ziemnej, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, 

brak jest bowiem elementu funkcjonalnego.  

 

 W sprawie II SA/Kr 327/17 Sąd wskazał, że co do zasady adresatem 

nakazów, o których mowa w art. 52 Prawa budowlanego winna być osoba 

posiadająca w dacie orzekania o rozbiórce prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, nawet, jeżeli osoba ta nie jest inwestorem. 

Tylko taka osoba może wykonać nałożone obowiązki. 

. 

W sprawie do sygn. II SA/Kr 208/17 zaskarżono postanowienie o oddaleniu 

zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym. Skarżący podnosił, że ostateczna 

decyzja nakazująca usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego 

budynku została przez niego wykonana ze zmianami, które zostały podyktowane 

warunkami technicznymi, a których dokonał autor ekspertyzy będącej 

załącznikiem do wykonywanej decyzji - w formie nadzoru autorskiego. 

Sąd wskazał, że kluczowe dla rozstrzygnięcie jest dokonanie oceny, 

czy wykonane roboty - mimo, iż nie w pełni realizują obowiązki nałożone 

ostateczną decyzją PINB - mogą zostać zakwalifikowane, jako wykonanie tej 

decyzji. W uzasadnieniu wyroku przypomniano, że na etapie egzekucji nie ma 
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możliwości modyfikowania zakresu nałożonego ostateczną decyzją 

administracyjną obowiązków. Jest to możliwe jedynie w trybie zmiany (uchylenia) 

tej decyzji ostatecznej w postępowaniu nadzwyczajnym. Organy egzekucyjne są 

natomiast związane treścią decyzji, która pozostaje w obrocie prawnym, a ich 

zadaniem jest doprowadzenie do stanu faktycznego, który będzie zbieżny 

ze stanem opisanym w decyzji. Sąd stwierdził, że nie można przyjąć, iż autor 

opracowania, po ujęciu tego opracowania w treści decyzji administracyjnej, 

jest dysponentem określonych w ekspertyzie obowiązków. Osoba taka nie ma 

żadnych kompetencji do zmiany zakresu obowiązków poprzez uzgodnienia 

z inwestorem. To organy administracji publicznej mają - wynikające z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa - kompetencje do władczego kształtowania 

sytuacji prawnej obywateli, a ich rozstrzygnięcia zawarte m. in. w decyzjach 

administracyjnych obwarowane są przymusem państwowym, realizowanym 

właśnie w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.  

 

W sprawie II SA/Kr 930/16 przedmiotem kontroli była decyzja o nakazie 

rozbiórki pozostałości ściany granicznej (samowolnie rozbieranego budynku 

gospodarczego zlokalizowanego od południowej strony stodoły), wykonanej 

z pustaków i podtrzymującej budynek sąsiedni, z jednoczesnym zabezpieczeniem 

stateczności konstrukcji budynku sąsiedniego tj. słupowym podparciu murłaty 

budynku sąsiedniego i podstemplowaniu konstrukcji jego dachu w miejsce 

rozebranej ściany. Decyzja wydana została na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 2 

ustawy Prawo budowlane. Sąd zwrócił uwagę, że 2 lata wcześniej, na 

podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane wydano decyzję 

nakładającą obowiązek wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce 

przedmiotowego budynku gospodarczego, z pozostawieniem ściany zachodniej 

budynku oraz wzmocnieniem ściany zachodniej podtrzymującej budynek sąsiedni 

poprzez nadmurowanie brakującej jej części. Inwestor wykonał tylko rozbiórkę 

budynku gospodarczego, natomiast w stosunku do jego ściany zachodniej - która 

jest wspólna również dla budynku należącego do skarżącego - inwestor nie 

wykonał jakichkolwiek robót budowlanych, w szczególności zaś nie nadmurował 

jej i nie wzmocnił w żaden sposób. Ponieważ w decyzji nałożone były dwa 

odrębne obowiązki wykonania robót budowlanych, zaś inwestor wykonał tylko 

jeden z nich, w tym zakresie należało wydać decyzję stwierdzającą wykonanie 
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obowiązku - czego organ I instancji zaniechał, a organ odwoławczy uchybienia 

tego nie dostrzegł. Natomiast w zakresie drugiego, niewykonanego obowiązku 

„wzmocnienia ściany zachodniej podtrzymującej budynek sąsiedni poprzez 

nadmurowanie brakującej jej części” należało wydać decyzję na podstawie art. 51 

ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. 

 

Nieruchomości 

 

a. Odszkodowania  

 

W sprawach tych problemem zasadniczym jest kwestia ustalenia, 

czy przyznane – niejednokrotnie wiele lat temu – odszkodowanie, zostało 

wypłacone. 

W sprawie II SA/Kr 1218/17 (wyrok z dnia 28 listopada 2017 r. WSA 

negatywnie ocenił stanowisko organu, który jako jedyną podstawę ustalenia, 

że odszkodowanie przyznane w 1987 r. zostało wypłacone, przyjął wniosek 

skarżących z 1997 r. skierowany do sądu wieczystoksięgowego, w którym 

zapisano, że „działka nr […], wpisana w Księdze Wieczystej Nr […] Kraków - 

Łagiewniki oraz działka nr […] wpisana w księdze Wieczystej Nr […] Kraków – 

Łagiewniki jako należąca do nas, jest już od 10 — ciu lat częścią ulicy K. 

i własnością Skarbu Państwa za co otrzymaliśmy stosowne odszkodowanie. 

„Sąd zwrócił uwagę, że w wyniku szeroko zakrojonych poszukiwań 

nie odnaleziono ani jednego dokumentu mogącego mieć związek z wypłatą 

odszkodowania i nie przesłuchano wnioskodawców. 

 

W sprawach II SA/Kr 384/17 (wyrok z dnia 25 października 2017 r.), 

II SA/Kr 386/17 (wyrok z dnia 20 października 2017 r.) oraz II SA/Kr 383/17 (wyrok 

z dnia 18 października 2017r.) WSA wyraził pogląd, że przedawnienie roszczenia 

o odszkodowanie, które nastąpiło na podstawie art. 39 dekretu z dnia 26 kwietnia 

1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji 

narodowych planów gospodarczych („roszczenia odszkodowawcze przedawniają 

się po upływie trzech lat od dnia, w którym orzeczenie o wywłaszczeniu stało się 

ostateczne w toku instancji”) musi być brane pod uwagę z urzędu w postępowaniu 
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administracyjnym. Skoro objęte wnioskiem roszczenie jest przedawnione, 

prawidłowo, zdaniem Sądu, orzeczono o odmowie jego ustalenia. 

 

W sprawie II SA/Kr 1586/17 (wyrok z dnia 27 czerwca 2017 r.) WSA 

w Krakowie wyraził pogląd, że decyzja, którą ustalono odszkodowanie na rzecz 

osób pozbawianych własności nieruchomości stanowi źródło stosunku 

o charakterze cywilnoprawnym. Zobowiązanym do spełnienia określonego 

świadczenia pieniężnego jest podmiot, na rzecz którego nieruchomość 

wywłaszczono, uprawnionym - były właściciel. Podmiot zobowiązany wypłacając 

odszkodowanie nie działa w ramach imperium, ale wypełnia obowiązek będący 

korelatem uprawnienia do odszkodowania. To, że realizacja obowiązku następuje 

w wykonaniu decyzji administracyjnej nie świadczy o publicznym charakterze 

samego stosunku prawnego. To ta równorzędność podmiotów opisywanego 

stosunku, a nie jego „wtórność” w stosunku do samego wywłaszczenia, decyduje 

o jego charakterze. Zaliczenie opisywanego roszczenia do roszczeń o charakterze 

cywilnym nie oznacza jednak automatycznie zaliczenia go do roszczeń 

ulegających przedawnieniu według reguł prawa cywilnego. 

Regulowane przepisami art. 117 i nast. kodeksu cywilnego przedawnienie 

zostało przewidziane dla sytuacji, gdy wierzyciel dysponuje konkretnymi środkami 

prawnymi, których zastosowanie może bezpośrednio doprowadzić 

do wyegzekwowania od dłużnika określonego obowiązku. Uprawnionemu 

do odszkodowania nie przysługują środki służące bezpośredniemu wymuszeniu 

realizacji obowiązku zapłaty odszkodowania. W świetle przepisów ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji uprawniony do odszkodowania nie 

posiada przymiotu wierzyciela mogącego żądać wszczęcia egzekucji.  

W tej sytuacji, w braku odpowiedniej regulacji prawnej, nie jest możliwe 

pozbawienie uprawnionego możliwości zaspokojenia ustalonego decyzją 

roszczenia w związku z upływem czasu. 

Podobny pogląd sformułowano w sprawie II SA/Kr 385/17 (wyrok z dnia 

27 czerwca 2017) r. 

 

WSA w Krakowie, co do zasady nie kwestionuje dopuszczalności 

waloryzacji odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej. 
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W dwóch jednak sprawach (II SA/Kr 642/17 – wyrok z dnia 22 września 

2017, II SA/Kr 476/17 – wyrok z dnia 20 lipca 2017 r.) stwierdzono nieważność 

decyzji organów obu instancji w przedmiocie „odmowy wypłaty odszkodowania”. 

W obu sprawach Sąd stwierdził, że instytucja odszkodowania za wywłaszczenie 

nieruchomości sytuuje się na „styku” prawa publicznego i prawa prywatnego, 

co dało asumpt do teoretycznej polemiki, w ramach której formułowane są 

rozliczne argumenty za jej przynależnością do pierwszego albo drugiego; nie brak 

też głosów, że łączy ona elementy ich obu. Decyzja ustalająca odszkodowanie 

nierozerwalnie wiąże się z procesem konkretyzacji prawa i proces ten kończy. 

Po jej wydaniu w obrocie prawnym pojawia się w pełni skonkretyzowana 

wierzytelność odszkodowawcza (roszczenie) i zarazem rozpoczyna się etap 

wykonywania prawa, w ramach którego co do zasady powinna nastąpić już tylko 

czynność faktyczna – spełnienie świadczenia. Na tym etapie nie ma już miejsca 

na jurysdykcję, a w szczególności nie ma miejsca na jurysdykcję administracyjną. 

Pośród potencjalnych dróg dochodzenia faktycznej wypłaty decyzyjnie ustalonego 

odszkodowania nie ma drogi administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego.  

W ocenie Sądu przepis art. 132 ust. 3 u.g.n w ogóle nie stanowi podstawy 

prawnej do orzekania w formie decyzji administracyjnej, a w szczególności nie 

nadaje charakteru administracyjnego sprawie o takich znamionach jak sprawa, 

w której zapadła zaskarżona decyzja. Stanowią o tym dwie poniekąd niezależne 

od siebie przyczyny. Stosownie do w/w przepisu waloryzacji wysokości 

odszkodowania ustalonej w decyzji dokonuje organ, osoba lub jednostka 

organizacyjna zobowiązana do zapłaty odszkodowania. Jednocześnie ust. 5 tego 

przepisu stanowi, że do zapłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości 

jest zobowiązany starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, 

jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa, albo organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz tej 

jednostki. Należy przyjąć, że ustawodawca zdecydował się na odejście 

od konstrukcji waloryzacji odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej. 

Taka musi być bowiem konsekwencja przyjęcia przez ustawodawcę zasady, 

że obowiązek waloryzacji ciąży na podmiocie zobowiązanym do zapłaty 

odszkodowania, a nie na organie, który dokonuje ustalenia odszkodowania. 

W przypadku bowiem wywłaszczenia nieruchomości na rzecz określonej jednostki 

samorządu terytorialnego jej organ wykonawczy nie jest organem właściwym 
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do prowadzenia postępowania wywłaszczeniowego w rozumieniu art. 4 pkt 9 

u.g.n. Nie ma zatem podstaw do przyjęcia, aby wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

w przypadku wywłaszczenia na rzecz gminy, zarząd powiatu czy też zarząd 

województwa w przypadku wywłaszczenia – odpowiednio na rzecz powiatu 

lub województwa, mogli waloryzować odszkodowanie za wywłaszczoną 

nieruchomość, a więc podejmować decyzję na zasadach i w trybie określonym 

w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym należy 

zaakceptować pogląd (...), że waloryzacja odszkodowania stanowi obecnie 

czynność faktyczną, techniczno-obrachunkową dokonywaną przez podmiot 

zobowiązany do zapłaty odszkodowania na etapie spełnienia przez niego 

świadczenia. 

W obu sprawach Sąd podkreślił też, że istotą żądania wnioskodawców jest 

przede wszystkim sama wypłata ustalonego ongiś odszkodowania; kwestia 

ewentualnej jego waloryzacji ma charakter wtórny i nie o nią tak naprawdę 

chodziło. 

 

Choć od upływu terminu, do którego można było składać wnioski 

o przyznanie odszkodowania (31 grudnia 2005 r.) minęło już sporo czasu, 

do Sądu kierowane są jeszcze skargi na decyzje odmowne uzasadniane właśnie 

uchybieniem tego terminu. 

W sprawach II SA 90/17 i II SA/Kr 91/17 skarżący starali się wykazać, 

że jeden ze współspadkobierców byłych właścicieli nieruchomości, który wniosek 

złożył w terminie i uzyskał odszkodowanie, działał także w ich imieniu.  

Skargi w tych sprawach zostały oddalone. 

 

W sprawie II SA/Kr 569/17 (wyrok z dnia 5 października 2017 r.) 

przedmiotem postępowania była kwestia ustalenia i wypłaty odszkodowania 

za straty wynikłe z działań przewidzianych w art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości w związku 

z posadowieniem na nieruchomości linii elektroenergetycznej. Sąd stwierdził, 

że przez użyty w przepisie art. 129 ust. 5 pkt 3 u.g.n. termin „pozbawienie praw 

do nieruchomości” należy rozumieć także częściowe pozbawienie takich praw 

polegające m.in. na ograniczeniu możliwości korzystania z nieruchomości 

przez ustanowienie na niej służebności przesyłu. Stwierdził też, że roszczenie 
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o ustalenie odszkodowania za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa 

w art. 120 i 124 – 126 u.g.n., ma charakter majątkowy, i chociaż jego źródłem 

są przepisy u.g.n., a nie prawo cywilne, wchodzi w skład spadku po osobie 

uprawnionej do otrzymania odszkodowania. 

 

W sprawie II SA/Kr 1365/17 (wyrok z dnia 19 stycznia 2017 r.) Sąd dopuścił 

możliwość ustalenia odszkodowania za straty wynikłe z działań przewidzianych 

w art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie 

wywłaszczania nieruchomości na rzecz osoby niebędącej następcą uniwersalnym 

byłego właściciela nieruchomości. Sąd wyjaśnił, że tę wyjątkową sytuację należy 

rozumieć w ten sposób, że poprzedni właściciel, któremu w związku 

z ograniczeniem prawa własności przysługuje roszczenie odszkodowawcze, 

może ew. przenieść w sposób wyraźny lub względnie dorozumiany to roszczenie 

na nabywcę nieruchomości. Jest to kwestia wymagająca wyjaśnienia 

w postępowaniu administracyjnym. 

 

b. Zajęcia 

 

W tym zakresie Sąd rozpoznawał skargi na decyzje wydawane na różnych 

podstawach prawnych.  

I tak np. w sprawach II SA/Kr 1018/17 i II SA/Kr 1011/17 zaskarżone były 

wydane na podstawie art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, decyzje nakazujące udostępnienie nieruchomości w celu 

wykonania remontu sieci kanalizacyjnej, w sprawie II SA/Kr 732/17 decyzja 

wydana na podstawie art. 126 ust. 8 w/w ustawy, w sprawie II SA/Kr 1337/16 

na podstawie art. 126 ust. 6, w sprawach II SA/Kr 257/17, II SA/Kr 680/17 

na podstawie art. 124 ust. 1 u.g.n. 

 

W sprawie II SA/Kr 1014/17 (wyrok z dnia 25 października 2017 r.) Sąd 

oddalił skargę na decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie 

uchylenia, na podstawie art. 162 § 2 kpa, decyzji wydanej w trybie art. 124 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. Sąd stwierdził, że istotą art. 124 u.g.n. 

jest ograniczenie uprawnień właściciela nieruchomości poprzez zobowiązanie 

go do udostępnienia tej nieruchomości celem wykonania przez innych podmiot 
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robót budowlanych, określonych w decyzji. Zezwolenie takie daje inwestorowi 

prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przez co stwarza 

warunki do wystąpienia o pozwolenie na budowę. Nie ma w tym przypadku mowy 

o „zastrzeżeniu dopełnienia określonych czynności w określonym terminie”. 

Nie może tu być mowy o konstrukcji tzw. zlecenia i w konsekwencji o uchyleniu 

decyzji wydanej w trybie art. 124 u.g.n. na podstawie art. 162 § 2 k.p.a. 

 

c. Zwroty 

 

Choć coraz mniej liczne, to jednak nadal wpływają jeszcze skargi 

na decyzje o odmowie zwrotu nieruchomości wydane na podstawie art. 229 u.g.n. 

Skargi na takie decyzje zostały oddalone np. w sprawach: II SA/Kr 495/17, 

II SA/Kr 1016/17, II SA/Kr 379/17, II SA/Kr 2/17, II SA/Kr 1520/16, 

II SA/Kr 1310/16, II SA/Kr 1110/16. 

 

W sprawach II SA/Kr 1280/17, II SA/Kr 1466/16 Sąd, oddalając skargi 

na decyzje o odmowie zwrotu nieruchomości stwierdził, że zbycie nieruchomości 

na rzecz osoby trzeciej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego osobie trzeciej, z pominięciem procedury przewidzianej w art. 136 

ust. 1 i 2 tej ustawy, nawet, jeżeli spełnione są przesłanki zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości, o których mowa w art. 136 ust. 3 w związku z art. 137 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jest podstawą odmowy 

zwrotu nieruchomości. 

 

W sprawach II SA/Kr 1158/17 II SA/Kr 626/17, II SA/Kr 1427/16 Sąd, 

oddalając skargi na decyzje o odmowie zwrotu nieruchomości stwierdził, 

że przepisy ustawy o drogach publicznych, określające strukturę własnością tych 

dróg, stoją na przeszkodzie zwrotowi nieruchomości stanowiącej część drogi 

publicznej niezależnie od zrealizowania bądź niezrealizowania celu 

wywłaszczenia. Własność tych dróg może być przenoszona tylko pomiędzy 

podmiotami publicznoprawnymi. 

