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Wprowadzenie 
 

Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu w 2016 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. 2016 r. poz. 1066 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 2016 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 

2016 roku. 

 

Ryszard Pęk 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

we Wrocławiu 
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Rozdział I. 

Wpływ spraw w 2016 roku 
 

W 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (WSA) 

wpłynęło łącznie 5013 skarg. 

Dominowały skargi wniesione przez osoby fizyczne - 3059 skarg, 

- osoby prawne wniosły 1952 skargi, 

- organizacje społeczne wniosły 48 skarg, 

- prokurator wniósł 11 skarg, 

- Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł 4 skargi, 

- inne podmioty wniosły 5 skarg. 

W strukturze skarg wniesionych do WSA we Wrocławiu dominowały skargi  

na akty i czynności administracyjne – łącznie 4593 skarg, w tym: 

- 295 skarg na akty i czynności organów centralnych, 

- 881 skarg na akty i czynności terenowych organów administracji rządowej, 

- 774 skargi na akty i czynności organów skarbowych, 

- 1402 skargi na akty i czynności organów celnych, 

- 809 skarg na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych, 

- 120 skarg na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego, 

- 50 skarg na uchwały organów jednostek samorządowych wniesione przez 

organ nadzoru, 

- 1 skarga na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji 

niezespolonej, 

- 29 skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze, 

- 232 skarg na akty i czynności innych organów. 

Ponadto wpłynęło 339 skarg na bezczynność lub przewlekłość postępowania. 

Udział pełnomocników w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym we Wrocławiu przedstawiał się następująco: 

- pełnomocnicy administracji państwowej występowali w 1575 sprawach, 

- adwokaci, jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania 

występowali w 628 sprawach, 
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- radcowie prawni, jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania 

występowali w 616 sprawach, 

- doradcy podatkowi, jako pełnomocnicy skarżących występowali w 243 

sprawach, 

- prokurator występował w 4 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 2016 r. wynosił 515 spraw, zaś na dzień 

31 grudnia 2016 r. - 744 sprawy. 

W 2016 r. do Wydziału I wpłynęło łącznie 1664 sprawy, 

W 2016 r. zakończono ogółem 1435 spraw, 

Na rozprawach w 2016 r. zakończono 1081 spraw, 

Wskaźnik szybkości postępowania wyniósł 6,22. 

Łącznie, w 2016 r. sędziowie Wydziału I sporządzili 1296 uzasadnień,  

tj. o 584 uzasadnienia mniej niż w 2015 r. (1880 uzasadnień). 

 

Wydział II 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosił 280 spraw, zaś na dzień 

31 grudnia 2016 r. – 265 spraw. 

W 2016 r. do Wydziału II wpłynęło 923 sprawy,  

W 2016 r. zakończono ogółem 938 spraw,  

Na rozprawach zakończono 649 spraw,  

Wskaźnik szybkości postępowania wyniósł 3,39. 

Łącznie, w 2016 r. sędziowie Wydziału II sporządzili 799 uzasadnień,  

tj. o 30 uzasadnień mniej niż w 2015 r. (829 uzasadnień). 

 

Wydział III 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosił 639 sprawy, zaś na dzień 

31 grudnia 2016 r. - 395 spraw. 

W 2016 r. do Wydziału III wpłynęło 1566 spraw, 
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W 2016 r. zakończono ogółem 1810 spraw, 

Na rozprawach zakończono 1464 sprawy, 

Wskaźnik szybkości postępowania wyniósł 2,62. 

Łącznie, w 2016 r. w Wydziale III sporządzono 1303 uzasadnienia,  

tj. o 713 uzasadnień więcej niż w 2015 r. (590 uzasadnień). 

 

Wydział IV 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosił 504 sprawy, zaś na dzień 

31 grudnia 2016 r. - 320 spraw.  

W 2016 r. do Wydziału IV wpłynęły 860 spraw, 

W 2016 r. zakończono ogółem 1044 sprawy, 

Na rozprawach zakończono 489 spraw, 

Wskaźnik szybkości postępowania wyniósł 3,68. 

Łącznie, w 2016 r. sędziowie sporządzili 704 uzasadnienia,  

tj. o 285 uzasadnień mniej niż w 2015 r. (989 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  

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1764), skargi i wnioski z działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23  

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 Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, przygotowanie i koordynacja prac Zespołu 

Kwalifikacyjnego orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, 
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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: przedłużenia terminu zwrotu podatku  

od towarów i usług; zarządzenia Prezydenta Miasta Świdnicy oraz Prezydenta Miasta 

Wałbrzycha w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do tych gmin 

objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt; ustalenia kwoty dotacji 

przypadającej do zwrotu oraz określenie terminu naliczania odsetek; wygaśnięcia 

mandatu radnego Rady Miejskiej Strzelina. 

Na niezmienionym poziomie – w odniesieniu do dotychczasowego - 

kształtowała się ilość zapytań kierowanych do tutejszego Sądu w kwestiach 

dotyczących trybu procedowania 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 2016 r. 

udostępniono 1489 razy akta sądowo-administracyjne, załatwiając 200 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 67 wniosków. 

W odniesieniu do wniosków w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, 

których w minionym roku wpłynęło 79, 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 co w roku 2015, 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 cztery wniesione zostały przez organizacje społeczne, w sferze 

zainteresowań których pozostawały dane na temat wysokości nagród i dodatków 

specjalnych wypłaconych Dyrektorowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu w 2015 r. oraz zatrudnienia asystentów sędziego w tutejszym Sądzie, 

a ponadto również treść uzasadnienia orzeczenia Sądu w sprawie zarejestrowanej 
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pod sygnaturą akt II SAB/Wr 20/14 i danych na temat działalności orzeczniczej 

jednego z sędziów tutejszego Sądu. 

Żadna ze spraw wszczętych wnioskami o dostęp do informacji publicznej  

nie została załatwiona 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, przewlekłość prowadzonego postępowania, jak również 

niezrozumienie obowiązujących zasad postępowania sądowoadministracyjnego  

oraz skierowanych do stron pouczeń. We wszystkich przypadkach – poza dwoma - 

składane skargi były niezasadne, a wskazane w nich zarzuty w większości opierały 

się na kwestionowaniu rozstrzygnięć Sądu. Łącznie załatwiono 31 skarg. 



 10 
 

Rozdział III. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
 

Informacja o wymierzonych grzywnach i instytucja sygnalizacji 

W 2016 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 2016 r. poz. 718 ze zm.). 

W 2016 r. rozpoznano 11 wniosków o wymierzenie organowi grzywny  

na podstawie art. 154 § 1 p.p.s.a., 42 wniosków o wymierzenie organowi grzywny  

na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a., 78 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, art. 145a § 2, art. 145a § 3 lub art. 

155 § 3 p.p.s.a. 

 

Zagadnienia związane z prawem pomocy 

W 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęło 

łącznie 1095 wniosków o przyznanie prawa pomocy, z których referendarze sądowi 

rozpoznali łącznie 1049 wniosków. W 208 przypadkach przyznano prawo pomocy,  

co do całości wniosku, zaś 101 razy przyznano prawo pomocy, co do części wniosku. 

Prawa pomocy odmówiono zaś w 427 przypadkach. Natomiast 176 wniosków 

pozostawiono bez rozpoznania, a 137 załatwiono w inny sposób. 

W zakresie pomocy prawnej należy odnotować, że większość wniosków, 

podobnie jak w poprzednich latach, obejmowała swoim zakresem ustanowienie 

profesjonalnego pełnomocnika po wydaniu orzeczenia podlegającego zaskarżeniu 

(skargą kasacyjną lub zażaleniem). 

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 w tej części (art. 249a p.p.s.a.). 
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Wniosek o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi strony składają  

w dalszym ciągu po otrzymaniu wezwania sądu do uiszczenia tego 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 strony często poszerzały zakres wniosku 

wnioskując o zwolnienie od kosztów sądowych i dodatkowo o ustanowienie 

adwokata. 

