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Informacja o działalności 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 

w 2019 r. 

 

W 2019 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.2003.72.652 z dnia 2003.04.29) 

w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 13 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2004.187.1926 z dnia 2004.08.27) oraz art. 13 

§2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz.U.2019.2325 t.j. z dnia 2019.11.28). 

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.2003.72.653 z dnia 2003.04.29) 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.2008.163.1016 z dnia 2008.09.10), Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Krakowie rozpoznaje sprawy z zakresu objętego w/w 



8 
 

rozporządzeniem 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.2011.89.506 z dnia 2011.04.29), rozpoznaje sprawy 

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

6 września 2001 roku o transporcie drogowym, wnoszone przez podmioty 

zamieszkałe lub mające swoją siedzibę na terenie województwa małopolskiego. 

Na koniec 2019 roku w WSA w Krakowie zatrudnionych było 38 sędziów, 

przy liczbie etatów orzeczniczych wynoszącej 41. W toku pozostawała procedura 

obsadzania dwóch wolnych stanowisk sędziowskich. 

W dniu 19 września 2019 r. akt powołania z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej na stanowisko sędzi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 

odebrała sędzia Joanna Człowiekowska. 

Sędziowie WSA w Krakowie: Iwona Niżnik-Dobosz, Mariusz Kotulski, 

Kazimierz Bandarzewski, Krystyna Daniel, Paweł Dąbek, Hanna Knysiak-Sudyka, 

Joanna Człowiekowska, Tadeusz Kiełkowski są jednocześnie pracownikami 

naukowo-dydaktycznymi uczelni krakowskich. 

Pełne zatrudnienie – 5 osób – występowało na stanowiskach referendarzy 

sądowych. 

Z dniem 8 sierpnia 2019 r. na stanowisko Dyrektora WSA w Krakowie została 

powołana Danuta Powroźnik, pełniąca obowiązki Dyrektora Sądu od dnia 

18 czerwca 2018 r. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba zatrudnionych w Sądzie urzędników 

i innych pracowników wynosiła 96 osób. W tej liczbie mieści się – zgodnie z planem 

zatrudnienia – 22 asystentów sędziów. 
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A. Działalność pozaorzecznicza Sądu 

I. Współpraca zagraniczna Sądu 

W dniu 13 czerwca 2019 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie 

gościła grupa studentów z Uniwersytetów w Moguncji i Heidelbergu. Studenci  

z Niemiec przebywali w Krakowie w ramach organizowanego przez Wydział Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Uniwersytetami  

w Moguncji i Heidelbergu programu prawniczego „Niemieckojęzyczna Szkoła 

Prawa Polskiego” połączonego z intensywnym kursem języka polskiego.  

 

W 2019 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie,  

w ramach wizyt studyjnych, gościło 5 grup aplikantów prawniczych z Niemiec: 

- 18 lipca 2019 r. grupa 20 aplikantów sądowych Wyższego Sądu 

 Regionalnego w Hamburgu, 

 - 8 sierpnia 2019 r. grupa aplikantów z Sądu Okręgowego w Baden-Baden, 

 - 24 października 2019 r. aplikanci sądowi Sądu w Wuppertalu, 

 - 12 listopada 2019 r. aplikanci sądowi Sądu Rejonowego w Krefeld,  

 - 28 listopada 2019 r. aplikanci sądowi Sądu Rejonowego w Essen.  

Goście wysłuchali informacji dotyczących funkcjonowania sądów 

administracyjnych w Polsce i obserwowali rozprawy sądowe. 

 

W dniach 8–11 lipca 2019 r. w WSA w Krakowie w ramach programu wymiany 

sędziów Międzynarodowego Stowarzyszenia Najwyższych Sądów 

Administracyjnych (IASAJ) gościł dr Dario Simeoli – sędzia Rady Stanu Włoch. 

Pan sędzia poznał działalność Sądu oraz brał udział w rozprawach w charakterze 

publiczności. Opiekę merytoryczną nad Gościem pełniła Sędzia WSA w Krakowie 

Urszula Zięba. 

 

W dniach 12-16 lipca 2019 r. w WSA w Krakowie w ramach programu wymiany 

sędziów Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE 

ACA-Europe przebywała Cecilie Renault, członek Rady Stanu Francji. Pani Sędzia 

poznała działalność Sądu oraz brała udział w rozprawach w charakterze 
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publiczności, a w dniu 15 lipca 2019 r. wygłosiła dla sędziów i referendarzy wykład 

o sądownictwie administracyjnym we Francji. 

 

II. Szkolenia i konferencje własne 

W dniu 14 lutego 2019 r. w siedzibie WSA w Krakowie odbyło się szkolenie 

„Mobbing a dyskryminacja w miejscu pracy – kierowanie poleceń, stawianie 

wymagań, kiedy mobbing a kiedy obowiązek służbowy?” Uczestnikami szkolenia 

byli referendarze, asystenci sędziego i pozostali pracownicy WSA  

w Krakowie. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią Urszulę Langer – 

wieloletniego praktyka zagadnień związanych z prawem pracy. 

 

W dniach 21- 23 października 2019r. w Krynicy-Zdrój odbyła się konferencja 

naukowo-szkoleniowa sędziów orzekających w WSA w Krakowie. Przedmiotem 

konferencji były zagadnienia materialnoprawne i procesowe związane 

z orzecznictwem sądów administracyjnych oraz wymiana doświadczeń i poglądów 

dotyczących kierunków orzecznictwa administracyjnego. Podczas konferencji 

wygłoszono wykłady dotyczące m.in. mediacji w sprawach administracyjnych, 

aktualnych problemów prawa budowlanego, zagadnień z zakresu ewidencji 

gruntów, koordynacji świadczeń rodzinnych w świetle regulacji unijnych, milczącego 

załatwiania spraw w organach administracyjnych, penalizacji prawa 

administracyjnego, oraz dostępu do informacji publicznej w świetle RODO. 

 

III. Konferencje i szkolenia zewnętrzne Sędziów i referendarzy sądowych 

 

Sędziowie orzekający w WSA w Krakowie uczestniczyli w roku 2019  

w następujących konferencjach i szkoleniach zewnętrznych organizowanych 

przez inne Sądy, uczelnie i inne instytucje: 

1. W dniach 18-19 lutego w seminarium organizowanym w Brukseli przez The 

European Judical Training Network (EJTN) „Mediation and Conciliation” 

uczestniczyły: Sędzia Ewa Michna i Sędzia Urszula Zięba. 
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2. W dniach 25-26 lutego w Popowie w naradzie organizowanej przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości w sprawie organizacji egzaminów adwokackiego i radcowskiego 

w 2019 r. uczestniczył Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Nr 3 w Krakowie, 

Sędzia WSA w Krakowie Mariusz Kotulski.  

3. W dniach 1-2 marca w Toruniu w Konferencji pt. IV Toruński Przegląd 

Orzecznictwa Podatkowego zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji 

UMK w Toruniu uczestniczyli sędziowie orzekający w sprawach podatkowych: 

Wiesław Kuśnierz i Jarosław Wiśniewski. 

4. W dniu 11 marca w zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gmin  

i Powiatów Małopolski oraz Fundację Regionalnych Związków Gmin  

i Powiatów RP uroczystości wręczenia Tytułów Małopolanina Roku 2018, 

Człowieka Roku 2018 brał udział Prezes Sądu – Andrzej Irla.  

5. W dniach 25-26 marca w siedzibie NSA w konferencji zorganizowanej przez Izbę 

Finansową NSA uczestniczyli sędziowie orzekający w sprawach podatkowych 

Bogusław Wolas i Jarosław Wiśniewski.  

6. W dniu 12 kwietnia w Warszawie w Konferencji zorganizowanej przez Fundację 

Court Watch Polska pt. „Sądy przyjazne dla wszystkich. Dostępność sądów 

dla osób zagrożonych wykluczeniem” uczestniczył Prezes Sądu – Andrzej Irla.  

7. W dniu 10 maja w uroczystych obchodach Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego 

uczestniczył Prezes Sądu – Andrzej Irla   

8. W dniu 6 czerwca w Krakowie w zorganizowanej przez Katedrę Prawa 

Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Konferencji Jubileuszowej 

Profesora Stanisława Biernata, pt.: Prawo publiczne w demokratycznym 

państwie prawnym uczestniczyli następujący sędziowie WSA w Krakowie: 

Andrzej Irla – Prezes, Anna Szkodzińska (sędzia NSA), Agnieszka Nawara-

Dubiel, Halina Jakubiec, Barbara Pasternak, Bożenna Blitek, Renata Czeluśniak, 

Iwona Niżnik-Dobosz, Janusz Kasprzycki. 

9. W dniach 6-7 czerwca w Sandomierzu w XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

pt.: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Odpowiedzialność 

w prawie podatkowym – uczestniczyli sędziowie WSA  w Krakowie: Ewa Michna, 

Urszula Zięba, Stanisław Grzeszek. 

10.  W dniach 17-28 czerwca w stażu organizowanym przez Europejską Sieć 

Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w Sądzie Administracyjnym 
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w Wersalu (Tribunal administratif de Versailles) brała udział sędzia WSA Ewa 

Michna. 

11. W dniach 23-28 czerwca w stażu organizowanym przez Europejską Sieć 

Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w Sądzie Administracyjnym 

i w Sądzie Podatkowym w Lizbonie brała udział sędzia WSA Urszula Zięba. 

12. W dniu 24 czerwca w naradzie Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 

orzekających w Izbie Ogólnoadministracyjnej z udziałem przedstawicieli 

wojewódzkich sądów administracyjnych w siedzibie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego uczestniczyli sędziowie WSA w Krakowie: Kazimierz 

Bandarzewski i Mariusz Kotulski.  

13. W dniach 30 czerwca – 2 lipca w Woli Kalinowskiej w organizowanych przez 

Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego XII 

Ogólnopolskich Warsztatach Doktoranckich 2019 pt.: Problemy legislacji 

administracyjnej, brali udział sędziowie WSA w Krakowie: Hanna Knysiak-

Sudyka i Mariusz Kotulski. 

14. W dniach 11-12 września w Krakowie w Kongresie Mediacji organizowanym 

przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie uczestniczyły: Wiceprezes 

Sądu Anna Dumas i Sędzia Ewa Michna. Drugi dzień Kongresu był poświęcony 

mediacji administracyjnej i obejmował panele: 

- „Rola mediatora w postepowaniu administracyjnym”, 

-„ Mediacja w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – bariery”, 

- „Czy istnieje „zdolność mediacyjna” sprawy administracyjnej?”, 

- „Mediacja w reżimie ustawy o dyscyplinie finansów publicznych”, 

-„Mediacja z udziałem podmiotów publicznych”. 

15. W dniach 12-13 września w organizowanej przez Europejską Sieć Szkolenia 

Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) konferencji „EU Taxation Law”, która 

odbyła się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Wilnie uczestniczyła sędzia 

Urszula Zięba.  

16. W dniach 16 – 18 września w Poznaniu w polsko-niemieckim spotkaniu roboczym 

sędziów sądów administracyjnych uczestniczył Prezes Sądu – Andrzej Irla. 

17. W dniu 1 października w inauguracji 656 Roku Akademickiego 2019/2020 

Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczył Prezes Sądu – Andrzej Irla. 
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18. W dniach 7-9 października w Jachrance w konferencji szkoleniowej 

organizowanej przez WSA w Warszawie uczestniczyli sędziowie WSA 

w Krakowie:  Ewa Michna, Agnieszka Nawara-Dubiel, Inga Gołowska.  

19. W dniach 14-15 października w Warszawie w spotkaniu konferencyjno- 

szkoleniowym organizowanym przez Izbę Finansową NSA uczestniczył 

Wiceprezes WSA w Krakowie Bogusław Wolas.  

20. W dniu 21 października w naradzie sędziów NSA orzekających  

w Izbie Ogólnoadministracyjnej uczestniczył Prezes Sądu – Andrzej Irla.  

21. W dniach 24-25 października w organizowanej przez Europejską Sieć Szkolenia 

Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) konferencji „Preliminary Ruling 

Procedure”, która odbyła się w Luksemburgu uczestniczyła sędzia WSA 

w Krakowie Maja Chodacka.  

22. W dniu 5 listopada w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Ministerstwo Sprawiedliwości RFN 

w cieniu narodowosocjalistycznej przeszłości”, w którym uczestniczył Prezes 

WSA w Krakowie Andrzej Irla. 

23. W dniach 14-15 listopada w organizowanym w Rzymie przez The European 

Judical Training Network (EJTN) seminarium uczestniczyła Sędzia WSA 

w Krakowie Maja Chodacka.  

24. W dniu 15 listopada w organizowanej przez Komisję Prawniczą Polskiej Akademii 

Umiejętności konferencji naukowej „Problemy kodyfikacji w 100 lecie powołania 

Komisji Kodyfikacyjnej RP” uczestniczył Prezes WSA w Krakowie Andrzej Irla 

oraz sędziowie: Halina Jakubiec i Janusz Kasprzycki. 

25. W dniach 18-20 listopada w Józefowie w naradzie Prezesów wojewódzkich 

sądów administracyjnych uczestniczył Prezes WSA w Krakowie Andrzej Irla. 

26. W dniu 20 listopada w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Władza 

w przestrzeni administracji publicznej” organizowanej przez Wydział Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego uczestniczył Sędzia WSA w Krakowie 

Mariusz Kotulski.  

27. W dniach 3-4 grudnia w Krakowie w 8. Kongresie Prawa Medycznego 

uczestniczył Prezes WSA w Krakowie Andrzej Irla. 

28. W dniu 13 grudnia w świątecznym spotkaniu Małopolskiego Forum Prawników 

Administracji Publicznej przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu 

Terytorialnego i Administracji  uczestniczył Prezes Sądu Andrzej Irla.  
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29. W dniu 18 grudnia w „Opłatku środowiska Akademickiego” uczestniczył Prezes 

Sądu Andrzej Irla. 

 

IV. Narady, zebrania i szkolenia wydziałowe (w wydziałach orzeczniczych 

Sądu) 

1. W wydziale I WSA w Krakowie odbyła się 1 narada sędziów.  

Na naradzie w dniu 5 lipca 2019 r., w której uczestniczył Prezes WSA  

w Krakowie omówiono wyniki sprawozdania z przeprowadzonej w 2018 r. wizytacji  

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie w odniesieniu do wyników 

osiągniętych przez Wydział I. Prezes WSA w Krakowie przedstawił obecnym kolejno 

wnioski oraz uwagi zawarte w przedmiotowym sprawozdaniu, zwracając 

szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące sprawności postępowania oraz 

stabilności orzecznictwa w Wydziale I.  

2. W wydziale II WSA w Krakowie odbyła się 1 narada sędziów. 

Podczas narady w dniu 11 lutego 2019 r. Zastępca Przewodniczącej Wydz. 

Sędzia WSA Paweł Darmoń przedstawił dwa opracowania sporządzone w Biurze 

Orzecznictwa NSA: „Kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego 

w orzecznictwie sądów administracyjnych po 1 stycznia 2015 r.” i „Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego w orzecznictwie sądowoadministracyjnym  

w latach 2017 – 2018”. W dalszej części narady omówiono problemy orzecznicze 

wydziału.  

3. W wydziale III WSA w Krakowie odbyły się 2 narady sędziów:. 

Podczas narady w dniu 10 czerwca 2019 r. Przewodnicząca przypomniała, 

że od dnia 31 maja 2019 r. obowiązują przepisy o informatyzacji postępowania 

sądowoadministracyjnego. Podczas narady Sędzia WSA w Krakowie Ewa Michna 

wygłosiła referat nt. „Kontrola sądowoadministracyjna kosztów postępowania 

geodezyjnego”. W dalszej części narady omówiono problem składu sądu  

w przypadku konieczności uzupełnienia wyroku. 

Na naradzie w dniu 25 czerwca 2019 r., w której uczestniczył Prezes WSA  

w Krakowie omówiono wyniki sprawozdania z przeprowadzonej w 2018 r. wizytacji  

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie w odniesieniu do wyników 

osiągniętych przez Wydział III. W dalszej części narady Sędzia WSA w Krakowie 
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Hanna Knysiak-Sudyka wygłosiła referat na temat uchwał w sprawie stawek 

za wodę.  

 Łącznie w wydziałach orzeczniczych Sądu w 2019 r. odbyły się 4 narady 

związane tematycznie z bieżącym orzecznictwem WSA w Krakowie. 

 

V. Szkolenia pracowników 

W 2019 r. pracownicy administracji sądowej Sądu wzięli udział w 15 specjalistycznych 

szkoleniach zewnętrznych:  

1. W dniach 12-13 lutego w Krakowie w szkoleniu „Jak prawidłowo wdrożyć 

i zastosować elektroniczne zamówienia? Kurs krok po kroku dla Praktyków” 

uczestniczył Mariusz Kawa – Główny Specjalista. 

2. W dniu 18 lutego w Krakowie w szkoleniu organizowanym przez Centrum 

Szkoleń Specjalistycznych pt. „ Rewolucyjne zmiany w prawie pracy 

od 1 stycznia 2019 r. – nowe akta osobowe, nowa dokumentacja 

pracownicza, skrócenie przechowywania dokumentów” uczestniczyła 

Joanna Kłos – Starszy Specjalista z Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych. 

3. W dniu 19 lutego w prezentacji Narodowego Banku Polskiego Oddział 

Okręgowy w Krakowie pt. „Nowe usługi bankowe dla posiadaczy rachunków  

w NBP” uczestniczyła Edyta Wiśniewska - Specjalista z Oddziału Finansowo-

Budżetowego.  

4. W dniu 21 lutego w specjalistycznym szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy 

medycznej wraz z obsługą defibrylatora AED brał udział Grzegorz Stanek – 

pracownik Oddziału Administracyjno-Gospodarczego.  

5. W dniu 14 marca w Krakowie w szkoleniu organizowanym przez Centrum 

Szkoleń Specjalistycznych pt. „Nowości w czasie pracy 2019 r. – ewidencja 

czasu pracy elektroniczna czy papierowa? - jak prawidłowo prowadzić 

dokumentację w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy – praktyczne 

warsztaty” uczestniczyła Joanna Kłos – Starszy Specjalista z Oddziału 

Spraw Ogólnych i Osobowych. 

6. W dniach 6-7 czerwca w Sandomierzu w XI Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej pt.: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego  

w Polsce. Odpowiedzialność w prawie podatkowym uczestniczyło 
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5 asystentów sędziego: Małgorzata Materowska, Katarzyna Klepacka, 

Magdalena Gawlikowska, Natalia Handzel i Paweł Rządkowski.  

7. W dniach 13-14 czerwca oraz 17 czerwca w intensywnym kursie 

dokształcającym dla koordynatorów czynności kancelaryjno – archiwalnych  

w urzędach miast i gmin, archiwistów oraz nowych pracowników 

uczestniczyła Katarzyna Nusbaumer – Specjalista odpowiedzialny w WSA 

w Krakowie za sprawy archiwum sądowego. 

8. W dniach 18 i 19 czerwca w organizowanych w Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym warsztatach „Poprawność językowa tekstów prawniczych 

– na podstawie uzasadnień sądowych” uczestniczyło 4 asystentów sędziego: 

Ewelina Dziuba, Patrycja Tomczyk, Magdalena Gawlikowska i Jakub 

Makuch. 

9. W dniu 1 października w szkoleniu „Zatwierdzone zmiany w ustawie  

o PDOF od 1 sierpnia oraz planowane zmiany od 1 października 2019 r. 

Zasady rozliczania pracowników i zleceniobiorców w 2019 roku”. – 

uczestniczyła Alicja Filipek–Jarocka – Starszy Specjalista z Oddziału 

Finansowo-Budżetowego. 

10. W dniach 21-22 października w Warszawie w organizowanej przez Naczelny 

Sąd Administracyjny Konferencji naukowej uczestniczyło 7 asystentów 

sędziego: Małgorzata Materowska, Anna Kopeć, Ewelina Knapczyk-Drabik, 

Aleksandra Ozimek, Ewelina Dziuban, Szymon Śliwa, Paweł Rządkowski  

11. W dniu 8 listopada w szkoleniu „Poprawna organizacja ochrony informacji 

niejawnych w jednostce – nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli 

realizowanej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego” uczestniczyła 

Joanna Kłos – odpowiedzialna w WSA w Krakowie za ochronę informacji 

niejawnych.  