W sprawach II SA/Kr 1254/16 i II SA/Kr 1103/17 Sąd stwierdził, że zakaz 

obrotu nieruchomością, o którym mowa w art. 11d ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
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w zakresie dróg publicznych obejmuje też zakaz jej zwrotu na rzecz poprzedniego 

właściciela lub jego spadkobiercy 

 

W wielu orzeczeniach Sąd przyjmował, że cel wywłaszczenia został 

zrealizowany, pomimo, że na wywłaszczonej nieruchomości nie powstało 

dokładnie to, co przewidywały szczegółowe plany realizacyjne. 

W sprawie II SA/Kr 971/17 (wyrok z dnia 28 listopada 2017 r.) celem 

wywłaszczenia była budowa Szpitala, a w planie realizacyjnym na nieruchomości 

wywłaszczonej miały powstać miejsca postojowe. Sąd stwierdził, że Szpital był 

znaczącą inwestycją, zaprojektowaną, a następnie zrealizowaną, jako kompleks 

różnych budynków, obiektów i przestrzeni, które są dla funkcjonowania szpitala 

niezbędne. W ramach tegoż kompleksu znalazł się także parking, z którym 

bezpośrednio sąsiaduje nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego 

postępowania. Na terenie tej nieruchomości miejsc do parkowania nie urządzono, 

znajdowała się tam zieleń, a następnie dopiero umieszczono tam istniejący 

obecnie pawilon handlowy. Usytuowanie przedmiotowej nieruchomości wewnątrz 

kompleksu, wśród urządzeń towarzyszących głównemu celowi, realizowanych pod 

wspólną nazwą, jako budowa Szpitala Powiatowego uzasadnia twierdzenie, że cel 

wywłaszczenia został zrealizowany. 

 

W sprawie II SA/Kr 954/17 (wyrok z dnia 8 listopada 2017 r.) Sąd stwierdził, 

że jeżeli celem wywłaszczenia miała być budowa osiedla domów jednorodzinnych, 

to organ nie musiał nawet ustalać czy wywłaszczona działka miała podlegać 

jakiemuś szczególnemu, konkretnemu zagospodarowaniu. Wystarcza ustalenie, 

iż wywłaszczony teren został zagospodarowany, jako fragment tego osiedla czy to 

pod zabudowę, czy pod infrastrukturę techniczną czy pod tereny zielone. 

Wywłaszczenia przedmiotowej nieruchomości dokonano w okresie, kiedy przepisy 

nie wymagały od organów administracji uszczegółowienia celu, na jaki dana 

nieruchomość była wywłaszczana czy przejmowana, a przedmiotem 

wywłaszczenia w rozpoznawanej sprawie było kilkanaście nieruchomości. 

Podobnie w sprawie II SA/Kr 593/17 Sąd wyraził pogląd, że w przeszłości 

akt wywłaszczenia nie odpowiadał aktualnie obowiązującym standardom. 

Nie można do stanów faktycznych zaistniałych w innym porządku prawnym 

stosować wprost aktualnych uregulowań w zakresie takich pojęć jak cel 
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wywłaszczenia. Interpretacja tego pojęcia (cel wywłaszczenia) musi uwzględniać 

fakt, że w dacie dokonania wywłaszczenia, jego cel nie musiał być precyzyjnie 

określony a podmioty przejmujące własność nieruchomości nie były ograniczone 

czasowo w realizacji celu wywłaszczenia. Często to, co konkretnie miało być 

realizowane na danym obszarze wywłaszczonym, określane było już 

po wywłaszczeniu w planach realizacyjnych, które zresztą (także legalnie) były 

zmieniane bądź korygowane. W tym stanie rzeczy organy nie musiały 

uszczegółowiać, co konkretnie miało być realizowane na przedmiotowej 

nieruchomości tj. jaki rodzaj infrastruktury kolejowej miał tam powstać. 

Wystarczające było ustalenie, że jakakolwiek infrastruktura kolejowa była 

zrealizowana na wywłaszczonym terenie, by uznać, że doszło do realizacji celu 

wywłaszczenia. 

Podobne poglądy wyraził Sąd w sprawie II SA/Kr 687/17 (wyrok z dnia 

26 września 2017 r.) 

W sprawie II SA/Kr 852/17 (wyrok z dnia 3 października 2017 r.) Sąd, 

nawiązując do tezy, że „wymagania odnośnie szczegółowości celu wywłaszczenia 

wskazywanego w decyzji wywłaszczeniowej, powinny być oceniane przy jej 

kontroli proporcjonalnie do standardu prawnego i funkcjonalnego z chwili wydania 

decyzji wywłaszczeniowej, a nie z daty dokonania rzeczonej kontroli”, przyjął 

także, że niezależnie od sformułowań użytych w akcie notarialnym (w trybie art. 6 

ustawy z dnia 12 marca 1958 r.), istotne są okoliczności towarzyszące zawarciu 

umowy oraz zgodny zamiar stron i cel umowy. Sąd przyjął, że choć pierwotnie 

zakładano, że na wywłaszczonej nieruchomości, w ramach terenu zieleni 

publicznej, urządzone zostaną stawy, boisko lub kort, a w rzeczywistości 

nieruchomość ta stała się częścią parku, to cel wywłaszczenia został zrealizowany 

(pomimo faktu, że odstąpiono od budowy boisk czy kortów tenisowych). 

 

W sprawie II SA/Kr 546/17 (wyrok z dnia 7 lipca 2017 r.) Sąd stwierdził, 

że cel wywłaszczenia nie został zrealizowany. Celem tym była budowa Szpitala, 

a z planu szczegółowego wynikało, że na wywłaszczonej nieruchomości miały 

powstać jezdnia, chodnik wraz z oddzielającym go od ulicy pasem trawnika. 

Choć na wywłaszczonej nieruchomości powstało utwardzenie tymczasowej drogi 

dojazdowej do budowy oraz miejscowe wyasfaltowanie, a także oświetlenia 

uliczne, to sam Szpital nigdy zrealizowany nie został. Zajęcie terenu przez 
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wykonawcę pod zaplecze budowy nie jest bowiem samo w sobie celem 

wywłaszczenia, a pozostałości po tym zapleczu budowy, nie usprawiedliwiają 

odmowy zwrotu nieruchomości. 

 

W sprawie II SA/Kr 739/17 Sąd stwierdził, że decyzja orzekająca o zwrocie 

wywłaszczonej nieruchomości i zwrocie odszkodowania ma charakter podzielny; 

dopuszczalne jest więc zaskarżenie tylko części odnoszącej się do rozstrzygnięcia 

dotyczącego rozliczenia wynikającego z art. 140 u.g.n. 

W sprawie II SA/Kr 856/17 (wyrok z dnia 28 listopada 2017 r.) Sąd podzielił 

stanowisko organu II instancji, że działki stanowiące przedmiot kontrolowanego 

postępowania nie mogą być zwrócone, ponieważ zostały objęte wywłaszczeniem 

na wniosek właściciela („dowłaszczone”), a postępowanie w sprawie zwrotu 

nieruchomości wywłaszczonej nie było przeprowadzone. Nie ma przy tym 

znaczenia, że stosowne ustalenia poczyniono dopiero w postępowaniu 

odwoławczym.  

 

W sprawie II SA/Kr 1114/17 (wyrok z dnia 7 lutego 2017 r.) Sąd zajmował 

się oceną decyzji o zwrocie nieruchomości orzeczonym na rzecz spadkobierców 

byłego właściciela, w tym jednego odmawiającego zgody na zwrot. Sąd wskazał, 

że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r. (Sk 26/14) dotyczy 

sytuacji, w której nieruchomość jeszcze przed wywłaszczeniem stanowiła 

przedmiot współwłasności, a więc sytuacji odmiennej od zachodzącej 

w rozpoznawanej sprawie. Różnicę tę zaznaczy Trybunał Konstytucyjny, 

zwracając na marginesie uwagę, że kontrolowana przez niego norma prawna (art. 

136 ust. 3 zd. pierwsze) „znajduje zastosowanie także do innych stanów 

faktycznych, niż ujęte w sentencji orzeczenia. Obowiązuje ona zarówno wtedy, 

gdy wielość uprawnionych ma charakter pierwotny, (bo wywłaszczana 

nieruchomość należała poprzednio do kilku współwłaścicieli), jak i wtórny, (gdy po 

poprzednim jedynym wywłaszczonym właścicielu pozostało kilku spadkobierców). 

Wykonanie niniejszego wyroku będzie więc wymagało od ustawodawcy 

rozważenia odpowiedniego zakresu podmiotowego ewentualnych zmian 

prawnych. Przywołany wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie ma więc 

bezpośredniego zastosowania do sprawy rozpoznawanej, nie przesądza bowiem 

o braku potrzeby uzyskania zgody na zwrot nieruchomości od wszystkich 
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spadkobierców byłego, jedynego, właściciela nieruchomości, ani o możliwości 

zwrotu udziałów w nieruchomości stosownie do udziałów w spadku. 

 

Rok 2017 był kolejnym rokiem, w którym WSA w Krakowie rozpoznawał 

sprawy ze skarg na decyzje dotyczące nieruchomości wywłaszczanych w okresie 

międzywojennym na rozbudowę nieistniejącego już „lotniska wojskowego”. 

W orzecznictwie w tych sprawach nie ma pełnej jednolitości.  

W dwóch sprawach (II SA/Kr 1210/16 i II SA/Kr 33/17) WSA w Krakowie 

przyjął, że w przypadku wywłaszczenia nieruchomości na cel lotniska 

wojskowego, zmiana sposobu wykorzystania takiej nieruchomości nie na cele 

lotniska wojskowego, ale na cele lotniska cywilnego oznacza zmianę celu 

wywłaszczenia, a nie jego jedynie jego modyfikację. O modyfikacji można mówić 

wówczas, gdyby daną nieruchomość wywłaszczono np. pod budowę pasa 

startowego dla lotniska wojskowego, a jej rzeczywiste wykorzystanie dotyczyłoby 

np. budowy pasa kołowania samolotów wojskowych lub budowy hangaru 

lotniczego na lotnisku wojskowym. Innymi słowy modyfikacja oznacza zmianę 

wykorzystania wywłaszczonej nieruchomości w zakresie obejmującym cel 

wywłaszczenia, a nie zmianę samego celu wywłaszczenia. Wywłaszczenie pod 

lotnisko wojskowe, a wykorzystanie pod lotnisko cywilne to dwa odmienne cele 

wywłaszczenia, a nie modyfikacja jednego celu wywłaszczenia. 

 W sprawach II SA/Kr 1083/17, II SA/Kr 1126/16, II SA/Kr 633/17,  

II SA/Kr 571/17, II SA/Kr 200/17 Sąd przyjmował, że nie można takiej samej miary 

stosować do lotnisk, które powstawały w latach 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku, 

jak do lotnisk budowanych aktualnie. Chociaż dawne przepisy prawne różnicowały 

podział na lotniska cywilne i wojskowe, to jednak należy wspomnianą wyżej 

specyfikę w niniejszej sprawie uwzględnić. Decydujące w tej sytuacji znaczenie 

ma w zasadzie jedynie ustalenie, czy doszło do wybudowania (rozbudowania, 

poszerzenia) lotniska. Okoliczność zaś, kto był w danym momencie jego 

dysponentem i jaki zakres ta dyspozycja miała – w realiach analizowanego stanu 

faktycznego - jest rzeczą wtórną. Organy błędnie oceniły sposób wykorzystania 

wywłaszczonej nieruchomości przez zrealizowanie elementów lotniska cywilnego 

i jego infrastruktury, jako niebędący dopuszczalną modyfikacją celu poszerzenia 

lotniska wojskowego. Mimo, iż nie ma tożsamości między wywłaszczeniem terenu 

na cele lotniska wojskowego, a wywłaszczeniem na cele lotniska cywilnego lub na 
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cele cywilne istniejącego lotniska, to istotne w sprawie jest przede wszystkim 

zrealizowania celów lotniska, bez względu na jego faktycznego dysponenta. 

 

d. Trwały zarząd nieruchomościami 

 

W sprawach II SA/Kr 1545/16, II SA/Kr 1546/16, II SA/Kr 176/17 Sąd 

przyjął, że w postępowaniu, w którym organ orzeka o wygaszeniu trwałego 

zarządu w stosunku do określonej nieruchomości, a która to nieruchomość 

obciążona była prawem dzierżawy, co w konsekwencji skutkuje wygaśnięciem 

z mocy ustawy dotychczas posiadanych przez dzierżawcę do niej praw, 

dzierżawca ma status strony. Wygaszenie trwałego zarządu bezsprzecznie 

oddziałuje bowiem na jego sferę prawną, a więc – zgodnie z brzmieniem art. 28 

kpa – postępowanie takie dotyczy również interesu prawnego dzierżawcy,  

co z kolei prowadzi do konieczności uznania go za stronę takiego postępowania 

administracyjnego.  

 

e. Scalenie oraz podział nieruchomości 

 

W sprawie II SA/Kr 50/17 Sąd podzielił prezentowany w orzecznictwie 

pogląd, że postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego określające 

obszar scalenia wyznacza procesowe granice sprawy scaleniowej. Obszar ten nie 

może być modyfikowany w toku tego postępowania ani przez organy, ani przez 

sądy. Za niedopuszczalne w szczególności należy uznać rozstrzyganie przez 

organy tylko o części przedmiotu określonego jako obszar scalenia, a nie o jego 

całości. Decyzja scaleniowa jest jedną, integralną decyzją obejmującą obszar 

scalenia, a nie sumą jednostkowych decyzji skierowanych do poszczególnych 

działek. Pogląd ten może być odnoszony również do sytuacji, gdy toczy się jedno 

postępowanie scaleniowe, a zostaje złożony kolejny wniosek, dotyczący scalenia 

gruntów na tym samym obszarze. Jeżeli nie zostało zakończone ostatecznie 

postępowanie scaleniowe, zainicjowane wcześniejszym wnioskiem, w odniesieniu 

do nowego wniosku w tym samym przedmiocie organy administracji publicznej 

powinny wydać decyzję o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie 

nowego wniosku. 

 



72 

W sprawie II SA/Kr 898/17 Sąd podzielił prezentowany w orzecznictwie 

pogląd, że na mocy art. 10 ust 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce 

gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości przejście na własność gminy gruntu 

wydzielonego pod budowę ulic następowało za odszkodowaniem, niezależnie od 

kwestii formalnego jej zaliczenia do drogi publicznej. Istotne było jedynie to, 

czy ulica ma charakter ogólnodostępny, jako element układu komunikacyjnego 

danej miejscowości, a w szczególności, czy służy do obsługi działek leżących w jej 

bezpośrednim otoczeniu, w tym oczywiście działek powstałych w wyniku podziału 

nieruchomości. 

 

Inne sprawy z zakresu gospodarki mieniem państwowym i komunalnym 

 

W sprawie II SA/Kr 951/16 Sąd uznał za dopuszczalną skargę 

na zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia zasad udzielania zgody 

na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy 

Miejskiej oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu 

Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej. Sąd wskazał w szczególności, 

że akt wywołujący skutki cywilnoprawne (czy też zmierzający do ich wywołania w 

przyszłości) może równocześnie być aktem z zakresu administracji publicznej. 

Obie te okoliczności wzajemnie się nie wykluczają. Zakwestionowane zarządzenie 

Prezydenta wywołuje skutki prawne analogiczne, jak akt prawa miejscowego. 

Prezydent Miasta, wykorzystując swoje generalne kompetencje do wydawania 

zarządzeń w przedmiocie gospodarki nieruchomościami/gospodarowania mieniem 

komunalnym, wydał akt, który w swej treści spełnia przesłanki normatywności 

w tym sensie/znaczeniu, że zawiera normy generalne i abstrakcyjne odnoszące 

się do podmiotów spoza ustroju administracji publicznej. Zatem można to 

Zarządzenie zakwalifikować zarówno, jako mieszczące się w art. 3 § 2 pkt 5, jak i 

pkt 6 p.p.s.a. Akt organu administracji publicznej o takim charakterze z zakresu 

administracji publicznej podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. 

 

W sprawie II SA/Kr 412/17 ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie 

zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej oraz 

określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych Sąd 

uznał, że zapis § 1 pkt 13 tej uchwały eliminujący z grona osób mogących się 



73 

ubiegać o sprzedaż lokalu na jej zasadach osoby, które zawarły umowę najmu, 

otrzymując uprzednio skierowanie do jej zawarcia w tzw. trybie szczególnym – jest 

sprzeczny z prawem. Sąd wskazał, że nie jest zgodne z prawem pozbawienie 

określonych najemców lokali mieszkalnych możliwości skorzystania z uprawnienia 

z tytułu pierwszeństwa, w przypadku przeznaczenia lokalu do zbycia, poprzez 

wprowadzenie dodatkowych ograniczeń, w sytuacji gdy przepisy ustawy o 

gospodarce nieruchomościami nie wiążą prawa pierwszeństwa ze spełnieniem 

przez najemcę, poza kryterium najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego na czas 

nieoznaczony, innych kryteriów, ani nie zawierają delegacji ustawowej 

pozwalającej na wprowadzenie takich dodatkowych kryteriów w akcie prawa 

miejscowego.  

 

Gospodarka wodna  

 

a. Wymóg z art. 131 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  

 

W sprawie do sygn. II SA/Kr 515/17 sąd zwrócił uwagę, że art. 131 P.w., 

będący przepisem szczególnym, określa dodatkowo wymogi formalne wniosku o 

pozwolenie wodnoprawne. (…) Do wniosku o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków 

przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 

(art. 45a ust. 1) oprócz dokumentów określonych w ust. 2 zakład zobowiązany jest 

dołączyć zgodę właściciela urządzenia w formie pisemnego oświadczenia. (…) 

Zgoda na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ich właściciela cudzych 

ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 

1, nie jest umową, lecz jednostronnym oświadczeniem woli. Przepis art. 131 ust. 3 

P.w. nie określa, w jakich sytuacjach zgody należy udzielić, a w jakich w odmówić, 

a zatem pozostawia to poza oceną i badaniem. W tym zakresie jakikolwiek inny 

przepis nie daje podstaw do podejmowania przez organ administracji publicznej 

prowadzący postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego decyzji za 

stronę będącą właścicielem urządzeń kanalizacyjnych wbrew jej woli, której 

materialnoprawnym wyrazem jest przedmiotowe oświadczenie w postaci 

bezwarunkowej zgody. Decyzja w tym względzie należy wyłącznie do właściciela 



74 

urządzeń, który samodzielnie ocenia czy wyraża wnioskodawcy zgodę, czy nie. 

