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Wprowadzenie 

 

Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu w 2015 r. przedstawia najważniejsze zagadnienia i wydarzenia 

dotyczące Sądu i została opracowana w celu przedstawienia Zgromadzeniu 

Ogólnemu Sędziów w wykonaniu obowiązku wynikającego z 24 § 4 pkt 1 ustawy  

z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2014 r., poz. 1647 ze zm.). 

Informacja, obok podstawowych danych liczbowych, koncentruje się  

na analizie działalności orzeczniczej Sądu i przedstawia najistotniejsze orzeczenia  

i pojawiające się w nich zagadnienia prawne oraz wyrażone w nich poglądy. 

Przedstawiając Informację o działalności Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu w 2015 r. pragnę podziękować wszystkim 

pracownikom Sądu: sędziom, referendarzom sądowym, asystentom sędziów, 

urzędnikom sądowym oraz pracownikom administracyjnym niebędącym urzędnikami 

za to, że swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do sprawnego 

funkcjonowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w minionym 

2015 roku. 

 

Ryszard Pęk 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

we Wrocławiu 
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Rozdział I. 

Wpływ spraw w 2015 roku 
 

W 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (WSA) 

wpłynęło łącznie 5604 skarg. 

Dominowały skargi wniesione przez osoby fizyczne - 3177 skarg, 

- osoby prawne wniosły 2378 skargi, 

- organizacje społeczne wniosły 48 skarg, 

- prokurator wniósł 9 skarg, 

- Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł 1 skargę, 

- inne podmioty wniosły 15 skarg. 

 

W strukturze skarg wniesionych do WSA we Wrocławiu dominowały skargi  

na akty i czynności administracyjne - 5051 skarg. Ponadto wpłynęło 503 skarg  

na bezczynność lub przewlekłość postępowania. 

Struktura wnoszonych w 2015 r. skarg przedstawiała się następująco.  

Do WSA we Wrocławiu wpłynęły: 

- 278 skarg na akty i czynności organów centralnych, 

- 962 skargi na akty i czynności terenowych organów administracji rządowej, 

- 699 skarg na akty i czynności organów skarbowych, 

- 1571 skargi na akty i czynności organów celnych, 

- 1124 skargi na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych, 

- 111 skarg na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego, 

- 154 skargi na uchwały organów jednostek samorządowych wniesione  

przez organ nadzoru, 
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- 1 skarga na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji 

niezespolonej, 

- 20 skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze, 

- 131 skarg na akty i czynności innych organów. 

 

Udział pełnomocników w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym we Wrocławiu przedstawiał się następująco: 

- pełnomocnicy administracji państwowej występowali w 1472 sprawach, 

- adwokaci, jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania 

występowali w 478 sprawach, 

- radcowie prawni, jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania 

występowali w 732 sprawach, 

- doradcy podatkowi, jako pełnomocnicy skarżących występowali w 257 

sprawach, 

- prokurator występował w 3 sprawach, 

- Rzecznik Praw Obywatelskich występował w 1 ze spraw, 

- rzecznicy patentowi nie występowali w żadnej ze spraw. 
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Rozdział II. 

Postępowanie sądowe 
 

Statystyka spraw w poszczególnych Wydziałach WSA we Wrocławiu 

przedstawia się następująco. 

 

Wydział I 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosił 507 spraw, zaś na dzień 

31 grudnia 2015 r. - 515 spraw. 

W 2015 r. do Wydziału I wpłynęło łącznie 2060 spraw, 

W 2015 r. zakończono ogółem 2052 sprawy, 

Na rozprawach w 2015 r. zakończono 1314 spraw, 

Wskaźnik szybkości postępowania wyniósł 3,0. 

Łącznie, w 2015 r. sędziowie Wydziału I sporządzili 1880 uzasadnień,  

tj. o 110 uzasadnień więcej niż w 2014 r. (1990 uzasadnień). 

 

Wydział II 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosił 270 spraw, zaś na dzień 

31 grudnia 2015 r. – 280 spraw. 

W 2015 r. do Wydziału II wpłynęło 960 spraw,  

W 2015 r. zakończono ogółem 950 spraw,  

Na rozprawach zakończono 732 spraw,  

Wskaźnik szybkości postępowania wyniósł 3,50. 

Łącznie, w 2015 r. sędziowie Wydziału II sporządzili 829 uzasadnień,  

tj. o 22 uzasadnienia mniej niż w 2014 r. (851 uzasadnień). 
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Wydział III 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosił 332 sprawy, zaś na dzień 

31 grudnia 2015 r. - 639 spraw.  

W 2015 r. do Wydziału III wpłynęło 1362 sprawy, 

W 2015 r. zakończono ogółem 1055 spraw, 

Na rozprawach zakończono 858 spraw, 

Wskaźnik szybkości postępowania wyniósł 5,63. 

Łącznie, w 2015 r. sędziowie Wydziału III sporządzili 902 uzasadnienia,  

tj. o 312 uzasadnień więcej niż w 2014 r. (590 uzasadnień). 

 

Wydział IV 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosił 546 spraw, zaś na dzień 

31 grudnia 2015 r. - 504 spraw.  

W 2015 r. do Wydziału IV wpłynęły 1222 sprawy, 

W 2015 r. zakończono ogółem 1264 sprawy, 

Na rozprawach zakończono 684 sprawy, 

Wskaźnik szybkości postępowania wyniósł 4,95. 

Łącznie, w 2015 r. sędziowie sporządzili 989 uzasadnień, tj. o 201 uzasadnień 

więcej niż w 2014 r. (788 uzasadnień). 

 

Wydział V 

Zadania wykonywane przez Wydział Informacji Sądowej - poza realizacją 

podstawowej funkcji, jaką jest przygotowywanie i udzielenie informacji  

o funkcjonowaniu Sądu i jego organów - wykraczają znacząco poza tą problematykę. 

W zakresie załatwianych przez Wydział spraw znajdują się następujące zagadnienia: 

wnioski o udzielenie informacji publicznej składane na podstawie ustawy z dnia  
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6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U.  

z 2014 r., poz. 782 ze zm.), skargi i wnioski z działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 

poz. 267 ze zm.), obowiązki wynikające z § 14 Zarządzenia Prezesa Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Centralnej 

Bazy Orzeczeń i Informacji o Sprawach sądów administracyjnych i udostępniania 

orzeczeń przez Internet, nadzór nad pracą programów wspomagających pracę 

wydziałów orzeczniczych, redagowanie strony BIP Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu, przygotowanie i koordynacja prac Zespołu 

Kwalifikacyjnego orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, 

obsługa medialna Sądu, a także opracowywanie analiz, danych statystycznych, 

informacji bieżących z działalności Sądu. 

W zakresie obsługi medialnej Sądu do zagadnień najczęściej interesujących 

dziennikarzy należały kwestie dotyczące szczepień ochronnych dzieci, postępowań 

rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, prawa samorządowego, podatkowego, 

budowlanego oraz lokalnych inwestycji o charakterze publicznym. 

Na niezmienionym poziomie – w odniesieniu do dotychczasowego - 

kształtowała się ilość zapytań kierowanych do tutejszego Sądu w kwestiach 

dotyczących trybu postępowania przed sądami administracyjnymi, jak również 

sądami powszechnymi i innymi organami państwowymi. Funkcjonujący w ramach 

Wydziału Sekretariat udzielał na bieżąco - bezpośrednio oraz drogą telefoniczną  

i mailową - informacji o toczących się postępowaniach, a także wyjaśniał kwestie 

związane z właściwością Sądu i przysługujących środkach zaskarżenia oraz innych 

uprawnieniach i obowiązkach procesowych. W ramach tego działania w 2015 r. 

udostępniono 1259 razy akta sądowoadministracyjne, załatwiając 162 wniosków  

o wydanie kserokopii z akt sprawy. W zakresie współpracy z innymi organami władzy 

i administracji, wnioskującymi o udzielenie informacji o stanie spraw zawisłych  

przed tutejszym Sądem załatwiono 26 wniosków. 

W odniesieniu do wniosków w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, 

których w minionym roku wpłynęło 71, dominowały wnioski dotyczące udostępnienia 

wokand sądowych, natomiast wyraźnie nasiliła się tendencja spadkowa w zakresie 

wniosków o udostępnienie orzeczeń. W mijającym roku, na tym samym poziomie  
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co w roku 2014, kształtowała się liczba wniosków dotyczących udostępnienia danych 

statystycznych odnoszących się do konkretnego przedmiotu spraw 

sądowoadministracyjnych oraz dotyczących zagadnień procesowych. Spośród 

ogólnej liczby wniosków o udzielenie informacji publicznej tylko jeden wniesiony 

został przez organizację społeczną, w sferze zainteresowań której pozostawały 

przede wszystkim dane statystyczne, umowy zawierane przez tutejszy Sąd  

oraz wydatki Sądu. 

Dwie sprawy wszczęte wnioskami o dostęp do informacji publicznej załatwione 

zostały w formie decyzji administracyjnej. 

Przedmiotem wniosków kierowanych do Sądu była również kwestia 

przysługujących stronom praw i obowiązków w kontekście postępowania,  

w tym przede wszystkim kwestie dotyczące trybu wnoszenia skarg do sądu. 

Odnotowano także wystąpienia związane z tokiem postępowania sądowo 

administracyjnego. Duża część wniosków dotyczyła zagadnień prawnych spoza 

kognicji sądów administracyjnych; były to w istocie rzeczy żądania udzielenia porady 

prawnej, w tym kwestii związanych z postępowaniem przed innymi organami 

administracji publicznej oraz sądami powszechnymi. W odniesieniu do skarg 

kierowanych do Prezesa Sądu jako organu nadzoru główną przyczyną ich 

wnoszenia, wskazywaną przez strony były przede wszystkim wydane przez tutejszy 

Sąd rozstrzygnięcia, jak również niezrozumienie obowiązujących zasad 

postępowania sądowo administracyjnego oraz skierowanych do stron pouczeń.  