12. W dniu 18 listopada w szkoleniu „Udostępnianie informacji publicznej 

w praktyce” uczestniczyli pracownicy Wydziału Informacji Sądowej : Monika 

Kantor – Sekretarz Sądowy i Tomasz Ochoński – Specjalista.  

13. W dniach 26-27 listopada w Naczelnym Sądzie Administracyjnym  

w naradzie poświęconej zagadnieniom związanym z organizacyjno – 

technicznymi aspektami obsługi systemów EZD i PASSA uczestniczyli: Piotr 

Rynduch – Administrator Systemu Informatycznego i Cezary Świdnicki – 

Koordynator obsługi systemów EZD i PASSA.  
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14. W dniach 10-12 grudnia w Spotkaniu Architektów Systemów Microsoft 

Sektora Publicznego uczestniczył Piotr Rynduch – Administrator Systemu 

Informatycznego. 

15. W dniu 13 grudnia w szkoleniu „PPK 2020 – nowe przepisy, konstrukcja, 

tworzenie, podleganie, wpłaty, dyspozycje, obsługa, rozliczenia podatkowe 

składek na liście płac, konsekwencje podatkowe, przepisy karne” 

uczestniczyła Alicja Filipek–Jarocka – Starszy Specjalista z Oddziału 

Finansowo-Budżetowego. 

 

VI. Główne działania techniczno-organizacyjne mające na celu 

zapewnienie warunków sprawnego orzecznictwa zrealizowane w 2019 

roku 

 

W roku 2019 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie realizował 

zadania techniczno-organizacyjne celem zapewnienia zarówno odpowiednich 

warunków pracy wewnątrz pomieszczeń budynków Sądu oraz bezpieczeństwa 

na terenie obiektów WSA w Krakowie. 

Prace realizowane wewnątrz pomieszczeń budynków Sądu: 

1. Prace malarsko-remontowe w holu głównym oraz salach rozpraw budynku 

Sądu przy ul. Rakowickiej 10 (budynek „A”) przeprowadzone w oparciu 

o coroczny przegląd i ocenę zużycia eksploatacyjnego pomieszczeń. 

2. Modernizacja piętrowych tablic rozdzielczych w budynku „A”. 

3. Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu przy 

ul. Topolowej 5 (budynek „B”). 

4. Wymiana źródeł światła w pomieszczeniach archiwum bud. „A”. 

5. Wymiana jarzeniowych opraw oświetlenia ewakuacyjnego na oświetlenie 

LED na korytarzach i klatkach schodowych budynku „A”. 

6. Wymiana zużytych żaluzji plisowanych w pomieszczeniach biurowych 

budynku „A”. 
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Prace realizowane na zewnątrz budynków Sądu: 

1. Modernizacja instalacji odgromowej na dachu budynku „A”. 

2. Montaż opraw ogrodowych wokół ogrodzenia budynku „B”. 

3. Wymiana uszkodzonych tralek na ogrodzeniu WSA w Krakowie wzdłuż ulicy 

Topolowej oraz Zygmunta Augusta. 

4. Zakup i montaż osłon przeciwsłonecznych zewnętrznych na świetliku 

dachowym  bud. „A”. 

  



19 
 

B. Działalność orzecznicza Sądu 

I. Wpływ i załatwienia spraw 

 

Rok 2019 przyniósł wzrost wpływu skarg na akty i inne czynności o 76, oraz 

wzrost wpływu skarg na bezczynność i przewlekłość organów o 260. Łącznie 

wpłynęło 5 203 skarg. W porównaniu z ubiegłym 2018 rokiem, kiedy wpłynęło 4 894 

skarg, wzrost wyniósł 6,3 %. 

Podmioty wnoszące skargi: 

 - osoby fizyczne  4 197 

 - osoby prawne  1 293 

 - organizacje społeczne  27 

 - prokuratorzy 207 

 - Rzecznik Praw Obywatelskich 3 

  

Przedmiot skarg: 

Skargi na akty i inne czynności dotyczyły działalności następujących 

organów administracji: 

1 431 (32 %) - skarg na działalność Samorządowych 

Kolegiów Odwoławczych, 

1 340 (30 %) - skarg na działalność terenowych organów 

administracji rządowej, 

778 (17,43 %) - skarg na działalność Izb Administracji 

Skarbowej, w tym: 

323 (7,23 %) - skarg na działalność ministrów, centralnych 

organów administracji rządowej i innych 

naczelnych organów, 

155 (3,47 %) - skarg na działalność innych organów, 

436 (9,76 %) - skargi na uchwały jednostek samorządowych i 

rozstrzygnięcia nadzorcze 
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Problematyka spraw, struktura skarg na akty i inne czynności (4 463) 

przedstawia się następująco: 

 

 

 

 

1 175 (26,32 %) - podatki i inne świadczenia pieniężne, do których 

mają zastosowanie przepisy Ordynacji 

podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń 

pieniężnych, 

526 (11,78 %) - budownictwo, nadzór architektoniczno-

budowlany i specjalistyczny, ochrona 

przeciwpożarowa, 

451 (10,10 %) - pomoc społeczna, 

368 (8,24 %) - sprawy zagospodarowania przestrzennego, 

skargi na akty i czynności

podatki i inne świadczenia pieniężne

budownictwo, nadzór arch.-bud.

pomoc społeczna

zagospodarowanie przestrzenne

utrzymanie i ochr. dróg publicznych

środki publiczne nie objęte innymi symbolami

wywłaszczenie i zwrot nieruchomości

ochrona środowiska

fundusze unijne

gospodarka wodna

geodezja i kartografia

ustrój samorz. Terytorialnego

gospodarka mieniem państw. i komunalnym

stos. pracy i stos. służbowe

oświata

sprawy nieobjęte symb. Podstawowymi 601-637 i 646-655

pozostałe
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246 (5,51 %) - utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych 

dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, 

koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga 

morska i śródlądowa, 

181 (4,05 %) - środki publiczne nie objęte innymi symbolami, 

260 (5,82 %) - wywłaszczenie i zwrot nieruchomości, 

148 (3,31 %) - ochrona środowiska i ochrona przyrody, 

103 (2,3 %) - subwencje unijne, fundusze strukturalne i 

regulacja rynków branżowych, 

102 (2,28 %) - gospodarka wodna, w tym ochrona wód, 

budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w 

wodę, 

90 (2,01 %) - sprawy geodezji i kartografii, 

77 (1,96 %) - ustrój samorządu terytorialnego, w tym 

referendum gminne, 

28 (0,62 %) - działalność gospodarcza, w tym z udziałem 

podmiotów zagranicznych, 

82 (1,83 %) - gospodarka mieniem państwowym 

i komunalnym, w tym gospodarka 

nieruchomościami nierolnymi, 

49 (1,09 %) - rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie 

nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona 

gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, 

rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt, 

35 (0,78 %) - sprawy z zakresu informacji publicznej, prawa 

prasowego, ponownego wykorzystywania 

informacji sektora publicznego, 

27 (0,6 %) - ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące 

chorób zawodowych, zakładów opieki 

zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, 

pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa 

i nadzoru sanitarnego, 

 

161 (3.6 %) - stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy 

z zakresu inspekcji pracy, 
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71 (1,59 %) - oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność 

badawczo rozwojowa i archiwa, 

43 (0,96 %)  - zatrudnienie i sprawy bezrobocia, 

55 (1,23 %) - ewidencja ludności, dowody tożsamości, 

akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, 

obywatelstwo, paszporty, 

18 (0,4 %) - obrót towarami z zagranicą, należności celne 

i ochrona nad nadmiernym przywozem towaru na 

obszar celny Unii Europejskiej, 

23 (0,51 %) - sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki 

mieszkaniowe, 

85 (1,9 %) - sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-

637 oraz od 646-655, 

4 (0,08 %) - sprawy ubezpieczeń zdrowotnych, 

23 (0,51 %) - ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte 

symbolem 611, 

10 (0,22%) - kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury 

i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, 

sprawy związane z ochroną praw autorskich i 

pokrewnych, 

10 (0,22 %) - sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy 

przymusowej, 

1 (0,02 %) - sprawy z zakresu geologii i górnictwa, 

1 (0,02 %) - uprawnienia do wykonywania określonych 

czynności i zajęć, 

3 (0,06 %) - powszechny obowiązek obrony kraju, 

3 (0,06 %) - cudzoziemcy, repatrianci,  nabycie nieruchomości 

przez cudzoziemców, 

3 (0,06 %) - kultura fizyczna, sport i turystyka, 

1 (0,02 %) - wytwarzanie i obrót bronią i materiałami 

wybuchowymi. 
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W 2019 r. nastąpił wzrost liczby składanych skarg na akty i inne czynności 

o 76 spraw (wzrost o 1,73 %). 

Przedmiot rozpatrywanych spraw niezmiennie pozostaje urozmaicony. 

Podobnie jak w latach ubiegłych największy udział mają sprawy związane 

z podatkami, należnościami finansowymi i budżetowymi – 1 175 spraw (1 097 spraw 

w 2018 r.- wzrost o 7,11 %). 

Na drugim miejscu znajdują się sprawy z zakresu budownictwa i architektury 

– 526 spraw (548 spraw w 2018 r.- spadek o 4,01 %).  

Trzecie miejsce to sprawy dotyczące pomocy społecznej – 451 spraw (414 

spraw w 2018 r.- wzrost o 8,93 %). 

Niewiele mniej było spraw związanych - z zagospodarowaniem 

przestrzennym – 368 spraw (408 spraw w 2018 r.- spadek o 9,8 %). 

Spory spadek procentowy odnotowano w sprawach ze skarg z zakresu 

informacji publicznej, prawa prasowego i ponownego wykorzystywania informacji 

sektora publicznego – 35 spraw w 2019 r. (69 spraw w 2018 r. – spadek o 49,27 

%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Ilość skarg na bezczynność i przewlekłość organów w roku 2019 wyniosła 

716. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta wzrosła o 260 spraw (wzrost 

o 57,01 %).  

W 2019 r. skargi na bezczynność dotyczyły następujących zagadnień: 

 

 

 

361 (50,41 %) - sprawy z zakresu informacji publicznej, prawa 

prasowego, ponownego wykorzystywania 

informacji sektora publicznego, 

119 (16,62 %) - stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy 

z zakresu inspekcji pracy, 

49 (6,84 %) - budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany 

i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa, 

56 (7,82 %) - wywłaszczanie i zwrot nieruchomości, 

11 (1,53 %) - pomoc społeczna, 

14 (1,95 %) - sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 

601-637 oraz od 646-655, 

17 (2,37 %) - podatki i inne świadczenia pieniężne, do których 

mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej 

oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych, 

skargi na bezczynność i przewlekłość

inf. publiczna stosunek pracy

budownictwo , nadzór arch.-budowlany wywłaszczenie i zwrot nieruchomości

pozostałe
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2 (0,27 %) - oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność 

badawczorozwojowa i archiwa, 

13 (1,81 %) - sprawy zagospodarowania przestrzennego, 

1 (0,13 %) - sprawy ubezpieczeń zdrowotnych, 

10 (1,39 %) - sprawy geodezji i kartografii, 

9 (1,25 %) - cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości 

przez cudzoziemców, 

7 (0,97 %) - utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych 

dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, 

koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga 

morska i śródlądowa, 

9 (1,25 %) - gospodarka wodna, w tym ochrona wód, 

budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie 

w wodę, 

6 (0,83 %) - gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, 

w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi, 

6 (0,83 %) - sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki 

mieszkaniowe, 

2 (0,27 %) - ochrona środowiska i ochrona przyrody, 

4 (0,55 %) - środki publiczne nie objęte innymi symbolami, 

6 (0,83 %) - zatrudnienie i sprawy bezrobocia, 

1 (0,13 %) - rolnictwo i leśnictwo w tym gospodarowanie 

nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona 

gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, 

rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt, 

1 (0,13 %) -  energetyka i atomistyka, 

1 (0,13 %) - dozór techniczny, miary i wagi, badania 

i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości, 

1 (0,13 %) - powszechny obowiązek obrony kraju, 

1 (0,13 %) - wytwarzanie i obrót bronią i materiałami 

wybuchowymi, 
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3 (0,41 %) - ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób 

zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, 

uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, 

położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego, 

3 (0,41 %) - kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury 

i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, 

sprawy związane z ochrona praw autorskich 

i pokrewnych, 

3 (0,41 %) - subwencje unijne, fundusze strukturalne 

i regulacja rynków branżowych. 

 

 

Niezmiennie największy udział miały skargi na bezczynność w zakresie informacji 

publicznej, prawa prasowego i ponownego wykorzystywania informacji sektora 

publicznego, których liczba wzrosła w porównaniu z rokiem 2018 o 221 spraw (wzrost 

o 157,14 %).  

Na drugim miejscu znalazły się sprawy z zakresu stosunków pracy i stosunków 

służbowych – 119 spraw w roku 2019 w stosunku do 51 spraw w roku 2018 (wzrost 

o 133,33 %).  

Na trzecim miejscu znajdują się sprawy z zakresu wywłaszczania i zwrotu 

nieruchomości – 56 spraw w roku 2019 w stosunku do 36 spraw w roku 2018 (wzrost 

o 55,55 %).  
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Udział w rozstrzygniętych w 2019 r. sprawach wzięło: 

- pełnomocników organów administracji państwowej 677 

- radców prawnych jako pełnomocników skarżących i uczestników  569 

- adwokatów jako pełnomocników skarżących i uczestników postępowania 439 

- prokuratorów 208 

- doradców podatkowych 100 

- Rzecznika Praw Obywatelskich 3 

 

W roku 2019 załatwiono ogółem 4 945 spraw (w tym 4 208 spraw ze skarg 

na akty i inne czynności, 708 spraw ze skarg na bezczynność i przewlekłość 

organów, oraz 29 spraw wpisanych w repertorium SO). W roku poprzednim 

załatwiono 4 954 spraw (4 448 spraw ze skarg na akty i czynności, 452 spraw 

ze skarg na bezczynność i przewlekłość organów, oraz 54 spraw wpisanych 

w repertorium SO). Nastąpił spadek ilości załatwień spraw o 9 spraw (0,18 %). 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostało do załatwienia 1 545 spraw. 

Na koniec 2018 r. zaległość ta wynosiła 1 282 spraw. 

 Współczynnik szybkości orzekania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Krakowie w roku 2019 wynosił średnio 3,76 miesiąca. 
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II. Postępowanie mediacyjne 

W 2019 r. nie wszczęto postępowania z wniosków o przeprowadzenie 

postępowania mediacyjnego. 

III.  Postępowanie uproszczone 

W 2019 r. w postępowaniach uproszczonych załatwiono w poszczególnych 

wydziałach:  

- Wydział I – łącznie 318 spraw (w tym SA - 302 i SAB - 16), 

- Wydział II – łącznie 637 spraw (w tym SA - 345 i SAB - 292) , 

- Wydział III – łącznie 262 sprawy (w tym SA - 142 i SAB - 120). 

IV. Prawo pomocy 

W 2019 r. do WSA w Krakowie wpłynęło łącznie 908 wniosków o przyznanie 

prawa pomocy, z czego 437 dotyczyło zwolnienia od kosztów, 76 ustanowienia 

pełnomocnika procesowego, a 395 dotyczyło zwolnienia od kosztów i ustanowienia 

pełnomocnika procesowego. 

Łącznie w 2019 r. załatwiono 857 wniosków, w tym w 260 sprawach 

przyznano prawo pomocy w całości, w 121 przyznano prawo pomocy częściowo, 

w 245 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, w 142 pozostawiono 

wniosek bez rozpoznania, a 89 wniosków załatwiono w inny sposób.  

 

V. Uchybienia w działalności organów 

 

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

Wydział I: 

W 2019 r. wpłynął 1 wniosek o wymierzenie organowi grzywny na podstawie 

art. 149 § 2 p.p.s.a, oraz 1 wniosek o wymierzenie organowi grzywny 

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

W 2019 r. wpłynęło 155 wniosków o wymierzenie organowi grzywny 

na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. z czego załatwiono 151. W 2 sprawach 

wymierzono grzywnę organowi na wniosek, w 5 z urzędu. W 87 sprawach oddalono 

wniosek, natomiast 57 spraw załatwiono w inny sposób. 

Ponadto wpłynęło 17 spraw o wymierzenie organowi grzywny za niewykonanie 

wyroku (art. 154 § 1 p.p.s.a.). Załatwiono 14, z czego 1 wniosek oddalono, 

a 13 załatwiono w inny sposób. 

Wydział III: 

W 2019 r. wpłynęło 9 wniosków o wymierzenie organowi grzywny na podstawie 

art. 149 § 2 p.p.s.a. z czego załatwiono 3. W 1 sprawie wymierzono grzywnę 

organowi na wniosek, w 1 z urzędu. W 1 sprawie oddalono wniosek. 

Ponadto wpłynęły 4 sprawy o wymierzenie organowi grzywny za niewykonanie 

wyroku (art. 154 § 1 p.p.s.a.). Załatwiono 8, z czego 1 wniosek oddalono, 

a 7 załatwiono w inny sposób. 

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

Wydział I: 

W 2019 r. nie odnotowano spraw w zakresie stosowania art. 55 § 1 p.p.s.a, 

oraz 112 p.p.s.a. 

Wydział II: 

W 2019 r. wpłynęło 12 wniosków złożonych w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. z czego 

załatwiono 10. Wymierzono grzywnę na wniosek w 5 przypadkach, a 5 załatwiono 

w inny sposób.  

Wymierzono grzywnę z urzędu w 1 sprawie w trybie art. 112 p.p.s.a.  

Wydział III: 

W 2019 r. wpłynęły 3 wnioski złożone w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. z czego 

załatwiono 4. Oddalono 3 wnioski, a w 1 sprawie wymierzono grzywnę na wniosek.  

Nie odnotowano spraw z zakresu art. 112 p.p.s.a. 
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3. Art. 155. p.p.s.a. 

W 2019 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. Referendarze Sądowi 

 

Podstawę merytoryczną opracowanej informacji stanowią sprawy, 

przedstawione przez referendarzy sądowych, które na przestrzeni ubiegłego roku 

wymagały określonej refleksji prawnej. Pominięto problemy sygnalizowane w latach 

ubiegłych nawet jeśli nie straciły na aktualności. 

Na uwagę zasługuje sprawa o sygn. II SA/Kr 286/19.  

W sprawie tej na mocy zarządzenia sędziego sprawozdawcy akta przedłożono 

referendarzowi celem m.in. rozpatrzenia wniosku o przyznanie wyznaczonemu 

pełnomocnikowi wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej 

z urzędu oraz o zwolnienie skarżącego z kosztów.  W aktach sprawy nie było 

fizycznie pisma pełnomocnika strony z tymi wnioskami, gdyż załączniki do pisma 

przewodniego pełnomocnika zatytułowane „Skarga na postanowienie SKO 

w Krakowie z 24 stycznia 2019” zostały rozesłane do strony przeciwnej 

(tj. pełnomocnika organu) oraz uczestników. Ze sporządzonego w sprawie 

uzasadnienia wyroku wynikało jednak, że „(…) W piśmie z 3.07.2019 r. będącym 

uzupełnieniem skargi skarżący wniósł o (…) przyznanie kosztów pomocy 

świadczonej z urzędu, które nie zostały uiszczone w całości ani w części, jak też 

o zwolnienie skarżącego z kosztów postępowania (…)”. Mając to na uwadze 

referendarz sądowy przyjął, że wyrok WSA wraz z uzasadnieniem to dokument 

urzędowy. Wychodząc zaś z takiego założenia uznał, że skoro przedmiotowy 

dokument urzędowy został sporządzony w przepisanej formie przez powołany 

do tego organ władzy (sądowniczej) w zakresie jej działania, to w związku z tym 

stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone.  