Powyższe koresponduje zresztą z regulacją zawarta w art. 123 ust. 2 P.w. (…). 

 

b. Zmiana pozwolenia wodnoprawnego  

 

W sprawie do sygn. II SA/Kr 410/17 przedmiotem kontroli sądu była decyzja 

o odmowie zmiany pozwolenia wodnoprawnego. Sąd wskazał, że krąg stron w 

postepowaniu prowadzonym na podstawie art. 155 k.p.a. nie musi być tożsamy z 

kręgiem stron w postępowaniu zakończonym decyzją ostateczną, a zatem 

legitymacja procesowa winna być obecnie badana ponownie, z uwzględnieniem 

aktualnego stanu faktycznego i prawnego. Do uchylenia lub zmiany decyzji 

wymagana jest zgoda wszystkich stron, a nie tylko beneficjenta pozwolenia. Na 

aprobatę zasługuje również stanowisko, że legitymacja procesowa 

poszczególnych podmiotów powinna być weryfikowana w oparciu o art. 127 ust. 7 

pr.wod., a nie w oparciu o art. 28 k.p.a. Zdaniem Sądu, nie można natomiast 

zgodzić się z poglądem, w myśl którego brak tożsamości stanu faktycznego a 

limine wyklucza zastosowanie art. 155 k.p.a. 

 

c. Relacja między prawem budowlanym a prawem wodnym  

 

W sprawie II SA/Kr 1308/16 sąd zakwestionował argumentację strony 

dotyczącą podziału kompetencji pomiędzy organy nadzoru budowlanego i organ 

właściwy do wydania decyzji na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy Prawo wodne, a 

zwłaszcza stwierdzenie, że „organy te nie mogą posiadać kompetencji ze sobą 

konkurujących”. (…) Sąd wyjaśnił, że jeśli faktycznie doszłoby do podniesienia 

poziomu gruntu, to niezależnie od tego, czy takie działanie miało oparcie w decyzji 

o pozwoleniu na budowę bądź też zostałoby w jakikolwiek sposób zalegalizowane 

przez organy nadzoru budowlanego, o ile skutkiem takiego działania byłaby 

zmiana stanu wody na gruncie - to sprawa wymagałaby rozstrzygnięcia również 

na gruncie art. 29 ustawy Prawo budowlane.  
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d. Szkoda w rozumieniu art. 29 ustawy Prawo wodne  

 

W sprawie II SA/Kr 93/17 Sąd wyraził pogląd, że przyjęte w przepisie art. 29 

ustawy prawo wodne pojęcie „szkodliwego oddziaływania na grunty sąsiednie” nie 

może być ujmowane wyłącznie w oparciu o cywilnoprawne pojęcie szkody 

rozumianej jako uszczerbek majątkowy. Dla zastosowania tych przepisów nie jest 

konieczne wykazanie, że szkoda już wystąpiła (a tym bardziej ustalenia jej 

wysokości). Wystarczy, że na podstawie logicznego wnioskowania opartego o 

zwykłe doświadczenie życiowe można przyjąć, iż skutkiem zmiany kierunku 

spływu wody będzie powstawanie szkód. Sąd zaznaczył przy tym, że nie jest to 

pogląd w orzecznictwie sądowym dominujący, niemniej jednak każda sprawa 

administracyjna (także prowadzona na podstawie przepisu art. 29 ustawy prawo 

wodne) jest sprawą indywidulaną i rozpatrywana musi być w kontekście konkretnie 

ustalonego stanu faktycznego.  

Zagadnieniem szkody w rozumieniu art. 29 ustawy Prawo wodne zajmował 

się również sąd w sprawie do sygn. II SA/Kr 589/17 wyrażając stanowisko 

tożsame do wyżej zaprezentowanego. 

 

e. Właściciel w rozumieniu art. 29 ustawy Prawo wodne  

 

W sprawie do sygn. II SA/Kr 419/17 sąd wyjaśnił, że ustawodawca 

posługując się terminem „właściciel” w art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne użył go w sensie legalnego posiadacza nieruchomości tj. bądź 

właściciela, bądź osoby, której do gruntu przysługuje prawo o charakterze 

rzeczowym lub obligacyjnym. 

 

f. Ustalenie linii brzegowej 

 

W sprawie do sygn. II SA/Kr 589/17 Sąd wskazał, że z punktu widzenia 

ustawy prawo wodne i uregulowanej tam instytucji ustalania linii brzegu nie 

wynika, że w ramach tego postępowania linia brzegu winna być ustalona na całej 

jego długości, co więcej, art. 15 ust. 8 przewiduje wprost sytuację, w której decyzja 

ustalająca linię brzegu obejmuje swym zakresem odcinek i brzegi cieku 

naturalnego objęte projektem regulacji. Dotyczy to głównie regulacji koryt cieków 
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naturalnych w rozumieniu art. 67 ustawy, oznacza jednak, że ustawodawca 

dopuszcza taką możliwość. Skoro zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 3 ustawy, właściwy 

organ ustala linię brzegu, w drodze decyzji, na wniosek mającego interes prawny 

lub faktyczny, a ustalenie to następuje w oparciu o przedłożoną przez 

wnioskodawcę dokumentację geodezyjną, to granice sprawy wyznacza wniosek 

uprawnionego. Nie jest możliwe zobowiązywanie wnioskodawcy do przedkładania 

dokumentacji geodezyjnej, w zakresie przekraczającym jego interes faktyczny lub 

prawny. linii brzegu”, zgodnie z przywołanym przez organ w zaskarżonej decyzji § 

9 ust. 3a 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 z późn. zm.).  

 

Również w sprawie II SA/Kr 645/17 sąd zajmował się kwestią ustalania 

kręgu stron w postępowaniu dotyczących linii brzegowej. Sąd wyjaśnił, że norma 

art. 15 ust. 2 Prawa wodnego, z której wynika m.in., że wniosek wszczynający 

postępowanie może złożyć podmiot mający interes faktyczny dotyczy zasadniczo 

podmiotów, które nie mają prawnorzeczowych tytułów do nieruchomości, ale są jej 

posiadaczami/współposiadaczami w szerokim tego słowa znaczeniu, w tym na 

podstawie tytułów obligacyjnych. W przekonaniu Sądu, czymś innym jest 

określanie na podstawie art. 15 ust. 2 Prawa wodnego, i to zawsze w realiach 

konkretnej sprawy administracyjnej, podmiotu, który może wszcząć skutecznie 

postępowanie (strona czynna) od pozostałych stron tego postępowania, przy 

czym, co istotne, inne niż wywodzące tytuł do udziału w postępowaniu z interesu 

prawnego i/lub faktycznego związanego z posiadaniem działki, której 

postępowanie dotyczy. Treść art. 15 ust. 2 Prawa wodnego stanowi wyjątek od 

treści art. 28 k.p.a., a wyjątki nie mogą być interpretowane rozszerzająco. 

W zakresie ustalania stron postępowania, treść art. 15 ust. 2 Prawa wodnego, nie 

eliminuje w żaden sposób treści art. 28 k.p.a.  

 

g. Wykładnia art. 171 ustawy Prawo wodne  

 

W sprawie do sygn. II SA/Kr 556/17 sąd przeprowadził wykładnię art. 171 

ustawy Prawo wodne. Sąd wyjaśnił, że z powyższego przepisu wynika, że 

ustawodawca wyposażył spółki wodne w prawo obciążania kosztami działalności 
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spółki nie tylko jej członków, lecz również inne osoby, przy zachowaniu innych 

ustawowych przesłanek. W stosunku do osób niebędących członkami spółki 

przesłanką tą jest „odnoszenie korzyści z urządzeń spółki”. Wykazanie, że 

podmioty niebędące członkami spółki wodnej odnoszą korzyści z urządzeń spółki, 

która na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy obowiązana jest do utrzymywania 

urządzeń melioracji wodnych objętych jej działalnością, obliguje właściwego 

starostę do obciążenia tego podmiotu świadczeniem na rzecz spółki wodnej. Na 

gruncie art. 171 p.w. nie można mówić o korzyściach potencjalnych, jak ma to 

miejsce w przypadku opłat adiacenckich, ale o faktycznych korzyściach 

odnoszonych przez konkretnych właścicieli nieruchomości.  

 

Ochrona środowiska  

 

W sprawie sygn. akt II SA/Kr 563/17 przedmiotem sporu była klasyfikacja 

ścieków odprowadzanych przez stronę skarżącą, będącą oczyszczalnią ścieków, 

co ma wpływ na stawki opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie z § 3 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za 

korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217 z późn. zm.). Zgodnie z 

definicją rodzajów ścieków zawartą w ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 3 

pkt 38) - co w ocenie sądu jest równoznaczne o określeniem składu ścieków o 

którym mowa w art. 295 tej ustawy - ścieki komunalne to ścieki bytowe lub 

mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami 

opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji 

zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków 

komunalnych. Z kolei ścieki bytowe to ścieki z budynków mieszkalnych, 

zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku 

ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o 

zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Ścieki przemysłowe to ścieki, 

niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe 

w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, 

składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami 

innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 

Skład ścieku tj. o tym czy dany ściek jest ściekiem komunalnym, przemysłowym 

czy bytowym ustala (określa) się w miejscu wylotu ścieków z instalacji służących 
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do ich oczyszczania. Nie jest zasadnym stanowisko, iż strona skarżąca 

odprowadza do środowiska mieszaninę ścieków przemysłowych i komunalnych, 

skoro taka mieszanina z chwilą, kiedy trafiają one do urządzeń służących realizacji 

zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków 

komunalnych stanowią jednolitą kategorię ścieków komunalnych.  

 

a. Opłaty za korzystanie ze środowiska. 

 

W sprawach o sygn. II SA/Kr 303/17 - 307/17 skargi wniosły osoby będące 

wspólnikami spółki cywilnej, prowadzące działalność gospodarczą, w ramach 

której korzystały ze środowiska z tytułu poboru wód. Sprawy te dotyczyły 

wymierzenia opłaty za korzystanie ze środowiska dla tych osób za kolejne 

półrocza 2011 i 2012 roku oraz za rok 2013. Niekwestionowanymi elementami 

stanu faktycznego były ustalenia, że skarżący pobierali w okresie objętym kontrolą 

wodę podziemną do celów konfekcjonowania i nie wywiązali się z obowiązku 

ustalenia we własnym zakresie i przedłożenia w ustawowym terminie wykazów 

oraz wniesienia opłat za korzystanie ze środowiska. 

 W wyrokach uwzględniających skargę WSA wskazał, że ustalenia 

dotyczące ilości wody pobranej w poszczególnych okresach nie zostały 

poczynione prawidłowo. W zasadzie jedynym dowodem, na podstawie, którego 

ustalono ilość pobranej wody był protokół kontroli, w którym ilość pobranej wody w 

poszczególnych okresach określono, dzieląc proporcjonalnie całkowity pobór 

wody na poszczególne okresy od 1 września 2006 r. (data rozpoczęcia produkcji) 

do dnia odczytu stanu licznika w dniu 30 września 2015 r. Zdaniem Sądu 

ustalenie, że w każdym półroczu (a następnie roku) skarżący pobierali dokładnie 

taką samą ilość wody nosi wszelkie cechy arbitralności i dowolności, a jako takie 

przekracza granice swobodnej oceny dowodów. Jest to całkowicie sprzeczne z 

wnioskami, wypływającymi z doświadczenia życiowego, trudno bowiem uznać za 

realne, aby w dłuższym okresie czasu w każdym półroczu wytwórnia wytwarzała 

identyczne ilości wody (z dokładnością do dziesiętnych części m3.  

 

Natomiast w sprawie sygn. II SA/Kr 305/17, w której skargę oddalono 

przyjęto, że szacowanie ilości pobranej wody polegające na proporcjonalnym 

podziale całkowitego poboru wody na poszczególne okresy od 1 września 2006 r. 
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(data rozpoczęcia produkcji) do dnia odczytu stanu licznika w dniu 30 września 

2015 r. jest uprawnione i mieści się w granicach wyznaczonych przez dyspozycję 

art. 288 ust. 2 p.o.ś. oraz zasadę prawdy obiektywnej. Sąd podkreślił, że skarżący 

w toku postępowania administracyjnego – ani przed organem I instancji, ani przed 

organem odwoławczym – nie sformułowali twierdzeń pozwalających na negatywną 

weryfikację założeń przyjętych przez organ administracji; twierdzenia takie, choć 

również nacechowane dużym stopniem ogólności, pojawiły się dopiero w skardze. 

 

b. Ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia  

 

W 2017 r. wpłynęła seria spraw dotyczących ustalenia środowiskowych 

uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektu do hodowli drobiu ilości 

powyżej 210 DJP”. Od decyzji organu I instancji wydanej w tym przedmiocie 

odwołanie wniosło 119 osób, będących najczęściej właścicielami nieruchomości 

położonych w sąsiedztwie tej planowanej inwestycji. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzję merytoryczną 

utrzymując decyzję w mocy - i to rozstrzygnięcie było przedmiotem kontroli 

sądowej w sprawie sygn. II SA/Kr 472/17, natomiast w odniesieniu do większości 

odwołujących wydało decyzje umarzające postępowanie odwoławcze. Do WSA w 

Krakowie wpłynęło 21 skarg na tego rodzaju decyzje.  

We wszystkich 22 sprawach Sąd uchylił zaskarżone decyzje, natomiast w 

sprawie sygn. II SA/Kr 472/17 dodatkowo również decyzję organu I instancji. W 

uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporządzony raport 

oddziaływania na środowisko inwestycji został bezkrytycznie przyjęty przez organy 

obu instancji wraz z uzupełnieniem raportu, podczas gdy budzi on istotne 

wątpliwości dotyczące jego poprawności i zupełności. 

Jako wadę raportu wskazano, że w opisie przedsięwzięcia nie wskazano 

dróg po których będzie się odbywał transport związany z fazą eksploatacji fermy 

(a także z jej budową). O ile w raporcie została uwzględniona kwestia 

oddziaływania na środowisko związana z transportem w okresie prac budowlano - 

montażowych to raport w tym zakresie w minimalnym zakresie odnosi się do 

okresu eksploatacji fermy (z uwagi na duże rozmiary hodowli konieczne będzie 

stałe dowożenie różnych materiałów i wywożenie dużych ilości m.in. brojlerów, 

padłych kurczaków i pomiotu, słomy, paszy, paliwa samochodami ciężarowymi). 
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W ocenie Sądu organy powinny ocenić wpływ transportu, z którym w dużym 

stopniu powiązana jest działalność fermy w okresie jej eksploatacji także w 

związku z transportem - przez okolicznych rolników - słomy i oraz zużytej słomy z 

uwzględnieniem emisji odorowej. 

W przedłożonym raporcie stwierdzono, że ponieważ „inwestycja nie wpłynie 

na pogorszenie istniejącego środowiska oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla 

okolicznych mieszkańców (...) to nie przewiduje się, aby powstały uzasadnione 

konflikty społeczne związane z tym przedsięwzięciem”. Tymczasem w sprawie 

występuje ostre i negatywne nastawienie okolicznych mieszkańców do planowanej 

inwestycji. Świadczą o tym protesty mieszkańców, w tym pismo podpisane przez 

139 mieszkańców domagających się konsultacji społecznych i wyrażających 

obawy związane z nasileniem transportu samochodowego oraz z uciążliwości 

zapachowych w przypadku zrealizowania planowanej fermy.  

W wyrokach uchylających decyzje umarzające postępowanie Sąd zwrócił 

uwagę, że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach krąg stron ustala się na zasadach ogólnych - art. 28 k.p.a., z 

uwzględnieniem uregulowań ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. Podstawowym kryterium decydującym o uznaniu za 

stronę właściciela nieruchomości zlokalizowanej w pobliżu planowanej inwestycji 

jest stwierdzenie, że na ową nieruchomość rozciąga się oddziaływanie 

planowanego przedsięwzięcia. Chodzi o każde oddziaływanie, a nie tylko takie, 

które przekracza określone normy.  

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 314/17 przedmiotem skargi była decyzja o 

odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia, przy czym przedsięwzięcie to miało polegać na 

kontynuowaniu działalności istniejącej od wielu lat. Przyczyną odmowy była 

sprzeczność inwestycji z treścią rozporządzenia wojewody w sprawie utworzenia 

na tym terenie parku krajobrazowego, które przewiduje zakaz realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (a do tej kategorii 

należy wnioskowane przedsięwzięcie). Sąd podkreślił, że z zapisów 

rozporządzenia wynika zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. Realizacja przedsięwzięcia to termin, który należy 
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odnosić do przyszłych wydarzeń. Realizacja to między innymi wprowadzenie 

czegoś w życie. Z kolei kontynuacja to wykonywanie w dalszym ciągu rozpoczętej 

działalności. Pojęcia te nie są tożsame i nie mogą być prawnie obojętne. Zgodnie 

z zasadą niedziałania prawa wstecz, wejście w życie przepisów stanowionych 

aktem prawa miejscowego nie może być podstawą do zakazu wykonywania 

dotychczasowej legalnej działalności jak również jej kontynuacji. Zapisy takiego 

aktu należy odnosić wyłącznie do zdarzeń przyszłych ,jeżeli istotnie wnioskowana 

działalność stanowiła kontynuację przedsięwzięcia rozpoczętego przed wejściem 

w życie rozporządzenia  

 

Odpady 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 142/17 przedmiotem kontroli sądowej była 

decyzja odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej usunięcie 

odpadów. Adresat decyzji twierdził, że będąc oskarżonym o wykroczenie z art. 

117 § 1 kodeksu wykroczeń, został przebadany przez biegłego lekarza psychiatrę, 

który wskazał, iż w chwili dokonania zarzucanego mu czynu miał w znacznym 

stopniu ograniczoną zdolność rozpoznawania znaczenia czynu i zniesioną 

zdolność pokierowania swoim postępowaniem. Pomimo, że zachodziły 

uzasadnione obawy co do jego poczytalności - organ administracji nie dokonał w 

ogóle oceny jego zdolności do czynności prawnych. Sąd oddalił skargę na i 

wskazał, że zgodnie z art. 11 kc, pełną zdolność do czynności prawnych nabywa 

się z chwilą uzyskania pełnoletności. Natomiast zgodnie z art. 12 K.C. nie mają 

zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz 

osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Skoro zdolność do czynności prawnych 

osoby fizycznej jest pochodną jej statusu prawnego, to wyłącznie ten czynnik, a 

nie jej cechy psychofizyczne, decyduje o jej posiadaniu. Samo istnienie przesłanek 

do ubezwłasnowolnienia nie wpływa na zdolność do czynności prawnych osoby 

fizycznej, dopóki nie dojdzie do wydania postanowienia o ubezwłasnowolnieniu. 