We wszystkich przypadkach – poza jednym - składane skargi były niezasadne,  

a wskazane w nich zarzuty w większości opierały się na kwestionowaniu 

rozstrzygnięć Sądu. Łącznie załatwiono 28 skarg. 
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Rozdział III. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
 

Informacja o wymierzonych grzywnach i instytucja sygnalizacji 

W 2015 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu  

nie zapadło żadne postanowienie w przedmiocie pytań prawnych kierowanych  

do Trybunału Konstytucyjnego, nie wydano również żadnego postanowienia 

sygnalizacyjnego, mającego podstawę w art. 155 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia  

2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity  

Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). 

W 2015 r. rozpoznano 16 wniosków o wymierzenie organowi grzywny  

na podstawie art. 154 § 1 p.p.s.a., 18 wniosków o wymierzenie organowi grzywny  

na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a., 127 wniosków o wymierzenie organowi grzywny  

na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. Natomiast nie wniesiono żadnych wniosków  

o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 112 p.p.s.a. i w trybie art. 155 § 3 

p.p.s.a. 

 

Zagadnienia związane z prawem pomocy 

W 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęło 

łącznie 1116 wnioski o przyznanie prawa pomocy, z których referendarze sądowi 

rozpoznali łącznie 1112 wniosków. 

Referendarze sądowi wydali w 2015 r. łącznie 185 postanowień dotyczących 

przyznania wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej  

z urzędu. Większość wniosków o przyznanie prawa pomocy, podobnie jak  

w poprzednich latach, dotyczyła ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika,  

po wydaniu orzeczenia podlegającego zaskarżeniu. Rzadziej wnioskowano  

o przyznanie prawa pomocy przed rozpoczęciem postępowania sądowego  

(art. 243 § 1 p.p.s.a.). 
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Natomiast kolejne wnioski o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, w sytuacji, 

gdy Sąd przyznał wcześniej prawo pomocy w takiej postaci, załatwiane były 

postanowieniem o umorzeniu postępowania. 

Po nowelizacji ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

obowiązującej od dnia 15 sierpnia 2105 r. podstawa prawna do wydania takiego 

rozstrzygnięcia wynika z art 249 a. p.p.s.a.; w myśl którego postępowanie w sprawie 

prawa pomocy umarza się m. in. gdy rozpoznanie wniosku stało się zbędne. 

Postanowienia w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wnioskiem  

o zwolnienie od kosztów sądowych wydawane były w sytuacji, gdy skarżący jest 

zwolniony od tych kosztów z mocy ustawy lub w sytuacji gdy złożony został ponowny 

wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, tj. po wydaniu postanowienia 

przyznającego prawo pomocy poprzez zwolnienie od tych kosztów. Podstawa 

prawna do wydania takiego rozstrzygnięcia wynika również z art. 249a p.p.s.a. 

Po nowelizacji p.p.s.a. wprowadzono odrębne zwolnienie od kosztów 

sądowych z mocy ustawy w art. 239 § 1 pkt 1 lit h w sprawach dodatków 

mieszkaniowych. Wprowadzono również zwolnienie od kosztów sądowych 

organizacji pożytku publicznego (art. 239 § 2 p.p.s.a.). 

Wniosek o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi strony składają  

w dalszym ciągu po otrzymaniu wezwania do uiszczenia wpisu, przy czym obejmuje 

on wówczas zwolnienie od wszelkich kosztów sądowych. 

Strony były wzywane do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy  

na urzędowym formularzu, ponieważ zazwyczaj wniosek ten był składany w formie 

pisma strony. Po otrzymaniu wezwania referendarza sądowego do złożenia wniosku 

na urzędowym formularzu strony często poszerzały zakres wniosku, wnioskując  

o zwolnienie od kosztów sądowych i dodatkowo o ustanowienie adwokata. Wzywano 

także strony do przedłożenia dokumentów źródłowych dotyczących ich sytuacji 

materialnej i rodzinnej. Natomiast brak dokumentów źródłowych uniemożliwiających 

ocenę wniosku pod względem spełnienia przesłanek warunkujących przyznanie 

prawa pomocy, skutkował odmową przyznania prawa pomocy. 

Zmalała liczba spraw, w których wydano zarządzenie o pozostawieniu 

wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania (art. 257 p.p.s.a.) wskutek 



 12 
 

nieuzupełnienia braków formalnych wniosku lub niezłożenia wniosku na wymaganym 

formularzu (np. na formularzu obowiązującym w postępowaniu przed sądem 

cywilnym). 

Gdy wnioski o przyznanie wynagrodzenia pełnomocnikowi z urzędu  

nie zawierały oświadczenia, że opłaty nie zostały opłacone w całości lub w części 

przez stronę, wzywano pełnomocnika do złożenia tego oświadczenia pod rygorem 

odmowy przyznania wynagrodzenia. W sytuacji gdy pełnomocnik z urzędu 

wnioskował o przyznanie wynagrodzenia poniżej stawek minimalnych, przyznawano 

wynagrodzenie według stawki minimalnej określonej w rozporządzeniu. 

W sytuacji, gdy pełnomocnik z urzędu został ustanowiony po wydaniu 

(ogłoszeniu) wyroku, a następnie sporządził również skargę kasacyjną lub opinię  

o braku podstaw do jej wniesienia - przyjmowano, że pełnomocnik nie brał udziału  

w I instancji i przyznawano mu wynagrodzenie za udział w postępowaniu  

przed sądem II instancji z tytułu sporządzenia skargi kasacyjnej lub opinii o braku 

podstaw do jej wniesienia. Rozporządzenia wykonawcze, na podstawie których 

ustalane są wynagrodzenia pełnomocników z urzędu (adwokatów lub radców 

prawnych) określają bowiem za jakie czynności przysługuje pełnomocnikom 

wynagrodzenie za udział w postępowaniu w II instancji tj.: sporządzenie i wniesienie 

skargi kasacyjnej, sporządzenie opinii o braku podstaw do jej wniesienia, udział  

w rozprawie przed NSA. Nie precyzują natomiast w jakim momencie kończy się 

postępowanie przed sądem I instancji, gdyż przepisy tych rozporządzeń określają 

jedynie stawki za udział pełnomocnika w postępowaniu przed sądem I instancji. 

Natomiast w sytuacji, gdy pełnomocnik z urzędu został ustanowiony  

w postępowaniu sądowym w I instancji, które zakończyło się postanowieniem  

o odrzuceniu skargi i nie złożył wniosku o przyznanie wynagrodzenia za udział  

w postępowaniu sądowym w I instancji, a następnie sporządził opinię o braku 

podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej i wniosek o przyznanie wynagrodzenia  

za jej sporządzenie, przyjmowano że brał on udział również w postępowaniu 

sądowym  

w I instancji i w związku z tym za sporządzenie tej opinii przyznawano 

wynagrodzenie według stawki obowiązującej dla pełnomocnika, który brał udział  

w postępowaniu sądowym w I instancji (50%). 
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W sprawach, w których wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności 

orzeczenia z prawem przyjmowano, że pełnomocnik ustanowiony w postępowaniu 

zwykłym, tj. objętym skargą o stwierdzenie tej niezgodności, nie jest uprawniony  

do działania w postępowaniu sądowym wywołanym skargą o stwierdzenie 

niezgodności orzeczenia z prawem, co wynika z treści art. 39 pkt 1 p.p.s.a. 

określającego umocowanie do czynności w ramach udzielonego pełnomocnictwa. 

Jeżeli strona we wniosku o przyznanie prawa pomocy wskazała konkretnego 

adwokata lub radcę prawnego wówczas w piśmie do właściwej rady czy izby 

(ustalonej zgodnie z siedzibą zawodową pełnomocnika) znajduje się informacja o tym 

żądaniu strony. 

W ramach nowych kompetencji referendarza sądowego wydane zostały 

również postanowienia o cofnięciu przyznanego prawa pomocy z uwagi na to,  

że strona, której zostało ono przyznane zrezygnowała z tego prawa (art. 249  

w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a.). 

Natomiast cofnięcie wniosku o prawo pomocy stanowić będzie, po nowelizacji, 

podstawę do umorzenia postępowania wszczętego tym wnioskiem, co wynika z treści 

przepisów art. 249a w związku z art 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. 

W 2015 r. wydano szereg postanowień odmawiających przyznania konkretnej 

stronie skarżącej prawa pomocy z uwagi na nadużycie prawa do Sądu, w tym prawa 

do przyznania prawa pomocy, przejawiające się w wielości skarg i wniosków 

wszczynających postępowanie sądowe i wniosków złożonych w dalszym 

postępowaniu sądowym oraz charakterze rozstrzygnięć kończących postępowanie 

sądowe (są to w większości postanowienia odrzucające skargę i wyroki oddalające 

skargę tej strony). 

W Wydziale IV istnieje grupa wniosków wymagających rozpoznania „poza 

kolejnością". Są to wnioski o przyznanie prawa pomocy w sprawach dotyczących 

informacji publicznej. Do tej grupy wniosków należą także wnioski dotyczące skarg 

kasacyjnych i zawarte w zażaleniach. 

Po nowelizacji wniosek o prawo pomocy nie może być podpisany przez 

pełnomocnika w związku z klauzulą, o której mowa art. 252 § 1a p.p.s.a. dotyczącą 

odpowiedzialności karnej, i dlatego wzywa się stronę do podpisu wniosku. 
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Postępowanie mediacyjne i uproszczone 

W roku 2015 w sprawach rozpoznawanych w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęły 3 wnioski o przeprowadzenie mediacji.  

W żadnej z tych spraw nie przeprowadzono postępowania mediacyjnego. W roku 

2015 w trybie uproszczonym rozpoznano 2 sprawy. 

W Wydziale II w 2015 r. strony nie złożyły żadnego wniosku  

o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. W trybie uproszczonym rozpoznano 

natomiast 6 spraw. 

 

W Wydziale III w 2015 r. strony nie złożyły żadnego wniosku  

o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. W trybie uproszczonym rozpoznano 

natomiast 19 spraw. 