Zmalała liczba spraw, w których wydano zarządzenie o pozostawieniu 

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

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 koszty nie zostały poniesione w całości lub w części 

przez stronę wydawano postanowienia odmawiające przyznania wynagrodzenia. 

Przyznanie pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenia według opłaty 

maksymalnej określonej w rozporządzeniu następowało po wykazaniu przez tego 

pełnomocnika odpowiedniego nakładu pracy określonego również w przepisach 

rozporządzenia.  

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. 
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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) Sąd informował o tym 

żądaniu strony. 

Do nowych kompetencji referendarza sądowego należy wydawanie 

postanowień o cofnięciu przyznanego prawa pomocy (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 2016 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 spraw o pomoc prawną rozpoznana „poza 

kolejnością”. Są to sprawy dotyczące informacji publicznej, skarg kasacyjnych  

i zażaleń. 

Gdy pełnomocnik został ustanowiony z urzędu po wydaniu orzeczenia 

kończącego postępowanie Okręgowa Rada Adwokacka w piśmie informującym Sąd 

o wyznaczeniu konkretnej osoby pełnomocnikiem z urzędu, nie informuje kiedy 

wyznaczony pełnomocnik otrzymał zawiadomienie o jego wyznaczeniu (art. 253 § 2 

p.p.s.a.). Informacje te są natomiast niezbędne do stwierdzenia prawomocności 

orzeczenia. Sąd więc zwracał się do ORA o dane w tym zakresie, co zbędnie 

wydłuża tę czynność uprawomocnienia. 

W sferze zagadnień związanych z prawem pomocy zrodził się ponadto 

problem związany ze stosowaniem przepisu art. 165 p.p.s.a. i dotyczył kwalifikacji 

ponownego wniosku strony o przyznanie prawa pomocy. Uprzednie postanowienie 

odmawiające przyznania prawa pomocy wydane przez referendarza sądowego, 

zostało utrzymane w mocy przez sąd. Wątpliwości budziło to, czy żądanie strony  

o przyznanie prawa pomocy należy traktować jako wniosek o zmianę uprzedniego 

postanowienia odmawiającego przyznania pomocy na podstawie art. 165 p.p.s.a. 
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oraz czy wniosek ten może rozpoznać referendarz sądowy? W Wydziale I przyjęto 

dopuszczalność rozstrzygania o zmianie uprzedniego postanowienia przez 

referendarza sądowego, co uzasadnia brak ustawowego zastrzeżenia stosowania 

art. 165 p.p.s.a. wyłącznie przez sąd. 

Natomiast w praktyce stwierdzania prawomocności orzeczeń odnotowano 

problem z wykazywaniem daty doręczenia wyznaczonemu w sprawie z urzędu 

profesjonalnemu pełnomocnikowi procesowemu zawiadomienia o wyznaczeniu. 

 

Postępowanie mediacyjne i uproszczone 

W 2016 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w trybie 

uproszczonym rozpoznano ogółem 462 sprawy, w których zapadło 89 orzeczeń 

uwzględniających skargę, 358 orzeczeń oddalających skargę, a 15 spraw załatwiono 

w inny sposób. 

W Wydziale I w 2016 r. nie wpłynął żaden wniosek o przeprowadzenie 

mediacji, w związku z powyższym w żadnej ze spraw nie przeprowadzono 

postępowania mediacyjnego. W trybie uproszczonym rozpoznano ogółem 57 spraw, 

w których zapadło 17 orzeczeń uwzględniających skargę i 40 orzeczeń oddalających 

skargę. 

W Wydziale II w 2016 r. strony nie złożyły żadnego wniosku  

o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. W trybie uproszczonym rozpoznano 

natomiast ogółem 43 sprawy, w których zapadło 11 orzeczeń uwzględniających 

skargę, 31 orzeczeń oddalających skargę, a 1 sprawę załatwiono w inny sposób. 

W Wydziale III w 2016 r. strony nie złożyły żadnego wniosku  

o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. W trybie uproszczonym rozpoznano 

natomiast ogółem 44 sprawy, w których zapadło 12 orzeczeń uwzględniających 

skargę i 32 orzeczenia oddalające skargę. 

W Wydziale IV w 2016 r., podobnie jak w latach poprzednich, nie prowadzono 

postępowania mediacyjnego, co wynika ze specyfiki spraw rozpoznawanych w tym 

Wydziale. W trybie uproszczonym rozpoznano natomiast ogółem 318 spraw,  

w których zapadło 49 orzeczeń uwzględniających skargę, 255 orzeczeń oddalających 

skargę, a 14 spraw załatwiono w inny sposób. 
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Rozdział IV. 

Podsumowanie działalności orzeczniczej Sądu 
 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału I 

W roku 2016 w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu zarejestrowano 1664 skargi, spośród których 380 dotyczyło podatku 

akcyzowego, 366 – podatku od towarów i usług, 255 – podatku dochodowego  

od osób fizycznych i 129 – podatku dochodowego od osób prawnych.  

Z zarejestrowanych skarg 30 było skargami na bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej. 

W sprawach należących do właściwości Wydziału I Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu podjęte rozstrzygnięcia wpisywały się w dotychczas 

prezentowaną przez ten Sąd interpretację przepisów prawa. W praktyce orzeczniczej 

Wydziału I wątpliwości budziły następujące zagadnienia: 

1. Kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości telekomunikacyjnej 

sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu „Likwidacja 

obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa sieci szkieletowej". 

Ostatecznie przeważył pogląd, że skoro zgodnie z art. 3 pkt 3a ustawy  

z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.,  

poz. 1409 ze zm.), do której odwołuje się ustawa z 12 stycznia 1991 r. –  

o podatkach i opatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1045 ze 

zm.), kable zainstalowane w kanalizacji kablowej nie stanowią obiektu 

budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego nie będą zatem 

podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Budowlą podlegającą 

opodatkowaniu będzie sama kanalizacja kablowa (jako budowla),  

pod warunkiem, że jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Ponieważ podatnik oddał ten element w dzierżenie, zaś kable w dzierżawę 

operatorowi infrastruktury, w przypadku elementów podlegających 

opodatkowaniu (kanalizacji) nie doszło do przekazania ich w posiadanie,  

a zatem objęcie ich podatkiem od nieruchomości zależało bezpośrednio  

od uznania właściciela (Województwa Dolnośląskiego) za podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą (jedynego posiadacza). Kwestię tę 
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przesądziły przepisy ustawy z 7 maja 2010 r. – o wspieraniu rozwoju usług  

i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r., poz. 106), stwierdzające,  

że działalność w zakresie usług telekomunikacji nie jest działalnością 

gospodarczą (reprezentacyjny dla tego poglądu jest m.in. wyrok z 2 czerwca 

2016 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 80/16). 

2. Rozważano także zagadnienie dotyczące statusu prawnopodatkowego 

komorników sądowych na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r. – o podatku  

od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). 

Problematyka powstała w związku z wpływem do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu skarg kierowanych przez komorników  

na interpretacje indywidualne. Opowiedziano się za poglądem przyjmującym 

opodatkowanie komorników, co znalazło wyraz w wydanych w tym zakresie 

wyrokach: z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 281/16  

oraz z 12 października 2016 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 538/15.  

3. Kolejne zagadnienie dotyczyło zasadności wznowienia postępowania 

sądowego w sprawie tzw. nieujawnionych źródeł przychodu w związku  

z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2013 r. – sygn. akt. P 49/13 

(Dz. U. z 2014, poz. 1052; publ. OTK ZU 2014/7A/79). Za uzasadniony 

przyjęto pogląd wyrażony zarówno w uzasadnieniu ww. orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego, jak i orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego 

wykluczający dopuszczalność wznawiania postępowań sądowych wobec 

wejścia w życie przepisów zmieniających regulacje uznane za niezgodne  

z Konstytucją.  