Osoba chora psychicznie, ale nieubezwłasnowolniona, ma zdolność do czynności 

prawnych. 
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Ochrona przyrody 

 

a. Uchwały 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 933/17 Sąd wyraził stanowisko, że uchwała w 

sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami nie jest aktem prawa 

miejscowego, jednak wpływa ona w sposób bezpośredni na interes prawny 

wnoszącej skargę. Wojewódzki plan gospodarki odpadami jest dokumentem 

planistycznym, a nie sprawczym. 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 750/17 przedmiotem kontroli była tzw. „uchwała 

antysmogowa” dotycząca województwa małopolskiego tj. uchwała w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w 

zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Sąd w 

pierwszej kolejności wskazał, że zaskarżona uchwała jest aktem prawa 

miejscowego. 

Sąd odrzucił skargi przedsiębiorców prowadzących sprzedaż węgla 

energetycznego. Sąd podkreślił, że w zaskarżonej uchwale nie nałożono zakazu 

sprzedaży jakiegokolwiek typu (gatunku) węgla, produkcji ani jego wytwarzania – 

także na terenie województwa Małopolskiego, nie dotyka ich zatem choćby 

hipotetycznie możliwość stosowania sankcji z art. 334 w związku z art. 96 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

519 z późn. zm.). Skoro uchwała nie dotyczy prawnych ograniczeń związanych z 

charakterem działalności wykonywanej przez strony (handel węglem), to żaden 

przepis konstytucji nie uzasadnia wniesienie skargi w rozumieniu uzasadnienia 

naruszenia interesu prawnego skarżących o ile przyjąć, że powołanie się na 

zasady konstytucyjne takie jak zasada państwa jednolitego; wolności i praw 

człowieka i obywatela; ochrony środowiska z uwzględnieniem zasady 

zrównoważonego rozwoju czy działania władz publicznych na podstawie i w 

granicach prawa jest dopuszczalne. Uchwała nie dotyczy ograniczeń w handlu 

węglem, ale ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji służących do spalania 

(nie tylko węgla), a ma na celu poprawę, jakości powietrza na terenie 

Województwa Małopolskiego. Nie wpływa zatem bezpośrednio na sferę uprawnień 

lub obowiązków skarżących (spółek). Okoliczność, że po wejściu w życie 
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przedmiotowej uchwały może spaść sprzedaż określonego typu węgla na terenie 

Województwa Małopolskiego nie przesądza o posiadaniu interesu prawnego przez 

stronę skarżącą, a co najwyżej interesu faktycznego. Natomiast oddalając skargę 

osób fizycznych, Sąd uznał, że wykazały one naruszenie interesu prawnego w 

zaskarżeniu uchwały podnosząc, że są mieszkańcami województwa 

małopolskiego korzystającymi z tradycyjnych pieców węglowych, które nie 

spełniają parametrów instalacji, jakie zgodnie z zaskarżoną uchwałą są 

dopuszczone do stosowania. Skarżący, jako eksploatujący instalację spalającą 

paliwa stałe, będą zobowiązani do jej wymiany, jak również do niespalania paliw, 

których użytkowanie zostało zabronione na mocy uchwały. 

 

b. Zezwolenie na usunięcie drzew. 

 

Wobec licznych zmian przepisów ustawy o ochronie przyrody orzecznictwo, 

oprócz problemów typowych musiało dodatkowo zmierzyć się z problematyką 

przepisów intertemporalnych. 

Jednolicie przyjmuje się, że decyzje w przedmiocie zezwolenia na usunięcie 

drzew mają charakter uznaniowy, co powoduje konieczność rozważenia interesu 

społecznego oraz interesu właściciela nieruchomości składającego wniosek. 

Obowiązkiem organów jest dokonanie oceny wartości przyrodniczych 

wnioskowanych do wycięcia drzew oraz oceny słusznego interesu 

wnioskodawców a w razie konieczności rozważenie także innych okoliczności 

przemawiających za wyrażeniem lub odmową wyrażenia zgody, – co mieści się w 

ramach procedowania objętego uznaniem administracyjnym. 

Wśród tych innych okoliczności w sprawie sygn. II SA/Kr 143/17 Sąd 

wskazał wzgląd na bezpieczeństwo ludzi i mienia. Jeżeli nawet drzewo 

wnioskowane do wycięcia jest przyrodniczo wartościowe, to jeżeli stwarza realne 

niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia, wartości przyrodnicze nie mogą być dla 

oceny interesu społecznego determinujące. Wartość, jaką jest bezpieczeństwo 

ludzkie jest wartością nadrzędną i nie może być podporządkowania ochronie 

przyrody. 

Z kolei w sprawie sygn. II SA/Kr 915/17 zaskarżona decyzja utrzymywała w 

mocy decyzję organu I instancji, w której zaznaczono, że „treść niniejszego 

zezwolenia zachowuje aktualność do dnia 30 kwietnia 2017 r. Po tym terminie 
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konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia”. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 83d 

ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzewa lub 

krzewu określa termin usunięcia drzewa lub krzewu. Żaden jednak przepis tej 

ustawy nie przewiduje określania w decyzji zezwalającej na usunięcie drzew daty 

jej „aktualności”. Czym innym jest bowiem termin wykonania uprawnienia 

wynikającego z decyzji, a czym innym termin ważności (czy jak przyjmuje organ 

„aktualności”) tej decyzji.  

 

c. Kary za usunięcie drzew. 

 

W sprawach dotyczących kary za usunięcie drzew pojawił się pogląd o 

konieczności umorzenia postępowania w tym przedmiocie, jeżeli usunięcie 

nastąpiło wprawdzie w czasie, gdy było sankcjonowane taką karą, jednakże w 

późniejszym okresie nastąpiła swego rodzaju „depenalizacja” takiego zachowania. 

W sprawie sygn. II SA/Kr 1175/16 stwierdzono, że jeżeli postępowanie w sprawie 

nałożenia kary administracyjnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia przez 

właściciela nieruchomości - osobę fizyczną zostało wszczęte przed dniem 1 

stycznia 2017 r. i niezakończone do tego dnia, to po dniu 1 stycznia 2017 r. organ 

powinien postępowanie umorzyć. Z art. 83f ust. 1 pkt 3a znowelizowanej u.o.p. 

bezsprzecznie wynika, że zezwolenie na usunięcie drzew z nieruchomości 

stanowiących własność osoby fizycznej nie jest wymagane, jeśli wycinka nie ma 

związku z działalnością gospodarczą. A skoro tak, to prowadzone postępowanie w 

sprawie ukarania właściciela nieruchomości stało się bezprzedmiotowe po wejściu 

w życie u.z.u.o.p. W demokratycznym państwie prawa, w myśl zasady nullum 

crimen sine lege i zasady stosowania przepisów względniejszych, (w tym, w 

przedmiocie kary administracyjnej) w sytuacji zmiany stanu prawnego w czasie, 

nie ma podstaw prawnych, zdaniem Sądu, aby karać w trybie administracyjnym za 

czyny, które w przeszłości stanowiły tzw. delikty administracyjne a obecnie nimi, w 

myśl ustawy, nie są. Podobne stanowisko zaprezentował Sąd w sprawie sygn. II 

SA/Kr 1434/16.  

Interesujące rozważania na temat podmiotu zobowiązanego do poniesienia 

kary za usunięcie drzewa bez zezwolenia zawarto w sprawach sygn. II SA/Kr 

318/17 i II SA/Kr 1434/16. W stanie faktycznym ustalonym w pierwszej z 

wymienionych spraw kara za usunięcie drzew została wymierzona spółce, która 
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dokonała usunięcia drzew w związku z nieprawidłowym wykonaniem umowy 

zlecenia. Spółdzielnia mieszkaniowa zleciła tej spółce usunięcie drzew objętych 

decyzją o zezwoleniu na ich usunięcie, zaś spółka usunęła inne drzewa. W 

postępowaniu administracyjnym przyjęto, że spółdzielnia mieszkaniowa nie ponosi 

odpowiedzialności za usunięcie drzew bez zezwolenia, bowiem zleciła tylko 

usunięcie drzew objętych zezwoleniem, a zatem usunięcie pozostałych drzew 

nastąpiło bez jej wiedzy i woli. Sąd doszedł do wniosku, że zasadniczą kwestią 

wymagającą stanowczego wyjaśnienia w rozpatrywanej sprawie jest okoliczność 

czy spółka dokonała wycinki drzew samowolnie, czy też uzyskała na to zgodę 

spółdzielni mieszkaniowej. Sam wybór profesjonalisty mającego wyciąć drzewa 

oznacza zlecenie fachowego i bezpiecznego dokonania takiej czynności. Czym 

innym jest natomiast konkretne oznaczenie drzew, które należy usunąć i ich 

umiejscowienie na działce. W toku postępowania spółdzielnia mieszkaniowa nie 

wskazywała żadnych aktów staranności, które przedsięwzięła w celu uniknięcia 

pomyłki przez osobę trzecią. Samo zlecenie usunięcia drzew osobie (firmie), która 

profesjonalnie zajmuje się tego rodzaju działalnością nie może być uznane za 

przejaw należytej staranności. Profesjonalista odpowiada za fizyczne usunięcie 

drzewa w taki sposób, aby nie doszło do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi ani też 

zniszczenia bądź uszkodzenia mienia. Samo zlecenie usunięcia drzew 

profesjonaliście bez ich oznaczenia, a potem nadzoru, nie może prowadzić do 

wniosku, że to on odpowiada za to, które drzewa wytnie. 

W drugiej wymienionej sprawie (II SA/Kr 1434/16) wskazano, że z 

zebranego przez organ materiału dowodowego wynikać może, co najwyżej, że 

osoby, które usunęły drzewa, działały na zlecenie administratora nieruchomości. Z 

akt administracyjnych nie wynika natomiast, aby ktoś inny zlecał im usunięcie 

drzew. Brak jakichkolwiek ustaleń, aby inni posiadacze o usunięciu drzew 

wiedzieli. W tym stanie rzeczy nie było żadnych podstaw do wymierzenia kary 

posiadaczom nieruchomości tylko dlatego, że są jej posiadaczami. 
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Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

 

a. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 

W sprawie II SA/Kr 1580/16 stwierdzono, że prawnie wadliwymi są nie tylko 

te ustalenia planu, które naruszają przepisy prawa, ale także te, które są wynikiem 

ewentualnego nadużycia przysługujących gminie uprawnień. Postanowienia 

miejscowych planów powinny być realistyczne, tj. możliwe do zrealizowania i 

nieograniczające nadmiernie prawa obywateli chronione konstytucyjnie. Z tego też 

względu, ingerencja w prawo własności osób, których nieruchomość pozostaje w 

obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

wymaga wyważenia interesów publicznego i prywatnego, co ma szczególne 

znaczenie w przypadku ich kolizji. Każde zaś ograniczenie prawa własności winno 

znaleźć swoje uzasadnienie w wyważeniu wartości tych interesów. 

 

W sprawie II SA/Kr 748/17 stwierdzono, że wykreślając linię zabudowy 

organ planistyczny decyduje o granicy, do której zabudowa może sięgać; ustala - 

w ramach przyznanego mu ustawą władztwa - pewien określony porządek w 

urządzeniu przestrzeni, ingerując przy tym niewątpliwie w prawa właścicieli do 

swobodnego zagospodarowania nieruchomości. Tego uprawnienia organ 

planistyczny nie może przekazać innemu podmiotowi, bo nie ma ku temu żadnej 

podstawy prawnej. 

 

W sprawie II SA/Kr 588/17 stwierdzono, że redakcja art. 28 ust. 1 u.p.z.p. 

posługuje się skalą oceny zakresu wadliwości uchwały rady gminy. W 

konsekwencji należy wskazać, że wadliwość dotycząca tylko niektórych terenów 

objętych planem nie zawsze musi skutkować nieważnością całego planu. Tylko 

wadliwe zapisy, które dezintegrują postanowienia całego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, skutkują stwierdzeniem nieważności uchwały 

przyjmującej ten plan, w całości. W przeciwnym razie nieważność dotyczyć może 

tylko części planu. 

W sprawie II SA/Kr 585/17 stwierdzono, że części tekstowa i graficzna 

planu nie mogą być rozpatrywane osobno, a jedynie łącznie. Część graficzna musi 

być sporządzona tak, aby połączenie rysunku z tekstem mogło odbyć się w 
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sposób jednoznaczny. Jako że część tekstowa stanowi treść uchwały w 

przedmiocie uchwalenia lub zmiany planu miejscowego, a część graficzna jest 

jedynie załącznikiem, oczywistym wydaje się stwierdzenie, że to część tekstowa 

zawiera w sobie normy prawne generalno-abstrakcyjne i bezpośrednio wiążące. 

 

W sprawie II SA/Kr 575/17: zgodnie z doktrynalną koncepcją władztwa 

planistycznego, mającą umocowanie w przepisie art. 4 u.p.z.p., organom gminy 

przysługuje wprawdzie prawo władczego rozstrzygnięcia, co do przeznaczenia 

terenu pod określone funkcje, nawet wbrew woli właścicieli gruntów objętych 

planem, ale przysługujące gminie władztwo planistyczne może być skutecznie 

zrealizowane, jeżeli jest uzasadnione interesem publicznym, który uzasadnia 

wprowadzanie ograniczenia. Gmina ma prawo realizować zadanie zapewnienia 

warunków dla realizacji infrastruktury w taki sposób, aby tereny przeznaczone pod 

zabudowę posiadały dostęp do drogi publicznej. Przy planowaniu funkcjonalnego 

układu komunikacyjnego musi jednak uwzględnić istniejący stan, a przede 

wszystkim możliwość wykorzystania w tym celu własnych zasobów, a w następnej 

kolejności zasobów osób trzecich z najmniejszą dla nich uciążliwością. 

Poprowadzenie dróg dojazdowych przez zagospodarowane i zabudowane działki 

prywatnych właścicieli nieruchomości staje się konieczne i usprawiedliwione 

wówczas, kiedy gmina nie dysponuje innymi możliwościami. 

 

W sprawie II SA/Kr 704/15: zakaz stawiania ogrodzeń określony w planie 

miejscowym nie ogranicza istoty prawa własności i nie jest dowolny, gdyż 

dopuszczenie takiej możliwości skutkuje szkodliwą społecznie gettyzacją 

zabudowy miejskiej. 

 

W sprawie II SA/Kr 269/17: nie można wymagać od rady gminy, aby, w 

zależności od liczby wniesionych uwag, podejmowała kilkanaście czy kilkadziesiąt 

uchwał tylko po to, aby nie narazić się na ewentualny zarzut naruszenia procedury 

planistycznej, skoro obowiązek ten nie wynika z przepisu u.p.z.p. Można żywić 

uzasadnione wątpliwości, czy ilość podjętych uchwał miałaby wpływ na sposób 

merytorycznego rozstrzygnięcia uwag, a także, czy sam fakt przygotowania 

odrębnych uchwał w tym zakresie „zmusi” radnych do dyskusji nad nimi. 
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b. Lokalizacji inwestycji celu publicznego  

 

W sprawach II SA/Kr 1089/17, II SA/Kr 905/17, II SA/Kr 899/17 Sąd 

wskazał, że ustawodawca w art. 53 u.p.z.p. przewidział drugą formę 

zawiadomienia - w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Dwa 

sposoby zawiadomienia (przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń urzędu oraz 

przez umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej BIP - co podlegało 

sprawdzeniu przez Sąd - w archiwalnych zasobach na stronie internetowej 

www.bip.krakow.pl), dają wspólnie realną możliwość dowiedzenia się o wszczęciu 

postępowania jak i decyzji je kończącej, choć tego nie gwarantują. Jednakże nie 

istnieje sposób, który by taką możliwość gwarantował, poza zawiadomieniem na 

piśmie, jakiego ustawodawca w tym przypadku nie przewidział wobec skarżącego, 

który nie jest inwestorem, właścicielem, czy użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego. Nie ma 

podstaw do stwierdzenia, że opublikowanie przez organ stosownych obwieszczeń 

w Internecie na stronie www.bip.krakow.pl w rubryce „ogłoszenia i komunikaty” nie 

mogło zostać uznane za sposób zwyczajowo przyjęty w Krakowie. 

 

W sprawie II SA/Kr 564/17 zwrot „działania o znaczeniu lokalnym 

(gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także 

krajowym” jest niedookreślony, nie oznacza, że rozważania w tym zakresie mogą 

być ogólnikowe. 

Definicja „inwestycji celu publicznego” wskazuje na dwie cechy tego pojęcia. 

Pierwszą cechą charakteryzującą inwestycję celu publicznego jest jej zakres tj. 

określenie czy dane przedsięwzięcie można zaliczyć do działań o znaczeniu 

lokalnym, ponadlokalnym czy krajowym. Drugą cechą charakterystyczną tego 

pojęcia jest cel danego zamierzenia tj. czy stanowi on realizację celów, o których 

mowa w art. 6 u.g.n. Tylko łączne spełnienie tych dwóch przesłanek może 

przesądzać, iż dane przedsięwzięcie spełnia wymogi by można je zaliczyć do 

inwestycji celu publicznego. Inwestycja ma znaczenie lokalne lub ponadlokalne, 

gdy ma realizować potrzeby wspólnoty tworzącej związek publicznoprawny. 

Zawsze, więc inwestycja celu publicznego nakierunkowania będzie na 

urzeczywistnienie interesu publicznego, istotnego dla zbiorowości przynajmniej na 

poziomie lokalnym. 
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c. Warunki zabudowy terenu 

 

W wyroku o sygn. akt II SA/Kr 1595/16 Sąd wskazał, że warunek 

przewidziany w art. 61 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. będzie spełniony tylko wówczas, gdy 

teren inwestycji ma dostęp do drogi zaliczonej do jednej z dróg wymienionych 

w art. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dostęp ten może 

być bezpośredni - jeżeli nieruchomość położona jest przy drodze publicznej, lub 

pośredni - przez inne nieruchomości, w tym stanowiące drogi wewnętrzne. Dostęp 

do drogi publicznej o charakterze pośrednim ma istnieć faktycznie oraz być 

zagwarantowany prawnie, w sposób skuteczny względem właściciela i osób 

trzecich. 

