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Wprowadzenie.
W 2005 r. obchodziliśmy XXV rocznicę reaktywowania sądownictwa administracyjnego. Restytucja sądownictwa administracyjnego była ogromnym wydarzeniem z punktu widzenia stosunku państwa do obywatela, oznaczała ponowne wprowadzenie kontroli legalności działania administracji. Sądownictwo administracyjne zasadniczo zmieniło relacje pomiędzy obywatelem i a urzędem. Z petenta obywatel stał się równoprawną stroną przed niezawisłym sądem.
Przed dwoma laty system sądownictwa administracyjnego został zreformowany. Stał się on dwuinstancyjny. Powstały wojewódzkie sądy administracyjne jako sądy I instancji, a Naczelny Sąd Administracyjny stał się sądem rozpatrującym skargi kasacyjne od wyroków sądów wojewódzkich.
W 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (dalej WSA) orzekał w czterech wydziałach.
Obejmowały one według przedmiotu:
Wydział I	-	sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych i finansów publicznych,
Wydział II	-	sprawy zakresu budownictwa, gospodarki mieniem, gospodarki wodnej, komunalizacji mienia, środowiska, zagospodarowania przestrzennego, rolnictwa i leśnictwa, wywłaszczeń, kościołów i przejęcia mienia.
Wydział III	-	sprawy dotyczące cen, działalności gospodarczej, ludności, geologii i górnictwa, energetyki, geodezji i kartografii, czynności i zajęć, zdrowia, ubezpieczeń majątkowych, jakości, telemediów, samorządu terytorialnego, cudzoziemców, celnych, broni i materiałów wybuchowych, kapitałów i bankowości, własności przemysłowej, funduszów emerytalnych i ubezpieczeń zdrowotnych.
Wydział IV 	-	sprawy z zakresu dróg, kolei, lotnictwa i żeglugi, edukacji, pracy, spraw mieszkaniowych, obronności, pomocy społecznej, zatrudnienia, kombatantów, kultury fizycznej, kultury i sztuki, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, ochrony informacji niejawnych i inne.
Nadto w WSA funkcjonował Wydział Informacji Sądowej, który wykonywał zadania określone w § 5 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów administracyjnych, a więc udzielanie informacji o właściwości sądu, stanie zawisłych spraw, załatwianie skarg i wniosków, przekazywanie danych w ramach dostępu do informacji publicznej, gromadzenie przepisów prawa europejskiego, obsługa rzecznika prasowego WSA.
Rok 2005 był rokiem kolejnych zmian mających na celu ugruntowanie wprowadzonej z początkiem 2004 r. reformy sądownictwa administracyjnego. Po tych dwóch latach można śmiało powiedzieć, że zakładane cele reformy – usprawnienie działalności sądownictwa administracyjnego i skrócenie okresu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy przez sąd – zostały osiągnięte.
Wzmożony wysiłek sędziów i pracowników administracyjnych znalazł swoje odzwierciedlenie w istotnym zmniejszeniu wskaźnika zaległości w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik ten zmniejszył się z 24,8 na koniec 2004 r. do 14,4 na koniec 2005 r., w konfrontacji z stosunkowo nieznacznym spadkiem wpływu skarg do w tutejszego sądu. Ogółem, w 2005 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęło 3.940 spraw, podczas gdy w 2004 r. wpływ spraw wyniósł 4.500 spraw. Ilość spraw oczekujących na rozpoznanie na koniec 2005 r. zmniejszyła się o 4.564 sprawy, z 9.301 spraw na dzień 31 grudnia 2004 r. do 4.737 spraw na dzień 31 grudnia 2005 r.
Za ten wysiłek bardzo dziękuję wszystkim sędziom, asesorom, referendarzom sądowym, urzędnikom sądowym  i innym pracownikom.
Niniejsze opracowanie koncentruje się na działalności orzeczniczej Sądu, przywołując ważniejsze rozstrzygnięcia zapadłe w 2005 r.


Ryszard Pęk
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu    
 
 



Ruch kadrowy.  
  Na dzień 1 stycznia 2005 r. w WSA we Wrocławiu orzekało 28 sędziów, 5 asesorów i 4 referendarzy, a więc łącznie 37 osób. Była to liczba większa o 1 osobę w stosunku do stanu na dzień 1 stycznia 2004 r. Wśród niej 18 sędziów to sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego i 10 sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
W dniu 17 lutego 2005 r. na stanowisko Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego został powołany dotychczasowy Wiceprezes WSA we Wrocławiu  i przewodniczący Wydziału I -  sędzia NSA Ryszard Pęk.
W maju 2005 r. na stanowiska Wiceprezesów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zostały powołane: sędzia NSA Henryka Łysikowska oraz sędzia NSA Jolanta Sikorska. 
Funkcje Przewodniczących Wydziałów pełnili:
sędzia NSA Henryka Łysikowska	- 	Wiceprezes i Przewodnicząca Wydziału I,
sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski	-	Przewodniczący Wydziału II,
sędzia NSA Anna Moskała		-	Przewodnicząca Wydziału III,
sędzia NSA Henryk Ożóg			-	Przewodniczący Wydziału IV,
sędzia NSA Mirosława Rozbicka–Ostrowska	- Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej.
Na dzień 31 grudnia 2005 r. w WSA we Wrocławiu zatrudnionych było 78 pracowników i była to liczba 8 osób większa niż na koniec 2004 r. 
Funkcję Dyrektora Sądu pełnił Mieczysław Prajsner. Główną Księgową Sądu była Alina Glibowska.
Funkcje Kierowników Sekretariatu pełnili:
Danuta Szmyt		-	Kierownik Sekretariatu Wydziału I,
Helena Iżewska		-	Kierownik Sekretariatu Wydziału II,
Barbara Stachowska	-	Kierownik Sekretariatu Wydziału III,
Wiesława Zawal		-	Kierownik Sekretariatu Wydziału IV,
Grażyna Domagała		-	Kierownik Sekretariatu Wydziału WIS.

 Na stanowiskach Kierowników Oddziałów byli zatrudnieni:
Alina Glibowska	-	Kierownik Oddziału Finansowo – Budżetowego,
Krystyna Firkowicz	-	Kierownik Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych,
Stefan Mikołajczyk	-	Kierownik Oddziału Administracyjno – Gospodarczego. 
 
W trakcie 2005 r. liczba osób zatrudnionych w WSA we Wrocławiu ulegała zmianom.
Z dniem 1 stycznia 2005 r. na stanowisko asesora WSA została powołana Dagmara Dominik. W dniu 1 marca 2005 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego powołał na stanowisko asesora WSA Ewę Kamieniecką, natomiast w dniu 1 kwietnia 2005 r. na to stanowisko powołany został Marek Olejnik. W dniu 1 lipca 2005 r. na stanowisko asesora WSA został powołany Alojzy Wyszkowski.
W wrześniu 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał na stanowiska sędziów WSA: Ireneusza Dukiela, Małgorzatę Masternak–Kubiak, Marcina Miemca, Marię Tkacz–Rutkowską, Martę Semiczek i Wandę Wiatkowską- Ilków.
Stary rok był również czasem pożegnań. W dniu 17 sierpnia 2005 r. w stan spoczynku przeszła sędzia NSA Bogumiłę Skrzypczak, natomiast z dniem 1 września 2005 r. do sprawowania funkcji orzeczniczych w  Naczelnym  Sądzie Administracyjnym został przeniesiony sędzia NSA Janusz Zubrzycki.
W dniu 7 grudnia 2005 r. na stanowisko sędziego NSA przeniesionego do orzekania w WSA we Wrocławiu powrócił Andrzej Grzelak, który – w ramach delegacji – pełni funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
W dniu 27 grudnia 2005 r. na stanowisko asesora sądowego w WSA we Wrocławiu została powołana Katarzyna Borońska, dotychczasowy referendarz w WSA we Wrocławiu. 
    
Wpływ spraw. 

W 2005 r. do WSA wpłynęło łącznie 3.940 spraw, tj. o 560 mniej niż w 2004 r.
Były to skargi wniesione przez:
	osoby fizyczne                    		2.902 skarg

osoby prawne                     		1.028 skarg
organizacje społeczne         		1 skarga
prokurator                	   		8 skarg
Rzecznik Praw Obywatelskich 	1 skarga

Nadal znakomitą większość składanych skarg, które wpłynęły do WSA stanowiły skargi z zakresu właściwości Wydziału I. Do tego Wydziału wpłynęło w 2005 r. 1.600 skarg. Drugim – co wielkości wpływu – był Wydział IV, do którego w 2005 r. wpłynęło łącznie 957 skarg. Do Wydziału II wpłynęło 769 spraw, natomiast do Wydziału III – 614 spraw.

Wpływ skarg na akty i czynności administracyjne wyniósł 3.792 sprawy, natomiast na bezczynność 148.
Na akty i czynności organów  centralnych – 123 skargi
Na akty i czynności terenowych organów administracji rządowej – 919 skarg
Na akty i czynności izb skarbowych – 1.132 skargi a urzędów kontroli skarbowych – 4 skargi 
Na akty i czynności organów celnych – 558 skarg
Na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych – 778 skarg
Na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło – 184 skargi
Na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej – 2 skargi 
Na rozstrzygnięcia nadzorcze – 32 skargi
Na akty i czynności innych organów – 60 skarg 

 Udział w postępowaniu:
	pełnomocnicy administracji państwowej występowali w 2.203 sprawach

adwokaci jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania występowali w 350 sprawach
radcy prawni jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania występowali w 1062 sprawach
doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi występowali w 352 sprawach
prokuratorzy występowali w 69 sprawach 

Postępowanie sądowe.

Wydział I.
W 2005 r. w Wydziale I orzekało łącznie 20 sędziów i asesorów. Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2005 r. wynosił 3.194 sprawy, zaś na dzień 31 grudnia tego roku wyniósł 1.794 sprawy. W ciągu roku wpłynęło 1.600 spraw, załatwiono zaś ogółem 3.000 spraw, w tym 2.184 spraw na rozprawach. Daje to średni miesięczny wpływ ok. 133 spraw i średnią miesięczną załatwień – 250 spraw. Wskaźnik zaległości zmniejszył się z 19,4 na koniec 2004 r. do 13,5 na koniec 2005 r.
Łącznie, w 2005 r. sędziowie i asesorzy sporządzili 1.430 uzasadnień.

Wydział II.
W Wydziale tym, na przestrzeni 2005 r., orzekało łącznie 8 sędziów i asesorów. Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2005 r. wynosił 1.566 spraw, zaś na dzień 31 grudnia tego roku wyniósł 870 spraw. W ciągu roku wpłynęło 769 spraw, załatwiono zaś ogółem 1.465 spraw, w tym 990 spraw na rozprawach. Daje to średni miesięczny wpływ ok. 65 spraw i średnią miesięczną załatwień – 122 sprawy. Wskaźnik zaległości zmniejszył się z 25,3 na koniec 2004 r. do 13,6 na koniec 2005 r.
Łącznie, w 2005 r. sędziowie i asesorzy sporządzili 457 uzasadnień.

Wydział III.
W 2005 r. w Wydziale III orzekało łącznie 7 sędziów i asesorów. Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2005 r. wynosił 2.828 spraw, zaś na dzień 31 grudnia tego roku wyniósł 1.158 spraw. W ciągu roku wpłynęły 614 sprawy, załatwiono zaś ogółem 2.284 spraw, w tym 1.302 sprawy na rozprawach. Daje to średni miesięczny wpływ ok. 51 spraw i średnią miesięczną załatwień – 190 sprawy. Wskaźnik zaległości zmniejszył się z 42,8 na koniec 2004 r. do 22,7 na koniec 2005 r.
Łącznie, w 2005 r. sędziowie i asesorzy sporządzili 896 uzasadnień.

Wydział IV.
W Wydziale IV, na przestrzeni 2005 r., orzekało łącznie 23 sędziów i asesorów. Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2005 r. wynosił 1.713 spraw, zaś na dzień 31 grudnia tego roku wyniósł 915 spraw. W ciągu roku wpłynęło 957 spraw, załatwiono zaś ogółem 1.755 spraw, w tym 1.292 spraw na rozprawach. Daje to średni miesięczny wpływ ok. 80 spraw i średnią miesięczną załatwień – 146 spraw. Wskaźnik zaległości zmniejszył się z 20,9 na koniec 2004 r. do 11,4 na koniec 2005 r.
Łącznie, w 2005 r. sędziowie i asesorzy sporządzili 568 uzasadnień.

Wydział V
W Wydziale Informacji Sądowej, na przestrzeni 2005 r. w zakresie udzielania informacji o stanie spraw i kognicji sądu oraz informacji publicznej, odnotowano znaczący wzrost załatwianych spraw, o czym świadczy dziennik korespondencji ogólnej, w którym odnotowano 708 pozycji, przy czym prowadzone urządzenia ewidencyjne nie obejmują informacji udzielanych ustnie i telefonicznie. Liczba zastawników akt sądowych wypożyczonych z wydziałów orzeczniczych Sądu wyniosła 2105, z czego w 1704 sprawach udostępniono akta sądowo- administracyjne uczestnikom postępowania i ich pełnomocnikom, w 198 sprawach udzielono pisemnych informacji o stanie spraw zawisłych oraz w 203 załatwiono wnioski o sporządzenie kserokopii z akt sądowo-administracyjnych.  
Ruch spraw z zakresu informacji publicznej kształtował się w następujący sposób. Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2005 r. wynosił 0 wniosków, zaś na dzień 31 grudnia tego roku wyniósł 1 wniosek. W ciągu roku wpłynęło 75 wniosków, z czego 3 przekazano według właściwości, załatwiono zaś ogółem 71 wniosków. Ponadto udzielono 20 odpowiedzi drogą elektroniczną w związku z zapytaniami kierowanymi do tutejszego sądu w przedmiocie przysługujących stronom praw i obowiązków w kontekście ewentualnego postępowania przed tutejszym sądem. 	  
    















Rozdział I
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Stosowanie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej u.p.s.a) wymagało od WSA we Wrocławiu rozstrzygnięcia kilku budzących wątpliwości kwestii z zakresu kognicji sądów administracyjnych, legitymacji do inicjowania postępowania  sądowoadministracyjnego, środków odwoławczych przysługujących w toku postępowania w sprawach o prawo pomocy, zasad przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, odesłań w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz przypisania określonym opłatom sądowym charakteru opłat stałych.
Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2005 r. (sygn. akt I SA/Wr 1078/04) Sąd odrzucił skargę prezydenta miasta na decyzję SKO w przedmiocie określenia zobowiązania podatku od nieruchomości za 1997 r. w kwocie niższej od określonej w decyzji pierwszoinstancyjnej, jako złożoną przez podmiot do tego nie uprawniony. Sąd nie podzielił stanowiska strony skarżącej co do istnienia interesu prawnego, w którym wywiodła, iż rozstrzygnięcie organu podatkowego drugiej instancji ma istotne znaczenie dla gminy i stawia przed poważnym dylematem możliwość funkcjonowania tej jednostki samorządu terytorialnego, gdyż utrata płynności finansowej doprowadzić może do konieczności poważnego ograniczenia jej działalności. Sąd, powołując poglądy wyrażone w tym przedmiocie w orzecznictwie i literaturze fachowej, stwierdził, iż  organ pierwszej instancji, wydając uchylony akt, działał również jako „nosiciel” tego samego co samorządowe kolegium odwoławcze imperium. Nie może zatem kwestionować rozstrzygnięcia wydanego w tej samej sprawie przez organ wyższej instancji, który także reprezentuje autorytet samorządu terytorialnego. Podkreślił, iż przyjęcie odmiennego stanowiska doprowadziłoby w postępowaniu sądowo-administracyjnym do rozpoznania sporu o zgodność z prawem działania albo bezczynności pomiędzy organami administracji publicznej orzekającymi w pierwszej i drugiej instancji. Jednocześnie Sąd uznał, iż organ podatkowy pierwszej instancji nie ma własnego interesu prawnego lub obowiązku, także wówczas, gdy w rzeczywistości decyzja ta dotyka jego praw lub obowiązków; taka pozycja organu zapobiega równoczesnemu występowaniu przez gminę w charakterze strony kierującej się własnym interesem i zabiegającej o uzyskanie korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia oraz w roli terytorialnej jednostki administracji publicznej.
W postanowieniu z dnia 11 lipca 2005 r. (sygn. akt I SA/Wr 1884/03) odrzucającym zażalenie strony na postanowienie w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu biorąc pod uwagę istniejącą w orzecznictwie oraz komentarzach do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  rozbieżność w zakresie dopuszczalności zażalenia od postanowienia Sądu o odrzuceniu sprzeciwu, stanął na stanowisku, iż brak przepisu wskazującego bezpośrednio na możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu świadczy o niedopuszczalności wniesienia takiego środka zaskarżenia. 
Sąd wskazał, iż w przepisie art. 194 § 1 u.p.s.a ustawodawca expressis verbis wyartykułował zasadę, że zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie. Przyznał, że  wykładnia literalna sformułowania zawartego w art. 259 § 3: „sprzeciw został prawomocnie odrzucony” wskazywałaby możliwość wniesienia środka zaskarżenia od postanowienia odrzucającego sprzeciw wniesiony po terminie, jednakże przyjęcie takiej interpretacji przepisu stoi w sprzeczności z postanowieniami art. 194 § 1, nie stanowiąc zdaniem Sądu wystarczającej podstawy prawnej do złożenia zażalenia.  Niedopuszczalność zażalenia na powyższe postanowienie nie odbiera stronie prawa do weryfikacji rozstrzygnięcia, gdyż w przypadku uchybienia terminowi strona może wnioskować o przywrócenie terminu, w przedmiocie którego sąd zgodnie z przepisami art. 86 ustawy procesowej orzeka postanowieniem, na które służy zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Sąd nie zgodził się z wykładnią systemową art. 259 § 3 w związku z art. 227 § 1 stosowaną przez niektórych autorów komentarzy, którzy wnioskują dopuszczalność zażalenia ze względu na zamieszczenie art. 227 w przepisach ogólnych rozdziału II (koszty sądowe). Sąd uznał, iż jest to pogląd nieuprawniony, gdyż z konstrukcji ustawy w żaden sposób nie wynika, że przepisy ogólne rozdziału II (koszty sądowe), jak i również przepisy ogólne rozdziału III (zwolnienie od kosztów sądowych) odnoszą się do całego działu V zatytułowanego „Koszty Postępowania”, a ponadto tak rozdział II jak i III wspomnianego działu V są równorzędnymi jednostkami redakcyjnymi aktu prawnego. Za takim rozumieniem aktu prawnego przemawia również rozbudowanie systemu środków zaskarżenia przez wprowadzenie szczególnej instytucji sprzeciwu, gdzie w dalszej kolejności po przeprowadzeniu - spowodowanego wniesionym skutecznie sprzeciwem - postępowania przysługuje zainteresowanym podmiotom prawo do wniesienia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie art. 260 w związku z art. 194 § 1 ustawy procesowej.
Z kolei w postanowieniu z dnia 27 czerwca 2005r. (sygn. akt I SA/Wr 2578/02) Sąd, umarzając postępowanie wywołane wniesieniem wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu od skargi kasacyjnej, określił zakres zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych udzielonego przez Naczelny Sąd Administracyjny przed dniem 1 stycznia 2004 r. Według Sądu pojęcie zwolnienia zarówno w stanie prawnym obowiązującym pod rządem ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, jak i ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  oznacza to samo, a mianowicie całkowite zwolnienie od obowiązku ponoszenia wszelkich kosztów sądowych.
W sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1292/03 Sąd postanowieniem z dnia 11 lipca 2005 r. odmówił adwokatowi przyznania wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy, z tego powodu, iż profesjonalny pełnomocnik, w uzasadnieniu wniosku o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, nie zawarł oświadczenia wymaganego przepisem § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, iż opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części. Niezastosowanie się do jednoznacznie brzmiącej dyspozycji normy prawnej, wynikającej m.in. z wyżej powołanego przepisu rozporządzenia, nie będącej brakiem formalnym usuwanym w trybie art. 49 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wywołuje – według Sądu - skutek prawny w postaci pozbawienia jej adresata (adwokata) świadczenia pieniężnego, dla którego uzyskania wprowadzono między innymi przedmiotowy warunek. Zdaniem Sądu poniesienie przez budżet Państwa wydatku na pokrycie kosztu zastępstwa prawnego na zasadzie prawa pomocy przyznanego przez Sąd w sytuacji, gdy pomoc ta została w całości lub w części opłacona przez reprezentowaną stronę, nie można pogodzić. Prowadziłaby to do powstania po stronie pełnomocnika możliwości uzyskania podwójnej korzyści - w części wypłaconej z budżetu Państwa kosztem ogółu obywateli, na których przełożony zostałby ciężar finansowania tego nieuzasadnionego przysporzenia.
Kolejno, w postanowieniu z dnia 24 października 2005 r. (sygn. akt I SA/Wr 1759/04) Sąd ustosunkował się do braku w ustawie procesowej  unormowania sposobu rozstrzygnięcia w sytuacji, gdy strona skarżąca cofnęła zażalenie. Uznał, iż nieodzownym jest sięgnięcie – zgodnie z art. 197 § 2 ustawy - do przepisów o skardze kasacyjnej oraz skorzystanie z odesłania drugiego stopnia ujętego w art. 193 tej samej ustawy, który nakazuje odpowiednie zastosowanie przepisów o postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym, a w szczególności art. 161 § 1 regulującego kwestię umorzenia postępowania. W ocenie Sądu z tego przepisu jasno wynika, że cofnięcie skargi nie jest jedyną czynnością strony, która sprawia, iż postępowanie staje się bezprzedmiotowe. Wydanie postanowienia staje się bowiem zbędne również wtedy, gdy strona cofnęła środek zaskarżenia w postaci zażalenia, gdyż jest oczywiste, że dalsze postępowanie, które miałoby się toczyć wskutek wniesienia takiego środka, traci swą rację. Dalej Sąd wskazał, że uprawnionym do umorzenia postępowania zażaleniowego jest zarówno Naczelny Sąd Administracyjny, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny, przy czym Wojewódzki Sąd Administracyjny może wydać takie orzeczenie przed przedstawieniem akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. 
W motywach zarządzenia z dnia 24 października 2005 r.  (sygn. akt I SA/Wr 2190/03), pozostawiającego bez rozpoznania wniosek pełnomocnika strony skarżącej o doręczenie sentencji wyroku oraz o stwierdzenie prawomocności wyroku, wcześniej doręczonego temu pełnomocnikowi, wskazując na treść art. 220 § 1 i 221 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego, Przewodniczący uznał, iż opłata w wysokości stałej to taka opłata, której wysokość jest stała, jednakowa, taka sama; a takiemu kryterium odpowiada przede wszystkim opłata wyrażona kwotowo, ale i również opłata, która stanowi określony, zawsze taki sam ułamek określonej kwoty i ma zawsze taką samą wysokość. W myśl przepisu § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowo-administracyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 221, poz. 2192) za każdą stronę odpisu, zaświadczenia, wyciągu lub innego dokumentu wydawanego na wniosek na podstawie akt sprawy sądowo-administracyjnej oraz za stwierdzenie prawomocności pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 10,00 zł. W odniesieniu do wniosku pełnomocnika strony skarżącej stwierdzono, że zarówno opłata za objęte tym wnioskiem wydanie odpisu sentencji wyroku, jak i opłata za stwierdzenie prawomocności wyroku, określone w powołanym przepisie rozporządzenia Rady Ministrów spełniają tak określone kryteria opłaty stałej, biorąc także pod uwagę okoliczność, że ze względu na wcześniejsze doręczenie pełnomocnikowi odpisu wyroku  z uzasadnieniem, ilość stron żądanego obecnie odpisu była mu znana. Zdaniem Przewodniczącego, składając wniosek o doręczenie odpisu sentencji wyroku, pełnomocnik powinien był uiścić opłatę stałą w wysokości 10,00 zł za wydanie jej jednostronicowego odpisu, jak również opłatę stałą w wysokości 10,00 zł za stwierdzenie prawomocności wyroku.
Nadto odnotowania wymaga kilka kwestii z praktyki stosowania ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przyjęto, iż w przypadku złożenia przez sędziego oświadczenia o wystąpieniu w stosunku do niego okoliczności wskazanej w art. 18 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie ma podstawy do wydania odrębnego aktu w przedmiocie jego wyłączenia od orzekania w sprawie. W orzecznictwie ustaliła się praktyka, iż Sąd ma obowiązek zająć się wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu, który nie został rozpoznany przez organ podatkowy, bez względu na powoływaną przez stronę podstawę prawną; jeśli wniosek ten został rozpoznany przez organ, sąd winien oddalić kolejny wniosek. Stwierdzono również, że każda decyzja jest odrębnym przedmiotem zaskarżenia i tak też należy obliczać kwotę wpisu, co znajduje odzwierciedlenie także po stronie kosztów, które należy obliczyć dla każdej sprawy. 

Postępowanie mediacyjne i uproszczone.

Na wzrost efektywności pracy sądu w 2005 r. miało również  wpływ stosowanie w coraz szerszym zakresie, w porównaniu z rokiem poprzednim, nowych trybów postępowania, wprowadzonych  w ramach reformy sądownictwa administracyjnego.
W  trybie uproszczonym załatwiono 158 spraw. Postępowanie mediacyjne przeprowadzono łącznie w 108 sprawach z czego do uzgodnień mediacyjnych doszło w 71 sprawach. Tendencja ta zatem wskazuje na odważniejsze stosowanie instytucji mediacji oraz nowej instytucji postępowania uproszczonego jako efektywnej formy rozstrzygania sporów w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Od dnia 1 stycznia 2005 r., w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, postępowania mediacyjne prowadzi wyłącznie referendarz sądowy. Przyjęta praktyka stanowi rozwiązanie problemu dotyczącego możliwości zasiadania w składzie orzekającym w sprawie sędziego, który wcześniej prowadził w tejże sprawie posiedzenie mediacyjne. Przeprowadzone postępowania mediacyjne były następstwem wniosków organu administracji publicznej (Dyrektora Izby Skarbowej), jak i wynikały z inicjatywy Sądu. Sporadycznie formułowane wnioski strony skarżącej o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego zostały oddalone, jako nie rokujące podjęcia wspólnych ustaleń w ramach tego postępowania (inicjatorzy mediacji - nie pojmując należycie istoty tej instytucji i nie wyrażając woli zawarcia kompromisu oraz poczynienia ustępstw - oczekiwali, iż mediacja przyczyni się do uwzględnienia ich zarzutów w całości). 
W około 66% spraw, w których w Wydziale I przeprowadzono postępowania mediacyjne (w 2005 r. mediację przeprowadzono w 40 sprawach), strony podjęły ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy.
Reasumując rozważania dotyczące instytucji mediacji można stwierdzić, że - pomimo funkcjonowania przez okres dwóch lat - instytucja mediacji, jako alternatywna w stosunku do rozprawy forma rozstrzygania sporów w postępowaniu sądowoadministracyjnym - pozostaje wciąż, dla stron skarżących, instytucją zagadkową. Zalety tej instytucji doceniły natomiast organy administracji skarbowej oraz Sąd.
Szczegółowe omówienie zagadnień problemowych, które pojawiły się w następstwie przeprowadzonych w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu postępowań mediacyjnych, znalazło odzwierciedlenie w publikacji referendarza sądowego WSA we Wrocławiu Tomasza Świetlikowskiego zatytułowanej „Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym w ujęciu praktycznym” (patrz: Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Warszawa 2005 rok I nr 2-3 (2-3)/2005 oraz Kwartalnik Prawa Podatkowego, Łódź 2005, 2/2005, s. 27-38). 
Strony w Wydziale II rzadko doceniały możliwości i korzyści płynące z postępowania mediacyjnego. Treść złożonych wniosków w tym przedmiocie wskazuje, iż strony nie rozumieją istoty tej instytucji, często oczekując, iż mediacja przyczyni się do uwzględnienia ich zarzutów w całości. Strony wzywane do sprecyzowania okoliczności sprawy, które miałyby podlegać uzgodnieniom między stronami w trakcie posiedzenia mediacyjnego, zwykle nie odpowiadały na zarządzenie Sądu (takich wniosków było niewiele, bo tylko 2).
W okresie sprawozdawczym zwiększyła się liczba spraw rozpatrzonych w trybie uproszczonym w Wydziale II (18 spraw w porównaniu do 3 w roku 2004), aczkolwiek tych spraw powinno być więcej.
W wydziale III w 2005 r. nie wpłynęły wnioski stron skarżących ani organów o mediacje, przeprowadzono natomiast z inicjatywy sądu postępowanie mediacyjne w 68 sprawach (składających się na dwie duże grupy, wyróżnione ze względu na tożsamość przedmiotu skarg oraz strony skarżącej), z których wszystkie dotyczyły skarg na decyzje Dyrektora Izby Celnej w W.. O zarządzeniu mediacji zadecydował fakt, że podobne sprawy ze skarg tych samych stron zostały już wcześniej rozpoznane przez WSA we Wrocławiu, a zapadłe w nich wyroki stały się prawomocne. Do uzgodnień mediacyjnych doszło w 45 sprawach, w których w zamian za ustępstwa strony w przedmiocie kosztów procesu oraz odsetek organ zobowiązał się uchylić zaskarżoną decyzję. O specyfice kształtu uzgodnień mediacyjnych tj. zobowiązaniu organu tylko do uchylenia własnej decyzji, bez orzekania o sprawie, zadecydowała okoliczność utraty przez Dyrektora Izby Celnej w W. właściwości do dalszego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy po uchyleniu własnej decyzji – wynikająca z reformy administracji celnej, dokonanej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.12.2004 r. w sprawie utworzenia izb i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. nr 272, poz. 2692), na mocy którego od 01.01.2005 r. organem właściwym do prowadzenia postępowań w sprawach celnych niezakończonych w dniu wejścia w życie tego aktu stał się Dyrektor Izby Celnej w O. W tej sytuacji strony doszły do porozumienia i podjęły ustalenia opierając się również na deklaracjach Dyrektora Izby Celnej w O. co do dalszego sposobu załatwienia sprawy, świadome, iż nie mają one mocy prawnej.
	W 2005 r. w Wydziale IV WSA Sądu nie korzystano z instytucji postępowania mediacyjnego, w postępowaniu uproszczonym natomiast załatwiono 81 spraw. Postępowanie to uruchamiano w większości przypadków, z inicjatywy Sądu. Wnioski natomiast o tego rodzaju postępowanie w szczególności wnosili: Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów oraz Samorządowe Kolegia Odwoławcze, jednakże nierzadko strony skarżące nie godziły się na ten tryb postępowania sądowego. Taka ilość spraw, jak wskazano, załatwiona w postępowaniu uproszczonym wynikała z możliwości orzeczniczych Wydziału, który skupić się musiał na likwidacji zaległości, a zwłaszcza spraw starych. Dzięki temu wskaźnik zaległości zmalał do 11,4% i jest najniższy w tut. Sądzie.
 
Zagadnienia związane z prawem pomocy.

	W 2005 r. skarżący nadal chętnie korzystali z możliwości zwrócenia się o prawo pomocy; częściej niż w roku ubiegłym składano wnioski o ustanowienie pełnomocnika procesowego. W większej też, niż w 2004 r., liczbie spraw przychylono się do wniosku strony o ustanowienie pełnomocnika. Strony najczęściej wnioskują o ustanowienie pełnomocnika w osobie adwokata, rzadziej - radcy prawnego. Wnioski o ustanowienie fachowego pełnomocnika najczęściej składane były po otrzymaniu pouczenia Sądu o trybie i terminie wniesienia środka zaskarżenia (skargi kasacyjnej).
Celem ustalenia, czy w sprawie istnieją przesłanki do przyznania prawa pomocy bardzo często wymagane było skorzystanie z możliwości zawartej w art. 255 u.p.s.a. i wezwanie strony do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień (złożenia oświadczeń i dokumentów źródłowych) dotyczących stanu majątkowego i uzyskiwanych dochodów, gdyż oświadczenia zawarte we wniosku okazywały się niewystarczające bądź też budziły wątpliwości. Poczynione w oparciu o dodatkowy materiał dowodowy ustalenia dotyczące możliwości płatniczych wnioskodawcy w wielu przypadkach różniły się od danych zawartych we formularzu wniosku. Wystąpiły także liczne przypadki, w których strony nie ustosunkowywały się do wezwań Sądu i nie dostarczały żądanych informacji.
Problematyczną nadal pozostaje kwestia czy nie złożenie wniosku na formularzu przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej powinna skutkować pozostawieniem takiego wniosku bez rozpoznania stosownie do treści art. 252 § 2 u.p.s.a. w związku z § 2 ust. 3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. Nr 227, poz. 2245), czy też należy wezwać taki podmiot pod w/w rygorem do złożenia wniosku na formularzu PPPr. Również podobny problem pojawia się przy rozpoznaniu sprzeciwu od zarządzenia referendarza pozostawiającego wniosek bez rozpoznania na podstawie art. 252 § 2 u.p.s.a. (poprzedzonego przesłaniem stronie stosownego formularza wniosku), gdy wnioskodawca wraz ze sprzeciwem w dalszym ciągu nie składa wniosku na urzędowym formularzu.
Można się spotkać z rozbieżną praktyką odnośnie rozpoznawania kolejnych wniosków w przedmiocie prawa pomocy jakie składa ta sama strona, w tej samej sprawie pomimo, że nie ulega zmianie jej sytuacja finansowa i majątkowa. Nieuregulowana jest kwestia kto (sędzia sprawozdawca czy referendarz sądowy?) powinien oceniać czy zaistniały nowe okoliczności uzasadniające uwzględnienie wniosku i jakim rozstrzygnięciem powinno zakończyć się postępowanie zainicjowane tym wnioskiem w przypadku stwierdzenia tożsamości okoliczności przywoływanych przez stronę we wnioskach {odrzuceniem wniosku, rozstrzygnięciem merytorycznym referendarza sądowego czy przesłaniem do strony informacji (z powołaniem się na orzecznictwo sądowe), iż wniosek jako bezzasadny nie może podlegać rozpoznaniu?}.
Zauważyć należy, iż celem ustalenia, czy w sprawie istnieją przesłanki do przyznania prawa pomocy bardzo często wymagane było skorzystanie z możliwości zawartej w art. 255 u.p.s.a. i wezwanie strony do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów dotyczących stanu majątkowego i uzyskiwanych dochodów, gdyż oświadczenia zawarte we wniosku okazywały się niewystarczające bądź też budziły wątpliwości. Powyższy stan był również skutkiem wadliwie skonstruowanego formularza wniosku nie zawierającego m.in. danych dotyczących wydatków wnioskodawcy. Poczynione, w oparciu o dodatkowy materiał dowodowy, ustalenia dotyczące możliwości płatniczych wnioskodawcy w wielu przypadkach różniły się od danych zawartych we wniosku inicjującym postępowanie w przedmiocie prawa pomocy. Wystąpiły także liczne przypadki, w których strony nie ustosunkowały się do żądań Sądu i nie dostarczyły żądanych informacji. Sporadycznie wnoszono o przedłużenie terminu do ich dostarczenia i zazwyczaj określono termin, w którym będą mogły dostarczyć brakujące dokumenty. Wniosek o przyznanie prawa pomocy był rozpoznawany po upływie przedłużonego terminu. Natomiast brak dokumentów źródłowych uniemożliwiających ocenę wniosku pod względem spełnienia przesłanek warunkujących przyznanie prawa pomocy, skutkował odmową przyznania prawa pomocy.
Symptomatyczne jest także, iż wskutek zbyt ogólnego sformułowania w formularzu wniosku zakresów prawa pomocy strona, która początkowo żądała np. zwolnienia z wpisu sądowego od skargi, po otrzymaniu formularza wniosku żądała zwykle zwolnienia od kosztów sądowych i jednocześnie dość często wnosząc także o ustanowienie jej profesjonalnego pełnomocnika. Powyższe wynika z tego, że na formularzu strona nie ma możliwości złożenia wniosku o zwolnienie jedynie od wpisu sądowego, ponieważ w rubryce nr 4 strona ma możliwość zgłoszenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych albo o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych.
W wydziale III wnioski o przyznanie prawa pomocy pochodziły w zasadzie wyłącznie od osób fizycznych i najczęściej wpływały w sprawach z zakresu obowiązków meldunkowych, rzadziej w sprawach celnych i dotyczących działalności gospodarczej oraz z zakresu chorób zawodowych (w tym przypadku były to wnioski o ustanowienie adwokata). Spośród wnioskujących o przyznanie prawa pomocy największą grupę stanowili bezrobotni oraz osoby z niewielkimi dochodami z rent lub emerytur. O zwolnienie od kosztów często zwracały się osoby osadzone w zakładach karnych.
W większości spraw zachodziła konieczność zebrania od wnioskodawców dodatkowych wyjaśnień odnośnie ich stanu rodzinnego i majątkowego, przy czym dość często wnioskodawcy nie ustosunkowywali się lub ustosunkowywali się tylko częściowo do wezwań sądu o udzielenie określonych informacji lub przesłanie dokumentów, co zazwyczaj prowadziło do odmowy przyznania prawa pomocy. W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą niejednokrotnie obraz ich sytuacji majątkowej wynikający z nadesłanych dokumentów i udzielonych informacji pozostawał w sprzeczności z ich sytuacją przedstawioną we wniosku, zazwyczaj określaną na podstawie wykazanego w deklaracji podatkowej dochodu z tej działalności. Ponadto istniała wąska grupa podmiotów, które licznymi wnioskami o prawo pomocy, ponawianymi mimo ich rozstrzygnięcia (przy tożsamym stanie faktycznym), przyczyniały się do znaczącego wydłużenia postępowania sądowego.
Odnotowano przypadki, że strona niezadowolona z konkretnego pełnomocnika wyznaczonego przez właściwą radę wnioskowała o jego zmianę. W jednym przypadku skarżący odmówił udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi ustanowionemu z urzędu, o czym pełnomocnik poinformował Sąd i nie podjął żadnych czynności objętych zastępstwem prawnym.
Nieliczne są przypadki, gdy strona wnioskuje o przyznanie prawa pomocy przed rozpoczęciem postępowania sądowego (art. 243 § 1 p.p.s.a.). Merytoryczne rozpoznanie takiego wniosku uzależnione jest od skutecznego doręczenia skarżącemu decyzji organu odwoławczego, czyli od istnienia w obrocie prawnym decyzji lub innego aktu, czy czynności podlegającej zaskarżeniu do sądu.
Bardzo często strony, pomimo że były zwolnione od kosztów sądowych z mocy ustawy (dotyczy to zwłaszcza Wydziału IV), wnosiły o zwolnienie od ich ponoszenia, co skutkowało podjęciem w tym względzie postanowień o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego wszczętego takim wnioskiem.
Wniosek o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi strony składają najczęściej po otrzymaniu wezwania sądu do uiszczenia wpisu.
 
Uchybienia w działalności administracji.

	W okresie sprawozdawczym nie zaistniały sytuacje z art. 55 ust. 3 ustawy u.p.s.a., ani z art. 112, art. 154 i art. 155 cyt. ustawy.

















Rozdział II
Wybrane problemy orzecznictwa z zakresu właściwości Wydziału I

Zagadnienia proceduralne (Ordynacja podatkowa)

W sprawach z zakresu ustawy - Ordynacja podatkowa znaczącą problematykę stanowiły zagadnienia wysokości odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek w części przekraczającej wysokość podatku należnego za dany rok podatkowy, umorzenia zaległości podatkowej ze względu na interes publiczny, postępowania dowodowego, w tym kwestii ogólnych (zasady swobodnej oceny dowodów), jak też bardziej szczegółowych (konsekwencji dowodowych stwierdzenia nierzetelności ksiąg podatkowych) oraz zakresu zakazu reformationis in peius. 
W wyroku z dnia 5 lipca 2005 r. (sygn. akt I SA/Wr 2847/03), uchylającym zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W.Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że norma wynikająca z treści przepisu art. 53 § 2 Ordynacji podatkowej dopuszcza naliczanie odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy, podczas gdy od kwoty zobowiązania rocznego będą biegły odsetki liczone w odrębny sposób w zależności od wysokości kwoty zaległości rocznej. 
Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę… (Dz. U. nr 240, poz. 2063), wskazane odsetki od zaliczek biegną do dnia ich wpłacenia przez podatnika. Będą one więc biegły nadal po złożeniu zeznania rocznego, lecz od tej jedynie kwoty, która przekracza zobowiązanie roczne. Sąd zwrócił uwagę, że różny jest byt prawny odsetek od nieuiszczonych zaliczek na podatek i byt prawny odsetek od nieuiszczonego w terminie zobowiązania określonego przez organ, a zatem brak jest podstaw prawnych do naliczania odsetek za zwłokę od całej kwoty stwierdzonych zaliczek za okres, w którym część zaliczek uległa konwersji na zobowiązanie należne za rok podatkowy. 
Sąd podkreślił, że taka wykładnia tej regulacji zgodna jest z celem i ratio legis instytucji odsetek jako środka dyscyplinującego niesumiennych podatników, a jednocześnie nie naruszającego konstytucyjnej zasady równości opodatkowania. Ponadto interpretacja ta pozwala uniknąć dublowania ich naliczania zgodnie z poglądem, że zaliczki i zobowiązanie za rok to instytucje podatkowe, których zakres czasowy jest różny. Powyższa teza stanowi rozwinięcie utrwalonego w orzecznictwie sądów administracyjnych stanowiska, iż niedopuszczalne jest dublowanie okresów, za jakie naliczane są odsetki od zaliczek i od zobowiązania rocznego.
W wyroku z dnia 20 lipca 2005 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 103/04, WSA uchylił zaskarżoną decyzję, stwierdzając, że pojęcie interesu publicznego wyrażone w przepisie art. 67 Ordynacji podatkowej, dającym podstawę do umorzenia zaległości podatkowej, obejmuje działanie respektujące takie wartości jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy, sprawność działania aparatu państwowego oraz korektę błędnych decyzji. Wobec tego okoliczności spowodowane błędnym czy też opieszałym działaniem organów administracji państwowej przemawiają za uznaniem występowania interesu publicznego przy ocenie przesłanek umorzenia zaległości podatkowej. Działanie organów polegające na przeprowadzeniu  dwóch kontroli podatkowych o niemalże identycznym zakresie, prowadzących w końcowym efekcie do zakwestionowania dokonanego przez podatnika odliczenia (uznanego w trakcie poprzedniej kontroli za prawidłowe), godzi w zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowi jedną z okoliczności wypełniających pojęcie interesu publicznego. Nie kwestionując dyskrecjonalnego uprawnienia organu podatkowego do podjęcia decyzji w kwestii umorzenia bądź nie umorzenia zaległości nawet w przypadku, gdy organ ten stwierdzi istnienie interesu publicznego lub ważnego interesu podatnika w jej umorzeniu, Sąd zwrócił uwagę na to, że w ramach rozpoznawania wniosku o umorzenie zaległości podatkowej organ jest zobowiązany dokonać wszechstronnej oceny stanu faktycznego pod kątem występowania powyższych przesłanek zgodnie z treścią art. 121, art. 122 i art. 191 Ordynacji podatkowej. Nie może być uznana za wszechstronną ocena, która przy rozważaniu występowania przesłanki interesu publicznego nie uwzględnia okoliczności nieprawidłowego postępowania organów podatkowych poprzedzającego ustalenie podatnikowi zobowiązania podatkowego, przekształconego następnie w zaległość podatkową, której dotyczy wniosek o umorzenie.
W wyroku z dnia 19 maja 2005 r., zapadłym w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 2201/03, WSA orzekł, że przepisy Ordynacji podatkowej wymagają od organów podatkowych nie tylko zebrania materiału dowodowego, ale także jego oceny celem wyprowadzenia wniosków stanowiących podstawę przyjętego rozstrzygnięcia. Wykonanie tego obowiązku nie może ograniczać się do wskazania jedynie istnienia określonych faktów; koniecznym jest wskazanie, co te fakty mają dowodzić. Brak takiej analizy czyni niemożliwym ocenę zasadności podjętego rozstrzygnięcia i pozbawia stronę możliwości polemiki z przyjętym w decyzji poglądem.
Na uwagę zasługuje również wyrok z dnia 24 marca 2005 r. (sygn. akt I SA/Wr 907/03), w którym WSA orzekł, że zakaz reformationis in peius z art. 234 Ordynacji podatkowej, wyłączający pogorszenie sytuacji podatnika przez organ odwoławczy, należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „na niekorzyść strony” oznacza, iż finalne rozstrzygnięcie, w tym w szczególności wymiar zobowiązania podatkowego (wyrażony w wartościach bezwzględnych), nie może być wyższy w stosunku do tego, jaki nałożył na podatnika organ I instancji i w tym sensie pogarszać jego sytuacji materialnej. W omawianej sprawie organ odwoławczy nie uznał za koszt podatkowy jednego z wydatków mimo, że nie był on kwestionowany przez organ I instancji, jednakże w kwocie globalnej zmniejszył zakres obowiązków podatkowych spółki w stosunku do określonych decyzją I instancji. W takiej sytuacji – jak stwierdził Sąd - nie doszło do naruszenia zasady nie orzekania na niekorzyść strony w rozstrzygnięciu odwoławczym. 
 