 

Odnotować warto także akta sprawy o sygn. II SPP/Kr 11/19.  

W sprawie tej strona składając skargę o wznowienie postępowania sądowo 

administracyjnego wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia 

adwokata. Rozpatrujący wniosek referendarz sądowy stwierdził, że w prawomocnie 
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zakończonym postępowaniu sądowo administracyjnym, stronie przyznano 

już prawo pomocy w zakresie całkowitym. Jednocześnie akta dokumentowały, 

że po sporządzeniu przez wyznaczonego adwokata opinii o braku podstaw 

do wniesienia skargi kasacyjnej skarżąca wypowiedziała mu pełnomocnictwo 

występując jednocześnie do Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie 

o zmianę adwokata z urzędu i że w takiej sytuacji Okręgowa Rada Adwokacka 

w Krakowie odmówiła jej prośbie stwierdzając, że brak jest podstaw 

do uwzględnienia takiego wniosku.  

Zdaniem Okręgowej Rady Adwokackiej z chwilą doręczenia skarżącej opinii 

o bezzasadności skargi, wygasł bowiem obowiązek świadczenia na rzecz skarżącej 

pomocy prawnej z urzędu i tym samym brak jest prawnych podstaw do wyznaczenia 

innego pełnomocnika w miejsce dotychczasowego, gdyż zadanie dla którego został 

ustanowiony przez WSA zostało wykonane. Mając to wszystko na uwadze 

referendarz sądowy stwierdził przede wszystkim, że skoro w prawomocnie 

zakończonym postępowaniu, którego wznowienia domaga się skarżąca przyznano 

jej prawo pomocy w zakresie całkowitym, to mając na uwadze treść obowiązujących 

przepisów oraz uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 2 grudnia 2010 r. sygn. 

akt II GPS 2/10 (Lex nr 668584) rozpoznanie obecnego wniosku strony o zwolnienie 

od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata staje się zbędne.  

Uzasadniając postanowienie o umorzeniu postępowania wywołanego 

wnioskiem strony o prawo pomocy zauważył jednak, że choć skarżąca de facto 

zrezygnowała z usług adwokata wyznaczonego przez właściwy organ samorządu 

zawodowego to jednak okoliczność ta wbrew opinii ORA jest prawnie nierelewantna 

dla wskazania przez organ samorządu zawodowego kolejnego adwokata.  Dopóki 

bowiem Sąd nie cofnie stronie przyznanego prawa pomocy na podstawie art. 249 

ppsa, dopóty strona może domagać się od właściwego organu samorządu 

zawodowego wyznaczenia adwokata do jej reprezentowania we wznowionym 

postępowaniu.  

 

W sprawie o sygn. akt. I SA/Kr 1284/17 referendarz sądowy rozpoznawał 

wniosek syndyka masy upadłości spółki w upadłości likwidacyjnej o częściowe 

zwolnienie od kosztów sadowych. Analizując tę sprawę referendarz podniósł, 

że samo postawienie spółki w stan upadłości nie stanowi przesłanki przyznania 
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prawa pomocy i nie może przesądzać o konieczności zwolnienia od obowiązku 

ponoszenia kosztów sądowych.  

 

2. Wydział I 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

 

 W wyrokach w sprawach o sygn. akt I SA/Kr 1273/18 i I SA/Kr 1396/18 

Sąd zajął stanowisko, zgodnie z którym, skoro normodawca w ramach art. 21 ust. 

1 u.p.d.o.f.  wyraźnie określa przypadki, w których odsetki od określonych 

przychodów uznaje za wolne od podatku, to wynika z tego, że tylko w tych 

przypadkach można mówić o objęciu świadczeń odsetkowych zwolnieniem 

od podatku dochodowego. Inaczej rzecz ujmując wynik, w tym przypadku 

wnioskowania a contrario wskazuje, że odsetki, które nie zostały wymienione przez 

ustawodawcę, jako zwolnione z podatku, podlegają opodatkowaniu. Zwolnienie 

od opodatkowania odszkodowania lub zadośćuczynienia, o których mowa w art. 21 

ust. 1 pkt 3, 3b i 4 u.p.d.o.f. nie dotyczy odsetek za opóźnienie w spełnieniu 

świadczenia pieniężnego, dla których podstawą jest art. 481 Kodeksu cywilnego. 

Odsetki takie, chociaż dodatkowo pełnią funkcję swoistego odszkodowania, 

nie są ani odszkodowaniem, ani zadośćuczynieniem, o których mowa w przepisach 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalniających 

od opodatkowania.  

 Wyrokiem z dnia 30 października 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 973/19 

Sąd wskazał, iż przeniesienie własności udziałów w ramach datio in solutum 

(świadczenia zastępczego w celu zwolnienia się ze zobowiązania) jest w istocie 

odpłatnym zbyciem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f. 

Odpłatność/płatność nie musi mieć wszak charakteru pieniężnego w postaci 

konkretnego przepływu gotówkowego. Może oznaczać także uzyskanie 

świadczenia wzajemnego w postaci zapłaty w naturze (otrzymanie w zamian innych 

rzeczy lub praw). Płatnością może być więc zwolnienie z długu czy potrącenie 

wzajemnych wymagalnych wierzytelności (zmniejszenie pasywów zbywcy). 

https://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(21)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(21)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(21)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(21)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(21)ust(1)pkt(3(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(21)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(481)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(17)ust(1)pkt(6)lit(a)&cm=DOCUMENT
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Unormowanie zawarte w art. 453 k.c. - spełnienie przez dłużnika za zgodą 

wierzyciela innego niż dług pierwotny świadczenia w celu zwolnienia się z tego 

długu (datio in solutum) jest świadczeniem odpłatnym. Dłużnik za swoje 

świadczenie zostaje zwolniony z długu. Tym samym przeniesienie na wierzyciela 

własności rzeczy lub prawa w zamian za zwolnienie z długu jest odpłatnym zbyciem 

tej rzeczy lub prawa, nie następuje pod tytułem darmym. Pod pojęciem odpłatnego 

zbycia rozumieć należy więc taką czynność, w wyniku której dochodzi 

do przeniesienia prawa własności z dotychczasowego właściciela na nowy podmiot 

w zamian za korzyść majątkową. W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, iż skarżący 

uzyskał korzyść w postaci zwolnienia z długu wobec wierzycieli. 

 W wyroku z dnia 10 lipca 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 510/19 Sąd dokonując 

wykładni m.in. art. 21 ust. 25 pkt 1 pkt d) u.p.d.o.f. wskazał, iż wykładnia językowa 

i celowościowa prowadzą do wspólnego wniosku, że wpłaty dokonywane przez 

nabywcę w wykonaniu umowy deweloperskiej, w tym nadpłata kredytu 

hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego są wydatkami 

na budowę własnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 pkt d) 

u.p.d.o.f. 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

 

 W wyroku z dnia 8 sierpnia 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 691/19 Sąd rozstrzygnął 

problem prawny dotyczy tego czy wnioskodawca jako samorządowa instytucja 

kultury, w ramach prowadzonej działalności kulturalnej osadzonej w ustawie 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej będzie mogła skorzystać 

ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych (o którym mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 4  u.p.d.o.p. ) w zakresie przeznaczenia i wydatkowania dochodów 

na pokrycie wydatków na organizację bankietów gdy wydatki te nie są zaliczane 

przez wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodu. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 

u.p.d.o.p. wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, 

których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, 

oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, 

https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(453)&cm=DOCUMENT
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w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw 

społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz 

zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części 

przeznaczonej na te cele. Rozstrzygając ten spór Sąd uznał w przedmiotowym 

wyroku, iż bankiet ma charakter akcesoryjny w stosunku do wydarzenia 

kulturalnego. Stanowi dodatek i nie jest niezbędny by event kulturalny mógł się 

odbyć. Bankiet, lampka wina, usługa cateringowa nie konstytuują wydarzenia 

kulturalnego. Mają charakter pomocniczy i nie są niezbędne. Wydarzenie kulturalne 

nie traci przymiotu ,,kulturalnego" tylko z powodu braku bankietu czy lampki 

alkoholu. 

 W wyroku z dnia 1 sierpnia 2019 r sygn. akt I SA/Kr 608/19 Sąd rozstrzygnął 

spór sprowadzający się do tego, czy wydatki na nabycie od wspólnika udziałów 

celem ich umorzenia stanowić będą dla spółki koszty uzyskania przychodu 

dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Strona skarżąca nabyła 

za wynagrodzeniem od wspólnika udziały celem umorzenia, przy czym 

wynagrodzenie było wyższe od wartości nominalnej nabytych i umorzonych 

udziałów. Nabycie i umorzenie udziałów doprowadziło do obniżenia kapitału 

zakładowego spółki. W przedmiotowym wyroku Sąd wskazał m.in., iż za koszty 

uzyskania przychodu należy, zgodnie z utrwalonymi już poglądami judykatury 

uważać takie wydatki, których poniesienie przez podatnika było spowodowane 

racjonalnym dążeniem i obiektywną możliwością osiągnięcia przychodu 

lub zachowania albo zabezpieczenia tego źródła i które jednocześnie nie zostały 

wymienione w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Nie każdy wydatek poniesiony przez 

podatnika, nawet będący kosztem w sensie bilansowym i jednocześnie 

niewymieniony w art. 16 ust. 1, będzie kosztem uzyskania przychodu.. Związek 

wydatku z przychodem powinien być bezpośredni i niewątpliwy, a cel jego 

poniesienia winien być widoczny. Ponoszone koszty powinny ten zamiar realizować 

bądź co najmniej zakładać realnie możliwość jego osiągnięcia. Do kosztów 

uzyskania przychodu można zaliczyć również te wydatki, których nie da się 

przypisać do konkretnego przychodu, ale których poniesienie racjonalnie mogło się 

przyczynić do zwiększenia lub powstania przychodu lub zachowania jego źródła. 

Zasada ta odnosi się jednak tylko do tych kosztów, których wyraźnego związku 
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z konkretnym przychodem nie można stwierdzić. Strona skarżąca poniosła wydatek 

z tytułu obowiązku wypłaty akcjonariuszowi środków pieniężnych w związku 

z obniżeniem kapitału zakładowego i umorzeniem udziałów tegoż akcjonariusza. 

Obniżenie kapitału zakładowego nie przyczynia się ani do poprawy sytuacji 

finansowej spółki, ani też nie jest niezbędne dla zachowania jej bytu. Na sytuację 

finansową spółki takie działanie może wręcz wpłynąć negatywnie. Strona skarżąca 

nie wskazała żadnego innego niż sam wykup, umorzenie udziałów i obniżenie 

kapitału zakładowego celu opisanego działania, nie podała, w jaki sposób chociażby 

potencjalnie takie działanie miałoby spowodować powstanie czy zwiększenie 

przychodów. W związku z tym Sąd uznał, że wydatki związane z umorzeniem 

kapitału (obniżeniem kapitału zakładowego wskutek umorzenia udziałów) 

są neutralne podatkowo i również z tej przyczyny nie mogą być kosztami uzyskania 

przychodów. 

 W wyroku z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. akt I SA/Kr 447/19 Sąd rozstrzygnął 

spór koncentrujący się wokół prawidłowej wykładni § 2 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy 

ekonomicznej (Dz.U. Nr 232, poz. 1552 ze zm.),  na tle uznania prawa do zwolnienia 

z podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wydatków poniesionych 

w roku rozliczenia lub roku następnym, które zostały wcześniej zakwalifikowane 

jako koszty uzyskania przychodów, uznania, że dopuszczalne jest, by ten sam 

wydatek na rozwój strefy mógł zostać zaliczony raz jako wydatek odpowiadający 

wartości dochodu zwolnionego na podstawie ww. przepisów rozporządzeń, a drugi 

raz - w tym samym lub następnym roku podatkowym - jako koszt uzyskania 

przychodu. Zdaniem Sądu, wskazany wyżej przepis rozporządzenia, zgodnie 

z którym zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody 

zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku 

po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez 

zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia 

działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę 

infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy, nie daje podstaw 

do dwukrotnego ujęcia tych samych wydatków przy obliczaniu podstawy 

opodatkowania w sposób przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji 

indywidualnej. Tym samym Sąd podzielił stanowisko organu, że konstrukcja 
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zwolnienia z § 2 cyt. rozporządzenia wskazuje, że nie chodzi w nim o wydatki 

uwzględnione, jako koszty uzyskania przychodów w podstawie opodatkowania 

za  dany rok podatkowy, ale o porównanie kwoty osiągniętego dochodu z kwotą 

wydatkowaną w ciągu dwóch lat na określone cele, a każdy z poniesionych 

wydatków na cele rozwoju strefy, w oparciu o który ustala się wielkość dochodu 

wolnego od podatku, może być rozliczony tylko raz.  

 

Podatek od towarów i usług 

 

 W wyroku z dnia 7 sierpnia 2019r. sygn. akt I SA/Kr 1356/18 Sąd wskazał, 

min, iż zamieszczenie w jednym art. 112b u.p.t.u. pełnej regulacji dotyczącej 

zarówno podstaw ustalenia dodatkowego zobowiązania jak i wyjątków, kiedy 

takiego zobowiązania się nie ustala, oznacza, że organ podatkowy, stosując 

ten przepis, ma obowiązek rozważyć zarówno przesłanki pozytywne ustalenia 

dodatkowego zobowiązania jak i przesłanki negatywne (wyłączające możliwość 

ustalenia dodatkowego zobowiązania). Obowiązkiem organu prowadzącego 

postępowanie w sprawie ustalenia dodatkowego zobowiązania związanego 

z wykazaniem w deklaracji podatkowej kwoty zobowiązania podatkowego niższej 

od kwoty należnej, kwoty zwrotu różnicy podatku lub kwoty zwrotu podatku 

naliczonego wyższej od kwoty należnej, kwoty różnicy podatku do obniżenia kwoty 

podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższej od kwoty należnej, 

kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub kwoty różnicy 

podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, 

zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie 

do urzędu skarbowego lub związanego z niezłożeniem deklaracji podatkowej 

i niewpłaceniem kwoty zobowiązania podatkowego, jest wyjaśnienie, czy zachodzą 

podstawy do zastosowania przepisów wyłączających stosowanie tej sankcji.   

 W wyroku z dnia 6 marca 2019r. sygn. akt I SA/Kr 894/18 Sąd stanął 

na stanowisku, zgodnie z którym podstawowym warunkiem zastosowania 

wyłączenia określonego w art. 29a ust. 7 pkt 3 u.p.t.u. jest działanie podatnika 

w imieniu i na rachunek nabywcy lub usługobiorcy. Aby otrzymana przez podatnika 

kwota stanowiła zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek klienta, 
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nie może stanowić należności lub kosztów dodatkowych, które w myśl art. 29a ust. 

1 i ust. 6 u.p.t.u. należy uwzględnić w podstawie opodatkowania. Następnym 

warunkiem, który powinien spełnić podatnik, aby skorzystać z instytucji zwrotu 

poniesionych wydatków jest ujęcie ich przejściowo w prowadzonej ewidencji 

dla potrzeb rozliczenia podatku VAT. Ponadto w przedmiotowym wyroku Sąd stanął 

na stanowisku, iż kolejnym warunkiem wynikającym z tego przepisu jest 

udokumentowanie wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy 

lub usługobiorcy. Podatnik może udokumentować te wydatki każdym dowodem 

potwierdzającym rzeczywiste ich poniesienie. W szczególności literalne brzmienie 

tego przepisu nie wymaga, aby dowody te zostały wprost wystawione na nabywcę 

lub usługobiorcę. W świetle powyższego oczywistym jest, że dowodem takim może 

być faktura wystawiona na faktycznego nabywcę lub usługobiorcę, a także każdy 

inny dowód potwierdzający poniesienia wydatku w imieniu i na rzecz nabywcy 

lub usługobiorcy, z którego wynika ze wydatek został rzeczywiście poniesiony. 

 W wyroku z dnia 25 września 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 515/19 Sąd wskazał, 

iż fakt, że skarżący po zbyciu majątku uzyskanego ze spadku po matce, zmienił 

status 3 działek sprzedanych w 2017 r. z rolnego na budowlany oraz doprowadził 

do wydania wobec każdej z nich decyzji o warunkach zabudowy nie jest w ocenie 

sądu wystarczającym argumentem przemawiającym za dokonaniem związanej 

z nimi transakcji w ramach ciągłej, zorganizowanej i profesjonalnej działalności 

handlowej. Nie stanowi o tym zapewne chęć uzyskania wyższego zysku 

ze sprzedaży niż w przypadku zbycia działek o charakterze rolnym. Zbywanie 

bowiem nieruchomości czy innych dóbr materialnych nie jest z założenia 

działalnością charytatywną a każdy sprzedający dąży do maksymalizacji swojego 

zysku. Jest to okoliczność jak najbardziej naturalna zarówno dla czynności 

związanych jak i niezwiązanych z działalnością gospodarczą. 

 W wyroku z dnia 2 października 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 666/19 Sąd 

wskazał, iż ustanowione w art. 87 ust. 2 i ust. 6 u.p.t.u. terminy są terminami prawa 

materialnoprawnego. Ich upływ wywołuje skutek materialnoprawny w postaci 

nabycia przez podatnika prawa do zwrotu różnicy podatku w kwocie wynikającej 

z deklaracji podatkowej, chyba że organ podatkowy określi je w innej wysokości 

(art. 99 ust. 12 u.p.t.u.). Materialnoprawny charakter terminów określony w art. 87 

https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(87)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(87)ust(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(99)ust(12)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(87)ust(2)&cm=DOCUMENT
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ust. 2 w związku z ust. 6 u.p.t.u. oznacza także, że po ich upływie organ podatkowy 

traci uprawnienie do przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku. 

 W wyroku z dnia 10 września 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 420/19 Sąd 

w odniesieniu do ustaleń organów podatkowych wskazujących na fikcyjny przebieg 

transakcji uznał, iż rozważania organu wskazujące na brak należytej staranności 

skarżącej w celu upewnienia się, czy odbiorca faktury jest podmiotem rzetelnym, 

są zbędne. Udowodnienie złej wiary przez organ podatkowy ma znaczenie jedynie 

wówczas, gdy czynność została dokonana. W sytuacji, w której organy podatkowe 

skutecznie wykazały brak dokonania zakwestionowanych dostaw towarów, analiza 

kwestii tzw. dobrej wiary podatnika jest zupełnie niecelowa.  

 

Podatki i opłaty lokalne  

 

 W wyroku z dnia 11 września 2019r. sygn. akt I SA/Kr 1217/18 Sąd wskazał, 

że art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 

r., nie przewiduje warunku faktycznego wykorzystywania budynku lub jego części 

czy też gruntu na cele związane z działalnością gospodarczą, czy też niemożności 

wykorzystywania budynków lub ich części ze względów technicznych. Już sam fakt 

posiadania przez przedsiębiorcę budynków lub gruntów  skutkuje uznaniem tego 

rodzaju nieruchomości za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Zasada ta nie dotyczy jedynie budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych 

z tymi budynkami (art. 1a ust. 2a u.p.o.l.), chyba że przedmiot opodatkowania 

(budynek lub jego część lub grunt) jest związany z działalnością gospodarczą lub 

zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej (stosownie do art. 5 ust.1 pkt 1 lit. 

a) i art. 5 ust. 1 pkt 2 lit b) u.p.o.l.). Sąd podkreślił, że z dniem 1 stycznia 2016 r. 

z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych usunięto pojęcie "względów 

technicznych", które pozwalało na zastosowanie niższej stawki podatku 

od nieruchomości wobec gruntów i budynków oraz na brak opodatkowania budowli, 

które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności 

gospodarczej ze względów technicznych. Wyłączenie związku z prowadzeniem 

działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie względów technicznych zostało 

https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(87)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(87)ust(6)&cm=DOCUMENT
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zastąpione w odniesieniu do budynków niemieszkalnych wymogiem wydania wobec 

tych obiektów budowlanych decyzji ostatecznej organu nadzoru budowlanego, 

o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

lub decyzji ostatecznej organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale 

wyłączono budynek lub ich części z użytkowania. Nie podzielił Sąd stanowiska 

strony skarżącej, że zakres opodatkowania wg niższej stawki podatkowej, 

jak i przedmiot opodatkowania nie jest ostatecznie określony w ustawie, 

ale za pomocą aktu indywidualnego - decyzji administracyjnej. Zdaniem Sądu, taka 

niedookreśloność występowała na gruncie stanu prawnego, obowiązującego 

do 31 grudnia 2015 r., kiedy to obowiązujący przepis odsyłał do "względów 

technicznych", bez określenia definicji czy warunków, kiedy takie "względy 

techniczne" zachodziły. Sąd uznał, że regulacja obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. 

powyższą kwestię uporządkowała, odsyłając do przepisu zawartego w innej ustawie 

niż podatkowa. 