Od kwestii dostępu terenu inwestycji do drogi publicznej należy odróżnić 

kwestie uzbrojenia, w tym uzbrojenia w drogi, o czym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 

3 u.p.z.p. w związku z art. 2 pkt 13 u.p.z.p. Położenie terenu planowanej inwestycji 

bezpośrednio przy drodze publicznej nie zawsze jest równoznaczne z istnieniem 

odpowiedniego uzbrojenia w drogi, co zależy zarówno od rodzaju inwestycji, jak i 

samych dróg. Możliwa jest sytuacja, gdy nieruchomość granicząca bezpośrednio z 

drogą publiczną nie będzie mogła być obsługiwana komunikacyjnie przez tę 

drogę. 

 

W wyroku o sygn. akt II SA/Kr 373/17 WSA w Krakowie stwierdził jednak, 

że gdy teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej, nie jest dopuszczalna 

odmowa ustalenia warunków zabudowy z powołaniem się na negatywne ustalenie 

co do wystarczającego uzbrojenia w zakresie dróg. Parametry i przepustowość 

drogi publicznej, której zarząd i utrzymanie należy do właściwego organu, a nie 

inwestora - nie mają tu znaczenia. Okoliczność, że teren planowanej inwestycji ma 

dostęp do drogi publicznej, sama przez się przesądza o tym, iż w zakresie dróg 

istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia 

budowlanego. W konsekwencji w tym zakresie nie ma nawet potrzeby 

gwarantowania wykonania uzbrojenia terenu w drodze umowy, o której mowa w 

art. 61 ust. 5 u.p.z.p. 
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Na uwagę zasługuje wyrok o sygn. akt II SA/Kr 654/17, w którym Sąd 

przyjął, że uzbrojenie terenu inwestycji „w drogi” oznacza, że chodzi tylko o takie 

drogi, które znajdują się (lub znajdą się) na terenie inwestycji lub z terenem tej 

inwestycji będą związane. Nie będą to jednak drogi publiczne, których zarząd i 

utrzymanie w należytym stanie należy do właściwych organów administracji 

publicznej, a nie inwestora ubiegającego się o ustalenie warunków zabudowy dla 

planowanej inwestycji budowlanej. Przy przyjęciu tego poglądu, kwestia istnienia 

wystarczającego uzbrojenia terenu, jako wymogu z art. 61 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p. nie 

dotyczy drogi publicznej, lecz ewentualnie dróg niepublicznych na terenie 

projektowanej inwestycji lub z nią związanych. 

W toku ustalania warunków zabudowy brak jest procedur umożliwiających 

przeprowadzenie badania przepustowości drogi, sprawdzających wydolność 

układu komunikacyjnego. Pojęcie „wystarczające uzbrojenie” będzie przede 

wszystkim odnosiło się do kwestii istnienia drogi umożliwiającej dojazd do terenu 

inwestycji i znajdującej się na jej terenie, względnie bezpośrednio z tym terenem 

związanej. Kwestia parametrów i przepustowości drogi publicznej nie jest tutaj 

badana. Nie ma, bowiem w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w odniesieniu do przesłanek wydania decyzji o warunkach 

zabudowy, warunku dostępu do drogi publicznej w aspekcie jej przepustowości 

czy innych jej parametrów. Kwestia wydolności całego układu komunikacyjnego w 

bliższej lub dalszej okolicy terenu inwestycji nie może, co do zasady stanowić 

przedmiotu badania z omawianego punktu widzenia. Braku bezpieczeństwa w 

ruchu w zakresie włączania do drogi nie można utożsamiać w prosty sposób z 

niewydolnością układu komunikacyjnego. Nie jest także zadaniem organu przy 

wydaniu decyzji o warunkach zabudowy kreowanie polityki przestrzennej części 

obszaru miasta w zakresie komunikacji, gdyż temu celowi powinien służyć 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

 

WSA w Krakowie w wyrokach m.in. sygn. akt II SA/Kr 1595/16, II SA/Kr 

533/17, II SA/Kr 808/17, II SA/Kr 245/17, II SA/Kr 1533/16 stwierdził, że 

rozstrzygnięcie zawarte w decyzji co do ustaleń dotyczących linii nowej zabudowy, 

wskaźnika wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni 

działki lub terenu, szerokości elewacji frontowej, wysokości górnej krawędzi 

elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, geometrii dachu winno mieć charakter 

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522385711/1/ii-sa-kr-1595-16-okreslenie-parametrow-nowej-zabudowy-oraz-ilosci-i-sposobu-urzadzenia-miejsc...?pit=2018-01-08&keyword=warunki%20zabudowy&cm=SREST
https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522385711/1/ii-sa-kr-1595-16-okreslenie-parametrow-nowej-zabudowy-oraz-ilosci-i-sposobu-urzadzenia-miejsc...?pit=2018-01-08&keyword=warunki%20zabudowy&cm=SREST
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stanowczy i konkretny, a organy administracji nie mają swobody przy ustalaniu 

poszczególnych parametrów inwestycji. Nie jest przy tym wykluczona pewna 

elastyczność, polegająca na podaniu wielkości minimalnych (od) i równocześnie 

maksymalnych, (do), co wymaga uzasadnienia. Taka swoboda nie może jednak 

być nadmierna, bowiem zbyt duża dowolność może prowadzić w skutkach do 

niemożności stwierdzenia, jaki obiekt budowlany ma w istocie powstać. Nadto, 

określenie parametrów w zbyt dużej rozpiętości pozbawia decyzję stanowczości i 

konkretności. Błędnym jest także określanie parametrów zamiast w konkretnych 

jednostkach miary - poprzez ogólne odwołanie się do wysokości, szerokości frontu 

itp. elementów na działkach sąsiednich, które to parametry, niezależnie od wpływu 

inwestora mogą ulegać zmianie już po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 

skutkiem działań osób trzecich. 

 

W sprawie II SA/Kr 695/17 sporządzający analizę na potrzeby organu 

podkreślił, że w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy organ nie posiada 

instrumentów dla zbadania, jaki jest sposób użytkowania budynku; w efekcie 

faktyczna funkcja budynku znajduje się poza zakresem ocenianych okoliczności. 

Analizator stwierdził, że cechy architektoniczne budynku przemawiają za 

wielorodzinną funkcją budynku, gdyż budynek posiada wysokość równą wysokości 

sąsiedniego budynku wielorodzinnego na działce obok, wysoka elewacja frontowa 

składa się z 6 powtarzalnych kondygnacji, a każda kondygnacja mieści od strony 

frontowej jedno pomieszczenie, dostępne z zabiegowej klatki schodowej. W 

ocenie dysonans w zakresie funkcji z uwagi na cechy architektoniczne budynku 

oraz cechy deklarowanego przeznaczenia budynku, nie może być główną 

przyczyną odmowy ustalenia warunków zabudowy, skoro analiza zawiera wyraźne 

wskazanie, że na obszarze analizowanym występuje tak funkcja zabudowy 

jednorodzinnej jak i zabudowy wielorodzinnej.  

 

W sprawie o sygn. akt II SA/Kr 716/17 Sąd podzielił argumentację organu 

dotyczącą kwestii ustalania liczby miejsc postojowych w ramach decyzji o 

warunkach zabudowy. Wprawdzie wskazał, że nie ma jednolitego stanowiska 

sądów administracyjnych w kwestii, czy decyzja ustalająca warunki zabudowy 

powinna określić wymaganą liczbę miejsc postojowych, niemniej jednak nawet 

jeśliby przyjąć stanowisko, że wiążące ustalenie liczby miejsc parkingowych dla 
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inwestycji w decyzji o warunkach zabudowy jest niezbędne (tak zdaniem organu), 

to mając na uwadze § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach 

zabudowy, konieczne jest wprawdzie ustalanie w tej decyzji obsługi w zakresie 

komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym określenie dostępu do drogi 

publicznej oraz wymaganej ilości miejsc parkingowych. Przepis ten stanowi jednak 

wyłącznie o sposobie zapisywania ustaleń decyzji m.in. w zakresie wymaganej 

ilości miejsc parkingowych i nie wynika z jego treści, aby organ ustalający warunki 

zabudowy miał dokonywać szczegółowej analizy, jaka to konkretna ilość miejsc 

parkingowych będzie wystarczająca dla planowanej inwestycji i dlaczego.  

Podobnie w wyrokach o sygn. akt II SA/Kr 129/17 i II SA/Kr 654/17 Sąd 

stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do twierdzenia, że decyzja o ustaleniu 

warunków zabudowy powinna precyzyjnie określać maksymalną czy minimalną 

liczbę miejsc parkingowych. Przepis art. 54 pkt 2 lit. c u.p.z.p. nie precyzuje 

sposobu określania ilości miejsc parkingowych dla nowych inwestycji i nie ma w 

obowiązującym systemie prawnym żadnego przepisu szczególnego, który 

nakazywałby wskazanie określonej liczby miejsc parkingowych w zależności od 

planowanego sposobu zagospodarowania terenu. Przepisami takimi nie są też z 

pewnością oba ustępy § 18 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Określenie konkretnej liczby i sposób urządzenia miejsc postojowych następuje na 

etapie późniejszym - tworzenia projektu budowlanego.  

W wyroku o sygn. akt II SA/Kr 205/17 Sąd uznał, za prawidłowe określenie 

ilości miejsc parkingowych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 

29.08.2012 r. Nr LIII/723/12 będącą Programem obsługi parkingowej dla miasta 

Krakowa, w ilości 2 miejsc postojowych na 1 dom (każdy budynek jednorodzinny). 

Tak określone warunki dla miejsc postojowych są wystarczające na etapie 

ustalania warunków zabudowy w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

 

W wyroku o sygn. akt II SA/Kr 1228/17 Sąd wyraził stanowisko, że ze 

względu na brak normatywnej definicji interesu społecznego nie można 

oczekiwać, że sam wnioskodawca prawidłowo go określi wskazując, że legitymuje 

się interesem społecznym. To na organie administracji spoczywa cały ciężar 
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zweryfikowania zasadności dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w 

konkretnym postępowaniu. 

Z kolei w wyroku o sygn. akt II SA/Kr 1176/17 Sąd stanął na stanowisku, że 

Stowarzyszenie powinno wskazać, za pomocą odpowiedniej argumentacji, 

spełnienie przez nie przesłanek z art. 31 § 1 K.p.a.. Organ administracji ma 

jedynie obowiązek zweryfikowania, czy przedstawiona przez Stowarzyszenie 

argumentacja uzasadnia dopuszczenie organizacji do udziału w postępowaniu.  

 

W wyroku z dnia 9 września 2017 r. sygn. akt II SA/Kr 427/17 Sąd wyjaśnił, 

że, skoro wszyscy członkowie Wspólnoty z mocy ustawy są współwłaścicielami 

gruntu pod budynkiem oraz części wspólnych budynku, nie ma wątpliwości, że w 

sprawie niniejszej należało zawiadomić Wspólnotę jako podmiot zainteresowany. 

Co do zasady, współwłaściciele całej nieruchomości (gruntu i części wspólnych 

budynku) znajdującej się w sąsiedztwie bezpośrednim winni być zawiadomieni w 

postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy. Wspólnotę tworzy ogół 

współwłaścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, zaś jej 

przedstawicielem z mocy ustawy jest zarząd. W sytuacji konieczności 

zawiadomienia współwłaścicieli nieruchomości będącej w zasięgu oddziaływania, 

należy przede wszystkim zawiadomić wspólnotę poprzez zarząd, który ją 

reprezentuje, tak z punktu widzenia formalnego (zarząd) jak i materialnego 

(„zagrożony” interes wspólny ze względu na istniejącą współwłasność). Niemniej 

może być jednakże i tak, że członkowie wspólnoty mieszkaniowej i właściciele 

wyodrębnionych lokali oraz współwłaściciele części wspólnych nieruchomości 

mogą samodzielnie występować w postępowaniu reprezentując w sprawie swój 

własny interes prawny. i ewentualnie kwestionować rozstrzygnięcia zapadłe w 

toku postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Sytuacja 

ewentualnego oddziaływania na interes indywidualny może być od początku 

widoczna w sprawie i wówczas oczywistym jest, że organ powinien zawiadomić 

tak wspólnotę, jak i tych członków, których interes prawny organ może 

zidentyfikować.  

Podobnie w wyroku o sygn. akt II SA/Kr 78/17 Sąd stwierdził, że warunkiem 

uzyskania przymiotu strony przez indywidualnego członka wspólnoty w sprawie, 

której przedmiotem rozstrzygnięcia organów administracji publicznej są warunki 
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zabudowy jest wykazanie przez tegoż członka naruszenia jego indywidualnego 

interesu prawnego mającego umocowanie w określonej normie prawnej.  

 

d. Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości 

 

W wielu sprawach np. II SA/Kr 607/17 i II SA/Kr 396/17 Sąd wskazywał na 

konieczność prawidłowej oceny operatu szacunkowego, jako dowodu w sprawie. 

W sprawie II SA/Kr 320/17 Sąd wskazał, że przedłożenie opinii 

sporządzonej przez osobę, która wprawdzie jest rzeczoznawcą majątkowym, ale 

której organ nie zobowiązał do przedłożenia takiej opinii należało uznać za 

przedłożenie stanowiska strony w sprawie. O przeprowadzeniu dowodu z opinii 

biegłego i wskazaniu osoby biegłego decyduje organ administracji publicznej. 

 

e. Inne 

 

W sprawie II SA/Kr 119/17 Sąd stwierdził, że zaświadczenie, o którym 

mowa w art. 48 ust. 2 i 3 p.b., należy zakwalifikować jako zaświadczenie, którego 

wydania wymaga przepis prawa (art. 217 § 2 pkt 1 k.p.a.). Zaświadczenie to 

jednak nie jest wyłącznie urzędowym potwierdzeniem określonych faktów, gdyż 

organ wykonawczy gminy ma stwierdzić w nim o zgodności lokalizacji 

wskazanego przez wnioskodawcę obiektu z ustaleniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To oznacza, że organ w 

pierwszej kolejności dokonuje analizy, oceny i w pewnym zakresie także 

interpretacji aktu prawa miejscowego w odniesieniu do konkretnego stanu 

faktycznego. Dopiero po tak dokonanych ustaleniach organ może stwierdzić w 

wydanym zaświadczeniu, że zrealizowana inwestycja jest lub nie jest zgodna z 

obowiązującym w tym obszarze miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

  



95 

Rolnictwo i leśnictwo 

 

a. Wyłączenie z użytkowania 

 

W sprawie II SA/Kr 1570/16 Sąd stwierdził, że wyłączenie możliwości 

rolnego użytkowania gruntu w wyniku ogrodzenia terenu stanowiącego 

infrastrukturę hali magazynowej wybudowanej dla działalności usługowej stanowi 

wyłączenie tego gruntu z produkcji w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych. Działalność związana z halą magazynową nie ma 

bowiem żadnego związku z prowadzeniem gospodarki rolnej, lecz jest związana z 

usługami. 

 

b. Wspólnoty gruntowe 

 

W sprawie II SA/Kr 1219/17 Sąd stwierdził, że po dodaniu do ustawy z dnia 

29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych art. 19a, który 

przewiduje możliwość wniesienia do sądu powództwa o uchylenie uchwały spółki, 

przyznając w tym zakresie legitymację czynna m.in. burmistrzowi. Wprowadzenie 

tej regulacji do ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych przeniosło 

postępowanie w zakresie badania formalnej poprawności zwołania ogólnego 

zebrania członków do sądu powszechnego i to w zakresie wynikającym z 

konkretnie złożonego powództwa. Kwestie te wyłączone zostały z zakresu 

kompetencji organów administracji publicznej, pozostawiając w zakresie ich 

kompetencji - możliwość merytorycznej oceny podjętej uchwały w sprawie 

zatwierdzenia przyjętego statutu w ramach sprawowanego nadzoru 

administracyjnego. Nie można z brzmienia przepisu wysnuwać wniosku, że 

przyznał on burmistrzowi kompetencje do wniesienia odwołania od decyzji 

starosty, a tym samym uczynił go stroną postępowania administracyjnego. Żaden 

przepis powyżej cytowanej ustawy nie przyznaje burmistrzowi legitymacji w 

postępowaniu administracyjnym. 

  



96 

c. Prawo łowieckie 

 

W sprawach II SA/Kr 548/17 i II SA/Kr 1420/17 (i wielu podobnych) Sąd, 

stwierdzając nieważność uchwały Sejmiku w przedmiocie obwodu łowieckiego 

wskazał, że zgodnie z wyrokiem TK z dnia 10 lipca 2014 r. sygn. akt P 19/13 

(Dz.U.2014.951) przepis art. 27 ust. 1 – 3 prawa łowieckiego (w brzmieniu na 

dzień podejmowania zaskarżonej uchwały) utracił moc z dniem 22 stycznia 2016 r. 

wszystkich podstawowych uprawnień właścicielskich ukształtowanych w 

historycznym rozwoju prawa własności i mają charakter publicznoprawny, 

wynikający ze specjalnego reżimu administracyjnoprawnego. Mechanizm 

tworzenia obwodów łowieckich, biorąc pod uwagę całokształt ograniczeń 

będących skutkiem objęcia nieruchomości granicami obwodu łowieckiego, jest 

ukształtowany w sposób niespełniający przesłanki proporcjonalności sensu stricto. 

W sprawie II SA/Kr 548/17 Sąd wskazał, że nie ma znaczenia, że 

przywołany wyrok TK zapadł po wydanej uchwale Sejmiku, będącej przedmiotem 

kontroli. W wyroku NSA z 14 października 2015 r., sygn. I OSK 54/14, zauważa 

się, że w orzecznictwie dominuje stanowisko wskazujące na konieczność 

eliminowania z obrotu prawnego wydanych przed ogłoszeniem wyroku Trybunału 

rozstrzygnięć opartych na podstawie przepisów, których niekonstytucyjność 

stwierdził Trybunał.  