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dominującą problematykę w orzecznictwie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu stanowiły zagadnienia związane z ustalaniem podatku od przychodów pochodzących ze źródeł nie ujawnionych i przychodów nie mających pokrycia w ujawnionych źródłach oraz - podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich - kwalifikowaniem uzyskiwanych przychodów do poszczególnych źródeł przychodów, zastosowaniem właściwych stawek podatkowych, kosztami uzyskiwania przychodów, korzystaniem przez podatników ze zwolnień, ulg 
i odliczeń. Przy rozstrzyganiu spraw dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych dokonano również interpretacji przepisów proceduralnych.
W wyroku z dnia 14 lutego 2005 r. (sygn. akt I SA/Wr 1201/03) Sąd orzekł, iż postępowanie w zakresie dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów (art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) jest postępowaniem specyficznym. Organ podatkowy po stwierdzeniu, że w ujawnionych i opodatkowanych lub zwolnionych od opodatkowania źródłach brak jest pokrycia na ponoszone przez podatnika wydatki, zobowiązany jest wykazać zakres brakującej kwoty, na podatniku zaś ciąży obowiązek wskazania źródeł finansowania tych wydatków. Złożone w tym zakresie przez podatników oświadczenia, bez należytego ich udokumentowania, muszą być poddane szczegółowej analizie zarówno co do faktu uzyskania określonych dochodów, ich wysokości, jak i twierdzeń, iż zostały opodatkowane albo zwolnione z opodatkowania. Sąd podkreślił, iż realizacja zasady prawdy obiektywnej, wyrażonej w art. 122 Ordynacji podatkowej, obliguje organy podatkowe do oceny przedłożonych dowodów i wskazania przesłanek wyprowadzonych z nich wniosków. Podniósł, że jakkolwiek w postępowaniu dotyczącym „nie ujawnionych źródeł” ciężar wykazania źródeł pochodzenia przychodów obciąża podatnika i od jego aktywności i staranności w gromadzeniu dowodów zależy wynik postępowania, to jednak rzetelna i obiektywna ocena przedłożonych dowodów jest obowiązkiem organów podatkowych.
W podobnej sprawie sygn. akt I SA/Wr 3378/03, w wyroku z dnia 20 września 2005 r., Sąd kontynuował linię orzecznictwa, podzielając pogląd dotyczący stosowania art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, że jeśli w postępowaniu podatkowym zostanie stwierdzone poniesienie wydatków przekraczających znacznie zeznany dochód, to na podatniku ciąży wykazanie, że wydatki te znajdowały pokrycie w określonych źródłach przychodów lub posiadanych zasobach. W takich przypadkach w interesie podatnika leży przedstawienie materiału dowodowego, z którego wynikałoby, że jego wydatki znajdowały pokrycie w źródłach przychodu już opodatkowanych lub wolnych od podatku.
Na uwagę zasługiwał wyrok z dnia 28 września 2005 r. (sygn. akt I SA/Wr 112/04), w którym Sąd wyraził pogląd, iż przepis art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wskazuje, w jakich okolicznościach osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje ulga uczniowska.
Sąd wskazał, że przepis art. 27c tej ustawy, regulujący warunki korzystania przez podatników z ulgi podatkowej - stanowiącej odstępstwo od konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania – winien być interpretowany w sposób ścisły, a kryteria ustawowe dające prawo do zwolnienia z opodatkowania rygorystycznie przestrzegane. Przyjął, że osoba współpracująca, którą jest żona podatnika pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracująca z nim przy prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadząc praktyczną naukę zawodu zatrudnionych w tym celu uczniów, nie należy do osób wymienionych w przepisie art. 27 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
W wyroku z dnia 25 lutego 2005 r.(sygn. akt I SA/Wr 1905/04)Sąd stwierdził m. in., że wydatek poniesiony w celu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (odrolnienia gruntów) może być kosztem uzyskania przychodów (art. 22 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie jest to bowiem wydatek „na nabycie” gruntów lub prawa użytkowania wieczystego gruntów, wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. l pkt l) lit. „a” tej ustawy, ani też nie wymieniono go w kosztach „związany z zakupem” w § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. nr 7, poz. 34 ze zm.). W opinii Sądu kosztami uzyskania przychodu będą tego rodzaju koszty, które nie składają się wprawdzie na cenę nabycia gruntu (lub prawa wieczystego użytkowania gruntów), lecz jednocześnie związane są pośrednio z faktem nabycia gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu. Taki właśnie charakter posiadają wydatki poniesione z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
W datowanym na dzień 23 lutego 2005 r. wyroku (sygn. akt I SA/Wr 1639/03) Sąd, powołując się na brzmienie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozstrzygnął, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody ze sprzedaży całości lub części składników majątku związanego w wykonywaną działalnością, nie będących nieruchomościami lub prawami, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8). Zdaniem Sądu, dokonując interpretacji w/w przepisu należy stwierdzić, że opodatkowaniu podlega sprzedaż tych składników majątku podatnika, których posiadanie wiąże się z faktem wykonywania działalności gospodarczej, bez względu na to, czy przedmioty takie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. W opinii Sądu ocena istnienia takiego związku winna być w każdej sprawie dokonywana indywidualnie, z uwzględnieniem charakteru prowadzonej działalności, przydatności owego składnika do prowadzonej działalności, częstotliwości jego wykorzystania, jak również zamiaru i celu, w jakim został on nabyty. Sąd stwierdził, iż zdarzyć się może, że za związany z działalnością uznany będzie przedmiot nigdy w jej ramach nie używany, ale nabyty w tym celu oraz taki, który został nabyty bez wskazania, iż służyć ma działalności, ale jest w niej wykorzystywany i to w dominującym zakresie.
Odnotowania wymaga także wyrok z dnia 15 marca 2005 r.(sygn. akt I SA/Wr 4154/02) w którym Sąd wyraził stanowisko, iż zasada memoriałowa, o której mowa 
w art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinna być przez podatnika stosowana w odniesieniu do wszystkich kosztów danego roku podatkowego, a nie może być stosowana incydentalnie. Z wyroku tego wynika, że podatnik powinien być konsekwentny w stosowaniu zasady określonej w art. 22 ust. 5 cyt. ustawy.


Podatek dochodowy od osób prawnych.

Aktualne były nadal podstawowe zagadnienia prawne występujące w tej grupie spraw i dotyczące przychodów z nieodpłatnych świadczeń, a także wpływająca bezpośrednio na podstawę opodatkowania problematyka kosztów uzyskania przychodu.
Do najistotniejszych wyroków zaliczyć należy – sporny pomiędzy organem podatkowym a podmiotem gospodarczym – problem zasadności przypisywania przez organy podatkowe spółkom kapitałowym przychodu z nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. l pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy wypłata dywidendy nastąpiła w terminie określonym w uchwale zgromadzenia wspólników o podziale zysku. Dokonując analizy tego przepisu, a także art. 191 § l Kodeksu spółek handlowych, w orzecznictwie sądowym przyjęto, iż w przypadku określenia w uchwale wspólników spółki z o. o. (o przeznaczeniu rocznego zysku do podziału) daty wypłaty zysku, niezależnie na jak odległy dzień została ona wskazana, za dzień wymagalności roszczenia o wypłatę dywidendy należy uznać tę właśnie datę, a nie dzień podjęcia uchwały. Jedynie w braku wskazania w uchwale daty wypłaty dywidendy, za dzień wymagalności roszczenia o jej wypłatę można przyjąć inny dzień przypadający po dacie uchwały, uwzględniając czas konieczny na przygotowanie jej wypłaty. Organy podatkowe pomijając fakt określenia w uchwale terminu wypłaty dywidendy, wadliwie przyjęły termin wymagalności roszczenia o jej wypłatę. Skoro jednak wspólnik uzyskał roszczenie o wypłatę zysku dywidendy i mógł się jej domagać dopiero po dniu określonym w uchwale, to do tej daty zysk był jedynie zapisem księgowym w bilansie spółki, a nie wierzytelnością jej wspólników. Pozostawienie go w spółce do tej daty nie rodziło roszczeń cywilnoprawnych wspólników, a więc nieuprawnionym był pogląd o otrzymaniu przez spółkę przychodu z nieodpłatnych świadczeń np. wyrok z dnia 12 kwietnia 2005 (sygn. akt I SA/Wr 2073/03) i wyrok z dnia 22 czerwca 2005 r. (sygn. akt I SA/Wr 2848/03).
Kolejnym istotnym zagadnieniem dotyczącym omawianej problematyki była kwestia przypisania do przychodów wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu przekazanych środków pieniężnych na powierniczy zakup nieruchomości na podstawie umowy zlecenia. Sąd analizując przepisy w tym zakresie, jak również nawiązując do istoty stosunku powierniczego, wskazał, że w następstwie zawartej umowy zlecenia powierniczego zleceniobiorca staje się nabywcą własności, która z prawnego punktu widzenia wchodzi do jego majątku, lecz spoczywa na nim  obowiązek późniejszego  przeniesienia własności  na  zleceniodawcę. A zatem zleceniobiorca działa wprawdzie we własnym imieniu, ale z gospodarczego punktu widzenia na rachunek zleceniodawcy. Oznacza to, że nabycie nieruchomości na podstawie umowy powierniczej nie ma charakteru nabycia definitywnego. Zleceniobiorca, stając się właścicielem nieruchomości, nie ma prawa dowolnie nią rozporządzać, traktując ją jako swoje aktywa majątkowe. W świetle przepisu art. 12 ust. l pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby można było zaliczyć określone świadczenie do kategorii świadczeń nieodpłatnych stanowiących źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu, musi dojść do stosunku prawnego, w wyniku którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, drugi natomiast to świadczenie otrzymuje, zwiększając w ten sposób swoje przychody objęte opodatkowaniem. Zatem dla celów podatkowych za nieodpłatne świadczenie może być uznane każde zdarzenie prawne lub gospodarcze w stosunkach między podmiotami, którego następstwem jest uzyskanie przez beneficjenta przysporzenia majątkowego o charakterze bezpłatnym. Wobec powyższych rozważań Sąd doszedł do wniosku, iż środki pieniężne przekazane na poczet wydatków niezbędnych do realizacji umowy zlecenia powierniczego zakupu nieruchomości nie mają waloru nieodpłatnego świadczenia (wyrok z dnia 2 czerwca 2005 r. sygn. akt I SA/Wr 3166/03).
Przedmiotem orzecznictwa sądowego była również wykładnia art. 16 ust. l pkt 25) lit.„a” omawianej ustawy. W ślad za wyrokiem NSA z dnia 5 grudnia 1997 r. sygn. akt I SA/Gd 768/97 Sąd podkreślił, że przepis art. 16 ust. l pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi zasadę, z której wynika, że wierzytelności odpisane jako nieściągalne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Wyjątkiem od tej zasady są wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 tej ustawy. Sąd stwierdził, iż skoro jest to wyjątek, to nie można go stosować - bez względu na obiektywnie występujące w danej sprawie okoliczności - do przypadków, w których nieściągalność należności jest wprawdzie wykazana, jednakże nie w sposób wymagany prawem. Skoro podstawą zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności jest zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych protokół, a podatnik takiego protokołu nie sporządził, to brak jest podstaw prawnych do uznania tych wydatków za koszty uzyskania przychodu (wyrok z dnia 27 września 2005 r. sygn. akt I SA/Wr 2863/03).

Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

W tej grupie spraw znaczna część zagadnień dotyczyła prawa do odliczenia podatku naliczonego od należnego.
W sprawie, w której wyrokiem z dnia 5 maja 2005 r. (sygn. akt I SA/Wr 986/03) WSA uchylił zaskarżoną decyzję organu drugiej instancji w przedmiocie określenia kwoty różnicy podatku od towarów i usług stanowiącej nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania, przedmiotem sporu było odliczenie z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach tzw. kosztów ogólnozakładowych, dotyczących jednocześnie sprzedaży opodatkowanej, sprzedaży zwolnionej i nie podlegającej podatkowi od towarów i usług. Przedmiotem sprzedaży były prawa autorskie do wydanej dokumentacji sieci telekomunikacyjnej oraz zgoda na budowę i eksploatacja kanalizacji sieci telefonicznej.  Sąd stwierdził, iż w sytuacji, gdy podatnik dokonuje sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług oraz sprzedaży, która jest zwolniona z tego podatku, i jednocześnie wykonuje czynności nie objęte zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, to nie mamy do czynienia ze stanem faktycznym odzwierciedlonym w dyspozycji przepisu art. 20 ust 1 wspomnianej wyżej ustawy (w brzmieniu obowiązującym w 2000 r.) i tym samym nie ma również podstaw do zastosowania ust. 3 art. 20 tej ustawy.
Z kolei w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem WSA z dnia 8 lutego 2005 r. (sygn. akt I SA/Wr 1112 – 1113 /03), którym uchylono decyzje pierwszej i drugiej instancji dotyczące podatku od towarów i usług za luty 2000 r., przedmiotem sporu była ocena z punktu widzenia przepisów art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego w związku z § 50 ust. 4 pkt 5) lit. „c” rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 109, poz. 1245 ze zm.) czynności cywilnoprawnych skarżącego, a to nabycia przez podatnika towaru na eksport od zakładu pracy chronionej. Zdaniem Sądu ustawa nie zabrania zakładom pracy chronionej dokonywania czynności cywilnoprawnych z innymi podmiotami prawa, w tym dokonującymi eksportu towarów, takich ograniczeń nie nakłada również procedura uszlachetniania czynnego stosowana zgodnie z przepisami art. 121 i nast. ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz. U. z 1997 r. Nr 23 poz. 117 ze zm.). Sąd stwierdził, iż niewątpliwie strony, kształtując czynności cywilnoprawne, otrzymały korzyść podatkową w postaci zwrotu podatku od towarów i usług, jednakże mając na uwadze fakt, iż ustawodawca stworzył taką możliwość, trudno czynić stronom zarzuty, iż z możliwości takiej skorzystały. W konsekwencji Sąd uznał, iż zastosowanie art. 58 oraz art. 83 Kodeksu cywilnego do oceny prawnej czynności podejmowanych w rozpatrywanej sprawie było zatem nieuzasadnione, co doprowadziło w konsekwencji do naruszenia § 54 ust. 4 pkt 5) lit „c” powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów.
W sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2005 r. (sygn. akt I SA/Wr 1620/03), uchylającym decyzje drugiej i pierwszej instancji w przedmiocie określenia za sierpień 2002r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy, przedmiotem sporu była zasadność odliczenia przez podatnika podatku naliczonego z faktury wystawionej i  otrzymanej po zarejestrowaniu się przez niego jako podatnika podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy czynności rodzące obowiązek podatkowy miały miejsce przed dokonaniem przez podatnika zgłoszenia rejestracyjnego VAT-7. W ocenie Sądu w sytuacji, gdy podatnik jest zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług w momencie otrzymania faktury, to może odliczyć podatek od towarów i usług naliczony wynikający z takiej faktury nawet, jeżeli nie był zarejestrowany w momencie nabycia usługi. Podatnik ma zatem prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktu powstania obowiązku podatkowego po drugiej stronie określonej transakcji; nie można bowiem abstrahować od  momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego, a skoro kwotą podatku naliczonego, stosownie do art. 19 ust. 2 wskazanej ustawy jest suma kwot określonych w fakturach stwierdzających nabycie towarów, to otrzymanie faktury przez nabywcę jest zdarzeniem istotnym z punktu widzenia momentu dokonania odliczenia podatku naliczonego, gdyż dopiero faktura kreuje podatek naliczony dla nabywcy. Sąd wskazał, iż należy odróżnić nabycie towaru (usługi, pobranie przedpłaty, zaliczki) od wystawienia faktury. Przewidziany przepisem art. 19 ust.1 ustawy o VAT termin „nabycie towaru”  nie odnosi się do momentu, od którego odliczanie  podatku naliczonego jest możliwe. Z punktu widzenia regulacji objętej art. 19 ust.1 ustawy podatkowej moment dokonania czynności opodatkowanej nie jest okolicznością istotną z punktu widzenia uprawnień podatkowych nabywcy towaru lub usługi, który dokonuje przedpłat (zaliczek). Prawo do obniżenia podatku należnego może być bowiem zrealizowane jedynie w czasie określonym w  art. 19 ust. 3, dla ustalenia którego decydujące znaczenia ma data otrzymania dokumentu (faktury lub dokumentu celnego). W konsekwencji przewidziane przepisem art. 19 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje – według Sądu - przy nabyciu towarów i usług i może być zrealizowane dopiero od daty otrzymania faktury dokumentującej czynność opodatkowaną, a nie w momencie dokonania takiej czynności. Sąd uznał, iż nieprawidłowe jest twierdzenie, że podatniczka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zaliczek uiszczonych przed datą rejestracji. Sąd podkreślił, iż taka wykładnia jest także zgodna z linią orzecznictwa ETS, który w swoich orzeczeniach stwierdzał, że powstanie prawa do odliczenia VAT ( np. w przypadku pierwszych wydatków inwestycyjnych) nie jest w żaden sposób uzależnione od formalnego rozpoznania statusu podatnika przez organy podatkowe (orzeczenie z 8 czerwca 2000r. , C-400/98 , Finanzamt Goslar vs Brigitte Breitsohl), i zgodził się z zaprezentowanym w powołanym wyroku NSA z dnia 29 września 2004 r. (sygn. akt FSK 733/04) poglądem, wedle którego przewidziane w art. 25 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym wyłączenie obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zgłoszenie rejestracyjne nie zostało dokonane przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, w którym podatnik otrzymał fakturę stwierdzającą nabycie towaru, z  którego to nabycia wywodzi prawo do obniżenia podatku należnego.
Z kolei w wyroku z dnia 27 lipca 2005 r. (sygn. akt I SA/Wr 2555/03), oddalającym skargę na decyzję w przedmiocie określenia spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązania w podatku od towarów i usług za grudzień 2002r. i ustalenia dodatkowego zobowiązania w tym podatku, Sąd rozstrzygnął sporną między stronami kwestię prawidłowości wykazania w rozliczeniu miesiąca grudnia 2002 r. nieotrzymanego zwrotu różnicy podatku wynikającego z rozliczenia za miesiąc listopad 2002 r. Sąd stwierdził, że podatnik dokonując rozliczeń kwot nadwyżek podatku naliczonego nad należnym między dwoma miesiącami – listopadem i grudniem, dokonuje niejako kompensaty pomiędzy występującą w listopadzie kwotą nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu a zobowiązaniem w podatku od towarów i usług za grudzień. Sytuacja taka byłaby możliwa, gdyby w listopadzie strona skarżąca wykazała kwotę nadwyżki podatku do przeniesienia na następne okresy (art. 21 ust. 1 ustawy). Z tego uprawnienia podatnik korzysta poprzez odpowiednie wypełnienie deklaracji rozliczeniowej VAT-7, w której kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym powinien wykazać w pozycji „kwota do przeniesienia na kolejne okresy”. Organ podatkowy nie może zastąpić podatnika i mimo, iż wykazał on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy, nie może wbrew jego woli, zadysponować tą nadwyżką do przeniesienia jej na przyszły okres rozliczeniowy.
W wyroku wydanym w dniu 31 sierpnia 2005 r. (sygn. akt I SA/Wr 1922/03) Sąd – uchylając decyzję drugiej instancji – odniósł się do spornej między podatnikiem a organami podatkowymi oceny czynności polegającej na wywozie za granicę Rzeczypospolitej Polskiej surowców (osłon) zakupionych przez podatnika od podmiotu niemieckiego, które w przerobie okazały się wadliwe, uznanej przez nią za sprzedaż eksportową, a potraktowanej przez organy podatkowe za zwrot towarów do sprzedawcy. Spór między stronami sprowadzał się do ustalenia, czy wywóz ten nastąpił w wykonaniu czynności określonych w art. 2 ustawy od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Sąd uznał, iż brak było podstaw do uznania czynności za eksport towarów w rozumieniu art. 4 pkt 4) ustawy od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, bowiem wywóz towarów nie nastąpił w wykonaniu czynności z art. 2 ust. l lub ust. 3 tej samej ustawy, gdyż z samego faktu wystawienia faktury, w której wykazano określoną ilość towarów, nie można wywodzić, że potwierdza ona cywilnoprawną czynność jaką jest sprzedaż, jeżeli okoliczności faktyczne tego nie potwierdzają. Nie zaszły zatem podstawy do uwzględnienia zarzutów skargi dotyczących naruszenia art. 4 pkt 4) ustawy od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i art. 191 Ordynacji podatkowej w części dotyczącej zwrotu do sprzedawcy wadliwych surowców. Sąd odniósł się jednocześnie do sprawy zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu w/w surowców, które następnie zostały w wyniku reklamacji zwrócone zagranicznemu dostawcy. Dla oceny poprawności rozstrzygnięcia organów podatkowych w tym zakresie, za niezbędne Sąd uznał odwołanie się do uregulowań § 10 a wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 121, poz. 1296 ze zm.) i obowiązującym od dnia l stycznia 2001 r. Jako generalną zasadę ustanowioną tym przepisem Sąd przyjął zwrot zapłaconego z tytułu importu podatku na wniosek podatnika złożony w urzędzie skarbowym. W pkt l) ust. 6 § 10 a rozporządzenia prawodawca wskazał jednak, że zwrot podatku nie dotyczy kwot podatku naliczonego, o które przysługiwało podatnikowi prawo do pomniejszenia podatku należnego. Zatem jeżeli na ogólnych zasadach podatnikowi takie prawo przysługiwało, to nie może on – wedle Sądu – ubiegać się o zwrot podatku w trybie powołanego § 10 a, bowiem „skorzystałby” podwójnie: raz, odliczając podatek naliczony, a następnie, występując o jego zwrot w tym dodatkowym trybie. W ocenie Sądu ratio legis takiego rozwiązania wydaje się oczywiste: podatnicy, którzy dokonali importu towarów, a towary te miały służyć czynnościom opodatkowanym, nie muszą korygować „odliczonego" podatku naliczonego z tytułu importu i występować o zwrot do urzędu skarbowego (zarówno bowiem „odliczenie" podatku naliczonego, jak i zwrot na wniosek powodują, że podatnik nie ponosi ekonomicznego kosztu zapłaconego wcześniej podatku). Sąd stwierdził, iż inna wykładnia w/w regulacji musiałaby zakładać nieracjonalność prawodawcy: podatnik, który odliczył podatek naliczony z tytułu importu towarów, bowiem miały one służyć czynnościom opodatkowanym, a które następnie w ramach reklamacji zwrócił za granicę, zobowiązany jest nie tylko do skorygowania tego podatku, ale również nie ma prawa do ubiegania się o jego zwrot w trybie cyt. § 10 a. Organy podatkowe w toku postępowania ustaliły, że w zakwestionowanych przypadkach podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego z dokumentów celnych z tytułu importu surowców w grudniu 2000 r., a zwrot wadliwych towarów (błędnie traktowany jako eksport) wykazał zgodnie z datami potwierdzenia wywozu znajdującymi się na dokumentach celnych w rozliczeniu za styczeń 2001 r.
Z kolei w problematyce orzeczniczej odnośnie spraw z zakresu podatku akcyzowego na szczególną uwagę zasługuje rola, jaką przy ustalaniu przedmiotu opodatkowania pełnią opinie organów statystycznych oraz czynności podmiotów gospodarczych.
W sprawie o sygn. akt I SA/Wr 3177/03 WSA, w wyroku z dnia 19 lipca 2005r., oddalającym skargę na decyzję w przedmiocie zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiące od lutego do maja 2002 r., odniósł się do spornej między stronami kwestii, czy fakt przepakowania zakupionej przez skarżącego hurtowo w zakładach tytoniowych krajanki tytoniowej, po jej przepakowaniu w mniejsze opakowania posiadające własną nazwę handlową i opatrzone etykietą „Palenie tytoniu powoduje raka i choroby serca”, stanowił podstawę do zmiany zaklasyfikowania tego wyrobu do wyrobów akcyzowych i czy w związku z tym można uznać skarżącego za producenta wyrobu, co skutkuje powstaniem po jego stronie obowiązku podatkowego w zakresie podatku akcyzowego. Powołując ustalenia organów podatkowych, tj. opinie Głównego Urzędu Statystycznego, a także wydaną w oparciu o nią opinię urzędu statystycznego wystawioną dla podatnika,  Sąd stwierdził, iż krajanka tytoniowa w opakowaniach od 40 do 250 gram sprzedawana z przeznaczeniem do sporządzania papierosów tzw. skrętów, mieści się w grupowaniu PKWiU 16.00.12-30 „tytoń do palenia”, a wg klasyfikacji SWW 2553-4 „wyroby tytoniowe krajowe pozostałe”. Sąd podzielił stanowisko organów, że rozważanie przez skarżącego krajanki tytoniowej na mniejsze porcje, pakowanie, umieszczanie etykiet z nadaniem nowej, własnej nazwy wyrobowi, opatrzenie obowiązującym ostrzeżeniem o szkodliwości palenia, jest działalnością wytwórczą, ponieważ zostaje ukształtowany wyrób o nowej jakości handlowej i nowej wartości rynkowej. Z tego też względu za prawidłowe przyjął stanowisko organów orzekających obu instancji, że w wyniku przepakowania przedmiotowego towaru stanowiącego półprodukt – krajanka tytoniowa, zakupionego w zakładach tytoniowych jako towaru niepodlegającego (symbol SWW 2553-2) podatkowi akcyzowemu, w opakowania jednostkowe zawierające od 40 – 250 gram, którym nadano nazwę i zaopatrzono o etykietę ostrzegającą o szkodliwości palenia, powstał nowy towar przeznaczony do samodzielnego sporządzania papierosów tzw. skrętów, mieszczący się w grupowaniu PKWiU 16.00.12-30 „tytoń do palenia”, symbol SWW 2552-4 „wyroby tytoniowe krajowe pozostałe”, podlegający podatkowi akcyzowemu, natomiast skarżący jako wytwórca tego nowego, zarówno pod względem formy jak i celu, któremu miał służyć, towaru, jest jego producentem, w związku z czym, na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ciąży na nim obowiązek w zakresie akcyzy. 

Sprawy z zakresu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
	
Problematyka orzecznicza odnośnie spraw z zakresu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczyła przede wszystkim skarg na decyzje ustalające zobowiązanie w podatku od nieruchomości, ustanawiania (pobierania) opłat za czynności urzędowe, jak i naliczania wysokości podatków i opłat.
	W wyroku z dnia 6 maja 2005 r. (sygn. akt I SA/Wr 3279/03) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, że ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r., obejmuje opodatkowaniem budynki i ich części, zaś za podatników uznaje również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie między innymi wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości. Sąd orzekł, że - w stanie prawnym obowiązującym w 2003 r. - podatnikiem podatku od nieruchomości jest także posiadacz nieruchomości lub jej części albo obiektu budowlanego lub jego części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (art. 3 ust. l pkt 4 ustawy podatkowej). Ustanowienie przesłanki objęcia osoby obowiązkiem podatkowym, w postaci posiadania części nieruchomości sprawia, że dotyczy ona (przesłanka) także skarżącej, która na podstawie zawartej z gminą umowy posiada garaż, będąc niewątpliwie posiadaczem części gminnej nieruchomości. Według Sądu, wobec braku ustawowej definicji pojęcia „posiadacz” miarodajne w tym zakresie jest określenie posiadacza według art. 336 Kodeksu cywilnego, stosownie do którego posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Zdaniem Sądu za takim odwołaniem przemawia analiza art. 3 omawianej ustawy podatkowej, który posługuje się pojęciami cywilnoprawnymi dla określenia podatników podatku: właściciel, posiadacz samoistny, użytkownik wieczysty gruntu oraz posiadacz. W konsekwencji stwierdzono, że wbrew wywodom skargi, posiadacz rzeczy nie musi być jej właścicielem, skoro może faktycznie rzeczą władać jak zastawnik, użytkownik czy najemca.
	W wyroku z dnia 22 lutego 2005 r. (sygn. akt I SA/Wr 1566/03) przedmiotem sporu było objęcie podatkiem od nieruchomości budynku, wykorzystywanego przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych do prowadzenia działalności oświatowej (budynek stanowił własność tejże szkoły). Sąd stwierdził, iż przedmiotowemu zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od nieruchomości, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podlegają „nieruchomości lub ich części zwolnione od podatku od nieruchomości na podstawie odrębnych ustaw”. Podkreślił, że przy odczytywaniu treści przepisów w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości „na podstawie odrębnych ustaw” jako wykładnię podstawową należy przyjąć wykładnię gramatyczną oraz, że przepisów w sprawie ulg i zwolnień podatkowych nie należy interpretować (stosować) rozszerzająco. Stosując powyższe reguły interpretacyjne do art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który brzmi: „szkoły i placówki publiczne oraz organy prowadzące te szkoły i placówki są zwolnione z podatków oraz opłat z tytułu odpowiednio: zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych”, Sąd stwierdził, że tym przepisem ustawodawca uzależnił stosowanie zwolnienia w podatku od nieruchomości od spełnienia łącznie następujących warunków:
- warunku podmiotowego, tj. podmiotem opodatkowania jest szkoła lub placówka publiczna;
- warunku przedmiotowego, tj. przedmiot opodatkowania musi być w zarządzie, użytkowaniu lub użytkowaniu wieczystym.
W opinii Sądu, jeżeli ustawodawca cytowanym przepisem wyraźnie zwolnił od podatku od nieruchomości szkoły i placówki publiczne, odnosząc to do nieruchomości pozostających w ich zarządzie, użytkowaniu lub użytkowaniu wieczystym, to w sytuacji, gdy szkoła (placówka) jest właścicielem nieruchomości powinna ona zatem opłacać podatek od nieruchomości. Powyższe, zdaniem Sądu, należy odnieść również do szkół i placówek niepublicznych oraz organów prowadzących te szkoły lub placówki, co do których stosuje się - na mocy art. 90 ust. 7 ustawy o systemie oświaty - również zwolnienie z podatków i opłat, 
o których mowa w art. 81 w/w ustawy. W świetle powyższego Sąd stwierdził, iż organy podatkowe prawidłowo ustaliły stronom podatek od nieruchomości z tytułu własności budynku posadowionego na gruncie będącym w ich użytkowaniu wieczystym.

Sprawy budżetowe i finansowe, w tym dotyczące samorządu terytorialnego. 

	Odnośnie powołanej wyżej problematyki orzeczenia Sądu dotyczyły, podobnie jak w roku poprzednim, przede wszystkim zakresu kompetencji poszczególnych organów do podejmowania uchwał dotyczących spraw budżetowych i finansowych oraz nadzoru nad uchwałami podjętymi w tych sprawach.
W wyroku z dnia 30 sierpnia 2005 r. (sygn. akt I SA/Wr 262/05) Sąd wyraził podgląd, że ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych nie określa szczegółowo zasad gospodarki finansowej funduszy celowych, gdyż jest to materia ustawy tworzącej dany fundusz, a także rozporządzenia wykonawczego wydanego przez ministra nadzorującego państwowy fundusz celowy w porozumieniu z Ministrem Finansów. Ustawa ta stanowi jedynie, iż podstawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy oraz, że gospodarka ta podlega wymogom i rygorom dyscypliny finansów publicznych. Regulacje ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustanawiające cztery rodzaje funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, mające charakter szczególny w stosunku do ustawy o finansach publicznych, stanowią przykład enumeracji pozytywnej, zawierają bowiem zamknięty katalog przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wśród których brak przepisu zezwalającego na zaplanowanie przychodów z tytułu dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bowiem ustawa tworząca fundusze takiej pomocy nie przewiduje. Mając na uwadze powyższe Sąd oddalił skargę Rady Miasta na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzającą niezgodność z prawem części uchwały Rady, na mocy której dokonano zmian w budżecie miasta w części dotyczącej zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r., w następstwie czego po stronie przychodów tego funduszu ujęto dotację z budżetu miasta. 

































Rozdział III
Wybrane problemy orzecznictwa z zakresu właściwości Wydziału II.

Sprawy z zakresu prawa budowlanego.