 

W Wydziale IV w 2015 r., podobnie jak w latach poprzednich, nie prowadzono 

postępowania mediacyjnego, co wynika ze specyfiki spraw rozpoznawanych  

w tym Wydziale. W trybie uproszczonym rozpoznano natomiast 190 sprawy. 
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Rozdział IV. 

Podsumowanie działalności orzeczniczej Sądu 
 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału I 

W roku 2015 w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu zarejestrowano 2057 skarg, spośród których 868 dotyczyło podatku 

akcyzowego, 309 – podatku od towarów i usług, 241 – podatku dochodowego  

od osób fizycznych. Z zarejestrowanych skarg 35 było skargami na bezczynność  

lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji. 

W sprawach należących do właściwości Wydziału I WSA we Wrocławiu 

podjęte rozstrzygnięcia wpisywały się w dotychczas prezentowaną przez ten sąd 

interpretację przepisów prawa. Wśród wyroków na szczególną uwagę zasługują 

opisane niżej rozstrzygnięcia. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Wr 900/15 zakończonej wyrokiem z dnia  

4 kwietnia 2015 r. (orzeczenie nieprawomocne) spór dotyczył zasadności zwrotu  

na rzecz podatnika oprocentowania nadpłaty. Organ wskazał na brak podstawy 

prawnej do wypłaty takich należności, uznając, że oprocentowanie nadpłaty 

wynikającej z decyzji stwierdzającej nadpłatę przysługuje na mocy art. 78 § 3 pkt 3  

lit a) i lit b) ustawy Ordynacja podatkowa, a taka sytuacja nie zaistniała  

w przedmiotowej sprawie, ponieważ nie doszło do opóźnienia ani w wydaniu decyzji 

ani w zwrocie nadpłaty. Podatnik nie mógł także złożyć korekty deklaracji,  

gdyż to płatnik dokonywał poboru podatku i składał deklarację. 

Uchylając orzeczenie organów obu instancji, Sąd stwierdził, że skoro zasada 

ciążącego na państwach członkowskich obowiązku zwrotu wraz z odsetkami kwot 

podatków pobranych z naruszeniem prawa wspólnotowego (unijnego) wynika z tego 

właśnie prawa, a Trybunał wprost sformułował moment powstania uprawnienia 

zwrotu odsetek, wskazując na moment jego zapłaty w sytuacji pobrania podatku 

niezgodnie prawem wspólnotowym (unijnym), to mając na względzie zasadę 

lojalności, zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (unijnego) nad prawem 

krajowym, zasadę skuteczności oraz zasadę skutecznej ochrony sądowej, należy  

w sprawie zastosować standard wspólnotowy (unijny) wynikający z orzecznictwa 
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TSUE i w jego oparciu odmówić zastosowania w sprawie przepisu art. 78 § 3 pkt 3 lit. 

a) i b) Ordynacji podatkowej oraz dokonać prawotwórczej modyfikacji zastanej 

procedury krajowej. W sytuacji złożenia przez podatnika wniosku o wypłatę 

oprocentowania na podstawie art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej w związku  

z art. 72 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, będącego w bezpośrednim związku  

z pobraniem przez płatnika podatku z naruszeniem prawa wspólnotowego (unijnego), 

podatnikowi będzie przysługiwało oprocentowanie od dnia powstania nadpłaty,  

czyli z dniem pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości 

większej od należnej. W sytuacji tej organ podatkowy, wydając decyzję  

o stwierdzeniu nadpłaty, zobowiązany jest zatem nie tylko do zwrotu podatku  

na podstawie art. 77 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, lecz również do zwrotu 

stosownego oprocentowania na podstawie art. 78 § 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej. 

Wątpliwości rozstrzygane przez Sąd w wyroku z dnia 18 grudnia 2015 r.,  

sygn. akt I SA/Wr 1654/15 (orzeczenie nieprawomocne) dotyczyły zasadności 

zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie wymiaru podatku  

od nieruchomości w związku z wszczęciem postępowania sądowego przed sądem 

powszechnym (z udziałem podatnika) z powództwa wytoczonego przez inne organy 

podatkowe niż orzekające w niniejszej sprawie przeciwko dwóm spółkom. Pozew 

dotyczył ustalenia nieważności umowy sprzedaży i leasingu zwrotnego zawartej 

przez ww. spółki oraz ustalenia nieistnienia ww. umowy. Organ podatkowy uznał,  

że ww. orzeczenie będzie miało istotne znaczenie dla określenia przedmiotu 

opodatkowania u skarżącej, co uzasadnia zawieszenie postępowania wymiarowego 

na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa do czasu wydania  

ww. wyroku. Stwierdził bowiem, że umowa będąca przedmiotem badania przez sąd 

powszechny odnosi się do przedmiotów opodatkowania jakie skarżąca pierwotnie 

wykazała w deklaracji podatkowej. 

Uchylając postanowienia organów obu instancji, Sąd wskazał, że wyrok 

wydany w oparciu o dyspozycję art. 189 k.p.c. będzie wywierał skutki i kształtował 

stan prawny wyłącznie pomiędzy stronami procesu (inter partes), nie będzie  

go cechowała tzw. prawomocność rozszerzona (erga omnes). Mocy wiążącej 

prawomocnego wyroku w rozumieniu art. 365 § 1 k.p.c. nie można rozpatrywać  

w oderwaniu od art. 366 k.p.c. Granice przedmiotowe powagi rzeczy osądzonej 

określa przedmiot rozstrzygnięcia i jego podstawa faktyczna, natomiast jej granice 
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podmiotowe obejmują tożsamość obydwu stron procesu, a więc powoda  

i pozwanego, a także ich następców prawnych. Związanie sądu prawomocnym 

orzeczeniem, zapadłym w innej sprawie, na podstawie art. 365 § 1 k.p.c. (rozumiane 

jako rozstrzygnięcie kwestii prejudycjalnej) występuje w zasadzie przy tożsamości nie 

tylko przedmiotowej, ale i podmiotowej obu spraw. W związku z tym  

w rozpoznawanej sprawie nie ma podstaw do przyjęcia, że orzeczenia z powództwa 

innych podmiotów stanowią zagadnienie wstępne w toczącym się postępowaniu 

podatkowym. 

W wyroku z dnia 12 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 12/15 (orzeczenie 

nieprawomocne) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyraził pogląd,  

że różnica stanowisk stron w zaskarżonej do Sądu interpretacji indywidulanej wynika 

z odmiennej wykładni przepisu art. 19a ust. 3 ustawy o VAT. Sąd uznał, że w świetle 

prounijnej wykładni art. 19a ust. 3 ustawy o VAT oba zdania ustępu 3 należy odnosić 

do usług o podobnym charakterze, z tym, że nie jest właściwe interpretowanie 

pojęcia świadczenia czy dostawy o charakterze ciągłym w tak wąski sposób,  

jak czyni to organ podatkowy, tj. zawężanie go do transakcji, w których nie jest 

możliwe wyodrębnienie poszczególnych powtarzających się świadczeń. Zdaniem 

Sądu pojęcie usług ciągłych, o których mowa w tym przepisie, należy definiować 

mając na względzie cel, w jakim wprowadzono regulacje art. 64 Dyrektywy 112,  

co prowadzi do szerszego rozumienia tego pojęcia niż wywiedzione z prawa 

cywilnego i odwołujące się do zobowiązań o charakterze ciągłym, bowiem będzie 

ono także obejmować świadczenia tradycyjnie definiowane przez prawo cywilne jako 

okresowe, jak również dokonywane w ramach stałych umów o współpracę,  

w przypadku których – w związku z ich świadczeniem – ustalono następujące  

po sobie terminy płatności. Ustawodawca krajowy, wykonując kompetencje nadane 

mu w art. 64 ust 2 zdanie trzecie Dyrektywy 112 jako kryterium charakteryzujące  

te usługi (ciągłe w rozumieniu Dyrektywy), przyjął raczej ustalenie dla nich 

następujących po sobie terminów płatności, przy czym w zdaniu drugim wprowadził 

ograniczenie dla usług ciągłych trwających dłużej niż rok. Interpretacja taka nie 

pozostaje w sprzeczności z rezultatem wykładni językowej oraz uwzględnia cele 

wynikające z Dyrektywy 112. Powyższe prowadzi do wniosku, że w przypadku 

opisanego we wniosku zdarzenia nie było podstaw do stwierdzenia, że nie będzie 

miał zastosowania art. 19a ust. 3 ustawy o VAT. 
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W sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1595/15 zakończonej wyrokiem z dnia  

23 listopada 2015 r., (orzeczenie nieprawomocne) przedmiotem sporu była 

interpretacja przepisu art. 12 ust 2a ustawy – o podatku dochodowym od osób 

fizycznych wprowadzonego ustawą dnia 7 listopada 2014 r. – o ułatwieniu 

wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 poz. 1662). Zgodnie z tym 

przepisem wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego 

pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych 

ustalana jest ryczałtowo. 

W ocenie organu wartość tego przychodu nie obejmuje udostępnionego 

pracownikowi paliwa, które stanowi odrębne świadczenie. 

W ocenie Sądu brzmienie przepisu nie uzasadnia takiej wykładni, ponieważ 

świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu. Jest nim 

zapewnienie możliwości prawidłowego używania, a więc także ponoszenie 

wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie. Nie ma żadnego 

uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków – jakim są wydatki na paliwo – uznać 

za stanowiące odrębne świadczenia. Na takie rozumienie przepisu wskazuje także 

przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja określania wysokości ryczałtu.  

Nie budzi też w orzecznictwie sądów ani organów skarbowych wątpliwości,  

że podobnie skonstruowany ryczałtowy zwrot kosztów używania samochodu 

prywatnego do celów służbowych (lub do celu prowadzenia działalności 

gospodarczej) obejmuje wszystkie koszty – w tym koszty paliwa. Skoro zatem 

intencją ustawodawcy było uproszczenie zasad ustalania wartości świadczenia,  

to chciał on objąć ryczałem wszystkie jego elementy. 