 

d. Ochrona zwierząt 

 

W sprawie II SA/Kr 1354/17 (jednej z wielu podobnych) Sąd, stwierdzając 

nieważność uchwały rady gminy w sprawie określenia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy” stwierdził, że użyte przez ustawodawcę określenie „sposób wydatkowania 

środków finansowych” (obok sformułowania „wysokość środków finansowych”), 

oznacza przedstawienie w programie, jako obligatoryjnego elementu, sposobu 

rozdysponowania puli środków finansowych przeznaczonych na poszczególne 

cele i założenia przyjęte w programie. Czym innym jest wskazanie wysokości 

środków przeznaczonych na realizację celów programu, a czym innym konkretne i 

jednoznaczne ustalenie w ramach przewidzianych środków sposobów ich 

wydatkowania, które z oczywistych względów powinny być zgodne z celami i 
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przyjętymi założeniami programu. Przez określenie sposobów wydatkowania 

należy rozumieć wskazanie konkretnych form ich wykorzystania, ukierunkowanych 

na osiągnięcie celów programu, albo co najmniej podział tych środków na 

poszczególne zadania programu. Ogólne wskazanie puli środków przeznaczonych 

na realizacje programu wskazuje, że Gmina nie ma należycie rozpoznanych 

potrzeb w zakresie poszczególnych zadań objętych programem. 

  W sprawie II SA/Kr 1086/17 o podobnym przedmiocie Sąd stwierdził, że 

zapis uchwały, że „zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są wyłącznie przez 

lekarza weterynarii” jest zbyt ogólnikowy, nie pozwala na stwierdzenie, który 

konkretnie podmiot jest właściwy do wykonywania czynności w zakresie 

sterylizacji i kastracji. Wskazał Sąd na istotne naruszenie przez uchwałę art. 11a 

ust. 2 pkt. 8 ustawy o ochronie zwierząt, polegające na braku dostatecznego 

sprecyzowania w jej § 12 podmiotów, do których należy zapewnienie całodobowej 

opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Podkreślono, że program ma stanowić źródło informacji dla mieszkańców gminy, 

czy organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, na temat między innymi tego, w 

jaki sposób, a więc za czyim pośrednictwem gmina realizuje ciążący na niej z 

mocy ustawy obowiązek zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w 

przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.  

W sprawie II SA/Kr 990/17 Sąd stwierdził, że ustawowy nakaz „wskazania” 

gospodarstwa rolnego jest jednoznaczny i oznacza, że uchwała musi w swej treści 

wskazywać konkretne gospodarstwo rolne, do którego przyjmowane będą 

zagubione lub porzucone zwierzęta gospodarskie. Nie sposób jednak wywieść z 

ustawy, że na prawodawcy lokalnym spoczywa obowiązek wskazania w uchwale 

konkretnych podmiotów realizujących inne zadania programu. Poza przypadkiem, 

o którym mowa wyżej (wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia 

miejsca dla zwierząt gospodarskich) obowiązkiem prawodawcy lokalnego jest 

jedynie unormowanie kwestii związanych z zapewnieniem bezdomnym 

zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opieką nad wolno żyjącymi kotami, 

oraz ich dokarmianiem, odławianiem bezdomnych zwierząt, obligatoryjną 

sterylizacją albo kastracją zwierząt w schroniskach, poszukiwaniem właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt, usypianiem ślepych miotów oraz zapewnieniem 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. Zakres regulacji w tym przedmiocie oraz ich szczegółowość 
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ustawodawca pozostawił do uznania podmiotowi, który program uchwala tj. radzie 

gminy.  

 

Informacja publiczna  

 

a. Opłaty za udostępnienie informacji publicznej.  

 

Zagadnieniem opłaty za udostępnienie informacji publicznej zajmował się 

sąd w sprawie do sygn. II SA/Kr 1318/16. Przedmiotem zaskarżenia było pismo z 

dnia 16 sierpnia 2016 r., którym organ poinformował wnioskodawcę, że 

wnioskowane materiały liczą 49 stron i zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej oraz stosownym zarządzeniem burmistrza miasta i gminy 

opłata za przekształcenie informacji (zeskanowanie materiałów) wynosić będzie 

24,50 zł brutto (0,50 zł za stronę). Sąd uznał, że pismo z dnia 16 sierpnia 2016 r. 

stanowi czynność, o jakiej jest mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. 

poz. 270 ze zm.), gdyż jest to jednostronny, autorytatywny, zmaterializowany 

wynik względnie niesformalizowanego działania administracji publicznej, 

zaadresowany do zindywidualizowanego podmiotu „administrowanego”, 

usytuowanego na zewnątrz administracji publicznej, dotyczący uprawnienia 

wynikającego bezpośrednio z mocy ustawy, jakim jest prawo dostępu do 

informacji publicznej. Ustalenie wysokości opłaty za dostęp do informacji 

publicznej następuje w drodze czynności stwierdzającej obowiązek poniesienia 

opłaty oraz ustalającej jej wysokość, która kreuje zobowiązanie o charakterze 

finansowym. 

 

W sprawie do sygn. II SA/Kr 543/17 kontroli sądu zostało poddane 

zarządzenie burmistrza miasta i gminy z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie 

pobierania opłat za usługi ksero i faksowe, w którym w § 1 wprowadzone zostały 

odpowiednie stawki opłat za sporządzenie kopii lub wydruku dokumentów, (jako 

zwrot kosztów zakupu papieru, tonera) sporządzenie kopii na nośniku CD, DVD, 

za nadanie faksu, przesłanie informacji mailem, skanowanie dokumentu. W § 2 

zarządzenia wskazano, że stawki w nim określone dotyczą również pobierania 

opłat od informacji udostępnianych zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 
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2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Sąd stwierdził, że zarządzenie to jest 

zarządzeniem z zakresu administracji publicznej. Sąd uznał, że wskazana 

podstawa prawna (art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym) nie przystaje do treści zarządzenia, dlatego też Sąd 

stwierdził niezgodność z prawem zaskarżonego zarządzenia. 

 

b. Decyzje o umorzeniu 

 

 Kontroli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie została 

poddana seria decyzji samorządowego kolegium odwoławczego orzekających o 

uchyleniu decyzji organu I instancji o odmowie udostępnienia informacji publicznej 

i umarzających postępowanie. Organ uznał, że przepisy obowiązującego prawa 

nie przewidują możliwości stosowania przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego, a więc prowadzenia postępowania administracyjnego w 

sprawie udostępnienia informacji publicznej. Taka możliwość istnieje jedynie w 

sytuacji odmowy udostępnienia informacji publicznej (art. 16 ustawy), a samo 

udostępnienie informacji publicznej jest czynnością materialno-techniczną, 

niepodejmowaną w postępowaniu administracyjnym. Umorzenie postępowania w 

sprawie odmowy udostępnienie informacji publicznej oznacza więc, że z 

momentem doręczenia decyzji organ pierwszej instancji winien rozpatrzyć wniosek 

o udzielenie informacji, przy czym - przy zachowaniu identycznych okoliczności 

prawnych i faktycznych - nie może odmówić wnioskodawcy udzielenia informacji 

powołując taką samą podstawę prawną, jak w zaskarżonej decyzji. Dokonując 

kontroli decyzji sąd, podzielając stanowisko zaprezentowane przez organ, że nie 

było podstaw do wydania decyzji odmownej przez organ I instancji, 

zakwestionował jednocześnie prawidłowość umorzenia postępowania w takiej 

sytuacji. W ocenianej przez WSA w Krakowie sprawie prowadzonej do sygn. akt II 

SA/Kr 1457/16 skarżąca żądała udostępnienia informacji publicznej, a następnie 

po wydaniu przez organ I instancji decyzji odmawiającej udzielenia informacji w 

trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej złożyła odwołanie podtrzymując 

swoje żądanie udzielenia jej wnioskowanej informacji. Sąd stwierdził, że decyzje o 

umorzeniu postępowania wydaje się, gdy postępowanie z jakiekolwiek przyczyny 

stało się bezprzedmiotowe w całości lub w części. Sąd podzielił pogląd 

przedstawiony w wyroku NSA z 30.11.2016 r., sygn. I OSK 1263/16, w którym 
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wskazano, że brak jest jakichkolwiek racjonalnych podstaw do dzielenia 

postępowania wywołanego wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na 

część, do której odnosi się decyzja organu odwoławczego rozpatrującego 

odwołanie od decyzji odmawiającej udostępnienia takiej informacji, oraz na część, 

do której ta decyzja się nie odnosi. W sytuacji, gdy skarżąca żądała rozpatrzenia 

wniosku i udzielenia informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

fakt, że odmowna decyzja organu I instancji została oceniona jako niezgodna z 

prawem, nie powoduje, że cała sprawa stała się bezprzedmiotowa. Wobec 

bowiem przyjętego wyżej poglądu prawnego, nie ma podstaw do umorzenia 

postępowania w części dotyczącej odmowy, gdyż jest to cały czas jedno 

postępowanie. 

Tożsame stanowisko zajął sąd w sprawach o sygn.: II SA/Kr 1463/16, II 

SA/Kr 1464/16, II SA/Kr 1460/16, II SA/Kr 1459/16, II SA/Kr 1505/16, II SA/Kr 

1503/16, II SA/Kr 1458/16, II SA/Kr 1458/16, II SA/Kr 1462/16. W wyrokach II 

SA/Kr 1461/16, II SA/Kr 1504/16, II SA/Kr 1540/16 sąd dodatkowo uchylił również 

decyzję organu I instancji.  

 

c. Dostęp do informacji publicznej a przepisy odrębne. 

 

W wyroku sygn. II SAB/Kr 204/16 sąd wskazał, że w sprawie miała 

zastosowanie zasada lex posteriori generali non derogat legi priori speciali, 

zgodnie z którą ustawa ogólna późniejsza nie uchyla ustawy szczególnej 

wcześniejszej. Ustawą szczególną wcześniejszą jest ustawa – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (przyjęta w 1989 r.), natomiast ustawą ogólną późniejszą jest 

ustawa o dostępie do informacji publicznej. Wejście w życie tej ostatniej nie 

spowodowało derogowania przepisu art. 40 ust. 3c ustawy – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne, co oznacza, że podlega on stosowaniu. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne określa odmienne zasady i tryb udzielania informacji znajdujących 

się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, będących 

informacjami publicznymi, co oznacza, że w zakresie dostępu do informacji 

zawartych w zasobie wyłączone jest stosowanie ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. 

W sprawie II SAB/Kr 218/16 sąd wskazał, że gwarancje procesowe strony 

w toku postępowania administracyjnego zawierają przepisy umieszczone w 
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Kodeksie postępowania administracyjnego. W toku postępowania 

administracyjnego strona postępowania nie może posługiwać się przepisami o 

dostępie do informacji publicznej, aby uzyskać interesujące ją dane. W tym 

wypadku narzędziem prawnym, przysługującym stronie, jest przepis art. 73 k.p.a. 

(…) Powyższa regulacja wyłącza w tym zakresie stosowanie trybu i formy z 

ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta nie stanowi bowiem 

alternatywnego, konkurencyjnego trybu pozyskiwania dokumentów w odniesieniu 

do gwarancji z k.p.a. i może być stosowana jedynie tam, gdzie wnioskodawca nie 

dysponuje możliwościami uzyskania dokumentacji. 

Z kolei w sprawie II SAB/Kr 119/17 przedmiotem wniosku o udostępnienie 

informacji publicznej było żądanie udzielenia odpowiedzi na szczegółowo 

postawione pytania dotyczące przeszłości prokuratorów i pracowników 

administracji w zakresie ich członkostwa w PZPR, bycia funkcjonariuszami MO, 

ORMO, Służby Więziennej, Służby Bezpieczeństwa, współpracy z WSI, udziału w 

publicznych procesach p-ko opozycji politycznej w okresie PRL-u, pytania 

dotyczyły również tego, którzy prokuratorzy zostali pozytywnie zweryfikowani pod 

kątem współpracy ze służbami w PRL oraz bycia tajnymi współpracownikami 

służb bezpieczeństwa PRL oraz przeciwko którym prowadzono postępowania 

lustracyjne. Sąd przyjął, że ustawa z 18 października 2006 r. o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 

oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz.1388) oraz ustawa z 18 grudnia 

1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w sposób całkowicie odmienny od ogólnych zasad dostępu 

do informacji publicznej, kompleksowo i w całości regulują procedurę 

udostępniania informacji, w tym również takich, które mają charakter informacji 

publicznych a objętych żądaniem skarżącego i stanowią lex specialis wobec 

u.d.i.p. 

 

d. Podmioty legitymowane do żądania udostępnienia informacji publicznej.  

 

W sprawie do sygn. II SA/Kr 662/17 istotę sporu stanowiło dokonanie 

oceny, czy podmiot prawa nieposiadający przymiotu obywatelstwa - w tym 

konkretnym przypadku osoba prawna - jest uprawniona w obowiązującym stanie 

prawnym do żądania informacji publicznej. Wątpliwości w tym zakresie powstały 
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na gruncie brzmienia art. 61 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP, który posługuje się 

pojęciem obywatela. W ocenie organów, które wydały w sprawie decyzje 

odmowne, odwołując się przy tym do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 

dnia 2 grudnia 2015 r., sygn. akt SK 36/14, stowarzyszenie nie jest podmiotem 

uprawnionym do wniesienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Sąd 

nie podzielił tak wąskiego ujęcia podmiotu uprawnionego do informacji publicznej 

w świetle obowiązujących obecnie przepisów prawa. Uznał, że podmiotem 

mogącym domagać się udostępnienia informacji publicznej jest podmiot 

legitymowany do tego ustawowo, tj. „każdy”, zawężenie tego katalogu do 

obywateli dotyczyć może natomiast legitymacji do składania skargi konstytucyjnej. 

Tożsame stanowisko w kwestii legitymacji do wniesienia wniosku o 

udostępnienie informacji publicznej przez osobę prawną (fundację) zostało 

zaprezentowane w wyroku sygn. II SA/Kr 692/17. 

 

e. Forma rozstrzygnięcia w razie uznania, że żądana informacja 

nie stanowi informacji publicznej.  

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi na bezczynność, 

w razie ustalenia, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej 

konsekwentnie oddala skargi (por. np. II SAB/Kr 179/16, II SAB/Kr 137/17, 

II SAB/Kr 97/17, II SAB/Kr 199/17). Wyjątek stanowiło postanowienie sygn. 

II SAB/Kr 151/17 w którym sąd wskazał, że skoro żądana przez skarżącego 

informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do 

informacji publicznej, to ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje w 

niniejszej sprawie zastosowania, a co za tym idzie, skarga na bezczynność organu 

w przedmiocie nieudostępnienia informacji, która nie jest informacją publiczną, 

podlega - jako niedopuszczalna - odrzuceniu.  

 

f. Ponaglenie, jako wymóg poprzedzający wniesienie skargi 

na bezczynność w sprawach dotyczących informacji publicznej. 

 

 W związku z nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2017 r., poz. 935) przedmiotem rozważań sądów było, 
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czy na gruncie obowiązujących przepisów wniesienie skargi na bezczynność 

winno zostać poprzedzone ponagleniem. Sąd jednolicie prezentował stanowisko, 

że w dalszym ciągu skarga taka nie wymaga wyczerpania trybu uprzedniego 

zaskarżenia. Takie stanowisko zostało zaprezentowane np. w wyrokach:  

II SAB/Kr 153/17, II SAB/Kr 126/17, II SAB/Kr 148/17, II SAB/Kr 149/17,  

II SAB/Kr 105/17, II SAB/Kr 107/17, II SAB/Kr 183/17, II SAB/Kr 172/17,  

II SAB/Kr 161/17. 

 

g. Koszty postępowania sądowego 

.  

 W drugiej połowie 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Krakowie wpłynęły skargi jednej osoby reprezentowanej przez adwokata na 

bezczynność różnych podmiotów w udostępnieniu informacji w zakresie 

obejmującym udzielenie odpowiedzi na to samo pytanie tj. czy organ w latach 

2014-2016 zawierał umowy z podmiotami zewnętrznymi o świadczenie usług w 

zakresie obsługi prawnej, w tym zastępstwa procesowego. W wypadku 

odpowiedzi pozytywnej, skarżąca wnosiła o przesłanie kopii tych umów. Do 31 

grudnia 2017 r. sąd zarejestrował 28 skarg. W każdej sprawie skarżąca domagała 

się zwrotu kosztów postępowania wg załączonego spisu kosztów, na które 

składały się: wpis od skargi w kwocie 100 zł, koszty zastępstwa adwokackiego w 

kwocie 480 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł, koszt nadania 

skargi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w kwocie 5,20 zł. W sprawie 

sygn. II SAB/Kr 189/17 Sąd zasądził koszty postępowania w pełnej wysokości, w 

następnych jednak sprawach odstąpił od zasądzenia kosztów postępowania w 

zakresie obejmującym wynagrodzenie adwokata.  

W wyrokach o sygn. akt II SAB/Kr 186/17, II SAB/Kr 192/17,  

II SAB/Kr 193/17, II SAB/Kr 198/17, II SAB/Kr 200/17, II SAB/Kr 201/17,  

II SAB/Kr 211/17 Sąd orzekając w zakresie zwrotu kosztów postępowania dla 

skarżącej reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika wskazał, że z 

urzędu jest mu wiadomo, iż z wniosku skarżącej toczyło się przed różnymi sądami 

administracyjnymi kilkadziesiąt spraw o udzielenie informacji publicznej o 

podobnych charakterze, w których skarżąca reprezentowana była przez tego 

samego profesjonalnego pełnomocnika, a sporządzane w tych sprawach pisma 

procesowe były praktycznie tożsame. Dlatego też Sąd przyjmował, że udział 
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profesjonalnego pełnomocnika w przedmiotowych sprawach ograniczał się do 

dostosowania przygotowanego pisma procesowego do każdej ze spraw, co w 

praktyce oznaczało zmianę nazwy organu pozostającego w bezczynności oraz 

daty wniesienia wniosku. Sprawy miały nieskomplikowany charakter, 

niewymagający w istocie szczególnej wiedzy prawniczej, przekroczenie terminu 

było nieznaczne, a po wniesieniu skargi organ podejmował niezwłocznie 

czynności mające na celu zadośćuczynienie wnioskowi, w konsekwencji czego 

postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania do wydania aktu lub dokonania 

czynności było umarzane.  

 Także w sprawie do sygn. II SAB/Kr 200/17 Sąd w ramach zwrotu kosztów 

postępowania odstąpił od zasądzenia wynagrodzenia adwokata, dodając jednak 

drugi powód. Wobec wymijającej odpowiedzi pełnomocnika skarżącej udzielonej 

na pytanie Sądu, czy skarżąca (...) jest tożsama z osobą wpisaną na listę 

adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Ł. pod rygorem uznania prawdziwości 

tego faktu, po zastosowaniu tego rygoru Sąd uznał, że okoliczności 

rozpoznawanej sprawy oraz poczucie sprawiedliwości sprzeciwiają się przyznaniu 

pełnomocnikowi skarżącej kosztów wynagrodzenia adwokackiego. 