4. Analizując tryb zaskarżania przewlekłości postępowania zwrócono uwagę,  

że przepisy ustaw procesowych, w tym sadowoadministracyjnej, winny być 

wykładane z uwzględnieniem zapewnienia stronie prawa do rozpoznania jej 

sprawy merytorycznie w możliwe najszybszym terminie. Kierując się  

tą zasadą, Sędziowie Wydziału I opowiedzieli się za poglądem 

dopuszczalności drogi sądowej w przedmiocie przewlekłości postępowania 

zarówno, gdy strona przed wniesieniem skargi złoży ponaglenie,  

jak i wówczas, gdy wezwie organ administracji publicznej do usunięcia 

naruszenia prawa. Przy czym wskazać należy, że w sprawach przewlekłości 

postępowania rozpoznanych w Wydziale I złożenie ponaglenia uznawano  
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za dopełnienie wymogu wyczerpania środków zaskarżenia w postępowaniu 

administracyjnym.  

5. Wątpliwości dotyczyły także pełnomocnictw wnoszonych drogą elektroniczną 

oraz udzielanych na formularzach przewidzianych w ustawie z 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 613 ze zm.). Przyjęto, 

że dla potrzeb postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym 

pełnomocnictwo wniesione elektronicznie, po uprzednim wydrukowaniu, winno 

być opatrzone potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, zaś o ważności 

pełnomocnictwa udzielonego na formularzu decyduje jego zakres oraz wymogi 

wynikające z ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, tj. zakres, prawidłowy podpis mocodawcy lub właściwe 

uwierzytelnienie. 

6. Rozważano również zagadnienie dopuszczalności skargi o wznowienie 

postępowania sądowego z uwagi na wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej (TSUE) orzeczenia dotyczącego wykładni przepisów 

będących podstawą orzekania w tej sprawie. Za uzasadniony przyjęto pogląd 

wyrażony w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego  

z 16 października 2016 r. w sprawie o sygn. akt I GSK 1120/16, stwierdzający 

że podstawą wznowienia postępowania może być wyłącznie takie 

rozstrzygnięcie organu międzynarodowego, którego adresatem jest strona 

wnosząca skargę o wznowienie postępowania sądowego. 

Opisane zagadnienia były omawiane w trakcie narad Sędziów Wydziału  

I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a informacje o wynikach tych narad 

zostały przekazane do Prezesów Izby Gospodarczej oraz Izby Finansowej 

Naczelnego Sądu Administracyjnego w odrębnych pismach. 

Wybrane orzeczenia zapadłe w 2016 r. w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu: 

Wyrok z 12 października 2016 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 538/16 

(orzeczenie nieprawomocne). Teza: Działalność komornika sądowego wykonywana 

na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 

podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 

Sąd rozstrzygał problem statusu podatkowego komornika na gruncie 

przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., 
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poz. 710 ze zm.). Uznając, że działalność komornika sądowego wykonywana  

na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 

podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, Sąd wywiódł, że komornik nie działa  

w charakterze władzy publicznej, a prowadzona przez niego działalność  

ma charakter samodzielny, tj. nie została włączona w struktury administracji 

publicznej. Wprawdzie czynności komornika pozostają w funkcjonalnym związku  

z działalnością organów wymiaru sprawiedliwości, niemniej komornik nie jest 

organem wymiaru sprawiedliwości, lecz organem egzekucyjnym, zachowującym 

swoją ustrojowo-organizacyjną, funkcjonalną i finansową niezależność od budżetu 

państwa. Ponadto jego pozycja ustrojowo-organizacyjna, ulokowana poza systemem 

administracji publicznej, a także zasady finansowania (poza budżetem państwa),  

nie pozwalają na stwierdzenie, że z racji powierzonej komornikowi funkcji 

wykonywania orzeczeń sądowych i związanych z tym faktem „atrybutów 

państwowości” jest on organem władzy publicznej. W ocenie Sądu, obowiązujące 

przepisy krajowe regulujące status i działalności komorników uprawniają  

do sformułowania wniosku, że z gospodarczego punktu widzenia, zawodowa 

aktywność komornika sądowego opiera się w istocie na prowadzeniu 

samofinansującej się działalności w postaci odpłatnego świadczenia usług na rzecz 

osób trzecich. Jest zatem porównywalna do rynkowych zasad funkcjonowania  

w obrocie prawnym przedsiębiorców, w tym, przedstawicieli innych zawodów 

prawniczych (notariuszy, adwokatów, radców prawnych), a których 

podatkowoprawny status na gruncie przepisów ustawy o VAT nie budzi wątpliwości.  

Wyrok z 5 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1987/15 (orzeczenie 

nieprawomocne). Teza: Dla oceny statusu spółki zagranicznej w rozumieniu  

art. 24a ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm. – dalej: u.p.d.o.p.) należy się odwołać przede 

wszystkim do umów międzynarodowych, a głównie umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. Mają one bowiem w tym wypadku nie tylko pierwszeństwo 

stosowania przed prawem krajowym, celem ich zawarcia jest w istocie uniknięcie 

skutków rozbieżnych regulacji prawnych w poszczególnych krajach. 

W wyroku Sąd rozważał czy spółki amerykańskie tworzące Podatkową Grupę 

Kapitałową (PGK) w rozumieniu amerykańskich przepisów federalnych będą 

stanowić zagraniczną spółkę w rozumieniu art. 24a ust. 2 u.p.d.o.p.,  
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a w konsekwencji, czy skarżąca będzie mogła odliczyć od podatku należnego  

w Polsce podatek od dochodu PGK zapłacony przez spółkę dominującą w Stanach 

Zjednoczonych – na zasadach przewidzianych w art. 24a ust. 12 ww. ustawy. 

Organ interpretacyjny uznał stanowisko strony za nieprawidłowe, wywodząc, 

że odliczenie nie jest możliwe, gdyż PGK nie jest zagraniczną spółką, o której mowa 

w art. 24a ust. 2 u.p.d.o.p. Fakt, że PGK jest podatnikiem nie przesądza o tym,  

że jest tym samym jednostką opisaną w art. 24a ust. 2 u.p.d.o.p. 

Uchylając indywidualną interpretację, Sąd wskazał, że nie można oceniać 

statusu podatkowego podmiotu zagranicznego na podstawie przepisów krajowych. 

Odwołanie się wprost do regulacji zagranicznych budzi jednak istotne wątpliwości  

z punktu widzenia art. 217 Konstytucji, gdyż prowadziłoby do pozostawienia 

określenia przedmiotu opodatkowania regulacjom innym niż ustawy. W tej sytuacji 

dla rozwiązania wątpliwości interpretacyjnych odwołać się należy do umów 

międzynarodowych, a przede wszystkim umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. Mają one bowiem w tym wypadku nie tylko pierwszeństwo 

stosowania przed prawem krajowym, w istocie celem ich zawarcia jest uniknięcie 

skutków rozbieżnych regulacji prawnych w poszczególnych krajach. W sprawie 

zastosowanie będzie miała umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego 

opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków 

od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976 r. 

Nr 31, poz. 178). Zgodnie z jej zapisami określenie „spółka” oznacza stowarzyszenie 

lub każdą inną jednostkę organizacyjną, która dla celów podatkowych traktowana jest 

jako „osoba prawna”, zaś określenie „spółka Stanów Zjednoczonych” oznacza „osobę 

prawną albo jakiekolwiek stowarzyszenie nie posiadające osobowości prawnej,  

które jest utworzone lub zorganizowane na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych 

lub któregokolwiek stanu lub Dystryktu Kolumbia i traktowane jest jako 

stowarzyszenie podlegające prawu Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych  

w Stanach Zjednoczonych”. Obie te definicje odwołują się nie tyle do przyznania 

osobowości prawnej lub innych cech statutowych, co do traktowania jednostki  

dla celów podatku dochodowego. W rozumieniu tych definicji „spółka” to w istocie 

„podatnik podatku dochodowego”. Błędny jest więc pogląd organu interpretacyjnego, 

że nie można identyfikować pojęcia „spółka” i „podatnik”, ponieważ rozróżnia  



 19 
 

je ustawodawca. Jak wyżej wskazano ustawodawca – w odniesieniu do stosunków  

z USA – zgodził się te dwa pojęcia uznać za równoważne. 