W sprawach o symbolach 601 z poprzedniego okresu pozostało 718 spraw, wpłynęło 347 spraw, zaś załatwiono 635 spraw, w tym na rozprawach 468 (z tego 128 skarg uwzględniono a 293 oddalono).  
W sprawach z zakresu prawa budowlanego dużą grupę spraw stanowiły skargi na decyzje w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych lub ich części oraz rozbiórki obiektu budowlanego.
	Zagadnienia poruszane w orzecznictwie występują w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.). W uzasadnieniach podjętych przez WSA we Wrocławiu w 2005 r. wyroków, a dotyczące powyższej ustawy, widoczne jest uwzględnienie dotychczasowych poglądów doktryny i praktyki orzeczniczej. 
	 W dalszym ciągu wątpliwości budzą stosowanie przez organy nadzoru budowlanego przepisu art. 51 ustawy - Prawo budowlane. 
Jako przykład orzeczenia, zapadłego na tle stosowania powyższego artykułu można wskazać wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2005 r. (II SA/Wr 1549/02), którym uchylono zarówno decyzje I i II instancji, podjęte na podstawie art. 51 ust. 1a Prawa budowlanego, jak i postanowienie podjęte na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, nakazujące przedłożenia określonych dokumentów w celu doprowadzenia rozpoczętej budowy do stanu zgodnego z prawem. W uzasadnieniu tego wyroku wyrażono pogląd, że decyzja wydana na postawie art. 51 ust. l pkt 2 Prawa budowlanego nie może ograniczyć się do nakazania inwestorowi, właścicielowi lub zarządcy przedłożenia określonej dokumentacji, ekspertyz i ocen, ale musi wskazywać na konkretne czynności faktyczne mające na celu doprowadzenie wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem. 
Przy wydawaniu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. l pkt 2 Prawa budowlanego organ nadzoru budowlanego powinien wziąć w pierwszym rzędzie pod uwagę, czy projekt budowlany spełnia wszelkie wymogi wynikające z przepisów prawa budowlanego, w tym także przepisów regulujących wymogi techniczno-budowlane, jakie obowiązują w budownictwie. W sposób precyzyjny i jednoznaczny należy pod tym względem ocenić całość dokumentacji złożonej przez inwestora i po punkcie wskazać, które rozwiązania architektoniczno-projektowe nie odpowiadają prawu (z przytoczeniem odpowiednich przepisów) oraz w jakim kierunku powinna nastąpić ich zmiana. Przykładowo, jeśli ganek zbliża się do granicy działki sąsiedniej na odległość mniejszą niż pozwalają na to przepisy, należy nakazać doprowadzenie projektu tego ganku do stanu zgodnego z prawem poprzez bądź zmianę jego usytuowania, bądź też w jakikolwiek inny sposób przyjęty przez inwestora, który będzie miał w kwestii wyboru rozwiązania głos decydujący, pod warunkiem, że to rozwiązanie nie naruszy prawa. Organ nie może bowiem narzucać inwestorowi szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych czy architektonicznych w sytuacji, gdy możliwe są różne sposoby usunięcia niezgodności projektu budowlanego z prawem.
Co do stosowania art. 51 ust. 1 Prawa budowlanego Sąd odniósł się również w wyroku z dnia 10 sierpnia 2005 r. (sygn. akt II SA/Wr 2524/02). Uwzględniając skargę, wskazano w uzasadnieniu tego wyroku, że w art. 51 ust. 1 mogą zaistnieć dwie sytuacje. 
Pierwsza, gdy organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że ze względu na wymagania przepisów prawa, w danym stanie faktycznym wstrzymane roboty nie mogą być kontynuowane. Ma on tutaj obowiązek wydać decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót bądź rozbiórkę obiektu lub jego części.
Druga sytuacja ma miejsce w razie stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego, że istnieje możliwość kontynuowania robót budowlanych. W tej sytuacji organ zobowiązanym jest nałożyć decyzją obowiązek wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem i uzyskania pozwolenia na ich wznowienie, określając termin wykonania tych czynności. 
Spójnik „albo” użyty w przepisie art. 51 ust. 1 Prawa budowlanego wprowadza konstrukcję alternatywy rozłącznej. Z punktu widzenia logiki formalnej alternatywa rozłączna jest to zdanie złożone, które stwierdza, że ze zdań składowych jedno i tylko jedno jest prawdziwe. Jeżeli zatem ust. 1 art. 51 mówi o nakazie rozbiórki (bądź zaniechanie dalszych robót budowlanych) albo nakazie wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem, to przepis ten ma tylko wtedy zastosowanie, gdy nie jest możliwe kontynuowanie dalszych robót budowlanych albo, gdy takiej możliwości organ nadzoru budowlanego nie stwierdzi. W rozpatrywanej sprawie organ I instancji uznał, że obie te sytuacje występują łącznie, co stanowi naruszenie prawa materialnego, tj. art. 51 ust. 1 Prawa budowlanego.
Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 można nałożyć obowiązek wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem i uzyskania pozwolenia na ich wznowienie oraz określenie terminu wykonania tych czynności. Czynnością taką nie może być jednak zgoda współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, gdyż kwestią stosunków panujących pomiędzy współwłaścicielami i co do sposobu korzystania przez nich z tej nieruchomości, jak i zgody na dokonywanie określonych czynności, zajmują się sądy powszechne, a nie organy nadzoru budowlanego. Ratio legis art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane polega na doprowadzeniu wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, ale w aspekcie przepisów prawa administracyjnego, a nie cywilnego. Roboty budowlane w obiekcie stanowiącym współwłasność może być zgodna z prawem z punktu widzenia prawa administracyjnego, co nie oznacza, że jednocześnie nie narusza praw współwłaścicieli. Naruszenie praw współwłaścicieli może być dochodzone przed sądem powszechnym. 
Sąd uznał za błędną konieczność przedłożenia przez inwestora dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jako warunku niezbędnego do uzyskania pozwolenia na wznowienie robót budowlanych na podstawie art. 51 ust. 1a Prawa budowlanego (na który wskazuje w uzasadnieniu decyzji organ I instancji).
W uzasadnieniu wyroku z dnia 25 lutego 2005 r. (sygn. akt II SA/Wr 1170/02) stwierdzono, iż wedle art. 51 Prawa budowlanego w związku z art. 50, w sytuacji zaistnienia przypadków innych niż określone w art. 48, właściwy organ, stwierdzając, że inwestycja została prowadzona bez wymaganego pozwolenia albo zgłoszenia lub w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska lub w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu bądź w przepisach wydaje decyzję: nakazującą zaniechanie dalszych robót bądź rozbiórkę obiektu lub jego części albo nakładającą obowiązek wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem i uzyskania pozwolenia na ich wznowienie oraz określającą termin wykonania tych czynności.
Organ nadzoru budowlanego dysponuje całym wachlarzem działań, łącznie z możliwością nakazania rozbiórki obiektu lub jego części, aby doprowadzić inwestycję, prowadzoną ze znacznym odstępstwem od zatwierdzonego pozwolenia na budowę, do stanu zgodnego z decyzją zatwierdzającą ten projekt oraz z prawem. Zatem na organie administracji spoczywa obowiązek rozważenia, jaką instytucję z art. 51 Prawa budowlanego należy zastosować w sprawie, szczegółowo uzasadniając wybrany instrument z katalogu, jaki w powyższym przepisie dał ustawodawca nadzorowi budowlanemu dla rozstrzygnięcia stanu faktycznego zaistniałego w sprawie. W sytuacji, gdy inwestycja została zrealizowana ze znacznym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego, skarżone decyzje nakazują zamurowanie otworów okiennych, drzwi wejściowych na zewnętrznej ścianie budynku, a z akt sprawy wynika, iż budynek posiada otwory okienne od strony elewacji frontowej, czyli tej, której dotyczy skarżony nakaz. Kompetentne organy nadzoru budowlanego powinny rozważyć przede wszystkim, czy po wykonaniu nałożonych w kwestionowanych decyzjach obowiązków, budynek nie traci charakteru domu mieszkalnego, zawierającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, uwzględniając przy tym przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich ujmowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 ze zm.).
W rozpatrywanej sprawie w szczególności należy wziąć pod uwagę przepis § 57 rozdziału 2 („oświetlenie i nasłonecznienie”), zgodnie z którym pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie naturalne, dostosowane do przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunków określonych w § 13 oraz w Polskich Normach. 
	Na tle stosowania art. 51 Prawa budowlanego wyłoniła się jeszcze jedna istotna kwestia, która została poruszona we wspomnianym już wyroku z dnia 9 lutego 2005 r. (II SA/Wr 1549/02), a mianowicie stosowania przepisu art. 5 Prawa budowlanego. Sąd stwierdził bowiem, iż organy w niniejszej sprawie w ogóle nie zajęły się kwestią zgodności rozwiązań projektowych z przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami, w zakresie określonym tym artykułem. Z naruszeniem wspomnianych przepisów organ nadzoru budowlanego zobowiązał inwestora do dostarczenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót budowlanych związanych z rozbudową i nadbudową istniejącego budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie wykonanych już robót jak i robót pozostałych do zakończenia, bez uwzględnienia jakichkolwiek uwarunkowań wynikających z analizy projektu budowlanego i przepisów prawa budowlanego. Powoduje to, że inwestor uzyskał pełną dowolność w zakresie korekty projektu, pomimo, że skarżąca wskazywała na niezgodność wykonanej inwestycji z projektem i przepisami prawa. 
	Jeśli zachodzi potrzeba dostosowania budowy do wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich (art. 5 ust. l pkt 6 i ust. 2 ustawy – Prawo budowlane), należy w sposób szczegółowy wymagania wynikające z przepisów, w tym techniczno-budowlanych, obowiązujących Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej, wyartykułować, a nie w sposób ogólnikowy zobowiązać do dostarczenia inwentaryzacji powykonawczej. Przez osoby trzecie w procesie budowlanym należy rozumieć zarówno sąsiadów inwestycji, jak i inne osoby, które w związku z działalnością inwestycyjną lub w jej następstwie doznają albo mogą doznać ograniczeń lub uciążliwości o charakterze przykładowo wskazanym w art. 5 ust. 2 ustawy. Ochrona ta zgodnie z ust. 2 obejmuje w szczególności: zapewnienie dostępu do drogi publicznej, ochronę przed pozbawieniem możliwości z korzystania wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi itd.
Na naruszenie art. 5 Prawa budowlanego i konieczność zbadania przez organy nadzoru budowlanego, czy zamierzona inwestycja nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich, jak i wymagań dotyczących ochrony środowiska (art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego) Sąd wskazał w wyroku z dnia 18 listopada 2005 r. (sygn. akt II SA/Wr 443/04), którym uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu stwierdzono m.in., iż w sprawie, w której charakter planowanej inwestycji wskazywał na to, że może ona oddziaływać na środowisko i być uciążliwa dla właścicieli sąsiednich działek, szczegółowo i wnikliwie powinno zostać przeprowadzone postępowanie wyjaśniające i dowodowe w odniesieniu do oceny oddziaływania na środowisko. Jak dalej wskazał Sąd, dla określenia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6) Prawa budowlanego należało mieć na uwadze charakter i usytuowanie zamierzonej inwestycji, istniejącą zabudowę na sąsiednich działkach i możliwość oddziaływania na warunki korzystania z tej zabudowy, z którymi wiąże się nasłonecznienie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Brak rozważań w powyższym zakresie stanowi naruszenie prawa materialnego, tj. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 6) i ust. 2 Prawa budowlanego, jak i procedury administracyjnej - przepisu art. 7, art. 77 § 1, art. 107 § 3 kpa, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy.
Na tle regulacji zawartych w art. 5 i art. 6 Prawa budowlanego wyłoniło się jeszcze jedno zagadnienie prawne, a mianowicie czy właściciele nieruchomości lokalowej, sąsiedniej względem nieruchomości inwestora, mają przymiot strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej zabudowę części korytarza w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2005 r. (sygn. akt II SA/Wr 1398/02) Sąd uchylił decyzję organu II instancji, podjętą na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 w związku z art. 105 § 1 kpa o umorzeniu postępowania odwoławczego, wskazując, iż w rozpatrywanej sprawie skarżący jako właściciel nieruchomości lokalowej, sąsiedniej względem nieruchomości inwestora, zgłosił konkretne, indywidualne i aktualne potrzeby, które w powiązaniu z treścią przepisów kodeksu cywilnego stanowiły o przysługiwaniu mu interesu prawnego, a więc pozycji strony postępowania administracyjnego. Właściciel lokalu odrębnego jest właścicielem nieruchomości sąsiedniej dla nieruchomości inwestora, nie zaś podmiotem niesamodzielnym jak spółdzielca lub najemca, którego interesy pośrednio realizuje właściciel nieruchomości. Właścicielom nieruchomości lokalowych przysługują bowiem dwa powiązane ze sobą prawa, czyli prawo własności lokalu oraz udział we współwłasności wspólnych części nieruchomości. Ponadto stwierdzono, iż ustawa o własności lokali nie reguluje uprawnień i obowiązków członka wspólnoty ze względu na przysługującą mu własność lokalu, lecz określa je art. 140 kc, zaś w zakresie tzw. prawa sąsiedzkiego art. 144 i nast. kc., a ochronę tego prawa reguluje art. 222 kc, lecz może ona znaleźć wyraz także w przepisach prawa budowlanego (właściciel jako tzw. osoba trzecia, art. 5 i art. 6 Praw budowlanego). W tej sytuacji organ odwoławczy powinien rozpoznać sprawę od początku merytorycznie, zgodnie z zasadą dwuinstancyjności (art. 15 k.p.a.) oraz rozstrzygnąć w jeden ze sposobów określonych w art. 138 § l i § 2 k.p.a.
	Sąd stwierdził nadto, iż w sytuacji, gdy skarżący uznany został przez organ pierwszej instancji za stronę i działając w tym charakterze, to jest w imieniu własnym, wniósł odwołanie od wydanej przez ten organ decyzji, niezrozumiałe były rozważania organu odwoławczego na temat prawnej możliwości działania w niniejszej sprawie przez skarżącego w charakterze reprezentanta innej strony, tj. wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota ta przecież nie uczestniczyła w dotychczasowym postępowaniu, ani nie wniosła odwołania. Przypisanie zaś stronie odwołującej się dodatkowego upoważnienia do bycia przedstawicielem strony, było zupełnie obojętne dla oceny, czy sama skarżąca miała przymiot strony, podobnie jak byłyby obojętne wszelkie inne cechy skarżącej jako podmiotu prawa nie związane z potrzebą oceny, czy przymiot ten posiada. 
Sąd zauważył, że wspólnota mieszkaniowa oznacza pewien związek pomiędzy właścicielami lokali odrębnych, jednak wyłącznie z uwagi na przysługującą im współwłasność części wspólnych nieruchomości i jedynie w celu zapewnienia należytego współdziałania i ochrony interesów wspólnych tych współwłaścicieli, tj. odnoszących się do przedmiotu współwłasności. Z samej zatem istoty tej wspólnoty wynika, że nie organizuje ona interesów w odniesieniu do poszczególnych lokali stanowiących odrębną własność każdego z nich. Wspólnota mieszkaniowa nie zawłaszcza zatem sfery możności działania właścicieli lokali w obrębie interesów przysługujących im z uwagi na własność lokalu odrębnego. Mogą oczywiście istnieć płaszczyzny wspólnoty i właścicieli lokali bądź występować kolizje wspólnych interesów. Nie ma zaś schematu, że jeżeli na nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością inwestora funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, to stroną jest zawsze i jedynie tylko ta wspólnota jako podmiot reprezentujący właścicieli lokali i wyłączający ich możność samodzielnego działania w postępowaniu administracyjnym w charakterze strony.
Godne zainteresowania jest również zagadnienie nakazania rozbiórki obiektu budowlanego w oparciu o przepis art. 48 Prawa budowlanego. W wyroku z dnia 18 lutego 2005 r. (II SA/Wr 2883/02) Sąd stwierdził, iż organy orzekające w tej sprawie uwzględniając, iż inwestor w dniu 11 sierpnia 1997 r., korzystając z ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach remontów i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi, dokonał zgłoszenia odbudowy obiektu zniszczonego w czasie powodzi i stwierdzając, że realizowany obiekt nie odpowiada w swych wymiarach, kubaturze i ilości kondygnacji obiektowi odtwarzanemu, nie zakwestionowały faktu, że roboty budowlane przy obiekcie realizowane są na podstawie zgłoszenia dokonanego w trybie art. 6 ust. l powołanej wcześniej ustawy. Konsekwencją zaakceptowania tej okoliczności jest konieczność uwzględnienia szczególnej regulacji, wskazanej powyżej, w dalszych czynnościach, w tym w czynnościach orzeczniczych.
Ustawa o szczególnych zasadach remontów i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi w art. 3 pkt 2 definiuje pojęcie „odbudowa” stanowiąc, że należy przez to rozumieć odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub części w miejscu i o wymiarach obiektu odtwarzanego, jeżeli odtworzeniu podlegają jego elementy konstrukcyjne. Stwierdzenie przez organy w sposób nie budzący wątpliwości faktu, że inwestor naruszył ten warunek ustawowy, odstępując od parametrów wymiarowych odtwarzanego obiektu, stanowiącego w istocie odstąpienie od warunków określonych w przepisach (w tym przypadku w art. 3 pkt 2 powołanej ustawy) powinno być ewentualnie rozważone w odniesieniu do postanowień art. 50 ust. l pkt 3 in fine i art. 51 ustawy - Prawo budowlane, w zależności od oceny organu prowadzącego postępowanie co do możliwości kwalifikowania jako istotnego sposobu w jaki wykonywane roboty budowlane odbiegają od warunków określonych w przepisach. W ustawie - Prawo budowlane wskazane bowiem zostały instrumenty prawne, które mają zastosowanie w sytuacjach innych niż te, które objęto normą art. 48 tej ustawy.
Kolejną kwestią, która wyłoniła się w orzecznictwie jest uzyskiwanie przez inwestora pozwolenia na użytkowanie. W wyroku z dnia 18 lutego 2005 r. (sygn. akt II SA/Wr 1485/02) Sąd stwierdził, iż na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie (art. 36 ust. 1 pkt 5 i art. 55 ust. 1 i pkt 1 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2000 r. Nr 105, poz. 1126) istotne dla organu są okoliczności wynikające z rozdziału 5 ustawy – Prawo budowlane – „Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych”. Sprawdzanie okoliczności wymienionych w art. 35 tej ustawy występuje natomiast na etapie postępowania w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę i nie może być ponawiane po zakończeniu tego etapu. Zgodność zrealizowanej budowy z zatwierdzonym projektem budowlanym i innymi warunkami, wynikającymi z decyzji o pozwoleniu na budowę, przekonuje o spełnieniu przez oddawany do użytkowania obiekt wymagań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustanowionych w art. 35 ustawy - Prawo budowlane. 
Organ nie dokonuje kontroli legalności lub prawidłowości wydanych uprzednio decyzji, a jedynie sprawdza, czy inwestor dopełnił obowiązki, wynikające z art. 56 ustawy i czy do zawiadomienia dołączył dokumenty wymienione w art. 57 ustawy.
W wyroku z dnia 15 lutego 2005 r. (sygn. akt II SA/Wr 1655/02) Sąd stwierdził zaś, że aby organ administracji architektoniczno-budowlanej mógł wydać decyzję na podstawie art. 59 ust. l Prawa budowlanego musi dysponować wydanymi uprzednio: decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzją o pozwoleniu na budowę, które pozwolą na dokonanie kontroli zgodności wykonanych robót z warunkami zawartymi we wskazanych decyzjach. 
W sytuacji zakończenia postępowania przed organami nadzoru budowlanego w sprawie zmiany sposobu użytkowania, organy architektoniczno-budowlane winny wszcząć postępowanie w celu wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Właściwy tryb do załatwienia przedmiotowej sprawy, winien stanowić przepis art. 55 ust. l pkt 3 prawa budowlanego, stanowiący o tym, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlane jest wymagane, jeżeli właściwy organ wydał, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 lub art. 71 ust. 3 decyzję, nakazującą dokonanie określonych czynności, zmian i przeróbek. W aktach brak jest zaś stosownej decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wydanej na podstawie w/w przepisów na rzecz inwestora. Przedłożona zatem przez inwestora inwentaryzacja powykonawcza dotycząca zmiany sposobu użytkowania części piwnicznej budynku nie posiada oparcia w stosownej decyzji administracyjnej nakładającej obowiązek wykonania określonych przez organ nadzoru budowlanego czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem. Dopiero po wykonaniu nakazanych przez właściwy organ, w drodze decyzji, czynności doprowadzających obiekt do stanu zgodnego z prawem, a nie czynności domniemanych przez inwestora, i spełnieniu wymogów zawartych w art. 57 ust. l, 3 i 4 oraz art. 59 ust. l - właściwy organ architektoniczno-budowlany wydaje pozwolenie na użytkowanie. 
Podkreśleniu wymaga stanowisko Sądu w kwestii stosowania przepisu art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W wyroku z dnia 7 stycznia 2005 r. (sygn. akt II SA/Wr 609/02) Sąd stwierdził, iż brak wniosku jednej z osób ubiegających się o pozwolenie na budowę, jak i brak decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu dla zamierzonej inwestycji dla tej osoby, uniemożliwia wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tej inwestycji. W świetle cyt. wyżej art. 32 ust.4 Prawa budowlanego, organ uprawniony jest jedynie rozpatrzeć sprawę i wydać decyzję w ramach złożonego żądania, a nie wychodzić poza wniosek. Ponadto Sąd wskazał, iż jednoznaczne wyodrębnienie i powołanie w art. 35 ust. l Prawa budowlanego, tak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obliguje organ do zbadania przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, czy planowana inwestycja będzie realizowana na terenach przeznaczonych pod danego typu zabudowę. Nie wyjaśnienie powyższych kwestii w taki sposób, aby można było przyjąć, że zachodzi zgodność projektu zagospodarowania działki z planem zagospodarowania przestrzennego, narusza nie tylko przepis art. 35 ust. 1 pkt l Prawa budowlanego, lecz także art. 7 i 77 § 1 kpa. 
	Przed wydaniem pozwolenia na budowę na gruncie rolnym organ zobowiązany jest w myśl omawianego przepisu art. 35 ust. l pkt 2 Praw budowlanego do sprawdzenia posiadania przez inwestora wymaganych opinii, uzgodnień, jak i pozwoleń. Zgodnie zaś z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zm.), wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas I, II, IIIa, III, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. W decyzji określa się obowiązki związane z wyłączeniem. Wydanie zaś takiej decyzji następuje w myśl art. 11 ust. 4 w/w ustawy – przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Organ wydając decyzję o pozwoleniu na budowę obowiązany jest do wykazania, iż decyzja taka nie była konieczna do wydania pozwolenia na budowę.
W wyroku z dnia 15 kwietnia 2005 r. (sygn. akt II SA/Wr 365/03) Sąd przyjął, że przepis art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego z 1994 r. wymaga od podmiotu ubiegającego się o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dołączenia do wniosku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którego dotyczy przyszła inwestycja, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi zatem warunek niezbędny, uprawniający przyszłego inwestora do wystąpienia o pozwolenie na budowę. Decyzja ta winna posiadać przymiot ostateczności i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalone w decyzji, wiążą organ wydający pozwolenie na budowę. Decyzja o pozwoleniu na budowę, w myśl art. 42 ust. 1 pkt 6 powołanej ustawy, powinna zawierać linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w stosownej skali. Zatem integralną częścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinien być załącznik graficzny w postaci mapy wyznaczający położenie inwestycji w terenie i określony liniami rozgraniczającymi teren inwestycji. Skoro dołączona do wniosku o pozwolenie na budowę decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zawiera wadę istotną w postaci braku zamieszczenia przyszłej inwestycji na załączniku graficznym do niej, to nie może wymieniona decyzja być uznana za prawidłową, w oparciu o którą można było wydać decyzję o pozwoleniu na budowę. Organy orzekające w sprawie wydały zatem decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla działki, która nie jest ujęta w załączniku graficznym do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Za interesujące należy uznać również stanowisko zajęte przez Sąd w uzasadnieniu wyroku z dnia 2 grudnia 2005 r. (sygn. akt II SA/Wr 2883/03). Stwierdzono w nim, iż stosownie do treści art. 62 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane, właściwy organ może - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, środowiska - nakazać przeprowadzenie, w każdym terminie, kontroli, o których mowa w ust. 1, a także zażądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części. Zgodnie z wnioskami i zaleceniami, wynikającymi z przedłożonej przez małżonków B. ekspertyzy technicznej, wydano zaskarżone w niniejszej sprawie decyzje. Podstawą prawną tychże decyzji jest art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego, który stanowi, że w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany: 1) jest w nieodpowiednim stanie technicznym albo 2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia, albo 3) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia - właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania obowiązku. Jak wskazał Sąd, decyzje podjęte na podstawie art. 66 Prawa budowlanego, są związane z przedłożoną uprzednio ekspertyzą techniczną (art. 62 ust. 3), a w sytuacji, gdy ekspertyza ta nasuwa wątpliwości szczególnie istotnym było wyjaśnienie, czy stanowi ona wystarczającą podstawę do podjęcia takiej decyzji, nakazującej usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Brak takich ustaleń stanowi naruszenie przepisów materialnoprawnych, tj. art. 66 Prawa budowlanego, jak i przepisów procedury administracyjnej.
W sprawie o sygn. akt II SA/Wr 678/03 (wyrok z dnia 21 lipca 2005 r.) dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielającej pozwolenia na budowę, Sąd uchylając decyzję organu odwoławczego wskazał na obowiązek badania przez organ architektoniczno-budowlany przed wydaniem pozwolenia na budowę – ważność decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sąd stwierdził, że organ odwoławczy utrzymując w mocy decyzję organu I instancji, nie odniósł się w żaden sposób do zgodności spornej inwestycji z postanowieniami art. 35 ust. 1 pkt 1 lit „a” Prawa budowlanego, obligującymi organ do sprawdzenia zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
W okolicznościach badanej sprawy, przedłożona do wniosku o pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla spornej inwestycji, oparta była na przepisach uchwalonego w 1994 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdy tymczasem w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego plan ten utracił moc na skutek uchwalenia nowego planu obejmującego swym zakresem teren spornej inwestycji. Zaniechanie przez organ odwoławczy przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w trybie art. 35 ust. 1 pkt. 1 lit. „a”, stanowi naruszenie przepisów prawa. 
 Organy administracji (zarówno architektoniczno-budowlane jak i nadzoru budowlanego) w procesie budowlanym popełniają dość często uchybienia w zakresie sposobu zakończenia prowadzonego postępowania poprzez wydawanie decyzji o umarzaniu postępowania administracyjnego na podstawie art. 105 kpa (orzeczenie formalne), w sytuacji kiedy żądanie wniosku o wszczęcie postępowania wskutek przeprowadzonego postępowania administracyjnego okazało się bezzasadne a nie bezprzedmiotowe. 
Jako jeden z przykładów takiego postępowania przez organy administracyjne, niech posłuży wyrok WSA z dnia 29 lipca 2005 r. (sygn. akt II SA/Wr 281/03), w którym Sąd uchylając decyzje obu instancji administracyjnych w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie samowolnej budowy obiektu budowlanego wskazał, że zaskarżone rozstrzygnięcia wydane zostały z naruszeniem przepisów proceduralnych. 
W rozpatrywanej sprawie, stwierdził Sąd w uzasadnieniu wyroku, nie mamy do czynienia z bezprzedmiotowością postępowania zarówno z przyczyn podmiotowych jak i przedmiotowych. Nie można bowiem przyjąć, jak to uczyniły organy nadzoru budowlanego, iż nie istnieje przedmiot postępowania (zrealizowana samowolnie konstrukcja – prowizoryczny garaż, nie jest wg organów obiektem tymczasowym, zatem nie podlega interwencji służb nadzoru budowlanego) – jest nim bowiem żądanie ustalenia legalności wzniesienia na sąsiedniej działce określonego obiektu. Organy nadzoru budowlanego winny były przede wszystkim ustalić charakter owego obiektu z punktu widzenia przedmiotu regulacji Prawa budowlanego, a zwłaszcza dyspozycji art. 3 tejże ustawy, zawierającego definicję legalną obiektu budowlanego, budowli, obiektu małej architektury oraz tymczasowego obiektu budowlanego.
Jeśli organy nadzoru budowlanego uznałyby, że wzniesiony obiekt nie mieści się we wspomnianej definicji legalnej, albo też odpowiada definicji którejkolwiek z obiektów budowlanych - winny były wydać odpowiednie, negatywne lub merytoryczne, a nie formalne, rozstrzygnięcie.
W wyroku z dnia 29 lipca 2005 r. (sygn. akt II SA/Wr 1582/03), Sąd uchylając decyzje obu instancji administracyjnych w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy, wskazał, że nie ma żadnych wątpliwości, iż terminy wymienione w art. 54 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego, w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania zaskarżonej decyzji (12 czerwca 2003 r.), są terminami prawa materialnego. Dlatego też nie ma możliwości stosowania do biegu tych terminów normy prawa formalnego, odnoszącej się tylko do terminów procesowych. Czternastodniowy termin określony w zdaniu drugim przepisu art. 54 ust. 1 powołanej ustawy, jest terminem „dla organu”, co oznacza, że tylko w tak zakreślonych ramach czasowych organ administracji publicznej jest uprawniony do korzystania ze swych kompetencji w sytuacji wypełniającej hipotezę omawianej normy. Sąd orzekający podziela, co do zasady, stanowisko zaprezentowane w wyroku NSA z 11 grudnia 2002 r. (sygn. II SA/Kr 965/02 – ONSA 2003/4/147), aczkolwiek - jego zdaniem - poprawniejsze i uwzględniające także interes organu administracji budowlanej byłoby stanowisko, zgodnie z którym o skuteczności zgłoszenia sprzeciwu w terminie czternastodniowym przesądzałaby data nadania decyzji w placówce pocztowej (chyba, że decyzja ta byłaby odebrana przez stronę bezpośrednio w siedzibie organu). 
W sprawie o sygn. akt II SA/Wr 2458/03 (wyrok z dnia 3 sierpnia 2005 r.) w przedmiocie udzielenia pozwolenia na użytkowanie łącznika lokali użytkowych, stwierdzono istnienie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w sytuacjach, gdy w toku realizowania budowy inwestor zostaje zobligowany w trybie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane – w brzmieniu w dacie wydania zaskarżonej decyzji (15.10.2003 r.) – do dokonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem i uzyskania pozwolenia na ich wznowienie. Jednocześnie, stosownie do treści art. 59 ust. 1 Prawa budowlanego, okolicznością determinującą rozstrzygnięcie w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, w stosunku do którego wykorzystywane były instrumenty prawne określone w art. 50 i 51 tej ustawy, jest wynik ustaleń co do zgodności z prawem wykonywanych robót budowlanych, niejako „zmaterializowanych” w decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót. Bezwzględnym zatem warunkiem prawnym jaki musi spełniać wnioskodawca ubiegający się o pozwolenie na użytkowanie jest legitymowanie się ostateczną decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. 
	W ocenie Sądu uchylającego zaskarżoną decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie, pozostawienie w obrocie prawnym zaskarżonej decyzji przy braku ostatecznej decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych jest niewłaściwe, bowiem mogłoby stworzyć sytuację, w której inwestor legitymowałby się prawem do użytkowania obiektu, w stosunku do którego brak jest ustalenia o zrealizowaniu go zgodnie z prawem.
	W wyroku z dnia 20 maja 2005 r. (sygn. akt II SA/Wr 84/03) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego (prawidłowo organ winien napisać zażaleniowego) w sprawie wstrzymania robót budowlanych Sąd stwierdził, że wbrew przeświadczeniu organu odwoławczego, orzekając o umorzeniu własnego postępowania z powodu wydania decyzji na podstawie art. 51 Prawa budowlanego (organ II instancji wskazał, że postępowanie zażaleniowe dotyczące wstrzymania robót utraciło swój sens, gdyż zostało przez decyzję niejako „skonsumowane”), organ w ogóle nie odnosi się do orzeczenia zaskarżonego, lecz stwierdza wystąpienie przesłanek bezprzedmiotowości tego postępowania. 
Jak wynika z art. 51 ust. 1 i art. 50 ust. 4 Prawa budowlanego, w odniesieniu do robót wykonywanych (czyli nie zakończonych) istnienie w obrocie prawnym postanowienia wstrzymującego prowadzenie robót budowlanych stanowi przesłankę wydania decyzji w okresie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia. Tak więc decyzję można wydać dlatego, że istnieje postanowienie i wskutek tego występuje odwrotna zależność między tymi orzeczeniami, niż przedstawiona przez organ odwoławczy. To decyzja znajduje sens i oparcie w istnieniu postanowienia. W żadnym razie nie można odmówić dokonania oceny prawnej postanowienia jedynie z uwagi na wydanie decyzji. Przeciwnie zaś, wydanie decyzji uznawanej przez organ odwoławczy za prawidłową i wynikającej z prawidłowego postanowienia, tym bardziej zobowiązuje   organ  II  instancji  do  wydania   orzeczenia   merytorycznego  w postępowaniu zażaleniowym. Dlatego też, orzeczenia prawidłowego, pozostającego w ciągu działań prawnych organów i nawet wykonanego przez stronę lub wykorzystanego w związanym postępowaniu do wydania kolejnego orzeczenia, nie można nigdy uznać za „skonsumowane”, czy wygasłe lub bezprzedmiotowe.
	W sprawie o sygn. akt II SA/Wr 104/03 (wyrok z dnia 20 maja 2005 r.) w przedmiocie nakazania przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania pomieszczenia użytkowanego obecnie jako zakład stolarski a poprzednio jako garaż jednostanowiskowy, Sąd przyznał, iż ma rację skarżący, że nie każda zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia uzasadnia ingerencję organów administracji publicznej, lecz jedynie zmiana zasadnicza i wywołująca ujemne skutki dla osób z niego korzystających i dla otoczenia.
	Jednakże w badanej sprawie, w oparciu o materiał dowodowy sprawy, Sąd stwierdził, iż zaskarżona decyzja nie narusza prawa. Według dołączonej inwentaryzacji budowlanej powykonawczej, do lokalu nr 1 użytkowanego przez skarżącego należało pomieszczenie usytuowane na poziomie piwnic o wys. 2,30 m, określone na rysunku jako „garaż i warsztat”. Dołączone przez skarżącego dokumenty nie wykluczały prowadzenia przez niego, obok działalności usługowej w siedzibie klientów, ponadto warsztatu stolarskiego w przedmiotowym pomieszczeniu określonym jako „garaż i warsztat”. Organ administracyjny bez przekroczenia zasady swobodnej oceny dowodów mógł w oparciu o fakty powszechnie znane przyjąć, że funkcjonowanie warsztatu stwarza uciążliwości dla otoczenia a ponadto organ wykazał, że zmiana przeznaczenia pomieszczenia spowodowała naruszenie jego warunków technicznych. 




Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

W sprawach o symbolu 615 pozostały z poprzedniego okresu 460 spraw, wpłynęło 161 spraw, zaś załatwiono 430 spraw, w tym 294 na rozprawie (z tego 64 skarg uwzględniono, a 186 oddalono).
Podobnie jak w latach ubiegłych wśród spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego przeważały liczbowo sprawy dotyczące ustalenia (bądź odmowy ustalenia) warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Skarżone decyzje były podejmowane jeszcze na podstawie obowiązujących przez dniem 11 lipca 2003 r. przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) i w rozpatrywanych sprawach nie pojawiły się nowe zagadnienia materialnoprawne. Z tego względu w uzasadnieniach wielu wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu powoływano się na liczne – zapadłe na gruncie wyżej wymienionej ustawy – orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego (np. w sprawach II SA/Wr 497/02, II SA/Wr 2050/02, II SA/Wr 2959/02, II SA/Wr 2889/02), a także Trybunału Konstytucyjnego (np. w sprawie II SA/Wr 2477/02).
Rozpoznając w sprawie II SA/Wr 294/02 skargę na postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu do czasu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym miałaby zostać zrealizowana planowana inwestycja, Sąd wyrokiem z dnia 7 stycznia 2005 r. uchylił zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu I instancji. W motywach tego wyroku podkreślono, że skoro w czasie, gdy toczyło się postępowanie w tej sprawie, dla obszaru, na którym planowana była przez stronę skarżącą inwestycja, nie obowiązywał jeszcze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, natomiast w tym czasie obowiązywał nadal plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia, zatwierdzony uchwałą Miejskiej Rady Narodowej z dnia 10 czerwca 1988 r. Nr XXI/104/88, to brak było podstaw do zawieszenia z urzędu postępowania z powołaniem się na przepis art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
W uzasadnieniu wyroku z dnia 19 maja 2005 r. (sygn. akt II SA/Wr 2969/02) oddalającego skargę Sąd wskazał, że skoro zakład produkcji zabawek z papieru nie jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji (Dz. U. Nr 98, poz. 589) jako inwestycja mogąca pogorszyć stan środowiska, to organy administracyjne orzekające w sprawie trafnie przyjęły, że lokalizacja takiego zakładu na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako funkcję uzupełniającą przewidywał m.in. zakłady pracy nieuciążliwe, jest zgodna z tym planem.
Podobnie jak w latach poprzednich w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego przeważającą przyczyną uwzględnienia skarg były istotne uchybienia procesowe organów administracyjnych, najczęściej sprowadzające się do braków postępowania wyjaśniającego, co było wielokrotnie omawiane w sprawozdaniach rocznych sądów administracyjnych. 

Sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki mieniem państwowym i komunalnym. 

	W sprawach o symbolu 613 załatwiono 29 spraw na rozprawie, przy czym
w 10 sprawach uwzględniono skargę, w 14 sprawach skargi oddalono, w 2 sprawach umorzono postępowanie na skutek cofnięcia skargi, a w 2 sprawach skargę odrzucono. Ponadto w 1 sprawie postępowanie zostało zawieszone na zgodny wniosek stron.
W sprawach z tego zakresu nie pojawiła się nowa problematyka materialnoprawna (natomiast istotna jest poruszona przez Sąd kwestia niewłaściwej pielęgnacji drzewa), a podstawą uwzględnienia skargi było naruszenie prawa procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
W uzasadnieniu wyroku z dnia 18 lutego 2005 r. (sygn. akt II SA/Wr 1787/02) Sąd wyjaśnił, że władającego nieruchomością i zobligowanego do utrzymywania korony w należytym stanie drzewa rosnącego na tej nieruchomości, polegające na zredukowaniu korony drzewa o ok. 90% w celu usunięcia zaciemnienia działki nie jest tożsame z dokonaniem nieprawidłowo zabiegów (cięć) pielęgnacyjnych. Niemożność kwalifikowania tego deliktu jako zniszczenia drzewa spowodowanego jego niewłaściwą pielęgnacją wyklucza możliwość zastosowania w sprawie przepisu § 12 ust. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska oraz rejestru decyzji dotyczących tych kar (Dz. U. Nr 162, poz. 1138). 
Sąd zwrócił też uwagę, że ustawa (kpa) nie zna zawieszenia postępowania na ściśle, z góry określony okres. Czasowa niemożność wszczęcia postępowania administracyjnego i brak wystąpienia w trakcie mylnie wszczętego postępowania jakiegokolwiek wskazania stanowiącego przeszkodę do jego kontynuacji, wyłącza co do zasady zawieszenie postępowania. 
W sprawie II SA/Wr 2753/02 dotyczącej wznowienia postępowania w sprawie usunięcia drzew Sąd stwierdził, że każda ingerencja właściwego w sprawie organu administracji publicznej w sferę prawa i obowiązków jednostki wymaga umocowania w konkretnym przepisie prawa materialnego, do którego stosowania organ prowadzący postępowanie w danej sprawie administracyjnej jest ustawowo upoważniony. Brak przepisu prawa o odpowiedniej randze i charakterze eliminuje możliwość dokonania przez organ administracji zmiany w sytuacji prawnej podmiotu, kwalifikowanego jako strona postępowania, a tym samym uniemożliwia załatwienie sprawy poprzez decyzję rozstrzygającą tę sprawę co do istoty, ograniczając kompetencję orzeczniczą do możliwości wydania decyzji załatwiającej sprawę w sposób niemerytoryczny. Sąd wyjaśnił również, że ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.), podobnie jak poprzednio obowiązująca ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tj. Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) nie wyposażyły właściwych organów administracji publicznej w żadne takie instrumenty prawne, które umożliwiałyby nakazanie władającemu nieruchomością usunięcia drzewa na skutek żądania osoby trzeciej. Wskazał przy tym, że statuowany ustawowo obowiązek określonych podmiotów utrzymania we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na posiadanych przez nie (lub użytkowanych) nieruchomościach należy interpretować jako powinność tych podmiotów dbałości o właściwy rozwój i stan zdrowotny drzew i krzewów rosnących na ich nieruchomości. Nie można natomiast wykorzystywać omawianego przepisu dla zaspokojenia cudzych żądań z zakresu ochrony własności, regulowanej przepisami kodeksu cywilnego. 

Sprawy z zakresu gospodarki wodnej, w tym ochrony wód, budownictwa wodnego, melioracji, zaopatrzenia w wodę.

W sprawach o symbolu 609 załatwiono 28 spraw (na rozprawie 22), przy czym uwzględniono 10 skarg, oddalono 11 skarg.
W tym zakresie spraw nie wystąpiła nowa problematyka materialnoprawna, natomiast uwzględniając skargi Sąd podzielał dotychczas prezentowany w danej kwestii pogląd albo brał pod uwagę kwalifikowane naruszenia prawa procesowego.
W sprawie o sygn. akt II SA/Wr 1026/02, w której zakwestionowano uchwałę Rady Miejskiej w P. Z. w przedmiocie ustalenia opłat za pobór wody i wprowadzanie ścieków, Sąd stwierdził, że zaskarżony akt został wydany z naruszeniem prawa i wskazał w uzasadnieniu na autonomię przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie określenia taryf, przyjętą przez ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747), która uprawnia Radę Miejską jedynie do zatwierdzenia taryf sporządzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a w konsekwencji wyłącza możliwość uchwalenia opłat wybranych przez organ wykonawczy gminy (wówczas zarząd gminy). 
Sąd podkreślił też w uzasadnieniu, że zgodnie z art. 20 ust. l powołanej wyżej ustawy taryfę opłat ustalają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na jeden rok na podstawie niezbędnych przychodów, po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług. Do przedstawionego Radzie Gminy wniosku o zatwierdzenie taryf (składanego w terminie 70 dni przed planowaną datą wejścia taryf w życie) przedsiębiorstwo dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Taryfy podlegają zatwierdzeniu, a wieloletnie plany rozwoju uchwaleniu w drodze uchwały rady gminy.
Sąd wskazał w uzasadnieniu na rozdzielenie funkcji właścicielskich i zarządzających gminy poprzez upodmiotowienie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. 
Wyjaśnił również, że stosownie do art. 24 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zarząd Miasta (wówczas) dokonywał sprawdzenia, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikował koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy, pod względem celowości ich ponoszenia.
Sąd uznał jednocześnie za naruszające prawo zobowiązanie w trakcie postępowania regulacyjnego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do przedstawienia projektu kilku wariantów propozycji opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz dokonanie wyboru jednego z nich przez organ wykonawczy i przedłożenie Radzie Miejskiej propozycji uchwalenia wybranych opłat. W ocenie Sądu wybór jednego z wariantów opłat nie spełnia wymogu dotyczącego dokonania sprawdzenia taryfy i planu, o których mowa w art. 24 ust. 5 powoływanej wcześniej ustawy.
W wyroku kasacyjnym z dnia 19 marca 2005 r. (sygn. akt II SA/Wr 832/03), wydanym w sprawie dotyczącej odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej przywrócenie stanu poprzedniego rowu, Sąd w sposób stanowczy wskazał, że warunkiem zastosowania przepisu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) jest ustalenie w sposób nie budzący wątpliwości przy pomocy legalnych środków dowodowych i w toku prawidłowo przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, związku przyczynowego pomiędzy działaniem właściciela nieruchomości (niekoniecznie aktualnego), którego efektem są zmiany stanu wody na gruncie, a oddziaływaniem tych zmian w sposób szkodliwy na grunty sąsiednie.
Niezależnie od tego Sąd ponownie przyjął - akceptując dotychczasowe stanowisko judykatury i dorobek nauki – zasadę pierwszeństwa postępowania odwoławczego przed nadzwyczajnymi trybami weryfikacyjnymi orzeczeń administracyjnych, jeżeli wniosek uprawnionego podmiotu budzi wątpliwości co do swojego charakteru formalnoprawnego. 
Sąd wyjaśnił, że samo sformułowanie „wnoszę o stwierdzenie nieważności...” zawarte w podaniu oznaczonym jako odwołanie i wniesionym w ustawowo zastrzeżonym dla tego środka zaskarżenia terminie, stanowiło wniosek odwołania zarówno niewiążący dla organu, jak też nie uzasadniający wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji nieostatecznej. 

Sprawy samorządowe (uchwały organów samorządowych i rozstrzygnięcia nadzorcze).

	Sprawy z zakresu skarg na uchwały jednostek samorządu terytorialnego i rozstrzygnięcia nadzorcze, które były rozpoznawane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, stanowiły w roku 2005 znaczną liczbę wśród spraw rozstrzygniętych w II Wydziale, albowiem łącznie załatwiono 282 sprawy tej kategorii.
	Dokonując analizy treści orzeczeń należy wskazać, że przy badaniu legalności tych aktów sąd musiał się zmierzyć z szerokim spectrum problemów, występujących w badanych aktach począwszy od problematyki gospodarowania mieniem, na gospodarce odpadami i ochronie środowiska skończywszy.
	Dla zobrazowania złożoności problematyki, którą zajmował się sąd, wskazać można wyrok w sprawie II SA /Wr 2843/02 ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w M. Dokonując, na wniosek organu nadzoru, badania legalności uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy M. Sąd musiał w pierwszym rzędzie rozważyć jaki charakter ma taka uchwała. Powołując się na dotychczasowe orzecznictwo uznał, że opracowany regulamin jest przepisem gminnym. Następnie rozważania sądu zostały poświęcone jednemu z podstawowych zarzutów Wojewody Dolnośląskiego odnoszących się do kwestionowanego regulaminu, a mianowicie stanowisku organu nadzoru, że Rada Miejska podejmując uchwałę, będącą aktem prawa miejscowego, nie była upoważniona do powtarzania w tym akcie przepisów ustawowych.
	W tym zakresie sąd wskazał, że o ile generalnie tezę tę uznaje za prawdziwą i ugruntowaną w dotychczasowym orzecznictwie sądowym, to - zdaniem sądu - ta myśl, rozwijająca ten pogląd, sprowadzana winna być do tezy, iż rada gminy, stanowiąc przepisy prawa miejscowego, nie może przytaczać in extenso zapisów aktów prawnych wyższego rzędu, w ten sposób, ażeby powstawało wrażenie, iż to właśnie rada gmina podjęła przytaczane rozstrzygnięcie normatywne. Zdaniem składu orzekającego w tej sprawie należy jednak zważyć, iż niekiedy konieczne jest przytoczenie w uchwale rady gminy zapisów ustawowych, gdyż dzięki takiemu zabiegowi akt prawa miejscowego stanie się czytelny i zrozumiały. Nie można bowiem tracić z oczu okoliczności, że uchwały podejmowane przez organy samorządowe na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym muszą zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego. Dlatego też uznać należy za dopuszczalne przytoczenie w uchwale rady gminy określonych zapisów ustawowych, o ile jest to konieczne dla uczynienia aktu prawa miejscowego czytelnym i zrozumiałym.
	Nadto w sprawie tej sąd nie podzielił także zarzutu organu nadzorczego, iż zawarte w § 43 Regulaminu stwierdzenie, że usługobiorca ma prawo domagać się od usługodawcy odszkodowania za szkody w majątku powstałe w związku z wykonywaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych stanowią naruszenie prawa, albowiem przepisy dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej różnych podmiotów za wyrządzoną szkodę zawarte zostały w Kodeksie cywilnym. Omawiając podniesiony zarzut, Sąd wskazał, iż to stwierdzenie ma charakter niejako deklaratywny i szczegółowe zasady ewentualnej odpowiedzialności zostały określone w przepisach regulujących czy to odpowiedzialność deliktową, czy też odpowiedzialność kontraktową - związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania.
	Sąd natomiast podzielił zarzuty Wojewody w pozostałym zakresie, w szczególności odnoszące się do swoistej „modyfikacji” zapisów ustawowych, dokonanych przez Radę Miejską w omawianym Regulaminie.
	Jak już bowiem wskazano, rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu upoważnienia udzielonego jej przez ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego, i w tych działaniach nie może wkraczać w materię uregulowaną ustawą. Uchwała rady gminy, będąca aktem prawa miejscowego, jest jednocześnie źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji), musi zatem respektować unormowania zawarte w aktach prawnych wyższego rzędu - w rozstrzyganej sprawie zawartych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Tam więc gdzie przepisy ustawy, stanowiące podstawę do stanowienia przepisów prawa miejscowego zakreślają granice dopuszczalnej regulacji stosunków prawnych przez przepisy prawa miejscowego nie jest dopuszczalne wykraczanie poza owe granice ustawowe. Podobne stanowisko zaprezentował sąd w kolejnym wyroku (II SA/Wr 501/03), wydanym na tle regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na trenie Miasta i Gminy Ś..
	W sprawie II SA/Wr 1731/02 ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie powołania Komitetu Pilotażowego ds. Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Sąd wywiódł, iż zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa możliwe jest utworzenie określonego podmiotu, wyposażonego w określone kompetencje do wykonywania nałożonych (na województwo) zadań.
	Przywołana ustawa o samorządzie województwa w art. 14 wskazuje, że samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności m. in. w zakresie ochrony środowiska. W niniejszej sprawie w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), ustawodawca unormował kwestię dotyczącą opracowywania i funkcjonowania planów gospodarki odpadami. W ust. 5 art. 14 tej ustawy postanowiono, że zarząd województwa opracowuje projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Zaś w ust. 7 tego przepisu wskazane zostało, że projekt planu wojewódzkiego podlega zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw środowiska, zarządy powiatów i gmin z terenu województwa. Organy te udzielają opinii w terminie 2 miesięcy od otrzymania projektu, a nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną. Do obowiązków zarządu województwa należy również, w myśl przepisowi art. 14 ust. 13 ustawy, składanie sejmikowi województwa sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami. Plany te podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata (art. 14 ust. 14). Plan wojewódzki powinien być opracowywany zgodnie z polityką ekologiczną państwa i planami wyższego szczebla, a także obejmować wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren (art. 15 ustawy).
	Z powyższego unormowania nie wynika, aby zarząd województwa posiadał uprawnienie do powoływania „organu” czy też „jednostki”, bądź innego podmiotu np. „komitetu” lub „komisji”, którego celem będzie, jak to stanowi zaskarżona uchwała „bezpośrednia współpraca z podmiotami zarządzającymi projektem oraz nadzór nad przebiegiem prac związanych z realizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami” (§ 2 uchwały).
	Również w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 672 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w dacie uchwalenia zaskarżonej uchwały, nie funkcjonowały przepisy, które upoważniałyby jakikolwiek organ samorządu województwa do powoływania określonego podmiotu - w tym wypadku Komitetu - współpracującego z podmiotami zarządzającymi projektem, a tym bardziej podmiotu nadzorującego przebieg prac związanych z realizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Powierzenie Komitetowi Pilotażowemu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego nadzoru nad przebiegiem prac dotyczących w/w planu nie stanowi też udziału społeczeństwa w procedurze opracowywania planu gospodarki odpadami.
	Utworzenie zatem bez podstawy prawnej Komitetu Pilotażowego ds. Gospodarki Odpadami, należy uznać za sprzeczne z prawem, albowiem w postępowaniu organów administracji publicznej dozwolone jest tylko to, na co prawo wyraźnie zezwala.
	Z kolei w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kowarach (II SA/Wr 2473/02) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sąd stwierdził, iż treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została określona w sposób zamknięty w przepisie art. 10 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Konstrukcja zawartego we wskazanym wyżej przepisie wyliczenia elementów, które mogą składać się na plan zagospodarowania przestrzennego, ma charakter maksymalny. Innymi słowy, w konkretnym planie zagospodarowania można zamieścić co najwyżej wymienione przez ustawodawcę elementy, aczkolwiek zamieszczenie wszystkich elementów wyliczonych przez ustawodawcę nie jest obligatoryjne. Świadczy o tym sformułowanie ustawowe „-w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się, w zależności od potrzeb...”.
	Zwrot taki oznacza, że to organ uchwałodawczy decyduje, czy wszystkie składniki wymienione przez ustawodawcę w przytaczanym przepisie znajdą się w uchwalanym planie, czy też nie. Jednakże organ uchwalający plan nie może umieścić w planie innych elementów, aniżeli te, które zostały zawarte w przepisie art. 10 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
	W planie zagospodarowania przestrzennego, będącego przedmiotem kontroli Sądu, Rada Miejska w K. zawarła w kwestionowanym paragrafie 5 pkt 3 postanowienie stanowiące, że nakazuje się sporządzenie koncepcji zagospodarowania przestrzennego całości terenu, adresowane do potencjalnego inwestora na obszarze objętym planem.
	Taki zapis planu nie mieści się w żadnej mierze w enumeratywnie wymienionych w art. 10 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym elementach składowych treści planu. Wbrew stanowisku Rady Miejskiej Sąd nie może uznać, iż przytaczany zapis planu nie może być tożsamy z zapisem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, który wymienia „lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty budynków, a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy”. Koncepcja zagospodarowania terenu nie jest tym samym, co wymienione przez ustawodawcę lokalne warunki zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które to określenie ma z jednej strony charakter bardziej ogólny aniżeli koncepcja zagospodarowania przestrzennego całości terenu. Z drugiej strony owa koncepcja zagospodarowania przestrzennego musi zawierać elementy nie mieszczące się w pojęciu warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
	Powyższa konstatacja oznacza, że organ planistyczny uchwalając przedmiotowy plan (w zakresie treści zawartej w jego paragrafie 5 pkt. 3) wykroczył poza granice upoważnienia ustawowego, zawartego w przytaczanym przepisie art. 10 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
	W sprawie ze skargi organu nadzoru na uchwałę Rady Gminy D. z dnia 1 sierpnia 2002 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy D. Sąd w uzasadnieniu wyroku wyjaśnił, iż ustawa nie wprowadza żadnej możliwości odstąpienia od ustanowienia w prawie miejscowym podstawy prawnej do pobrania jednorazowej opłaty. Nie można jednak twierdzić, że z woli ustawodawcy istnieje takie powiązanie pomiędzy obligatoryjnymi składnikami planu miejscowego, które wyłącza możliwość orzeczenia o nieważności jedynie wadliwej części planu.
W sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w L. z dnia 25 marca 2002 r. w przedmiocie przyjęcia „Analizy terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi i handel w zakresie ich wykorzystania pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m ² - II SA/Wr 2754/02 - sąd wywiódł, iż wedle protokołu sesji Rady Miejskiej, w porządku obrad tego posiedzenia Rady przewidziano (w punkcie 8) „analizę terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi i handel w zakresie możliwości ich wykorzystania pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m ² wraz z prognozami budowy tych obiektów dla rynku pracy, komunikacji, istniejącej sieci handlowej oraz zaspokajania potrzeb i interesów mieszkańców”.
	Z kolei w punkcie 11 tego porządku obrad wskazano w jakich sprawach planuje się projekty uchwał. Wśród wykazanych propozycji nie ma projektu uchwały w zakresie oceny przedłożonej przez Zarząd „Analizy”. Jak widać z dalszych zapisów protokołu, punkt ten wywołał wśród radnych szeroką dyskusję. „Po przerwie w obradach przystąpiono do rozpoznania punktu 8 porządku obrad wskazując na wstępie, że analizę otrzymali wszyscy radni. Po długiej dyskusji Przewodniczący postawił pod głosowanie „Analizę”. W konsekwencji, jak wynika z końcowej części protokołu, w zakresie obrad poświęconych punktowi 8 sesji Rada przyjęła „Analizę terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi i handel w zakresie możliwości ich wykorzystania pod budowe obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m ² wraz z prognozami budowy tych obiektów dla rynku pracy, komunikacji, istniejącej sieci handlowej oraz zaspokajania potrzeb i interesów mieszkańców” - stosunkiem głosów: za - 26 przeciwne 15, wstrzymujące - 0. Analiza stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Następnie wymienieni zostali radni, którzy zgłosili votum separatum do przyjęcia analizy”. Ta czynność prawna organu stanowiącego gminy została wpisana jedynie do treści protokołu, jednakże bez ujęcia w punkcie 11 porządku obrad, który zawierał katalog spraw mających być przedmiotem uchwał w tym dniu.
	Nieobowiązujący już art. 3l a ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w ustępie trzecim, w brzmieniu z daty sesji (25 marca 2002 r.) nakazywał zarządowi gminy przekazanie analizy wraz z prognozą radzie gminy ze stosownym wnioskiem. Wniosek mógł dotyczyć w szczególności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, polegającej na wprowadzeniu zakazu budowy obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1. Skoro zatem w świetle ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinna być dokonana uchwałą, to tym samym przyjęcie analizy przez organ kolegialny gminy, jakim jest Rada Gminy, musi przybrać formę prawną uchwały (co przesądza, że ocenie sądu administracyjnego podlega uchwała rady gminy) z pełnym uwzględnieniem zasad (tak ustawowych, jak i statutowych) procedowania w zakresie podejmowania uchwał.
	Według art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Jak wyżej wskazano, zasady podejmowania uchwał Rada Miasta Ś. uściśliła w statucie, wskazując w nim, że w uchwałach Rada ustala sposoby rozwiązania zagadnień lub zajmuje stanowiska w sprawach będących przedmiotem obrad, oraz że uchwały są odrębnymi dokumentami zawierającymi tytuł, datę i numer, podstawę prawną, ścisłe określenie przedmiotu, środków realizacji, organów odpowiedzialnych za nadzór nad jej realizacją, przepisy przejściowe i derogacyjne, uzasadnienie.
	Sąd podzielił pogląd organu nadzoru, że porządek obrad nie przewidywał projektu uchwały w zakresie ustosunkowania się Rady Miasta do przedłożonej przez egzekutywę „Analizy”, a mimo to dokument ten został poddany pod głosowanie przez Przewodniczącego obrad, przy czym z protokołu jasno wynika, że głosowanie w tym przedmiocie nastąpiło bez wyczerpania zasad normatywnych głosowania i punktu 11 porządku obrad.
	Jak wcześniej wskazano, wedle § 43 punkt 5 statutu gminy, można było rozszerzyć porządek obrad w celu podjęcia uchwały, której projekt nie został zgłoszony, jednakże taki wniosek musiał być formalnie zgłoszony i poddany przez prowadzącego obrady pod głosowanie. Takiego trybu w sprawie nie zastosowano. W konsekwencji przytoczonych unormowań ustawy ustrojowej i statutu gminy - który według art. 3 ust. 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, należy do przepisów gminnych określających ustrój gminy, organizację wewnętrzną i tryb pracy organów gminy - podjęcie uchwały w zakresie przyjęcia „Analizy” bez wyczerpania zasad proceduralnych, zawartych w statucie, zostało obarczone poważnym błędem o charakterze proceduralnym, co w konsekwencji musi skutkować nieważnością tejże uchwały jako sprzecznej z prawem.
	Rada, zgodnie z art. 20 ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym, ma prawo zmienić porządek obrad ustalony przez przewodniczącego, jednakże w niniejszej sprawie niewątpliwie to nie wystąpiło, bowiem takiego postanowienia brak w protokole obrad. Przyjęcie ostatecznego porządku obrad zrodziło doniosłe skutki prawne. Uchwała, poddana pod głosowanie bez zamieszczenia jej sprawy w porządku obrad, dotknięta została istotną wadą prawną, która powinna skutkować stwierdzeniem jej nieważności, na co wskazuje w publikacji „Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce” Wiesław Kisiel (Warszawa 2003, s. 150).
	Znaczną ilość spraw z omawianego zakresu stanowiły skargi na uchwały Rady odrzucające zarzuty wniesione do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
	W grupie tych skarg wskazać należy na wyrok Sądu z dnia 21 maja 2005 r. (sygn. akt II SA/Wr 690/03). Sąd oddalając skargę na uchwałę Rady Miejskiej w L. z dnia 18 lutego 2003r., Nr VI/48/03 w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta L. podkreślił, że ustalenia przedmiotowego planu obejmującego teren działki będącej w użytkowaniu wieczystym skarżącej strony, dotyczą celu publicznego o znaczeniu ogólnomiejskim. Sąd zgodził się w tej sytuacji ze stanowiskiem Rady, że wprawdzie ustalenia projektu planu naruszają interes prawny skarżącej strony, lecz są zgodne z obowiązującym prawem, w granicach przysługującej gminie władztwa planistycznego, wynikającego z art. 4 ust. l omawianej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
	Zdaniem Sądu, twierdzenie skarżącej, że ustalenia przedmiotowego planu są dla niej niekorzystne, nie może być przez Sąd brane pod uwagę z tej przyczyny, że wprawdzie ustalenia tegoż planu ograniczają skarżącą w jej prawach jako użytkownika wieczystego działki, to ograniczenia te są niezbędne dla osiągnięcia celów zbiorowych.
	W grupie zaś skarg na uchwały Rady w przedmiocie odrzucenia protestów wniesionych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na uwagę zasługuje stanowisko Sądu zaprezentowane w wyroku z dnia 11 stycznia 2005 r. (sygn. akt II SA/Wr 2581/02). W sprawie tej podstawową kwestią było rozstrzygnięcie, czy skarżąca Spółka prowadząc przedsiębiorstwo cieplne posiadała interes prawny oraz czy został on naruszony przez projekt planu przewidujący możliwość odłączenia się niektórych odbiorców energii cieplnej od sieci cieplnej należącej do skarżącej, po wybudowaniu ekologicznej kotłowni lokalnej.
Zdaniem Sądu, skoro skarżąca nie była właścicielem nieruchomości położonej na obszarze objętym projektem planu, to projekt ten nie naruszał sieci cieplnej należącej do skarżącego, stwarzając jedynie możliwość powstania konkurencyjnej sieci cieplnej. Powstanie takiej sieci mogłoby naruszyć interesy ekonomiczne skarżącej, lecz nie interes prawny. Potencjalny wpływ projektu planu na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa skarżącej, wynikający m.in. z przepisów prawnych o charakterze branżowym, również nie oznaczał naruszenia jego interesu prawnego.
Skarżąca nie nabyła interesu prawnego chronionego w sferze administracji publicznej na podstawie umowy cywilnoprawnej lub ogólnej uchwały nie adresowanej do niej i nie mającej charakteru prawa miejscowego. Uchwała w sprawie planu miejscowego wcale nie musiała respektować uprawnień cywilnoprawnych skarżącej wynikającej z zawartej przez nią umowy oraz powinna być spójna jedynie z uchwałą w sprawie stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nie zaś z innymi uchwałami dotychczas podjętymi. Ustalenia planu, że „dopuszcza się realizację lokalnych systemów ogrzewania ekologicznego oraz niezbędnych obiektów inżynierskich” lub „istniejący system ogrzewania może być uzupełniony przez alternatywne sposoby ogrzewania ekologicznego”, zaś „dla nowoprojektowanego osiedla i nowoprojektowanej zabudowy przewidzieć ogrzewanie w oparciu o paliwo ekologiczne lub włączyć do istniejącego systemu” - nie naruszyły interesu prawnego skarżącej przez to jedynie, że teoretycznie zagrażały uszczupleniu jej wyłączności czy swoistego monopolu na dostawy energii cieplnej.
	Wart jest uwagi także wyrok z dnia 10 sierpnia 2005r. (sygn. akt II SA/Wr 1002/03) uwzględniający skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy R. z dnia 13 marca 2003 r. Nr VI/37/2003 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy R. Wyrokiem tym Sąd stwierdził nieważność m. in. § 5 ust. 2 załącznika do zaskarżonej uchwały, wskazując, że § 5 ust. 2 Regulaminu ogranicza krąg podmiotów, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne może zawrzeć umowę o dostawę wody i odprowadzanie ścieków, do tych tylko osób, którzy legitymują się tytułem prawnym do korzystania z obiektu budowlanego. Przepis ten zatem rażąco narusza art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - w zakresie pozbawienia możliwości zawarcia stosownej umowy przez przedsiębiorstwo z „osobami, które korzystają z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym”.
	Wśród skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego wskazać należy na wyrok z dnia 31 maja 2005r. (sygn. akt II SA/Wr 145/05) uchylający zaskarżone rozstrzygnięcie w zakresie obejmującym stwierdzenie nieważności § 9 uchwały Rady Miasta O. z dnia 26 listopada 2004 r. Nr XXIV/200/04 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomościami Miasta O. Wojewoda Dolnośląski stwierdzając nieważność wymienionej wyżej uchwały w zakresie § 9 wskazał, że podjęcie § 9 przedmiotowej uchwały nastąpiło z istotnym naruszeniem art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). Rada Miasta O. w § 9 ust. 1 tej uchwały wprowadziła zróżnicowanie mieszkańców O. ze względu na to, czy mieszkają w budynkach wybudowanych do roku 1945, w latach 1946-1980 i po 1980 roku. Mieszkający w budynkach wybudowanych do roku 1945 mają prawo do wykupu lokali mieszkalnych przy jednorazowej zapłacie za cenę obniżoną o 85%, mieszkający w domach wybudowanych w latach 1946-1980 za cenę obniżoną o 80%, zaś mieszkający w domach wybudowanych po 1980 r. za cenę obniżoną już tylko o 75%.
Uchylając zaskarżone rozstrzygnięcie w opisanym wyżej zakresie, Sąd uznał, że Wojewoda Dolnośląski stwierdzając nieważność § 9 uchwały O. Nr XXIV/200/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta O., dokonał istotnej i nieuzasadnionej ingerencji w uprawnienia właścicielskie Miasta O., przyjmując sprzeczność z art. 32 Konstytucji zakwestionowanego przepisu, czym naruszył przepis art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zdaniem Sądu, Wojewoda Dolnośląski nie rozważył spornego zagadnienia wszechstronnie (również pod kątem samodzielności gminy i zasady sprawiedliwości społecznej), ograniczając się tylko do oceny przyjętych w uchwale rozwiązań w świetle jednej z zasad konstytucyjnych, tj. zasady równości wobec prawa. Tak dokonana przez organ nadzoru jednostronna ocena prawna jest niepoprawna i niepełna. Oczywistym bowiem jest, że „równo” nie oznacza „wszystkim jednakowo”. Zatem zgodnie z zasadą równości, ale w kontekście zasady sprawiedliwości społecznej, która jest nadrzędna, należy stwierdzić, iż „wszyscy najemcy komunalnych lokali mieszkalnych w O. winni mieć taką samą bonifikatę nabywając od gminy zajmowany lokal, pod warunkiem, że wszyscy spełniają wspólną cechę istotną (relewantną)”. Tą wspólną cechą istotną noże być, tak jak przyjęła w niniejszej sprawie Rada Miasta O., np. kryterium wieku budynku. To bowiem rada gminy jako organ stanowiący gminy, wyraża zgodę w formie uchwały, na zastosowanie określonej bonifikaty, mając na uwadze ustawowy obowiązek realizacji całości bardzo licznych zadań gminy i zapewnienia jej pokrycia finansowego na te zadania. Zatem tylko właściwy organ gminy a nie organ nadzoru może właściwie ocenić zarówno potrzeby gminy, jak i jej zobowiązania, a także decydować o przyjęciu określonego kryterium do zastosowania bonifikaty. W ramach tego samego kryterium - przedziału czasowego wybudowania budynku mieszkalnego - bonifikata jest taka sama. W tym wypadku również ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie wprowadza żadnych dodatkowych wymogów, które należałoby uwzględnić podejmując decyzję (wyrażając zgodę) w sprawie zastosowania bonifikaty.
	Również godne uwagi jest stanowisko Sądu w sprawie II SA/Wr 169/05, w której to Sąd wyrokiem z dnia 15 czerwca 2005 r. oddalił skargę Gminy J. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 lutego 2005 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w J. z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie J. po dniu 1 stycznia 2005 r. Według § 1 tej uchwały „Wykonywanie gospodarki komunalnej w Gminie J. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w latach 2005-2007 powierza się osobie prawnej, której główną działalnością jest faktyczna działalność gospodarcza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, w drodze umowy na zasadach ogólnych z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
	W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta z naruszeniem prawa, tj. art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) oraz art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).
	W przypadku powierzenia prowadzenia zewnętrznemu podmiotowi zadania z zakresu gospodarki komunalnej, rada gminy zdaniem organu nadzoru nie postanowiła o formie organizacyjno-prawnej podmiotu zewnętrznego, gdyż jego formę regulują odrębne przepisy. Wobec tego rada gminy nie ma kompetencji do zawężenia katalogu podmiotów mogących wykonywać powierzone im przez gminę zadanie z zakresu gospodarki komunalnej oraz wskazywać jakimi cechami winien charakteryzować się ten podmiot. 
	Sąd oddalił skargę, stwierdził, iż literalne brzmienie przepisu art. 2 pkt 21 w związku z pkt 4 art. 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wskazuje, że przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym jest każdy przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną) wówczas, gdy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Takim przedsiębiorstwem jest również gminna jednostka organizacyjna zajmująca się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę lub odprowadzaniem ścieków. Gminne jednostki organizacyjne mogą prowadzić powyższą działalność w sferze gospodarki komunalnej wyłącznie w formach organizacyjno-prawnych określonych przepisami ustawy o gospodarce komunalnej, czyli zakładu budżetowego lub kapitałowych spółek prawa handlowego (art. 2 i 7 oraz art. 9 i 10).
	Wszelkie inne formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków są dopuszczalne wówczas, gdy gmina powierzy wykonywanie tych zadań na podstawie art. 3 ustawy o gospodarce komunalnej. Według tego przepisu jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w drodze umowy z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych lub odpowiednio, przepisów o zamówieniach publicznych i przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
	Z powyższego wynika, że gmina może powierzyć realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej każdej jednostce organizacyjnej, ale wyłonionej w trybie określonym ustawą o zamówieniach publicznych, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej tej jednostki i statusu własnościowego. Wobec fundamentalnej zasady równości podmiotów gospodarczych uczestniczących w obrocie gospodarczym, wynikającej z art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), nie jest zgodne z prawem preferowanie określonego podmiotu (rodzaju podmiotu - tu osoby prawnej), pozbawiając inne podmioty będące przedsiębiorcami możliwości prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uprzywilejowanie przez Radę Miejską w J. poprzez podjęcie uchwały z dnia 31 grudnia 2004 r. Nr określonego podmiotu (określonej osoby prawnej), narusza nie tylko wymienione wyżej przepisy przywołanych ustaw, ale przede wszystkim narusza konstytucyjną zasadę równości określoną w art. 32 Konstytucji RP, stanowiącą, że wszyscy są wobec prawa równi oraz, że wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Z tej generalnej zasady wynika zakaz stosowania dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Od zasady równości nie ma żadnych odstępstw i wyjątków. Dyskryminacji tego rodzaju nie mogą usprawiedliwiać żadne przepisy i żadne przyczyny, co niewątpliwie uczyniła Rada Miejska w J. ograniczając dostęp innym przedsiębiorcom, poza określoną osobą prawną, do ubiegania się o prowadzenie gospodarki komunalnej we wskazanym wyżej zakresie.
	Reasumując wskazać należy, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce komunalnej, rada gminy może wybrać formę organizacyjno-prawną prowadzenia gospodarki komunalnej, ale tylko w zakresie podmiotów komunalnych, w pozostałych zaś przypadkach, tj. powierzając wykonywanie zadań gospodarki komunalnej podmiotowi zewnętrznemu, nie może wskazać podmiotu o określonej formie organizacyjno-prawnej, gdyż wybiórcze traktowanie podmiotów zewnętrznych stanowi rażące naruszenie zarówno przepisu art. 4 ust. l pkt 1 ustawy o gospodarce komunalnej jak przepis art. 32 Konstytucji RP.