 

h. Prawo do informacji publicznej a prawo do ponownego wykorzystania 

informacji sektora publicznego. 

 

W sprawie do sygn. akt II SAB/Kr 146/16 przedmiotem rozważań sądu było 

rozróżnienie między prawem do informacji publicznej i prawem do ponownego 

wykorzystania informacji sektora publicznego. Sąd stwierdził, że przepisy ustawy o 

ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego nie naruszają prawa 

dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania. Podmiot 

zobowiązany do jej udzielenia nie może pozbawić wnioskodawcy prawa dostępu 

do informacji publicznej, samodzielnie ustalając, że wniosek dotyczy ponownego 

wykorzystywania informacji publicznej (i pozostawiając go bez rozpoznania w 

konsekwencji niespełnienia warunków formalnych wniosku o ponowne 

wykorzystywanie informacji sektora publicznego), o ile taka okoliczność, a więc 

fakt celu ponownego jej wykorzystania, nie wynika wprost z treści wniosku. 
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i. BIP 

W sprawie akt II SAB/Kr 178/17 zdaniem Sądu umieszczanie określonych 

informacji w Biuletynie Informacji Publicznej nie jest aktem ani czynnością lub 

interpretacją, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 1-4 i 4a p.p.s.a. Nie jest ono też 

aktem ani czynnością z zakresu administracji publicznej dotyczącą uprawnień lub 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętą w ramach postępowania 

administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i 

VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do 

których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw (nie można zatem przyjąć, 

że do niego nawiązuje art. 3 § 2 pkt 9 p.p.s.a.). Cechą wszystkich wymienionych w 

p.p.s.a. aktów i czynności, których niewykonanie może być przedmiotem skargi na 

bezczynność, jest indywidualny charakter – muszą one dotyczyć spraw 

indywidualnych. Tymczasem umieszczanie określonych informacji w Centralnym 

Rejestrze Umów i w konsekwencji w Biuletynie Informacji Publicznej – niezależnie 

od tego, czy następuje w wykonaniu prawnego obowiązku, czy też z własnej woli i 

inicjatywy określonego podmiotu – nie następuje w ramach jakiegokolwiek 

indywidualnego stosunku administracyjnego i nie konkretyzuje generalnej normy 

prawa materialnego, z której wynikają prawa i obowiązki. W konsekwencji 

nieumieszczenie określonych informacji w Centralnym Rejestrze Umów i w 

konsekwencji w Biuletynie Informacji Publicznej – niezależnie od kwalifikacji tego 

stanu z punktu widzenia zgodności prawem – nie ma znamion bezczynności, o 

której mowa w art. 3 § 2 pkt 8 i 9 p.p.s.a. 

  

Bezczynność  

 

W sprawie II SAB/Kr 227/17 Sąd stwierdził, że pogląd, zgodnie z którym 

organy nadzoru budowlanego wszczynają postępowania wyłącznie z urzędu jest 

błędny i nie znajduje uzasadniania ani w przepisach k.p.a., ani na gruncie ustawy 

Prawo budowlane. (…) Taki błędny pogląd prowadzi w skutkach do 

niedopuszczalnych sytuacji, w których organ nadzoru budowlanego przy wpływie 

podania mógłby bezzasadnie zamknąć drogę do wszczęcia postępowania stronie 

mającej w tym interes prawny, (który zresztą nie zawsze jest różny od interesu 
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publicznego), zaś nie wydając aktu wyłączyć możliwość sądowej kontroli 

zasadności zajmowanego stanowiska. 

 

Wyrok sprawie II SAB/Kr 185/16 Sąd stwierdził, że bezczynność 

skarżonego organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Nieprawidłowe 

działanie organu w sprawie nie miało charakteru jednorazowego, wręcz przeciwnie 

uporczywe, trwające kilka lat kwalifikowanie kolejnych podań skarżącego, jako 

skarg zamykało skarżącemu drogę do zweryfikowania jego stanowiska przez 

organ wyższego stopnia czy też sąd. Działanie organu pozostawało w oczywistej 

sprzeczności z art. 233 kpa.  

  

W sprawie II SAB/Kr 179/17 Sąd wyjaśnił, że, subsydiarny charakter środka 

w postaci zasądzenia sumy pieniężnej w stosunku do grzywny sprawia, że 

dopiero, gdy sąd uzna, że dla realizacji celu prewencyjno-represyjnego nie 

wystarczy wymierzenie organowi grzywny, może przyznać skarżącemu sumę 

pieniężną w stosowanej wysokości. Zastosowania tego środka obok wymierzenia 

grzywny jest możliwe wówczas, gdy takie orzeczenie jest niezbędne do 

zdyscyplinowania organu, celem zwalczenia bezczynności (przewlekłości 

prowadzonego postępowania). W tej sprawie Sąd, wobec wykonania obowiązku 

przez organ, jakkolwiek z uchybieniem terminu, odstąpił od zastosowania 

dodatkowych środków dyscyplinująco-represyjnych, mając na uwadze, że 

częściowo długotrwałość prowadzenia postępowania spowodowana była 

czynnikami obiektywnymi, a samo przyznanie sumy pieniężnej nie stanowi 

odszkodowania, ani go nie zastępuje.  

 

 W sprawie akt II SAB/Kr 156/17 Sąd zwrócił uwagę, że z punktu widzenia 

obywatela dochodzącego swych praw przed organem administracji publicznej 

trudności obiektywne: brak etatów, środków pieniężnych i związana z tym zwłoka 

w ich rozpatrywaniu nie jest żadnym argumentem usprawiedliwiającym 

bezczynność organu. Problemy organizacyjne, techniczne, finansowe, kadrowe, z 

jakimi boryka się organ nie mogą spowodować obejścia jednej z naczelnych zasad 

k.p.a., tj. zasady szybkości i ekonomiki postępowania administracyjnego.  
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W sprawie II SAB/Kr 191/16 w ocenie Sądu bezczynność Prezydenta 

Miasta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Organ pozostawał 

bowiem w błędnym przeświadczeniu, że nie jest właściwy do rozpoznania sprawy. 

Przekazując wniosek skarżących organ podjął pewnego rodzaju działania w celu 

jego rozpoznania, jednak były one wadliwe.  

 

W sprawie II SAB/Kr 227/17 Sąd stwierdził, że nie stanowi o rażącym 

naruszeniu prawa błędna wykładnia, czy niewłaściwe zastosowanie 

wymagających interpretacji przepisów.  

 

W sprawie II SAB/Kr 228/17 Sąd, odrzucając skargę stwierdził, 

że zaskarżalna do sądu administracyjnego bezczynność została zdefiniowana 

w art. 3 § 2 pkt 8 i 9 p.p.s.a. Jest ona zrelatywizowana do aktów i czynności, 

a których mowa pkt 1-4 odnośnego przepisu, oraz aktów i czynności, które są 

wskazane w samym pkt 9. We wszystkich tych przypadkach chodzi o działanie 

(brak działania) podmiotu administrującego, nie zaś podmiotu administrowanego. 

„Bezczynność” Burmistrza, reprezentującego Gminę, jako stronę 

administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego, prowadzonego przez organ 

administracji publicznej, mająca polegać na nieskładaniu dowodów czy też 

nieskładaniu wniosku o wznowienie postępowania – nie spełnia kryteriów 

bezczynności zaskarżalnej do sądu administracyjnego.  

 

Przewlekłość postępowania 

 

W sprawie SAB/Kr 203/16 Sąd uznał, że jakkolwiek, mające miejsce 

w rozpoznawanej sprawie decyzyjne sekwencje (powtarzające się wiele razy 

uchylenia decyzji organu I instancji i ponowne wydawanie decyzji przez ten organ) 

nie realizowały zasady nadzwyczajnej szybkości postępowania w sprawach 

o udostępnienie informacji publicznej, to jednak przyjąć należy, że postępowanie 

zainicjowane wnioskiem skarżącego, zakończyło się przed wniesieniem skargi, 

a w konsekwencji skarga uwzględniona być nie mogła. 

 

W sprawie II SAB/Kr 35/17 Sąd stwierdził, że przewlekłość i bezczynność 

nie wykluczają się wzajemnie, co sprawia, że dopuszczalne jest badanie obu form 



108 

przedłużania postępowania, bo to może mieć znaczenie choćby dla oceny jego 

charakteru i rodzaju zastosowanego środka przeciwdziałającego. Nie ma potrzeby 

i możliwości zobowiązywania organu do załatwienia sprawy, bo takie wyrzeczenie 

znalazło się już w prawomocnym wyroku dotyczącym bezczynności, a strona 

może domagać się wykonania wyroku. Sąd stwierdził rażącą przewlekłość 

w rozpoznaniu sprawy. Zobowiązanie nałożone na organ wcześniejszym 

wyrokiem WSA dotyczącym bezczynności znalazło wyraz w wydaniu przez organ 

decyzji. Nie było podstawy do ponownego zastosowania środków przewidzianych 

w art. 149 § 1 p.p.s.a.  

 

W sprawie II SAB/Kr 138/17 Sąd doszedł do wniosku, że przewlekłe 

prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Sąd 

wskazał, że prawo takiego zakwalifikowania bezczynności lub przewlekłości 

zostało pozostawione uznaniu sądu orzekającego. Uznanie to cechuje brak 

sztywnych ram wartościowania danego stanu rzeczy, opiera się ono na analizie 

całokształtu okoliczności sprawy, przy uwzględnieniu pewnych wskazań 

ustawowych, zasad doświadczenia życiowego i zawodowego. Nie można mówić o 

oczywistości naruszeń organu w sprawnym szybkim prowadzeniu postępowania, 

jeśli organ, poza bezczynnością, która miała miejsce na samym początku 

postępowania, w istocie nie dysponował aktami sprawy, przesyłając je na żądanie 

organu II instancji. Jak już wspomniano wcześniej, pożądane w takiej sytuacji 

byłoby wykonanie kserokopii akt, jednakże zaniechanie tej czynności nie może 

uzasadniać stwierdzenia rażącego naruszenia prawa.  

 

3. Wydział III 

 

Od początku 2017 r., podobnie jak w 2016 r. nadal znaczną liczbę 

rozpoznawanych spraw stanowiły sprawy dotyczące kar pieniężnych 

wymierzanych za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry. Obecnie 

jednak większość spraw w tej grupie stanowiły sprawy skarżących, którzy 

urządzali gry na automatach poza kasynem gry, poprzez to, że będąc 

posiadaczem/właścicielem lokalu czerpali zyski wynajmując cały lokal lub jego 

część właścicielom automatów do gry i za to pobierali czynsz. 
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Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016.471) 

 

W kilkudziesięciu wyrokach (np. wyroku o sygn. akt III SA/Kr 674/17 – 

wyrok nieprawomocny) sąd oddalił skargę posiadacza lokalu, któremu organ 

wymierzył karę pieniężną za urządzanie gier poza kasynem gry. Skarżący 

wynajmował Spółce, która była właścicielem automatów do gry, lokal będący w 

jego posiadaniu za 300 miesięcznie. W lokalu tym, poza urządzaniem gier, nie 

była prowadzona żadna inna działalność gospodarcza. W stosunku do skarżącego 

była to już piąta tego rodzaju sprawa. Za każdym razem zatrzymane automaty 

były zastępowane nowymi automatami. Na tej podstawie ustalono, że skarżący z 

procederu umożliwienia prowadzenia nielegalnych gier na automatach uczynił 

sobie stałe źródło dochodu. Sąd podkreślił, że „urządzanie gier” może polegać 

również na pośrednim czerpaniu zysków z organizowania gier hazardowych 

poprzez świadome, odpłatne udostępnianie pomieszczeń lub ich części w celu 

postawienia nielegalnych automatów należących od osób trzecich i wykonywaniu 

różnorakich czynności mających na celu utrzymanie automatów we właściwym 

stanie technicznym pozwalającym na bezpośrednie czerpanie zysków z opłat od 

uczestników gier. 

Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyrokach o sygn. akt:  

III SA/Kr 1201/17, III SA/Kr 654/17, III SA/Kr 951/17, III SA/Kr 356/17,  

III SA/Kr 579/17, III SA/Kr 321/17, III SA/Kr 210/17, III SA/Kr 464/17,  

III SA/Kr 1527/16, III SA/Kr 190/17, III SA/Kr 1719/16, III SA/Kr 46/17,  

III SA/Kr 209/17, III SA/Kr 1828/16, III SA/Kr 1669/16, III SA/Kr 55/17,  

III SA/Kr 208/17, III SA/Kr 42/17, III SA/Kr 54/17, III SA/Kr 50/17, III SA/Kr 1745/16, 

III SA/Kr 15/17, III SA/Kr 38/17, III SA/Kr 173/17, III SA/Kr 207/17, III SA/Kr 34/17, 

III SA/Kr 193/17, III SA/Kr 191/17, III SA/Kr 1466/16, III SA/Kr 1331/16 i inne. 

Drugą liczną grupę spraw stanowiły sprawy ze skarg szpitali dotyczące 

interpretacji terminu określonego w art. 54 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepis ten stanowi, 

że decyzję, potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się na 

wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek 

świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony 

niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Istota sporu dotyczyła określenia pojęcia 
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„niezwłocznie”, potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

Ustawa dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793) 

W kilkudziesięciu wyrokach (np. sygn. akt III SA/Kr 874/17 – wyrok 

prawomocny) sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzje 

organu I instancji przyjmując, że termin określony w art. 54 ust. 4 powołanej 

ustawy jest jedynie terminem instrukcyjnym, którego naruszenie nie pozbawia 

szpitala refundacji ze środków publicznych za udzielone w tym trybie świadczenie.  

Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyrokach o sygn. akt:  

III SA/Kr 1294/17, III SA/Kr 1105/17, III SA/Kr 1210/17, III SA/Kr 1282/17,  

III SA/Kr 1283/17, III SA/Kr 1209/17, III SA/Kr 1233/17, III SA/Kr 1232/17,  

III SA/Kr 1149/17, III SA/Kr 1161/17, III SA/Kr 739/17, III SA/Kr 1080/17,  

III SA/Kr 1050/17, III SA/Kr 894/17, III SA/Kr 1104/17, III SA/Kr 1052/17,  

III SA/Kr 1082/17, III SA/Kr 1101/17, III SA/Kr 1102/17, III SA/Kr 1044/17,  

III SA/Kr 1137/17, III SA/Kr 1055/17, III SA/Kr 1081/17, III SA/Kr 1031/17,  

III SA/Kr 870/17, III SA/Kr 871/17, III SA/Kr 872/17, III SA/Kr 968/17,  

III SA/Kr 955/17 i inne. 

Trzecią liczną grupą skarg, które wpłynęły do tut. Wydziału w 2017 r. stanowiły 

skargi funkcjonariuszy celnych, którym przedłożono pisemne propozycje 

zatrudnienia a nie dalszej służby. 

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę 

o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2016.1948) 

 W kilkudziesięciu wyrokach (np. sygn. akt III SA/Kr 929/17- wyrok 

nieprawomocny) Sąd stwierdził bezskuteczność czynności Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej w Krakowie polegającej na przedłożeniu pisemnej 

propozycji zatrudnienia bez żadnego uzasadnienia. Sąd w wyrokach uznał 

obowiązek organu do przedłożenia dotychczasowemu funkcjonariuszowi pisemnej 

propozycji warunków zatrudnienia albo pełnienia służby, która uwzględniałaby 

posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej służby, a także dotychczasowe 

jego miejsce zamieszkania. Wbrew zarzutom skargi Sąd uznał, że w świetle 
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„nowych przepisów” dyrektor izby administracji skarbowej może przedstawić 

funkcjonariuszowi celnemu zarówno propozycje zatrudnienia, jak i propozycję 

służby. W obu przypadkach dyrektor zobowiązany jest do uzasadnienia składanej 

propozycji, biorąc pod uwagę przesłanki ustawowe określone w art. 165 ust. 7 

ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, tj.: 

posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej służby, a także dotychczasowe 

jego miejsce zamieszkania. 

Orzecznictwo sądów administracyjnych nie jest jednolite w tym zakresie i 

tak niektóre sądy odrzucały skargi, stojąc na stanowisku, że tego rodzaju sprawy 

w ogóle nie podlegają kognicji sądów administracyjnych; WSA w Szczecinie stanął 

na stanowisku, że złożona propozycja zatrudnienia stanowi decyzję 

administracyjną, z wszelkimi tego konsekwencjami; inne sądy uznawały 

bezskuteczność aktu.  

 

Stanowisko WSA w Krakowie odzwierciedlają wyroki o sygn. akt:  

III SA/Kr 928/17, III SA/Kr 1007/17, III SA/Kr 979/17, III SA/Kr 1064/17,  

III SA/Kr 899/17, III SA/Kr 957/17, III SA/Kr 929/17, III SA/Kr 1099/17,  

III SA/Kr 1019/17, III SA/Kr 981/17, III SA/Kr 1092/17, III SA/Kr 1049/17,  

III SA/Kr 983/17, III SA/Kr 1005/17, III SA/Kr 1098/17, III SA/Kr 1007/17,  

III SA/Kr 848/17, III SA/Kr 1038/17, III SA/Kr 980/17, III SA/Kr 853/17,  

III SA/Kr 1004/17, III SA/Kr 801/17, III SA/Kr 956/17, III SA/Kr 1018/17,  

III SA/Kr 1029/17, III SA/Kr 1041/17, III SA/Kr 851/17, III SA/Kr 982/17 i inne. 

Liczne skargi wpływały również w sprawach z zakresu ustawy „500 plus”. 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz.U. 2017.185) 

W sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1460/16 (wyrok prawomocny) Sąd uchylił 

zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzje organu I instancji m.in. 

z powodu pominięcia współmałżonka, który również złożył wniosek o świadczenie 

rodzicielskie, w postępowaniu wszczętym wnioskiem drugiego z małżonków. 

W ocenie Sądu oboje rodzice (opiekunowie) dziecka są stronami postępowania 

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w rozumieniu art. 28 k.p.a. 

pod warunkiem, że oboje złożyli takie wnioski – wymieniając w nich to samo 

dziecko. Jeżeli jedno z rodziców (opiekunów) dziecka nie złożyło wniosku 
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o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego za konkretny okres zasiłkowy 

to tym samym jedyną stroną postępowania jest rodzic (opiekun), który wniosek 

taki złożył. Organ nie ma obowiązku traktowania jako strony postępowania 

rodzica, który nie złożył wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego.  