Wyrok z 23 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 246/16 (orzeczenie 

prawomocne). Teza: W przypadku, gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, 

któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce 

przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji 

nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku. 

Przedmiotem skargi było postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia 

o braku zaległości podatkowych, które zdaniem strony wygasły z mocy prawa 

wskutek zwolnienia z obowiązku zapłaty na podstawie art. 14m ustawy z 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm. dalej O.p.),  

(art. 59 § 1 pkt 10 O.p.). Oddalając skargę, Sąd stwierdził, że wskazane 

unormowanie dotyczy elementu ochrony podatnika (zwolnienia z obowiązku zapłaty 

podatku), który zastosował się do treści interpretacji indywidualnej. Jednakże tego 

rodzaju ochrona nie jest właściwa dla wszystkich przypadków zastosowania się 

podmiotu do treści interpretacji. Ochrona przewidziana w rozdziale 1a działu II. 

Ordynacji podatkowej, zatytułowanym „Interpretacje przepisów prawa podatkowego” 

ma zróżnicowany charakter i w istotnym zakresie uzależniona jest od tego, kiedy 

powstały skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan 

faktyczny będący przedmiotem interpretacji. Według art. 14l O.p., w przypadku  

gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny 

będący przedmiotem interpretacji miały miejsce przed doręczeniem interpretacji 

indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty 

podatku. W odwrotnym przypadku, unormowanym w art. 14m O.p., gdy skutki 

podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący 

przedmiotem interpretacji miały miejsce po doręczeniu interpretacji indywidualnej, 

zastosowanie się do interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy 

podatkowej powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie 

wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji. Ustawa  

nie precyzując, jak należy rozumieć określenie „skutki podatkowe”, wskazuje 

jednocześnie na ich związek ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny 

będący przedmiotem interpretacji oraz ich (skutków) wystąpienie przed doręczeniem 

interpretacji indywidualnej. Wynika z tego, że skutki podatkowe mają obiektywny 
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charakter, niezależny zarówno od samego faktu wydania interpretacji,  

jak i zastosowania się podatnika do treści interpretacji (wystąpiły wcześniej).  

Nie zmienia tego zapatrywania możliwość wystąpienia skutków podatkowych  

po doręczeniu interpretacji, albowiem przypadek ten odnosi się w zasadzie do oceny 

(w drodze interpretacji) zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę, 

a więc gdy określone fakty, mogące wykreować obowiązek podatkowy  

i w konsekwencji zobowiązanie podatkowe, jeszcze nie nastąpiły. Z kolei, mając  

na względzie przepisy art. 14b § 4 i § 5 O.p. wskazujące na swoistą konkurencję 

procedury interpretacyjnej oraz postępowania podatkowego (kontrolnego organu 

kontroli skarbowej) w zakresie tych samych elementów stanu faktycznego,  

to owe skutki podatkowe utożsamiać należy z następstwem zdarzeń określanym 

(ustalanym) w drodze decyzji podatkowej, a więc zobowiązaniem podatkowym. 

Wyrok z 14 września 2016 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 888/16 

(orzeczenie prawomocne). Teza: Przepis art. 89 ust. 16 ustawy z 6 grudnia 2008 r.  

o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm. – dalej u.p.a.)  

jest sprzeczny z prawem unijnym, tj. z ogólną systematyką i celem dyrektywy Rady 

2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych 

przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych  

i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE z 31 października 2003 r. Nr L 283, s. 51 i nast.; 

dalej: dyrektywa 2003/96) , jak też zasadą proporcjonalności w zakresie, w jakim 

przewiduje, że do sprzedanego paliwa stosowana jest stawka podatku akcyzowego 

przewidziana dla paliw silnikowych w przypadku braku złożenia w wyznaczonym 

terminie zestawienia oświadczeń nabywców o przeznaczeniu oleju opałowego  

na cele opałowe, podczas gdy zostało stwierdzone, że przeznaczenie tego produktu 

do celów opałowych nie budzi wątpliwości. 

Sąd rozważał dopuszczalność zastosowania przepisu nakładającego wyższą 

stawkę podatku akcyzowego od sprzedawanego oleju opałowego w okolicznościach 

opóźnienia się ze złożeniem przez podatnika zestawienia oświadczeń nabywców  

o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze. Przy czym przeznaczenie 

sprzedawanego oleju do celów opałowych nie budziło wątpliwości. 

Po uprzednim wystąpieniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  

z pytaniem prejudycjalnym (postanowienie z 4 czerwca 2014 r. w sprawie o sygn. akt 

I SA/Wr 562/14) i wydaniu przez TSUE wyroku z 2 czerwca 2016 r. (C-418, 
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ROZŚWIT, EU:C:2016:400), Sąd stwierdził, że przepis art. 89 ust. 16 u.p.a. jest 

sprzeczny z prawem unijnym, tj. z ogólną systematyką i celem dyrektywy Rady 

2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych 

przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych  

i energii elektrycznej, jak też zasadą proporcjonalności. Efektem powyższego 

stwierdzenia jest odstąpienie sądu krajowego od stosowania powołanego wyżej 

przepisu prawa krajowego w niniejszej sprawie. Jako, że w sprawie nie ma 

wątpliwości, że spółka odsprzedała olej opałowy na cele grzewcze, co zostało 

potwierdzone rzetelnymi oświadczeniami nabywców, to należy uznać, że ma ona 

prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku akcyzowego przewidzianej  

dla sprzedaży oleju opałowego w treści art. 89 ust. 1 pkt 10 lit. a) u.p.a. Fakt zaś,  

że skarżąca nie przedłożyła w terminie zestawienia oświadczeń nie ma istotnego 

znaczenia dla prawidłowości zastosowanej przez nią stawki podatku akcyzowego. 

Wyrok z 19 maja 2016 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 258/16 (orzeczenie 

nieprawomocne). Teza: Nawet jeśli obiekt budowlany zawiera wszystkie elementy,  

o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r., nr 121, poz. 844 ze zm. dalej u.p.o.l.) - trwałe 

związanie z gruntem, przegrody budowlane, fundamenty i dach – nie oznacza to,  

że obiekt ten jest budynkiem w rozumieniu wskazanej regulacji prawnej.  

Przy dokonywaniu tego rodzaju kwalifikacji obiektów budowlanych należy bowiem 

zawsze mieć na uwadze elementy funkcjonalne takiego obiektu, czyli przeznaczenie, 

wyposażenie oraz sposób i możliwości wykorzystania tego obiektu jako całości. I tak, 

jeżeli dany budynek wykracza poza jego ustawowo określone elementy, bo np. 

wypełniono go urządzeniami, materiałami lub substancjami kubaturowo zajmującymi 

jego przestrzeń w znacznym stopniu, to wówczas przestaje być budynkiem  

w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. 

W sprawie sporna była klasyfikacja silosu na cukier na gruncie ustawy  

o podatkach i opatach lokalnych. Organy podatkowe przyjmowały, że silos pełniący 

funkcję zbiornika na cukier, który nie jest trwale związany z gruntem jest budowlą, 

zaś podatnik twierdził, że jest to budynek – magazyn cukru, który spełnia wszystkie 

wskazane w ustawie – Prawo budowlane warunki przewidziane dla budynku. Sąd 

przyznając rację organom podatkowym stwierdził, że nawet jeśli obiekt budowlany 

zawiera wszystkie elementy, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. (trwałe 
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związanie z gruntem, przegrody budowlane, fundamenty i dach), nie oznacza to,  

że obiekt ten jest budynkiem w rozumieniu wskazanej regulacji prawnej.  