Gospodarka nieruchomościami – przekształcenie użytkowania wieczystego we własność (symbol 607).
	
            Nabywanie własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 4 września 1997r. (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299) na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności (Dz. U. Nr 113, poz. 1209).
Należy zważyć, iż z dniem 24 października 2001 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209 zwana dalej ustawą lipcową). Jest to kolejna ustawa próbująca „uwłaszczyć” użytkowników wieczystych i doprowadzić do przekształcenia tego prawa w prawo własności. Jak już wspomniano wyżej jest to kontynuacja pewnego procesu, zapoczątkowanego ustawą z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 zwana dalej ustawą wrześniową) i zmierzającego do swoistej transformacji tego prawa rzeczowego w prawo własności i co istotne – niezależnie od woli właściciela (jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa). Owo przekształcenie dokonuje się bowiem w trybie administracyjnym i po spełnieniu przesłanek ustawowych organ administracji publicznej jest obowiązany do wydania stosownej decyzji przekształceniowej.
  	Podstawowe znaczenie dla stosowania ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości ma rozstrzygnięcie kwestii jej zakresu przedmiotowego, podmiotowego oraz stosunku do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Kwestie te zostały szczegółowo omówione w sprawie o sygn. akt II SA 5/03. Chodzi w istocie o interpretację pierwotnego zapisu zawartego w przepisie art. 1 ust. 1 tej ustawy, który stanowi, że osobom fizycznym, będącym w dniu 26 maja 1990 r. oraz w dniu wejścia w życie ustawy, użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na obszarach Państwa Polskiego, wymienionych w dekrecie z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz. U. Nr 46, poz. 340 ze zm.) zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne przysługuje roszczenie o nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego.
Przepis ten był sformułowany (podobnie jak i cała ustawa) mało czytelnie i na pierwszy rzut oka może sugerować, iż ma on zastosowanie tylko do osób, które w trybie wskazanego wyżej dekretu z 1951 r. uzyskały nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Taka interpretacja obciążona byłaby zasadniczym błędem, albowiem w dniu wejścia w życie wspomnianego dekretu (to jest w dniu 7 września 1951 r.) nie była znana prawu polskiemu instytucja użytkowania wieczystego. Prawo użytkowania wieczystego wprowadzone zostało do naszego ustawodawstwa dopiero w 1961 r., po wejściu w życie ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarowaniu terenami w miastach i osiedlach ( tekst jedn. Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 ze zm.). Przed tą datą były znane różne formy czasowego władania nieruchomościami, zbliżone swą treścią do użytkowania wieczystego, takie jak własność czasowa, dzierżawa wieczysta czy prawo zabudowy - ale nie użytkowanie wieczyste.
Sformułowanie przytaczanego rozstrzygnięcia ustawowego może sugerować, że ustawodawca chciał ograniczyć jej stosowanie tylko do osób, które są użytkownikami wieczystymi nieruchomości wymienionych w dekrecie - to jest gospodarstw rolnych, nadanych w trybie osadnictwa rolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych (art. 1 dekretu). Taka interpretacja również jest wadliwa. Wspomniany dekret przewidywał bowiem w przepisie art. 2 ust. 1, że osoby, które posiadają gospodarstwa rolne i prowadzą je osobiście lub przez członków rodziny, żyjących z nimi we wspólności gospodarczej, a do dnia wejścia w życie niniejszego dekretu nie nabyły ich własności, stają się z mocy prawa właścicielami tych gospodarstw. Zasada powyższa odnosi się również do działek gruntowych (art. 13 ust. 1 dekretu).
 	Skoro wymienione wyżej osoby nabywały własność wskazanych w dekrecie nieruchomości, to także ich ewentualni następcy prawni (spadkobiercy albo nabywający je w trybie umownym) byli również ich właścicielami. Tylko zupełnie wyjątkowo, w przypadku śmierci osadnika, który nie miał spadkobierców testamentowych ani ustawowych, takie gospodarstwa mógłby odziedziczyć ex lege Skarb Państwa i potem na takich nieruchomościach (ale po 1961 r.) mogło zostać ustanowione użytkowanie wieczyste, pod warunkiem wszakże, iż grunty te znajdowały się na terenach miast i osiedli, przeznaczonych na cele urbanizacyjne, bo tylko na takich gruntach prawo użytkowania wieczystego mogło być wówczas ustanawiane. 
	Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy uznać, iż odwołanie się w przepisie art. 1 ustawy lipcowej do wspomnianego dekretu miało jedynie na celu wskazanie zasięgu terytorialnego, na jakim ustawa ta ma zastosowanie, co zresztą (aczkolwiek może niezbyt jasno) wynika z przytaczanego zapisu ustawowego. Zważyć bowiem należy, iż przepis ten wskazuje, że ustawa ma zastosowanie do osób fizycznych, będących w dniu 26 maja 1990 r. oraz w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na obszarach Państwa Polskiego, wymienionych w dekrecie z dnia 6 września 1951 r. A więc ustawodawca nie odwołuje się do nieruchomości (jako kategorii rzeczy), będących przedmiotem regulacji owego dekretu, ale do obszaru Państwa Polskiego, do którego dekret ten ma zastosowanie i tym samym do nieruchomości na tych terenach położonych, o ile są one w użytkowaniu wieczystym osób, wymienionych w przepisie art. 1 analizowanej ustawy. Podlegają wszystkie osoby fizyczne, będące w dniu 26 maja 1990r. oraz w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na obszarach Państwa Polskiego, wymienionych w dekrecie z dnia 6 września 1951 r., zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne. Dekret ten swym działaniem obejmuje Ziemie Odzyskane, ale również (na mocy art. 13 ust. 2 dekretu) obszar b. Wolnego Miasta Gdańska i użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na tych obszarach korzystają z „uwłaszczenia”, o ile spełniają pozostałe warunki określone w art. 1 powołanej na wstępie ustawy. W tym kontekście bezprzedmiotowym jest rozważanie, czy użytkownik wieczysty ubiegający się o „uwłaszczenie” w trybie omawianej ustawy, ma status osadnika, czy też nie. Kwestia ta przestała budzić wątpliwości po nowelizacji omawianej ustawy, która weszła w życie z dniem 16 lipca 2003 r., a mocą której uchylono powyższy zapis. 
Kolejną kwestą, powstała na tle wykładni przepisu art. 1 ustawy jest zagadnienie kręgu podmiotowego osób uprawnionych do domagania się przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (określanego w ustawie mianem „nabycia własności”). Zgodnie z ust. 1 tegoż przepisu uprawnienie to (nazwane zresztą „roszczeniem”, choć określenie to jest zarezerwowane dla specyficznej postaci praw podmiotowych cywilnych) przysługuje osobom fizycznym, będącym w dniu 26 maja 1990 r. oraz w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi. Obie przesłanki (odnoszące się do czasu trwania użytkowania wieczystego) muszą być spełnione łącznie. Oznacza to, iż z uprawnienia przewidzianego tą ustawą do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności korzystają tylko osoby fizyczne (a więc nie osoby prawne) i to pod warunkiem, iż w dniu 26 maja 1990 r. (data nabycia przez gminy, ex lege, mienia komunalnego) były użytkownikami wieczystym i są nimi w dniu wejścia w życie ustawy, to jest w dniu 24 października 2001 r. Musi być przy tym zachowana tożsamość tych osób, to znaczy ta sama osoba uzyskała najpóźniej w dniu 26 maja 1990 r. status użytkownika wieczystego i ta sama osoba jest nim nadal w dniu 24 października 2001 r.
 Konsekwencją takiego sposobu rozumienia powyższego zapisu ustawowego musi być odpowiednia interpretacja zwrotu jakim posługuje się ustawodawca w ust. 2 art. 1 ustawy. Przepis ten bowiem przewiduje legitymację do wystąpienie z wnioskiem o nabycie własności także do następców prawnych osób, o których mowa w ustępie 1 tegoż przepisu. W związku z tym, co stwierdzono wyżej, owym następcą prawnym będzie tylko ta osoba fizyczna, która nabyła prawo użytkowania wieczystego od osób, które kwalifikowały się w świetle art. 1 ust. 1 ustawy lipcowej do wystąpienia o przekształcenie, po dniu 24 października 2001 r. Warunkiem wszakże skorzystania z ustawowego uprawnienia do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności przez wskazanych wyżej następców prawnych, jest złożenie przez nich wniosku w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy lipcowej, czyli do dnia 22 października 2002 r.
Pozostaje jeszcze wyjaśnienie kwestii, związanej z odpowiedzią na pytanie, kogo miał na myśli ustawodawca posługując się w przepisie art. 1 ust. 2 ustawy zwrotem „następca prawny”. Nie ma istotnych powodów, aby zwrot ten interpretować odmiennie od tego w jaki się go ujmuje w prawie cywilnym. Następstwo prawne oznacza tu wszelkie sposoby pochodnego nabycia prawa podmiotowego (użytkowania wieczystego). Chodzi tu więc zarówno o wszelkie umowy, prowadzące do przeniesienia użytkowania wieczystego (np. sprzedaż, zamiana czy darowizna), ale również przejście tego prawa na skutek sukcesji generalnej w drodze spadkobrania.
Nie może się skutecznie domagać przekształcenia osoba prawna, nawet jeśli jest następcą osoby fizycznej, spełniająca warunki o których mowa wyżej. Decyzja przekształceniowa, zarówno w trybie ustawy lipcowej jak i wrześniowej może zostać wydana jedynie na rzecz osoby fizycznej (vide sprawa II SA/Wr 499 /03).
Dla oceny, kiedy dana osoba nabyła status użytkownika wieczystego istotne jest wskazanie jeszcze jednej kwestii. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie tego prawa w drodze umowy wymaga wpisu do księgi wieczystej (tzw. wpis konstytutywny). Oznacza to, iż do powstania użytkowania wieczystego oraz jego umownego przeniesienia nie wystarcza zachowanie formy aktu notarialnego, konieczne jest nadto dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Data dokonania takiego wpisu jest datą powstania (lub przeniesienia w drodze umowy) prawa użytkowania wieczystego. Należy przy tym mieć na względzie przepis art. 29 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361), zgodnie z którym wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu, a w wypadku wszczęcia postępowania z urzędu od chwili wszczęcia tego postępowania (por. sprawa II SA/Wr 19/03).
Nieco odmiennie wygląda sytuacja w przypadku nabycia użytkowania wieczystego w trybie dziedziczenia. Zgodnie z ogólnymi regułami prawa spadkowego, spadek (a więc także użytkowanie wieczyste, jeśli wchodzi ono w skład spadku po danej osobie) nabywa się z chwilą otwarcia spadku, a więc z chwilą śmierci spadkodawcy. Nabycie to następuje z mocy prawa i spadkobierca (czy to ustawowy, czy testamentowy) nie musi dokonywać żadnych czynności, aby stan ten potwierdzić. Może oczywiście swój status spadkobiercy zmodyfikować poprzez przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tym samym ograniczyć swoją odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do tzw. stanu czynnego spadku. W skrajnym przypadku może też spadek odrzucić, ale wtedy traci status spadkobiercy i jest traktowany, jakby nie dożył otwarcia spadku. Jeżeli dana osoba jednak spadku nie odrzuci (czyli zachowuje status spadkobiercy) to należy podkreślić, iż jedynym dowodem, w stosunku do osób trzecich - które nie roszczą sobie praw do spadku -, że jest ona spadkobiercą jest postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1027 k.c). Zasada ta ma zastosowanie w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w związku z wnioskiem o nabycie prawa własności. Jeżeli dana osoba powołuje się na następstwo prawne będące wynikiem dziedziczenia musi przedstawić takie postanowienie sądu. Organ administracji publicznej winien wezwać taką osobę do przedłożenia takiego postanowienia a jeżeli wnioskodawca takiego orzeczenia nie przedstawi, bo jeszcze nie wystąpił o nie do sądu – zawiesić z urzędu postępowanie w trybie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. a następnie wezwać wnioskodawcę do wystąpienia ze stosownym wnioskiem do sądu (art. 100 k.p.a.). Należy wszakże jeszcze raz podkreślić, iż powyższy wymóg formalny nie przekreśla faktu, iż nabycie spadku (a tym samym wszelkich praw majątkowych wchodzących w skład spadku, w tym prawa użytkowania wieczystego) następuje z chwilą otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy.
Rozważając kwestie podmiotowe związane z powyższą ustawą nie sposób pominąć faktu, że mają one odpowiednie zastosowanie również do współużytkowników wieczystych (por. sprawa II SA/Wr 5/03). Teoretycznie możemy mieć do czynienia z dwoma (analogicznie jak przy współwłasności) rodzajami współużytkowania wieczystego: w częściach ułamkowych oraz współużytkowaniem łącznym. Rzadziej wystąpi ta druga postać współużytkowania wieczystego, aczkolwiek możemy mieć z nią do czynienia np. wtedy, gdy użytkowanie wieczyste wchodzi w skład majątku dorobkowego małżonków (przy małżeńskiej wspólności ustawowej), czy w przypadku spółki cywilnej. W takim przypadku warunkiem skutecznego złożenia wniosku o przekształcenie współużytkowania wieczystego we współwłasność  byłoby łączne wystąpienia z takim wnioskiem przez wszystkich współuprawnionych. Wtedy także warunkiem skutecznego złożenia wniosku o przekształcenie współużytkowania wieczystego we własność jest to, aby wniosek złożyli wszyscy współużytkownicy wieczyści. W przypadku braku takiej zgody za niedopuszczalne należałoby uznać odpowiednie sięganie do przepisu art. 199 k.c. i uzyskiwanie zastępczej zgody współużytkowników wieczystych na drodze sądowej. Taką możliwość przewidział co prawda ustawodawca w przepisie art. 1 ust. 5 ustawy z 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, ale tylko w odniesieniu do współużytkowania wieczystego związanego z odrębną własnością lokalu. Regulacja przewidziana w tym przepisie ma wszakże charakter wyjątkowy i dlatego też nie może być per analogia stosowana do innych rozwiązań normatywnych.
	W omawianym powyżej kontekście istotna jest, dla rozstrzygnięcia sprawy rozpoznawanej przez Sąd, kwestia zmiany kręgu podmiotowego tworzonego przez współużytkowników wieczystych. Może się bowiem okazać, że krąg podmiotów posiadających status współużytkowników wieczystych ulegnie zmianie w czasie od powstania wspólności tego prawa do wystąpienia z wnioskiem o nabycie prawa własności. Należy rozróżnić tu dwie sytuacje. Jeżeli w dacie 26 maja 1990 r. status współużytkownika wieczystego ma określony krąg osób, a następnie przed 24 października 2001 r. krąg tych osób ulegnie zmniejszeniu (np. na skutek śmierci niektórych współuprawnionych lub zbycia przez niektórych z nich udziału w prawie użytkowania wieczystego na rzecz innego współużytkownika), ale nie pojawi się żaden nowy współużytkownik (czyli ulega zmianie jedynie wielkość udziałów pozostałych współużytkowników) to osoby te, które były współużytkownikami w dniu 26 maja 1990 r. i są nimi nadal w dniu 24 października 2001 r. – mogą domagać się nabycia prawa własności, stosownie do wielkości swoich udziałów w prawie użytkowania wieczystego. Spełniają oni bowiem warunek bycia współużytkownikami wieczystymi we wskazanych wyżej datach, a jedynie zmianie uległ wielkość ich udziału we wspólnym prawie.
Druga sytuacja polega również na zmianie kręgu podmiotowego osób posiadających status współużytkownika wieczystego, ale w miejsce niektórych z dotychczasowych współużytkowników wstępują, po dniu 26 maja 1990 r., nowe osoby, nie będące dotychczas współużytkownikami wieczystymi. W takim przypadku tacy współużytkownicy nie mogą domagać się nabycia prawa własności, albowiem nie spełniają warunku posiadania statusu współużytkowników wieczystych w dniu 26 maja 1990 r. oraz w dniu 24 października 2001 r.
Przedmiotowym zakresem omawianej ustawy są nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe oraz stanowiące nieruchomości rolne. Miarodajnym dla oceny, czy którykolwiek z tych warunków został spełniony jest wejścia w życie ustawy, czyli 24 października 2001 r.
Ustawodawca nie wskazuje co należy rozumieć pod pojęciem, zabudowania na cele mieszkaniowe. Pomocniczo można więc sięgnąć do przepisu art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i uznać za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku mieszkalnego w stanie surowym zamkniętym. Szersze rozważania na ten temat zawarto w sprawie II SA/Wr 1776/02, gdzie wskazano poszukiwanie znaczenia wyrażenia ustawowego „nieruchomość zabudowana na cele mieszkaniowe” nie powinno ograniczać się do prób jego definiowania na tle tej jedynie ustawy i w oparciu o oceny danego stanu faktycznego według dowolnych bądź intuicyjnie przyjmowanych kryteriów. Kiedy mowa jest o przeznaczeniu nieruchomości w znaczeniu prawnym, od razu nasuwa się potrzeba sięgnięcia do unormowań z zakresu prawa geodezyjnego i planowania przestrzennego. O podstawowym dla innych dziedzin stosowania prawa znaczeniu danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków stanowi art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.). Zwraca uwagę, że przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) w odniesieniu do budynków podkreślają znaczenie ich podstawowej funkcji użytkowej (przepisy § 63, 64, 65) oraz dokonują podziału gruntów zabudowanych na tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem B, tereny przemysłowe oznaczone symbolem Ba i inne tereny zabudowane oznaczone symbolem Bi (§ 68 ust. 3). Nieruchomość zabudowana została na cele mieszkaniowe, o ile zasadniczym lub przeważającym w ocenie charakteru zabudowy elementem będzie funkcja mieszkaniowa zabudowy, zaś drugorzędne i pomocnicze znaczenie miało przeznaczenie niemieszkalne pomieszczenia lub osobno wybudowanego budynku, gdy korzystanie z nich było podporządkowane podstawowej funkcji (mieszkalnej) zabudowy (budynku lub zespołu budynków). Istotne znaczenie dla prawidłowego zakwalifikowania rodzaju zabudowy z punktu widzenia jej celu jako mieszkalnego bądź niemieszkalnego posiadały ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej i legalne wybudowanie na nim budynku o przeznaczeniu mieszkalnym oznaczało zabudowanie nieruchomości na cele mieszkaniowe, o ile nawet elementem zabudowy był budynek o charakterze niemieszkalnym, jednak jako zabudowa dodatkowa lub służebna wobec zasadniczej zabudowy mieszkaniowej, przez co nie zmieniał tego charakteru zabudowy przy ocenie całościowej. Sposób korzystania z budynków nigdy nie miał rozstrzygającego znaczenia przy ocenie ich mieszkalnego bądź użytkowego charakteru, bowiem właściciel domu mieszkalnego mógłby nawet jego większą część przeznaczyć na cele niemieszkalne, nie zmieniając przez to rodzaju zabudowy (por. art. 5 ust. 2 i art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 216 ze zm.).
Ustawodawca nie definiuje również pojęcia nieruchomości rolnej. Należy więc sięgnąć do regulacji zawartej w przepisie art. 461 k.c. Zgodnie z treścią tego przepisu nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji roślinnej, sadowniczej i rybnej.
Istotna z punktu widzenia właściciela (jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa) jest kwestia stosunku omawianej ustawy lipcowej do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (vide sprawa II SA/Wr 5/03).
Zagadnienie to rozwiązuje przepis art. 2 ustawy lipcowej, zgodnie z którym do osób określonych w przepisie art. 1 ustawy o nabywaniu prze użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości nie stosuje się przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Czyli pierwsza z tych ustaw ma charakter szczególny w stosunku do drugiej ustawy i wyklucza jej stosowanie do osób które się kwalifikują do przekształcenia w trybie ustawy lipcowej (por. sprawa o sygn. akt II SA/Wr 2103/03).
Ponieważ zakresy podmiotowe tych dwu ustaw krzyżują się osoby, które skorzystały z ustawy wrześniowej znalazły się w niekorzystnej sytuacji, albowiem musiały za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (z pewnymi wyjątkami) zapłacić. Ustawodawca, odmiennie niż w przepisie art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. Nr 72, poz. 749) nie przewiduje możliwości wzruszenia, w trybie przepisu art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego, ostatecznych decyzji przekształceniowych, wydanych na podstawie ustawy wrześniowej. Świadczy o tym sformułowanie przepisu art. 2 ust. 2 ustawy lipcowej, zgodnie z którym decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wydane w trybie ustawy wrześniowej), które stały się ostateczne przed wejściem w życie ustawy lipcowej (to jest przed dniem 24 października 2001 r.), pozostają w mocy. Tak ujęty zapis ustawy świadczyć może, że intencją ustawodawcy było wyłączenie możliwości wzruszenia wcześniej wydanych decyzji ostatecznych w trybie przepisu art. 155 k.p.a.
Oczywiście powstaje pytanie, co się dzieje z decyzjami, które ostateczne nie stały się, przed tym terminem i kwalifikują się do tego, aby przysługujące im uprawnienie do przekształcenia użytkowania wieczystego zrealizowało się w trybie ustawy lipcowej. Jeżeli strona odwoła się od takiej decyzji to organ odwoławczy winien taką decyzje, na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a., uchylić i umorzyć postępowanie pierwszej instancji, gdyż jest ono bezprzedmiotowe, albowiem w tym trybie przekształcenie nie dokonuje się. Użytkownik wieczysty powinien wtedy złożyć wniosek o dokonanie przekształcenia w trybie ustawy lipcowej.
Jeżeli z kolei toczy się postępowanie przekształceniowe wszczęte w trybie ustawy wrześniowej a użytkownik wieczysty kwalifikuje się do przekształcenia w trybie ustawy lipcowej to organ administracji publicznej winien umorzyć to postępowanie i poinformować użytkownika wieczystego o możliwości ubiegania się o nieodpłatne przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy lipcowej.
Kolejną normę kolizyjną zawiera przepis art. 3 ustawy lipcowej, zgodnie z którym ustawy tej nie stosuje się w stosunku do osób, które skorzystały z uwłaszczenia mieniem, o którym mowa w art. 56a ustawy z dnia ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.). Ustęp 2 tegoż przepisu stanowi z kolei, że osoby które nabyły prawo własności nieruchomości na podstawie niniejszej ustawy (to jest ustawy lipcowej) nie korzystają z uwłaszczenia przewidzianego przepisem art. 56a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Powoływany przepis art. 56 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw przewiduje utworzenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na cele uwłaszczenia. Obejmuje ona 7% akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, powstałych w wyniku komercjalizacji oraz będące w posiadaniu Skarbu Państwa akcje spółek, w których Skarb Państwa posiada mniej niż 10% kapitału zakładowego. Jeżeli więc ktoś skorzystał z tej formy prywatyzacji jest wyłączony z możliwości nieodpłatnego przekształcenia w trybie ustawy lipcowej. Dlatego też od wnioskodawcy żądającego przekształcenia użytkowania wieczystego w trybie ustawy lipcowej należy żądać oświadczenia, czy skorzystał z tej formy prywatyzacji. Skorzystanie z tej możliwości nie wyłącza jednak użytkownika wieczystego z możliwości uwłaszczenia na zasadach ogólnych, przewidzianych w ustawie wrześniowej (vide sprawa II SA/Wr 5/03).
Przy okazji stosowania ustawy wrześniowej regulującej przekształcenia odpłatne, pojawiło się zagadnienie zwolnienia z owej odpłatności osób, które pozostawiły mienie na terenach nieznajdujących się na obecnym obszarze Państwa Polskiego ( art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy). Wskazano, że skarżący, jako następca prawny takiej osoby, nie mógł skorzystać z przewidzianej w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, albowiem równowartość mienia pozostawionego na terytorium nieznajdującym się na obecnym obszarze Państwa Polskiego została zaliczona na poczet ceny sprzedaży budynków posadowionych na działce (…) - a nie jako ekwiwalent za ustanowione prawa użytkowania wieczystego (vide sprawa sygn. akt II SA/Wr 2875/02).
Przy kwestiach dopuszczalności podziałów w sprawie II SA/Wr 2164/02 ustalono, że działki oznaczone numerami 4/8 i 4/12 stanowią drogę wewnętrzną oraz, że Piotr K. jest ich współwłaścicielem w udziałach wynoszących po 1/5. Okoliczności te potwierdzone są w uzasadnieniach decyzji podjętych w postępowaniu instancyjnym oraz w odpowiedzi na skargę. Zważyć zatem należy, że art. 93 ust. 3 /in fine powoływanej ustawy o gospodarce nieruchomościami stwierdza: „Nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną”. W ocenie Sądu nieracjonalne byłoby uznawanie, że regulacja zawarta w tym przepisie ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy równocześnie z dokonywaniem podziału nieruchomości następuje wydzielenie z nieruchomości objętej podziałem drogi wewnętrznej, natomiast nie można z niej skorzystać wówczas, gdy droga wewnętrzna, poprzez którą w sposób dopuszczony przez ustawodawcę, można zapewnić działkom lub działce powstałej w wyniku podziału dostęp do drogi publicznej, który już istnieje w wyniku dokonanego wcześniej podziału innej nieruchomości. Z uregulowaniem tym w ścisłym związku pozostaje przepis art. 99 ustawy o gospodarce nieruchomościami, traktowany jako wyjątek od zasady niedopuszczalności podziału nieruchomości, jeżeli wydzielone działki nie miałyby zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Ustawodawca stanowiąc taki wyjątek przyjął szczególną, ale wiążącą konstrukcję z tzw. klauzulą warunkującą. Zgodnie bowiem z powołanym przepisem „Jeżeli zapewnienie dostępu do drogi publicznej ma polegać na ustanowieniu służebności, o których mowa w art. 93 ust. 3, podziału nieruchomości dokonuje się pod warunkiem, że przy zbywaniu działek wydzielonych w wyniku podziału zostaną one ustanowione. Za spełnienie warunku uważa się także sprzedaż wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki stanowiącej drogę wewnętrzną.

Przyznanie własności gospodarstwa rolnego (symbol 616).

W sprawie II SA/Wr 2606/02 zanalizowano przesłanki uwłaszczenia w trybie przepisu art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. j. Dz. U z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.). Warunkiem skutecznego domagania się przyznania prawa własności działki pozostającej w użytkowaniu osoby, która przekazała gospodarstwo rolne na rzecz Państwa, jest ustalenie, czy dana osoba rzeczywiście ma tę działkę w użytkowaniu. Powyższa reguła odnosi się również do zstępnych osoby uprawnionej, albowiem ustawodawca uzależnia możliwość skutecznego wystąpienia z wnioskiem o przyznanie działki od ustalenia, czy osoba taka, po śmierci osoby poprzednio uprawnionej - faktycznie włada, w zakresie odpowiadającym jej uprawnieniom. Oznacza to, że organ administracji publicznej rozstrzygający kwestię zwrotu danej działki winien ustalić, czy zstępny występujący z takim wnioskiem, faktycznie włada przedmiotową nieruchomością w zakresie odpowiadającym treści użytkowania. 




Inne sprawy dotyczące nieruchomości – symbol 618.

W sprawie o sygnaturze akt II SA/Wr 616/03 przedmiotem skargi było uprawnienie do otrzymania w trybie art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Polski. W świetle obowiązującego w dniu wydania kwestionowanej decyzji treści przepisu art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobami uprawnionymi do uzyskania rekompensaty za mienie pozostawione za granicą są byli właściciele lub ich następcy prawni i zaliczenia dokonuje się tylko na wniosek tych osób. Każdy z byłych właścicieli może domagać się zaliczenia wartości utraconego mienia w zamian za nabycie wspomnianych praw majątkowych do nieruchomości położonych w Polsce. Każdy z nich może także wskazać osobę spośród swoich przyszłych spadkobierców ustawowych jako uprawnioną do rekompensaty. Uprawnionym do przyjęcia zaliczenia w drodze spadkobrania, bez względu na tytuł powołania do spadku, może być jeden ze spadkobierców, przy zgłoszeniu zgodnego wniosku pozostałych spadkobierców. W wypadku braku zgodnego wniosku zaliczenie może być dokonane na rzecz wszystkich spadkobierców. Niemniej jednak, jak już wskazano wyżej, warunkiem skorzystania ze wspomnianego uprawnienia do zaliczenia mienia, jest fakt utracenia owego mienia nieruchomego na mocy wskazanych wyżej umów międzynarodowych. Utarta ta musiała być następstwem opuszczenia dawnych terytoriów Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. a następnie zamieszkania przez te osoby w Polsce (repatriacja). Wnioskodawca nie spełnia żadnego z opisanych warunków. Nie jest bowiem następcą prawnym osoby, która opuściła dawne terytorium Państwa Polskiego (repatrianta) i pozostawiła tam nieruchomości. Skarżący jest bowiem synem Eugenii L. która mieszkała co prawda na ziemiach utraconych przez Polskę w wyniku II wojny światowej, ale nigdy nie repatriowała się do Polski i do śmierci mieszkała w Z., to znaczy poza granicami Polski, będąc obywatelką Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.



Rozdział IV
Wybrane problemy orzecznictwa z zakresu właściwości Wydziału  III

Sprawy celne.

Przeważająca grupę skarg rozpoznanych w 2005 roku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w sprawach z zakresu obowiązków celnych stanowiły skargi na decyzje organów celnych uznające zgłoszenia celne za nieprawidłowe w zakresie:
	taryfikacji towarów,

wartości celnej towarów oraz wymiaru podatku akcyzowego w związku z zakwestionowaniem wartości celnej towaru,
udokumentowania preferencyjnego pochodzenia towaru,
obowiązków wynikających z procedury tranzytu.
Ponadto w rozpoznanych sprawach pojawiały się także problemy:
	zwolnienia osoby prawnej od obowiązku złożenia zabezpieczenia w procedurze tranzytu,

zwolnienia od cła środka trwałego wnoszonego do spółki handlowej tytułem aportu;
restrukturyzacji należności celnych,
zwrotu należności celnych (art.250 Kodeksu celnego),
odpowiedzialności solidarnej za dług celny z tytułu nielegalnego wprowadzenia towaru na polski obszar celny,
opłaty manipulacyjnej dodatkowej:
- pobieranej na podstawie art.276§2 Kodeksu celnego (tj. w przypadku wykazania różnicy między towarem przedstawionym a ujawnionym w wyniku rewizji),
- zbiegu postępowania zmierzającego do wymierzenia tej opłaty z postępowaniem karno-skarbowym,
W wyrokach wydanych w sprawach celnych sąd zwracał także uwagę na szereg problemów związanych ze stosowaniem przepisów proceduralnych, w szczególności odnoszących się do trybów nadzwyczajnych postępowania. Dodatkowo, w sprawach rozpoznawanych po postępowaniu kasacyjnym ponownie przez WSA we Wrocławiu, pojawił się problem legitymacji procesowej dotychczas występującego organu – w związku z wejściem w życie od 01.01.2005 r. przepisów reformujących organizację służb celnych i odmiennie niż dotychczas ustanawiających właściwość miejscową organów w sprawach celnych.