 W wyroku z dnia 8 listopada 2019r. sygn. akt I SA/Kr 615/19 Sąd zestawiając 

przepisy art. 6 ust.1,   ust 4, i ust. 7 u.p.o.l. oraz  art. 68 § 1 i 2 O.p.  wskazał, 

że organ ma prawo ustalić wysokość zobowiązania podatkowego w podatku 

od nieruchomości na każdy rok podatkowy w okresie istnienia obowiązku 

podatkowego wyznaczonego przepisami art. 6 ust. 1 i ust 4 u.p.o.l. Powyższa 

konstatacja powoduje, że termin ograniczający możliwości wydania decyzji 

ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, wynikający z przepisu art. 68 § 

1 lub   § 2 O.p., należy odnosić do dnia 1 stycznia każdego roku podatkowego, 

w którym obowiązek podatkowy istnieje, gdyż w tym dniu powstaje obowiązek 

podatkowy na dany rok podatkowy związany z władaniem (posiadaniem) 

nieruchomości objętej zakresem przedmiotowym podatku.  

 W wyroku z dnia 21 listopada 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 777/19 Sąd stwierdził, 

iż stosownie do treści art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

obowiązkiem podatnika jest korygowanie uprzednio złożonej informacji, jeżeli 

w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość 

opodatkowania w tym roku. Z przepisu tego nie wynika obowiązek corocznego 

składania przez osobę fizyczną informacji o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych, jeśli nie zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość 

opodatkowania. Obowiązek taki powstaje dopiero w przypadku wystąpienia 

https://sip.lex.pl/#/document/16793992?unitId=art(6)ust(6)&cm=DOCUMENT
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okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego 

w zakresie podatku od nieruchomości lub zaistnienia zdarzenia, o którym mowa 

w art. 6 ust. 3 Ordynacji podatkowej. Z uwagi na to organ nie może nadużywać 

instytucji przedłużenia terminu, kiedy może powstać zobowiązanie podatkowe 

w myśl art. 21 § 1 pkt 2 w zw. z art. 68 § 1 i 2 O.p. Generalnie obowiązuje bowiem 

zasada iż wydanie przez organ I Instancji decyzji ustalającej wymiar podatku 

możliwe jest jedynie w 3-letnim terminie (art. 68 § 1 O.p.), zaś wyjątkiem 

jest przedłużenie takiej możliwości do 5 lat (art. 68 § 2 O.p.). 

 W wyroku z dnia 30 października 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 964/19 Sąd 

stwierdził, iż z art. 2 ust. 2 u.p.o.l. nie wynika, aby na gruntach zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej nie mogła być prowadzona inna 

działalność, w tym leśna, o ile specyfika prowadzonej działalności gospodarczej 

na to pozwala. Nie ma to jednak wpływu na opodatkowanie takich gruntów, o ile są 

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej i jest to główny i podstawowy cel 

ich wykorzystywania. Zaakceptowanie stanowiska, że nieodzowną cechą zajęcia 

gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej jest stan, w którym wyłączona 

jest w ogóle możliwość prowadzenia na tych gruntach innego rodzaju działalności 

(w niniejszej sprawie leśnej) oznaczałoby, iż każdy, choćby bardzo ograniczony, 

a nawet bagatelny, przejaw prowadzenia działalności leśnej na gruntach 

usytuowanych pod liniami energetycznymi, np. postawienie paśnika, zasadzenie 

choinek lub krzewów liściastych, pozyskanie karpiny, itd., powodować by musiało 

skutek w postaci opodatkowania tych gruntów podatkiem leśnym. Ustalenie zatem, 

jakim podatkiem opodatkować dany grunt zależałoby jedynie od tego, czy pod 

liniami jest prowadzona w ograniczonym, czy nawet w jakimkolwiek zakresie 

gospodarka leśna, a nie od tego, czy grunty są zajęte na prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

 W wyroku z dnia z dnia 4 lipca 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 589/19 Sąd wskazał, 

iż podatnik kwestionujący prawidłowość danych zawartych w ewidencji gruntów 

powinien wszcząć procedurę ich zmiany w organie prowadzącym ewidencję. 

Następnie, w przypadku uwzględnienia jego zastrzeżeń, na podstawie zmienionych 

danych z ewidencji może wnosić o wzruszenie ostatecznych decyzji ustalających 

wysokość zobowiązań podatkowych. 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(6)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(21)par(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(68)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(68)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(68)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(68)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793992?unitId=art(2)ust(2)&cm=DOCUMENT
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 W wyroku z dnia 29 sierpnia 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 80/19 Sąd uznał, 

iż dopóki właściciel nie złoży wniosku o wyrejestrowanie pojazdu i - w konsekwencji 

- nie zostanie wydana decyzja o jego wyrejestrowaniu, dopóty ciążyć będzie na nim 

obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych. Konieczność 

opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania 

pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą 

wyrejestrowania pojazdu. Bez znaczenia jest fakt zutylizowania (zezłomowania) 

pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, czy jego kradzieży, jeżeli jego właściciel nie złoży 

stosownego wniosku, a właściwy organ nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. 

 W wyroku z dnia 8 maja 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 116/19 Sąd rozpoznając 

skargę na uchwałę wskazał, iż w przepisach art. 6j ust. 3 w związku z art. 6k ust. 1 

pkt 2 ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, brak jest 

możliwości ustalenia innego schematu obliczania opłaty oraz brak jest 

upoważnienia rady gminy do uzależnienia wysokości opłaty od czynników innych 

niż ilość pojemników o określonej pojemności i stawki za pojedynczy pojemnik. 

 

Podatek od spadków i darowizn 

 

 W wyroku z dnia z dnia 4 października 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 905/19 Sąd 

stwierdził, iż cel zwolnienia określonego w art. 4a u.p.s.d. jest osiągnięty także 

w przypadku otrzymania części darowizny w gotówce i jej wpłaty przez 

obdarowanego na rachunek bankowy, jeżeli z ustalonych okoliczności wynika, 

że środki faktycznie weszły do majątku obdarowanego. 

 

Ordynacja podatkowa  

 

 W wyroku z dnia z dnia 25 września 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 464/19 Sąd 

uznał, iż prawo do bezpośredniego stosowania dyrektywy z pominięciem przepisów 

krajowych nie może być wykorzystywane przez organy państwa w celu ograniczenia 
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praw wynikających z przepisów krajowych; jeżeli podatnik stosuje niezgodne 

z dyrektywą przepisy krajowe, organy państwowe nie mogą tego kwestionować 

na podstawie dyrektywy. Nie może być bowiem stosowana taka wykładnia prawa 

krajowego, która będzie prowadziła do nakładania na podatnika obowiązków 

niewyrażonych wprost w prawie krajowym. Wobec tego w sytuacji, gdy porównanie 

treści transponowanego przepisu dyrektywy i unormowania krajowego wskazuje, 

że nadanie regulacji krajowej znaczenia wynikającego z bezwarunkowej 

i precyzyjnej normy unijnej prowadziłoby do sprzeczności z brzmieniem 

gramatycznym przepisu krajowego, sąd - w przypadku, gdy podatnik domaga się 

zastosowania tej normy w sposób określony w dyrektywie - powinien odmówić 

zastosowania normy prawa krajowego i umożliwić obywatelowi skorzystanie 

z unormowania unijnego. Jeżeli jednak podatnik stosuje się do dyspozycji wadliwie 

transponowanej normy krajowej, uznając, że jest ona dla niego korzystniejsza, brak 

jest podstaw do dokonywania wykładni prounijnej tej normy, prowadzącej 

do wykładni contra legem i nakładania na obywatela obowiązków wynikających 

tylko z samej dyrektywy. 

 W wyroku z dnia 11 lipca 2019r. sygn. akt I SA/Kr 312/18 Sąd uznał, iż wobec 

treści art. 93a § 4 O.p. spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia 

przedsiębiorstwa osoby fizycznej, nie wstępuje w obowiązki podatkowe tego 

przedsiębiorstwa, lecz w prawa związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Powstała w wyniku przekształcenia spółka nie ma w postępowaniu podatkowym 

w sprawie określenia wysokości zobowiązania (tzw. postępowaniu wymiarowym) 

statusu strony, tak jak posiada ją podatnik - osoba fizyczna, która do czasu 

przekształcenia prowadziła we własnym imieniu działalność gospodarczą. 

 W wyroku z dnia 21 lutego 2019r. I SA/Kr 674/18 Sąd stwierdził, iż skoro 

prawodawca przewidział specjalny system ewidencyjny podatników i płatników, 

służący organom podatkowym i prowadzonym przez nie postępowaniom, 

to wykluczone jest, aby organy te posiłkowały się innymi danymi, bowiem 

poddawałoby to w wątpliwość celowość prowadzenia ewidencji podatników 

i płatników, a nawet godziłoby w istotę tej ewidencji. Dlatego też zaniechanie 

dokonania przez podatnika dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego w przypadku 

zmiany adresu zamieszkania prowadzi do skutku w postaci kierowania 

korespondencji przez organ podatkowy pod niewłaściwy adres; mogące stąd 
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wynikać ewentualne negatywne skutki obciążają jednak podatnika, a nie organ 

podatkowy.    

 W wyroku z dnia 5 września 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 185/19 Sąd uznał, 

iż w postępowaniu odwoławczym organ II instancji nie może konwalidować decyzji 

organu I instancji poprzez zmianę jej charakteru. Decyzja określająca wysokość 

zobowiązania podatkowego samodzielnie nie tworzy  zobowiązania podatkowego, 

a jedynie stwierdza z jednej strony fakt jego niedopełnienia przez podatnika 

w należnej wysokości, z drugiej zaś strony stwierdza istnienie wynikających z tego 

tytułu zaległości podatkowych. W przypadku decyzji o charakterze deklaratoryjnym 

odsetki za zwłokę są naliczane od daty, w której powstała zaległość podatkowa, 

a ich bieg nie jest uzależniony od daty doręczenia decyzji w postępowaniu 

podatkowym. Jeżeli podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, 

za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa 

podatkowego, wpłata powinna nastąpić.   

 W wyroku z dnia 19 sierpnia 2019r. sygn. akt I SA/Kr 144/19 Sąd zajął 

stanowisko, iż odmowa podpisania protokołu przez stronę w żadnym zakresie 

nie wpływa na jego legalność i nie podważa wartości dowodowej tego dokumentu. 

 W wyroku z dnia 1 sierpnia 2019r. sygn. akt I SA/Kr 264/19 Sąd zajął 

stanowisko, zgodnie z którym dla ustalenia, czy skutek decyzji w postaci określenia 

zobowiązania podatkowego nastąpił przed upływem terminu przedawnienia, istotna 

jest data doręczenia decyzji, a nie data jej wydania. 

 W wyroku z dnia 18 lipca 2019r. sygn. akt I SA/Kr 1409/18 Sąd wskazał, 

iż jeżeli podatnik kwestionuje jakąś okoliczność faktyczną przyjętą przez organ, 

to na tymże podatniku ciąży obowiązek uzasadnienia swojej racji m.in. poprzez 

przedstawienie stosownego dowodu. Nie można nakładać na organy podatkowe 

nieograniczonego obowiązku poszukiwania faktów potwierdzających, iż faktury 

dokumentowały rzeczywiste transakcje gospodarcze, jeżeli strategia podatnika 

opiera się wyłącznie na negowaniu działań podejmowanych przez organy. 

 W wyroku z dnia z dnia 18 lipca 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 252/19 Sąd  uznał, 

że pod pojęciem adresu elektronicznego profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, 

radcy prawnego lub doradcy podatkowego), o którym mowa w art. 138c § 1 O.p. 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(138(c))par(1)&cm=DOCUMENT
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w zw. z art. 144 § 5 O.p., należy rozumieć jakikolwiek wskazany przez niego adres 

elektroniczny (na przykład adres e-mail). Nie musi to być  adres konta na platformie 

ePUAP, gdyż profesjonalny pełnomocnik nie został przez ustawodawcę 

zobowiązany do posiadania takiego adresu. Wskazanie w pełnomocnictwie adresu 

e-mail umożliwia skuteczne doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego, 

w oparciu o dyspozycję art. 152a § 1 O.p  

 W wyroku z dnia 18 czerwca 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 2/19 Sąd zajął 

stanowisko, zgodnie z którym dla skuteczności zrealizowania obowiązku 

wynikającego z art. 70c O.p. zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie, należy 

doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym 

lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ podatkowy, 

przed którym nie toczy się żadne postępowanie z udziałem pełnomocnika strony, 

a uchybienie w realizacji powyższego obowiązku winno być traktowane jako brak 

ziszczenia się materialnoprawnego skutku przewidzianego w art. 70 § 6 pkt 1 O.p. 

 

Postępowanie sądowoadministracyjne 

 

 W wyroku z dnia 28 października 2019r. sygn. akt I SA/Kr 646/19 Sąd 

wskazał, iż sąd nie ma obowiązku wzywać organu do uzupełnienia akt sprawy, 

w przypadku, gdy z przedłożonych wraz ze skargą akt sprawy wynika, że istotne 

dla rozstrzygnięcia materiały i dowody nie znalazły odzwierciedlenia w aktach 

zgromadzonych przed wydaniem kontrolowanego przez sąd rozstrzygnięcia 

 

Postępowanie egzekucyjne w administracji 

 

 W wyroku z dnia 27 listopada 2019r. sygn. akt I SA/Kr 1085/19 Sąd stwierdził 

m.in., że należności z tytułu opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie w Strefie 

Płatnego Parkowania są zobowiązaniami ściśle związanymi z osobą zmarłej 

dłużniczki (zobowiązanej) i wobec tego postępowanie egzekucyjne co do tej 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(144)par(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(152(a))par(1)&cm=DOCUMENT
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należności winno być wobec zobowiązanej umorzone w oparciu o przesłankę z art. 

59 § 1 pkt 6 u.p.e.a.  

 

 

3. Wydział II 

 

Prawo budowlane  

Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 

 W wyrokach II SA/Kr 1527/18 i II SA/Kr 1421/18 Sąd wskazał, że organ 

administracji publicznej ma nie tylko prawo, ale i obowiązek sprawdzenia 

prawdziwości złożonego oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w sytuacji, gdy poweźmie uzasadnioną 

wątpliwość co do prawdziwości treści oświadczenia. W rozpoznawanej sprawie 

w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości położonych na terenie 

wsi ujawniono stan prawny wynikający z decyzji zatwierdzającej projekt scalenia, 

która z dniem 18 października 2013 r. została prawomocnie wyeliminowana z obrotu 

prawnego. Tym samym podstawa wpisu do ksiąg wieczystych, jaką była 

przedmiotowa decyzja, z tą chwilą odpadła. W tych okolicznościach przedłożenie 

odpisów z ksiąg wieczystych, w których ujawniono stan prawny zgodny 

z wyeliminowaną z obrotu prawnego decyzją nie jest wystarczający 

do zweryfikowania prawa własności i rozstrzygnięcia sprawy, a rozstrzygnięcie 

zagadnienia dotyczącego prawa inwestora do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane wykracza poza kompetencje organu administracji 

architektoniczno-budowlanej.   

 W wyroku II SA/Kr 256/19 Sąd stwierdził, że w świetle art. 3 pkt 11 P.b., poza 

kompetencje organu architektoniczno-budowlanego wykracza dokonywanie kontroli 

zgodności działalności użytkownika wieczystego i jego zamierzenia budowlanego 

z przeznaczeniem nieruchomości określonym w akcie ustanowienia prawa 

wieczystego użytkowania. Niedopuszczalne było badanie, czy inwestor uprawniony 

jest do uzyskania pozwolenia na budowę innego obiektu, niż objęty celem 

przysługującego mu prawa użytkowania wieczystego. Ewentualny spór pomiędzy 
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właścicielem gruntu i wieczystym użytkownikiem wieczystym, powstały 

na tle zgodności sposobu korzystania z nieruchomości ze sposobem wynikającym 

z umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, ma charakter sporu 

cywilnego i nie może być rozstrzygnięty decyzją administracyjną.  

 W wyroku II SA/Kr 654/19 Sąd uznał, że inwestor – działający w miejsce 

mniejszościowego współwłaściciela kurator spadku - złożył niewiarygodne 

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. Kurator taki może wykonywać bez zgody sądu cywilnego wszelkie 

czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania 

wspólnego prawa (art. 209 K.c.). W rozpoznawanej sprawie, mimo jawnego 

i jednoznacznego sprzeciwu współwłaściciela większościowego nieruchomości, 

będący inwestorem kurator spadku nie uzyskał wymaganej dla celów inwestycji 

budowlanej zgody odpowiedniego sądu cywilnego. 

W wyroku II SA/Kr 573/19 Sąd wskazał, że charakter oświadczenia 

o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane wymaga od strony osobistego 

działania tj. złożenia oświadczenia.  

W wyroku II SA/Kr 977/18 Sąd przypomniał, że przepisy art. 37, art. 40 i art. 

42 p.b. z 1974 r. w związku z art. 103 ust. 2 p.b. nie uzależniają wydania 

rozstrzygnięć na podstawie ww. przepisów od tego, czy inwestor obiektu 

budowlanego wzniesionego bez wymaganego pozwolenia na budowę, posiadał 

w dacie budowy prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

czy też nie posiadał takiego prawa. Niewykazanie się przez inwestora prawem 

do dysponowania nieruchomością, nie może stanowić podstawy do nakazania 

rozbiórki wybudowanego już obiektu. Decyzja nakazująca rozbiórkę musi opierać 

się wyłącznie na przesłankach prawnomaterialnych wynikających z p.b. z 1974 r.  

 

Pozwolenie na budowę po rozpoczęciu robót. 

 W wyroku II SA/Kr 1423/18 Sąd uchylił decyzje o pozwoleniu na budowę 

i umorzył postępowanie administracyjne. W stanie faktycznym sprawy inwestor 

uzyskał pozwolenie na budowę, które następnie utrzymane zostało w mocy decyzją 

wojewody. Inwestor - po uzyskaniu pozwolenia na budowę - rozpoczął roboty 

budowlane, które kontynuował, mimo braku uzyskania przez decyzję o pozwoleniu 

na budowę statusu tzw. "prawomocności”, która została zaskarżona do WSA. 
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Po wyeliminowaniu decyzji z obrotu prawnego ponownie wydano decyzję 

o pozwoleniu na budowę, mimo, że inwestycja była już rozpoczęta i znacznie 

zaawansowana. Sąd wskazał, że w takiej sytuacji właściwym trybem 

jest postępowanie naprawcze zmierzające do doprowadzenia obiektu do stanu 

zgodnego z prawem oraz zatwierdzenia projektu zamiennego. Sam zaś fakt 

zakończenia robót budowlanych czy też ich zaawansowania, powoduje ten skutek, 

że postępowanie w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę staje 

się bezprzedmiotowe.  

 

Art. 37 ust. 2 ustawy Prawo budowlane  

 

W wyroku II SA/Kr 900/18 Sąd stwierdził, że na podstawie przepisu art. 37 

ust. 2 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - 

Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.443) wznowienie 

już wcześniej rozpoczętej budowy następuje na podstawie decyzji o pozwoleniu 

na budowę wydawanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, 

nie zaś na podstawie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych 

wydawanej przez organ nadzoru budowlanego. Decyzja ta musi zatwierdzać projekt 

budowlany obejmujący całe zamierzenie budowlane. W razie niespełnienia 

przesłanek z art. 35 prawa budowlanego organ architektoniczno-budowlany 

zobligowany jest do wydania decyzji odmownej. W takiej sytuacji organ nadzoru 

budowlanego będzie zobowiązany do przeprowadzenia postępowania 

legalizacyjnego. 