Przy dokonywaniu tego rodzaju kwalifikacji obiektów budowlanych należy bowiem 

zawsze mieć na uwadze elementy funkcjonalne takiego obiektu, czyli przeznaczenie, 

wyposażenie oraz sposób i możliwości wykorzystania tego obiektu jako całości.  

I tak, jeżeli dany budynek wykracza poza jego ustawowo określone elementy,  

bo np. wypełniono go urządzeniami, materiałami lub substancjami kubaturowo 

zajmującymi jego przestrzeń w znacznym stopniu, to wówczas przestaje być 

budynkiem w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Budynek taki staje się obiektem 

budowlanym, funkcjonalnie tworzącym całość gospodarczą, ze wszystkimi cechami 

budowli. Zebrany materiał dowodowy, dokumentacja budowlana, w tym dokumenty 

projektowe tego obiektu, pozwolenie na jego budowę, a także opinie biegłych 

rzeczoznawców wykazały, że sporny obiekt stanowi budowlę, a nie budynek. 

Wyrok z 2 lutego 2016 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1510/15 (orzeczenie 

nieprawomocne). Teza: 1. Gdy mowa jest o świadczeniu usług niematerialnych przez 

zagranicznego usługodawcę (nierezydenta) poza terytorium Polski, to źródłem 

przychodu (dochodu) jest działalność gospodarcza i kluczowym jest miejsce 

wykonywania usług, ale tylko (…) poprzez stały zakład. Jeżeli nierezydent  

nie ma stałego zakładu w Polsce to nie ma podstaw, aby go opodatkować w Polsce. 

2. Źródła przychodu (dochodu) nie determinuje fakt, że wypłata wynagrodzenia 

została dokonana przez kontrahenta polskiego, albowiem taka wypłata jest z natury 

rzeczy konsekwencją świadczonej usługi.  

W tej sprawie przedmiotem sporu między stronami było to, czy należności 

wypłacane na rzecz zagranicznych usługodawców z tytułu usług niematerialnych  

są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych  

na terytorium Polski w sytuacji, gdy przedmiotowe usługi świadczone są poza 

terytorium Polski i dotyczą wyłącznie dystrybucji produktów skarżącej poza terytorium 

Polski. 

Rozpoznając ten spór Sąd stwierdził, że z punktu widzenia obowiązujących 

przepisów nieistotna jest siedziba polskiego płatnika, albowiem okoliczność leżąca 

po stronie usługobiorcy nie może być przyczyną sprawczą powstania obowiązku 

podatkowego u usługodawcy. Zwrócono też uwagę, że jeżeli siedziba polskiego 

płatnika miałaby determinować opodatkowanie zagranicznych przedsiębiorców,  
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to doprowadziłoby to do nie dającego się zaakceptować wręcz skutku, zwłaszcza  

w obliczu istniejących zasad międzynarodowego prawa podatkowego, że każdy 

podmiot – w jakikolwiek sposób współpracujący z polskim rezydentem – byłby 

opodatkowany w Polsce. Źródłem przychodu (dochodu) zagranicznego podmiotu jest 

prowadzona przez niego działalność gospodarcza, a nie działalność gospodarcza 

podmiotu polskiego nabywającego usługi od podmiotu zagranicznego. Nie można  

też uznać, że źródło przychodu (dochodu) jest określone przez pryzmat tego,  

że efekt usługi wykonanej przez nierezydenta odnosi się do kontrahenta polskiego, 

czy jest przez niego wykorzystywany, czy jego miejsce jest na terytorium Polski.  

W dobie globalizacji sam efekt usługi nie determinuje miejsca działalności 

gospodarczej (wykonania usługi). Czym innym jest miejsce czynu, a czym innym 

miejsce skutku. 

 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału II 

Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

W sprawach z zakresu prawa budowlanego należy zwrócić uwagę na dwa 

wyroki z dnia 20 października 2015 r. o sygn. II SA/Wr 519/15 i II SA/Wr 529/15,  

w których Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zakwestionował 

zasadność zastosowania przez organ drugiej instancji przepisu art. 138 § 2 k.p.a.  

Co istotne obie sprawy dotyczyły inwestycji, które miały powstać na sąsiadujących  

ze sobą nieruchomościach, a w stosunku do których wnioski o udzielenie pozwolenia 

na budowę zostały złożone w tym samym czasie z różnicą około dwóch i pół 

miesiąca (w sprawie II SA/Wr 519/15 skarżący wniosek złożył w dniu 3 listopada 

2014 r., zaś w sprawie II SA/Wr 529/15 Spółka - w dniu 20 stycznia 2015 r.).  

Odnosząc się do kwestii zasadności analizowania wzajemnego oddziaływania 

budynków planowanych przez skarżącego i Spółkę, Sąd podzielił stanowisko organu 

II instancji, że nie można pominąć faktu zatwierdzenia projektu budowlanego  

i udzielenia pozwolenia na budowę dla budynku planowanego do realizacji przez  

T. sp. z o.o. i ewentualnego ich wzajemnego oddziaływania w przyszłości. Słusznie 

organ wskazał, powołując się na przepisy art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa 

budowlanego, że poszanowanie interesów osób władających nieruchomościami 

znajdującymi się w sąsiedztwie inwestycji, gwarantowane jest - między innymi - 

przestrzeganiem norm wynikających z przepisów techniczno-budowlanych.  
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W przepisach tych określono zasady wzajemnego usytuowania budynków  

w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, zapewnienia minimalnego 

czasu nasłonecznienia oraz nieprzesłaniania okien pomieszczeń, przeznaczonych  

na pobyt ludzi. Jednakże organ II instancji nie powołał się na żadne okoliczności, 

które nie pozwalają mu na samodzielne przeprowadzenie tej analizy i zajęcie 

własnego stanowiska w sytuacji, gdy orzecznictwo sądowoadministracyjne jest w tym 

względzie niejednolite. Sąd nie zgodził się z twierdzeniem strony skarżącej,  

że Spółka, będąca właścicielem nieruchomości znajdującej się w obszarze 

oddziaływania inwestycji, która jednak nie jest zabudowana żadnym obiektem 

budowlanym, nie ma uzasadnionego interesu prawnego w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 

9 Prawa budowlanego, który wymagałby poszanowania na skutek realizacji 

inwestycji. Jeśli zaaprobować to stanowisko, to również skarżący będący 

właścicielem nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania inwestycji 

planowanej przez Spółkę, która jednak nie jest zabudowana żadnym obiektem 

budowlanym, nie miałby w sprawie z wniosku Spółki uzasadnionego interesu 

prawnego w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego. Słusznym jest 

pogląd, że ochrona interesów w procesie inwestycyjnym prawo zabudowy nie może 

prowadzić do sytuacji, w której to osoby trzecie, a nie inwestorzy - właściciele 

nieruchomości, na której mają powstać planowane inwestycje, decydować będą  

o dopuszczalności wybudowania obiektów budowlanych, miejscu posadowienia 

takich obiektów, rodzaju obiektu budowlanego i to nawet z naruszeniem ogólnego 

interesu społecznego. Sąd zgodził się również z twierdzeniem, że w celu niejako 

„rezerwacji” możliwości realizacji dla siebie przyszłej inwestycji w najbardziej 

odpowiednim miejscu na nieruchomości, niedopuszczalne jest blokowanie 

zamierzenia inwestycyjnego właściciela działki sąsiedniej, w sytuacji,  

gdy zamierzenie to jest zgodne z przepisami Prawa budowlanego. Te zasadnicze 

kwestie, istotne dla rozstrzygnięcia sprawy zostały pominięte przez organ II instancji 

w skarżonej decyzji mimo, że organ ten był zobligowany je rozważyć i zająć swoje 

stanowisko, a nie uchylać się od rozstrzygnięcia sprawy przez przekazanie jej 

organowi I instancji bez szczegółowego w tym względzie uzasadnienia. 