Taryfikacja towarów

W 2005 r. dominującym zagadnieniem wśród rozpoznawanych skarg pozostała kwestia prawidłowości kodu taryfy celnej przypisywanej przez importerów towarom wprowadzanym na polski obszar celny. Skargi dotyczyły prawidłowości dokonanej przez organy celne taryfikacji m.in. odżywek dla dzieci i ich składników, elementów elektrycznych (złącz, wtyków, gniazd wtykowych), taśm budowlanych.
Ogromną część spraw z zakresu klasyfikacji taryfowej towarów, rozpoznanych w 2005 r. stanowiły sprawy ze skarg firmy N. – producenta odżywek dla dzieci i żywności dietetycznej. Zaskarżone decyzje rozstrzygały o taryfikacji bardzo różnych produktów tego producenta, a spór dotyczył przede wszystkim następujących pozycji Taryfy celnej: 1702, 1901, 2106, 2202, 3004. Zaskarżonym decyzjom sąd zarzucił generalnie braki w postępowaniu dowodowym, świadczące o naruszeniu art. 122 i 187 Ordynacji podatkowej, a w szczególności zaniechanie lub niewłaściwe skorzystanie z dowodu z opinii biegłego, a także naruszenie art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez wykroczenie poza ramy swobodnej oceny zebranych w sprawie dowodów. Sąd odniósł się m.in. do następujących kwestii, istotnych w sprawach dotyczących poszczególnych grup produktów:
- w stosunku do produktu Bebiko sojowe (spór pomiędzy kodem PCN 1901 10 00 0 – obejmującym przetwory dla niemowląt m.in. na bazie mleka krowiego lub przygotowane z mąki a 2106 90 98 0 – właściwym dla przetworów spożywczych gdzie indziej nie wymienionych ani nie wyłączonych) – za konieczne sąd uznał ustalenie przez organy w oparciu o wiedzę specjalistyczną popartą opinią biegłego, czy istotne w składzie spornego produktu komponenty - odnośnie roli spełnianej ze względu na charakter ostatecznego produktu – mogą być uznane za przetwory z mączki lub skrobii, uwzględniając technologiczny proces ich pozyskania, a także ustalenie w ten sposób, jaka substancja nadaje zasadniczy charakter importowanemu wyrobowi (np. wyrok z 28.06.05 sygn. akt III SA/Wr 129/05)
- w stosunku do produktów wykorzystywanych jako diety specjalne, w tym w żywieniu niemowląt, zgłaszanych pierwotnie przez stronę do pozycji 3004 jako leki (wykorzystywane w leczeniu żywieniowym), zaś przez organy kwalifikowanych do pozycji 2106 jako przykład żywności, - sąd wskazywał (wyroki nieprawomocne), że sam fakt, że dany produkt posiada właściwości lecznicze i jest zarejestrowany jako lek nie wyklucza, że stanowi on produkt żywnościowy, wyłączony z pozycji 3004 Taryfy. Istotne jest natomiast wykazanie, czy zawiera on substancję leczniczą i w czym wyraża się jej działanie.
	W szeregu spraw (przykładowo sygn. akt 3 I SA/Wr 144/03, 3 I SA/Wr 145/03), w których spór dotyczył taryfikacji taśmy uszczelniająco-wentylacyjnej, produkowanej w procesie polimeryzacji addycyjnej poliolefinu i wykonanej z różnych rodzajów włókniny (strona wnioskowała kod 3921 90 60 0, organy – 5603 12 90 0), sąd podzielił stanowisko organów celnych, iż zasadnicze znaczenie dla klasyfikacji taryfowej tego produktu miała uwaga 2 (A) zawarta w Wyjaśnieniach do Taryfy celnej, odnosząca się także do towarów z działu 56, zgodnie z którą wyroby zawierające dwa lub więcej materiałów włókienniczych należy traktować jako wykonane w całości z materiału włókienniczego, którego masa jest większa od masy któregokolwiek ze składników. Za taką klasyfikacją przemawia dodatkowo reguła 3(b) ORINS, stosownie do której m.in. do towarów złożonych, składających się z różnych materiałów, należy stosować pozycję obejmującą materiał decydujący o zasadniczym charakterze wyrobu, jeżeli takie kryterium jest możliwe do zastosowania.
Z kolei odnosząc się do sporu o klasyfikację urządzeń elektrycznych – złącz do przewodów do kodu 8536 90 10 0 – wnioskowanego przez stronę lub kodu 8536 69 90 0 – ustalonego w zaskarżonej decyzji, Sąd uznał, że skoro wykładnia językowa pozwala na zaliczenie tych urządzeń do „wtyków”, które ujęte są na poziomie jednokreskowym w pozycji „oprawy lamp, wtyki i gniazda wtykowe”, to klasyfikować należy je stosownie do postanowień reguły 6 ORINS, w świetle której klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna być przeprowadzona zgodnie z ich treścią i uwagami do nich, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z pozostałych reguł ORINS, stosując zasadę, że tylko podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane. Wykluczone było zatem objęcie spornego towaru dwukreskową podpozycją 8536 90 10 0 wnioskowaną przez stronę („elementy połączeniowe, złącza dla przewodów i kabli”), gdyż w ogóle nie może być ona porównywana z trzykreskową pozycją 8536 69 90 0, skoro nie znajdują się one na tym samym poziomie. Prawidłowo zatem, po zaklasyfikowaniu spornych elementów do jednokreskowej podpozycji „oprawy lamp, wtyki i gniazda wtykowe”, to dalszej analizy należało dokonać w ramach tylko tej podpozycji, tj. porównując podpozycje dwukreskowe 8536 61 i 8536 69 (przykładowa sygn. akt 3 I SA/Wr 2408/03, wyrok z dnia 15.02.2005 r.).
Na tle zagadnień klasyfikacji taryfowej pojawiał się również problem z wykładnią przepisów Taryfy celnej wówczas, gdy dany towar pozornie odpowiadał zakresowi jednej z pozycji Taryfy, biorąc pod uwagę jej opis, ale z brzmienia tej pozycji wynikało, że należy do niej zaliczać produkty odpowiadające jej opisowi, jednak inne niż objęte odrębną (wskazaną) pozycją lub pozycjami Taryfy lub w ogóle gdzie indziej nie wymienione. 
W wyrokach odnoszących się do tej m.in. kwestii (m.in. wyroki z dnia 20.09.05 sygn. akt III SA/Wr 95/04 , z 21.11.05 sygn. akt 3 I SA/Wr 3035 /03, nieprawomocny) Sąd podkreślał konieczność rozważenia i wykluczenia przez organy w pierwszej kolejności pozycji tak wskazanych w owej pozornie odpowiedniej pozycji (lub – w razie zapisu „gdzie indziej nie wymienione” – wszystkich potencjalnie wchodzących w grę, choćby wyróżnianych wg różnych kryteriów, pozycji Taryfy), jako warunek podjęcia rozważań co do klasyfikacji danego produktu w świetle brzmienia i dalszych uwag wstępnie przyjętej pozycji. W powołanym wyżej wyroku z dnia 20.09.05 sygn. akt III SA/Wr 95/04 Sąd ponadto zwrócił uwagę na istotną dla klasyfikacji danego produktu jako mieszaniny, cechę możliwości wyodrębnienia z niej wyjściowych składników.
Prawidłowość zastosowania przez organy celne reguły 2a ORINS (odnoszącej się do taryfikacji wyrobów niekompletnych lub niegotowych) w odniesieniu do sprowadzonych oddzielnie: nadwozia samochodu osobowego oraz silnika, zmontowanych następnie w jeden pojazd, była przedmiotem wyroku z dnia 21.06.2005 r. sygn. akt 3 I SA/Wr 1712/03. Sąd podtrzymał utrwalone w judykaturze stanowisko, iż w takim wypadku warunkiem uznania, że sprowadzono w istocie wyrób gotowy, jest nie tylko rozmontowanie samochodu przed przekroczeniem granicy, ale także sprowadzenie takiej ilości części, z których można skonstruować wyrób kompletny. Doświadczenie życiowe wskazuje, że sprowadzenie samego nadwozia, i to niekompletnego( brak m.in. układu kierowniczego, foteli), oraz silnika nie pozwalają na stworzenie rzeczy złożonej, jaką jest samochód.
Z kolei w wyroku z dnia 24.05.2005 r. sygn. akt 3 I SA/Wr 801/03 Sąd podzielił stanowisko organów celnych co do tego, że będące przedmiotem importu afrykańskie rzeźby z drewna (zgłoszone przez importera do kodu 9703 00 00 0 jako dzieła sztuki) nie mogą być klasyfikowane do tej pozycji ze względu na to, iż były produkowane masowo i stanowiły wyroby rzemieślnicze o charakterze handlowym – wyłączone uwagą do tej pozycji. Ustalenia w tym zakresie znajdowały potwierdzenie w powtarzalnym charakterze wyrobów i ich jednolitej, stosunkowo niskiej, cenie jednostkowej. Jednocześnie za zbędne uznał sąd sięganie do opinii rzeczoznawcy co do tego, czy wyroby te noszą cechy „dzieła” w ogólnym rozumieniu. Istotą sporu nie było bowiem przesądzenie tej kwestii, ale kwalifikacja taryfowa z uwzględnieniem uwag zawartych w Taryfie celnej oraz w Wyjaśnieniach do Taryfy celnej.
Ciekawej kwestii klasyfikacji taryfowej sporządzonej na zamówienie importera analizy ekonomicznej dotyczył wyrok z dnia 20.09.2005 r. sygn. akt III SA/Wr 529/04. Przedmiotową analizę, uznaną przez importera za usługę i nie zgłoszoną do odprawy celnej, organy celne uznały za przykład „publikacji takiej jak rozprawy naukowe przez lub dla firm przemysłowych” lub „publikacji jedynie opisującej trendy, postęp w konkretnej branży handlu lub przemysłu (...)”, klasyfikowanej do pozycji 4901 Taryfy celnej, obejmującej wyroby przemysłu poligraficznego, takie jak „drukowane książki, broszury, ulotki i podobne materiały drukowane, w pojedynczych arkuszach, lub w innej formie”. Uchylając decyzje organów celnych obu instancji sąd wskazał na konieczność rozróżnienia, czy przedmiotem importu w tym wypadku była usługa polegająca na stworzeniu i dostarczeniu w umówionej formie (pisemnej) określonego dobra intelektualnego, czy zakup produktu poligraficznego zawierającego określoną treść. Jako kluczowe dla rozstrzygnięcia tej kwestii sąd wskazał: konieczność wcześniejszego opublikowania utworu jako warunek uznania go za publikację oraz ustalenie, czy cena uiszczona za przedmiotową analizę odzwierciedlała wartość samego utworu czy też wartość produktu poligraficznego jako efektu procesu produkcji (wytworzenia) w następstwie dopiero zakupu praw do tego utworu. Biorąc pod uwagę, że materiał dowodowy w żaden sposób nie świadczył, iż sporna analiza została wcześniej opublikowana lub wydana jako oddzielna pozycja, zaś z przedłożonej umowy wynikało, iż importer umówił się o sporządzenie analizy na ustalony przez siebie temat nie uzależniając ceny od wartości nośnika, na którym informacje te zostaną przekazane, ani nawet nie ustalając rodzaju nośnika, sąd stwierdził, że w przedmiotowej sprawie importer dokonał zakupu usługi, zaczym w ogóle nie mogło być mowy o obrocie towarowym, podlegającym regulacjom Taryfy celnej.


Wartość celna

Sporo spraw, w których organ celny na podstawie art. 65 § 4 uznał zgłoszenie celne za nieprawidłowe - w zakresie wartości celnej - i określił kwotę wynikającą z długu celnego - dotyczyło przede wszystkim zakwestionowania w oparciu o przepis art.23 § 7 Kodeksu celnego wiarygodności ceny transakcyjnej towarów (wskazanej w fakturach zakupu) i ustalania wartości celnej metodą zastępczą, określoną w art.29 § 1 powołanej ustawy. W znacznej większości tych spraw, podobnie jak w roku ubiegłym, towarem spornym, co do ceny, były używane samochody oraz odzież.
Odnośnie podstaw zakwestionowania wartości transakcyjnej jako wartości celnej Sąd prezentował stanowisko zajęte już we wcześniejszych orzeczeniach. W szczególności w wyrokach zwracano uwagę na konieczność badania przez organy celne, czy w okolicznościach rozpoznawanych spraw zachodziły uzasadnione przyczyny odrzucenia wartości transakcyjnej oraz jak i czy znalazły one odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji - w sposób poddający się kontroli Sądu (m.in. wyrok z dnia 06.09.2005 r. sygn. akt III SA/Wr 60/04, z 09.03.05 sygn. akt 3 I SA/Wr 4132/02, z 22.03.05 sygn. akt 3 I SA/Wr 4363/02, z 9.03.05 sygn. akt 3 I SA/Wr 4227/02, z 25.05.05 sygn. akt 3 I SA/Wr 1153/03). W wyrokach sąd powoływał się w szczególności na przepisy art. 23-29 Kodeksu celnego oraz Wyjaśnienia Komitetu Ustalania Wartości Celnej Światowej Organizacji Celnej (WCO) w sprawie stosowania art. VII Układu Ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r., które zostały opublikowane w formie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.09.1999 r. „Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej”.
	W odniesieniu do szeregu spraw, w których wartość transakcyjną (przeważnie importowanych samochodów używanych) organy ustaliły w oparciu o art. 29 § 1 Kodeksu celnego tzw. „metodą ostatniej szansy” Sąd wskazywał, że zasadność jej stosowania znajduje oparcie w Studium 1.1. dokonanym przez Techniczny Komitet Ustalania Wartości Celnej Światowej Organizacji Celnej (WCO), w którym wskazano m.in., że zgodnie z pkt 23 Studium w takich wypadkach „można oprzeć się na katalogach lub wyspecjalizowanych czasopismach podających bieżące ceny na rynku kraju importu dla używanych pojazdów samochodowych, jeśli takie istnieją. W takim wypadku należy uwzględnić stan pojazdu i wszystkie elementy wpływające na jego wartość (na przykład nadzwyczajne zużycie, naprawy, remonty, akcesoria) w porównaniu z wartością typowego pojazdu służącego za punkt odniesienia (...)”. W wyroku z dnia 22.03.2005 r. (sygn. akt 3 I SA/Wr  4363/02)  Sąd zwrócił jednak uwagę, że  o powyższy przepis wprost wskazuje, że przy metodzie „ostatniej szansy” można opierać się na katalogach i wyspecjalizowanych czasopismach, o tyle brak takich regulacji odnośnie „uzasadnionych przyczyn”, o których mowa w art. 23 § 7 Kodeksu celnego – co pozwala przyjąć, że deklarowane ceny transakcyjne mogą być porównywane z innymi cenami transakcyjnymi także na podstawie innych, aniżeli specjalistyczne katalogi, materiałów. 
Z kolei w wyroku z dnia 24.08.2005 r. sygn. akt 3 I SA/Wr 2219/03 Sąd wskazywał, że znana organowi celnemu okoliczność wskazująca na rzeczywiste ponadnormatywne zużycie spornego pojazdu (większe, niż przewidziane dla danego rocznika w katalogu Eurotax), winna być, w świetle powołanego pkt 23 Studium 1.1. uwzględniona przy ostatecznym ustalaniu wartości celnej metodą „ostatniej szansy”. Jednocześnie to strona podnosząca taką okoliczność winna wnosić stosowne wnioski dowodowe, bowiem organy dysponujące określonym materiałem dowodowym (zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym), mimo związania zasadą prawdy obiektywnej, nie są obciążone nieograniczonym obowiązkiem poszukiwania faktów mających znaczenie dla sprawy, szczególnie, jeżeli strona sama nie sygnalizowała istnienia innych dowodów (wyrok z dnia 24.05.2005 r. sygn. akt 3 I SA/Wr  205/03). Nie można natomiast, zdaniem Sądu, przesądzać – tak jak miało to miejsce  w spornych sprawach – że ze względu na przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zużycie ponadprzeciętne dla danego typu  i marki pojazdu, o konkretnych parametrach technicznych i roku produkcji, czyni pojazd całkowicie zużytym i nienadającym się do użytkowania i w konsekwencji decyduje o  zakwalifikowaniu go do odpadów w rozumieniu tego aktu (przykładowo wyrok z dnia 14.01.2005 r.  sygn. akt 3 I SA/Wr 3190/02).
	W powołanych wyżej wyrokach Sąd zwrócił ponadto uwagę na kwestię obowiązku pomniejszania wartości pojazdu, wynikającej z katalogu, opłaty i podatki importowe, który to obowiązek również wynikał z pkt 23 powołanego Studium 1.1. Sąd uznał za niedopuszczalną i nie znajdującą oparcia w przepisach prawa, przyjętą przez organy celne praktykę pomniejszania tej wartości o podatek VAT w wysokości 22% oraz o podatek akcyzowy obliczony wg stawki wynikającej z załącznika  nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. nr 27, poz. 269 ze zm.), tj. w zależności od pojemności silnika (w sprawach ze skarg rozpoznanych powołanymi wyrokami było to 3,1%), przy jednoczesnym określeniu importerowi tego podatku w „zawiadomieniu o powstaniu obowiązku podatkowego” w wysokości wynikającej z § 7.2  powołanego rozporządzenia, a więc przy zastosowaniu procentowych stawek według wzoru zawartego w tym przepisie, przewidzianych dla pojazdów importowanych po upływie 2 lat od daty produkcji (w przedmiotowych sprawach było to 65%). Metoda „ostatniej szansy” ma bowiem charakter swoistego „szacowania”, skoro przepisy stanowią, że należy przy ustalaniu wartości celnej tą metodą uwzględniać różne elementy wpływające na wartość pojazdu, a także opłaty i podatki importowe. Jej celem jest zbliżyć jak najbardziej do rzeczywistości wynik wyliczenia wartości celnej. Jeżeli więc bezspornie w świetle § 7.2 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów podatek od będących przedmiotem importu pojazdów wynosił 65% i w tej wysokości został w stosunku do strony obliczony, to przyjęcie przy obliczaniu wartości celnej akcyzy w innej wysokości odbiega od ustalenia tej wartości w sposób jak najbardziej rzeczywisty. Wykładnia systemowa każe przyjąć, że skoro powołane regulacje dotyczące określania wysokości podatku akcyzowego zamieszczone są w jednym akcie prawnym, a § 7.2 odsyła do poz. 25 załącznika nr 3, to oczywiste wydaje się, że w przypadku importu pojazdu samochodowego stawka akcyzy będzie zależna nie tylko od pojemności silnika, ale i od wieku samochodu. 
	W kwestii znaczenia faktu ujawnienia w toku kontroli postimportowej faktury odmiennie określającej wartość importowanego towaru, niż przedłożona wraz ze zgłoszeniem celnym, wypowiedział się sąd w wyroku z dnia 07.02.05 sygn. akt 3 I SA/Wr 647/03,. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślał, że z art. 23 § 1 oraz 23 § 9 Kodeksu celnego jednoznacznie wynikało, „iż w wypadku ceny transakcyjnej uwzględnianej jako kryterium ustalania wartości celnej, chodziło ustawodawcy nie o jakiś stan hipotetyczny, lecz o miernik obiektywny w tym sensie, że w rachubę wchodzi wówczas wyłącznie cena rzeczywiście uiszczona (...).  W przedmiotowej sprawie w wyniku kontroli postimportowej okazało się, że ostatecznie zapłacona cena (i wynikająca z później ujawnionej faktury) jest niższa od wcześniej zadeklarowanej i to przy niezmienionym stanie towaru, w stosunku do stanu z dnia przyjęcia zgłoszenia celnego.” Tym samym – jak wywodził Sąd – „istniały (...) wszelkie podstawy zarówno do przeprowadzenia kontroli tzw. postimportowej (art. 83 § 1 i 2 Kodeksu celnego), jak i do uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w rozumieniu art. 65 § 4 pkt 2 lit. b, skoro okazało się, że przepisy regulujące procedurę celną dopuszczenia leku (...) do obrotu zostały zastosowane w oparciu o nieprawidłowy dokument w rozumieniu art. 83 § 3 Kodeksu celnego. (...) Nieprawidłowość polegała na pierwotnym określeniu wartości celnej leku z wykorzystaniem faktury, która, jak się ostatecznie okazało, nie odzwierciedlała wcale jego wartości transakcyjnej.” Przeciwne stanowisko czyniłoby w istocie zbędnym – przynajmniej w zakresie prawidłowości zadeklarowanej wartości celnej, tożsamej z wartością transakcyjną – mechanizm tzw. kontroli postimportowej, przewidzianej w art. 83 Kodeksu celnego. 
	Problem doliczenia na podstawie art. 30 § 1 Kodeksu celnego do wartości celnej towaru kosztów delegacji pracownika, obejmującej koszty poniesione za granicą, a związane z dojazdem po odbiór towaru, był przedmiotem rozważań sądu w wyroku z dnia 14.01.2005 r. (sygn. akt  3 I SA/Wr 3638/01). Przyznając, że z brzmienia art. 31pkt 1 wynika, iż wyłączeniu spośród doliczanych do ceny faktycznie zapłaconej kosztów transportu i ubezpieczenia przywożonych towarów podlegają koszty poniesione w kraju po przekroczeniu granicy państwa lub portu polskiego, sąd zauważył jednak, że wyłączenie to dotyczy tylko kosztów powstałych po przekroczeniu granicy polskiej przez sprowadzony towar, nie zaś kosztów poniesionych w drodze po odbiór towaru. Ponadto, jak wskazywał sąd, fakt wypłaty spornych delegacji w walucie obcej pozwala przyjąć, że dotyczyły one kosztów poniesionych poza granicami państwa, a skoro strona podnosiła, że część tych wydatków związana była z wywozem reklamacyjnym innego towaru – a fakt ten nie znajdował odzwierciedlenia w dokumentacji przedstawionej organom celnym, to na stronie spoczywał ciężar udowodnienia tych twierdzeń.
 
Procedura tranzytu

Na tle rozpoznanych w 2005 r. spraw z zakresu prawa celnego na uwagę zasługują niektóre problemy związane ze stosowaniem przez organy celne przepisów Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzonej w Interlaken, dnia 20.05.1987 r., obowiązującej w Polsce na mocy Oświadczenia Rządowego z dnia 06.06.1998 r. (Dz. U. nr 46, poz. 290). W wyrokach dotyczących decyzji wydanych na podstawie tych przepisów sąd zwracał uwagę z jednej strony na pierwszeństwo przepisów międzynarodowych w stosowaniu przed przepisami Kodeksu celnego, z drugiej – na zakres regulacji Konwencji.
W wyroku z dnia 21.06.2005 r. (sygn. akt 3 I SA/Wr  1732/02) Sąd stanął na stanowisku, że w przypadku przewozu towaru na podstawie Wspólnej Procedury Tranzytowej (WPT), uznanie przewoźnika za dłużnika celnego, zobowiązanego solidarnie z głównym zobowiązanym za dług celny powstały na podstawie art. 211 § 1 Kodeksu celnego (usuniecie towaru spod dozoru celnego), nie znajduje oparcia w przepisach powołanej Konwencji i godzi w zasadę prymatu prawa międzynarodowego nad prawem krajowym.  Jak wskazywał sąd, z art. 11 ust. 1 Załącznika 1 do Konwencji wynika bowiem, że główny zobowiązany jest obowiązany m.in. „uiścić cła oraz inne opłaty, jeżeli takie będą należne na skutek naruszeń przepisów lub nieprawidłowości mających miejsce w toku wspólnej procedury tranzytowej lub w związku z tą procedurą”. I jakkolwiek ust. 2 art. 11 stanowi również o obowiązkach przewoźnika lub odbiorcy towarów, to jednak nie wymienia pośród nich obowiązku uiszczenia cła i innych opłat – nawet gdyby były należne na skutek naruszeń przepisów lub nieprawidłowości mających miejsce w toku wspólnej procedury tranzytowej lub w związku z tą procedurą. Brak powyższego obowiązku przewoźnika pozostaje, w zgodzie z uregulowaniami nakładającymi wyłącznie na głównego zobowiązanego obowiązek złożenia zabezpieczenia w związku z procedurą tranzytu, na podstawie art. 24 i następnych Załącznika 1 do Konwencji. Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, że choć zgodnie z  art. 211 § 3 Kodeksu celnego za dług celny w przywozie, powstały na skutek usunięcia towaru spod dozoru celnego, odpowiadają osoby zobowiązane do wykonania obowiązków wynikających ze stosowania procedury celnej, którą towar został objęty, to jednak w sytuacji, gdy przepisy umowy międzynarodowej regulującej stosowaną w danym wypadku procedurę odmiennie określają krąg dłużników długu celnego, przepisy kodeksu celnego w zakresie odmiennie uregulowanym tą umową nie znajdą zastosowania. 
	Z kolei w sprawie o sygn. akt 3 I SA/Wr 115/03 (wyrok z dnia 06.09.2005 r.), kwestią sporną była m.in. data powstania długu celnego na skutek niezakończenia prawidłowo wspólnej procedury tranzytowej. Strona na podstawie dokumentu tranzytowego T2 wprowadziła towar (pojazd) na polski obszar celny dnia 05.01.2002 r., z terminem dostarczenia do oddziału celnego w P.  11.01.2002 r. Termin ten nie został zachowany i ostatecznie strona w dniu 21.08.2002 r. złożyła zgłoszenie celne o objęcie procedurą dopuszczenia pojazdu do obrotu. W zgłoszeniu uwzględniła stan prawny obowiązujący do dnia 10.03.2002 r., tj. do dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego, uznając, że zgodnie z tym aktem w stosunku do pojazdów samochodowych objętych procedurą tranzytu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia należy stosować przepisy dotychczasowe. Organy celne przyjęły, że skoro procedury nie zakończono w sposób prawidłowy, to zgodnie z art. 209 § 1 i 2 Kodeksu celnego powstał dług celny w przywozie, zaś momentem powstania długu celnego jest chwila przyjęcia zgłoszenia celnego. Sąd podkreślił, że „decydujące znaczenie dla określenia momentu powstania długu celnego ma procedura, w jakiej strona zgłasza towar” i wskazał, że dług celny w przywozie, poza przypadkiem, o którym mowa w art. 209 § 1 Kodeksu celnego, powstaje także w wypadku niewykonania obowiązku stosowania procedury, którą go objęto – co odrębnie reguluje art. 212 § 1 Kodeksu celnego – i w takiej sytuacji dług celny powstaje w chwili niewykonania obowiązku.  Sąd zauważył, że przepisy powoływanej Konwencji wyznaczały w tym wypadku zakres obowiązków związanych z tą procedurą, nie regulowały jednak momentu powstania długu celnego odrębnie od unormowań Kodeksu celnego – co obligowało organ odwoławczy do poddania ocenie w zaskarżonej decyzji zastosowania właśnie tych uregulowań.
	W niektórych sprawach, w których organy celne dokonały wymiaru długu celnego na podstawie art. 211 § 2 Kodeksu celnego (usunięcie towaru spod dozoru celnego), a w konsekwencji niezakończenia przez głównego zobowiązanego procedury tranzytu (także WPT) w sposób prawidłowy i nieprzedstawienia towaru w urzędzie celnym przeznaczenia, podnoszony był zarzut nieuwzględnienia przez organy celne przedkładanych przez strony dokumentów, mających świadczyć o wywozie towarów poza polski obszar celny (wyroki z dnia 10.06.2005 r. sygn. akt 3 I SA/Wr 2204/03 i z dnia 30.08.2005 r. sygn. akt 3 I SA/Wr 1948/03). Sąd uznał, że organy celne zasadnie w takiej sytuacji oceniły dowody przedstawiane przez stronę jako niewiarygodne, skoro dysponowały informacjami od władz lub organów celnych kraju dalszego tranzytu lub (i) kraju przeznaczenia, które nie potwierdzały wwozu towarów na ich obszar celny. Jak argumentował sąd w powołanym wyroku sygn. akt 3 I SA/Wr 2204/03 „ art. 270 Kodeksu celnego (...) daje możliwość dowodzenia faktów na podstawie dokumentów pochodzących od zagranicznych organów wymienionych w tym przepisie. Ale – wbrew sugestiom strony skarżącej -  nie oznacza on uznania ich szczególnej mocy dowodowej, a zwłaszcza nie niweczy generalnych zasad wynikających ze znajdującej zastosowanie – z racji zawartego w art. 262 Kodeksu celnego odesłania  - Ordynacji podatkowej, w szczególności reguły sformułowanej w art. 191, według której organ ocenia na podstawie całokształtu zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona”. Wobec braku urzędowych dokumentów potwierdzających odprawę celną spornych towarów (a we Wspólnej Procedurze Tranzytowej – ew. alternatywnego dowodu zakończenia tej procedury, o jakim mowa w powoływanym Załączniku I do Konwencji o WPT) moc dowodowa dokumentów przedstawionych przez stronę została obalona poprzez przedstawienie przeciwdowodów, będących dokumentami urzędowymi.

Przesłanki zwolnienia od obowiązku złożenia zabezpieczenia w procedurze tranzytu

Problemu interpretacji określonych w art. 100 § 2 pkt 4 i 5 przesłanek zwolnienia od obowiązku złożenia zabezpieczenia w procedurze tranzytu w odniesieniu do osoby prawnej i jej organów dotyczył wyrok z dnia 17 maja 2005 r.  (sygn. akt  3 I SA/Wr 704/03). Określone w w.w. regulacjach warunki zwolnienia , w ty, m.in. warunek niepopełnienia żadnego naruszenia przepisów prawa celnego, ani przepisów podatkowych organy celne uznały za odnoszący się jedynie do osób fizycznych i odmowną decyzję w przedmiocie zabezpieczenia uzasadniły faktem otrzymania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o warunkowym umorzeniu postępowania karnoskarbowego w stosunku do dyrektora generalnego ubiegającej się o zwolnienie Spółki (a zarazem jej jednoosobowego organu) i wymierzeniu świadczenia pieniężnego. Sąd jednak uznał powyższą decyzję za opartą na nieprawidłowej interpretacji powołanych przepisów, a w konsekwencji za wydaną przedwcześnie, bez należytego wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy. Jak wywodził Sąd, „zbiór przesłanek ujętych w art. 100 § 2 Kodeksu celnego ma charakter uniwersalny w tym sensie, że odnosi się jednakowo do wszystkich podmiotów uczestniczących w stosunkach celnoprawnych (...).” Rozstrzygając negatywnie w oparciu o przesłankę z art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu celnego wniosek osoby prawnej o zwolnienie jej od obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu „organy celne są zobowiązane wskazać konkretne działania lub zaniechania tegoż podmiotu, które mają znamiona czynu uchybiającego normom prawa celnego lub podatkowego”. Sąd wskazał zarazem, że przy ustalaniu przesłanki ujętej w art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu celnego , należy mieć na uwadze, że „naruszenie prawa celnego lub podatkowego przez osoby działające w charakterze organów osoby prawnej są w istocie naruszeniami, jakich dopuściła się osoba prawna. Trzeba przy tym pamiętać, że w zbiorze czynów naruszających przepisy prawa celnego lub podatkowego znajdują się zarówno działania i zaniechania nielegalne, bezprawne, lecz nie wyczerpujące znamion przestępstwa w rozumieniu prawa karnego, jak i takie, które odpowiadają zachowaniom stypizowanym w kodeksie karnym lub w kodeksie karnym skarbowym. W przypadku czynów podlegających również sankcji karnej może znaleźć zastosowanie odpowiedzialność karna osób wchodzących w skład organu, przy jednoczesnym przypisaniu osobie prawnej naruszenia prawa celnego lub podatkowego za takie właśnie funkcjonowanie jej organów. Jeżeli zatem osoba fizyczna, występująca w roli jednoosobowego organu osoby prawnej, popełniła w związku z wykonywaniem funkcji organu tej osoby czyn naruszający prawo celne lub podatkowe, a przy tym podlegający sankcji karnej, to takie działanie stanowi również naruszenie prawa celnego lub podatkowego przez osobę prawną, choć nie ponosi ona za to odpowiedzialności karnej”. Konkludując Sąd stwierdził, iż w przypadku osób wchodzących w skład organu osoby prawnej, należy „odróżnić działania takiej osoby w charakterze organu (np. członka zarządu sp. z o.o.) od działania osoby fizycznej we własnym imieniu (np. pan X), a więc, gdy występuje ona poza sferą interesów osoby prawnej.” 

Opłata manipulacyjna dodatkowa

W sprawach skarg na decyzje w przedmiocie wymiaru opłaty manipulacyjnej dodatkowej na podstawie art. 276 § 2 Kodeksu celnego (tj. w przypadku wykazania różnicy między towarem przedstawionym a ujawnionym w wyniku rewizji) ponownie pojawiała się kwestia prawidłowości obciążenia tą opłatą przewoźnika lub odbiorcy towaru, jako osoby, która „przejęła odpowiedzialność za te towary po ich wprowadzeniu”, o jakiej mowa w art. 39 Kodeksu celnego. Sąd podtrzymał stanowisko prezentowane już wcześniej, iż w przypadku, gdy wprowadzenie towaru na polski obszar celny następuje na podstawie Wspólnej Procedury Tranzytowej, organy celne winny rozważyć kwestię odpowiedzialności za dług celny w zakresie opłaty manipulacyjnej dodatkowej w odniesieniu do głównego zobowiązanego według przepisów Powoływanej Konwencji o WPT. „Zastosowanie w sprawie – przez oba organy celne – wyłącznie przepisów polskiego prawa celnego, bez uprzedniego przesądzenia kwestii konieczności (lub bezzasadności) uwzględnienia wskazanych przepisów Załącznika I do Konwencji WPT, stanowi ewidentne naruszenie art. 2 § 2 Kodeksu celnego” – stwierdził sąd w wyroku z dnia 15.02. 2005 r. (sygn. akt  3 I SA/Wr 4211/02).
Wyrok z dnia 31.05.2005 r. (sygn. akt 3 I SA/Wr 841/03), dotyczył zagadnienia zbiegu postępowania karnoskarbowego zmierzającego do orzeczenia przepadku przedmiotów bezprawnie nie zgłoszonych do odprawy celnej oraz postępowania celnego zmierzającego do wymiaru opłaty manipulacyjnej dodatkowej na podstawie art. 276 § 2 Kodeksu celnego. Sąd wyraził pogląd, iż przepis art. 15 § 2 Kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którym „w razie orzeczenia przepadku przedmiotów lub ściągnięcia ich równowartości pieniężnej wygasa obowiązek uiszczenia należności publicznoprawnej dotyczącej tych przedmiotów” nie stanowi przepisu szczególnego w stosunku do art. 273 Kodeksu celnego, stanowiącego, iż postępowanie karne lub karne skarbowe nie stanowią przeszkody do prowadzenia postępowania na podstawie przepisów Kodeksu celnego. Orzeczenie kończące postępowanie karnoskarbowe nie stanowi też prejudykatu w postępowaniu celnym, zważywszy, że orzeczenie przepadku przedmiotów nie jest obligatoryjne, lecz fakultatywne (uzależnione od celowości takiego orzeczenia), zaś art. 15 § 3 Kodeksu karnego skarbowego. pozwala uwzględnić skutki orzeczenia należności publicznoprawnej w postępowaniu karnoskarbowym. „Nic nie stoi na przeszkodzie , by jednocześnie prowadziły i wydały orzeczenie dwa podmioty (organy celne i sąd), które działają niezależnie od siebie. Kwestią jest realizacja obowiązków wynikających z tych orzeczeń” – stwierdził sąd. Zasada, iż nie można być dwukrotnie karanym za ten sam czyn każe przyjąć, że skoro obowiązek publicznoprawny został zrealizowany przez przepadek przedmiotów, to skarżący będzie mógł podnosić zarzut wygaśnięcia obowiązku w ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, na podstawie art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Odpowiedzialność solidarna za dług celny powstały w wyniku nielegalnego wprowadzenia towaru na polski obszar celny 

Sąd podzielił stanowisko organów celnych co do tego, iż w przypadku powstania długu celnego na skutek nielegalnego wprowadzenia na polski obszar celny towaru podlegającego należnościom celnym przywozowym (art. 210 § 1 Kodeksu celnego), przesłankę (będącą warunkiem uwolnienia się od odpowiedzialności za dług celny) zachowania należytej staranności w pozyskaniu wiedzy o legalnym pochodzeniu produktu przez osobę, o której mowa w § 3 pkt 3 tego artykułu, tj. która nabyła, posiadała lub posiada towar, należy oceniać uwzględniając zawodowy charakter działalności tej osoby, polegającej na handlu takimi rzeczami (wyrok z dnia 28 kwietnia 2004 r. sygn. akt 3 I SA/Wr 709/03). Ryzyko działalności gospodarczej nie może być bowiem przenoszone na konsumenta – argumentował sąd. W uzasadnieniu wskazano, że konstrukcja art. 210 Kodeksu celnego nie odwołuje się do pojęcia dobrej wiary, lecz aktów należytej staranności, zaś sprawdzenia dokumentów sprowadzonego pojazdu we własnym tylko zakresie przez prowadzącego komis samochodowy, nie można uznać za dopełnienie miary wymaganej od niego staranności.
Zarazem sąd w wyroku z dnia 22.03.2005 r. (sygn. akt 3 I SA/Wr 4387/02) zwrócił uwagę, iż miernik należytej staranności w odniesieniu do kupującego nie może być oderwany od zasad doświadczenia i powszechnie stosowanej praktyki. Jeżeli zatem według ostatecznych ustaleń samochód nie był kradziony, karta pojazdu była oryginalna, a numery silnika i nadwozia nie zostały przerobione, fałszywy był natomiast dokument potwierdzający dokonanie odprawy celnej, nie będący jednakowoż dokumentem pojazdu, nie podlegający ocenie biegłych, a ponadto przyjęty za wiarygodny przez organ dokonujący rejestracji pojazdu – to nie można było kupującemu zarzucić niedochowania należytej staranności i uznać za dłużnika celnego wg art. 210 § 3 pkt 3. 

Dowód pochodzenia  

W wyroku z dnia 06.09.2005 r. (sygn. akt III SA/Wr 94/04) Sąd podzielił stanowisko Dyrektora Izby Celnej o niedopuszczalności zastosowania obniżonej stawki celnej przewidzianej w ust. 5 części pierwszej Postanowień wstępnych Taryfy celnej dla towarów pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej - w stosunku do będącego przedmiotem importu samochodu, dokumenty sprzedaży którego (wraz z deklaracją eksportera o preferencyjnym pochodzeniu towaru) zostały w wyniku weryfikacji zakwestionowane jako wystawione przez nieistniejącego eksportera. Wykazanie, że eksporter deklarujący w umowie pochodzenie towaru nie istnieje, oznacza, że uczyniona deklaracja nie spełnia wymagań określonych w art. 21 ust. l lit. a) lub lit. b) Protokołu Nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony (Dz. U. z 1994 r., nr 11, poz. 38 ze zm.) – dotyczącego m.in. definicji pojęcia „produkty pochodzące”), a tym samym nie może wywołać skutku prawnego pożądanego przez stronę skarżącą. Tym samym w tak ustalonym stanie faktycznym organy celne zobligowane były do zastosowania na podstawie ust. 6 Postanowień wstępnych Taryfy celnej, przepisu ust. 2 i 3 (co oznacza sięgnięcie po stawki celne konwencyjne lub autonomiczne).
W wyroku z dnia 28.06.2005 r. sygn. akt 3 I SA/Wr 2768/03 sąd stwierdził, że w świetle przepisów powołanego wyżej Protokołu Nr 4, a w szczególności art. 16, 21 i 22 tego aktu, nie jest dopuszczalne udokumentowanie preferencyjnego pochodzenia towaru z Unii Europejskiej deklaracją na fakturze sporządzoną przez nieupoważnionego eksportera, gdy łączna wartość odprawianych produktów przewyższa 6.000 Euro, nawet jeśli kwoty tej nie przekraczała wartość poszczególnych przesyłek, nadanych oddzielnie, lecz następnie na zlecenie odbiorcy skomasowanych w magazynie konsolidacyjnym i zgłoszonych do odprawy jednym zgłoszeniem celnym. Sąd wywodził, że o tym, co jest właściwym dowodem pochodzenia nie może stanowić art. 1, zawierający definicje niektórych pojęć, ale dowody te określa art. 21,wskazując jako właściwe: świadectwo przewozowe EUR.1 – zawsze, oraz deklarację eksportera na fakturze – w ściśle określonych przypadkach (przez upoważnionego eksportera lub każdego eksportera „dla każdej przesyłki składającej się z jednego lub wielu opakowań zawierających produkty pochodzące, których łączna wartość nie przekracza 6.000 EUR). Art. 22 ust. 1, dotyczący upoważnionego eksportera, określa jedyny przypadek (poza przedstawieniem świadectwa EUR.1.), w którym porozumienie nie uzależnia możliwości udokumentowania pochodzenia produktów od wartości łącznie odprawianych produktów, zaś upoważniony eksporter uzyskuje taki status po spełnieniu szeregu warunków - co koresponduje z gwarancyjną rolą dowodu pochodzenia. Z art.  21 ust. 1 lit. b tego aktu, zdaniem sądu wynikało jedynie, że jeżeli łączna wartość produktów pochodzących nie przekracza 6.000 EUR, to nieupoważniony eksporter miał obowiązek sporządzania deklaracji na fakturze dla każdej przesyłki, którą w myśl art. 1 można wyodrębniać wg różnych kryteriów. Sąd podkreślał, że niedopuszczalne jest, by sposób transportu produktów lub ich wysyłki  - a więc w efekcie wola stron – decydowały o koniecznej randze dowodu pochodzenia.

Restrukturyzacja zaległości z tytułu należności celnych

W 2005 r. w niektórych sprawach pojawiła się problematyka stosowania w odniesieniu do zaległości z tytułu należności celnych przepisów ustawy z dnia 30.08.2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. nr 155, poz. 1287 ze zm.)
W sprawie orzeczonej wyrokiem z dnia 24.05.2005 r. (sygn. akt 3 I SA/Wr 773/03) istota sporu dotyczyła tego, czy przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność zarówno na terenie Polski, jak i na terenie innego kraju (Niemcy), jednak pod osobnymi firmami, z których każda ma siedzibę w jednym z tych krajów i podlega prawu tego kraju, może się ubiegać skutecznie o restrukturyzację przewidziana w powołanej ustawie o restrukturyzacji. W świetle wynikającego z art. 2 pkt 1 przywołanej ustawy wymogu posiadania przez przedsiębiorę miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za kluczowe w tej sprawie sąd uznał ustalenie, z zakresem której działalności (prowadzonej w Polsce czy za granicą) związane są długi publicznoprawne, o których restrukturyzację skarżący się ubiegał. Ponieważ w rozstrzyganej sprawie dotyczyły one działalności prowadzonej na terenie Niemiec, sąd stanął na stanowisku, że wspomniany wymóg nie został spełniony. 
Z kolei w wyroku z dnia 12.09.2005 r. (sygn. akt 3 I SA/Wr 2060/03) sąd odniósł się do sporu wokół  tego, czy pojęcie „należności znanych”, których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) powołanej ustawy o restrukturyzacji, zdefiniowanych bliżej w art. 2 pkt 3 tej ustawy, obejmuje należności przedawnione. Według Sądu przepisy  powołanej ustawy o restrukturyzacji odnoszą się do należności znanych, a więc wymagalnych – a za takie nie mogą być uznane należności wygasłe, a więc np. przedawnione. Znajduje to potwierdzenie w art. 8 ust. 1 tej ustawy, w którym obok pojęcia należności znanych wprowadzono pojęcie należności niewygasłych, posługując się jak gdyby zamiennie tymi określeniami.

Zwrot należności celnych na podstawie art. 248 Kodeksu celnego

	W wyroku z dnia 05.07.2005 r. (sygn. akt 3 I SA/Wr 460/03) Sąd orzekł, iż nie stanowi podstawy do zwrotu cła okoliczność, że towary wprowadzone na polski obszar celny i przyjęte najpierw przez odbiorcę zostały następnie zwrócone na wniosek dostawcy - gdy okazało się, że umowa o dostawę określonej na wstępie ilości tego rodzaju towarów nie będzie mogła być wykonana w całości, gdyż ze względu na działanie siły wyższej dostawca (producent) nie będzie w stanie dostarczyć pozostałych partii towaru. Sąd zauważył, że istotne jest w przedmiotowej sprawie ścisłe rozgraniczenie zasad odpowiedzialności stron za wykonanie umowy, mającej źródło w prawie cywilnym oraz zasad ich odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne, związane z samym faktem wprowadzenia określonego towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fakt niewykonania w całości umowy polegającej na świadczeniach okresowych (bez wskazania terminu ich spełniania) nie przesądza o nieprawidłowości świadczeń dokonanych i ich niezgodności z umową. Ocena niezgodności towaru z kontraktem, wskazanej w art. 248 § 1 kcel jako warunek zwrotu cła, musi się odnosić do stanu rzeczy z momentu przyjęcia zgłoszenia celnego. O ocenie zgodności wprowadzonych towarów z kontaktem nie mogą decydować dalsze negocjacje stron co do warunków odstąpienia od umowy (w tym także co do zwrotu tego, co strony sobie wzajemnie świadczyły), niedopuszczalne jest bowiem, by o powstaniu lub wygaśnięciu obowiązków celnych in fine decydowała wola stron umowy.
Do kwestii nieprzyjęcia towaru jako warunku zwrotu cła sąd odniósł się w wyroku z dnia 30.08.2005 r. (sygn. akt 3 I SA/Wr 2172/03). Warunek nieprzyjęcia towaru – argumentował sąd – oznacza, że chodzi o jednostronną czynność odbiorcy, polegającą na odmowie zaakceptowania świadczenia i jako taka, po pierwsze –  musi nastąpić tylko w czasie, kiedy towar jest w posiadaniu importera. Fakt sprzedaży towaru przez importera firmom, które miały się zająć jego dystrybucją na terenie Polski świadczy jednoznacznie o tym, że towar ten musiał uprzednio zostać przez importera przyjęty. Nie można też utożsamiać pojęcia wstępnego użycia z rozpoczęciem fizycznego używania rzeczy będących przedmiotem importu; wprowadzenie towaru do obrotu poprzez przekazanie go do sprzedaży detalicznej w sklepach stanowiło właśnie formę jego zwykłego użycia. Ponadto przekazania towaru do sklepu nie można uznać za warunek wykrycia wad towaru, skoro stwierdzenie jego jakości uzależnione było od staranności przy jego odbiorze – a tej strona nie dochowała.

Zwolnienie od cła środka trwałego, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego podmiotu zagranicznego (art. 190 § 1 pkt 34 Kodeksu celnego)

W wyroku z dnia 25.05.2005 r. (sygn. akt 3 I SA/Wr 802/03) sąd, oceniając prawidłowość zastosowania regulacji art. 190 § 1 pkt 34 Kodeksu celnego, zwrócił uwagę, że dla ustalenia istnienia przesłanek zastosowania przedmiotowego zwolnienia konieczne jest zbadanie, czy doszło do skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia go aportem w postaci sprowadzonego środka trwałego. Wskazał m.in., że obowiązujące w dniu wydania zaskarżonej decyzji przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27.06.1934 r. Kodeks handlowy stanowiły, iż dopiero zarejestrowanie przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego sprawia, że podwyższenie uzyskuje skutki prawne, natomiast przepisy kodeksu handlowego nie wymagają dla skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego wykonania przez wspólnika zobowiązania do wniesienia wkładu, a jedynie nakładają obowiązek oświadczenia, że przejście jest zapewnione. Ustalenia sądu rejestrowego, będące podstawą postanowienia o wpisie do rejestru handlowego podwyższenia kapitału zakładowego mogą być wprawdzie obalone, jednak ciężar przeciwdowodu spoczywa wówczas na organach celnych. O tym, że sporny środek trwały został w rzeczywistości zakupiony przez spółkę, a nie wniesiony do niej jako aport przez wspólnika nie może świadczyć wyłącznie data wystawienia rachunku za jego sprzedaż (późniejsza niż data podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego), gdyż jest to jedynie dokument rozliczeniowy i data jego wystawienia nie musi się pokrywać z datą umowy, która mogła być w tym wypadku zawarta w formie ustnej lub przez fakty konkludentne. 