 

 

Zgoda na odstępstwo 

 

W wyroku II SA/Kr 430/19 Sąd stwierdził, że postanowienie w przedmiocie 

zgody na odstępstwo od warunków technicznych winno zawierać szczegółowe 

wskazania przyczyn udzielenia zgody.  
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Etapowanie inwestycji 

 

W wyroku II SA/Kr 41/19 Sąd wskazał, że, w wypadku inwestycji etapowej, 

dla zastosowania art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego dla kolejnego etapu, nie jest 

dopuszczalne przedstawianie projektu zagospodarowania terenu obejmującego 

tylko fragmenty terenu całej inwestycji. W wypadku inwestycji etapowanej projekt 

zagospodarowania jest zatwierdzony raz dla całego zamierzenia i jego ustalenia 

są wiążące również dla kolejnych decyzji etapowych.  

W wyroku II SA/Kr 188/19 Sąd uznał za nieprawidłowe etapowanie 

przedsięwzięcia w ten sposób, że w pierwszym etapie ma powstać budynek 

kubaturowy, a w drugim infrastruktura komunikacyjna i wskazał, że nie można 

mówić o samodzielności budynku kubaturowego, do którego brak dostępu przez 

wjazd i wyjazd na teren inwestycji, jakkolwiek działka, na której się znajduje, 

ma dostęp do drogi publicznej. Trzeba jednak rozróżniać te dwa elementy, albowiem 

dostęp do drogi publicznej nie oznacza, że działka posiada wjazd i wyjazd. 

W wyroku II SA/Kr 830/19 Sąd wskazał, że w sprawach dotyczących 

poszczególnych etapów zamierzenia inwestycyjnego projekt zagospodarowania dla 

całego zamierzenia budowlanego nie może podlegać wielokrotnemu zatwierdzeniu 

decyzją administracyjną. Nie można akceptować sytuacji, w której dana kwestia 

podlegałaby kilkukrotnemu rozstrzygnięciu administracyjnemu. W sprawie, która  

obejmuje drugi etap inwestycji, projekt zagospodarowania terenu w ogóle 

nie powinien być przedmiotem analizy organów i rozstrzygania. 

 

Obszar oddziaływania obiektu 

 

W wyroku II SA/Kr 1640/18 Sąd wyraził pogląd, że nie jest do pogodzenia 

z obowiązującym porządkiem prawnym sytuacja, w której zgoda na realizację 

określonej inwestycji w praktyce wyklucza realizację takiej (czy choćby podobnej) 

inwestycji na nieruchomości sąsiedniej. Wobec konstytucyjnej równości wobec 

prawa o prawie do zabudowy nie może decydować zasada, "kto pierwszy, 

ten lepszy". Ochrona interesów osób trzecich w zasadzie konkretyzuje 

się w konieczności przestrzegania warunków technicznych i innych przepisów 

prawa. Regułę tę w przekonaniu sądu należy rozumieć w ten sposób, że ocena 

zgodności przedstawionego projektu budowlanego z przepisami dokonywana winna 
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być także w odniesieniu do możliwości zabudowy nieruchomości sąsiedniej.  

 

Analiza przesłaniania 

 

W wyroku II SA/Kr 1640/18 Sąd wskazał, że definicja wysokości 

przesłaniania zawarta w § 13 ust. 2 warunków technicznych jest jednoznaczna: 

mierzy się ją od dolnej krawędzi najniżej położonych okien budynku przesłanianego. 

Chodzi więc o jedną miarę, a nie o tyle miar, ile jest kondygnacji w obiekcie 

przesłanianym. Przesłanianie polega na tym, że w określonym kącie widzenia, 

w określonej odległości znajduje się obiekt przesłaniający, a nie obiekt zacieniający. 

Pojęcie przesłaniania jest bowiem pojęciem odrębnym od nasłonecznienia 

(zacieniania). Dla każdej kondygnacji obiektu przesłanianego przyjąć należy 

tę samą wysokość przesłaniania. W przeciwnym wypadku okazać się może, że dla 

jednych kondygnacji wymóg warunków technicznych jest spełniony, a dla innych 

nie, chociaż w stosunku do wszystkich obiekt przesłaniający znajduje się w tej samej 

odległości.  

 

Powierzchnia biologicznie czynna 

 

W wyroku II SA/Kr 60/19 Sąd podzielił stanowisko organu w kwestii 

niemożliwości zakwalifikowania ażurowej nawierzchni drogi do kategorii 

powierzchni biologicznie czynnej. Taka droga nie jest w stanie zapewnić naturalnej 

wegetacji roślin. 

 

Miejsca postojowe 

 

Zagadnienie zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych często 

przewija się w rozważaniach sądu.  

  W wyroku II SA/Kr 1612/18 Sąd ocenił, jako nietrafny, zarzut skargi 

zmierzający do wykazania wadliwego wyznaczenia miejsc postojowych dla osób 

niepełnosprawnych z powodu niemożności oznaczenia ich kolorem niebieskim. Sąd 

wskazał, że, co do zasady, kontrola sposobu oznaczenia miejsc postojowych 

w kontekście przepisów o ruchu drogowym (w tym dla osób niepełnosprawnych) 

nie należy do organu architektoniczno-budowlanego, ponieważ nie mieści się w 
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materii regulowanej przez prawo budowlane. Organ winien jedynie sprawdzić, 

czy przewidziano "odpowiednie" oznaczenie miejsc postojowych 

dla niepełnosprawnych, a to na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Po wtóre, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 

1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jej regulacje określają zasady ruchu na drogach 

publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. Obowiązek 

oznaczenia miejsc dla osób niepełnosprawnych kolorem niebieskim został 

określony aktem wykonawczym do ustawy o ruchu drogowym - rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DZ.U. 2003/220/2181 

ze zm.). Akt ten nie może zawierać regulacji wykraczających poza materię ustawy, 

nie może więc określać reguł dla terenów ustawą nieobjętych, a więc 

niemieszczących się w kategoriach wymienionych w jej art. 1 ust. 1 pkt 1. 

Do tej kategorii nie należą tereny obsługi budynku wielorodzinnego, na których 

zaplanowano miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.   

W wyroku II SA/Kr 502/19 Sąd uznał, że zapewnienie dodatkowych miejsc 

postojowych w innym budynku, do którego inwestor posiada tytuł prawny, 

jest niezgodne z prawem. Sąd zaznaczył, że miejsca parkingowe muszą być 

zaprojektowane i urządzone na terenie należącym do inwestora, na którym dana 

inwestycja ma być realizowana, jak też mają one mieć charakter trwały. Wskazane 

przez inwestora miejsc postojowych poza terenem inwestycji, to jedynie 

niepoddająca się realnej ocenie deklaracja. Podobny pogląd Sąd wyraził w sprawie 

II SA/Kr 634/19. 

W wyroku II SA/Kr 1640/18 Sąd stwierdził, że w rozliczeniu mogą być 

uwzględnione tylko te miejsca postojowe, które odpowiadają warunkom 

technicznym (§§ 102 pkt 1 i 104) rozporządzenia w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz 

naruszenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Faktyczna 

możliwość parkowania na tych miejscach może mieć ewentualne znaczenie 

dla uzyskania zgody na odstępstwo od warunków technicznych (art. 9 Prawa 

budowlanego).  

W wyroku II SA/Kr 113/19 Sąd uznał za uzasadniony zarzut skargi dotyczący 
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rozliczenia miejsc postojowych. Określony w projekcie teren inwestycji objęty 

był już wcześniejszą decyzją o pozwoleniu na budowę innego obiektu 

kubaturowego. Dla obsługi tego obiektu, w miejscu, w którym obecnie projektuje 

się budowę drugiego obiektu kubaturowego, przewidziane były miejsca postojowe 

(11sztuk). Organ nie udzielił odpowiedzi na pytanie, czy ostateczna liczba miejsc 

postojowych w porównaniu z zapotrzebowaniem dla obu obiektów (i istniejącego, 

i projektowanego – ona w terenie inwestycji) zgodna jest z wymaganiami planu 

miejscowego. Skoro  w wyniku realizacji projektowanego obiektu kubaturowego 

mają być zlikwidowane miejsca postojowe przeznaczone dla budynku 

już zrealizowanego, to ograniczenie się tylko do stwierdzenia, że nowy budynek 

ma zapewnioną odpowiednią liczbę miejsc postojowych może zmierzać do obejście 

prawa.  

W wyroku II SA/Kr 824/19 Sąd wskazał, że ustawa Prawo budowlane 

nie określa definicji miejsc postojowych. Przyjął Sąd, że obiekty utwardzone płytami 

chodnikowymi i kostką brukową i tym utwardzeniem wyodrębnione z przestrzeni 

trawnika, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie drogi dojazdowej, połączone 

z nim betonowym najazdem, stanowią stanowiska postojowe. 

 

Stacja bazowa telefonii komórkowej. 

 

W sprawie do sygn. II SA/Kr 1642/ w ocenie Sądu prawidłowe jest stanowisko 

organów przyjmujące, iż stacja bazowa telefonii komórkowej składająca 

się z masztów antenowych oraz urządzeń telekomunikacyjnych, systemu 

antenowego i dróg kablowych jest budowlą, stanowi bowiem całość techniczno- 

użytkową, przez którą należy rozumieć połączenie poszczególnych elementów 

w taki sposób, aby zgodnie z wymogami techniki nadawały się do określonego 

użytku. Rozbudowa  takiej stacji, która polega na instalacji dodatkowych anten 

sektorowych i dzięki temu poszerzaniu obszaru działalności takiej sieci wymaga 

uzyskania pozwolenia na budowę.  
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Utwardzenie powierzchni gruntu  

 

 W wyroku II SA/Kr 409/19 Sąd wywiódł, że o charakterze obiektu 

budowlanego może przesądzać nie tylko technologia wykonania ( utwardzenie 

gruntu), ale także jego funkcja (przeznaczenie). Decydującym kryterium 

zakwalifikowania samowolnie wykonanego obiektu do określonej kategorii obiektów 

budowlanych powinna być, obok spełniania przez wykonany obiekt przesłanek 

wskazanych w art. 3 ustawy Prawo budowlane, zamierzona i realizowana przez 

inwestora funkcja obiektu. Utwardzenie terenu działek kruszywem w taki sposób, 

że umożliwia to wykorzystywanie działek jako parkingu, stanowi wykonanie obiektu 

w postaci placu postojowego..  

 

Miejsce publiczne  

 

W sprawie do sygn. II SA/Kr 461/19 Sąd uznał, że działka stanowiąca 

własność skarżącego, nawet stanowiąca teren nieogrodzony, do którego dostęp 

ma każdy, nie jest miejscem publicznym.  

 

 

Projekt zamienny z art. 36a prawa budowlanego 

 

W wyroku II SA/Kr 333/19 Sąd wskazał, że z wnioskiem o zatwierdzenie 

projektu budowlanego zamiennego wystąpić można dopóki budowa nie została 

zakończona. Chodzi bowiem o umożliwienie inwestorowi dokonania korekt projektu 

możliwych do zrealizowania w trakcie budowy, a nie o realizację zmian w obiekcie, 

którego budowę zakończono.  

W wyroku II SA/Kr 751/19 Sąd rozważał zasadność odmowy zatwierdzenia 

projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę z uwagi na przyjęte przez 

organy założenie, że wskaźnik powierzchni zabudowy i wskaźnik powierzchni 

biologicznie czynnej muszą być liczone w odniesieniu do powierzchni tej tylko części 

działki objętej projektem zagospodarowania terenu, który znajduje się w obszarze 

oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
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"Sidzina-Południe" symbolem 9MN. Zgodnie z przepisami tego planu wskaźnik 

powierzchni zabudowy to stosunek powierzchni wszystkich budynków. 

 

 

Postępowanie legalizacyjne 

 

W wyroku II SA/Kr 96/19 Sąd podzielił sąd podzielił pogląd o możliwości 

stosowania wynikającej z treści art. 9 p.b. instytucji zgody na odstępstwo 

od przepisów techniczno-budowlanych nie tylko na etapie postępowania o wydanie 

pozwolenia na budowę, ale także w postępowaniu dotyczącym legalizacji 

zrealizowanego obiektu budowlanego. 

W wyroku II SA/Kr 317/19 Sąd uznał, że brak prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane stanowi przeszkodę do legalizacji wykonanych 

robót budowlanych, bowiem stan zgodności z prawem, o którym mowa w art. 51 

ust. 1 pkt 2 P.b. oznacza nie tylko zgodność z przepisami technicznymi oraz 

przepisami administracyjnego prawa materialnego, lecz także wykazanie 

się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Odmienna 

wykładnia wskazanych przepisów prowadziłaby do akceptacji stanu, w którym 

inwestor, nie mogąc uzyskać pozwolenia na budowę z uwagi na brak prawa 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wykonuje te roboty 

w warunkach samowoli budowlanej, a procedura legalizacyjna tych robót 

sprowadza się jedynie do wykazania prawidłowości tych robót w aspekcie 

techniczno-budowlanym.  

Podobnie w sprawie do sygn. II SA/Kr 420/19 Sąd wskazał, że jakkolwiek 

art. 51 ust. 1 pkt 2 p.bud. nie stanowi podstawy do nałożenia na inwestora 

obowiązku złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, o którym stanowi art. 32 ust. 4 pkt 2 tej ustawy, 

to jednak organ nie jest zwolniony z obowiązku ustalenia, czy podmiot, wobec 

którego prowadzone jest to postępowanie, legitymuje się tytułem prawnym 

do nieruchomości na cele budowlane.  

W wyroku II SA/Kr 158/19 Sąd stwierdził, że choć nałożenie opłaty 

legalizacyjnej powinno nastąpić w określonej sekwencji czynności organów nadzoru 

budowlanego, to wśród przesłanek wydania postanowienia rozstrzygającego 

tę kwestię nie sposób doszukać się upoważnienia do badania prawidłowości 
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dokonanych przez organ nadzoru budowlanego czynności poprzedzających 

nałożenie opłaty legalizacyjnej. Tym samym nie można traktować postanowienia 

w sprawie nałożenia opłaty, jako promesy legalizacji samowoli budowlanej. Byłoby 

to przedwczesne na tym etapie postępowania legalizacyjnego. Dopiero wydając 

decyzję na podstawie art. 49 ust. 4 pkt 1 albo 2 Prawa budowlanego organ nadzoru 

budowlanego zobowiązany będzie w sposób wiążący ocenić, czy warunki legalizacji 

zostały w konkretnej sprawie spełnione, tj. projekt spełnia wymogi określone 

w punktach 1- 3, a zobowiązany uiścił opłatę legalizacyjną. 

 

Pozwolenie na użytkowanie 

 

W wyroku II SA/Kr 809/18 Sąd przypomniał, że istnienie decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie jest swoistym potwierdzeniem legalności obiektu budowlanego, 

którego to pozwolenie dotyczy, a nie można prowadzić postępowania 

legalizacyjnego w stosunku do obiektu budowlanego, którego legalność potwierdza 

inny akt administracyjny.  Wszczęcie postępowania naprawczego w trybie art. 50 

i 51 prawa budowlanego możliwe jest dopiero po usunięciu ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na jego użytkowanie. 

W sprawach II SA/Kr 867/18 i II SA/Kr 868/18 Sąd przyjął, że jest możliwe 

jednoczesne prowadzenie legalizacji inwestycji w trybie art. 50 – 51 ustawy Prawo 

budowlane i wymierzenie kary za nielegalne przystąpienie do użytkowania 

na podstawie art. 57 ust. 7 tej ustawy wskazując, że Przesłanką postępowania 

legalizacyjnego jest prowadzenie robót budowlanych w sposób istotnie odbiegający 

od warunków pozwolenia na budowę, natomiast przesłanką wymierzenia kary 

jest przystąpienie do użytkowania bez wymaganego prawem pozwolenia. Jeżeli 

inwestor dwukrotnie narusza obowiązujące przepisy (poprzez istotne odstąpienie 

od warunków pozwolenia na budowę oraz poprzez przystąpienie do użytkowania 

bez pozwolenia), a przepisy prawa przewidują odrębne sankcje za każde z tych 

naruszeń, to nie ma jakichkolwiek przesłanek, by wykluczać jedną z nich.  
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Art. 66 pr. Bud.  

 

 W sprawie  sygn. II SA/Kr 503/19 Sąd stwierdził, że skoro adresatem decyzji 

w kwestii nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego (art. 66 ust. 

1 pkt 3 p.b.) jest właściciel lub zarządca, to te same podmioty powinny 

być obciążone obowiązkiem sporządzenia ekspertyzy w oparciu o art. 81c ust. 

2 p.b.  

W wyroku II SA/Kr 1371/18 Sąd dopuścił możliwość zmiany (w trybie art. 155 

kpa) decyzji w zakresie obowiązku usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 

wydanej na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 Pb.  w sytuacji, w której nie zachodzi 

całkowita tożsamość wszystkich relewantnych okoliczności faktycznych i prawnych 

w dniu wydania decyzji ostatecznej i w dniu orzekania o jej ewentualnym uchyleniu 

lub zmianie.  

Także w wyroku II SA/Kr 1332/18 Sąd doszedł do podobnych wniosków, 

stwierdzając, że zastosowanie trybu z art. 155 K.p.a. mogłoby być hipotetycznie 

rozważane w stosunku do decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 66 

ust. 1 Prawa budowlanego, ale tylko w takim zakresie rozstrzygnięcia, co do którego 

organ ma możliwość dokonania wyboru. Zastrzegł jednak Sąd, że w zmienionym 

stanie faktycznym i wobec nowych okoliczności decyzja w trybie art. 155 K.p.a. nie 

może być wydana. W ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 155 K.p.a. 

orzeka się bowiem w granicach stanu faktycznego i prawnego sprawy zakończonej 

wydaniem decyzji objętej wnioskiem o uchylenie lub zmianę.  

 

 

Zaświadczenie o samodzielności lokalu 

 

W wyroku II SA/Kr 1429/18 Sąd dopuścił możliwość wydania zaświadczenie 

o samodzielności lokalu, o którym mowa art. 2 ust. 3 ustawy, ustawy z dnia 

24 czerwca 1994 r. o własności lokali (DZ.U. 2018/716) w odniesieniu do garażu 

i komórki lokatorskiej.  Sąd podniósł, że problem w sprawie wiąże się z faktem, 

że definicja samodzielnego lokalu, a w szczególności lokalu przeznaczonego 

na cele inne niż mieszkalne nie jest precyzyjna, bo ogranicza się do odesłania 

do definicji samodzielnego lokalu mieszkalnego. Nie upoważnia to jednak 

do identyfikowania „lokalu przeznaczonego na cele inne niż mieszkalne" z „lokalem 
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użytkowym" i to przeznaczonym na stały pobyt ludzi, czy też „pomieszczeniem 

gospodarczym" definiowanymi w prawie budowalnym. (§ 3 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – DZ.U. 2015/1422).  

Także w wyroku II SA/Kr 403/19 Sąd stwierdził, że lokalem samodzielnym 

innym niż lokal mieszkalny w rozumieniu może być nie tylko lokal 

użytkowy/usługowy, ale także lokal o innym przeznaczeniu np. gospodarczym 

Zagadnienia wstępne  

 W sprawie sygn. II SA/Kr 1228/18 Sąd, opierając się na ukształtowanym 

orzecznictwie przyjął, że ewentualny spór o granice działki, na której 

zaprojektowano obiekt budowlany, nie może tamować postępowania w przedmiocie 

pozwolenia na budowę stanowić przeszkody prawnej dla wydania pozwolenia 

na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego, ponieważ nie stanowi 

zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 197 § 1 pkt 4 kpa. 