W wyroku z dnia 11 września 2015 r. o sygn. akt I SA/Wr 1001/15 (orzeczenie 

prawomocne) Sąd uznał, że polski ustawodawca wadliwie implementował przepis  

art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE, w zakresie, w jakim – nie ustalając 

zasad (kryteriów, warunków), według których możliwa będzie kwalifikacja „innych” 

(niepublicznych) podmiotów do grona podmiotów działających w dziedzinie edukacji  

i realizujących cele uznane za podobne do celów podmiotów prawa publicznego – 

autorytatywnie wymienił w art. 43 ust. 1 pkt 26 u.p.t.u. te „inne” podmioty,  

bez uzasadnienia, czym (jakimi kryteriami) kierował się, dokonując takiej, a nie innej 

kwalifikacji. 
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Konsekwencją powyższego stanowiska było przyjęcie przez Sąd,  

że stwierdzona nieprawidłowość implementacyjna pozwalała podatnikowi  

na bezpośrednie zastosowanie regulacji art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE.  

Spółka – występując tylko w charakterze podmiotu dostarczającego personel, 

celem zorganizowania procesu nauczania (w charakterze „dostawcy” zaplecza  

w postaci kadry nauczycielskiej, która kształci studentów „w imieniu” Szkoły 

Wyższej), prowadzonego jednak nie przez spółkę, lecz przez Szkołę Wyższą  

(inny podmiot), nie świadczy usług edukacyjnych i nie jest instytucją uczącą. 

Świadcząc takie usługi, spółka nie może być uznana za „inną” instytucję działającą  

w dziedzinie edukacji, której cele można uznać za podobne do celów rzecznych 

podmiotów prawa publicznego, obejmujących m.in. kształcenie na poziomie 

wyższym. Zapewnienie Szkole Wyższej personelu (wykładowców) do prowadzenia 

przez tę Szkołę zajęć ze studentami nie jest usługą „kształcenia” (także usługą do nie 

podobną), lecz usługą „wynajmu” personelu, niezależnie od celu wynajęcia. Usługa 

ta nie korzysta zatem ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 26 w związku z ust. 17 i 17a 

u.p.t.u. 

Analiza orzeczeń TSUE dotyczących zwolnień, pozwala przyjąć, że w celu 

rozstrzygnięcia, czy konkretna usługa jest objęta zwolnieniem, należy ocenić 

charakter usługi oraz badać, czy zastosowanie wobec niej przepisu o zwolnieniu nie 

będzie sprzeczne z celem zwolnienia. 

W wyroku z dnia 13 października 2015 r. wydanym w sprawie o sygn. akt  

I SA/Wr 401/15 (orzeczenie nieprawomocne) Wojewódzki Sąd Administracyjny  

we Wrocławiu zawarł tezę, że opodatkowaniu p.c.c. podlega różnica między 

wartością majątku wniesionego do spółki jawnej, a wysokością opodatkowanego 

uprzednio kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Jeżeli zatem – powstały w wyniku 

przekształcenia – majątek spółki osobowej (jawnej) przewyższa wartość uprzednio 

opodatkowanych wkładów (kapitałów) spółki przekształcanej (akcyjnej), to nadwyżka 

ta – z racji uprzedniego jej nieopodatkowania – podlega p.c.c. Odmienne  

od powyższego rozumowanie doprowadziłoby do wyłomu w systemie opodatkowania 

p.c.c. majątku spółki. 

Pobraniu podatku od spółki przekształcanej (kapitałowej) nie sprzeciwiają się 

postanowienia Dyrektywy kapitałowej. Treść Dyrektywy, w tym jej art. 5, nie zawiera 
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bowiem zakazu obciążania p.c.c. spółek kapitałowych od każdej potencjalnej 

czynności cywilnoprawnej, prowadzonej z udziałem takiej spółki, lecz tylko  

od czynności wskazanych wprost w treści Dyrektywy. W Dyrektywie nie ma regulacji, 

która zakazywałaby poboru od spółki kapitałowej p.c.c. od czynności przekształcenia 

spółki akcyjnej (kapitałowej) w spółkę jawną (osobową). 

Zawartego w art. 9 pkt 11 lit. a) u.p.c.c. zwrotu „od których zgodnie z prawem 

państwa członkowskiego podatek nie był naliczony” nie należy odnosić do wartości 

kapitału, od której uprzednio – zgodnie z przepisami polskiej u.p.c.c. – podatek  

nie był naliczany. Analizując ten przepis, winno się mieć na uwadze, że chodzi w nim 

o odróżnienie dwóch rodzajów podatków: polskiego p.c.c. i podatku od wkładów 

kapitałowych nakładanego w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita 

Polska. 

Polski ustawodawca skorzystał z możliwości przewidzianej w art. 3 ust. 2 zd. 2 

Dyrektywy kapitałowej i wskazał – dla potrzeb naliczenia podatku kapitałowego –  

że spółka jawna nie jest uznawana za spółkę kapitałową, definiując ją jako spółkę 

osobową, a tym samym wyłączył opodatkowanie tejże spółki z regulacji  

tej Dyrektywy. 

Państwa członkowskie nie nakładają na spółki kapitałowe podatku 

pośredniego – w żadnej formie – od czynności enumeratywnie wymienionych w 

Dyrektywie kapitałowej (podkreślenie Sądu), nie zaś od wszelkich możliwych 

czynności realizowanych z udziałem tychże spółek. 

 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału II 

Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

W sprawach z zakresu prawa budowlanego należy zwrócić uwagę na wyrok  

z dnia 24 czerwca 2015 r. o sygn. akt II SA/Wr 304/15, w którym Wojewódzki Sąd 

Administracyjny we Wrocławiu zakwestionował dokonaną przez organy ocenę - 

przed wydaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę - zgodności projektu 

budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

a w szczególności przyjętą interpretacją przeznaczenia terenu pod usługi, w zakresie 
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których ustalono kategorię „nauka”. Sąd sięgając do przepisów ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 

zwrócił uwagę, że przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola 

specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego, tworzą system oświaty  

(art. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty). Z przepisu pkt 5 art. 1 w/w ustawy wynika, 

że system oświaty zapewnia w szczególności możliwość pobierania nauki  

we wszystkich typach szkół, jednak nie wynika już z niego, że w przedszkolach  

nie jest prowadzona nauka. Ta konkluzja nie wynika również z przywołanego przez 

Wojewodę przepisu art. 15 w/w ustawy, w którym jest mowa jedynie o tym, że nauka 

jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia (ust. 1), zaś obowiązek szkolny 

dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,  

w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 18 roku życia (ust. 2). Z faktu, że obowiązek szkolny dziecka 

rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż  

do ukończenia 18 roku życia, nie można wyprowadzić – jak to uczynił organ 

odwoławczy - stwierdzenia, że nauka nie odbywa się w przedszkolu. Sąd zwrócił 

także uwagę na to, że „ustawodawca określił w art. 2, jakie jednostki organizacyjne 

wchodzą w skład systemu oświaty od strony podmiotowej, a zatem jako swoisty zbiór 

jednostek organizacyjnych. Można jednak wskazać również na przedmiotowo-

funkcjonalne rozumienie analizowanego pojęcia, określając tym mianem pewną 

grupę instytucji prawnych, które służą wychowaniu i opiece oraz podnoszeniu 

poziomu wiedzy w społeczeństwie, jak np. podstawa programowa kształcenia  

i wychowania, standardy kształcenia nauczycieli, zasady finansowania oświaty.  

Z tego punktu widzenia komentowany art. 2 ma jedynie na celu określenie zakresu 

przedmiotowego regulacji prawnej; innymi słowy, ustala, jakie jednostki 

organizacyjne działają według przepisów ustawy” (zob. M. Pilich, Ustawa o systemie 

oświaty. Komentarz, wyd. V, publ. Lex). Pierwszym typem jednostek 

organizacyjnych, które zostały wymienione jako element systemu oświaty  

są przedszkola. Powołując się na przepisy ustawy o systemie oświaty, 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, 

poz. 624 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 

2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  
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oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977),  

Sąd stwierdził, że trudno ograniczyć – jak to uczynił Wojewoda - pracę 

wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą przedszkola jedynie do wspólnej zabawy. 

Resumując powyższe uwagi, Sąd stwierdził, że oświata „obejmuje całokształt (ogół) 

instytucji edukacyjnych i dokonujących się w nich intencjonalnych i w miarę 

racjonalnych procesów służących kształtowaniu osobowości człowieka - zarówno 

dzieci jak i młodzieży, jak i ludzi dorosłych; jest ona działaniem, którego celem jest 

doprowadzenie jednostek i całego społeczeństwa do określonego poziomu rozwoju 

umysłowego i zawodowego; proces ten realizuje się głównie przez opracowywanie 

treści umysłowych i poznawanie różnych zjawisk kultury” (Encyklopedia 

pedagogiczna XXI wieku, t. 3, Wydawnictwo Akademickie „ Żak”, Warszawa 2004). 

Zatem organ odwoławczy w sposób nieuzasadniony ograniczył pojęcie „nauki”  

do nauki w szkołach, podczas gdy system oświaty - zgodnie z art. 2 ustawy  

o systemie oświaty – obejmuje obok szkół inne instytucje, a co istotne  

dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy – również przedszkola. Kończąc analizę 

przepisów ustawy o systemie oświaty, Sąd zwrócił uwagę na to, że skoro sama 

ustawa, „obowiązku nauki nie definiuje się w tzw. słowniczku (art. 3), to słowo 

„nauka” należy tu rozumieć zgodnie z jego znaczeniem w etnicznym języku polskim, 

tzn. jako synonim „uczenia się, kształcenia, edukacji”. W porównaniu z ust. 2 

przepisu art. 15 ustawy o systemie oświaty należy zauważyć, że pojęcie obowiązku 

nauki (w szerszym, konstytucyjnym znaczeniu tego terminu) zawiera w sobie pojęcie 

obowiązku szkolnego. Potwierdzają to również dalsze przepisy, z których wynika,  

że obowiązek nauki nie tylko może być realizowany w formie kształcenia szkolnego, 

lecz po ukończeniu kształcenia na poziomie elementarnym (podstawowym  

i gimnazjalnym) może być dalej realizowany w formach pozaszkolnych. Sąd nie 

podzielił stanowiska organu odwoławczego, że do kategorii przeznaczenia terenu 

usługi I – „nauka” nie można zaliczyć przedszkola. „Przedszkole” to placówka 

wychowawcza i opiekuńcza dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat”,  

w której prowadzona jest praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza. 