Właściwość organów celnych w niektórych sprawach

Stwierdzając wyrokiem z dnia 28.06.2005 r. (sygn. akt 3 I SA/Wr 1513/03) nieważność decyzji Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu z dnia 18.04.2003 r. sąd uznał, że w stanie prawnym, odnoszącym, się do rozpoznawanej sprawy, uwzględniającym wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.04.2002 r. zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z 19.12.1997 r. w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia (Dz. U. Nr 158, poz. 1050 z późn. zm.), „żaden z przepisów Kodeksu celnego i wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów nie dawał podstaw do kumulacji w jednym postępowaniu celnym spraw o uznaniu zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz o zwrocie lub umorzeniu należności celnych, po drugie zaś - nie istniał przepis szczególny, który pozwalałby dyrektorowi izby celnej, jako organowi wyjątkowo właściwemu w pierwszej instancji w sprawie zwrotu lub umorzenia należności celnych (§ 4 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów), do równoczesnego przejęcia kompetencji naczelnika urzędu celnego w sprawie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, i łącznego rozpatrzenia tych spraw, z zastosowaniem quasi-odwoławczego trybu, jaki uruchamia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 262' § l Kodeksu celnego).” 
 	Ponadto w części spraw (przedmiotowo dotyczących klasyfikacji taryfowej towarów) sąd odniósł się także do zagadnienia właściwości organu do reprezentowania strony przeciwnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym i ewentualnego następstwa procesowego organów - w związku z utworzeniem nowej izby celnej w O. i związaną z tym utratą od 01.01.2005 r. właściwości miejscowej przez Dyrektora Izby Celnej w W. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w O. w zakresie postępowań w sprawach celnych wszczętych i niezakończonych w momencie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.2004 r. w sprawie utworzenia izb i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz.U. nr 272, poz. 2692). Sąd stanął na stanowisku, iż powyższe rozporządzenie regulowało jedynie następstwo organów w zakresie postępowań prowadzonych przez te organy, nie mogło natomiast stanowić o zmianie ich właściwości w postępowaniu przed sądem administracyjnym, o której w dniu wniesienia skargi stanowił art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.05.1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368). Wbrew przyjętym regułom wykładni byłoby ponadto uznanie za dopuszczalną zmiany legitymacji stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym, określonej ustawą, aktem niższej rangi, stanowiącym o właściwości miejscowej organów w sprawach celnych (m.in. wyrok z dnia 28.06.05 sygn. akt IIISA/Wr 129/05).

Procedura.

W przeważającej części spraw, w których sąd zarzucił organom celnym naruszenie przepisów postępowania, uchybienia te polegały na brakach w zakresie postępowania dowodowego, godzących w zasadę prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 122 Ordynacji podatkowej oraz obowiązek podejmowania niezbędnych działań zmierzających do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy, określony w art. 187 Ordynacji podatkowej. W drugiej grupie spraw, w których pojawiły się istotne lub godne uwagi problemy proceduralne znalazły się sprawy dotyczące skarg na decyzje wydane w trybach nadzwyczajnych postępowania – stwierdzenia nieważności decyzji oraz wznowienia postępowania.
Potwierdzając utrwalone w judykaturze stanowisko, wedle którego stronami postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej mogą być zarówno strony postępowania zakończonego wydaniem decyzji, jak i inne podmioty, pod warunkiem, że wykażą, iż ich interesu prawnego lub obowiązku dotyczyć mogą skutki stwierdzenia nieważności takiej decyzji, sąd w wyroku z dnia 14.01.2005 r. (sygn. akt 3 I SA/Wr 3027) uznał, że brak jest interesu prawnego po stronie skarżącego, który wywodzi go z przekonania, że w związku z zapłatą cła od importu samochodu, który okazał się kradziony przysługują mu roszczenia odszkodowawcze względem sprzedającego. Okoliczność, że skarżący ma trudności z wyegzekwowaniem odszkodowania zasądzonego przez sąd cywilny nie uzasadnia interesu prawnego po jego stronie, skoro żadna z przywoływanych przezeń regulacji normatywnych (przepisy Kodeksu cywilnego i Konstytucji RP) nie reglamentuje jego praw i obowiązków administracyjnych.
Kwestia zachowania terminu dla zgłoszenia żądania stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej jako warunek skutecznego uruchomienia tego trybu była przedmiotem rozważań sądu w wyroku z dnia 12.09.2005 r. (sygn. akt 3 I SA/Wr 4362/02). Sąd wskazał, że w odniesieniu do decyzji dotyczących wymiaru należności celnych,  roczny termin  od doręczenia decyzji ostatecznej, po upływie którego organ jest obowiązany odmówić wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji, określony w art. 249 § 1 Ordynacji podatkowej, ulega modyfikacji na skutek przepisu szczególnego tj. art. 265² Kodeksu celnego, w myśl którego jeżeli upłynęły 3 lata od powstania długu celnego, organ celny nie wszczyna bądź odmawia wszczęcia postępowania celnego. Zarazem sąd wskazał, że przy ocenie dopuszczalności wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, złożonego w dniu obowiązywania Kodeksu celnego, nie ma zastosowania art. 289 Kodeksu celnego, gdyż wniosek ten otwiera nowe postępowanie.
W wyroku z dnia 06.09.2005 r. (sygn. akt III SA/Wr 341/04) sąd stwierdził, iż podpisanie decyzji Dyrektora Izby Celnej odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji oraz decyzji tego Dyrektora Izby Celnej, utrzymującej w mocy to rozstrzygnięcie przez tego samego pracownika, działającego w imieniu Dyrektora Izby Celnej, stanowi naruszenie obowiązku wyłączenia w postępowaniu odwoławczym pracownika, który brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji – nawet jeśli de facto jego rola sprowadziła się do akceptacji treści decyzji i jej podpisania – i będąc wadą decyzji dającą podstawy do wznowienia postępowania musi skutkować jej uchyleniem przez sąd. W uzasadnieniu zwrócono uwagę na gwarancyjną rolę przepisów o wyłączeniu pracownika dla realizacji zasady dwuinstancyjności, a w dalszej perspektywie – zasady prawdy obiektywnej.
Na tle stosowania art. 265¹ § 1 Kodeksu celnego, regulującego instytucję zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej, na mocy której strona postępowania nabyła prawa, sąd w wyroku z dnia 31.05.2005 r. (sygn. akt 3 I SA/Wr 1150/03) potwierdził stanowisko, że  powyższy przepis nie nakłada na organ celny obowiązku zmiany takiej decyzji na wniosek strony, ale że o wniosku organ rozstrzyga na zasadzie uznania administracyjnego. Nie stanowiła, zdaniem sądu, naruszenia ram tego uznania odmowa uchylenia decyzji wymierzającej dług celny, której strona zarzucała nieprawidłowe oznaczenie adresata - jeżeli błąd w oznaczeniu strony (spółki jawnej) polegał jedynie na podaniu poszczególnych elementów nazwy firmy w innej kolejności, przy zachowaniu jednak wszystkich danych właściwie spółkę identyfikujących i odpowiadających warunkom przewidzianym w art. 24 Kodeksu spółek handlowych dla określenia spółki jawnej. 
Naruszenie szeregu regulacji dotyczących prowadzenia postępowania w trybie wznowienia postępowania zarzucił sąd organom celnym w wyroku z dnia 23.03.2005 r. (sygn. akt 3 I SA/Wr 4524/02). Przede wszystkim sąd wskazał, że co do zasady właściwym do stwierdzenia dopuszczalności wznowienia postępowania oraz prowadzenia wznowieniowego jest organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji (art. 244 § 1), zaś jedynie w przypadku, gdy przyczyną wznowienia jest działanie tego organu, dochodzi do rozdzielenia właściwości organu co do orzekania o dopuszczalności wznowienia – na rzecz organu wyższego stopnia, oraz do prowadzenia postępowania. Zarazem kompetencje organu wyższego stopnia ograniczone są wyłącznie do wydania orzeczenia w przedmiocie wznowienia postępowania oraz ewentualnie – do wyznaczenia organu właściwego do prowadzenia postępowania po jego wznowieniu; niedopuszczalne jest natomiast przejęcie przez organ wyższego stopnia sprawy do rozpoznania, gdyż jest to sprzeczne z powołanym art. 244 § 2 oraz narusza zasadę dwuinstancyjności postępowania. Ponadto z art. 245 § 1 pkt 1-3 Ordynacji podatkowej (w brzmieniu obowiązującym w 2002 r.) odmowa uchylenia decyzji w postępowaniu wznowieniowym winna być poprzedzona ustaleniem w przedmiocie istnienia bądź nie przesłanek wznowienia określonych w art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej, co organ ma obowiązek wykazać w decyzji o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej, zgodnie z ogólnymi wymogami stawianymi decyzji w art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej. Do fazy postępowania obejmującej rozstrzygnięcie sprawy ad meritum organ może przejść dopiero po pozytywnym rozstrzygnięciu co do przesłanek wznowieniowych.
 
Sprawy samorządowe

Na tle spraw z zakresu samorządu terytorialnego pojawiła się – w odniesieniu do zagadnienia legitymacji skargowej – problematyka dotycząca pojęcia uprawnienia i interesu prawnego oraz zależności między tymi pojęciami. Podkreślano, iż zależność ta odmiennie przedstawia się w świetle ustaw samorządowych i przepisów dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego. O ile według ogólnej normy art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) – uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, o tyle dopuszczalność wniesienia skargi na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) została ograniczona do przypadków, gdy wskutek podjęcia wskazanych w tym przepisie aktów doszło do naruszenia interesu lub uprawnienia innych osób (odpowiednio art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.; art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa – Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) – wyrok z dnia 23 marca 2005 r. (sygn. akt 3 II SA/Wr 2664/03).
W wyroku z dnia 23 marca 2005 r. (sygn. akt 3 II SA/Wr 2664/03) sąd stwierdził, że „radni gminy skarżący zarządzenie Wójta o powołaniu zastępcy nie mogą wykazać się interesem prawnym w wyżej podanym znaczeniu. Nie sposób bowiem doszukać się normy prawnej, która wiązałaby określone skutki prawne dla radnych gminy, jak również dla innych jej mieszkańców, z powołaniem na stanowisko zastępcy burmistrza określonej osoby, nawet, jeśli nastąpiło to z naruszeniem przepisów prawa. W żaden sposób nie świadczy o istnieniu po stronie skarżących interesu prawnego powoływanie się na potencjalnie niekorzystne skutki decyzji podejmowanych przez zastępcę wójta niemającego stosownych, przewidzianych prawem kwalifikacji”.
Na tle problematyki związanej z legitymacją skargową sąd również wyraził pogląd, iż „niedopuszczalne jest konstruowanie interesu prawnego wywodzonego wyłącznie ze stosunku cywilnoprawnego, jaki łączy stronę skarżącą i zakład opieki zdrowotnej” – wyrok z dnia 24 maja 2005 r. (sygn. akt III SAB/Wr 5/05). 
W świetle zagadnienia likwidacji zakładu opieki zdrowotnej i daty zakończenia jego działalności w kontekście uprawnień wierzyciela w wyroku z dnia 25 lutego 2005 r. (sygn. akt III SA/Wr 78/04) sąd podkreślił, że „uchwała o likwidacji zakładu opieki zdrowotnej oznacza dzień zakończenia czynności likwidacji, zatem art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) – zgodnie z którym zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub odpowiednio państwowej uczelni medycznej albo państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych – nie stanowi podstawy prawnej do wyprowadzenia naruszenia interesu prawnego czy uprawnienia wierzycieli do takiego określenia dnia zakończenia czynności likwidacyjnych, które umożliwiałoby im dochodzenie wierzytelności od właściwej jednostki samorządu terytorialnego”.
Znaczna ilość spraw w 2005 r. dotyczyła uchwał organów samorządu terytorialnego podjętych z pominięciem wymaganego przez przepisy prawa obowiązku konsultacji ze związkami zawodowymi. W sprawach tych sąd jednoznacznie stwierdzał, że uchylenie się organu samorządu terytorialnego od zasięgnięcia opinii związku zawodowego w zakresie objętym jego zadaniami jest równoznaczne z domniemaniem, iż nastąpiło istotne naruszenie prawa. W konsekwencji prowadziło to do stwierdzenia nieważności takich uchwał (względnie stwierdzenia, iż uchwała jest niezgodna z prawem) – wyrok z dnia 25 lutego 2005 r., sygn. akt III SA/Wr 507/04; wyrok z dnia 28 kwietnia 2005 r., sygn. akt 3 II SA/Wr 2500/03; wyrok z dnia 17 października 2005 r. sygn. akt III SA/Wr 742/04.
Na tle powyższej problematyki pojawiła się konieczność ustalenia pojęcia aktu prawnego. W wyroku z dnia 25 lutego 2005 r.(sygn. akt III SA/Wr 507/04) wskazano, iż „czynności prawne dzieli się na akty generalne i akty indywidualne. Do aktów generalnych zalicza się w sferze zewnętrznej działania władzy publicznej przepisy powszechnie obowiązujące, w układzie wewnętrznym zaś: instrukcje, zarządzenia wewnętrzne, regulaminy. Cechą aktów generalnych jest regulacja ogólna, nie skierowana na indywidualnie oznaczoną sytuacją prawną. Akty indywidualne (akty administracyjne), których cechą jest wywołanie konkretnych, indywidualnych, oznaczonych skutków prawnych, można podzielić na akty indywidualne zewnętrzne i akty indywidualne wewnętrzne. Akty indywidualne zewnętrzne podejmowane są w formie decyzji administracyjnej, w unormowanym przepisami prawa procesowego trybie. Akty indywidualne wewnętrzne nie mają jednolitego charakteru, są one skierowane do podległych jednostek organizacyjnych, mogą przybierać postać polecenia służbowego. W świetle powyższej klasyfikacji akt prawny należy zakwalifikować do aktu generalnego. Jednakże sam fakt, że uchwała podjęta zostaje przez właściwy organ i że podjęcie uchwały ma podstawę prawną nie przesądza jeszcze, że uchwała ta ma walor aktu prawnego. Konieczna jest ocena czy uchwała ma charakter aktu generalnego, a zatem czy zawiera regulację ogólną, nie skierowaną na indywidualnie oznaczoną sytuację prawną i celem której nie jest wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych”.
Przedmiotem skarg były także uchwały podejmowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.). Wyrokiem z dnia 25 lutego 2005 r. (sygn. akt III SA/Wr 491/04) stwierdzono nieważność uchwały Rady Miejskiej w M. w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie gminy M. Wskazano, że w świetle literalnego brzmienia art. 12 ust. 2 cytowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którym „Rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych”, „usytuowanie” należy pojmować jako umiejscowienie, rozmieszczenie, lokalizację w terenie. Nie należy zatem do zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wprowadzenie dodatkowych wymogów, co do tych miejsc. Tym samym uchwalenie wymogu wyposażenia punktów do podawania napojów alkoholowych w toaletę, czy też wymogu zapewnienia dostępu do toalet, jak i uchwalenie dla punktów podawania napojów alkoholowych zlokalizowanych na terenie osiedli domków jednorodzinnych wymogu zasięgania opinii użytkowników posesji sąsiadujących, ocenić należy jako przekroczenie upoważnienia zawartego w art. 12 ust. 2 cytowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podkreślono ponadto, iż rada gminy nie ma kompetencji do wprowadzenia ograniczenia czasu sprzedaży napojów alkoholowych. Ograniczenie czasu sprzedaży w punkcie prowadzącym sprzedaż (zgodnie z uzyskanym zezwoleniem) uchybia zasadzie równości i swobody wykonywania działalności gospodarczej. Również uchwalenie, że punkty podawania napojów alkoholowych nie mogą być sytuowane w pijalniach piwa oraz punktach gastronomicznych prowadzących sprzedaż z okienka nie znajduje oparcia w prawie. W uzasadnieniu omawianego wyroku sąd zauważył także, iż odnośnie przeciwdziałania alkoholizmowi zasady wykonywania przez gminę zadań w tym zakresie wynikają z powołanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. O ile zatem gmina podejmuje na podstawie tej ustawy i w granicach kompetencji wynikających z jej przepisów działania, to działania te podlegają ochronie, także sądowej, bowiem kontrola odbywać się może jedynie z punktu widzenia legalności. Gmina, której przyznano prawo dokonywania w imieniu własnym władzy publicznej władna jest samodzielnie regulować pewne obszary życia społecznego i stanowić normy prawa miejscowego w zakresie wskazanym w ustawie. Samodzielność ta nie oznacza jednak pełnej autonomii samorządów terytorialnych, granice tej samodzielności wyznacza zgodność z obowiązującym prawem powszechnym.
W wyroku z dnia 7 kwietnia 2005 r.( sygn. akt 3 II SA/Wr 595/03) sąd uchylił decyzje organów obu instancji wydane w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa. Wskazano, iż zgodnie z art. 18 ust 3a cytowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenia (…) organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2. Wydanie decyzji merytorycznej przed uzyskaniem stosownej opinii w formie zaskarżalnego postanowienia jest wadliwe. Za ugruntowany bowiem należy uznać pogląd, że treść postanowienia zawierającego stanowisko innego organu bezsprzecznie wpływa na prawidłowe pod względem faktycznym i prawnym rozstrzygnięcie sprawy w drodze decyzji. Nie zasięgnięcie opinii właściwego organu traktować należy jako istotną wadę postępowania wyjaśniającego, uniemożliwiającą prawidłowe zastosowanie prawa materialnego i w konsekwencji skutkującą uchyleniem decyzji.
Wyrokiem z dnia 22 marca 2005 r. (sygn. akt III SA/Wr 668/04) oddalono skargę na decyzję w przedmiocie naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Sąd wskazał, że wartość sprzedaży, od której zależy opłata ustala się dla całego punktu sprzedaży łącznie, a nie dla każdego napoju alkoholowego, na którego sprzedaż wydawane jest odrębne zezwolenie.
W uzasadnieniu wyroku z dnia 2 marca 2005 r.( sygn. akt III SA/Wr 519/04) w sprawie ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w N., sąd dokonał wykładni pojęcia aktu prawa miejscowego. Kwestią sporną w przedmiotowej sprawie było to, czy zaskarżona uchwała jest aktem prawa miejscowego i czy podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wskazano – podzielając pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażony w wyroku z dnia 1 marca 2001 r., sygn. akt SA/Bk 1532/00, iż „aktem prawa miejscowego staje się każdy akt prawny zawierający normy o charakterze generalnym (czyli nie odnoszące się do indywidualnie oznaczonego podmiotu, lecz do pewnej kategorii indywidualnie oznaczonych adresatów) i abstrakcyjnym (czyli nie konsumowane poprzez jednokrotne zastosowanie, lecz mogące zostać wykorzystane w przyszłości) wydany przez ustawowo wskazany organ administracji. Sąd wskazał, iż w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) znajduje się przykładowe wymienienie obszarów (problematyki), w których mogą być stanowione akty prawa miejscowego. Po myśli wskazanego w zaskarżonej uchwale art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie organizacji urzędów i instytucji gminnych. Jednak nie każda uchwała, która dotyczyć będzie organizacji urzędów i instytucji gminnych będzie prawem miejscowym. Kolejnym artykułem, na podstawie którego wydano zaskarżoną uchwałę był art. 43 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.). Przywołany artykuł wskazuje w jakiej formie i jaki organ wydaje uchwałę w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej, nie określając przy tym, w jaki sposób należy publikować daną uchwałę i czy uchwała taka jest przepisem prawa miejscowego. By dana uchwała była przepisem prawa miejscowego musi mieć oparcie w przepisach rangi ustawy i powszechnie obowiązywać na terenie objętym właściwością organu stanowiącego, co oznacza, że akt ten adresowany do wszystkich mieszkańców gminy, bezpośrednio rozstrzyga o ich prawach i obowiązkach. Zaskarżona uchwała nie spełniała kryteriów, które powinny przesądzać o zakwalifikowaniu jej do kategorii aktów prawa miejscowego, ponieważ nie znajdowała oparcia w powołanych przepisach (tj. art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym i art. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej), poza tym nie była adresowana do każdego członka wspólnoty Gminy (…) i w konsekwencji nie podlegała publikacji na zasadach i w trybie ogłaszania aktów prawa miejscowego, określonych w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych”.
Na uwagę zasługuje także wyrok z dnia 25 lutego 2005 r.( sygn. akt III SA/Wr 564/04), którym stwierdzono nieważność uchwały Rady Miejskiej w L. w przedmiocie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Prezydenta Miasta L. W rozpatrywanej sprawie kwestią sporną było czy Rada Miejska ustanawiając w uchwale, iż „zbycie udziałów i akcji następuje na podstawie regulaminu ustalonego przez Prezydenta i zaopiniowanego przez właściwą merytorycznie komisję Rady” delegowała swoje uprawnienia na organ wykonawczy, naruszając ustawowy podział kompetencji pomiędzy organy stanowiące i wykonawcze w gminie i czy tym samym istotnie naruszyła przepisy prawa. Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał, iż gospodarowanie mieniem komunalnym przez organ wykonawczy w trybie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) nie upoważnia Prezydenta do przejęcia kompetencji Rady w przedmiocie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji. Rada gminy na mocy przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit g) ustawy o samorządzie gminnym jest zobowiązana do dokładnego określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji bez możliwości scedowania choćby części swoich uprawnień na prezydenta. Funkcja Prezydenta sprowadza się wyłączne do podjęcia czynności formalnoprawnych, mających na celu wykonanie uchwały rady bez możliwości ustalania zasad dotyczących zbywania udziałów i akcji. Rada gminy nie może zatem upoważniać prezydenta do wydania regulaminu określającego tryb zbywania udziałów i akcji ani zobowiązać go do zasięgania opinii w przedmiocie jego wydania.
Wyrokiem z dnia 2 marca 2005 r. (sygn. akt III SA/Wr 553/04), w sprawie ze skargi Wojewody, stwierdzono nieważność uchwały Rady Powiatu (…) w przedmiocie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej uchwalonych przez Radę Społeczną, umożliwiających pobieranie opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie dobrowolnych deklaracji pacjentów na zasadach określonych w regulaminie porządkowym SP ZOZ. Zmiany te dotyczyły pacjentów, a w szczególności – jak wskazano w uchwale – odnosiły się do osób ubezpieczonych oferując im odpłatnie, na ich wniosek i po zawarciu umowy cywilnoprawnej, świadczenia zdrowotne poza kolejnością związaną z wyczerpaniem limitu tych świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej przez SP ZOZ z Narodowym Funduszem Zdrowia. W uzasadnieniu sąd podkreślił, iż „zgodnie z art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje się, że akty prawa miejscowego, jak i inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego muszą pozostawać w granicach upoważnienia ustawowego i co do zasady mają charakter wykonawczy w stosunku do ustaw, nie mogą także regulować spraw należących do materii ustawowej. Kompetencja jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały w zakresie danej regulacji winna wyraźnie wynikać z przepisu rangi ustawowej, nie może być domniemywana ani wywodzona z norm o ogólnym charakterze nie przewidujących wprost upoważnienia do działania. Wprawdzie Rada Powiatu ma delegację do zatwierdzania zmian w statucie publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który utworzyła stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) w związku z art. 12 pkt 8 i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), lecz zakres tych zmian musi niewątpliwie wynikać ze szczegółowego upoważnienia ustawowego do ich wprowadzenia w omawianym trybie. Tymczasem, jak słusznie zarzucił organ nadzoru, nie można dopatrzyć się w obowiązujących regulacjach prawnych kompetencji do wprowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego odpłatności z tytułu realizacji poza kolejnością i limitem świadczeń zdrowotnych przysługujących osobom uiszczającym składki na powszechne ubezpieczenia zdrowotne. Przepis art. 69 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zawiera w tej mierze jasno sformułowaną normę, zgodnie z którą warunki i zakres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych określa ustawa. Ustawowe akty prawne normujące system opieki zdrowotnej nie przewidują jakiejkolwiek delegacji do stanowienia przez jednostki samorządu terytorialnego norm o charakterze lokalnym umożliwiającym wprowadzenie przedmiotowych opłat, a tym samym ustanawiających odrębny od określonego ustawowo tryb finansowania świadczeń zdrowotnych – oparty na umowach cywilnoprawnych. Brak jest podstaw prawnych do wprowadzenia na mocy umowy cywilnoprawnej odpłatności za świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, udzielane przez publiczny zakład opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do tych świadczeń. Przewidując odpłatność z tytułu ułatwienia dostępu do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podlegających finansowaniu ze środków publicznych, a tym samym faktycznie różnicując osoby uprawnione zależnie od posiadanych zasobów materialnych – zaskarżona uchwała łamie konstytucyjną zasadę równości wyrażoną w art. 68 ust. 2 Konstytucji, zgodnie z którą obywatelom niezależnie od ich sytuacji materialnej władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”. 
Wyrok z dnia 9 marca 2005 r.( sygn. akt III SA/Wr 660/04) dotyczył zagadnienia hierarchicznej budowy źródeł prawa. Sąd wskazał, iż „należy w pełni podzielić stanowisko judykatury o istnieniu zakazu – odnoszonego także do przepisów stanowionych w formie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego – ponownego regulowania (powtarzania) materii wcześniej już uregulowanej w aktach wyższych rangą. Taka praktyka – niezależnie od motywacji, która legła u podstaw jej stosowania – jest z jednej strony zbędna (jako że rozwiązania ustawowe lub zawarte w rozporządzeniach i tak już przecież obowiązują), z drugiej zaś strony może być przyczyną dezinformacji wynikającej z faktu odmiennego interpretowania tych samych zapisów na gruncie ustawy (rozporządzenia) i na gruncie uchwały, w której je powtórzono. Przedstawiony zakaz może być wywodzony z dwóch źródeł. Pierwsze źródło stanowi – znajdująca silne oparcie w samej Konstytucji – zasada hierarchicznej budowy źródeł prawa i wynikające z niej założenie, iż akty prawne niższego rzędu (aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym – uchwał i zarządzeń nie wyłączając) powinny jedynie służyć rozszerzaniu (uszczegółowianiu) materii ustawowej, w tych jednak tylko wypadkach, gdy przepis ustawy do tego upoważnia. Drugie źródło, konkretyzujące rozważany zakaz, stanowią aktualnie postanowienia Załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908), jako że skład orzekający w pełni podziela zapatrywanie wyrażone w wyroku NSA z dnia 14 października 1999 r. (II SA/Wr 1179/98, OSS 2000/1/17), stosownie do którego wspomniane zasady techniki prawodawczej powinny znaleźć zastosowanie także w odniesieniu do przepisów tworzonych w aktach upoważnionych do tego organów jednostek samorządu terytorialnego”. W przedmiotowej sprawie Rada Powiatu (…) doprowadziła do naruszenia zakazu skonkretyzowanego w § 137 Zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którym w uchwale i zarządzeniu nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń. Zakazane powtórzenia przyjęły dwojaką postać. W większości wypadków chodziło o dosłowne przytoczenie całych sformułowań (lub ich fragmentów), zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Drugi rodzaj niedozwolonych powtórzeń polegał na odesłaniu do przepisów innych aktów prawnych, przy czym było to nie tyle odesłanie w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale jedynie skrótowe, zbędne powtórzenie przepisów, które obowiązują bez takiego odesłania jako materia ustawowa (rozporządzeniowa), której jedynie uzupełnieniem (uszczegółowieniem) powinny być zapisy zakwestionowanego Programu.

Akta stanu cywilnego.

	Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2005 r.( sygn. akt 3 II SA/Wr 1283/03) oddalono skargę na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wpisania wzmianki dodatkowej do aktu urodzenia. W uzasadnieniu wyroku wskazano, iż wyjątkiem od zasady stabilności danych wpisanych pierwotnie do aktu stanu cywilnego jest możliwość sprostowania oczywistego błędu pisarskiego oraz możliwość uaktualnienia treści aktu poprzez naniesienie na jego marginesie wzmianki dodatkowej. Sąd podkreślił, że wzmianka dodatkowa może dotyczyć także nazwy miejscowości wpisanej do aktu stanu cywilnego (w przedmiotowej sprawie chodziło o nazwę miejscowości, w której urodziła się skarżąca), jest to jednak dopuszczalne tylko wówczas, gdy nazwa miejscowości uległa zmianie po sporządzeniu aktu stanu cywilnego. Naniesienie wzmianki dodatkowej dotyczącej miejscowości urodzenia skarżącej było niedopuszczalne, skoro jeszcze przed sporządzeniem spornego aktu nastąpiła zmiana nazwy miejscowości. W rachubę mogłoby wchodzić ewentualne sprostowanie aktu urodzenia, jednak pod warunkiem wykazania, że akt ten został błędnie zredagowany. Zaakcentowano jednak, że „sprostowanie aktu stanu cywilnego należy do kognicji sądów powszechnych (a nie organów), które dokonują tej czynności w trybie postępowania nieprocesowego. Do sprostowania aktu urodzenia nie może zatem dojść w trybie administracyjnym, bowiem ewentualna decyzja wydana w tym przedmiocie byłaby obarczona wadą stanowiącą podstawę do stwierdzenia jej nieważności, jako orzeczenia wydanego z naruszeniem przepisów o właściwości”.

Ewidencja ludności.

W roku 2005 materialno-prawną podstawą dla rozstrzygnięć w sprawach dotyczących wymeldowania bądź odmowy wymeldowania był przepis art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w dacie podejmowania zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która utraciła uprawnienie wymienione w art. 9 ust. 2 i bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego, albo osoby, która bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego i nie przebywa w nim co najmniej przez okres 6 miesięcy, a nowego miejsca jej pobytu nie można ustalić. Z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, usunięty został wymóg wykazywania przy zameldowaniu (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące) potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu (pomieszczeniu), w którym ma nastąpić zameldowanie. Na skutek bowiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r., K 20/01 (Dz. U. Nr 78, poz. 716) z dniem 19 czerwca 2002 r. art. 9 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych utracił moc, wobec niezgodności tego przepisu z art. 52 ust. l i art. 83 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle tak brzmiącej regulacji ustalenia w sprawie wymagało zatem czy zachodziły wymienione wyżej przesłanki faktyczne do odmowy wymeldowania.
W wyroku z dnia 7 kwietnia 2005 r. (sygn. akt 3 II SA/Wr 283/03) Sąd zwrócił uwagę, że czynność materialno-techniczna, jaką jest zameldowanie, nie ma cech ostateczności ani prawomocności (vide wyrok z dnia 4 grudnia 2001 r. sygn. akt II SA/Gd 523/00) i z tego względu w razie stwierdzenia, że zameldowania dokonano mimo niespełnienia przesłanek koniecznych do jego dokonania czynność ta winna być anulowana. Skoro zatem przedmiotem niniejszej sprawy jest w istocie prawidłowość zameldowania w 1995 r. Ryszardy M. w lokalu przy ul. O. we W. na pobyt stały to organy administracyjne winny poczynić ustalenia czy w dacie zameldowania spełnione zostały przede wszystkim takie przesłanki jak zamieszkiwanie przez w/w w dacie zameldowania w lokalu z zamiarem stałego w nim przebywania, uwzględniając, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pobyt stały w danym lokalu oznacza zamieszkiwanie pod oznaczonym adresem z wolą koncentracji w danym miejscu swoich spraw życiowych, w tym założenia ośrodka osobistych i majątkowych interesów.
Ciekawej kwestii dotyczył wyrok z dnia 7 października 2005 r. (sygn. akt III SA/Wr 694/04). Z argumentacji organu odwoławczego oraz akt sprawy wynikało, że podstawą odmowy zameldowania na pobyt stały był sprzeciw kierownika Zespołu Hoteli Pielęgniarskich na tle regulaminowych zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach pracowniczych należących do Akademii Medycznej w W., zgodnie z którymi mieszkańcy takiego hotelu meldowani są wyłącznie na pobyt czasowy. W tej materii Sąd zauważył, iż regulamin hotelu pracowniczego ma charakter wewnętrzny i nie stanowi źródła prawa, tym samym jego postanowienia nie mogą mieć wpływu na kwestie meldunkowe, gdyż te ostatnie są uregulowane ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zatem winny być oceniane wyłącznie przez pryzmat obowiązujących rozwiązań ustawowych. Jak zaś wynika z art. 10 ust. 2 omawianej ustawy - osoba , która przybywa do zakładu hotelarskiego albo do zakładu udzielającego pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia. W przedstawionym świetle, na gruncie normy art. 10 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, niewątpliwie sam fakt pozostawania w stosunku zatrudnienia tylko na czas określony nie może determinować charakteru pobytu danej osoby w hotelu pracowniczym i przesądzać, że osoba ta może być zameldowana w nim wyłącznie na pobyt czasowy. O tym, czy pobyt w zakładzie hotelarskim lub zakładzie udzielającym pomieszczenia w związku z pracą (tzw. hotelu pracowniczym) ma charakter pobytu stałego, czy też czasowego, decyduje bowiem całokształt okoliczności faktycznych w konkretnej sprawie, które winny być oceniane w kontekście także unormowania zawartego w art. 8 ust. l omawianej ustawy. Wobec tego, rozważając istotę rzeczywistego zamiaru co do rodzaju pobytu należy brać pod uwagę i inne okoliczności, jak np. miejsce wykonywania zatrudnienia, okres zatrudnienia przewidziany w umowie o pracę na czas określony, możliwość przedłużenia czasu trwania tej umowy, faktyczny okres przebywania w lokalu, czynienie istotnych nakładów inwestycyjnych na zajmowany lokal za zgodą właściciela zakładu hotelowego, wraz z pozostałymi okolicznościami - świadczącymi o trwałym, a nie czasowym tylko, ześrodkowaniu w lokalu przedmiotowego zakładu hotelowego swych spraw życiowych, majątkowych, etc, wskazujących na istnienie zamiaru stałego w nim przebywania.
W niniejszej sprawie skarżąca podkreślała już na etapie wszczęcia postępowania, czego nie zakwestionowano w toku postępowania przed I i II instancją, że mieszka w Zespole Hoteli Pielęgniarskich od 4 lat nieprzerwanie, jest to jedyne jej wraz z córką - małoletnią Roksaną J. - miejsce zamieszkania, stanowiące centrum spraw życiowych, posiada tam wszystkie rzeczy osobiste, własną skrzynkę na listy oraz telefon stacjonarny, dokonuje na swój koszt remontów z woli zarządcy hotelu (np. w zakresie instalacji wodomierzy), część wyposażenia lokalu stanowi jej własność, nie ma innego miejsca stałego zameldowania, zatrudniona jest w W.
W tym stanie rzeczy nie sposób przyjąć, iż rzeczywisty, obiektywnie istniejący zamiar stałego przebywania strony skarżącej w przedmiotowym lokalu nie istnieje tylko z tego powodu, że nie została zatrudniona przez pracodawcę na czas nieoznaczony. Przeciwnie, zdaniem Sądu ustalony stan faktyczny sprawy wskazuje, że przesłanki do dokonania zameldowania na pobyt stały zostały spełnione w niniejszej sprawie, gdyż dotychczasowy pobyt strony skarżącej utracił swój czasowy charakter, natomiast organy dokonały niewłaściwej oceny stwierdzonych faktów i nieprawidłowej wykładni przywołanych wyżej przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
W wyroku z dnia 13 września 2005 r. (sygn. akt 3 II SA/Wr 2087/03) Sąd zauważył, że po myśli art. 97 § l pkt 4 k.p.a., na który powołały się organy obu instancji, organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpoznanie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zdaniem składu orzekającego, w niniejszej sprawie nie występuje zależność, o której mowa w cytowanym przepisie. Wbrew odmiennemu zapatrywaniu organów obu instancji, nie można jednak przyjąć, że rozstrzygnięcie o wymeldowaniu lub o odmowie wymeldowania Wiesława D. i wydanie w tym zakresie niewadliwej decyzji jest niemożliwe bez zakończenia się postępowania wszczętego przed Sądem Rejonowym (…) wskutek powództwa Wiesława D. o przywrócenie utraconego posiadania spornego lokalu. Zagadnieniem, które wymaga wyjaśnienia w rozpoznawanym przypadku jest niewątpliwie kwestia dobrowolności opuszczenia lokalu przez Wiesława D., jak słusznie przyjęły organy obu instancji, a to wobec jego twierdzeń, że nie opuścił miejsca pobytu stałego dobrowolnie, lecz - jak utrzymuje - wskutek wymiany zamków w drzwiach wejściowych przez Danutę M. Nie można jednak uznać, że dla wyjaśnienia tego zagadnienia jest niezbędne (konieczne) przeprowadzenie osobnego postępowania przez innym organem, lub sądem, którego wynik pozwoli dopiero na wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia w sprawie meldunkowej. W ocenie Sądu, wynik postępowania przeprowadzonego przez inne organy lub sąd powszechny, jak to ma miejsce w niniejszym przypadku, może co najwyżej stanowić dodatkowy dowód, podlegający - wespół z innymi dowodami - swobodnej ocenie organów orzekających w sprawie meldunkowej. Wypada jednak zwrócić dodatkowo uwagę, iż nie każde orzeczenie sądu powszechnego będzie przydatne do rozstrzygnięcia sprawy meldunkowej (np. orzeczenie o umorzeniu postępowania, odrzuceniu pozwu).
W kontekście naruszeń norm postępowania WSA – w motywach wyroku z dnia 24 sierpnia 2005 r. (sygn. akt 3 II SA/Wr 2338/03) - podniósł, iż organy orzekając o odmowie wymeldowania Marii J. z miejsca pobytu stałego badały jedynie przesłankę wymienioną w pierwszej części art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych tj. czy osoba opuściła miejsce pobytu stałego, pominęły natomiast odniesienie się do przesłanki wymienionej w drugiej części w/w art. 15 ust. 2 ustawy. Nie zbadano czy stan faktyczny sprawy nie odpowiada okoliczności opuszczenia przez zainteresowaną miejsca pobytu stałego powyżej 6 miesięcy, w sytuacji gdy nowego miejsca jej pobytu nie można ustalić.
Skoro przyjęto w rozważanej sprawie, że zainteresowana wyjechała za granicę to w dalszej kolejności należało ustalić adres jej pobytu aby uznać, że znane jest jej miejsce pobytu. Aby zatem określić miejsce pobytu i przypisać mu charakter pobytu stałego czy też czasowego w pierwszej kolejności należy ustalić adres pobytu. Organy uchybiły temu obowiązkowi nie ustalając nowego adresu pobytu Marii J. Ustalenie adresu pozwoliłoby uznać, że rzeczywiście znane jest miejsce pobytu zainteresowanej, a przy dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy pozwoliłoby wyjaśnić charakter pobytu za granicą (stały bądź też czasowy). Tym samym organy nie ustaliły w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, czy opuszczenie mieszkania w Polsce miało charakter trwały w ustalonym w orzecznictwie znaczeniu, a więc czy wynikało z woli przeniesienia interesów życiowych w inne miejsce.

Sprawy z zakresu chorób zawodowych

Rozpoznawane w tej materii sprawy w roku 2005, dotyczyły skarg na decyzje organów Inspekcji Sanitarnej, wydanych na podstawie obowiązującego do dnia 2 września 2003 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych ( Dz. U. z 1983 r. Nr 65, poz. 294 ze zm.), jak również na gruncie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2002 r. Nr 132, poz. 1115).
Podobnie jak w latach poprzednich zasadniczą przyczynę uchylenia decyzji administracyjnych organów Inspekcji Sanitarnej stanowił brak dokładnego ustalenia stanu faktycznego sprawy w stopniu rzutującym na wynik podjętych rozstrzygnięć, w szczególności stwierdzone uchybienia odnosiły się do norm art. 7, 8, 77 § l, 80 i 107 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego. W motywach wyroków uchylających zaskarżone decyzje najczęściej wskazywano na okoliczność oparcia się na niepełnych, niejasnych, pozbawionych szerszej, przekonującej argumentacji na poparcie zajętego stanowiska w sprawie, orzeczeń lekarskich, co budziło uzasadnione zastrzeżenia odnośnie ich mocy dowodowej jako opinii biegłego, o której mowa w treści art. 84 § l kpa.
W kontekście naruszeń norm postępowania WSA - w motywach wyroku z dnia 29 września 2005 r. (sygn. akt 3 II SA/Wr 1780/03) podniósł, iż z uwagi na treść § l ust. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 65 poz. 294 ze zm.) ustalenie istnienia dwóch przesłanek, czyli rodzaju choroby wymienionej w wykazie oraz związku między tą chorobą, a działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy - musi nastąpić zgodnie z regułami obowiązującej procedury. Zgodnie z przyjętym przez Kodeks postępowania administracyjnego otwartym systemem dowodów (art. 75 § 1), jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Przyjęty w wymienionym rozporządzeniu tryb stwierdzania o chorobie zawodowej na podstawie orzeczeń jednostek właściwych do rozpoznawania chorób zawodowych (określonych w § 7 rozporządzenia) w żadnym wypadku nie wyłącza wspomnianych zasad postępowania administracyjnego, nie oznacza bezwzględnego związania organu orzekającego w sprawie, a zwłaszcza nie wprowadza ograniczeń co do treści cytowanego art. 75 § l kodeksu postępowania administracyjnego. W przeciwnym wypadku oznaczałoby to formalne podejmowanie rozstrzygnięć w omawianej materii. Godzi się zauważyć, że orzeczenia lekarskie mają bez wątpienia walor opinii biegłych, jakie wymienia art. 84 § l kpa, stanowiąc dowód w rozumieniu art.75 § l kpa, który - jak każdy inny dowód, podlega pełnej swobodnej ocenie organu orzekającego stosownie do art. 80 kpa. Wobec powyższego - moc dowodowa orzeczenia jednostki właściwej do rozpoznania chorób zawodowych może być obalona za pomocą innego dowodu (przeciwdowodu; por. art. 76 § 3 kpa). Tym samym, skoro w postępowaniu administracyjnym strona skarżąca mając uprawnienie do czynnego w nim udziału, skorzystała z możliwości powołania się na dowody, które znajdują się w jej posiadaniu-w świetle przywołanych norm kodeksu postępowania administracyjnego należało odnieść się także - poddając je stosownej ocenie w ramach całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie - do przedłożonych przez skarżącego dowodów w postaci licznej dokumentacji medycznej (zaświadczeń lekarskich, wyników badań, kart porad, kart informacyjnych leczenia szpitalnego) zgromadzonej przez skarżącego.
Oceniając charakter prawny orzeczenia lekarskiego w sprawie choroby zawodowej, o którym mowa w treści § 7 ust. 4 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r., Sąd, w wyroku z dnia 7 kwietnia 2005 r. ( sygn. akt 3 II SA/Wr 22/03) wskazał, że „powyższe orzeczenie ma w postępowaniu przed organami inspekcji sanitarnej walor opinii biegłego i jest podstawą wydania przez te organy decyzji o stwierdzeniu lub odmowie stwierdzenia choroby zawodowej. Ze względu na brak niezbędnej wiedzy medycznej organ Inspekcji Sanitarnej nie jest oczywiście uprawniony do odmiennego niż dokonane przez uprawnionego lekarza interpretowania wyników badań i diagnozowania choroby (m.in. wyrok NSA z 24.02.1998r. sygn. akt I SA 1520/97, wyrok NSA z dnia 02.06.1998r. sygn. akt I SA 225/98), jednak - jak zauważono na wstępie - jako organ administracyjny prowadzący postępowanie ma obowiązek dokonania oceny tej opinii jako jednego z dowodów w postępowaniu. 
W ramach tej oceny organ administracji - nie przejmując kompetencji lekarza do dokonania rozpoznania - ma jednak prawo i obowiązek dokonać oceny tego orzeczenia z punktu widzenia jego wiarygodności i albo uznać stwierdzone w nim okoliczności za udowodnione lub też stwierdzić, że zawiera braki nie pozwalające przyjąć go za dowód w sprawie - co powinno następnie znaleźć wyraz w decyzji poprzez wskazanie faktów, które uznano za udowodnione, dowodów, na których się oparto oraz przyczyn, dla których innym dowodom odmówiono wiarygodności oraz przyznania mocy dowodowej.
W kategorii stwierdzonych naruszeń prawa materialnego będących podstawą uchyleń zaskarżonych decyzji - dopatrując się naruszenia tych norm poprzez zawężenie przesłanek zaistnienia schorzenia o etiologii zawodowej w stosunku do kryteriów, jakimi posługuje się normodawca Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 kwietnia 2005r. (sygn. akt 3 II SA/Wr 589/03) „podniósł, że Wojewódzki Inspektor Sanitarny także wprowadził do swojej oceny dodatkowe kryteria pozaprawne, uznając w uzasadnieniu obecnie skarżonej decyzji, iż podstawę rozpoznania zawodowego uszkodzenia słuchu stanowi „udokumentowane narażenie zawodowe na działanie ponadnormatywnego hałasu w środowisku pracy - około 10 lat i więcej oraz spełnienie kryterium określającego stopień upośledzenia słuchu". Jednolite stanowisko judykatury nakazywało uwzględniać właściwości osobnicze pacjenta i wynikającą z tych właściwości mniejszą lub większą podatność na występujące w środowisku pracy czynniki szkodliwe dla zdrowia. Odwołanie się do okresu 10 lat jest zresztą o tyle niezrozumiałe, że (…) organ odwoławczy jednoznacznie przyznał, iż Stanisław F. był narażony na działanie hałasu przez około 15 lat (lata 1982-1987 i 1987-1997)”.





Rozdział V
Wybrane problemy orzecznictwa z zakresu właściwości Wydziału IV.
Sprawy samorządowe

	W sprawach z zakresu samorządu terytorialnego rozpatrywanych przez sąd na podstawie skarg przeciw uchwałom lub zarządzeniom organów jednostek samorządu terytorialnego dominowały skargi wojewody (12), a następnie według kolejności: skargi osób prywatnych (6), prokuratora (2), Rzecznika Praw Obywatelskich (1). Pozostałe sprawy były rozpatrywane na podstawie skarg jednostek samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody (15). Wynika z tego, że wojewoda w relatywnie dużym zakresie nie stosował formy rozstrzygnięcia nadzorczego, zastępując je skargą do sądu. Wszystkie skargi osób prywatnych zostały oddalone, bądź odrzucone. W wyniku jednej skargi prokuratora oraz jednej skargi Rzecznika Praw Obywatelskich sąd stwierdził nieważność zaskarżonych aktów. Postępowanie w sprawach rozpatrywanych na podstawie skarg wojewody było przez sąd umarzane z powodu cofnięcia skargi (3); w pozostałych sprawach sąd orzekał nieważność (4), wydanie aktu z naruszeniem prawa (4) lub oddalił skargę (1).  