W sprawie do sygn. II SA/Kr 428/19 Sąd uznał, że rozstrzygnięcie, 

co do ważności decyzji Burmistrza o odmowie wyrażenia zgody na lokalizację 

garażu w mniejszej odległości niż jest określona w art. 43 ust. 1 u.d.p. nie jest 

zagadnieniem wstępnym w sprawie o pozwolenia na budowę w sytuacji, w której 

decyzja taka wydana została znacznie po upływie przewidzianego w przepisie 

art. 38 ust. 3 w/w ustawy.  

W wyroku II SA/Kr 514/19 Sąd podzielił stanowisko organów 

co do zasadności zawieszenia postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia 

na użytkowanie z uwagi na fakt, że decyzja o pozwoleniu na budowę została 

uchylona nieprawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Sąd wskazał, że z uwagi na treść art. 152 ppsa decyzja przestała wywoływać skutki, 

i to skutki rozumiane szeroko. 
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Dostęp do informacji publicznej 

 

Informacja publiczna i podmiot zobowiązany 

 

W sprawie II SAB/Kr 204/18 Sąd uznał, że informacja w postaci protokołu 

i nagrania ze spotkania, które odbyło się z inicjatywy Burmistrza w Urzędzie Miasta, 

a które stanowiło element procesu mediacyjnego pomiędzy stronami nie stanowiło 

informacji publicznej.  

 W sprawie II SAB/Kr 5/19 Sąd stwierdził, że nie ma możliwości udostępnienia 

dokumentów toczącego się postępowania administracyjnego w trybie dostępu 

do informacji publicznej. Z kolei w sprawie II SAB/Kr 320/19 sąd ocenił, że podmiot, 

który nie brał udziału w postępowaniu administracyjnym ma prawo domagać 

się udostępnienia informacji publicznej w postaci wydanej w tym postępowaniu 

decyzji na podstawie u.d.i.p. W takim jednak przypadku udostępnienie informacji 

publicznej następuje po przeprowadzeniu tzw. anonimizacji, czyli po usunięciu 

z treści dokumentu danych chronionych. 

W wyroku II SA/Kr 242/19 Sąd podzielił stanowisko organu, że udostępnianiu 

aktów notarialnych w ramach dostępu do informacji publicznej sprzeciwiają 

się przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j.: Dz.U. z 2019 

r., poz. 540); ograniczenie dostępu do aktów notarialnych wynika także z treści 

ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j.: Dz.U. z 2018 

r., poz. 1916) oraz z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 725). Trafne jest stanowisko, że przeciwko 

udostępnianiu aktu notarialnego w ramach dostępu do informacji publicznej 

przemawia wykładnia systemowa przepisów wskazanych wyżej ustaw. 

 W sprawie II SAB/Kr 37/19 w przedmiocie bezczynności Prezesa Sądu 

Rejonowego w udostępnieniu informacji publicznej z wniosku o wydanie kopii 

dokumentów zgromadzonych w aktach księgi wieczystej Sąd uznał, że skoro 

ustawa o księgach wieczystych i hipotece stanowi, że przeglądanie akt księgi 

wieczystej oraz uzyskiwanie odpisów dokumentów z tych akt uzależnione jest 

od wykazania interesu prawnego, to tym samym wyłącza ogólne przepisy ustawy 

o dostępie do informacji publicznej przewidującej powszechny dostęp do informacji. 
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 W wyroku II SA/Kr 133/19 Sąd wskazał, że w razie kolizji między zasadą 

jawności informacji publicznych a ochroną prywatności i danych osobowych osób 

fizycznych, dopuszczalny będzie jedynie taki sposób udostępniania informacji 

publicznej, który nie naruszy wskazanych dóbr chronionych (np. anonimizacja 

danych wrażliwych). W przypadku, gdy pomimo dokonania takiego zabiegu, 

możliwa będzie identyfikacja osoby, której dane dotyczą, należy odmówić 

udostępnienia informacji publicznej.  

W wyroku II SAB/Kr 41/19 Sąd stwierdził, że koła łowieckie są „innymi 

podmiotami wykonującymi zadania publiczne". 

W sprawie II SAB/Kr 103/19 Sąd stwierdził, że żądaną przez stronę skarżącą 

informację, w postaci protokołu obrad komisji konkursowej przeprowadzającej 

konkurs na stanowisko dyrektora publicznego zakładu opieki, a więc dotyczącą 

naboru na stanowisko kierownika jednostki realizującej zadania publiczne, uznać 

należy za informację publiczną.  

W wyroku II SAB/Kr 243/19 wskazano, że radca prawny (adwokat), 

świadczący obsługę prawną Gminy, wynagradzany ze środków publicznych 

tej Gminy, niewątpliwie jest osobą mającą związek z pełnieniem funkcji publicznych. 

Nie ma więc żadnych powodów, aby określone umowami warunki świadczenia 

na rzecz Gminy usług, nie mogły być ujawnione. 

Przedmiotem sprawy II SAB/Kr 269/19 była bezczynność prokuratora 

w udostepnieniu informacji publicznej, dotyczącej przebiegu drogi zawodowej 

wymienionego z imienia i nazwiska prokuratora oraz przesłanie kserokopii aktów 

nominowania. Sąd uznał, że żądana informacja stanowi informację publiczną. 

 

Tajemnica przedsiębiorcy 

 

  Sąd w sprawie II SA/Kr 1466/18 wskazał, że odmowa udostępnienia 

informacji publicznej z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy wymaga 

skonkretyzowanego, zindywidualizowanego względem określonej informacji 

wykazania, że ma ona charakter informacji technicznej, technologicznej, 

organizacyjnej lub innej posiadającej wartość gospodarczą. Odmowa oparta na tych 

podstawach, aby była skuteczna i legalna, musi wystąpić po spełnieniu dwóch 

przesłanek: formalnej i materialnej. W zakresie przesłanki formalnej przedsiębiorca 

musi zamanifestować w sposób zewnętrzny wolę zachowania określonych 
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informacji w poufności. W zakresie zaś przesłanki materialnej, informacja ta, objęta 

manifestacją przedsiębiorcy, musi być tego rodzaju, że ma obiektywnie charakter 

informacji technicznej, technologicznej, organizacyjnej lub innej posiadającej realnie 

określoną wartość gospodarczą, wykluczającą możliwość udostępnienia informacji 

i przeważającą nad zasadą jawności. Wykazanie przesłanki materialnej względem 

objętych osnową decyzji informacji, musi nastąpić w uzasadnieniu decyzji 

odmownej. 

W wyroku II SA/Kr 1593/18 Sąd wyjaśnił, że dla wyłączenia możliwości 

udostępnienia danej informacji publicznej nie jest wystarczające określenie 

tej informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa przez podmiot będący dysponentem 

tej informacji, ani też zawarcie tego rodzaju zapisu w umowie cywilnoprawnej. 

Strony umowy nie mają w tym zakresie swobody i nie mogą zmieniać tego, 

co wynika z owych przepisów. Gdyby jednak strony umowy umieściły w niej 

postanowienie sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, 

to tego rodzaju postanowienia umowne są nieważne na mocy art. 58 § 1 kodeksu 

cywilnego, a zatem nie wiążą stron umowy ani żadnych innych podmiotów prawa. 

W sprawie II SA/Kr 660/19, w której Sąd kontrolował legalność odmowy 

udzielenia informacji z wniosku o przesłanie „kopii ugody zawartej przez NFZ 

ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie w przedmiocie świadczeń wynikających 

z wystąpienia pokontrolnego Funduszu dotyczącego umów na chirurgię ogólną 

od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r. oraz chirurgię onkologiczną w latach 2009-

2014", przyjęto, że proces i sposób realizacji opieki leczniczej finansowanej 

ze środków publicznych musi być transparentny do granic kolizji z realnymi, 

regulowanymi prawem, innymi uprawnieniami. Prawidłowość działalności podmiotu 

w zakresie wykorzystania funduszy publicznych to informacja, która nie może być 

chroniona tajemnicą przedsiębiorcy. 
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Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

 

 

W wyroku II SA/Kr 240/19 Sąd stwierdził nieważność zapisu planu 

wprowadzającego zakaz wykonywania instalacji na paliwa stałe w obiektach 

budowlanych, gdyż w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

brak jest jakichkolwiek podstaw, by analogiczne zakazy - oprócz sejmików 

województwa w szczególnym trybie przewidzianym przez art. 96 ustawy ust. 1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 799 z późn. zm.) - mogły wprowadzać rady gmin w uchwałach obejmujących 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Podobnie w wyroku II SA/Kr 1507/18, wydanym na skutek skargi wojewody, 

Sąd podzielił stanowisko skarżącego, że określenie rodzajów paliw, jakie nie mogą 

być wykorzystywane do zaopatrywania w ciepło obiektów budowlanych na obszarze 

objętym planem narusza art. 96 ust 1 i ust 6-9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska oraz art. 15 ust. 2 pkt 3 i pkt. 10 u.p.z.p.  

Zarzut zamieszczenia w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego regulacji zakazujących wykonywania instalacji na paliwa stałe 

w obiektach budowalnych powtórzył się jeszcze w kilku skargach. Sąd w kolejnych 

składach orzekających wyrażał stanowisko, że skuteczność powyższego zarzutu 

uzależniona jest od tego, czy narusza interes prawny konkretnego skarżącego. 

Sądy oddalając skargę w tym zakresie wywodziły, że skarżący nie wykazali, 

aby  postanowienia te bezpośrednio i realnie naruszały ich interes prawny 

(II SA/Kr 402/19, II SA/Kr 531/19). 

 

W orzecznictwie Sądu nie budzi wątpliwości, że w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego zasadne jest ustalenie przebiegu dróg 

wewnętrznych (np. wyrok w sprawie II SA/Kr 785/19).  

 

W kilku sprawach Sąd przychylił się do stanowiska skarżącego wojewody 

i stwierdził nieważność planów w zakresie wyznaczenia z naruszeniem przepisów 

terenów zabudowy zagrodowej. Ilustrację powyższego stanowić może wyrok 



62 
 

w sprawie II SA/Kr 776/19, w którym sąd wyjaśnił, że skoro teren przeznaczony 

pod zabudowę zagrodową pozostaje terenem rolnym oraz że zgodnie z art. 93 ust. 

2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), podział nieruchomości położonych na obszarach 

przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, powodujący 

wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 30 arów, dopuszczalny 

jest tylko wówczas, gdy działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie 

sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między 

sąsiadującymi nieruchomościami. Ze względu na fakt, że zaskarżony plan 

miejscowy nie posiada takiego zastrzeżenia, to pozostaje w sprzeczności z art. 93 

ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ten sam pogląd wyrażono 

w sprawach  sygn. II SA/Kr 780/19, II SA/Kr 774/19, II SA/Kr 775/19, II SA/Kr 639/19, 

II SA/Kr 778/19, II SA/Kr 777/19, II SA/Kr 779/19. 

 

W wyrokach: II SA/Kr 179/19, II SA/Kr 707/19, II SA/Kr 708/19, II SA/Kr 

709/19, II SA/Kr 710/19, II SA/Kr 711/19, II SA/Kr 712/19 składy orzekające, 

stwierdziły nieważność zapisów planów o dopuszczalności odstępstwa od zasady 

kształtowania nowo realizowanej i przebudowywanej zabudowy w określonych 

sytuacjach, a to „dla budynków o nowatorskich rozwiązaniach architektonicznych, 

wysokich walorach estetycznych stanowiących o podniesieniu wartości kulturowej 

miejsca". Taka konstrukcja normatywna powoduje, że co do pewnej – notabene, 

niedookreślonej kategorii budynków – materia, o której traktują powołane wyżej 

przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, pozostaje nieuregulowana. Implikuje to konstatację o istotnym 

naruszeniu tych przepisów, wyczerpującym przesłanki z art. 28 u.p.z.p.  

 

W wyroku II SA/Kr 1415/18 Sąd stwierdził nieważność przepisu uchwały, 

zgodnie, z którym sformułowano w kontrolowanym planie „nakaz uwzględnienia 

wymogów wynikających z uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie". W ocenie sądu prawodawca lokalny 
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nie ma prawa nakazywać w tworzonym przez siebie akcie prawa miejscowego 

stosowania innych aktów prawa miejscowego. 

 

 

Warunki zabudowy 

 

 W wyroku II SA/Kr 106/19 Sąd przypomniał, że brak jest podstaw do wydania 

decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji, która została już zrealizowana, 

z wyjątkiem sytuacji, gdy taka decyzja jest niezbędna dla legalizacji samowoli 

budowlanej (art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Nie jest 

dopuszczalne, aby inwestor inicjował postępowanie co do ustalenia warunków 

zabudowy niezależnie od działań podejmowanych przez organ nadzoru 

budowlanego. Pogląd, że w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych inwestor 

nie może z własnej inicjatywy domagać się wydania decyzji o warunkach zabudowy 

został zaprezentowany również w wyroku II SA/Kr 511/19. 

W wyroku II SA/Kr 1328/18 Sąd wskazał, że nie można ustalać warunków 

zabudowy dla zabudowy już zrealizowanej w ramach samowoli budowlanej, chyba 

że jako część postępowania prowadzonego na podstawie art. 48 ustawy Prawo 

budowlane. Przez analogię można przyjąć, że niedopuszczalnym jest ustalenie 

warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania, jeżeli bez tej decyzji zmiana 

taka nastąpiła, czego jednak organy nie ustaliły a skarżący nie zarzuca. 

W wyroku II SA/Kr 876/19 Sąd uznał, że w sytuacji, gdy postępowanie 

legalizacyjne w trybie art. 71a ustawy prawo budowlane zostało wszczęte 

po wydaniu przez organ I instancji decyzji ustalającej warunki zabudowy, a przed 

wydaniem decyzji organu II instancji, nie było podstaw do umorzenia postępowania, 

gdyż uczestnik decyzję taką będzie musiał organowi nadzoru budowlanego 

przedłożyć. 

 

W wyrokach II SA/Kr 1598/18, II SA/Kr 301/19 i II SA/Kr 355/19 Sąd wyjaśnił, 

że nie jest dopuszczalne ustalanie warunków zabudowy dla fragmentów działek 

ewidencyjnych. Dopuszczenie możliwości swobodnego określania terenu 

inwestycji, całkowicie niezależnie od przebiegu granic działek ewidencyjnych, 

pozwoliłoby inwestorom na swobodne manipulowanie parametrami nowej 

zabudowy, co dotyczy zwłaszcza intensywności zabudowy. 
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W wyrokach II SA/Kr 151/19, II SA/Kr 79/19, II SA/Kr 269/19, II SA/Kr 584/19 

Sąd uznał, że obowiązek określenia granic terenu objętego wnioskiem o ustalenie 

warunków zabudowy oraz linii rozgraniczających teren inwestycji na etapie 

wydawania decyzji powinien być realizowany z wykorzystaniem danych 

dotyczących działek ewidencyjnych uwidocznionych na stosownej mapie. Ocena 

spełnienia przez inwestora warunku, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. 

nie może odnosić się do terenu, którego określenie granic będzie miało charakter 

dowolny, wynikający wyłącznie z woli inwestora, w szczególności będzie 

sprowadzone do wskazania tylko tej części nieruchomości gruntowej, która będzie 

planowo faktycznie zabudowana lub w inny sposób zagospodarowana.  

W wyroku II SA/Kr 600/19 Sąd nie negując zasady, że przez teren, o którym 

mowa w art. 59 ust. 1, a także art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. należy rozumieć obszar 

jednej lub kilku konkretnie określonych działek inwestycyjnych, wskazał, 

że wyjątkowo możliwa jest sytuacja, w której objęcie decyzją o warunkach 

zabudowy części działki ewidencyjnej w świetle art. 59 ust. 1 u.p.z.p. wynikało 

będzie ze szczególnych uwarunkowań np. normatywnych (jak to, że część działki 

objęta ustaleniami planu miejscowego czy decyzją wydaną w trybie tzw. 

specustaw). 

W wyroku II SA/Kr 1630/18 Sąd, odwołując się do poglądów wyrażonych 

w wyrokach o sygnaturze II SA/Kr 452/18 i II SA/Kr 334/15, uznał, że wyznaczenie 

wokół działki budowlanej obszaru analizowanego powinno nastąpić w taki sposób, 

by działka budowlana, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy 

znajdowała się w centrum tego obszaru, a odległość między liniami wyznaczającymi 

granice obszaru analizowanego (średnica) wynosiła nie mniej niż trzykrotna 

szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy 

i nie mniej niż 50 metrów. Taki też pogląd został zaprezentowany w wyrokach: 

II SA/Kr 1641/18, II SA/Kr 236/19, II SA/Kr 238/19, II SA/Kr 344/19, II SA/Kr 269/19, 

II SA/Kr 584/19. 

 

W wyroku II SA/Kr 1630/18 Sąd wyjaśnił również, że w analizie 

urbanistycznej należy uwzględnić obiekty, które znajdują się na działkach także 

częściowo znajdujących się w obszarze analizowanym. Taki pogląd wynika 

z wykładni art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, który zasadę dobrego sąsiedztwa odnosi 
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do sąsiedniej działki, a nie budynku i nie wymaga, aby działka ta w całości 

znajdowała się w obszarze analizowanym. 

W wyroku II SA/Kr 1328/18 Sąd wskazał, że uzupełnianie funkcji 

mieszkaniowej funkcją usługową oznacza, że chodzi o taki rodzaj usług, które 

dominującą na danym terenie funkcję mieszkaniową będą jedynie właśnie 

uzupełniać, towarzyszyć jej w tym znaczeniu, że nie będą jej zakłócać, czy też z nią 

kolidować. Funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową to taka funkcja, która 

służy mieszkańcom ulicy, z której ma być dostępna usługa projektowana, poprawi 

i ułatwi mieszkańcom codzienne funkcjonowanie jak sklep spożywczy, zakład 

fryzjerski czy punkt usług zdrowotnych (lekarz, rehabilitacja) lub biura (rachunkowe, 

projektowe, konsultacyjne). 

Kontynuacja funkcji była również przedmiotem rozważań w sprawie do sygn. 

II SA/Kr 1176/18, gdzie Sąd zwrócił uwagę, że wykazanie, że dana inwestycja 

w fazie zamierzenia spełniać będzie warunek dobrego sąsiedztwa wymaga by była 

ona określona (nazwana) na tyle konkretnie, aby w oparciu o analizę urbanistyczno-

architektoniczną, organ mógł ustalić, czy w obszarze tej analizy i przy dostępności 

do tej samej drogi publicznej występuje zabudowa, którą będzie niejako 

wyznacznikiem dla tego zamierzenia pod względem jej funkcji, cech i parametrów. 

 

Kwestią sporną w sprawach dotyczących ustalenia warunków zabudowy 

pozostaje w znacznej ilości spraw spełnienie warunku dostępu terenu inwestycji 

do drogi publicznej (art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym). 

W wyroku II SA/Kr 933/18 Sąd odwołując się do orzecznictwa, 

a w szczególności wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 

2018 r. II OSK 1444/16 wskazał, że dostęp do drogi publicznej, o którym mowa 

w art. 61 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. należy rozumieć, jako dostęp i faktyczny i prawny. 

Dostęp prawny oznacza, że musi on wynikać wprost z przepisu prawa, czynności 

prawnej bądź orzeczenia sądowego. Faktyczny zaś polega na rzeczywistym 

zapewnieniu możliwości przejścia i przejazdu do drogi publicznej. 

W wyroku II SA/Kr 1488/18 Sąd stwierdził, że nie do przyjęcia jest pogląd, 

że warunek z art. 61 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. jest spełniony w sytuacji, kiedy wnioskiem 

o ustalenie warunków zabudowy jest objęta także budowa (urządzenie) drogi 

wewnętrznej, a organ nie ma obowiązku zbadania czy inwestor dysponuje prawną 
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lub faktyczną możliwością realizacji lub korzystania z tej drogi po terenie 

wskazanym we wniosku. 

W sprawie do sygn. II SA/Kr 369/19, po przedstawieniu linii orzeczniczych 

dotyczących normatywnego pojęcia „dostępu do drogi publicznej”, Sąd opowiedział 

się za poglądem, że inwestor musi legitymować się co najmniej zgodą zarządcy 

drogi lub właściciela działki drogowej stanowiącej drogę wewnętrzną (dojazdową), 

na korzystanie z niej jako drogi pośrednio komunikującej teren inwestycji z drogą 

publiczną. 