W sprawach z zakresu budownictwa rozpoznawanych w 2016 r. – podobnie 

do lat ubiegłych – szereg interesujących zagadnień prawnych wyłonił się na tle 

decyzji odmawiających zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia 

na budowę ze względu na brak zgodność zamierzenia z ustaleniami miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego. Za interesujący w tym zakresie należy 

uznać wyrok z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt II SA/Wr 221/16, odnoszący się  

do zamierzenia budowlanego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii 

komórkowej obejmującej urządzenie telekomunikacyjne wraz z wieżą stalową  

o wysokości 50m. Ze względu na brak zdefiniowania w planie miejscowym  

(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 250, poz. 3505) pojęcia „urządzenie telekomunikacyjne”,  

Sąd uznał za prawidłowe skorzystanie z definicji zawartej w art. 2 pkt 46 ustawy  

z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, zgodnie z którą jest to urządzenie 

elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji.  

Ze względu na to, że objęte wnioskiem zamierzenie budowlane dotyczy nie tylko 

urządzenia telekomunikacyjnego w wyżej wskazanym rozumieniu, ale również  

z budowę wieży stalowej o wysokości 50 m, Sąd uznał za prawidłowe stanowisko,  

że takie zamierzenie budowlane mieści się w szerszym pojęciu: „infrastruktury 

telekomunikacyjnej”. Zgodnie z decyzją tego pojęcia zawartą w art. 2 pkt 8 ustawy - 

Prawo telekomunikacyjne są to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje 

kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane  

do zapewnienia telekomunikacji. Według Sądu, z powyższym koresponduje 

kwalifikacja przedmiotowego obiektu w prawie budowlanym. Jest to bowiem 

niewątpliwie budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z urządzeniami  

i instalacjami, o której mówi art. 3 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo budowlane, 

odpowiadająca zarazem definicji telekomunikacyjnego obiektu budowlanego,  

który w myśl § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 

2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, stanowi linię kablową 

podziemną, linię kablową nadziemną, kanalizację kablową, kontenery 

telekomunikacyjne, szafy kablowe oraz wolno stojące konstrukcje wsporcze anten  

i urządzeń radiowych, w tym wolno stojące maszty antenowe i wolno stojące wieże 

antenowe. 

Nie mniej problematyczne i sporne zagadnienia dotyczyły oceny posiadania 

przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

W wyroku z dnia 9 czerwca 2016 r., sygn. akt II SA/Wr 175/16 Sąd zwrócił uwagę  

na zaistniałą na tle stosowania art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

rozbieżność stanowisk pomiędzy Sądem Najwyższym a NSA na temat kwalifikacji 
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zamierzonej czynności jako przekraczającej zakres zwykłego zarządu 

nieruchomością. W powołanym wyroku zauważono, że tut. Sądu, mając na uwadze 

tezy prawne wyrażone przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku o sygn. akt K 60/13 

wydanym po ukazaniu się uchwały NSA o sygn. akt II OPS 2/12, wyrażał pogląd 

prawny o utracie w pewnym zakresie aktualności tej uchwały i opierał się niekiedy 

(wyroki w sprawach o sygn. akt II SA/Wr 199/15 i II SA/Wr 166/15) na wykładni  

art. 27 ust. 2 powołanej wyżej ustawy zbieżnej ze stanowiskiem Sądu Najwyższego. 

Obecnie zauważono, że nie ma już takiej potrzeby, bowiem NSA zmodyfikował swoje 

stanowisko w tej kwestii, w uchwale o sygn. akt II OPS 2/15, w której wyjaśnił istotę 

pojęcia „zarząd powierzony” w oderwaniu od cywilistycznych kategorii czynności 

zwykłego zarządu i przekraczających ten zarząd. Według obecnego, wiążącego  

(art. 269 § 1 p.p.s.a.) stanowiska prawnego NSA, zarząd sprawowany przez 

spółdzielnię mieszkaniową powstaje na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, a treść zarządu wynika z wykładni tego przepisu. Zarząd dotyczy 

więc utrzymania i eksploatacji nieruchomości wspólnej, bez potrzeby różnicowania 

czynności według podziału na czynności zwykłego zarządu i przekraczające zakres 

zwykłego zarządu oraz bez konieczności stosowania kodeksu cywilnego. 

Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości wspólnej obejmuje wszelkiego rodzaju 

roboty budowlane i mogą więc obejmować nie tylko remont, ale także przebudowę. 

WSA wskazał, że w konkluzji wskazanej uchwały NSA orzekł, że spółdzielnia 

mieszkaniowa wykonująca zarząd z art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej. 

W sprawie o sygnaturze akt II SA/Wr 377/16 Sąd wyraził pogląd, że nałożenie 

przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w pozwoleniu na budowę 

obowiązku o charakterze cywilnoprawnym (a takim bez wątpienia byłoby rozebranie 

części ogrodzenia w celu umożliwienia korzystania z ustanowionej służebności drogi 

koniecznej użytkownikom wieczystym nieruchomości sąsiednich), wykracza poza 

przedmiot tego postępowania, stanowiąc tym samym rażące naruszenie prawa. 

Według Sadu, taki obowiązek nie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy  

i prowadzenia robót budowlanych, dlatego też nie może być elementem treści 

decyzji. W przeciwnym przypadku, akceptacja stanowiska odwołujących się stron 

postępowania, prowadziłaby do powstania sytuacji, w której o kwestii wyłączenie 
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cywilnoprawnej (a taką jest określenie sposobu wykonywania służebności drogowej), 

rozstrzygałby organ administracji architektoniczno-budowlanej, który nie został  

do tego powołany. Spory dotyczące sposobu wykonywania takiej służebności 

gruntowej rozstrzygają sądy powszechnie, a nie organy administracji publicznej. 

Stosunki sąsiedzkie nie są bowiem domeną prawa administracyjnego.  

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 446/16, w której Sąd kontrolował 

decyzję w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji zatwierdzającej 

projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, wyrażono pogląd,  

że wiodącą dla oceny prawidłowości zaskarżonej decyzji będzie ocena, a zasadniczo 

brak możliwości oceny, następstwa utraty przez inwestora prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane jako okoliczności dającej podstawę  

do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę. Sąd rozpatrując 

skargę właściciela nieruchomości, który na podstawie umowy przedwstępnej 

sprzedaży nieruchomości, upoważnił inwestora do dysponowania jego 

nieruchomością na cele budowlane, wskazał, że utrata przez takiego inwestora 

prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (ze względu na brak 

zawarcia umowy sprzedaży) nie jest postawą do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji  

o pozwoleniu na budowę. Według Sądu, na brak możliwości uznania decyzji  

za bezprzedmiotową wpływa treść art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego,  

który konsekwencji takiej nie przewiduje. Ponadto w myśl art. 40 Prawa budowlanego 

decyzja o pozwoleniu na budowę związana jest z przedmiotem, a nie z podmiotem 

tej decyzji, co z jednej strony zezwala na przeniesienia pozwolenia, z drugiej 

potwierdza, że ta instytucja jest właściwa do takich właśnie sytuacji, gdy inwestor lub 

osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

zmienia się, co pozwala zachować naczelną zasadę trwałości decyzji i nie wszczynać 

nadzwyczajnego postępowania, lecz przeniesienie zwykłymi środkami decyzję  

na inny podmiot. 

W wyroku z dnia 20 lipca 2016 r., sygn. akt II SA/Wr 243/16, wyrażona została 

teza, zgodnie z którą ustalenie przez organ egzekucyjny wysokości grzywny w celu 

przymuszenia, która winna przymusić zobowiązanego do wykonania ciążących nań 

obowiązków rozbiórki obiektu, powinno być poprzedzone uprzednim zbadaniem,  

z jakimi konkretnie kosztami będzie wiązało się rozebranie obiektu (koszty 

robocizny). Dopiero poczynienie ustaleń w tym zakresie mogłoby stanowić punkt 
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wyjścia do dalszych rozważań organu egzekucyjnego co do wysokości grzywny  

w celu przymuszenia, które winny mieć swoje odzwierciedlenie w motywach 

podjętego rozstrzygnięcia. 

Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w sprawie ze skargi 

Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 

stycznia 2016 r. Nr XV/105/2016 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Złotym Stoku  

w rejonie ulicy Radosnej w wyroku z dnia 11 października 2016 r. (sygn. akt  

II SA/Wr 350/16) w pkt I stwierdził nieważność § 10 ust. 10 zaskarżonej uchwały,  

a w pkt II postanowił odstąpić od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania 

sądowego w całości. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd podał, że § 10 ust. 10 zaskarżonej uchwały 

brzmi: „Ustala się obowiązek zdjęcia i zabezpieczenia próchniczej warstwy gleby  

z części gruntów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie 

utwardzone.”. Tymczasem ani z art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778),  

ani z § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) nie można wyprowadzić normy,  

która dawałaby radzie gminy (miejskiej) kompetencję do zawarcia w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego obowiązku zdjęcia i zabezpieczenia 

próchniczej warstwy gleby z części gruntów przeznaczonych pod obiekty budowlane  

i powierzchnie utwardzone. Postanowienie planu miejscowego rozstrzygające  

w sprawie obowiązku zdjęcia warstwy próchniczej jest niedopuszczalne przez to,  

że determinuje treść decyzji, którą ewentualnie podejmował będzie organ właściwy 

do spraw ochrony gruntów. 

W dalszej części uzasadnienia Sąd wyjaśnił także, że w pkt II wyroku 

postanowiono w zgodzie z art. 206 p.p.s.a., że koszty wynagrodzenia radcy 

prawnego (pełnomocnika skarżącego), który swój udział w sprawie zgłosił  

na rozprawie, a którymi z mocy art. 205 § 2 p.p.s.a. możnaby obciążyć Gminę Złoty 

Stok, nie mogły być uznane w realiach tej sprawy za niezbędne do celowego 

dochodzenia praw przez skarżącego. Dokonując tej oceny Sąd wziął pod uwagę,  
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że skarga, podpisana osobiście przez Wojewodę Dolnośląskiego, dotyczyła tylko 

jednego przepisu uchwały i została w całości uznana przez stronę przeciwną. 

Niniejszej sprawy nie można więc uznać za zawiłą i wymagającą od pełnomocnika 

skarżącego obecnego na rozprawie podejmowania czynności przyczyniających się 

do wyjaśnienia okoliczności faktycznych oraz wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych 

zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie. W tym 

stanie rzeczy Sąd doszedł do wniosku, że uzasadnione było odstąpienie  

od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania w całości. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 20 lipca  

2016 r. (sygn. akt II SA/Wr 178/16) w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego 

na uchwałę Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2015 r.  

Nr XIII/63/2015 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów w obrębie wsi Mierzowice w gminie Prochowice stwierdził 

nieważność kilkunastu fragmentów zaskarżonej uchwały. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd podał, że w odpowiedzi na skargę Burmistrz 

Miasta i Gminy Prochowice wniósł o umorzenie postępowania sądowego, 

stwierdzając, że Rada Miasta i Gminy na sesji w dniu 16 marca 2016 r. postanowiła 

uwzględnić skargę Wojewody w całości. Sąd stwierdził jednak, że umorzenie 

postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 718 ze zm.) należy odnosić do sytuacji, gdy w toku postępowania sądowego,  

a przed wydaniem wyroku, przestaje istnieć przedmiot zaskarżenia. Tymczasem  

w niniejszej sprawie przedmiot zaskarżenia w postaci uchwały Nr XIII/63/2015 Rady 

Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2015 r. istniał w dniu wydawania 

wyroku, a więc nie było podstaw do umorzenia postępowania sądowego. Jak bowiem 

wynika z akt sprawy Rada nie postanowiła o uchyleniu lub zmianie zaskarżonej 

uchwały. Jednak nawet gdyby tak było, to trzeba pamiętać, że nie zawsze takie 

uwzględnienie skargi, w postaci uchylenia zaskarżonego aktu, skutkuje 

bezprzedmiotowością postępowania sądowoadministracyjnego, stanowiącą 

przesłankę umorzenia postępowania w oparciu o art. 161 § 1 pkt 3 cytowanej ustawy. 

Skuteczne uchylenie uchwały inną, kolejną uchwałą wywołuje bowiem jedynie skutek 

na przyszłość (ex nunc) i przerywa wywoływanie skutków prawnych uchwały 

poprzedniej jedynie od daty wejścia w życie uchwały uchylającej. W przypadku,  
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gdy zaskarżona uchwała wywołała już skutki prawne, nie można mówić  

o bezprzedmiotowości postępowania sądowoadministracyjnego. Z taką sytuacją 

mamy do czynienia w niniejszej sprawie, ponieważ zaskarżona uchwała – będąca 

aktem prawa miejscowego – weszła już w życie, a więc wywołała określone skutki 

prawne. Zachodziła więc konieczność merytorycznego rozpoznania skargi. 

Dalej Sąd stwierdził, że fragmenty uchwały dotyczące sytuowania sieci 

energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej zostały podjęte z istotnym naruszeniem 

art. 15 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), gdyż skutkiem 

powyższych regulacji zawartych w uchwale jest brak – poza dopuszczeniem 

możliwości realizacji na objętych planem terenach systemów infrastruktury 

technicznej – określenia faktycznie warunków, w oparciu o które planowane  

do realizacji nowe sieci miałyby być modernizowane, przebudowywane  

i rozbudowywane, w tym ograniczeń w użytkowaniu terenu w strefach położonych 

wzdłuż planowanych do realizacji i modernizacji sieci, jak również określenia  

na załącznikach graficznych do uchwały przebiegów istniejących i planowanych  

do realizacji, przebudowy i rozbudowy linii elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych i odcinków sieci gazowej oraz pasów i stref technologicznych 

od tych linii, związanych z ograniczeniem w użytkowaniu terenów objętych planem,  

w tym zakazu zabudowy również z tym związanego.  

Ponadto zdaniem Sądu brak wyrysowania na załącznikach graficznych  

do uchwały linii istniejących, nowotworzonych oraz przeznaczonych do modernizacji  

i rozbudowy, skutkować będzie tym, że wspomniane strefy w ogóle nie są możliwe 

do ustalenia, a dopuszczenie przebudowy i rozbudowy istniejących sieci uzbrojenia 

terenu, w tym linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, skutkuje 

możliwością przesuwania nieokreślonych stref ochronnych od linii istniejących  

oraz planowanych. W konsekwencji w zaskarżonej uchwale Rada Miasta i Gminy 

Prochowice dopuściła zatem możliwość swobodnego kształtowania przebiegu stref 

ochronnych od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, ograniczając prawo 

własności nieruchomości znajdujących się na obszarze objętym planem, bowiem  

nie jest możliwa lokalizacja korytarzy, na których obowiązuje zakaz zabudowy. 