	Ustrój jednostek  samorządu terytorialnego  

Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2005 r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 1636/02) Sąd orzekł o niezgodności z prawem  uchwały zarządu miasta w sprawie powołania zespołu sterującego ds. opracowania i wdrożenia Kompleksowego Programu Komputeryzacji Urzędu oraz rekomendacji kandydata na Pełnomocnika ds. Komputeryzacji Urzędu, z  uwagi na to, że zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, gospodarowanie mieniem komunalnym należy do zarządu gminy, a zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy zarząd wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Brak było więc podstaw do powołania kwestionowanego zespołu.
Wyrokiem z dnia 9 marca 2005 r., sygn. akt IV SA/Wr 82/05, Sąd oddalił skargę powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu. Sąd uznał, że w § 6 ust. 1, 2, 3 uchwały, powołującej jako podstawę prawną art. 12 ust. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.),  rada powiatu przyjęła, że zarząd powiatu powołuje na okres roku szkolnego komisję ds. stypendiów wyrównywania szans edukacyjnych, w skład której wchodzą ustalone w uchwale osoby. W oparciu o wyniki prac tej komisji zarząd powiatu miał przyznawać stypendia oraz określać indywidualnie ich wysokość.  Powołany przepis ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. W pojęciu tych zasad nie mieści się możliwość powołania komisji ds. stypendiów wyrównywania szans edukacyjnych. Powołanie takiej komisji mogłoby mieć miejsce tylko na podstawie i w ramach wyraźnego upoważnienia normatywnego o charakterze ustawowym.
Sąd stwierdził nieważność uchwały rady gminy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z o.o. (wyrok z dnia 2 czerwca 2005r., sygn. akt 4II SA/Wr 973/02) z uwagi na to, że uchwałą tą odwołano członka rady nadzorczej tej spółki. Rada gminy wkroczyła w taki sposób w ustawowe kompetencje organu wykonawczego, określone w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43). Organ ten pełni bowiem funkcje zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia), o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.
Wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2005 r. (sygn. akt IV SA/Wr 538/05) Sąd oddalił skargę  gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały rady miasta i gminy w sprawie wyznaczania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół. Rada gminy, wyznaczając do komisji trzech przedstawicieli organu prowadzącego, naruszyła kompetencje burmistrza. Burmistrz, zgodnie z art. 5c pkt 2 w związku z art. 36a ust. 5 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), jest bowiem właściwy do powołania komisji konkursowej i delegowania do tej komisji przedstawicieli organu prowadzącego, są to więc wyłącznie przedstawiciele wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Rada gminy nie może domniemywać swych kompetencji, jeśli normy prawne zawierają ustalenia co do podziału kompetencji.
Wyrokiem z dnia 9 lutego 2005 r.( sygn. akt IV SA/Wr 830/04) Sąd oddalił skargę gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 uchwały rady gminy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji. Rada gminy potraktowała uchwałę jako akt prawa miejscowego. Przyjęła w  § 3, że uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, akty prawa miejscowego mogą być wydawane przez organy gminy w zakresie organizacji urzędów i instytucji gminnych. Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową gminy. Nie ma do niej zatem zastosowania powołany przepis ustawy. Z uwagi na to statut tej jednostki nie jest aktem prawa miejscowego. 

	Obsada stanowisk kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych  

Wyrokiem z dnia 14 września 2005 r. ( sygn. akt 4 II SA/Wr 1263/03), sąd orzekł o niezgodności z prawem uchwały zarządu powiatu w sprawie powołania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, do zadań publicznych powiatu należy zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Powoływanie na kierowników tych jednostek osób spełniających kryteria ustalone przepisami prawa należy do zadań publicznych powiatu. Działanie takie zapewnia prawidłowe wykonywanie przez te osoby powierzonych im obowiązków, a tym samym realizację zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Osoba powołana zaskarżoną uchwałą nie spełniała jednego z wymogów określonych w art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 ze zm.), a mianowicie nie posiadała specjalizacji w zakresie pomocy społecznej. 
 	
	Statuty samorządowych jednostek organizacyjnych
  
Wyrokiem z dnia 10 października 2005 r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 2799/03) sąd stwierdził nieważność części przepisów załącznika do uchwały rady miasta i gminy w sprawie uchwalenia statutu gminnego ośrodka pomocy społecznej. Naruszały one bowiem w sposób istotny art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 1998 r., Nr 64, poz. 414 ze zm.). W statucie nie można bowiem zawrzeć indywidualnych upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych. Zgodnie z powołanym przepisem oraz z art. 39 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, upoważnień takich udziela rada gminy kierownikowi gminnego ośrodka pomocy społecznej w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz może udzielić w celu wykonywania zadań własnych gminy. W przepisach kwestionowanego aktu zawarto także niezgodny z ustawą tryb udzielania upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych innej osobie na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej z uwagi na konieczność zastępstwa kierownika nieobecnego z powodu choroby lub urlopu. Część zakwestionowanych przepisów o formie pisemnej lub ustnej wydawanych decyzji stanowiła powtórzenie art. 43 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Sąd nie podzielił jednak stanowiska organu nadzoru, że ujęcie przepisów prawnych w załączniku do uchwały pozbawia tę uchwałę charakteru normatywnego. Zgodnie bowiem z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 7  kwietnia 2005 r., sygn. akt 1356/04, nie publ.) nie ma oparcia w obowiązujących przepisach twierdzenie, że załącznik do uchwały wydanej na podstawie ustawowych przepisów upoważniających nie ma charakteru normatywnego. Zamieszczenie statutu województwa (będącego aktem prawa miejscowego) w załączniku do uchwały nie stanowi istotnego naruszenie prawa. Konstytucja nie przesądza bowiem formy, w jakiej powinno być stanowione prawo miejscowe.
Wyrokiem z dnia 13 lipca 2005 r. (sygn. akt IV SA/Wr 278/05) sąd oddalił skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych, nadanego uchwałą rady gminy. Jedyny przepis merytoryczny naruszał bowiem art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym stanowiący, że do zadań wójta należy zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Dotyczy to także Zakładu Usług Komunalnych. Sąd uznał za błędne stanowisko rady gminy, że jako organ nadrzędny nad wójtem może przejmować, czy też ograniczać jego kompetencje. Sprzeczna z prawem jest zatem regulacja uchwały ograniczająca kompetencję wójta przez wprowadzenie obowiązku powoływania na stanowisko dyrektora osoby wyłonionej w trybie konkursu. Sąd orzekł ponadto, że złożenie skargi do sądu administracyjnego przez sekretarza gminy z upoważnienia wójta jest zgodne z art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym.
Wyrokiem z dnia 12 lipca 2005 r.( sygn. akt IV SA/Wr 356/05) w sprawie skargi powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie stwierdzenia nieważności zakwestionowanych przepisów uchwały rady powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w orzeczeniu organizacyjnym dotyczącym Zespołu Szkół, wydanym przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 czerwca 1998 r. (nr SSO or. 701/92/98), sąd oddalił skargę. Zakwestionowany przepis naruszał art. 7 Konstytucji RP stanowiący, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Sąd wskazał, że przepis ten dotyczy także organów jednostek samorządu terytorialnego. Zdaniem Sądu przepisy art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5a, i art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty nie mogły stanowić podstawy prawnej uchwały. Ustawa o systemie oświaty nie zawiera bowiem upoważnienia do zmiany przez radę powiatu aktu wydanego przez inny organ. Ingerencja taka rażąco narusza istniejący porządek prawny. Ewentualne zmiany organizacyjne w zespole szkół powinny być dokonane w trybie zmiany statutu, a nie w trybie zmiany orzeczenia organizacyjnego ministra. Nie kwestionowanie w trybie nadzoru poprzednich podobnych uchwał oraz  nie kwestionowanie analizowanej uchwały ze strony Kuratora Oświaty nie mogło stanowić przesłanki legalizacji tej uchwały. 

Szkoły i placówki oświatowe   

Skargi w tym zakresie, wnoszone przez osoby prywatne na uchwały rady miejskiej, zostały oddalone (wyrok z dnia 25 stycznia 2005 r., sygn. 4 II SA/Wr 390/02 w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych; wyrok z dnia 25 stycznia 2005 r. sygn. 4 II SA/Wr 1011/02 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 i likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1; wyrok z dnia 25 stycznia 2005 r., sygn. 4 II SA/Wr 1027/02 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 20 przekształcenia szkół i zmiany uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta). 
Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2005 r. (sygn. IV SA/Wr 730/04) sąd oddalił skargę powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały rady powiatu w sprawie rozwiązania zespołu szkół oraz dokonania zmian organizacyjnych w zespole szkół.
Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2005 r. (sygn. 4 II SA/Wr 2622/02) sąd oddalił także skargę na uchwałę rady miejskiej w sprawie utworzenia przedszkola.
W zakresie odpłatności za korzystanie z przedszkoli sąd wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2005 r. (sygn. IV SA/Wr 916/04) oddalił skargę gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie zasad ustalenia opłat partycypacyjnych za korzystanie z przedszkola oraz stosowania ulg w pobieraniu tej odpłatności. Uchwała wprowadziła nowe brzmienie § 2 ust. 2 dotychczasowej uchwały  rady gminy. Według tego przepisu miesięczną opłatę partycypacyjną pobiera się w całości niezależnie od ilości dni nieobecności dziecka w przedszkolu, a w wypadku wypisania dziecka z przedszkola dyrektor umarza część miesięcznej opłaty. Sąd uznał, że rada gminy miała na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty kompetencję do ustalenia opłaty za świadczenia przedszkola. Nie mogła natomiast ustalać zwrotu opłaty tylko na skutek wypisania dziecka z przedszkola. Taka regulacja naruszała, zdaniem sądu, art. 32 Konstytucji, który stanowi, że wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania. 

	Gospodarka komunalna, gospodarowanie mieniem komunalnym, zarządzanie lokalowym zasobem gminy  

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2005 r.( sygn. akt 4 II SA/Wr 2771/02) sąd orzekł o niezgodności z prawem uchwały sejmiku województwa w sprawie wniesienia wkładu przez województwo do spółki z o.o. Sąd stwierdził, że Sejmik Województwa wkroczył tą uchwałą w materię zastrzeżoną w art. 41 ust. 1 (domniemanie kompetencji na rzecz zarządu województwa) oraz w art. 41 ust. 2 pkt 1 (gospodarowanie mieniem województwa przez zarząd) ustawy o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) na rzecz zarządu województwa. Podanie jako podstawy prawnej art. 18 pkt 19 lit.e ustawy o samorządzie województwa było nieprawidłowe.
Wyrokiem z dnia 12 maja 2005r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 108/02) sąd stwierdził, że część przepisów oraz załącznik do uchwały rady miejskiej w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej zostały wydane z naruszeniem prawa z uwagi na to, że rada objęła zakresem uchwały sprawy należące do właściwości organu wykonawczego gminy, którym był w tym czasie zarząd gminy. Część z przepisów uchwały była ponadto sprzeczna z prawem materialnym zawartym w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733). Sąd stwierdził, że: „Nie znajduje także oparcia w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów (...) zapis § 9 ust. 3 uchwały, zgodnie z treścią którego: ‘W przypadku podnajęcia całego lub części lokalu (...) wysokość czynszu podwyższa się odpowiednio o 30 %’. Przepis ten jest sprzeczny z art. 9 ust. 1 i 3 ustawy. Z treści art. 9 ust. 1 ustawy wynika, że podwyżki czynszu mogą być wprowadzane nie częściej niż co 6 miesięcy (art. 9 ust. 1), a ich wysokość jest zależna od średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (art. 9 ust. 3). Brak jest zatem podstawy prawnej do podnoszenia czynszu z tytułu podnajęcia przez lokatora mieszkania (lub jego części) innej osobie. Podnoszone w    odpowiedzi na skargę argumenty Rady mające uzasadniać zapis § 9 ust. 3 uchwały uznać należy za chybione, skoro organy administracji publicznej obowiązane są działać na podstawie i w granicach prawa. Z tych względów podniesione w odpowiedzi na skargę pozaprawne argumenty mające uzasadniać tej treści zapis § 9 ust. 3 uchwały pozostaje bez wpływu na wynik sprawy”.
Wyrokiem z dnia 5 maja 2005r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 2359/03) sąd stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy miejskiej. Sąd uznał za niedopuszczalne uprzywilejowanie przez uchwałę kategorii osób zameldowanych na stałe w gminie. Sąd stwierdził między innymi: „Trafnie wskazano w skardze, że postanowienia uchwały uzależniające prawo do ubiegania się o najem lokalu wchodzącego w skład zasobów gminy od zameldowania na terenie gminy ograniczają prawa niektórych członków mieszkańców zagwarantowane ustawą. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o samorządzie gminnym, mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Każdy mieszkaniec gminy powinien posiadać jednakowe prawo do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego, a zróżnicowanie tych uprawnień może wynikać jedynie ze szczególnych przepisów ustawy. Ustawa   z   dnia   21 czerwca   2001r. o   ochronie   praw   lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.),  przewiduje możliwość zróżnicowania sytuacji poszczególnych członków wspólnoty mieszkaniowej, w tym także w ten sposób, że w art. 21 udziela radzie gminy upoważnienia do stanowienia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego poszczególnych gmin. Taki sposób ustawowej regulacji prowadzi jednak do wniosku, że ustawowe upoważnienie przyznane radzie gminy do stanowienia zasad wynajmowania tego rodzaju lokali (art. 21 ust. 3 cyt. ustawy) może dotyczyć jedynie kwestii wyraźnie wskazanych w ustawie”.
Wyrokiem  z dnia 28 stycznia 2005r. (sygn. 4 II SA/Wr 163/02) sąd stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych. Sąd uznał, że rada gminy rozstrzygnęła w sprawie należącej do właściwości zarządu gminy. Naruszyła art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Wyrokiem z dnia 4 lutego 2005r. (sygn. 4 II SA/Wr 458/02) sąd stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w sprawie zasad zbywania w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność gminy oraz udzielania bonifikat. Sąd stwierdził, że niedopuszczalne jest ustalenie w uchwale innego katalogu osób, którym przysługuje prawo bezprzetargowego trybu nabycia nieruchomości, niż to wynika z art. 37 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2000 r., Dz.U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.). Chodziło o zamknięty ustawowo katalog nabywców bezprzetargowych oraz o niemożliwość udzielania bonifikat nabywcom domów jednorodzinnych. Uchwała zawierała także przepis wprowadzający obowiązek zasięgania przez zarząd gminy opinii komisji budżetu i finansów rady miejskiej, w przypadku odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie. Stanowiło to naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, według którego gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje organ wykonawczy, którym był wtedy zarząd gminy. Rada gminy, czy też jej komisja może się wypowiadać tylko w sprawach określonych ustawowo.
Wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2005 r.( sygn. 4 II SA/Wr 1443/02) sąd stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Uchwałą nałożono bowiem na lokatorów (najemców lokali) gminnego zasobu mieszkaniowego obowiązki uregulowane już ustawowo, bądź też zastrzeżone do regulacji ustawowej. Sąd stwierdził, że: „Przystępując do oceny zarzutów skargi organu nadzoru w odniesieniu do zakwestionowanego § 5 i § 6 ust. 7 uchwały Rady Miejskiej z 25 kwietnia 2002r., gdzie uregulowano generalne obowiązki ciążące na wszystkich najemcach lokali związanych ze stosunkiem najmu oraz odpowiedzialności za szkodę należy zauważyć, iż nakładanie w drodze przepisu prawa miejscowego na najemców obowiązków ze stosunku najmu i określanie odpowiedzialności nie mieści się w ramach kompetencji ustawowo przyznanych radzie. Stanowienie przez organy gminy przepisów powszechnie obowiązujących jest ograniczone do spraw publicznych o znaczeniu lokalnym”.
Przystępując do oceny zarzutów skargi Wojewody Dolnośląskiego w odniesieniu do treści § 6 ust. 2, 3 i 5, w których przewidziano odpowiednio upoważnienie Zarządu Miejskiego do dokonywania podwyżki czynszu w granicach maksymalnego wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług /.../ i ustalenia stawek czynszu za pomieszczenia przynależne do lokali, sąd wskazał, że powołany w podstawie prawnej uchwały przepis art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów nie zawiera upoważnienia do delegowania na zarząd gminy kompetencji do ustalenia i podwyższania stawek czynszu. Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 4 powołanej ustawy rada gminy uchwala zasady polityki czynszowej, zaś zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym jest to zadanie należące do wyłącznej kompetencji rady, a zarząd - zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy ustala w konkretnej umowie najmu indywidualną stawkę czynszu. W konkluzji sąd wywiódł, że rada gminy nie może przekazywać zarządowi uprawnień nadanych jej ustawą. Dotyczy to też niezbywalnych kompetencji rady w zakresie kształtowania zasad polityki czynszowej. Postanowienie uchwały o przekazaniu tych kompetencji do właściwości zarządu gminy jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

Opłaty

Wyrokiem z dnia 25 lutego 2005 r. (sygn. IV SA/Wr 1/05) sąd oddalił skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 2 uchwały rady miejskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. W zakwestionowanym przepisie ustalono, że opłaty parkingowe będą pobierane przez burmistrza, za pośrednictwem administratora Strefy Płatnego Parkowania, wyłonionego w drodze przetargu. Naruszało to art. 13b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1995r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.). Przepis ten daje radzie gminy kompetencję do określania sposobu pobierania opłaty w ustalonej strefie płatnego parkowania. Nie daje natomiast prawa do ustalenia jednostek pobierających opłaty. Jest to bowiem określone w art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy. Według tych przepisów zarządcą dróg gminnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Do jego kompetencji należy pobieranie opłat. Może on wykonywać swe obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej utworzonej przez radę gminy, będącej zarządem drogi. Jeśli takiej jednostki nie utworzono, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca. Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 1a ustawy o drogach publicznych, może on upoważnić do załatwiania spraw w jego imieniu pracowników urzędu gminy albo pracowników jednostki będącej zarządem drogi. Zakwestionowany przepis stanowi istotne naruszenie prawa, gdyż wykracza poza ustawowo określone kompetencje rady miejskiej w zakresie przekazywania uprawnień do  pobierania opłat przez inne podmioty niż zarządca drogi  publicznej. 

          Sprawy z zakresu pomocy społecznej 

	Orzecznictwo dotyczące pomocy społecznej jest kontynuacją dotychczasowej linii opartej w zdecydowanej większości na przepisach ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t. j, Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 41 z późn. zm.).
Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2005 r. (sygn. IV SA/Wr 804/04) sąd oddalił skargę powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały rady powiatu w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców osoby pełnoletniej lub jej rodziców oraz opiekunów prawnych lub kuratorów, gdy dysponują dochodami dziecka, z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Sąd stwierdził, że § 3 tej uchwały, poprzez wprowadzenie zwolnienia na okres nie dłuższy niż jeden rok, naruszył w sposób istotny art. 7 i 94 Konstytucji oraz art. 81 ust. 6 i art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Brak było bowiem do tego podstawy prawnej. Skoro decyzję o zwolnieniu można w każdym czasie zweryfikować, gdy osoba uprawniona przestała spełniać warunki, to brak jest też uzasadnienia do regulacji tej kwestii w uchwale. § 4 i § 5, poprzez wprowadzenia zasad obligatoryjnego, całkowitego i częściowego zwolnienia z opłat. Przepisy uchwały naruszyły też w sposób istotny art. 81 ust. 6 w związku z art. 81 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, który daje staroście możliwość działania w trybie uznania administracyjnego. Rada powiatu nie ma kompetencji do eliminacji tego uznania. Na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy rada powiatu ma natomiast kompetencję do określenia w drodze uchwały warunków częściowego albo całkowitego zwolnienia z opłaty. Norma ta, zdaniem sądu, powinna być jednak interpretowana ściśle. Warunki te powinny być określone w formie przesłanek pozytywnych, rozumianych jako okoliczności sprzyjające realizacji pewnych celów, od spełnienia których uzależnione jest przyznanie zwolnienia. Niespełnienie tych warunków byłoby równoznaczne ze spełnieniem warunków negatywnych, eliminujących możliwość przyznania zwolnienia.
Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2005 r.( sygn. IV SA/Wr 807/04) sąd oddalił także skargę powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały rady powiatu w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Sąd przyjął podobną argumentacją, jak w odniesieniu do poprzedniej uchwały.
Wyrokiem z dnia 23 lutego 2005 r. (sygn. IV SA/Wr 26/05) sąd oddalił skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 3 oraz § 4 ust. 2 uchwały rady gminy w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Według art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb  przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Rada gminy, ustalając w § 3 ust. 3 uchwały, że w decyzji o przyznaniu zasiłku określa się termin i sposób spłaty, biorąc pod uwagę sytuacją materialną i rodzinną osoby ubiegającej się o zasiłek, wykroczyła poza granice upoważnienia ustawowego. Norma kompetencyjna zawarta w tym przepisie nie dopuszcza do przyjmowania przez radę gminy rozwiązań prawnych tworzących nową regulację w zakresie ustalania elementów, które ma zawierać decyzja administracyjna. Jest to bowiem określone w art. 107 k.p.a. Powoływanie się na art. 107 § 2 k.p.a. jest nieuprawnione, gdyż przepis ten odsyła do regulacji ustawowej. Rozdział 7 ustawy o pomocy społecznej reguluje natomiast w sposób szczególny postępowanie w sprawie świadczeń z zakresu pomocy społecznej. W § 4 ust. 2 uchwały rada gminy przyjęła z kolei, że w szczególnych przypadkach podjęcie decyzji o przyznaniu lub odmowie zasiłku może być poprzedzone wizją lokalną planowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Regulacja ta w sposób niedopuszczalny zmodyfikowała przepisy kodeksu postępowania administracyjnego o postępowaniu dowodowym. Wprowadzając niepewność co do warunków i okoliczności przeprowadzenia dowodu oraz pozostawiając szeroką sferę uznania w tym zakresie, przepis ten narusza zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, zawartą w art. 8 k.p.a.
Wyrokiem z dnia 23 lutego 2005 r., sygn. IV SA/Wr 27/05, sąd oddalił skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 2 uchwały rady gminy w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Sąd uznał, że § 3 ust. 2 uchwały został podjęty z istotnym naruszeniem art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.). Stanowił on, że koszt usług określa corocznie dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydając stosowne zarządzenie, Powołany przepis ustawy stanowi natomiast,  że to rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Organ, który uzyskał upoważnienie do wydania wykonawczego aktu prawa miejscowego nie może subdelegować swych kompetencji prawotwórczych na inny podmiot.
W sprawie sygn. 4 II SA/Wr 1684/02 dotyczącej zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na małoletniego umieszczonego w rodzinie zastępczej sąd rozważał pojęcie nienależnie pobranego świadczenia. Definicja ustawowa świadczenia nienależnie pobranego zawarta w art. 2a ust. 1 pkt 6 ustawy, w szczególności wskazanie przez ustawodawcę, że nienależnie pobrane świadczenie to świadczenie uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji oraz niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej wskazuje, zdaniem sądu, na świadomość beneficjenta takiego świadczenia o tym, że podaje nieprawdziwe informacje.
	W sprawie sygn. 4 II SA/Wr 2414/02, rozpatrując kwestię odmowy udzielenia przewidzianej przepisem art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy, pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się osoby, która osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej, sąd wskazał, że jedną z podstawowych przesłanek warunkujących możność przyznania konkretnej osobie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się na podstawie w/w przepisu jest osiągnięcie przez tę osobę pełnoletniości w rodzinie zastępczej, co oznacza, że w chwili osiągnięcia pełnoletniości przez taką osobę rodzina zastępcza, w której osoba ta została umieszczona musi istnieć w sensie faktycznym i prawnym. W rozpatrywanej sprawie w dacie osiągnięcia pełnoletniości przez osobę umieszczoną w rodzinie zastępczej, postanowienie sądu o umieszczeniu jej w rodzinie zastępczej zostało uchylone nieprawomocnym postanowieniem tego sądu. Rozważając sytuację prawną tejże osoby sąd uznał, mając na względzie art. 578 kpc, że w chwili osiągnięcia pełnoletniości przez tę osobę rodzina zastępcza, w której została ona umieszczona, nie istniała w sensie prawnym. Konsekwencją powyższego jest niemożność uznania, że osoba ta osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej.
	W sprawie sygn. 4 II SA/Wr 290/03 sąd rozważał, który ośrodek pomocy społecznej zobowiązany jest do wypłaty przyznanej nowo przyjętemu pensjonariuszowi domu pomocy społecznej renty socjalnej, czy jest to ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania tej osoby, czy też ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania tej osoby, czyli ośrodek właściwy ze względu na położenie domu pomocy społecznej. Sąd wskazał, że właściwość miejscowa ośrodka pomocy społecznej w sprawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej została określona w art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, z którego wynika, że zasadniczo renta socjalna wypłacana jest przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby uprawnionej do jej otrzymywania. W przypadku osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej, ośrodkiem pomocy społecznej zobowiązanym do wypłaty renty socjalnej jest ośrodek pomocy właściwy ze względu na położenie domu pomocy społecznej, w którym osoba uprawniona posiada miejsce stałego pobytu. Od powyższej zasady ustanawiającej właściwość ośrodka pomocy społecznej do wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, w tym renty socjalnej, ustawa o pomocy społecznej czyni wyjątek w art. 35 ust. 2 f pkt 2. W odróżnieniu więc od osób przebywających w domu pomocy społecznej także w roku ubiegłym, którym rentę socjalną zgodnie z art. 37 ust. 1 wypłaca ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce położenia domu pomocy społecznej, osobom nowo przyjętym rentę socjalną wypłaca do końca roku kalendarzowego ośrodek dotychczas zobowiązany do jej wypłaty, to jest ośrodek dotychczasowego miejsca zamieszkania tej osoby. Dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego, osobom nowo przyjętym renta socjalna wypłacana jest przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce położenia domu pomocy społecznej. Za powyższą interpretacją art. 35 ust. 2 f pkt 2 ustawy o pomocy społecznej przemawiają również, zdaniem sądu, argumenty wynikające z wykładni celowościowej. Stosownie bowiem do art. 11 pkt 1 ustawy zadania zlecone gminie obejmują przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej. Zadania zlecone gminie wykonywane są po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Odroczenie w czasie obowiązku wypłaty świadczeń osobom nowo przybyłym do domów pomocy społecznej umożliwia gminie uzyskanie niezbędnej ilości środków na realizację zadań zleconych, w tym na wypłatę rent socjalnych. W ocenie sądu nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy o pomocy społecznej pogląd, iż tylko w stosunku do osób czasowo umieszczonych w placówce, zobowiązany do płacenia renty socjalnej może być ośrodek z innej gminy niż ta, na terenie której zlokalizowany jest dom pomocy społecznej.
	W roku 2005 na wokandę weszły też sprawy, w których przedmiotem zaskarżenia były decyzje wydane przez organy administracji na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
	W sprawie sygn. IV SA/Wr 35/05 sporne było, od jakiej daty przysługuje skarżącej świadczenie w związku z kontynuowaniem przez nią nauki. Skarżąca twierdziła, że pomoc w tej postaci winna być jej przyznana od września 2003 r. Pogląd ten zdaniem sądu nie znajduje oparcia ani w materiale sprawy, ani też w przepisach regulujących tę materię. W sprawie niniejszej wcześniej wydaną decyzją ostateczną organ I instancji przyznał skarżącej świadczenie pieniężne na kontynuowanie nauki na okres od dnia 15.12.2002 r. do dnia 31.08.2003 r., a więc na okres zamknięty. W związku z tym skarżąca utraciła prawo do tej pomocy. Uzyskanie pomocy na dalszy okres było zatem możliwe jedynie w przypadku wydania przez organ nowej decyzji, obejmującej dalszy okres. Wydanie takiej decyzji było jednak uzależnione od złożenia przez skarżącą wniosku w tym przedmiocie. Sąd wskazał, iż zgodnie z art. 61 § 1 k.p.a. datą wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony stanowi dzień doręczenia żądania organowi. Stosownie natomiast do art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Zasady tej nie zmieniają przepisy art. 88 i art. 89 cyt. ustawy, które dotyczą prawnych przesłanek nabycia prawa do pomocy na kontynuowanie nauki. W związku z tym uzasadniony jest pogląd, że uzyskanie prawa do pomocy na kontynuowanie nauki jest uzależnione od złożenia wniosku wszczynającego postępowanie w tym przedmiocie. 	Wprawdzie stosownie do art. 102 ust. 2 cyt. ustawy świadczenie z pomocy społecznej może  być przyznane przez organ z urzędu, jednakże przepis ten nie może być stosowany w tych przypadkach, w których wydanie decyzji w sprawie przyznania pomocy jest uzależnione od działania strony. W sprawach dotyczących przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, udzielenie takiej pomocy jest uzależnione od wykazania faktów wskazanych w art. 88 cyt. ustawy, a więc również przedłożenia organowi stosownych dowodów potwierdzających fakt kontynuowania nauki.
	W związku z tym sąd uznał, że udzielenie zasiłku na kontynuowanie nauki, w rozumieniu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pźn. zm.) następuje wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej.

          Dodatki mieszkaniowe.

	Orzecznictwo dotyczące dodatków mieszkaniowych jest kontynuacją dotychczasowej linii opartej w zdecydowanej większości na przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.).
	Przykładem tego jest wyrok z dnia 6 maja 2005 r. (sygn. 4 II SA/Wr 1584/02) stwierdzający nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji oraz uchylający wydaną w trybie wznowienia postępowania decyzję ostateczną organu pierwszej instancji z dnia 23 lutego 2002r., którą to decyzją organ ten uchylił własną decyzję ostateczną z dnia 24 września 2001 r. przyznającą dodatek mieszkaniowy i odmówił przyznania tego dodatku.
	Zaskarżoną w sprawie decyzją organ drugiej instancji uchylił z przyczyn proceduralnych decyzję organu pierwszej instancji z dnia 18 marca 2002 r., którą organ ten określił kwotę do zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w podwójnej wysokości za okres 6 miesięcy z uwagi na to, że w wyniku wznowienia postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego stwierdzono, iż dodatek ten przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji o dochodach i wniosku w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.
	Sąd wskazał, że przepis art. 7 ust. 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, stanowiący materialnoprawną podstawę wydania zaskarżonych decyzji nawiązuje do przepisów dotyczących wznowienia postępowania zawartych w rozdziale 12 działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. W postępowaniu wznowieniowym, po uchyleniu decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, organ zobowiązany jest do wydania nowej decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego lub przyznającej go w niższej kwocie na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 k.p.a. Ustawodawca w sposób jednoznaczny określił, że rozstrzygnięcie kwestii przyznania dodatku na podstawie nieprawdziwych danych w deklaracji lub we wniosku, następuje w drodze decyzji administracyjnej.
	Natomiast w zdaniu drugim art. 7 ust. 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych stwierdzono, że nienależnie pobrane kwoty w podwójnej wysokości wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Przepis art. 7 ust. 9 nawiązuje wprost do art. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r., Nr 36, poz. 161 ze zm.), zgodnie z którym egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień właściwych organów albo - w zakresie administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego - bezpośrednio z przepisu prawa. Oznacza to, że przepis prawa stanowi podstawę egzekucji wtedy, gdy bez potrzeby wydawania aktu indywidualnego wynikają dla adresata określone obowiązki. W konsekwencji sąd wywiódł, że podstawę egzekucji stanowi także art. 7 ust. 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, zobowiązujący do zwrotu nienależnie pobranych kwot dodatku mieszkaniowego w podwójnej wysokości. Zobowiązanie to powstaje z mocy prawa, gdyż ustawodawca nie przewidział orzekania w tym zakresie w drodze decyzji administracyjnej.
	Na uwagę zasługuje także stanowisko sądu zaprezentowane w wyroku z dnia 11 stycznia 2005 r. (sygn. 4 II SA/Wr 119/02).
	Sąd uchylając wydane w sprawie decyzje o odmowie przyznania żołnierzowi zawodowemu zasiłku osiedleniowego w wysokości 300 % uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na stanowisku służbowym w miejscu pełnienia służby nie podzielił poglądu organów decyzyjnych, że skoro w listopadzie 2000r. skarżący został przeniesiony z JW 3115 do JW 3030, a obie te jednostki znajdują się w W., to tym samym nie przysługuje mu świadczenie przewidziane w § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001r. w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe (Dz. U. Nr 32, poz. 372).
	Sąd wskazał, że istota sprawy sprowadza się do tego, czy skarżącemu przysługuje zasiłek osiedleniowy przewidziany w/w przepisem prawa w sytuacji, gdy po rozwiązaniu JW 1054 w L. z dniem 4 lutego 199 r. został on przeniesiony do JW 3115 we Wrocławiu i mieszkał w internacie, a po zawarciu w dniu 29 kwietnie 2000 r. związku małżeńskiego od 1 lipca 2000 r. wynajmował mieszkanie, następnie w listopadzie 2000 r. został przeniesiony do JW 3030 również w W., od 1 grudnia 2000 r. zamieszkał wraz z rodziną w kolejnym wynajętym mieszkaniu, w dniu 11 stycznia 2001 r. zameldował się wraz z rodziną w tym lokalu na pobyt czasowy powyżej dwóch miesięcy i w dniu 18 stycznia 2001 r. uzyskał zgodę Dyrektora OT WAM w W. na pokrycie kosztów lokalu zastępczego, po czym w czerwcu 2001 r. zwrócił się z wnioskiem do Dowódcy JW 3030 o przyznanie zasiłku osiedleniowego, którego to zasiłku wcześniej nie otrzymał.
	Rozważając powyższą kwestię sąd uznał, że zasiłek osiedleniowy przysługuje żołnierzowi, który po przeniesieniu służbowym do danej miejscowości przesiedlił się na pobyt stały do nowego miejsca pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej także wówczas, gdy to przesiedlenie nastąpiło po upływie kilku lat od przeniesienia służbowego, jeżeli wcześniej zasiłku takiego nie pobrał. Zdaniem sądu uzależnienie wypłaty zasiłku osiedleniowego od bliskiego związku czasowego przeniesienia służbowego i przesiedlenia nie jest dopuszczalne, gdyż pozbawiałoby prawa do powyższego zasiłku żołnierzy, którzy po przeniesieniu do innego garnizonu nie otrzymaliby już w początkowym okresie kwatery stałej lub zastępczej. Wprowadzając takie uzależnienie wystarczyłoby nie przyznać przeniesionemu żołnierzowi w początkowym okresie kwatery, aby pozbawić go w ogóle zasiłku osiedleniowego związanego z tym przeniesieniem. W ten sposób prawo żołnierza do zasiłku osiedleniowego w praktyce mogłoby stać się jedynie iluzoryczne.
	W sprawie sygn. 4 II SA/Wr 1185/02 sąd, oddalając wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2005 r. skargę strażaka Państwowej Straży Pożarnej na decyzję Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 6 maja 2002 r. w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, nie podzielił stanowiska skarżącego, że wykładnia art. 78 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 ze zm.) dotyczącego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego uzasadnia przyjęcie poglądu, że równoważnik ten przysługuje także w sytuacji, gdy posiadany przez strażaka lokal mieszkalny nie odpowiada przysługującym normom powierzchni.
	Sąd wskazał, że problem prawa do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego reguluje przepis art. 78 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży  Pożarnej, zgodnie z którym strażakowi przysługuje równoważnik pieniężny, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny, o których mowa w art. 75, nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby albo w miejscowości pobliskiej. Przepis ten mówiąc o lokalu mieszkalnym nie rozróżnia powierzchni tego lokalu, posiadanego do niego tytułu, czy rodzaju lokalu.  Przepis ten w ust.  2  zawiera delegację dla ministra właściwego  i do  spraw wewnętrznych, który w porozumieniu z ministrem do spraw finansów publicznych ma określić,  w  drodze  rozporządzenia,  wysokość  oraz  szczegółowe  zasady  przyznawania, wypłaty i zwrotu równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1.
	Przepis § 5 wydanego w oparciu o delegację zawartą w art. 78 ust. 2 ustawy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich wypłaty i zwrotu (Dz. U. Nr 15, poz. 67 ze zm.) określa przesłanki przyznania strażakowi w służbie stałej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. Przepis ten także nie uzależnia przyznania strażakowi równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego od powierzchni posiadanego przez niego lub członka jego rodziny, o jakim mowa w art. 75ustawy, lokalu mieszkalnego. Do powierzchni posiadanego przez strażaka lub członka jego rodziny, o jakim mowa w art. 75 ustawy, lokalu mieszkalnego nawiązuje natomiast przepis art. 80 i art. 81 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Pierwszy z nich dotyczy prawa do pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu, a drugi określa przesłanki, których spełnienie przesądza o nie przydzieleniu strażakowi lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej.
	W konsekwencji sąd stwierdził, iż wielkość posiadanego przez strażaka lub członka jego rodziny, o jakim mowa w art. 75 ustawy, lokalu mieszkalnego ma znaczenie ale przy rozważaniu posiadania przez strażaka prawa do przydziału lokalu mieszkalnego lub prawa do pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu. Wielkość ta natomiast nie ma znaczenia przy badaniu przesłanek do posiadania przez strażaka uprawnienia do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.
	W sprawie sygn. 4 II SA/Wr 419/03 sąd rozpoznając skargę na decyzję wojewody w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego rozważał, czy w świetle przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118 ze zm.) pojęcie repatrianta jest tożsame z pojęciem osoby uznanej za repatrianta, a tym samym, czy osobie uznanej za repatrianta może być udzielona pomoc ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem domu w miejscu osiedlenia, o jakiej mowa w art.  17 ust. 3 w/w ustawy.
	W sprawie tej organy ustaliły, że skarżący przybył wraz z rodziną do Rzeczypospolitej Polskiej z terenów Ukrainy w 1993 r. Decyzją z dnia 26 września 2002 r. podjętą na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji wojewoda uznał skarżącego za repatrianta. W dniu 14 października 2002 r. skarżący zwrócił się z podaniem o wypłacenie należnych świadczeń na pokrycie kosztów związanych z remontem domu. Odmawiając udzielenia wnioskowanej pomocy organy wskazały, że zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o repatriacji repatriantowi, który przybył do Rzeczypospolitej Polskiej z terenów innych niż określone w ust. 2 (terenów azjatyckich byłego Związku Radzieckiego), może być udzielona pomoc ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poniesionych przez repatrianta, jeżeli repatriant znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Organy odwołały się do zawartej w art. 1 ust. 2 ustawy definicji repatrianta, zgodnie z którym: „repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Rzeczypospolitej  Polskiej  na podstawie wizy w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe" i wywiodły, że pomoc o jakiej mowa w art. 17 ust. 3 ustawy jest adresowana tylko do repatriantów spełniających przesłanki definicji ustawowej zawartej w art. 1 ust. 2 ustawy. Pomoc ta nie przysługuje repatriantom, którzy zostali uznani za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i 2 ustawy.
	Sąd nie podzielił powyższego poglądu.
	Uchylając wydane w sprawie decyzje wyrokiem z dnia 28 lipca 2005 r. wskazał, że ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji mimo, że w art. 1 ust. 2 definiuje pojęcie repatrianta, a w art. 16 ust. 1 i art. 41 stanowi, że za repatrianta może być również uznana osoba, która spełnia łącznie warunki wymienione w tych przepisach, nie kształtuje w istocie   trzech grup osób przybywających do kraju, których status byłby zasadniczo odmienny,  zwłaszcza gdy chodzi o uprawnienia wynikające z tego aktu prawnego.
	Zdaniem sądu brak jest jakichkolwiek racjonalnych powodów, by osobę uznaną za repatrianta traktować odmiennie niż repatrianta. Ustawa o repatriacji w żadnym unormowaniu nie różnicuje sytuacji prawnej repatriantów. Dodatkowo przemawia za tym wyrażenie „również” użyte w art. 16 ust. 1, a przepis ten nie jest kolejną regulacją, jaka wymieniała  przesłanki uznania za repatrianta. Po raz pierwszy w nim bowiem pojawia się kwestia takiego uznania.
	Dopiero w art. 41 ustawodawca, w przepisach wprowadzających zmiany w przepisach obowiązujących, przepisach przejściowych i końcowych powraca do kwestii uznania za repatrianta. Podstawy do takiego podziału (repatriant - uznany za repatrianta) nie można upatrywać w art. 16 ust. 4, tym bardziej, że w kolejnym rozdziale ustawy dotyczącym form i trybu udzielania pomocy dla repatriantów (art. 17 - art. 20) mowa jedynie o repatriancie bez jakiegokolwiek wartościowania, czy jest to repatriant z mocy ustawy (art. 1 ust. 2), czy repatriant z mocy uznaniowej decyzji administracyjnej (art. 16 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i ust. 2).
	Na poparcie powyższego wywodu sąd przywołał fragment uzasadnienia projektu ustawy o repatriacji, w którym wskazano, że: „Projekt ustawy określa szerzej niż dotąd pojęcie repatrianta. Przede wszystkim nie łączy tego z pojęciem cudzoziemca. W warunkach częstego zjawiska podwójnego obywatelstwa, wypadków braku jakiegokolwiek obywatelstwa, długotrwałego zamieszkiwania poza granicami kraju obywateli polskich (nieraz od kilku pokoleń) repatriację należy ujmować szerzej, odnosząc ją do przeniesienia się do kraju osób narodowości polskiej lub pochodzenia polskiego celem osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej na stałe. Punktem wyjścia do takiego ujęcia zagadnienia jest art. 52 ust. 5 Konstytucji, który prawa powrotu do kraju nie wiąże ze sprawą jakiegokolwiek obywatelstwa. Wspomniane prawo powrotu jest uzależnione tylko od przesłanki narodowości -względnie pochodzenia polskiego - i od woli osoby zainteresowanej. Należało więc odejść od tych przepisów, które wydanie wizy repatriacyjnej uzależniają od swobodnego, niezaskarżalnego uznania administracji.”


Sprawy kombatanckie.

	Sprawy z tego zakresu dotyczyły w przeważającej części pozbawienia uprawnień kombatanckich oraz odmowy przyznania uprawnień wdowy po kombatancie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 .stycznia 1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U z 1997r., Nr 142, poz. 950 ze zm.). W większości, skargi w tych sprawach były oddalane. Tylko w nielicznych sprawach strony    składały wnioski     o sporządzenie uzasadnienia.  
	W grupie spraw o pozbawienie uprawnień kombatanckich należy wymienić sprawę o sygn. IV SA/Wr 501/04 - z uwagi na nietypowe środki dowodzenia istnienia uprawnień. W sprawie tej zainteresowany wykazywał swoje uczestnictwo w Niszczycielskich Batalionach zeznaniami świadków (art. 75 §1 k.p.a.) Ocena tych zeznań przez organ orzekający i sąd była jednomyślna. Skargę oddalono.
	Nieliczne uchylenia zaskarżonych decyzji wynikały ze stwierdzenia, że uzasadnienia organów nie odpowiadały wymogom przepisu art. 107 k.p.a., a tym samym uniemożliwiały kontrolę zaskarżonych decyzji (sygn. IV SA/Wr 710/04) lub brak jest dokumentów, z których wynikałoby potwierdzenie posiadania przez skarżącą uprawnień wdowy po kombatancie, co uniemożliwia stwierdzenie, czy akt będący przedmiotem postępowania decyzyjnego Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w ogóle istnieje, ewentualnie, jaki akt był przedmiotem tego postępowania (sygn. 4II SA/Wr 2186/2004).
	Nieliczne sprawy o przyznanie uprawnień do świadczenia pieniężnego przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej, w większości kończyły się wyrokami oddalającymi skargi. Rozstrzygnięcia oparte na ustawie z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę oraz Socjalistyczny Związek Republik Radzieckich (Dz.U. Nr 87, poz. 395 ze zm.) dotyczyły identycznego stanu faktycznego - zainteresowani pracowali przymusowo na terenie państwa polskiego w jego granicach sprzed września 1939 roku, co w rozumieniu art. 2 ust 2 tej ustawy nie jest represją uzasadniającą przyznanie uprawnień do świadczenia pieniężnego.
		
Sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia

	W zakresie zatrudnienia i bezrobocia rozpatrywano nadal sprawy wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003r., Nr 58, poz. 514 ze zm.). Tylko sporadycznie trafiały na wokandę sprawy z tego zakresu wynikające z wejścia w życie z dniem 1 czerwca 2004r. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001). 
	W sprawach z rozważanego zakresu sąd wypowiadał się najczęściej w kwestiach związanych z zasiłkiem przedemerytalnym i świadczeniem przedemerytalnym, zasiłkiem dla bezrobotnych oraz obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy.
	W sprawach dotyczących zasiłków (świadczeń) przedemerytalnych – wobec wyjaśnienia przez orzecznictwo wątpliwości interpretacyjnych związanych z materialnoprawnymi przesłankami uzyskania, kontynuowania i utraty prawa do tego świadczenia - przeważały przede wszystkim sprawy dotyczące naruszenia przepisów postępowania. W wyroku sygn. 4 II SA/Wr 2591/02 podtrzymano wypowiadany wcześniej pogląd o niezasadności wznowienia na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku stronie, która w wyniku nieprawomocnej decyzji ZUS została pozbawiona prawa do renty, zarejestrowała się jako osoba bezrobotna wraz z prawem do odpowiedniego świadczenia (zasiłku), a następnie – na podstawie wyroku sądowego – uzyskała prawo do świadczenia rentowego z mocą wsteczną obejmującą także okres pobierania zasiłku przedemerytalnego. Sąd przyjął, że problem podwójnie uzyskanego świadczenia (z Funduszu Pracy i ZUS) powinien być rozwiązany w oparciu o treść przepisu art. 29 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu pozwalający pomniejszać kwotę przyznanego bezrobotnemu świadczenia rentowego o kwotę wypłaconego za ten okres zasiłku. Stwierdzono, że celem tego unormowania było umożliwienie rejestrowania się w charakterze bezrobotnych osób, które w wyniku nieprawomocnej decyzji ZUS o pozbawieniu prawa do świadczenia rentowego – utraciły środki egzystencji, a następnie – w drodze przyszłego i niepewnego co do rozstrzygnięcia wyroku sądowego – świadczenia te z mocą wsteczną odzyskały.
	W wyrokach sygn. 4 II SA/Wr 740/02, sygn. 4 II SA/Wr 913/02, sygn. 4 II SA/Wr 2915/02 i in. podtrzymano stanowisko o dopuszczalności i obowiązku przeprowadzenia przez organ postępowania dowodowego z uwzględnieniem wszystkich dopuszczalnych środków dowodowych, a nie tylko świadectwa pracy, na okoliczność zatrudnienia strony w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.
	W wydawanych wyrokach podtrzymano stanowisko, że za prace w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze należy uznać wszystkie prace wykonywane na kolei, stanowiące zatrudnienie na kolei w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (sygn. 4 II SA/Wr 1014/02), a także, że zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z niewykorzystaniem tej działalności (sygn. 4 II SA/Wr 169/03, sygn. 4 II SA/Wr 2034/03).
	W sprawach dotyczących świadczenia przedemerytalnego należy zwrócić uwagę na wyrok z dnia 27 lipca 2005r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 1523/03). W rozważanym stanie faktycznym skarżąca zatrudniona jako nauczycielka w związku ze zmianami organizacyjnymi w dotychczas zatrudniającej ją szkole została na swój wniosek przeniesiona w stan nieczynny. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym jej stosunek pracy wygasł. W tej sytuacji skoro pierwotną przyczyną ustania zatrudnienia były zmiany organizacyjne w szkole wyłonił się problem, czy następujące w podanych okolicznościach wygaśnięcie stosunku pracy stanowi ustanie zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 „a” ustawy o zatrudnieniu. Sąd analizując tę kwestię przyjął, że przeniesienie w stan nieczynny prowadzi wraz z jego upływem do ustania stosunku pracy wskutek jego wygaśnięcia. Jest to ustawowy skutek upływu czasu, a nie rozwiązującej stosunek pracy czynności dyrektora szkoły. Wybór stanu nieczynnego w związku ze zmianami organizacyjnymi pracodawcy gwarantuje dalsze kontynuowanie zatrudnienia, zachowanie statusu pracowniczego, pierwszeństwo przywrócenia do pracy, lecz wiąże się z przyjęciem uznania, że ustanie stosunku pracy nastąpiło wskutek upływu okresu stanu nieczynnego, a nie wskutek zmian organizacyjnych po stronie pracodawcy. 
	W zakresie spraw związanych z prawem do zasiłku i statusem osoby bezrobotnej należy zwrócić uwagę na zagadnienie rozstrzygnięte w wyroku z dnia 31 maja 2005r. (sygn. akt IV SA/Wr 29/04). Stan sprawy przedstawiał się następująco: skarżący opuścił dotychczasowe miejsce zamieszkania udając się do innej miejscowości, w której podjął zatrudnienie, przystąpił do właściwej dla tego miejsca kasy chorych, założył tu konto bankowe, itp.  Wkrótce jednak rozwiązał z nowym pracodawcą umowę o pracę na mocy porozumienia stron i powrócił do miejscowości stanowiącej jego dotychczasowe miejsce zamieszkania. Organ zatrudnienia, powołując się na art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy o zatrudnieniu odmówił stronie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych po 7 dniach od rejestracji, przyznając jej to prawo po upływie 90 dni, na czas skrócony o ten okres. Motywowano to tym, iż skarżący wprawdzie przebywał w innej miejscowości, jednakże bez woli i zamiaru stałego tam pobytu, gdyż nie uregulował jakichkolwiek spraw związanych ze zmianą miejsca zamieszkania, w szczególności, nie zameldował się na pobyt stały lub czasowy w tej miejscowości. Sąd uchylając tę decyzję stwierdził, że: 1) na prawną konstrukcję miejsca zamieszkania składają się dwa elementy: przybywanie w sensie fizycznym w określonej miejscowości (korpus) oraz wola, zamiar stałego pobytu (animus). Oba te elementy muszą wystąpić łącznie; 2) chodzi o miejscowość w sensie administracyjnym oznaczalną. Z tego punktu widzenia nie ma istotnego znaczenia konkretne mieszkanie ani dokładny adres. Nie ma także rozstrzygającego znaczenia brak zameldowania; 3) zamiar stałego przebywania nie jest jednoznaczny z pragnieniem dożywotniego lub co najmniej długotrwałego pozostawania w danej miejscowości; 4) o stałym pobycie decyduje zwłaszcza topograficzne powiązanie między miejscowością przebywania osoby, a jej pracą, tj. zakładem pracy. Oznacza to, że pojęcie „miejsce zamieszkania” określają bogatsze desygnaty niż tylko spełnienie obowiązku meldunkowego. 
	W wyroku z dnia 31 maja 2005r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 2971/02) poddano analizie interesujący problem, a mianowicie czy 7 dniowy termin do dokonania rejestracji po ustaniu zatrudnienia w celu uzyskania zasiłku „uzupełniającego” (art. 25 ust. 11) jako termin prawa materialnego może być w niektórych, szczególnych wypadkach przekroczony. Skarżącą pozbawiono prawa do zasiłku „uzupełniającego” powołując się na przekroczenie wskazanego 7 dniowego terminu do dokonania rejestracji. Skarżąca twierdziła, że w terminie tym nie mogła stawić się w urzędzie pracy ze względu na stan zagrożenia ciąży, co udokumentowała stosownym zaświadczeniem lekarskim. Sąd uchylając decyzję uznał, że organ ze względu na art. 7 k.p.a., (ochrona interesu społecznego i słusznego interesu obywateli) art. 38 Konstytucji (prawna ochrona życia) oraz art. 1 ustawy z 7.I.1993r. o planowaniu rodziny... (ochrona płodu ludzkiego) powinien ponownie rozpoznać tę sprawę.
	W zakresie spraw dotyczących zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych należy zwrócić uwagę na wyrok z dnia 5 maja 2005r. (sygn. akt4  II SA/Wr 622/02), odnoszący się do przedawnienia żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Skarżąca pobierała zasiłek od dnia 6 kwietnia 1998r. do 31 października 1998r. Do chwili wydania decyzji przez organ odwoławczy upłynął 3 letni termin przedawnienia wskazany w art. 28 ust. 3 ustawy. Przepis ten nie zawiera żadnych regulacji dotyczących przerwania biegu terminu przedawnienia, co pozwala przyjąć, że wydanie decyzji przez organ I instancji w sprawie określenia kwoty nienależnego świadczenia podlegającego zwrotowi nie stanowi okoliczności decydującej o przerwaniu biegu terminu przedawnienia.  Upływ terminu przedawnienia winien być uwzględniony do dnia wydania decyzji przez organ odwoławczy, choćby termin przedawnienia nie upłynął jeszcze w dniu wydania decyzji I instancji. 
	W dalszym ciągu kontynuowano linię orzecznictwa, w myśl której świadczenie z Funduszu Pracy pobrane przez osobę, która w wyniku nieprawomocnej decyzji ZUS została pozbawiona świadczenia ubezpieczeniowego w związku z czym arejestrowała się jako bezrobotna wraz z prawem do zasiłku, a następnie w drodze wyroku sądowego odzyskała świadczenie ubezpieczeniowe za okres odpowiadający okresowi pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, nie może być uznane za świadczenie nienależne. Stwierdzono, że wstąpienie przez bezrobotnego na drogę postępowania sądowego z roszczeniem w sprawie z zakresu prawa pracy  lub ubezpieczenia społecznego nie czyni pobieranego przez bezrobotnego świadczenia nienależnym, skoro wynik procesu jest niepewny, a przesłanką uznania pobieranego przez bezrobotnego świadczenia za nienależne jest wymóg świadomości i premedytacji w pobraniu świadczenia nienależnego ( wyrok z 6 maja 2005 r., sygn. akt 4 II SA/Wr 1869/02).

Sprawy służb mundurowych

	W sprawach z zakresu służb mundurowych przeważały zagadnienia związane z pozbawieniem (wstrzymaniem wypłaty) przez organy wojskowe dodatków do uposażenia z tytułu posiadania mistrzowskiej klasy kwalifikacyjnej specjalisty wojskowego.
Pozbawianie żołnierzy tych dodatków związane było przede wszystkim z utratą mocy prawnej z dniem 30 marca 2001 r. aktów stanowiących podstawę przyznania tych dodatków, tj. decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 1995 r. Nr 29/MON w sprawie uzyskiwania klas kwalifikacyjnych przez specjalistów wojskowych i instruktorów spadochronowych w Siłach Zbrojnych RP oraz „Instrukcji o klasyfikowaniu specjalistów wojskowych w Siłach Zbrojnych RP", jako wydanych bez upoważnienia ustawowego. W tej grupie spraw wątpliwości wzbudzała prawidłowość podstawy prawnej powoływanej w decyzjach pozbawiających (wstrzymujących wypłatę) dodatków.
	W wyroku z dnia 15 czerwca 2005 r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 2093/02) sąd uznał, że potraktowanie przez organ przepisu art. 75 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw jako przepisu prawa materialnego, który w związku z art. 163 k.p.a. może stanowić podstawę wzruszenia decyzji tworzącej prawo jest równoznaczne z naruszeniem prawa materialnego, mającym wpływ na wynik sprawy. Przepis art. 75 ustawy o zmianie niektórych upoważnień ustawowych (...) nie spełnia bowiem przesłanek prawidłowej podstawy prawnej wzruszenia decyzji tworzącej prawa nabyte. Przepis art. 75 powołanej ustawy jest wyłącznie przepisem uchylającym (derogacyjnym), który - poza zawarciem w swej treści postanowień o uchyleniu przepisów dotychczas obowiązujących - nie spełnia sam przez się innych samodzielnych funkcji prawnych. Nie wskazuje organu właściwego do wzruszenia dotychczasowych decyzji, nie określa przesłanek ich zmiany lub uchylenia, nie odnosi się do kwestii obligatoryjności lub uznaniowości tej zmiany. Należy przy tym, zdaniem sądu, wykluczyć taką interpretację przepisów, która zakłada, że samo uchylenie dotychczasowego stanu prawnego, przy braku regulacji dotyczących dalszego bytu (trwałości) decyzji administracyjnych wydanych pod rządami uchylonego stanu prawnego stanowi samodzielną podstawę wzruszenia takich decyzji tworzących prawa nabyte. Dla dokonania takich zmian musiałaby istnieć wyraźna podstawa normatywna w przepisach derogujących dotychczasowy stan prawny.
	Powyższe stanowisko zostało wyrażone także w wyrokach z dnia 30 czerwca 2005r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 2375/02) oraz z dnia 9 czerwca 2005 r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 2182/02).  Natomiast w wyrokach z dnia 10 czerwca 2005 r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 2469/02) oraz z dnia 1 czerwca 2005 r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 2132/02) sąd uznał, że samodzielnej podstawy do wydania decyzji pozbawiającej lub wstrzymującej wypłatę dodatku do uposażenia nie może stanowić art. 163 k.p.a., zawierający wyjątek od zasady trwałości decyzji ostatecznych i mający jednocześnie charakter odesłania do odrębnych przepisów. Podstawę prawną decyzji wydanej w omawianym trybie stanowią przepisy ustaw odrębnych (lub aktów wykonawczych do ustawy). Przepis art. 163 k.p.a. nie może być powoływany jako jedyna i samodzielna podstawa prawna wzruszenia decyzji, ponieważ nie określa przesłanek jej zmiany lub uchylenia, a jest wyłącznie normą odsyłającą do przepisów prawa materialnego zamieszczonych w różnych aktach prawnych.
	Takim przepisem prawa nie może być jednak § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy (Dz. U. Nr 90, poz. 1005 ze zm.). Zawiera on przede wszystkim normę kompetencyjną, określającą w pkt 1-3 właściwość organów, a nie przewiduje ani zmiany, ani też uchylenia decyzji. Omawiany przepis rozporządzenia stanowi wprawdzie, że wymienione w nim organy decyzją przyznają, podwyższają, wstrzymują lub obniżają dodatki o charakterze stałym i dodatek strefowy, jeżeli dalsze przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, niemniej należy dojść do wniosku, że wstrzymanie dodatku - a tak rozstrzygnięto w rozpoznawanej sprawie - ze swej istoty nie stanowi zmiany decyzji, a tym bardziej nie uchyla dotychczasowej decyzji (wyrok z dnia 10 czerwca 2005 r. sygn. akt 4 II SA/Wr 2443/02).
	Odnośnie podstawy prawnej pozbawienia (wstrzymania wypłaty) dodatku do uposażenia Sąd w wyroku z dnia 12 maja 2005 r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 2216/02) wskazał, że zmiana ostatecznej decyzji o przyznaniu dodatku za uzyskanie klasy kwalifikacyjnej może nastąpić tylko w drodze zmiany lub uchylenia decyzji, wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności na zasadach określonych w rozdziałach 12 i 13 działu II kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto wskazał na treść § 35 rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy, który wprowadził zasadę ochrony praw nabytych.
	Utrata dodatków do uposażenia związana była także z przeniesieniem żołnierza na inne stanowisko służbowe, na którym wymagane jest posiadanie innej specjalności wojskowej niż na poprzednio zajmowanym stanowisku. Przedmiotem rozważań w niniejszych sprawach była kwestia zasadności pozbawiania dodatków w przypadku likwidacji jednostki wojskowej, w której dotychczas zatrudniony był żołnierz.
	W wyroku z dnia 10 czerwca 2005 r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 2613/02) sąd wyraził pogląd, że § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy wyczerpująco określa sytuacje, w których - mimo przeniesienia żołnierza na stanowisko, na którym pobierany dotychczas dodatek o charakterze stałym nie przysługuje lub przysługuje w niższej kwocie miesięcznej, nadal służy mu prawo do tego dodatku. Zgodnie z pkt 2 cytowanego unormowania, dodatek ten otrzymuje się m. in. w sytuacji, gdy wyznaczenie na nowe stanowisko służbowe nastąpiło wskutek likwidacji zajmowanego stanowiska służbowego, w razie gdy nie ma możliwości przeniesienia na stanowisko, na którym pobierane dotychczas dodatki przysługują w dotychczasowej wysokości. Sąd uznał, że przepis ten jako przepis szczególny powinien być interpretowany ściśle, co oznacza, że zakresem jego zastosowania są objęte wyłącznie przypadki związane z przeniesieniami dokonanymi w wyniku likwidacji stanowiska, a nie w wyniku likwidacji jednostki. Gdyby ustawodawca zamierzał nadać rozważanemu przepisowi szersze brzmienie, to podobnie jak np. w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, wprost objąłby nim tak reorganizacyjne formy zmniejszania zatrudnienia (likwidacja stanowiska), jak i formy polegające na zniesieniu (likwidacji) całej struktury.
	Skutki zmiany specjalności wojskowej ze względu na rozwiązanie poprzedniej jednostki wojskowej rozważane były również w wyroku z dnia 21 czerwca 2005 r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 2933/02). Sąd zalecił organom wojskowym jednoznacznie wyjaśnić, czy przeniesienie strony na inne stanowisko służbowe odbyło się wskutek likwidacji dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego i czy nie było możliwości przeniesienia na stanowisko, na którym pobierane dotychczas dodatki przysługują w dotychczasowej wysokości. Dopiero wnikliwe i nie budzące żadnych wątpliwości wyjaśnienie negatywne tego zagadnienia mogło ewentualnie dać podstawy do wstrzymania wypłaty dodatku.
	W sprawach z zakresu służb mundurowych na uwagę zasługują również orzeczenia w przedmiocie wypłaty zasiłków pogrzebowych żołnierzom zawodowym.
	W wyroku z dnia 16 marca 2005 r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 1388/02) sąd wyraził pogląd, że odmowa wypłaty przez organ wojskowy zasiłku pogrzebowego żołnierzowi w przypadku pobrania zasiłku pogrzebowego z ZUS przez innego członka rodziny może być uzasadniona z uwagi na określone racje słusznościowe, nie znajduje jednak należytego uzasadnienia prawnego. Sąd wskazał, że status prawny żołnierzy zawodowych różni się jakościowo od statusu powszechnego („pracowniczego"), co znajduje swój wyraz w rezygnacji z generalnych odesłań do systemu powszechnego prawa pracy i prawa ubezpieczenia społecznego w sprawach nie unormowanych w przepisach dotyczących tych służb. Oznacza to, że również przepisy ustawy o uposażeniu żołnierzy stanowią samodzielną i autonomiczną podstawę do analizy treści i charakteru przewidzianych w niej świadczeń. Z wykładni art. 20 ust. 3 ustawy o uposażeniu żołnierzy wynika, że żołnierz, który pokrył koszty pogrzebu członka rodziny ma prawo do zasiłku pogrzebowego w wysokości ustalonej w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wskazany przepis nie wymaga od żołnierza, by pokrył w całości koszty pogrzebu członka rodziny, przy czym co nie jest bez znaczenia interpretacyjnego, w rozważanej ustawie brak jest odpowiednika art. 78 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, w którym stanowi się, że w razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby - proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Zdaje się to wskazywać na wyraźną intencję ustawodawcy, by żołnierzowi, który w określonym (niekoniecznie pełnym) zakresie pokrył koszty pogrzebu członka rodziny - niezależnie od tego, czy część kosztów pokryła inna osoba i otrzymała z tego tytułu zasiłek pogrzebowy przewidziany w przepisach ubezpieczenia społecznego - przyznać zasiłek w pełnej ustawowej wysokości. Sąd wskazał, że instytucja tzw. „zbiegu prawa" do zasiłku pogrzebowego z prawem do takiego zasiłku przewidzianego w innych przepisach (art. 20 ust. 4 ustawy) ma charakter podmiotowy, a nie - jak przyjął organ - charakter przedmiotowy. Regulacja ta ma przeciwdziałać sytuacji, w której jednej osobie z racji równoczesnego pozostawania w kilku różnych stosunkach zatrudnienia przysługiwałoby jednocześnie kilka zasiłków z każdego z tych źródeł. W takim wypadku żołnierz - gdyby był równocześnie objęty kilkoma systemami zasiłkowymi - miałby prawo do zasiłku wyższego lub do odpowiedniego wyrównania w związku z pobraniem zasiłku niższego.
	Powyższy pogląd został wyrażony także w wyroku z dnia 11 marca 2005r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 718/02), w którym sąd uznał, że jeżeli żołnierz nie pobrał zasiłku pogrzebowego z ZUS, a mimo to uczestniczył w pokryciu kosztów pogrzebu ojca, to wówczas przysługiwałby mu zasiłek pogrzebowy przewidziany w ustawie o uposażeniu żołnierzy w pełnej wysokości. Nie mógłby on także zostać pomniejszony o zasiłek wypłacony przez ZUS, gdyby zasiłek pogrzebowy przewidziany w przepisach o ubezpieczeniu społecznym lub innych przepisach szczególnych został wypłacony innemu członkowi jego rodziny.
	W kwestii udokumentowania pokrycia kosztów pogrzebu członka rodziny Sąd w wyroku z dnia 7 lipca 2005 r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 2757/02) uznał, że dowodu poniesienia kosztów pogrzebu nie stanowi przedłożona jedna faktura za zakup wieńca pogrzebowego. Jako dowód poniesionych kosztów pogrzebu członka rodziny żołnierza zawodowego na równi z rachunkami uznaje się wszelkie dowody wystawione na osobę uprawnioną potwierdzające koszty poniesione stosownie do warunków i zwyczajów przyjętych w miejscowości organizowania pochówku, obejmujące w szczególności: zakup miejsca na cmentarzu wyznaniowym, sprawienie posługi religijnej, postawienie nagrobka, nabycie niezbędnej odzieży żałobnej oraz organizację poczęstunku dla osób biorących udział w pogrzebie.
	W sprawach z zakresu służb mundurowych na uwagę zasługuje także wyrok z dnia 2 czerwca 2005 r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 1916/02) w przedmiocie dopłaty do zorganizowanego wypoczynku w formie kolonii śródrocznej dziecka żołnierza. W ocenie sądu przepis § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie nagród rocznych, nagród pieniężnych w formie wyróżnień oraz zapomóg dla żołnierzy (Dz. U. Nr 65, poz. 770) nie ustanawiał żadnych ograniczeń czasowych dla organizowania wskazanych w nim form wypoczynku dziecka żołnierza. Z jego treści wynika, że wypoczynek w formie kolonii, obozów i zimowisk może być połączony z nauką lub leczeniem. Jeżeli zatem dziecko żołnierza zawodowego uczestniczyło w połączonym z nauką wypoczynku zorganizowanym w formie kolonii, to w takiej sytuacji spełnione są wszystkie warunki określone w § 17 ust. 1 rozporządzenia konieczne do przyznania dopłaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy wypoczynek ten był zorganizowany w czasie wolnym od zajęć szkolnych, a więc w trakcie ferii letnich lub zimowych, czy też w trakcie roku szkolnego. Ponadto sąd zauważył, że przepis § 17 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia został zmieniony od dnia 11 września 2002 r., a więc po wydaniu zaskarżonej decyzji. Zmiana ta polegała na wyeliminowaniu możliwości połączenia wskazanych w omawianym przepisie form zorganizowanego wypoczynku z nauką. Tak więc dopiero od dnia 11 września 2002 r. nie było możliwości przyznania dopłaty do zorganizowanego wypoczynku połączonego z nauką dziecka żołnierza zawodowego. Powyższa zmiana dodatkowo wskazuje, że do dnia 11 września 2002 r. nie było podstaw do odmowy przyznania wnioskowanej dopłaty.
	Orzekając w przedmiocie zezwolenia na wykonywanie pracy dodatkowej przez żołnierza zawodowego, sąd w wyroku z dnia 28 kwietnia 2005 r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 1794/02) uznał, że przepis § 75 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 7, poz. 38 z późn. zm.) został wydany z przekroczeniem delegacji ustawowej określonej w art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 10, poz. 55). Ustawa upoważniała Ministra Obrony Narodowej do określenia w drodze rozporządzenia wyłącznie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 3. Pojęcie zasad i trybu postępowania obejmuje wyłącznie kwestie procesowe (zasady i tryb postępowania), nie zaś materię dotyczącą rodzaju i miejsca wykonywanej pracy dodatkowej. Tymczasem Minister Obrony Narodowej w § 75 ust. 1 rozporządzenia ograniczył możliwość wykonywania pracy zarobkowej przez żołnierza zawodowego jako pracy dodatkowej do wykonywania jej jedynie w jednostkach wojskowych. Tej treści unormowanie zostało podjęte z przekroczeniem delegacji ustawowej wynikającej z art. 49 ust. 5 i jest sprzeczne z definicją pracy zarobkowej podanej w art. 49 ust. 2 ustawy. Oparcie decyzji na przepisie prawa wydanym z przekroczeniem delegacji ustawowej oraz dokonanie dopiero po raz pierwszy w decyzji drugoinstancyjnej oceny, czy dodatkowa praca koliduje z wykonywaniem obowiązków służbowych żołnierza stanowiło w ocenie sądu naruszenie prawa.
	Odnośnie nagród rocznych za lata 1997 - 1999 dla funkcjonariuszy służby więziennej odbywających wówczas służbę przygotowawczą, sąd w wyroku z dnia 9 maja 2005 r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 1892/02) uznał, że podstawą materialnoprawną przyznania nagród rocznych jest art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 z późn. zm.). Natomiast rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U. Nr 15, poz. 145) nie stanowi podstawy orzekania o prawie do nagrody rocznej funkcjonariuszy Służby Więziennej. W związku z powyższym za chybioną uznano interpretację organu, który na podstawie § 12 w związku z § 1 rozporządzenia wywiódł brak uprawnień byłego funkcjonariusza do nagrody rocznej z powołaniem się na fakt, iż na dzień wejścia w życie rozporządzenia skarżący nie pozostawał w służbie więziennej. Najistotniejsze jest bowiem, czy w poszczególnych latach dana osoba pełniła służbę przygotowawczą w okresie objętym żądaniem wypłaty nagrody rocznej. Pogląd ten został wyrażony również w wyroku z dnia 10 maja 2005 r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 1928/02).
	W wyroku z dnia 4 lutego 2005 r. (sygn. akt 4 II SA/Wr 139/02) przedmiotem rozważań sądu było pojęcie „obłożnej choroby”, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej. Zgodnie z tym przepisem zwolnienie funkcjonariusza ze służby nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu obłożnej choroby, chyba że funkcjonariusz pisemnie zgłosi wystąpienie ze służby. Powołując się na dotychczasowe orzecznictwo Sąd uznał, że „obłożna choroba" jest pochodną charakteru i stanu zakłócenia zdrowia. Jest chorobą powodującą istotne i trwałe zakłócenia warunków codziennej egzystencji chorego, wymagając otoczenia go stałą opieką i medyczną kontrolą. Natomiast choroba, z powodu której skarżąca przedłożyła zwolnienie lekarskie, nie była chorobą obłożną. Wynikało to zarówno z treści pisma lekarza z dnia 12 listopada 2001 r., stwierdzającego że trudno tę chorobę traktować jako obłożną i zaznaczającego „chory może chodzić", jak też z faktu, iż skarżąca przed powzięciem wiadomości o wydaniu decyzji o jej zwolnieniu oświadczyła, że jest zdolna do służby i nawet nie ujawniła faktu posiadania zwolnienia lekarskiego. Oświadczenie skarżącej o zdolności do służby jednoznacznie wskazywało, iż nie cierpi na chorobę powodującą istotne i trwałe zakłócenia warunków jej codziennej egzystencji.

Sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony

	W zakresie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony przeważały skargi na decyzje związane z orzekaniem o zdolności do czynnej służby wojskowej. W większości orzeczeń podstawę uchylenia decyzji wydanych w tych sprawach stanowiły uchybienia proceduralne polegające na naruszeniu art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a. W wyrokach stwierdzono brak wyjaśnienia w toku postępowania administracyjnego wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności, oceny całości zebranego w sprawach materiału dowodowego i nie odniesienie się przez organ wojskowy do dowodów przedstawionych przez stronę. Orzeczenia wojskowych komisji lekarskiej nie wyjaśniały przesłanek podjęcia zaskarżonych decyzji nie zawierając szczegółowych uzasadnień zgodnie z treścią § 19 ust. l rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.06.1992 r. w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. ( Dz. U. Nr 57 poz. 278 ) w związku za art. 107 § 3 k.p.a. Ponadto zdarzały się przypadki stwierdzenia nieważności decyzji wskutek wniesienia skargi, które dotyczyły następujących sytuacji:
-  organ odwoławczy uznał, że odwołanie skarżącego zasługuje na uwzględnienie i z tego powodu uchylił decyzję organu pierwszej instancji, nie orzekając co do istoty sprawy, przez umorzenie postępowania I instancji, albo przekazanie organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Poprzestając na uchyleniu decyzji organ administracji rażąco naruszył art. 138 k.p.a. ( sygn. akt 4 II SA/Wr 765/02 );
- badając sprawę sąd stwierdził, że odwołanie wniesione przez skarżącego zawiera uchybienie formalne w postaci braku podpisu strony, które mimo tego zostało rozpoznane przez organ odwoławczy, co jest rażącym naruszeniem prawa z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. ( sygn. akt 4 II SA/Wr 970/02);
-  w sprawie dotyczącej decyzji o stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie powołania do zasadniczej służby wojskowej z dnia 14.08.1944 r. ustalono, że po wydaniu wyroku NSA uchylającego w przedmiotowej  sprawie decyzje skarżący zmarł. Organy wojskowe obu instancji mimo to przeprowadziły postępowanie i wydały decyzje w stosunku do osoby zmarłej,  nie uwzględniając,  że  obowiązek odbycia służby wojskowej  rodzi  stosunek  o charakterze osobistym, który wygasa z chwilą śmierci  określonej  osoby i nie podlega dziedziczeniu. Przyjęto, że rozstrzygnięcie o sytuacji prawnej  osoby, która zmarła po wszczęciu postępowania uznać należy za rażące naruszenie prawa z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. (sygn. akt 4 II SA/Wr 972/02 );
- organ pierwszej instancji ustalił skarżącemu stopień zdolności do służby wojskowej - kategoria „B 12" - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, zaś organ odwoławczy rozpatrując sprawę ustalił kategorię - „A" - zdolny do służby wojskowej. Tym samym organ odwoławczy wydał orzeczenie na niekorzyść strony odwołującej, przez co naruszył zasadę reformationis in peius zawartą w art. 139 k.p.a. (sygn. akt 4 II SA/Wr 1421/02 ).

Sprawy z zakresu oświaty i szkolnictwa wyższego

	W kilku sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego sąd rozstrzygał o legalności decyzji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w przedmiocie pobierania opłat za studia zaoczne. W wyrokach z dnia 17 lipca 2005 r.: (sygn. akt 4 II SA/Wr 1585/02, sygn. akt 4 II SA/Wr 1646/02, sygn. akt 4 II SA/Wr 1675/02), uchylając zaskarżone decyzje Rektora sąd uznał, że naruszają one przepisy prawa procesowego. W przypadku bowiem rozpoznania indywidualnej sprawy o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia dydaktyczne, organ prowadzący postępowanie winien uzyskać stanowisko organu samorządu studenckiego w trybie art. 106 k.p.a.
	W wyroku z dnia 9 marca 2005 r. (sygn. akt IV SA/Wr 82/05) w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 6 ust. 1-3 uchwały Rady Powiatu (...) w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych sąd stwierdził, że z treści § 6 ust. 2 uchwały wynika norma kompetencyjna, mocą której zarządowi powiatu powierza się kompetencję do powoływania komisji ds. stypendiów wyrównywania szans edukacyjnych. W ocenie Sądu powołanie takiej komisji może mieć jednak miejsce wyłącznie na podstawie i w ramach wyraźnego upoważnienia ustawowego. Za upoważnienie do utworzenia określonej komisji nie można uznać zawartych przez powiat umów bądź porozumień z innymi podmiotami.
	Zagadnienie kompetencji organów samorządu lokalnego do powoływania komisji w ramach procedury przyznawania stypendiów dla uczniów szkół publicznych było przedmiotem orzeczenia z dnia 20 czerwca 2005 r. (sygn. akt4 II SA/Wr 1667/02). Sąd stanął na stanowisku, iż ogólne sformułowanie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy o samorządzie gminnym wskazujące, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, nie ogranicza rady gminy szczególnymi unormowaniami. W ocenie Sądu, rada gminy mogła stworzyć system norm postępowania najefektywniej służących realizacji tego zadania, nie wykraczając tym samym poza konstytucyjnie wskazaną samodzielność określania swojego ustroju wewnętrznego.   W  konsekwencji   Sąd przyjął,  że  utworzenie  przez  zarząd  gminy  nie przewidzianego przez przepisy dodatkowego „ogniwa" decyzyjnego w postaci komisji stypendialnej opiniującej decyzje stypendialne jest dopuszczalne, a opiniowanie to mieści się w ramach współdziałania określonego w art. 106 k.p.a. W zdaniu odrębnym do tego wyroku  zakwestionowano, to rozstrzygnięcie i argumentację przywołaną w jego uzasadnieniu.  W zakresie pojęciowym regulacji zobowiązującej (upoważniającej) dany organ do określenia „zasad i trybu" przyznawania stypendium uczniom szkół publicznych, nie mieści się bowiem samodzielna kompetencja organu samorządu do powoływania komisji uczestniczącej w sformalizowany sposób w procedurze administracyjnej przyznawania tych świadczeń. Powołanie komisji rady poza ramami wykraczającymi poza strukturę ustrojową i proceduralną przewidzianą w ustawie o samorządzie gminnym, może mieć miejsce tylko i wyłącznie na podstawie i w ramach upoważnienia ustawowego, tak jak ma to miejsce np. w stosunku do komisji konkursowej powołanej w sprawie obsady stanowiska dyrektora szkoły, regulowanej w ustawie o systemie oświaty. Organ może tworzyć, na podstawie norm wewnętrznych, komisje pomocnicze. Takie komisje, nie biorąc formalnego (procesowego) udziału w postępowaniu decyzyjnym, mają za zadanie przygotowanie rozstrzygnięcia. Oznacza to, że pomocniczy charakter takich komisji wyklucza możliwość przypisania im formalnej roli procesowej.
	Interesujące zagadnienie prawne wyłoniło się na tle wyroku z dnia 23 września 2005 r. (sygn. akt IV SA/Wr 565/05), w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza stanowiącego akt powołania osoby na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola. Podstawowym zarzutem skargi była kwestia, iż powołanie na stanowisko dyrektora przedszkola nie posiada znamion prawnych działań z zakresu administracji publicznej, wobec czego nie podlega trybowi nadzorczemu wojewody, a tym samym właściwości sądu administracyjnego. Stwierdzono, że jest to czynność prawa pracy o charakterze wyłącznie zobowiązaniowym dokonana w drodze zgodnego oświadczenia woli stron prowadząca do nawiązania stosunku pracy. Skład orzekający w niniejszej sprawie, powołując się na orzecznictwo NSA, zanegował powyższe stanowisko. W ocenie Sądu powołanie bądź odwołanie dyrektora szkoły jest sprawą z zakresu administracji publicznej ze wszystkimi tego konsekwencjami, łącznie z ingerencją nadzorczą wojewody. Dlatego zarządzenie burmistrza w sprawie odwołania dyrektora przedszkola podlega nadzorowi wojewody. Skład orzekający w niniejszej sprawie stwierdził, że zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny prawa i orzecznictwa sądów, stosunek z powołania stanowi wypadkową relacji zachodzących między organem powołującym jako organem administracji publicznej spełniającym określone funkcje organizatorskie a powołanym, stanowiący domenę prawa administracyjnego oraz, jeżeli powołanie prowadzi do nawiązania stosunku pracy, relacji między jednostką organizacyjną jako podmiotem zatrudniającym powołanego a osobą świadczącą pracę jako pracownikiem, stanowiącej przedmiot prawa pracy. Oznacza to, zdaniem Sądu, że powołanie lub odwołanie danej osoby ze stanowiska będące aktem prawa publicznego nie pozbawia jej roszczeń ze stosunku pracy, które mogą być dochodzone przed sądem pracy.
	W wyroku z dnia 26 października 2005 r.( sygn. akt IV SA/Wr 84/05) sąd uznał, iż w świetle przepisu art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w pojęciu: „szczególnie uzasadnione przypadki" podanym jako okoliczność stanowiącą podstawę do odwołania dyrektora placówki oświatowej przez organ samorządu terytorialnego, nie mieści się każde naruszenie prawa przez dyrektora, ale tylko jego kwalifikowane przypadki.
	W wyroku z dnia 25 sierpnia 2005 r. (sygn. akt IV SA/Wr 538/05) sąd podkreślił, iż wszystkie zadania i kompetencje wymienione w art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty w odniesieniu do gmin należą do właściwości wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Ta norma kompetencyjna wskazuje, że organ wykonawczy gminy właściwy jest zarówno do wyznaczenia przedstawicieli gminy do komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, jak również do powołania tej komisji z imiennym wskazaniem jej członków.
	W sprawie sygn. akt IV SA/Wr 356/05 sąd rozpatrywał skargę na rozstrzygnięcie Wojewody Dolnośląskiego stwierdzające nieważność § 3 uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w orzeczeniu organizacyjnym dotyczącym Zespołu Szkół Agrobiznesu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Sąd wskazał, iż zgodnie z przepisem art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Zatem uchwała organu stanowiącego samorządu terytorialnego powinna być wydana zgodnie z treścią upoważnienia zawartego w normie prawa powszechnie obowiązującego. Każda uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności rozstrzyga organ nadzoru. Sąd, aprobując stanowisko organu nadzoru, wskazał, że ustawa o systemie oświaty nie przewiduje umocowania rady powiatu do dokonywania zmian w treści aktu wydanego przez inny organ. Zatem Rada Powiatu zmieniając treść orzeczenia organizacyjnego wydanego przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przekroczyła swoje kompetencje. Sąd zwrócił również uwagę, iż niezgodność z prawem danego aktu musi wynikać z obiektywnego naruszenia obowiązujących norm prawnych, a nie z subiektywnej oceny poszczególnych organów. Jeżeli zatem  dana  uchwała narusza  obowiązujące  przepisy,  to  fakt,  że  wcześniej   tego  nie dostrzeżono lub uznano błędnie za prawidłowy, nie może sanować istniejącego obiektywnie naruszenia prawa i nie sprawi, że przedmiotowy akt stanie się zgodny z prawem.
	Kwestia dotycząca kwalifikacji wymaganych od nauczycieli znalazła rozstrzygniecie w wyroku z dnia 30 sierpnia 2005 r. (sygn. akt IV SA/Wr 42/04). Sąd uchylił jako niezgodny z prawem akt wydany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w którym organ ten powołuje się na przepis § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288). Przepisy tego rozporządzenia, w zakresie w jakim powierzały kuratorowi oświaty ustalenie, czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny (wyrok z dnia 12 maja 2004 r., U 1/04, OTK-A, nr 5, poz. 43), za niezgodne z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003, nr 118, poz. 137 ze zm.). Zdaniem Sądu odpadła więc podstawa prawna do wydawania przez kuratora oświaty jakiegokolwiek aktu prawnego, w którym wypowiadałby się on na temat zgodności wykształcenia nauczyciela z wymogami do nauczania konkretnego przedmiotu.

	Sprawy dostępu do informacji publicznej

	W sprawach z tego zakresu, opartych o przepisy ustawy z dnia 6 stycznia 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) dominowały skargi na bezczynność podmiotów zobowiązanych do jej udzielenia.
	Sąd odrzucał je w sytuacji, gdy strona skarżąca nie wyczerpała środka zaskarżenia kierując się poglądem wyrażonym w tym względzie w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 18 marca 2005r., sygn. OSK 1209/04 oraz z dnia 8 lipca 2005r., sygn. OSK 1682/04 (niepublikowane). Zasada ta budzi jednakże kontrowersje.
	Odrzucono też skargi na bezczynność spółdzielni mieszkaniowych zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 kwietnia 2005r. sygn. akt I OPS 1/5 (ONSA i WSA 2005/4/63) mówiącą, że przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy nie ma zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych (postanowienie z dnia 19 maja 2005r., sygn. akt IV SAB/Wr 3/05).
	W sprawach tych zaznaczyła się również kontynuacja linii orzecznictwa sądowoadministracyjnego, według której organ pierwszej instancji nie jest uprawniony do wniesienia skargi do sądu administracyjnego bez względu na przedmiot sprawy i jego rzeczywisty związek z interesem prawnym (postanowienie z dnia 3 marca 2005r., sygn. SAB/Wr 137/05). 




















Rozdział VI
Pozaorzecznicza działalność Sądu
 
10.01.2005 r. – sędzia WSA D.J. Mróz - Seminarium naukowe w Łodzi organizowane przez Centrum Dokumentacji i studiów Podatkowych w Łodzi „Wiążące interpretacje przepisów prawa podatkowego,
 
6-7.02.2005r – Wiceprezes WSA J. Sikorska, s. NSA H. Kremis  - Konferencja Sędziów Sądów Administracyjnych w Kozłowie   k/Gliwic zorganizowana przez WSA w Gliwicach na temat najnowszego orzecznictwa w sprawach budowlanych, informacji publicznej, pomocy społecznej i prawa europejskiego;

21.02.2005r. - s. NSA M. Rozbicka-Ostrowska oraz a. WSA D. Dominik – Seminarium podatkowe nt. „Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Sprawach Podatkowych” organizowane przez Centrum Dokumentacji i studiów Podatkowych w Łodzi  

21.03.2005r- a. WSA A. Chołuj, a. WSA E. Kamieniecka, a. WSA M. Tkacz - Rutkowska,  a. WSA M. Semiczek – Seminarium podatkowe nt. „Skarga kasacyjna” w  Łodzi  
 
22-23.03.2005r. – s. NSA Z.Wiśniewski, s. WSA M. Górkiewicz – szkolenie zorganizowane przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów we Wrocławiu, którego tematem było orzecznictwo sądowe oraz kontrowersyjne przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego
 
21.04.2005 r. - s. WSA K. Radom, s. WSA D. Mróz, s. WSA Z. Łoboda oraz a. WSA M. Samiczek i a. WSA M. Olejnik , (Łódź,) - Seminarium podatkowe nt. „Podatek od towarów i usług w 2005 r.”   

09.05.2005 r - Wykład prof. R. Mastalskiego nt.  „Wykładnia prawa w prawie Unii Europejskiej” w tutejszym sądzie- udział sędziów, asesorów sądowych, referendarzy oraz asystentów

19-22.05.2005r - Prezes WSA Ryszard Pęk, współautor dyskusji panelowej pt „Prawo do rzetelnego procesu” na XII Ogólnopolskich Dni Prawniczych w Łodzi   

03.06.2005r – Wiceprezes WSA J. Sikorska, s. NSA M. Rozbicka – Ostrowska (autorka wykładu), wykład nt. „Problematyka udostępniania dokumentacji w jednostkach wymiaru sprawiedliwości na przykładzie funkcjonowania Wydziału Informacji Sądowej w WSA we Wrocławiu” podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej organizowanej przez Sekcję Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości w Łodzi,
 
6-8.06.2005r.- Udział sędziów i asesorów sądowych, w konferencji szkoleniowej sędziów i asesorów Wojewódzkich Sądów Administracyjnych zorganizowanej w Suchej k/Koronowa przez WSA w Bydgoszczy.

15-17.06.2005r – Spotkanie sędziów z Krajową Radą Sądownictwa (Wrocław)
		
2,9,16.06.2005r - s. WSA L. Jajkiewicz – szkolenie zorganizowane przez Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu w celu przekazania wiedzy nt. „Orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w świetle wejścia do Unii Europejskiej

29.09-1.10.2005r – Wiceprezes WSA J. Sikorska, s. WSA M.Rozbicka –Ostrowska Konferencja zorganizowana przez NSA w Sterdyni na temat dostępu do informacji publicznej  

18-21.10.2005r.- Konferencja podatkowa zorganizowana przez WSA we Wrocławiu, na Zamku Czocha –„Doktryna oraz orzecznictwo sądowe na temat prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian po wejściu polski do Unii Europejskiej”.

21.10 -22.10.2005r. – s.WSA Małgorzata Masternak-Kubiak – udział w Kolokwium polsko-francuskim zorganizowanym przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego nt. „Stosowania prawa międzynarodowego i wspólnotowego w porządku prawnym Francji i Polski”, podczas którego wygłosiła referat p.t.: „Zasada autonomii prawa wspólnotowego i praktyka jej stosowania w państwach członkowskich”. 

 07.11.2005r.- s. NSA Z. Wiśniewski - szkolenie pracowników Wojewódzkiego Dolnośląskiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wrocławiu (oraz pracowników jednostek powiatowych ) nt. przepisów prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem mankamentów postępowania administracyjnego ujawnionych w orzecznictwie sądów administracyjnych
   
07.11.2005r. -  Wiceprezes WSA H. Łysikowska, a. WSA D.Dominik, a. WSA M. Olejnik - Seminarium podatkowe: „Wiążące interpretacje – pierwsze doświadczenia” Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego

09.11. 2005 r. Wiceprezes WSA J. Sikorska wykład w Szklarskiej Porębie dla członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych na temat wybranych zagadnień orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych oraz postępowania mediacyjnego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi;
  
21-23.11.2005r.- Konferencja szkoleniowa w Lądku Zdroju dla sędziów orzekających w wojewódzkich sądach administracyjnych. Konferencja obejmowała tematykę dotycząca prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, dostępu do informacji publicznej, świadczeń rodzinnych oraz prawa europejskiego-udział s. J. Sikorska, s. M. Rozbicka – Ostrowska,s.H. Ożóg, s. L. Serwiniowska, s.W. Wiatkowska – Ilków, s.M. Górkiewicz, s. A. Palus, s. E. Kamieniecka, s.A. Wyszkowski

12.12.2005r – Prezes WSA Ryszard Pęk – Kolokwium Stowarzyszenia Rad Stanu i Naczelnych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej w Trewirze
   
Udział w pracach Krajowej Rady Sądownictwa – Prezes R.Pęk 
 
Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego dla sędziów sądów administracyjnych organizowanym przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Pani Wiceprezes WSA J. Sikorska, Pani Sędzia M. Rozbicka -Ostrowska, Pani Sędzia H. F. Kremis,
Zajęcia dydaktyczne sędziów w szkołach wyższych:

-  Wiceprezes WSA H.Łysikowska prowadziła zajęcia w Podyplomowym Studium Podatkowym przy Uniwersytecie Wrocławskim
- s.Z.Wiśniewski jest adiunktem w Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej
- s.A.Cisek, s.T.Kuczyński, s.J.Kremis, s.J.Strzebińczyk, s.M.Masternak-Kubiak, s. M. Miemiec są wykładowcami na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii   Uniwersytetu Wrocławskiego

W 2005r.  29  aplikantów prokuratorskich odbyło praktyki w tutejszym sądzie, w ramach harmonogramu zajęć aplikanckich.
- Wiceprezes WSA sędzia Jolanta Sikorska:
prowadziła zajęcia z aplikantami sądowymi z okręgu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na temat organów administracji publicznej, postępowania administracyjnego, aktu administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji;
prowadziła zajęcia z  aplikantami  sądowymi  z okręgu  Sądu  Okręgowego we Wrocławiu na temat prawa i postępowania administracyjnego oraz wpływu decyzji administracyjnej na postępowanie cywilne;
w maju i  czerwcu prowadziła zajęcia z aplikantami  adwokackimi  na temat wybranych zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego;
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