 

Nieruchomości 

 

Uwłaszczenie państwowych osób prawnych 

 

  W wyroku II SA/Kr 75/19 przedmiotem rozpoznania Sądu była decyzja 

o odmowie wnioskowanego przez spółkę stwierdzenia nabycia z mocy prawa 

z dniem 5 grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność gminy oraz prawa własności obiektów trwale z gruntem 

związanych. Sąd stwierdził, że w sytuacji, gdy prawo zarządu wywodzone jest 

z postanowień decyzji o naliczaniu lub aktualizacji opłat z tytułu zarządu 

nieruchomością, konieczne jest ustalenie czy decyzja tak wskazuje jednoznacznie 

tytuł ich wnoszenia tj. przywołuje ustanowione mocą konkretnej decyzji prawo 

zarządu. W konsekwencji decyzja o naliczeniu lub aktualizacji opłat z tytułu zarządu 

może być uznana za podstawę stwierdzenia nabycia nieruchomości wówczas, 

gdy jest wydana w nawiązaniu do decyzji o ustanowieniu tego prawa, która jednak 

zaginęła lub uległa zniszczeniu.       

Zagadnieniem związanym ze stwierdzeniem nabycia z mocy prawa 

użytkowania wieczystego przez Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie 

zajmował się sąd w wyroku II SA/Kr 847/19. Sąd doszedł do wniosku, że kolejne 

ustawy nie potwierdziły prawa zarządu PKP do gruntów będących w posiadaniu 

przedsiębiorstwa, a na skutek uchylenia rozporządzenia Prezydenta RP z 1926 r. 
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przez ustawę z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz.U.1960.54.311) uchylony 

został tytuł prawny do władania przez PKP gruntami na zasadzie zarządu. 

 

Podział nieruchomości 

 

W sprawie II SA/Kr 396/19 przedmiotem kontroli była decyzja stwierdzająca 

wygaśnięcie, na podstawie art. 162 § 1 pkt. 2 k.p.a., decyzji Wójta Gminy 

zatwierdzającej podział nieruchomości pod warunkiem, że nowo utworzona 

wydzielona działka będzie przeznaczona na powiększenie nieruchomości 

sąsiedniej. W ocenie Sądu winien był znaleźć zastosowanie przepis art. 162 § 2 

k.p.a. zezwalający organowi I instancji na uchylenie jego ostatecznej decyzji 

zatwierdzającej podział nieruchomości, natomiast brak było podstaw 

do zastosowania w takiej sytuacji regulacji przewidzianej § 1 pkt 2 tego artykułu.  

Wyrokiem w sprawie II SA/Kr 1059/19 Sąd uchylił postanowienie 

w przedmiocie pozytywnej opinii dotyczącej wstępnego projektu podziału 

nieruchomości pod warunkiem utrzymania istniejącego rowu odwadniającego 

przebiegającego przez działkę. Wyjaśnił, że przepisy planu zagospodarowania 

przestrzennego wprowadzające nakazy i zakazy w zakresie realizacji inwestycji 

mogących mieć wpływ na urządzenia wodne, nie mają zastosowania na etapie 

podziału nieruchomości i w żadnym wypadku nie mogą stanowić warunku 

w rozumieniu art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. 

W sprawie II SA/Kr 942/19 Sąd uchylił decyzję o umorzeniu postępowania 

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podziału działki. Organ 

umorzył postępowanie stwierdzając brak po stronie wnioskodawcy interesu 

prawnego do żądania stwierdzenia nieważności decyzji. Sąd wskazał jednak, 

że poprzedni właściciel nieruchomości, (co do której ostatecznie został 

zatwierdzony podział), będącej również przedmiotem roszczeń o zwrot, jest stroną 

postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji podziałowej, jednak dopiero 

od chwili złożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. 

W wyroku II SA/Kr 792/19   Sąd stwierdził, że skarżącemu będącemu 

właścicielem nieruchomości obciążonej służebnością na rzecz każdoczesnych 
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właścicieli nieruchomości, która uległa podziałowi, przysługuje interes prawny 

w sprawie dotyczącym podziału nieruchomości.  

 W wyroku II SA/Kr 817/19 Sąd stwierdził, że w przypadku dokonywania 

podziału nieruchomości na wniosek jej właściciela organ jest nie tylko uprawniony, 

ale wręcz zobowiązany do wydzielenia części działki pod drogę publiczną, jeżeli 

takie jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Nie mają przy tym znaczenia plany inwestycyjne zarządcy drogi, 

a jedynie przeznaczenie gruntu w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Skutkiem dokonania takiego podziału, następującym z mocy 

prawa, stosownie do cytowanego wyżej art. 98 u.g.n. jest przejście nieruchomości 

na własność odpowiednio gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa oraz 

w konsekwencji powstały po stronie nabywcy obowiązek zapłaty odszkodowania 

za przejętą nieruchomość. Jeżeli podmiot publicznoprawny dysponujący drogą 

nie jest zainteresowany nabywaniem gruntu pod jej poszerzenie, to może jedynie 

kwestionować zapisy planu miejscowego w tym zakresie. 

 

Opłata adiacencka  

  

 W wyroku II SA/Kr 590/19 Sąd zakwestionował ustalenie organu, 

że wszczęcie postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej nastąpiło 

z zachowaniem 3-letniego terminu. W ocenie Sądu w sytuacji, gdy wszczęcie 

postępowania z urzędu ma nastąpić w określonym terminie, a wynikiem tego 

postępowania ma być nałożenie na stronę obowiązków, za datę wszczęcia 

postępowania musi zostać uznane zawiadomienie strony o postępowaniu, nie zaś 

samo podjęcie przez organ czynności, ani też data wysłania do strony informacji 

o postępowaniu. 

 

Zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

w prawo własności 
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 Wyrokiem wydanym w sprawie sygn. II SA/Kr 964/19 Sąd uchylił 

postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w/w nieruchomości w prawo własności, wymagane 

przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów (DZ.U.2019.916) do ujawnienia prawa własności gruntu 

w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków. Sąd wyjaśnił, 

że w przepisie art. 1 pkt 3 ust. 1 „garaże", bez względu na ich „prawną konstrukcję", 

(bo tej ustawodawca nie określa), nie są traktowane jako przeciwstawne lokalom 

mieszkalnym, lecz jako uzupełniające funkcję mieszkaniową. To zaś musi 

oznaczać, że te „garaże", które służą mieszkańcom budynku, nie mogą wchodzić 

w zakres rozliczenia przewidzianego w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy.  Sąd uznał, 

że pominięcie takiej wykładni prowadzi do pozbawienia skarżącej Spółdzielni prawa 

faktycznie nabytego. Tylko bowiem zaświadczenie, o którym mowa, stanowi 

podstawę do wpisu prawa do księgi wieczystej. Skoro zaś ustawodawca 

nie przewidział decyzyjnej formy potwierdzania nabycia prawa własności, 

to weryfikacja stanowiska organu może nastąpić tylko w wyniku wykładni dokonanej 

przez sąd rozpoznający skargę na postanowienie o odmowie wydania 

zaświadczenia. 

 

Zgoda na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

 

W wyroku II SA/Kr 1341/18 Sąd wyraził pogląd, że rada gminy będzie miała 

kompetencję do podjęcia, w trybie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., póz. 1774 z późn. zm.), 

uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 

bezprzetargowym na dalszy okres 3 lat tej samej nieruchomości tylko wtedy, 

gdy strona przyszłej umowy zostanie w uchwale indywidualnie oznaczona. 

W przeciwnym razie uchwała podjęta byłaby bez podstawy prawnej, gdyż bez 

zindywidualizowania podmiotu, z którym zawiera się umowę na dalszy okres 3 lat 

nie można uznać, że chodzi o zawarcie umowy kolejnej umowy z tym samym 

podmiotem, co jest niezbędne dla przyjęcia, że umowa ma być zawarta na czas 
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dłuższy niż 3 lata. W przypadku umów zawieranych na okres nieprzekraczający 3 lat 

rada nie ma kompetencji do podjęcia uchwały w trybie art. 37 ust. 4 u.g.n. 

 

 Stowarzyszenie ogrodowe 

 

Wyrokiem w sprawie sygn. II SA/Kr 466/19 Sąd oddalił skargę Polskiego 

Związku Działkowców stowarzyszenia ogrodowego na decyzję, wydaną 

na podstawie art. 75 i 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach 

działkowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2176),  w przedmiocie odmowy stwierdzenia 

nabycia użytkowania nieruchomości. Wyjaśnił, że nabycie prawa użytkowania 

nieruchomości, czy to na podstawie art. 75 ust. 6, czy to na podstawie art. 76 ust. 2 

ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych może dotyczyć tylko nieruchomości 

Skarbu Państwa, które nie zostały jeszcze rozdysponowane i w związku z tym nadal 

pozostają w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa. 

 

Wywłaszczenie i zwrot nieruchomości 

 

W sprawie II SA/Kr 1316/18 rozstrzygnięcie problemu prawnego 

sprowadzało się do dokonania wykładni art. 18 ust. 1g pkt. 3 ustawy z dnia 

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474). Zdaniem Sądu organ 

jest obowiązany wskazać w decyzji konkretną nieruchomość zamienną, stanowiąca 

grunt zastępczy na odtworzenie ogrodu działkowego. Zwrócił również uwagę, 

że przepis ten nie statuuje obowiązku przyznania jakiejkolwiek nieruchomości 

zamiennej, ale takiej, która ma posłużyć do „odtworzenia" ogrodu działkowego. 

W przypadku zajęcia na potrzeby drogi tylko niewielkiego fragmentu ogrodu 

działkowego do rozważenia pozostaje możliwość jedynie wypłaty odszkodowania, 

jako że przesłanka z art. 18 ust. 1g pkt.3 tj., że grunt zastępczy ma służyć 

„odtworzeniu ogrodu działkowego" zasadniczo nie byłaby możliwa do spełnienia.  
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Odszkodowania 

 

W wyroku II SA/Kr 799/19 Sąd uznał, że okoliczność, iż nieruchomości, które 

zostały w operacie szacunkowym przyjęte do porównania, mają nawet znacznie 

różniącą się powierzchnię niż nieruchomość wyceniana, nie przesądza 

automatycznie, że takie nieruchomości nie mogły zostać potraktowane, jako 

„nieruchomości podobne" do nieruchomości wycenianej.  

Zagadnienie zakresu oceny operatu szacunkowego było przedmiotem 

rozważań Sądu w wyroku II SA/Kr 1536/18. Sąd wskazał, że z operatu 

szacunkowego wynikało, że wpływ służebności na wartość nieruchomości 

władnącej, zakres uciążliwości oraz wpływ służebności gruntowej na zbywalność, 

oceniono jako maksymalny. Sąd podkreślił, że służebność ustanowiona 

na przedmiotowej nieruchomości polega na prawie przechodu, przejazdu, przegonu 

bydła i przenoszeniu ciężaru. Nie wyklucza ona korzystania przez właściciela 

z obciążonej nieruchomości, a z pewnością nie w sposób, który pozwoliłby 

na przyjęcie maksymalnego wskaźnika. Biegły nie wskazał natomiast, z jakich 

powodów służebność jest uznawana za uciążliwą, a nie znajduje 

to odzwierciedlenia w pozostałym materiale dowodowym, skoro służebność 

jest niewykonywana.  

W wyroku II SA/Kr 1565/18 Sąd ocenił, że wadliwa jest decyzja stwierdzająca 

wygaśnięcie decyzji ustalającej na rzecz skarżącego odszkodowanie 

za nieruchomość zajętą pod inwestycję drogową i zobowiązującą do zapłaty tego 

odszkodowania gminę, wydana w sytuacji, gdy działka za przejęcie której ustalono 

odszkodowanie, została już wcześniej nabyta przez nią z mocy prawa. 

 W wyroku II SA/Kr 115/19 Sąd stwierdził, że nie ma podstawy prawnej 

do orzekania w drodze decyzji administracyjnej o waloryzacji uprzednio ustalonego 

odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. W szczególności podstawy takiej 

nie stanowi art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (obecnie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, dalej "u.g.n."). Przepis 

ten nie może również stanowić podstawy do rozstrzygania w drodze decyzji 

administracyjnej sporów o wysokość czy też byt wierzytelności odszkodowawczej 

tudzież sporów dotyczących innych aspektów jej funkcjonowania w obrocie 

prawnym (np. skuteczności złożenia świadczenia do depozytu sądowego, 



72 
 

przedawnienia, skutków ewentualnej cesji, potrącenia bądź innych czynności 

prawnych rozporządzających). 

Odmienny pogląd wyrażono w sprawach II SA/Kr 1535/18 i II SA/Kr 1131/18. 

W wyroku II SA/Kr 210/19 wskazano, że art. 129 ust. 5 pkt 3 u.g.n. nie może 

być podstawą do orzekania o odszkodowaniu, jeżeli ówczesne prawo, 

obowiązujące w czasie wywłaszczenia, tego odszkodowania nie przewidywało. 

Art. 129 ust. 5 pkt 3 u.g.n. nie jest samoistną normą materialną i sam przez się nie 

tworzy sprawy administracyjnej (odszkodowawczej).  

W wyroku II SA/Kr 1112/19 Sąd, ustosunkowując się do zarzutów skargi 

odnoszących się do nieprawidłowego rozdzielenia orzeczenia o zwrocie 

nieruchomości i zwrocie odszkodowania, przy rozstrzyganiu kasatoryjnym 

w tej drugiej kwestii, podzielił pogląd wyrażony w orzecznictwie, iż zgodnie z art. 

140 ust. 1 i art. 142 u.g.n. decyzja o zwrocie nieruchomości nie musi orzekać 

o zwrocie Skarbowi Państwa lub określonej jednostce samorządu terytorialnego 

wypłaconego odszkodowania, ponieważ oba te elementy stanowią samodzielne, 

z punktu widzenia materialnoprawnego, sprawy administracyjne. 

 

   

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości 

 

 W wyroku II SA/Kr 559/19 Sąd podkreślił, że ograniczenia prawa własności 

w trybie w art. 124 ust. 1 ugn nie jest dopuszczalne, jeżeli nie jest możliwe 

stwierdzenie zgodności zamierzenia z ustaleniami planu. W przypadku inwestycji 

liniowej, stanowiącej niewątpliwie inwestycję celu publicznego, wskazanie 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ogólnego jej przebiegu, 

bez określenia granic terenu, który może być pod nią zajęty, dla wydania decyzji 

na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie jest 

wystarczające. Brak jest w takiej sytuacji w pełni miarodajnego wzorca 

pozwalającego na stwierdzenie zgodności zamierzenia z planem. 

 W wyrokach II SA/Kr 828/19 i II SA/Kr 861/19 wyrażono pogląd, że przepis 

art. 33 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm.), reguluje kwestię ograniczenia sposobu 

ograniczenia korzystania z nieruchomości również na etapie już po wykonaniu 

inwestycji, tj. eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej i jej konserwację. 
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Art. 229 u.g.n.  

 

W sprawie II SA/Kr 16/19 Sąd wyraził pogląd, że skoro Gmina nabyła 

od Skarbu Państwa użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze zamiany 

w czerwcu 1998 r., nie następuje wyłączenie roszczenia o zwrot, nie aktualizuje 

się bowiem negatywna przesłanka zwrotu tej nieruchomości określona przepisem 

art. 229 u.g.n. 

W sprawie do sygn. II SA/Kr 1049/18 Sąd stwierdził, że w sytuacji, 

gdy nieruchomość jest zbędna na cel wywłaszczenia, jednak obecnie ani Gmina 

ani też Skarb Państwa nie dysponują już tą nieruchomością, która z naruszeniem 

art.136 ust. 2 u.g.n. została wniesiona jako aport do spółki, były właściciel nie może 

skutecznie domagać się zwrotu tej nieruchomości od organu. Przysługuje 

mu roszczenie z art. 415 k.c. 

 

 

 

Ochrona środowiska i ochrona przyrody 

 

 

Odpady 

 

W wyroku II SA/Kr 1392/18 Sąd wyjaśnił, że konsekwencją domniemania 

z art. 3 ust 1 pkt 19 ustawy o odpadach (posiadaczem odpadu jest władający 

powierzchnią ziemi, czyli nieruchomością, na której składowane są odpady) jest 

spoczywająca na władających gruntem powinność dbania o stan swoich 

nieruchomości i ich odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za działania osób trzecich 

prowadzące do zanieczyszczenia ich nieruchomości. 

W wyroku II SA/Kr 78/19 Sąd wskazał, że gleba pochodząca z wykopów 

związanych z prowadzeniem robót budowlanych i składowana na terenie działki 

objętej pozwoleniem na budowę, ale poza terenem, na którym prowadzone 

są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy (terenem budowy) i w taki sposób, który uniemożliwia jej wykorzystanie 
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do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym została wydobyta, 

jest odpadem. 

 

 

Usunięcie drzew 

W wyroku II SA/Kr 85/19 sąd stwierdził nieważność decyzji organu I i II 

instancji, z uwagi na stwierdzenie, że orzekający w I instancji starosta nie był 

właściwy w sprawie zezwolenia spółdzielni na usunięcie drzewa. W wyniku 

nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, dokonanej ustawą z dnia 25 czerwca 2015 

r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1045), przepis art. 90 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody uzyskał inne 

brzmienie i stanowi, że „czynności, o których mowa w art. 83-89, w zakresie, w jakim 

są one wykonywane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu 

do nieruchomości będących własnością gminy – z wyjątkiem nieruchomości 

będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu – wykonuje starosta". 

Przedmiotowa nieruchomość jest własnością gminy, ale pozostaje w użytkowaniu 

wieczystym innego podmiotu tj. spółdzielni, zachodzi zatem ów wyjątek od reguły 

szczególnej, który w zakresie ustalania właściwości organu implikuje powrót 

do zasady. 

W wyroku II SA/Kr 554/19, w sprawie dotyczącej wymierzenia gminie jako 

inwestorowi i właścicielowi budowy sieci kanalizacji, administracyjnej kary 

pieniężnej za zniszczenie 3 drzew Sąd ocenił, że gmina, powierzając wykonanie 

robót wyspecjalizowanemu podmiotowi, mogła zakładać – tym bardziej że zostało 

to zastrzeżone w umowie – iż będą one prowadzone zgodnie z zasadami sztuki 

oraz relewantnymi przepisami prawa, w tym art. 87a ust. 1 u.o.p. Zebrany materiał 

dowodowy nie pozwalał na przyjęcie, że gmina na jakiekolwiek działania 

powodujące skutek w postaci zniszczenia drzew wyraziła zgodę 

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

 

W wyroku II SA/Kr 136/19 Sąd uznał, że uchwała dotycząca dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków została podjęta z  przekroczeniem upoważnienia 

ustawowego. Polegało ono na wprowadzeniu regulacji odnoszącej się do okresu 
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obowiązywania umowy o odprowadzanie ścieków oraz zasad jej rozwiązywania 

pomimo tego, że zgodnie z brzmieniem w/w ustawy materia ta winna 

być uregulowana w treści umowy zawieranej z odbiorcą usług, zaś regulamin winien 

określać jedynie szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług. 

Nadto, w ramach delegacji ustawowej zawartej w art. 19 ust. 2 ustawy brak jest 

upoważnienia dla rady gminy do wprowadzenia w uchwale powtórzeń 

lub modyfikacji pojęć bądź uregulowań powszechnie obowiązującego prawa, 

w szczególności zawartych w ustawie.  

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie 

obowiązków nałożonych na właścicieli zwierząt domowych. 