 W sprawie o sygn. akt III SA/Kr 199/17 (wyrok prawomocny) Sąd uchylił 

zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzje organu I instancji ze względu 

na błędną interpretację art. 2 pkt 13 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu 

dzieci. Sąd uznał, że należało zaliczyć skarżącą wychowującą adoptowanego 

syna, do tzw. osób samotnie wychowujących dzieci, pomimo że faktycznie razem 

ze skarżącą mieszkał (i najprawdopodobniej pomagał w opiece nad synem) 

jej mąż, który jednak nie był ani biologicznym, ani adopcyjnym ojcem dziecka. 

Uznanie skarżącej za osobę samotnie wychowującą dziecko pozwoliło 

na niedoliczanie dochodów jej męża do podstawy uprawnionej do uzyskania 

świadczenia na pierwsze dziecko. Sąd oparł swoje rozstrzygnięcie 

na prokonstytucyjnej wykładni odwołującej się do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 23 czerwca 2008 r. P 18/06. Sąd odwołał się również 

do jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, zgodnie z którą 

prokonstytucyjna wykładnia przepisów zawierających definicję „osoby samotnie 

wychowującej dziecko” zakładała, że dziecko wychowujące się w rodzinie 

rekonstruowanej (tj. powstałej w wyniku zawarcia związku małżeńskiego rodzica 

z innym partnerem), nie traci statusu osoby wychowywanej przez samotnego 

rodzica. Dla takiej oceny nie ma znaczenia bowiem okoliczność, że rodzic 

pozostaje w nowym związku małżeńskim.  

W sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1728/16 (wyrok prawomocny) Sąd stwierdził, 

że brak wyraźnego wyrzeczenia w wyroku sądu orzekającego o sposobie 

sprawowania pieczy nad dziećmi, że opieka będzie sprawowana „naprzemiennie” 

nie zwalniało organu od obowiązku zanalizowania czy orzeczony w tym wyroku 

sposób kontaktów z dziećmi mógł być traktowany jako „opieka naprzemienna” 

w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

Brak było bowiem przepisów, które nakazywałyby sądowi orzekającemu 

o sprawowaniu pieczy nad dziećmi w powtarzających się okresach, żeby 

w wyrzeczeniu wyroku znalazło się wyraźne określenie „opieka naprzemienna”. 
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Interpretując określenie „opieka naprzemienna” organ powinien mieć też 

na uwadze, że obowiązujące przed 28 sierpnia 2015 r. przepisy kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego, w przypadku sporu rozwodzących się rodziców, 

uniemożliwiały sądowi orzekającemu rozwód, pozostawienie pełnej władzy 

rodzicielskiej obojgu rodzicom, nawet jeżeli sąd ten regulował kontakty rodzica 

ograniczonego w wykonywaniu władzy rodzicielskiej w sposób możliwie szeroki – 

zapewniając możliwość sprawowania pieczy nad dziećmi przez obojga rodziców 

w porównywalnym zakresie 

Kolejną grupę spraw, stanowiły sprawy, w których przedmiotem skarg były 

uchwały.  

 

Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875) 

 

W sprawie akt III SA/Kr 908/16 Sąd postanowieniem odrzucił skargę radnego 

wniesioną na uchwałę Rady Gminy Łapsze Niżne w przedmiocie dokonania 

wyboru przewodniczącego organu stanowiącego. Skarżący zarzucił Radzie 

Gminy, że naruszona została procedura wyboru przewodniczącego, 

gdyż naruszono art. 25a ustawy o samorządzie gminnym i wybrano 

kontrowersyjną osobę. Sąd uznał, że interes radnego nie został naruszony, 

a z samego faktu bycia członkiem wspólnoty samorządowej nie wynika prawo 

do skarżenia uchwał organu gminy. Art. 25a ustawy może stanowić podstawę 

do uznania interesu prawnego w, ale tylko takiej osoby, która jest kandydatem 

na stanowisko przewodniczącego rady.  

W sprawie III SA/Kr 1700/16 III (wyrok prawomocny) Sąd oddalił skargę 

Gminy Wadowice na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego, którym 

stwierdzono nieważność w całości uchwały Nr XXIV/184/2016 Rady Miejskiej 

w Wadowicach z dnia 31 sierpnia 2016 r. w przedmiocie wyboru 

przewodniczącego Rady. Sąd uznał, że w przypadku, gdy w trakcie sesji Rady 

Miejskiej nastąpi skuteczne odwołanie jej przewodniczącego, to dalsze 

prowadzenie sesji wymaga, aby kierowała nią osoba będąca 

wiceprzewodniczącym Rady, aż do chwili wyboru nowego przewodniczącego. 

Z akt sprawy wynikało, że po odwołaniu przewodniczącego, żaden 

z wiceprzewodniczących nie był obecny na sali obrad, a dalszego 
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przewodniczenia Radzie podjął się najstarszy wiekiem radny. Sąd uznał, 

że stanowiło to naruszenie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, 

który określa wyłączne uprawnienia przewodniczącego rady gminy i tylko przepis 

ustawowy mógłby przyznać innym osobom takie uprawnienia.  

W sprawie III SA/Kr 8/17 (wyrok nieprawomocny) Sąd orzekł o wydaniu przez 

Wójta Gminy Chełmiec zarządzenia zatwierdzającego konkurs na dyrektora 

Zespołu Szkół w Wielgłowach z istotnym naruszeniem prawa w rozumieniu 

w art. 91 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 91 ust. 4 ustawy o samorządzie 

gminnym, polegającym na naruszeniu konstytucyjnej zasady równości zawartej 

w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dotychczasowy dyrektor Zespołu 

Szkół został pozbawiony prawa do uczestniczenia w konkursie tylko dlatego, 

że z przyczyn pozaprawnych Wójt Gminy dokonał negatywnej oceny jego pracy. 

W ramach procedury weryfikacji tej oceny, Wójt Gminy, po upływie konkursu, 

dokonał zmiany tej oceny na pozytywną, nie ustalając żadnych nowych 

okoliczności. Takie działanie Wójta Sąd uznał za przekroczenie obowiązujących 

przepisów i celowe niedopuszczenie jednego z kandydatów do przystąpienia 

do konkursu.  

W sprawie III SA/Kr 397/17 (wyrok nieprawomocny) Sąd unieważnił uchwałę 

Rady Gminy Czorsztyn podjętą na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy 

o samorządzie gminnym w sprawie ustalenia miejsca pamięci narodowej 

(pomnika) na nieruchomości stanowiącej własność prywatną. Sąd uznał, 

że podejmując uchwałę Rada Gminy przekroczyła delegację zawartą w art. 18 

ust. 2 pkt 13 u.s.g. w związku z art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Taka uchwała stanowi ingerencję w prawo własności chronione normami 

ustawowymi i konstytucyjnymi. Organy samorządu mogą wkraczać także 

w wykonywanie prawa własności innych podmiotów, ale mogą to czynić tylko 

na podstawie wyraźnej delegacji ustawowej, tzn. takiej delegacji, z której wynika 

uprawnienie do ingerencji w prawo własności. Rada gminy nie ma kompetencji 

do ustalenia miejsca lokalizacji pomnika na innym terenie niż będący własnością 

tej gminy lub do którego gmina posiada inne prawo do dysponowania takim 

terenem. Taka uchwała narusza istotę prawa własności.  
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W sprawie III SA/Kr 880/17 (wyrok nieprawomocny) przedmiotem kontroli 

Sądu był akt zatytułowany „stanowisko” Nr 20/XXVII/17 Rady Gminy Spytkowice 

z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji 

placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice. Sąd stwierdził, że 

zaskarżony akt jest w istocie aktem normatywnym wiążącym jego adresatów. 

Świadczą o tym użyte w „stanowisku” sformułowania takie jak: „ustala się”, 

„dokonuje się”, „nie tworzy się”, „nie stosujemy”, „zatrudnienie (…) może nastąpić 

wyłącznie”. Zaskarżony akt nakłada na dyrektorów szkół i przedszkoli obowiązek 

opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli w sposób zgodny 

z „zasadami” w nim zawartymi. Postanowienia zaskarżonego aktu w sposób 

autorytatywny określają zasady opracowywania arkuszy organizacyjnych, 

w szczególności regulując w sposób bezwzględnie wiążący kwestie liczebności 

oddziałów szkolnych. Zaskarżone „stanowisko” nie jest zatem jedynie aktem 

stosowania prawa, pozbawionym cech normatywności. Mając powyższe 

na uwadze Sąd przyjął, że zaskarżony akt jest w istocie uchwałą Rady Gminy 

Spytkowice. Jako taki podlega zaskarżeniu w oparciu o art. 101 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym. W konsekwencji Sąd stwierdził nieważność 

zaskarżonego stanowiska. 

W sprawie III SA/Kr 1069/17 (wyrok nieprawomocny) ze skargi 

Województwa Małopolskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały 

Nr XXXVII/561/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. 

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie w części, tj. § 11 ust. 14 statutu Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Sąd oddalając 

skargę stwierdził, że ukształtowanie sposobu podejmowania decyzji przez organ 

kolegialny w sposób, w jaki uczyniono to w zaskarżonej uchwale nie zapewnia 

sprawnego działania Rady Nadzorczej tego podmiotu, jak również właściwej 

realizacji jego zadań. Konieczność podejmowania jednogłośnie decyzji przez 

organ kolegialny, składający się z pięciu członków, może spowodować paraliż 

działania tego organu. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, w której organ taki 

nie dojdzie do konsensusu, a to w istocie oznaczałoby parytet mniejszości, 

co pozostaje w sprzeczności z regułami obowiązującymi w demokratycznym 
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państwie prawnym. Nadto regulacja, iż Rada Nadzorcza ma podejmować uchwały 

w obecności pełnego jej ustawowego składu również narusza regułę sprawnego 

działania. Najistotniejsza dla rozstrzygnięcia jest jednak kwestia, 

że kwestionowana w rozstrzygnięciu nadzorczym uchwała nie przewiduje 

rozwiązań zapewniających możliwość sprawnego działania Rady Nadzorczej 

w przedstawionych wyżej sytuacjach. Powyższe stanowi naruszenie art. 400p 

ustawy Prawo ochrony środowiska i zdaniem Sądu naruszenie to ma charakter 

istotny.  

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

oświatowe (Dz.U.2017.60) 

 

W sprawie III SA/Kr 496/17 Sąd rozpoznając skargę Gminy Książ Wielki 

na opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty wydaną na podstawie art. 208 ust. 3 - 5 

ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, którą warunkowo 

pozytywnie zaopiniowano uchwały Rady Gminy Książ Wielki w przedmiocie 

projektów dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. Warunek zamieszczony przez Kuratora Oświaty polegał 

na zobowiązaniu Rady Gminy do zastosowania konkretnego modelu 

przekształcenia gimnazjum poprzez przekształcenie gimnazjum w szkołę 

podstawową celem usprawnienia zarządzania jednostkami oświatowymi 

i umożliwienia efektywnego wykorzystania pomieszczeń dydaktycznych. 

Sąd uznał, że skarga Gminy jest zasadna. Opinia podjęta na podstawie art. 208 

ust. 3 powołanej ustawy stanowi akt nadzoru nad organami samorządu 

terytorialnego. Jest to jednostronne i władcze wkroczenie podmiotu usytuowanego 

poza samorządem w działalność samorządową z zakresu zadań oświatowych. 

Sąd stwierdził, że jedynym kryterium nadzoru nad działaniem samorządu jest 

kryterium legalności, a tym samym skoro dana gmina wybiera spośród kilku 

możliwych prawnie sposobów przekształcenia gimnazjum jeden z nich, to Kurator 

Oświaty nie może stosować kryteriów celowości lub zasadności i w sposób 

wiążący nakazywać konkretne działanie radzie gminy. Przepis konstytucyjny – 

art. 171 ust. 12 Konstytucji RP – zawiera nie tylko normę prawną zakazującą 

stosowanie w zakresie nadzoru nad samorządem innych kryteriów niż legalność, 

ale także przepis ten stanowi regułę interpretacyjną pozwalającą na usuwanie 
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wątpliwości w każdym przypadku, gdy przepisy ustaw mogą w sposób niejasny 

lub nieprecyzyjny określać kryterium nadzoru.  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w 

sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 

dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych 

szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U.184.1436) 

 

 W sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1020/17 (wyrok nieprawomocny) Sąd 

oddalił skargę w sprawie dotyczącej wykluczenia kandydatki z konkursu na 

stanowisko dyrektora zespołu szkół z powodu braku aktualnej oceny pracy. 

Skarżąca złożyła 26 maja 2017 r. dokumenty, ale jej Karta oceny pracy 

nauczyciela (z oceną „wyróżniającą”) została sporządzona 24 maja 2012 r. 

Zgodnie natomiast z § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia stanowisko dyrektora 

publicznego publicznej szkoły mógł zajmować nauczyciel mianowany lub 

dyplomowany, który uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich 

pięciu lat pracy. Sąd podzielił stanowisko Komisji, że w dacie złożenia 

dokumentów (26 maja 2017 r.) skarżąca nie przedłożyła dokumentu, z którego 

wynikałoby, że uzyskała co najmniej ocenę dobrą w ostatnich pięciu latach. 

Termin, o którym mowa w § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej należało liczyć nie jako lata szkolne (rozpoczynające się 1 września, 

a kończące się 31 sierpnia), ale kalendarzowo tj. analogicznie jak w sposób 

określony w art. 57 § 3a Kodeksu postępowania administracyjnego. Skoro więc 

przedłożona przez skarżącą opinia została sporządzona 24 maja 2012 r., 

to w dniu 26 maja 2017 r. upłynął już termin 5 letni.  

 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2015.827) 

W sprawie o sygn. akt III SA/Kr 317/17 (wyrok prawomocny) Sąd uchylił 

wydana na podstawie art. 208 i 210 ustawy decyzję dotyczącą przeznaczenia 

będącego w posiadaniu skarżącego samochodu osobowego do wykonania 

świadczenia rzeczowego na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji 

lub wybuchu wojny, polegającego na oddaniu ww. samochodu osobowego 
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do używania na rzecz wskazanej jednostki wojskowej, we wskazanym miejscu, 

na czas nieokreślony. Sąd stwierdził, że organy obu instancji przekroczyły granice 

uznania administracyjnego ze względu na brak uzasadnienia faktycznego. Oprócz 

wskazania istnienia podstaw prawnych, organ nie wskazał żadnych okoliczności 

faktycznych, z powodu których samochód skarżącego stał się przedmiotem 

świadczenia rzeczowego na wypadek zarządzenia mobilizacji lub wybuchu wojny. 

Nie wskazano nawet ogólnych kryteriów wyboru samochodu (np. ze względu 

na rodzaj, czy markę pojazdu, rok produkcji, jakieś charakterystyczne cechy 

pojazdu, czy spełnienie przez nie jakiś wymogów technicznych, odległość 

zamieszkiwania posiadacza pojazdu od jednostki wojskowej, itp.), których podanie 

wykluczyłoby możliwość zarzucenia dowolności dokonanego wyboru. 

Sąd podkreślił, że obciążenie obywatela jakimkolwiek obowiązkiem, szczególnie 

wg uznania organu, wymaga szczegółowego i wyczerpującego uzasadnienia. Od 

tego obowiązku ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP nie zwolniła 

organów administracji publicznej.  

 

Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.2016.902) 

oraz ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) 

 

W sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1617/16 (wyrok prawomocny) Sąd orzekając 

w przedmiocie pominięcia kandydatury w procesie rekrutacji na wolne stanowisko 

urzędnicze oddalił skargę. Sąd uznał, że organ działał zgodnie z prawem 

domagając się od kandydatów złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych. W ogłoszeniu zawarto 

informację, że „na powyższym stanowisku pracy może zostać zatrudniona osoba 

niepełnosprawna, co już wskazywało na możliwe przedstawienie przez 

kandydatów tzw. danych wrażliwych, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2 ustawy 

o ochronie danych osobowych. Zatem należało przypuszczać, że kandydaci mogą 

w składanych dokumentach zawrzeć informacje (o swoim stanie zdrowia) 

wykraczające poza zakres określony w przepisach prawa pracy, co obligowało 

organ do zobowiązania kandydatów do wyrażenia zgody na przetwarzanie takich 

danych. Także zakres danych kandydata udostępniany przyszłemu pracodawcy 
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z inicjatywy samego kandydata w dokumentach przez niego składanych mógł 

wykraczać poza zakres określony w przepisach prawa pracy. Wskazuje na to 

także okoliczność, iż w kwestionariuszu osobowym, którego wypełnienia wymagał 

organ w procesie rekrutacji znajdowały się rubryki dotyczące danych takich jak: 

numer telefonu komórkowego, e-mail, a dane te nie są wymienione jako 

informacje, na których przetwarzanie organ administracji posiada uprawnienie 

wynikające z mocy samych przepisów prawa. 

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2016.2046) 

 

W wyroku (III SA/Kr 879/17) sąd zajął stanowisko, że pracodawca 

prowadzący zakład pracy chronionej i mający z tego tytułu przywileje finansowe 

wynikające z powołanej ustawy nie może prowadzić działalności handlowej 

w obiektach i pomieszczeniach nieodpowiadających warunkom art. 28 ust. 1 pkt 2 

(litera a i litera b) tej ustawy, choćby w takich pomieszczeniach wykonywały pracę 

osoby wyłącznie pełnosprawne, albowiem na tym m.in. polegają ograniczenia dla 

takiego pracodawcy rekompensowane w/w przywilejami finansowymi.  



120 

C. Tabela i wykres 

 

 

Rok Wpływ Załatwienia Zaległość 
Średni czas rozpatrywania 

sprawy (w miesiącach) 

2004 5 698 6 503 12 516 23,1 

2005 5 088 8 764 8 840 12,1 

2006 4 917 7 479 6 278 10,07 

2007 4 118 7 447 2 949 4,75 

2008 4 511 5 716 1 744 3,66 

2009 5 241 4 876 2 109 5,19 

2010 5 688 5 587 2 210 4,75 

2011 6 058 5 863 2 405 4,92 

2012 6 059 6 320 2 144 4,07 

2013 6 216 6 048 2 312 4,59 

2014 6 662 6 986 1 988 3,41 

2015 5 831 6 027 1 792 3,57 

2016 5 372 5 448 1 716 3,78 

2017 5 158 5 523 1 351 2,94 
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