Synonimem zaś słowa „wychowanie” są słowa wykształcenie i edukacja, zaś słowa 

„edukacja” – „nauka” (http://sjp.pwn.pl/slowniki/nauka.html). „Przedszkole”  

to placówka wychowawcza i opiekuńcza dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat”, 

w której prowadzona jest praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza. 

Synonimem słowa „wychowanie” są słowa wykształcenie i edukacja, zaś słowa 
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„edukacja” – „nauka” (http://sjp.pwn.pl/slowniki/nauka.html). Sąd odmówił słuszności 

dokonanej przez organ odwoławczy interpretacji ustaleń planu, że pod kategorią 

przeznaczenia terenu „nauka” (§ 4 ust. 1 pkt 17) dopuszcza się jedynie naukę  

w szkołach. 

Sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody 

Z uwagi na szczupłe orzecznictwo sądowe dotyczące prawnych form działania 

organów ochrony środowiska na uwagę zasługuje wyrok z dnia 17 lutego 2015 r.  

o sygn. akt II SA/Wr 840/14, w którym przedmiotem rozważań było zarządzenie 

pokontrolne wydane na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Ochrony 

Środowiska, uznawane za akt o charakterze władczym organu administracji 

publicznej, nakładającym na adresata określone obowiązki i rozstrzygającym 

indywidualną kwestię konkretnego podmiotu. Przyjmując, że zarządzenie pokontrolne 

wydawane jest w razie stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli naruszeń 

prawa i ma na celu wyeliminowanie tych naruszeń poprzez zobowiązanie  

do poinformowania o działaniach, jakie kontrolowana jednostka podjęła, aby dalsza 

jej działalność nie naruszała prawa, zarządzenia to adresuje się do jej kierownika 

(zindywidualizowanej osoby fizycznej), a nie do samej jednostki. Skład orzekający 

stwierdził, że skoro zaskarżone zarządzenie pokontrolne zostało podjęte w celu 

dostosowania aktów prawa miejscowego do aktów wyższej rangi (do ustaw),  

to zatem nie mieści się w kompetencji tak rozumianej kontroli. Zdaniem Sądu, organy 

ochrony środowiska nie posiadają kompetencji do badania legalności uchwał 

organów stanowiących gmin. Wykluczając - w formie zarządzenia pokontrolnego – 

możliwość legalnej ingerencji w ustanowione w drodze uchwał rady gminy prawo 

miejscowe, Sąd stwierdził, że w takim przypadku ingerować może jedynie Wojewoda, 

jako organ nadzoru, bądź Prokurator. Inspekcja Ochrony Środowiska posiada jedynie 

uprawnienie aby, uznając błędność zawartych w uchwale (regulaminie) zapisów, 

zwrócić się do jednego ze wskazanych organów o zaskarżenie zakwestionowanych 

unormowań do sądu administracyjnego, który ostatecznie wskaże, która ze stron 

sporu ma rację. 

Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

Wśród spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego należy zwrócić 

uwagę na sprawę o sygn. akt II SA/Wr 185/15 zakończonej wyrokiem z dnia 12 maja 
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2015 r., w którym tutejszy Sąd oceniając legalność zaskarżonej decyzji  

w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 

zwrócił uwagę na ograniczoną rolę rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy  

i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1588), wskazując, 

że znaczenie naruszenia jego szczegółowych unormowań zarówno w postępowaniu 

zwyczajnym, a tym bardziej w nadzwyczajnym, jest ograniczone z tego względu,  

że w toku postępowania lokalizacyjnego istotne jest przede wszystkim zrealizowanie 

zasady dobrego sąsiedztwa i uwzględnienie zasady swobody zagospodarowania 

własnego terenu (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.). Z zasad tych 

wynika wymóg oceny decyzji na podstawie wymogów ustawowych, interpretowanych 

w sposób przychylny dla inwestora. Sąd podzielił zawarty w doktrynie oraz 

judykaturze pogląd, że stosowanie rozporządzenia w sposób niezgodny z wymogami 

ustawowymi powinno być wykluczone również z uwagi na wątpliwości odnośnie 

konstytucyjności tego aktu (por. A. Plucińska-Filipowicz w Komentarzu  

do rozporządzenia, wyrok II SA/Go 284/13 i wyrok II SA/Wr 60/09). Konkludując Sąd 

stwierdził, że niniejsze rozporządzenie ma znaczenie pomocnicze, zaś stwierdzenie 

zgodności decyzji z ustawą, a nawet brak naruszenia wymogów ustawowych  

w stopniu istotnym lub rażącym, nie pozwala na podważenie mocy prawnej decyzji, 

gdyby naruszała ona jedynie lub ponadto szczegółowe wymagania aktu 

wykonawczego. 

Wspomnieć również należy o wyroku z dnia 18 listopada 2015 r. zapadłym  

w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 448/15, w którym Sąd podzielił trafność poglądu,  

że normy wywiedzione z przepisów rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy  

i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1588) nie znajdują 

zastosowania przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części. Ustawodawca upoważnił bowiem w art. 61 ust. 6 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym ministra właściwego do spraw budownictwa, 

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do wydania rozporządzenia jedynie  
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w zakresie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy  

i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, nie zaś  

w zakresie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Za prawidłowością 

takiej wykładni – zdaniem Sądu - przemawia także to, że żadna z materii zawartych 

w wytycznych (art. 61 ust. 7 cyt. ustawy), nie dotyczy zmiany sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego lub jego części. Ponadto, nie można także nie zauważyć,  

że przez „zmianę zagospodarowania terenu” należy traktować budowę obiektu 

budowlanego lub wykonanie innych robót budowlanych, tj. wprowadzenie nowego 

elementu przestrzennego na dany teren lub przekształcenie - w wyniku robót 

budowlanych - istniejącego już na danym terenie elementu przestrzennego. Przyjęcie 

powyższego poglądu skutkuje koniecznością stwierdzenia braku podstaw prawnych 

do wyznaczenia obszaru analizowanego i przeprowadzenia analizy urbanistycznej,  

w sytuacji, gdy zamierzenie inwestycyjne polega wyłącznie na zmianie sposobu 

użytkowania istniejącego obiektu. Nie zwalnia już jednak – zdaniem Sądu -  

z obowiązku oceny stanu zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, pod kątem 

realizacji przez wnioskowane zamierzenie zasady „dobrego sąsiedztwa”. 

Skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze oraz akty organów jednostek 

samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu administracji publicznej 

Wyrokiem z dnia 10 czerwca 2015 r. wydanym w sprawie o sygn. akt  

II SA/Wr 282/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, rozpoznając skargę 

Wojewody na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, stwierdził, że zaskarżona uchwała narusza 

przepis art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199), gdyż przy jej podjęciu 

doszło do naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego. Nie ulegało bowiem 

wątpliwości, że obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, przyjęte uchwałą Rady Gminy, zawiera stwierdzenia,  

że na terenie gminy występują udokumentowane złoża glin ogniotrwałych i węgla 

brunatnego. Tymczasem w zaskarżonej uchwale Rada Gminy nie ujawniła istnienia 

udokumentowanych złóż kopalin, o których mowa w studium. To zaś oznacza,  

że zaskarżona uchwała została pozbawiona obligatoryjnego elementu, o którym 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) i art. 95 ust. 1 ustawy z dnia  
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9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196)  

oraz art. 15 ust. 2 pkt 3 i 7 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. Zdaniem Sądu zaskarżona uchwała pozostaje  

w sprzeczności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy w zakresie, w jakim nie uwzględnia złóż kopalin, o których 

mowa w studium. Odnosząc się do argumentacji zawartej w odpowiedzi na skargę, 

Sąd zauważył, że okoliczność, iż organy Gminy nie dysponują szczegółową 

dokumentacją omawianych złóż, nie mogła wpłynąć na wynik postępowania 

sądowego. Okoliczności tego rodzaju nie mogły bowiem przemawiać za pominięciem 

faktu, że zaskarżony plan miejscowy pozostaje w sprzeczności ze studium. Sąd 

zwrócił przy tym uwagę, że to Gmina jest wyłącznym decydentem w sprawie 

uchwalenia tak studium, jak i planu miejscowego. Nie można jednak zgodzić się  

z argumentacją Gminy, że brak szczegółowych danych dotyczących złóż kopalin 

uzasadnia ich pominięcie w planie miejscowym, w sytuacji, gdy ujawniono istnienie 

złóż w studium. 

Wyrokiem zaś z dnia 26 maja 2015 r. wydanym w sprawie o sygn. akt  

II SA/Wr 139/15 tutejszy Sąd stwierdził nieważność § 2 pkt 43 zaskarżonej uchwały 

w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w zakresie obejmującym nieruchomości będące własnością lub pozostające  

w użytkowaniu wieczystym skarżących, wskazując, że mocą § 2 pkt 43 zaskarżonej 

uchwały doprowadzono na terenie planu oznaczonym symbolem MP do eliminacji  

z katalogu przeznaczenia dopuszczalnego zabudowy określanej jako „zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna realizowana w formie małych domów mieszkalnych  

w skali przedwojennej zabudowy willowej”. Zdaniem Sądu § 2 pkt 43 zaskarżonej 

uchwały w zakresie obejmującym nieruchomości będące własnością lub pozostające 

w użytkowaniu wieczystym skarżących narusza ustalenia Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym taki rodzaj zabudowy jest 

jasno i niewątpliwie zawarty. Sąd zauważył, że przeznaczeniem podstawowym 

ustalonym dla terenów oznaczonych symbolem MP w zaskarżonej uchwale jest 

zabudowa mieszkaniowo-pensjonatowa, której zakres nie zawiera w sobie zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Sąd stwierdził, że gdyby w zakresie 

stosowania „zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej” mieścić miała się zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, to zabudowa taka nie byłaby określana 



 27 
 

jako przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające), bo byłaby jednym z desygnatów 

zabudowy o charakterze przeznaczenia podstawowego. Innymi słowy, analiza 

językowa zastosowanych pojęć prowadzi do wniosku, że „zabudowa mieszkaniowo-

pensjonatowa” nie zawiera w sobie zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej. 