 

Rozbieżność w orzecznictwie Sądów pojawiła się w sprawach 

zainicjowanych przez prokuratorów na uchwały sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy w zakresie obowiązków nałożonych na 

właścicieli zwierząt domowych. Niektóre składy orzekające oddalały skargi 

(np. II SA/Kr 721/19, II SA/Kr 756/19, II SA/Kr 901/19, II SA/Kr 957/19, II SA/Kr 

820/19). Inne stwierdzały nieważność kwestionowanych zapisów uchwał 

(np. II SA/Kr 795/19, II SA/Kr 680/19, II SA/Kr 727/19, II SA/Kr 808/19, II SA/Kr 

819/19, II SA/Kr 834/19, II SA/Kr 864/19, II SA/Kr 907/19, II SA/Kr 

970/19). Ze względu na kazuistyczny charakter tych zapisów i występujące w 

poszczególnych sprawach różnice regulacji ramy opracowania nie pozwalają na 

szczegółowe przytoczenie dokonanych ocen.      

 

 

Zagadnienia proceduralne 

 

 

Bezczynność organu 

W wyrokach II SAB/Kr 24/19, II SAB/Kr 24/19, II SAB/Kr 64/19 oraz II SAB/Kr 

231/18 Sądy wyraziły pogląd, że skoro zasadniczym celem skargi na bezczynność 

organu administracji i przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego 
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jest dyscyplinowanie organu administracji poprzez zwalczanie niepożądanego 

stanu polegającego na braku należytej aktywności organu oraz braku stosownej 

dynamiki podejmowanych czynności, to w przypadku wniesienia skargi do sądu 

na bezczynność już po zakończeniu postępowania administracyjnego, wskazana 

funkcja tej skargi nie może zostać osiągnięta. Nadto, przyjęcie poglądu 

o dopuszczalności wniesienia skargi na bezczynność już po zakończeniu tego 

postępowania, prowadziłoby w konsekwencji także do trudnej do zaakceptowania 

sytuacji, w której przedmiotowa skarga do sądu administracyjnego mogłaby 

być wniesiona w dowolnym właściwie czasie, a zatem nawet wiele lat po wydaniu 

decyzji kończącej postępowanie. 

 

Niedopuszczalności odwołania/ zażalenia.  

 

W wyroku II SA/Kr 1339/19 przedmiotem kontroli Sądu było postanowienie 

stwierdzające niedopuszczalność zażalenia w uwagi na fakt, że zostało ono 

wniesione przed doręczeniem stronie zaskarżonego postanowienia. Sąd wskazał, 

że przedwczesność środka zaskarżenia należy odnosić nie do daty 

sformalizowanego doręczenia postanowienia danej stronie, lecz do daty wejścia 

tego postanowienia do obrotu prawnego, co następuje zasadniczo z dniem 

dokonania pierwszego skutecznego doręczenia postanowienia którejkolwiek 

ze stron postępowania. Zarówno w doktrynie oraz w orzecznictwie sądów 

administracyjnych podkreśla się, że jeżeli orzeczenie znalazło się w posiadaniu 

strony, jakkolwiek nie nastąpiło to zgodnie z przepisami regulującymi procedurę 

doręczeń, to brak jest podstaw do przyjęcia, że wniesienie środka zaskarżenia było 

przedwczesne.  

 

Data wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego. 

 

W wyroku II SAB/Kr 24/19 Sąd wyjaśnił, że regulacja z art. 83 § 3 p.p.s.a. 

(oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora (…) albo polskim urzędzie 

konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu) dotyczy tylko kwestii 

zachowania terminu do wniesienia skargi, natomiast nie stanowi o dacie wszczęcia 

postępowania sądowoadministracyjnego – tę datę należy wiązać z wpływem skargi 
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do organu. Skoro w momencie wydania decyzji postępowanie 

sądowoadministracyjne jeszcze się nie toczyło, (co więcej, nie została jeszcze 

wniesiona skarga), to działania organu w założeniu nie można rozpatrywać nawet 

w kategoriach autokontroli.  

 

 

Doręczenia  

 

W wyroku II SA/Kr 148/19 Sąd wskazał, że w postępowaniu 

administracyjnym przymiot strony posiada wspólnota mieszkaniowa, a nie zarząd 

wspólnoty. Pomiędzy reprezentacją Wspólnoty a uprawnieniem do odbioru pism 

ze skutkiem dla wspólnoty nie zachodzi tożsamość. Doręczenie powinno 

być dokonane do rąk osoby uprawnionej do odbioru pism. Przyjąć należy, 

że skuteczne jest wobec wspólnoty doręczenie pisma tylko jednemu z członków 

zarządu. 

W wyrokach II SA/Kr 87/19, II SA/Kr 1297/18, II SA/Kr 923/19 i II SA/Kr 

937/19 składy orzekające stwierdziły, że wprowadzone przepisem art. 49 k.p.a. 

rozwiązanie w postaci „fikcji doręczenia" nie może być uznawane za tożsame 

z dowiedzeniem się przez stronę o decyzji, w rozumieniu art. 148 § 2 k.p.a. 

z upływem tego terminu organ może uznać, że decyzja została doręczona bądź, 

że strony zostały zawiadomione o czynnościach organu. Natomiast późniejszy 

ewentualny wniosek o wznowienie postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 

k.p.a. zobowiązuje właściwy organ do dokonania oceny, czy w danej, konkretnej 

sprawie administracyjnej, upływ terminu z art. 49 k.p.a. spowodował skutek nie tylko 

w postaci doręczenia decyzji, ale również dowiedzenia się o niej przez podmiot 

występujący z podaniem o wznowienie postępowania. 

 

Zrzeczenie się prawa do odwołania 

 

W wyroku II SA/Kr 635/19 Sąd wyjaśnił, że oświadczenia niektórych stron, 

(którym doręczono decyzję organu l instancji) o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

nie powodują, że decyzja organu I instancji zawsze staje się ostateczna z dniem 

złożenia przez nie stosownych oświadczeń. Oświadczenia te nie mogą skutkować 
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pozbawieniem strony pominiętej w postepowaniu (podmiotowi, który wykaże, że ma 

interes prawny w sprawie w rozumieniu art. 28 k.p.a.),   prawa do złożenia odwołania 

od decyzji administracyjnej. 

 

 

4. Wydział III 

 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  (Dz.U. 2019.161) 

 

W 2019 r. wpłynęło kilkadziesiąt spraw dotyczących odmowy wypłaty 

funkcjonariuszom Policji wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany  

urlop wypoczynkowy w związku ze zwolnieniem ze służby.   

W wyrokach o sygn. akt III SA/Kr 641/19, III SA/Kr 584/19 oraz wielu innych, 

(wyroki nieprawomocne) sąd uwzględnił skargi, wskazując, że świadczeniem 

ekwiwalentnym za dzień niewykorzystanego urlopu funkcjonariusza jest 

wynagrodzenie za jeden dzień roboczy. Ilość dni roboczych w każdym roku 

kalendarzowym jest okolicznością faktyczną, możliwą do ustalenia w oparciu 

o kalendarz na dany rok. Również pobierane przez funkcjonariusza wynagrodzenie 

w danym roku kalendarzowym należy do danych posiadanych przez organ 

policyjny. Na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 

2018 r. sygn. akt K 7/15, art. 115a ustawy o Policji utracił z dniem 6 listopada 2018 r. 

(data publikacji Dz.U.2018.102) moc obowiązującą w takim zakresie, w jakim 

określał on współczynnik ułamkowy 1/30 uposażenia policjanta, jako podstawę 

ustalenia wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Przepis ten nie został 

wyeliminowany z systemu prawnego w całości, co oznacza, że organ administracji 

publicznej musi zrekonstruować treść tego przepisu zgodnie z powołanym 

wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego stosując obecnie art. 115a ustawy 

o Policji i dokonując wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop organy 

powinny uwzględnić, że świadczeniem ekwiwalentnym za dzień niewykorzystanego 

urlopu jest wynagrodzenie nie w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia 

zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należne na ostatnio 

zajmowanym stanowisku służbowym, lecz w wysokości jednego dnia roboczego. 
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Ilość należnego i niewykorzystanego urlopu należy pomnożyć przez wycenę 

ostatniego dnia roboczego, przysługującego skarżącemu, na dzień zwolnienia 

go ze służby. 

 

Prawo miejscowe – uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych 

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

W wyroku z 11 dnia lutego 2019 r., III SA/Kr 1234/18 (wyrok nieprawomocny) 

Sąd uwzględnił skargę i stwierdził nieważność ww. uchwały. Sąd przyjął, że nie było 

dopuszczalne w świetle art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 

o ruchu drogowym (…) powoływanie się w uzasadnieniu uchwały na „wywarcie 

ekonomicznego nacisku" na zaniechanie nieakceptowalnych zachowań 

uczestników ruchu drogowego z punktu widzenia obowiązujących regulacji. 

W ocenie Sądu uzasadnienie projektu uchwały wskazywało, że przyczyną podjęcia 

uchwały było przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa drogowego, 

a to kryterium nie mogło służyć do ustalania wysokości stawek za przymusowe 

usuwanie pojazdów. W istocie w uzasadnieniu projektu uchwały nie zawarto 

jakiejkolwiek analizy kosztów usuwania pojazdów np. poprzez odniesienie 

się do dotychczasowych wydatków i ich skali. Przyjęte w uchwale stawki 

każdorazowo przekraczały stawki stosowane przez firmy, które wykonywały usługi 

usuwania i przechowywania pojazdów. Sąd uznał więc, że Rada Miasta 

nie wykazała również, że faktycznie kierowała się koniecznością sprawnego 

usuwania pojazdów. Sąd przy tym zauważył, że zasadniczo rada powiatu 

może uwzględnić jedynie koszty bezpośrednio związane z usuwaniem pojazdów. 

Wszelkie narzuty dotyczące szeroko rozumianych kosztów ponoszonych przez 

powiat w związku z usuwaniem pojazdów z dróg – nie są akceptowane. 

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.2019.1507)  

W wyroku z dnia 10 kwietnia 2019 r., III SA/Kr 1150/18 (wyrok nieprawomocny) 

Sąd uznał, że organy pomocy społecznej miały prawo weryfikować zasadność 

żądania współfinansowania zakupu kosztów lekarstw w oparciu o dokumenty, 

tj. albo recepty, albo zaświadczenia lekarskie, z których wynikałaby konieczność 
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stosowania określonych substancji leczniczych. Nie naruszyło to zasady 

proporcjonalności w domaganiu się od skarżącego udokumentowania swoich 

potrzeb i współdziałania w tym zakresie z organami pomocy społecznej. 

        W wyroku o sygn. akt III SA/Kr 1074/19 (wyrok nieprawomocny) Sąd, uchylając 

decyzje w przedmiocie odpłatności za pobyt matki w domu pomocy społecznej, 

wskazał, że z żadnego przepisu prawnego nie wynika, że organ administracji może 

w sposób arbitralny dokonać wyboru jednej osoby spośród zstępnych 

zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej i tylko 

w stosunku do niej prowadzić postępowanie. W sytuacji, gdy jest kilku zstępnych 

organ powinien prowadzić postępowanie jednocześnie w stosunku do wszystkich 

osób należących do tego samego kręgu osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty 

za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej. Osoby te powinny być 

zawiadomione o wszczęciu postępowania i powinny być stronami tego 

postępowania, a także ich wszystkich powinna dotyczyć decyzja wydana w sprawie 

ustalenia obowiązku odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, 

a z jej uzasadnienia winna wynikać nie tylko wysokość opłaty i jej uzasadnienie, 

ale przede wszystkim powody zobowiązania ich do ww. opłaty, przy jednoczesnym 

ewentualnym nieobciążeniu tą odpłatnością pozostałych osób z kręgu zstępnych. 

  

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506) 

W postanowieniu z dnia 18 kwietnia 2019 r., III SA/Kr 373/19 (wyrok 

prawomocne) „protest wyborczy" został odrzucony z uwagi na fakt, 

że do kompetencji wojewódzkiego sądu administracyjnego nie należy rozstrzyganie 

w przedmiocie kwestionowania wyboru sołtysa. W razie kwestionowania wyboru 

sołtysa właściwym trybem postępowania jest zaskarżenie uchwały rady gminy 

w przedmiocie unieważnienia (odmowy unieważnienia) wyborów sołtysa.  

WSA w Krakowie rozpatrywał całą serię skarg wnoszonych przez 

Prokuratorów na uchwały gminne w przedmiocie zespołów interdyscyplinarnych 

funkcjonujących na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U.2015.1390). Sąd uznał, że uchwały podejmowane na podstawie art. 9a ust. 

15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, są aktami prawa miejscowego 

i powinny być opublikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
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W konsekwencji Sąd uznawał za zasadny podstawowy zarzut, że uchwała 

nie została opublikowana w dzienniku urzędowym i z tych powodów stwierdzał 

nieważność uchwały.  

 W części orzeczeń, Sąd nie uznał zarzutów Prokuratora za zasadne. 

Wyrokiem z 6 grudnia 2019 r. w sprawie III SA/Kr 1172/19 Sąd oddalił skargę 

wskazując, że jakkolwiek ustawa oraz zaskarżona uchwała nie definiują 

"długotrwałej choroby", to jednak, zgodnie z treścią zaskarżonej uchwały, członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy w drodze 

zarządzenia, które podlegać będzie kontroli sądu administracyjnego zgodnie z art. 

3 §2 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz.U.2019.2325). Organy samorządu terytorialnego, powinny 

mieć możliwość zapewnienia sprawnego funkcjonowania Zespołu, skoro 

ustawodawca nie przewidział szczegółowych rozwiązań w tym zakresie. 

Podobnie, w przypadku, „naruszenia zasady zaufania poufności i danych 

uzyskanych przy realizacji zadań" §3 ust. 2 pkt 5 zaskarżonej uchwały – Sąd uznał, 

że zapewnienie sprawnego funkcjonowania Zespołu, o czym mowa w art. 9a ust. 

15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pozwala na skonkretyzowanie 

w uchwale tego typu przesłanki. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

w art. 9c szczegółowo określa, jakie dane pozyskiwane w ramach pracy w zespole 

na szczeblu gminnym, są chronione. Ustawodawca nie przewidział jednak w sposób 

wyraźny, że „naruszenie zasady zaufania poufności i danych uzyskanych przy 

realizacji zadań" będzie mogło być podstawą odwołania konkretnego członka 

z Zespołu.  

 

  W całej serii wydawanych wyroków, (np.: w wyroku z dnia 20 grudnia 2019 r., 

sygn. akt III SA/Kr 1089/19, wyrok nieprawomocny), na skutek wniesienia skarg 

przez Prokuratora, Sąd stwierdzał nieważność podejmowanych uchwał 

w przedmiocie statutów sołectw z uwagi na fakt, że wbrew wymogom regulacji art. 

35 ustawy o samorządzie gminnym – organ nie przeprowadził konsultacji 

społecznych z mieszkańcami projektów statutów przed podjęciem uchwały.  
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996) 

W wyroku o sygn. akt  III SA/Kr 1248/18 (wyrok prawomocny) Sąd, oddalając 

skargę na odmowę zwrotu kosztów przejazdu małoletniego wraz z opiekunem 

do szkoły, która nie jest najbliższą szkołą w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe, 

wskazał, że na „bliskość” szkoły względem miejsca zamieszkania ucznia składa 

się element położenia geograficznego oraz element dysponowania przez konkretną 

placówkę oświatową warunkami umożliwiającymi prawidłowe kształcenie dzieci 

z konkretnym rodzajem niepełnosprawności, przy czym drugi składnik winien być 

oceniany indywidualnie w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności danego 

dziecka. Najbliższą zatem szkołą będzie szkoła umożliwiająca realizację zaleceń 

zawartych w orzeczeniu o niepełnosprawności dziecka, a obowiązkiem gminy jest 

zapewnienie bezpłatnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do najbliższej 

placówki jego miejscu zamieszkania lub zwrotu kosztów dowozu dziecka przez 

rodziców do takiej placówki edukacyjnej, w której realizuje zawarte w orzeczeniu 

zalecenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych     

(Dz.U.2019.1473) 

W postanowieniu o sygn. akt III SA/Kr 588/19 (orzeczenie nieprawomocne) 

sąd odrzucił skargę na pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Krakowie, w którym organ ten wniósł o przedłożenie we wskazanym terminie 

dokumentu (zezwolenia), na podstawie którego Zarząd Cmentarzy Komunalnych 

zamierza wydobyć szczątki, celem ponownego użycia grobu. Sąd uznał, że ww. 

pismo nie rozstrzyga sprawy administracyjnej. Wskazał, że przewidziany 

w art. 21 ustawy o cmentarzach nadzór inspekcji sanitarnej nad przestrzeganiem 

tej ustawy odnosi się do przestrzegania wymogów wynikających z prawa 

administracyjnego jedynie w zakresie higienicznym i zdrowotnym. Z kolei zgodnie 

z ustawą o cmentarzach do kompetencji inspektora sanitarnego należy 

podejmowanie decyzji w przedmiocie ekshumacji (art.15 ust.1 pkt 1), natomiast 

kwestia dotycząca ponownego użycia grobu nie leży w zakresie jurysdykcji 
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inspektora sanitarnego. To na zarządcy cmentarza ciąży obowiązek, 

przy ponownym użyciu grobu ziemnego, zapewnienia ochrony dóbr osobistych 

(w tym wynikających z prawa do grobu) i on też ponosi cywilnoprawną 

odpowiedzialnością za ewentualne bezprawne ich naruszenie. Skoro zatem brak 

przepisu prawa materialnego, stanowiącego podstawę prawną (normę 

kompetencyjną) uprawniającą inspektora sanitarnego do rozstrzygania 

w jakimkolwiek zakresie w przedmiocie ponownego użycia grobu przez 

administratora cmentarza, to nie można uznać, aby jego pismo będące odpowiedzią 

na pismo zarządcy cmentarza, było jakimkolwiek aktem z zakresu administracji 

publicznej (wyraża jedynie stanowisko co do wymogu posiadania przez ZCK 

zezwolenia na wydobycie szczątków przed ponownym użyciem grobu.).  

 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U.2019.725)  

 

W wyroku z dnia 30 września 2019 r., sygn. akt III SA/Kr 325/19 (wyrok 

prawomocny) Sąd oddalił skargę, wskazując, że w sytuacji, w której rzeczywisty 

bieg potoku nie pokrywa się w żadnym zakresie z wykazaną na obowiązującej 

mapie ewidencyjnej działką ewidencyjną stanowiącą grunt pokryty wodą (§ 9 ust. 

3a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393) i w rzeczywistości 

na działce brak gruntu pokrytego ciekiem naturalnym, to dla prawidłowego 

zobrazowania na mapie ewidencyjnej przebiegu potoku - odmiennego aniżeli 

wynika to z tej mapy - konieczne jest ustalenie aktualnej linii brzegu potoku. Kwestię 

tę regulują postanowienia art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz.U. 2018.2268) i nie leży ona w kompetencjach organów prowadzących 

ewidencję gruntów i budynków. 

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U.2018.2096)  

W wyroku z dnia 7 maja 2019 r. o sygn. akt III SA/Kr 256/19 (wyrok 

prawomocny) Sąd uwzględnił skargę i wskazał, że toczący się spór prawny 
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o ochronę posiadania pomiędzy skarżącą, a uczestnikiem postępowania dotyczący 

faktycznego zamieszkiwania w lokalu uzasadnia interes prawny strony w uzyskaniu 

zaświadczenia o żądanej treści o stanie postępowania meldunkowego.  

W wyroku z 12 czerwca 2019 r., III SA/Kr 418/19 (wyrok nieprawomocny) 

Sąd uznał, że dokonując weryfikacji kosztów biegłych sporządzających opinię 

o rozgraniczeniu nieruchomości, organy nie powinny bezkrytycznie kierować 

się jedynie treścią zawartej z geodetą umowy, nie analizując, jakie faktycznie 

czynności zostały przez geodetę wykonane. W ocenie zasadności kosztów 

należnych uprawnionemu geodecie, a obciążających strony postępowania, powinny 

mieć zastosowanie stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, 

taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych 

dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U.2013.518). Załącznik nr 3 

do tego rozporządzenia określa stawki za czynności z zakresu geodezji i kartografii. 

Nie jest możliwe określanie stawek na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
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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 

2018 4 894 4 954 1 290 3,12 

2019 5 203 4 945 1 545 3,76 
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