To znaczy, że przeznaczenie terenu dopuszczalne nie mieści się (nie zawiera się)  

w przeznaczeniu podstawowym terenu. Oba te przeznaczenia stanowią więc 

rozłączne zbiory przeznaczeń terenu, które z woli Rady Miejskiej mogą współistnieć 

na danym terenie. Jednak z punktu widzenia wykładni prawa oba rodzaje 

przeznaczeń terenu pozostają odmienne, jeśli chodzi o desygnaty pojęć, na które 

wskazują. Zdaniem Sądu wniosek taki jest uzasadniony także względami wykładni 

systemowej. Z braku bowiem definicji zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej  

w zaskarżonej uchwale, należałoby poszukując znaczenia tego pojęcia odwołać się 

do przepisów prawa powszechnie obowiązującego. I tak, zgodnie z art. 36 pkt 3 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 196 

ze zm.) pensjonatem jest obiekt posiadający co najmniej 7 pokoi, świadczący  

dla swoich klientów całodzienne wyżywienie. Z drugiej strony językowe znaczenie 

pojęcia zabudowy mieszkaniowej nie budzi wątpliwości i za taką zabudowę należy 

przyjąć taki rodzaj, który umożliwia zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Przy 

czym zwrócić trzeba uwagę, że tereny oznaczone w miejscowym planie symbolem 

MP to tereny zabudowy „mieszkaniowo-pensjonatowej”. Zgodnie zaś z zasadami 

pisowni języka polskiego zestawienie dwóch przymiotników za pomocą łącznika 

wskazuje na równorzędność obu członów danego wyrazu. Z tego względu Sąd uznał, 

że przeznaczenie podstawowe terenów oznaczonych symbolem MP musi 

jednocześnie realizować oba człony wskazanego określenia, a więc zabudowa  

w funkcji podstawowej musi jednocześnie zawierać komponent „pensjonatowy”.  

W tym kontekście Sąd stwierdził, że § 2 ust. 43 zaskarżonej uchwały w zakresie 

obejmującym nieruchomości będące własnością lub pozostające w użytkowaniu 

wieczystym skarżących, prowadzi do modyfikacji kierunków zagospodarowania 

przestrzennego przewidzianego w Studium oraz do wykluczenia zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej realizowanej w formie małych domów mieszkalnych  

w skali przedwojennej zabudowy willowej na terenach oznaczonych symbolem MP. 

Taka modyfikacja stanowi zaś naruszenie zasady zgodności planu miejscowego  

i studium, które dopuszcza na terenie oznaczonym symbolem MP zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną. Dlatego właśnie Sąd doszedł do przekonania,  
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że zaskarżona uchwała narusza nie tylko interes prawny skarżących, ale stoi  

w sprzeczności z obiektywnym porządkiem prawnym. 

 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału III 

Gry losowe i zakłady wzajemne 

Na uwagę zasługuje wyrok z dnia 16 grudnia 2015 r. o sygn. akt  

III SA/Wr 768/15, który dotyczył oceny, czy wskazane błędnie - w uzasadnieniu 

decyzji nakładającej na spółkę karę pieniężną z tytułu prowadzenia działalności  

w zakresie urządzania gier na automacie poza ośrodkiem gry bez wymaganej 

koncesji - miejsce przeprowadzonej kontroli polega sprostowaniu, jako oczywista 

omyłka, w trybie art. 215 § 1 ordynacji podatkowej. Na kanwie tej sprawy,  

Sąd wskazał, że sprostowaniu w trybie art. 113 § 1 kodeksu postepowania 

administracyjnego, bądź na podstawie art. 215 § 1 ordynacji podatkowej podlegają 

wyłącznie błędy i omyłki nieistotne. W tym trybie można naprawić jedynie oczywiste 

przeoczenie, zastosowanie niewłaściwego słowa lub omyłkę pisarską o charakterze 

ewidentnym. Takich cech –w ocenie Sądu - nie można natomiast przypisać 

kwestionowanemu postanowieniu, w którym zmieniono w istocie część uzasadnienia 

rozstrzygnięcia decyzji. O tym, że dokonanej postanowieniem rektyfikacji nie można 

traktować jako oczywistej omyłki świadczy też fakt, że (jak wynika z uzasadnień obu 

postanowień) wymagała ona analizy treści decyzji oraz akt administracyjnych. 

Reasumując, skład orzekający w niniejszej sprawie zagłodził się ze stroną skarżącą, 

że dokonana zmiana, w szczególności w odniesieniu do mylnie podanego adresu  

nie jest oczywistą omyłką, o jakiej mowa w art. 215 § 1 o.p. 

Z kolei wyrok z dnia 18 grudnia 2015 r. wydany w sprawie sygn. akt  

III SA/Wr 1142/15 dotyczył nałożenia na skarżącą spółkę kary pieniężnej w związku 

z urządzaniem gier na automacie poza kasynem. Uwzględniając skargę na decyzję 

Dyrektora Izby Celnej, Sąd wskazał, że rozstrzygnięcie zaistniałego w sprawie sporu 

zależy przede wszystkim od ustalenia, czy kontrolowane urządzenie umożliwiało grę 

na automatach. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm. - dalej: u.g.h.)., grami na automatach 

są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, 
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w tym komputerowych, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera 

element losowości. Według unormowania art. 2 ust. 5 u.g.h., grami na automatach  

są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych  

lub elektronicznych, w tym komputerowych, organizowane w celach komercyjnych,  

w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, 

ale gra ma charakter losowy. 

Zdaniem Sądu analiza wydanych w sprawie - w obu instancjach - decyzji 

potwierdza rozbieżność w ustaleniu, jakie faktycznie gry umożliwiał sporny 

kiosk/terminal internetowy. I tak, z - odwołującej się do ustaleń kontroli i wyników 

opinii biegłego - oceny organu I instancji wynika, że ów kiosk internetowy (urządzenie 

tego typu) wyczerpuje znamiona definicji gry na automacie zawartej w art. 2 ust. 5 

u.g.h. Organ II instancji natomiast, nie negując w tym zakresie stanowiska organu 

I instancji, wskazuje, że spółka prowadziła gry na automatach w rozumieniu  

art. 2 ust. 3 u.g.h. oraz że przedmiotowy terminal funkcjonował jako automat  

w rozumieniu art. 2 ust. 3 u.g.h. W nawiązaniu do powyższego, Sąd zauważał,  

że z - przejętej za podstawę ustaleń przez organy obu instancji - ekspertyzy biegłego 

sądowego wynika, że badane urządzenie typu "kiosk Internetowy" nie spełnia 

wymogów technicznych zgodnych dla urządzeń podlegających przepisom u.g.h., 

jednak gry na nim urządzane są grami na automatach w rozumieniu u.g.h. Powyższe 

zostało zauważone przez organ I instancji (organ odwoławczy nie dostrzegł tej uwagi 

biegłego), który to organ jednak pominął tę część ustaleń biegłego. 

Zdaniem składu orzekającego, w sprawie należało wyjaśnić, co „biegły miał  

na myśli” stwierdzając, że badane urządzenie typu „kiosk Internetowy” nie spełnia 

wymogów technicznych „zgodnych” dla urządzeń podlegających przepisom u.g.h. 

A mianowicie, czy aby nie miał on na myśli tego, że w sprawie mamy do czynienia 

z automatem nie będącym urządzeniem mechanicznym, elektromechanicznym  

lub elektronicznym, w tym komputerowym, co miałoby wpływ na ocenę,  

czy w sprawie w ogóle mamy do czynienia z grami na automatach,  

czy to w rozumieniu art. 2 ust. 3, czy też art. 2 ust. 5 u.g.h. 
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Pomoc finansowa i inne regulacje związane z członkostwem w Unii 

Europejskiej 

W sprawie o sygn. akt III SA/Wr 334/15 wyrokiem z dnia 6 listopada 2015 r. 

Sąd rozpoznał skargę na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji we (…) w przedmiocie odmowy wszczęcia 

postępowania w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego na rok 2014. W sprawie tej skarżący w dniu 15 maja 2014 r. złożył 

w Biurze Powiatowym ARiMR wniosek o przyznanie płatności obszarowej na rok 

2014. W związku z tym, że wniosek nie był podpisany przez producenta rolnego 

Kierownik Biura Powiatowego pismem z dnia 30 czerwca 2014 r. wezwał skarżącego 

do usunięcia braku formalnego wniosku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania, poprzez podpisanie wniosku. Skarżącego pouczono, że nieusunięcie 

wymienionych braków formalnych w zakreślonym w wezwaniu terminie spowoduje 

pozostawienie wniosku o przyznanie płatności bez rozpoznania w całości  

lub w części, co do której nie usunięto braków. Pismo organu z wezwaniem  

do usunięcia braku formalnego wniosku nosi datę 13 czerwca 2014 r., a więc zostało 

wysłane po dniu 9 czerwca 2014 r., po którym złożenie wniosku o płatności 

obszarowe jest niedopuszczalne. Skarżący otrzymał wezwanie do usunięcia braku 

formalnego wniosku w dniu 1 lipca 2014 r. i uzupełnił brak wniosku w dniu 7 lipca 

2014 r. Termin zakreślony do usunięcia wniosku został zatem zachowany. 

W tak ustalonym stanie faktycznym organ stwierdził, że dniem złożenia 

wniosku o płatność nie jest dzień pierwotnego złożenia wniosku (15 maja 2014 r.), 

lecz dzień, w którym został usunięty brak formalny wniosku (7 lipca 2014 r.). 

Przyjmując zaś, że ostateczny termin na złożenie wniosku o przyznanie płatności  

na rok 2014 upłynął w dniu 9 czerwca 2014 r. organ odmówił wszczęcia 

postępowania, powołując art. 23 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1122/2009. 

W ocenie Sądu nie można podzielić stanowiska organu, że data usunięcia 

braku formalnego wniosku o płatność przez jego podpisanie decyduje o zachowaniu 

terminu złożenia wniosku w rozumieniu art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o płatnościach  

w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz przepisów rozporządzenia 

Komisji (WE) Nr 1122/2009. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1122/2009 rozróżnia 

bowiem poprawki do wniosku oraz korekty oczywistych błędów. Stosownie do treści 

art. 14 rozporządzenia Nr 1122/2009, po wygaśnięciu terminu składania 
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pojedynczego wniosku, poszczególne działki rolne lub indywidualne uprawnienia  

do płatności można dodać do pojedynczego wniosku, pod warunkiem  

że przestrzegane są wymogi w ramach odnośnych systemów pomocy. Zmian 

dotyczących użytkowania lub systemu pomocy odnośnie do poszczególnych działek 

rolnych lub odnośnie do uprawnień do płatności zadeklarowanych w pojedynczym 

wniosku można dokonać na tych samych warunkach. Jeśli poprawki, o których mowa 

w akapicie pierwszym i drugim mają związek z jakimikolwiek dokumentami 

uzupełniającymi lub umowami, które należy przedłożyć, dozwolone są również 

stosowne poprawki do tych dokumentów lub umów (ust. 1). Bez uszczerbku  

dla terminów składania jednolitych wniosków ustalonych przez Estonię, Łotwę, Litwę, 

Finlandię i Szwecję zgodnie z art. 11 ust. 2 akapit pierwszy, zmiany dokonane 

zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu notyfikuje się właściwym organom na piśmie 

najpóźniej do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego, a w przypadku Estonii, 

Łotwy, Litwy, Finlandii i Szwecji najpóźniej do dnia 15 czerwca danego roku 

kalendarzowego. W ramach odstępstwa od akapitu pierwszego państwa 

członkowskie mogą ustalić wcześniejszy ostateczny termin powiadomienia  

o zmianach. Termin ten nie może jednak wykraczać poza 15 dni kalendarzowych  

od ostatecznego terminu na złożenie pojedynczego wniosku ustanowionego zgodnie 

z art. 11 ust. 2 (ust. 2). Jeśli właściwy organ poinformował już rolnika  

o nieprawidłowościach w pojedynczym wniosku lub jeśli powiadomił go o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli na miejscu, jeśli ta kontrola ujawni nieprawidłowości, 

poprawki zgodnie z ust. 1 nie są dozwolone odnośnie do działek rolnych,  

których dotyczą nieprawidłowości (ust. 3). Zgodnie zaś z art. 21 rozporządzenia 

Komisji (WE) Nr 1122/2009, nie naruszając przepisów art. 11-20, wniosek  

o przyznanie pomocy może być poprawiony w każdym momencie po jego złożeniu,  

w przypadku gdy właściwy organ wykrył oczywiste błędy. 

Z powyższego wynika, że regulacja przewidziana w art. 14 rozporządzenia 

Nr 1122/2009 dotyczy merytorycznych zmian wniosku, zaś przepis art. 21 

rozporządzenia Nr 1122/2009 dotyczy oczywistych błędów, które nie wpływają  

na zakres żądania, a więc przede wszystkim kwestii związanych z brakami, błędami 

formalnymi. Stwierdzony w sprawie przez organ błąd w postaci braku podpisu  

na wniosku mieści się – zdaniem Sądu - w dyspozycji art. 21 rozporządzenia Komisji 

(WE) Nr 1122/2009. Z akt sprawy wynika, że skarżący nie dokonywał zmian  
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we wniosku. Organ również nie wzywał skarżącego do dokonania merytorycznych 

poprawek lub uzupełnień wniosku. Skarżący prawidłowo sporządził wniosek. Brak 

podpisu na wniosku uznać należy za oczywisty błąd, który może być poprawiony 

w każdym czasie, z uwzględnieniem przepisów prawa krajowego dotyczących 

usuwania błędów formalnych podania. W świetle przywołanego powyżej przepisu 

rozporządzenia Nr 1122/2009, organ może wezwać do poprawy oczywistego błędu 

wniosku na każdym etapie postępowania o przyznanie płatności. Wezwanie  

do usunięcia braków może być dokonane w trybie przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego, bowiem zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o płatnościach,  

do postępowań w sprawie przyznania płatności stosuje się przepisy kodeksu 

postępowania administracyjnego. (…). W niniejszej sprawie skarżący uzupełnił brak 

formalny wniosku w siedmiodniowym terminie zakreślonym przez organ 

i konwalidował czynność w postaci złożenia wniosku o przyznanie płatności. Wniosek 

należało zatem uznać za skutecznie złożony w dniu 15 maja 2014 r., a nie jak 

twierdził organ w dniu usunięcia braku formalnego wniosku 7 lipca 2014 r. 

Samorząd terytorialny 

Na uwagę zasługuje również wyrok z dnia 6 listopada 2015 r. o sygn. akt.  

III SA/Wr 998/15, w którym Sąd wskazał, że w zakresie pojęciowym regulacji 

upoważniającej Radę Gminy do określenia trybu powoływania członków  

oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Pożytku Publicznego, nie mieści się 

kompetencja organu stanowiącego samorządu do określania zasad uczestnictwa 

poszczególnych członków tego organu w jego pracach, w tym w szczególności 

wynagrodzenia tych członków. Zaskarżona uchwała, określając w § 10 ust. 4: 

„Członkowie Rady Pożytku biorą udział w jej pracach nieodpłatnie”, istotnie narusza 

przepis upoważniający art. 41g ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Niewątpliwie ustalanie zasad udziału poszczególnych członków 

Rady Pożytku w pracy organu w sposób nieodpłatny nie mieści się w pojęciu – (…) - 

określenia organizacji i tryb działania tej Rady. Pojęcia te odnoszą się bowiem  

do zagadnień strukturalnych i ustrojowych samej Rady Pożytku Publicznego  

i procedury jej działania jako wyodrębnionego organu, a nie zasad uczestnictwa 

poszczególnych członków w tej Radzie. Nie obejmują więc spraw wynagrodzenia  

za uczestnictwo w tym organie jego członków. Ustalenie w uchwale, że członkowie 

Rady Pożytku biorą udział w jej pracach nieodpłatnie wykracza więc poza strukturą 
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ustrojową i proceduralną przewidzianą w ustawie o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, jak i w ustawie o samorządzie gminnym, tym samym stanowi 

istotne naruszenia prawa. Niewątpliwie, w ramach ustawowego upoważnienia  

do określenia organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego, Rada Gminy 

powinna przyjąć takie rozwiązanie, które pozwoli na zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania tego organu. Niemniej do osiągnięcia tego celu nie jest potrzebne 

rozstrzyganie w uchwale kwestii wynagrodzenia członków tego organu. Wskazać 

należy, że ustawodawca, w przepisie art. 41g ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, nie przewidział, na wzór regulacji zawartej  

w art. 41 ust. 7 ustawy, pokrywania kosztów uczestnictwa w pracach Rady Gminnej 

Pożytku Publicznego. Brak jest zatem podstaw normatywnych do przyznania Radzie 

Gminy kompetencji w tym zakresie. 

Postępowanie egzekucyjne 

W rozpoznawanej przez Sąd w dniu 15 maja 2015 r. sprawie o sygn. akt  

III SA/Wr 154/15 organy administracyjne umorzyły postępowanie wszczęte 

wnioskiem strony skarżącej, opartym na art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

– Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.)  

i 102 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji (jednolity tekst: Dz. U. z 2012, poz.1015 ze zm., dalej – w skrócie – 

"u.p.e.a."), przyjmując, że skoro w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi 

wnioskodawcę łączyła ze Starostą umowa dzierżawy powierzchni przeznaczonej  

na parking, to tym samym strona skarżąca nie była dozorcą w rozumieniu art. 102 

u.p.e.a., a więc nie przysługiwał jej przymiot strony w postępowaniu. Wyrokiem  

z dnia 30 stycznia 2015 r. Sąd uchylił zaskarżone postanowienie Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w (…) oraz poprzedzające je postanowienie Starosty (…). 

W ocenie Sądu, przedstawione stanowisko organów nie mogło być 

zaakceptowane, przede wszystkim z uwagi na fakt nieprawidłowego ustalenia stanu 

faktycznego sprawy. W świetle znajdujących się bowiem w aktach sprawy kopii 

dokumentów kwestia nieposiadania przez skarżącą Spółkę atrybutu strony 

postępowania administracyjnego, nie jest oczywista i jasna. Dokumenty te mogą 

bowiem wskazywać, że doszło do wyznaczenia strony skarżącej w trybie art. 130a 

p.r.d. do prowadzenia parkingu, a tym samym do nawiązania stosunku 
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administracyjnoprawnego między organem a spółką. Organ powinien zatem 

rozważyć, czy w dacie ewentualnego powstania stosunku administracyjnoprawnego, 

strona skarżąca przejęła dozór nad pojazdem przechowywanym już wcześniej  

na przedmiotowej nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy z 2002 r.,  

a – potem – kolejnej umowy z 2005 r.  

Skład orzekający wskazał, że dokonując oceny tej kwestii, organy skupiły się 

do tej pory na momencie usunięcia spornego pojazdu z drogi, jako przesądzającym  

o charakterze stosunku łączącego wnioskodawcę ze Starostą. Uszło uwadze 

organów to, że moment ów wyeksponowany jest w przepisach art. 130a Prawa  

o ruchu drogowym, a więc w przepisach regulujących – co do zasady – rozliczenia 

właściciela usuniętego z drogi pojazdu, wobec Starosty. Tymczasem w art. 102 § 2 

u.p.e.a., stanowiącym normatywną podstawę żądania przez stronę skarżącą zwrotu 

kosztów, prawodawca abstrahuje od chwili usunięcia pojazdu z drogi, dopuszczając 

możliwość żądania „zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem 

dozoru” oraz „wynagrodzenia za dozór”. 

Sąd podkreślił przy tym, że organ powinien dążyć do zgromadzenia oryginałów 

niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy dokumentów lub co najmniej potwierdzonych 

za zgodność z oryginałem ich kserokopii. Istotne jest także, by były to dokumenty 

podpisane przez strony, a nie jedynie ich projekty nie zawierające podpisów. Sąd 

wskazał, że organy powinny dokonać wszechstronnej analizy i oceny materiału 

dowodowego, w świetle przepisów stanowiących podstawę wniosku strony skarżącej, 

to jest art. 130a Prawa o ruchu drogowym i 102 § 2 u.p.e.a., a nie ograniczać się 

tylko do przytoczenia pewnych faktów i zdarzeń. 

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych 

W wyroku z dnia 18 grudnia 2015 r. o sygn. akt III SA/Wr 737/15 uchylającym 

skargę na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy 

umorzenia należności z tytułu składek Sąd uznał zasadność skargi, gdyż organ 

rozpatrzył sprawę niezgodnie z wyraźnie sformułowanym wnioskiem skarżącej,  

który został także wyartykułowany w skardze i na rozprawie. Skarżąca żądała 

bowiem rozpatrzenia jej wniosku w oparciu o przepisy regulujące kwestię 

przedawnienia należności wobec ZUS, a nie umorzenia tych należności  

na podstawie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (…) 
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Ponadto organ rozpatrując przedawnienie należności zgodnie z żądaniem skarżącej, 

zastosował błędnie przepisy prawne regulujące tę kwestię i na skutek tego błędnie 

uznał, że przedawnienie nie nastąpiło. Organ ZUS rozpatrując kwestię przedawnienia 

przyjął bowiem błędnie, że przedawnienie biegnie po jego zawieszeniu, dopiero  

od dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego. Błąd ten wynika z posłużenia się 

przez organ jako podstawą prawną przepisem art. 70 ust. 4 z tekstu jednolitego 

ustawy Ordynacja podatkowa, zawartym w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 8, poz. 60. 

Artykuł 70 ust. 4 o.p. obowiązywał w tej wersji do dnia 31 sierpnia 2005 r. Począwszy 

od dnia 1 września 2005 r. temu przepisowi nadano nową treść, (…), obowiązującą 

do chwili obecnej. Zgodnie z tym przepisem w rozpatrywanej sprawie termin 

przedawnienia wynosi 3 lata. Termin ten zaczął zatem biec na nowo od następnego 

dnia po zastosowaniu środka egzekucyjnego, czyli począwszy od dnia 25 marca 

2011 r. Przedawnienie przedmiotowych należności – jak zaakcentował Sąd - 

nastąpiło więc po upływie 3 lat od wskazanej daty. 

 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału IV 

W kwestii stosowania przepisów postępowania i prawa materialnego  

w minionym roku sprawozdawczym w Wydziale IV kontynuowana była praktyka 

oparta o dotychczas wypracowane orzecznictwo. Nie odnotowano kwestii, które tę 

praktykę zasadniczo zmieniały. W 2015 r. nadal wyróżniały się pod względem 

ilościowym sprawy z zakresu pomocy społecznej i dostępu do informacji publicznej. 

W kategorii spraw dostępu do informacji publicznej warto zwrócić uwagę  

na następujące kwestie, w których wypowiadał się Sąd: 

- w wyroku z dnia 16 września 2015 r. wydanym w sprawie o sygn. akt  

IV SA/Wr 416/15 Sąd stwierdził, że sprawując jakąkolwiek funkcję publiczną łatwo 

jest powoływać się na interes publiczny. Jednakże w przypadku informacji 

przetworzonej nie jest istotne, kto się o nią ubiega, lecz w jakim celu. Zatem 

sprawowanie funkcji przewodniczącego sekcji Młodych Rolników Związku 

Zawodowego Rolników Rzeczypospolitej Solidarni nie daje a priori uprawnienia  

do żądania informacji publicznej przetworzonej bez wykazywania szczególnie 

istotnego interesu publicznego. Brak bowiem jakiegokolwiek prawnego uzasadnienia 
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dla przyjęcia stanowiska opowiadającego się za zwolnieniem osób wykonujących 

funkcje publiczne z konieczności spełnienia przesłanki, o której mowa w art.3 ust.1 

pkt 1 u.d.i.p. Samo bowiem występowanie w charakterze podmiotu działającego  

w interesie publicznym (przykładowo powoływanie się na mandat radnego)  

nie powinno wpływać na zakres stosowania przepisu art.3 ust.1 pkt 1 u.d.i.p.  

Na gruncie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej nie przewidziano 

żadnych zwolnień podmiotowych od obowiązku wykazania przez podmiot żądający 

udostępnienia informacji publicznej przetworzonej, przesłanki szczególnie istotnego 

interesu publicznego; 

- wyrokiem z dnia 4 listopada 2015 r. wydanym w sprawie o sygn. akt  

IV SAB/Wr 190/15 anonimizację udostępnianych materiałów Sąd uznał  

za uzasadnioną formę ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej  

w rozumieniu art. 5 u.d.i.p., ponieważ jej postać i istota mieszczą się w zakresie 

pojęcia „ograniczenie” użytego w odniesieniu do prawa do informacji w art. 5 u.d.i.p. 

Konieczność dokonania anonimizacji nie może być jednak utożsamiana z odmową 

udzielenia informacji publicznej z uwagi na ochronę informacji niejawnych lub innych 

tajemnic ustawowo chronionych. Przewidziane w art. 5 ust. 2 u.d.i.p. ograniczenie 

prawa do informacji publicznej nie oznacza bezwzględnego zakazu udostępnienia 

informacji zawierających tzw. dane wrażliwe. Nawet w sytuacji, gdy dokumenty 

zawierają takie właśnie dane, mogą one zostać udostępnione w kserokopii,  

z której usuwa się takie elementy. Wyłączenie pewnych danych ze względu  

na ochronę tajemnic ustawowo chronionych, prywatność osoby fizycznej czy też 

tajemnicę przedsiębiorcy z treści udostępnianej informacji publicznej nie powoduje 

przy tym nadania tej informacji charakteru informacji przetworzonej. W ślad za tym 

należy uznać, że anonimizacja danych osobowych przez wzgląd na ich ochronę 

gwarantowaną ustawą o ochronie danych osobowych i prywatność jednostki jest 

dopuszczalna, a w sytuacji, gdy informacja udostępniana jest na wniosek, 

zanonimizowanie danych co do zasady nie wymaga wydania decyzji o odmowie 

udostępnienia informacji publicznej, jak i udostępnienie zanonimizowanej informacji 

nie uzasadnia zarzutu bezczynności podmiotu zobowiązanego do udostępnienia 

informacji publicznej; 

- w wyroku z dnia 5 sierpnia 2015 r. o sygn. akt IV SAB/Wr 170/15 (wyrok 

prawomocny) Sąd stwierdził, że posiedzenia rad pedagogicznych stanowią ważny 
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element w działalności szkoły w zakresie realizacji ustawowych zadań i niewątpliwie 

protokoły z tych posiedzeń stanowią dane publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 4 u.d.i.p. podlegające udostępnieniu. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 257 ze zm.) 

rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

Do kompetencji rady pedagogicznej należy, zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 tej ustawy 

m.in. zatwierdzenie planów pracy szkoły lub placówki, podejmowanie uchwał  

w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, ustalanie organizacji doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, podejmowanie uchwał w sprawach 

skreślenia z listy uczniów, opiniowanie pracy szkoły; 

Zagadnień prawa oświatowego dotyczył wyrok z dnia 20 sierpnia 2015 r. 

wydany w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 238/15 (wyrok nieprawomocny),  

w którym za pozbawione doniosłości prawnej ocenił Sąd stanowisko organu 

stanowiącego gminy, że „przyjęta regulacja znajdowałaby swoje uzasadnienie 

dopiero w przypadku, gdyby w przedszkolach prowadzonych przez Gminę było mniej 

miejsc niż dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców”. Norma 

kompetencyjna, na podstawie której wydano zaskarżoną uchwałę (art. 20c ust. 4 

ustawy o systemie oświaty) ma charakter obligatoryjny, a więc zawarta w niej 

dyrektywa musi być zawsze brana pod uwagę przez organ ustalający kryteria naboru 

i nie jest zależna od jakichkolwiek danych o charakterze statystycznym. Na uwadze 

trzeba mieć to, że zaskarżona uchwała ma charakter prawa miejscowego i nie ma 

jednorazowego zastosowania tylko w 2015 r., lecz dotyczyć również będzie kolejnych 

rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Wrocław  

w następnych latach. Ilość rodziców aktywnych zawodowo, zarobkowo  

lub studiujących dziennie i jednocześnie samotnie wychowujących dzieci w stosunku 

do ilości miejsc w publicznych przedszkolach ma niewątpliwie charakter dynamiczny 

(...). Inaczej rzecz biorąc powoływanie się przez organ prowadzący na lokalne 

potrzeby społeczne nie oznacza zwolnienia organu uchwałodawczego gminy  

z obowiązku uwzględnienia w akcie prawa miejscowego ustawowej wytycznej  

w postaci kryterium związanego z uwzględnieniem potrzeb i sytuacji rodziców 

samotnie wychowujących dzieci. Ponadto jeśli norma kompetencyjna skierowana  

do organu uchwałodawczego nie została w pełni wykorzystana (wyczerpana) 
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względem treści całej uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, to istotną 

wadliwością dotknięta jest cała uchwała, co tym samym uzasadnia stwierdzenie jej 

nieważności w całości; 

Z kolei problemu wynikającego z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy dotyczył wyrok z dnia 26 lutego 2015 r. wydany w sprawie o sygn. akt  

IV SA/Wr 546/14 (wyrok prawomocny), w którym wyrażono pogląd, że rozpoczęcie 

działalności gospodarczej polega na podjęciu w celu zarobkowym działań 

określonych we wpisie do ewidencji gospodarczej. Zgłoszenie i wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej stanowi tyko podstawę rozpoczęcia działalności 

gospodarczej w rozumieniu jej legalizacji i nie jest zdarzeniem, ani czynnością 

utożsamianą z podjęciem takiej działalności. 
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