W tym stanie rzeczy Sąd zgodził się ze stroną skarżącą, że skutkiem 

powyższych naruszeń prawa uzasadniony był wniosek o stwierdzenie nieważności 

wskazanych w sentencji fragmentów uchwały, ze względu na brak prawidłowej 
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realizacji normy kompetencyjnej z art. 15 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Sprawy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz 

gospodarki odpadami 

Ocena zgodności zamierzonego sposobu gospodarowania odpadami  

z przepisami prawa miejscowego, w tym ustaleniami obowiązującego planu 

miejscowego, czemu ustawodawca dał wyraz w art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy  

o odpadach, podobnie jak w latach ubiegłych, stanowiła interesujące zagadnienie  

w orzecznictwie Wydziału II. Wyrokiem z dnia 20 stycznia 2016 r., sygn. akt  

II SA/Wr 579/15 Sąd uchylił decyzje obu instancji wydane w przedmiocie odmowy 

wydania zezwolenia na zbieranie odpadów. Zdaniem Sądu nie zasługuje  

na akceptację – w okolicznościach istniejących w tej sprawie – stwierdzenie 

Kolegium wyprowadzone z treści przepisów ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o odpadach, że warunkiem 

zgodności planowanego sposobu gospodarowania odpadami jest dopuszczenie  

na danym terenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, a żadne  

z ustaleń planistycznych dotyczących terenu oznaczonego symbolem „P”  

nie przewiduje prowadzenia na nim samodzielnej wyspecjalizowanej działalności 

gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami. Odnosząc się do tak 

kategorycznie stwierdzonego braku możliwości uwzględnienia wniosku o zezwolenie 

na zbieranie odpadów, wynikającego z nieistnienia w planie miejscowym terenu 

oznaczonego symbolem „O”, a przede wszystkim niedopuszczeniu działalności  

w postaci gospodarowania odpadami na terenie oznaczonym symbolem „P”, Sąd 

wskazał, że rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, przyjmuje symbol „O” dla terenów infrastruktury technicznej  

i gospodarki odpadami nie różnicując – stosownie do przepisów art. 3 pkt 2 i 3 

ustawy o odpadach ani rodzaju gospodarki odpadami ani sposobu gospodarowania 

odpadami. Zdaniem Sądu, argumentacja przedstawiona przez Kolegium – 

niezależnie od zasadności powoływania się na wykładnię dynamiczną (która według 

Sądu powinna być wykorzystywana w sposób, który uwzględni wychowawczą rolę 

prawa także w sferze publicznej) – byłaby słuszna, gdyby ustawodawca sformułował 

w przepisie art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach negatywną przesłankę  
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w ten sposób, że prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami  

jest niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  

a nie wskazując na niezgodność zamierzonego sposobu gospodarowania odpadami 

przepisami prawa miejscowego. Istotne przy tym jest, że do tej kategorii przepisów 

należą również uchwały podejmowane w trybie ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska, które również mogą być 

istotne w sprawach, których przedmiotem jest zezwolenie na zbieranie  

lub przetwarzanie odpadów. Z przedstawioną w tym miejscu analizą obowiązujących 

przepisów prawa miejscowego w relacji do zamierzonego sposobu gospodarowania 

odpadami koresponduje stanowisko Sądu wyrażone w wyroku z dnia 18 lutego  

2016 r. o sygn. akt II SA/Wr 829/15. Dla składu wydającego to orzeczenie nie ulega 

wątpliwości, że sam jedynie brak oznaczenia w planie miejscowym terenu symbolem 

„O” nie stanowi przeszkody dla przyjęcia, że plan miejscowy dozwala  

lub nie zakazuje na danym terenie działalności w zakresie zbierania odpadów.  

W ocenie Sądu, oznaczenie w planie miejscowym terenu symbolem „U” co do 

zasady stanowi wyraźne dopuszczenie działalności z zakresu zbierania odpadów.  

W tym zakresie Sąd powołał się na wyrok NSA w sprawie o sygn. akt II OSK 2389/13 

w nawiązaniu do załącznika sekcja E Działu 38 do rozporządzenia RM z dnia  

29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Odnosząc 

powyższe stanowisko do treści planu miejscowego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r., 

poz. 3982), na którego gruncie została wydana zaskarżona do sądu decyzja,  

który dla terenu objętego wnioskiem – oznaczonego symbolem M/U dopuszcza 

zagospodarowanie działki na cele mieszalne lub usługowe, albo zarówno mieszkalne 

jak i usługowe, przy czym terenów tych nie obejmuje zakaz lokalizacji punktów skupu 

i składowania surowców wtórnych, Sąd uznał za przekonujące stanowisko,  

aby właścicielowi nieruchomości oznaczonej „M/U”, nie odmawiać zezwolenia  

na zbieranie odpadów. Odmienne stanowisko od wyżej zaprezentowanego zawarte 

zostało wyroku z dnia 8 czerwca 2016r. o sygn. akt II SA/Wr 108/16. Sąd przyjmując, 

że skoro konstrukcja miejscowego planu jest determinowana przez powołane wyżej 

rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r., to zgodnie z pkt 7.6 załącznika nr 1  

do tego rozporządzenia, w części tekstowej i graficznej planu tereny przeznaczone 

na „gospodarowanie odpadami” oznacza się symbolem „O”. Wobec tego, wskazując 

na niewątpliwe ustalenie, że analizowany na gruncie tej sprawy plan miejscowy  

(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 40, poz. 899), dla objętej wnioskiem nieruchomości takiego 
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przeznaczenia nie przewidział, Sąd stwierdził, że nie można przypisywać pojęciu 

„usług publicznych lub komercyjnych” takiego znaczenia, które pozwalałoby zaliczyć 

do nich także gospodarowanie odpadami, ponieważ stałoby to w sprzeczności  

z przyjętym sposobem oznaczania poszczególnych przeznaczeń terenów  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem Sądu,  

do „usług publicznych lub komercyjnych” w rozumieniu analizowanego planu 

miejscowego należy rozumieć tylko takie, które nie stoją w sprzeczności  

z podstawowym przeznaczeniem terenu „UM2” i jednocześnie nie wymagałyby 

innego przeznaczenia terenu (oznaczenia go innym symbolem). Podobne 

stanowisko, wskazując na brak ustalenia w planie miejscowym (Dz. Urz. Woj. Doln. 

Nr 9, poz. 92) dla terenu „A7RP” (teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej) odrębnej 

kategorii przeznaczenia „zbiórka odpadów”, wyrażono w wyroku z dnia 28 stycznia 

2016 r., sygn. akt II SA/Wr 757/15.  

Braku podstawy prawnej dla wydania przez organ administracji decyzji  

o nakazie przeniesienia wędrownej pasieki dotyczy wyrok z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

sygn. akt II SA/Wr 120/16. Zdaniem Sądu – w świetle ustalonych okoliczności 

faktycznych, dotyczących przenoszącej się na sąsiednią nieruchomość uciążliwości 

wywołanej przez pszczoły umieszczone w kilkudziesięciu ulach, regulacje zarówno 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

jaki i wydanej przez Radę Miejską uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy, nie przewidują zdolności prawnej  

do prowadzenia przez organ samorządowy postępowania administracyjnego,  

a w konsekwencji wydania decyzji administracyjnej w okolicznościach faktycznych 

rozpoznawanej sprawy. 

Po wyroku TK z dnia 1 lipca 2014 r. o sygn. akt SK 6/12, wykładni 

unormowania zawartego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie 

ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2045), 

zgodnie z którym do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 88 i art. 89 

ustawy zmienianej w art. 29 (a więc ustawy o ochronie przyrody) w brzmieniu 

dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem 

wejścia w życie art. 29 pkt 11 w zakresie art. 88 i art. 89 ustawy zmienianej w art. 29, 

stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że kara pieniężna wymierzona  

na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 29, w brzmieniu nadanym niniejszą 
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ustawą, byłaby względniejsza, dotyczy wyrok z dnia 22 marca 2016 r. o sygn. akt  

II SA/Wr 869/15. Według Sądu, przepis w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 

2015 r. nie może być rozumiany w ten sposób, że do wyżej określonych postępowań 

należy stosować przepisy ustawy o ochronie przyrody w brzmieniu niezgodnym  

z Konstytucją RP. Dotychczasowe przepisy ustawy o ochronie przyrody, które mogą 

być stosowane na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.,  

nie obejmują zatem ówczesnego brzmienia art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1  

o ochronie przyrody, w stosunku do których TK w wyroku z dnia 1 lipca 2014 r.  

o sygn. akt SK 6/12 orzekł, że przez to, iż przewidują one obowiązek nałożenia  

przez właściwy organ samorządu terytorialnego administracyjnej kary pieniężnej  

za usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub zniszczenie przez posiadacza 

nieruchomości drzewa lub krzewu, w sztywno określonej wysokości, bez względu  

na okoliczności tego czynu, są niezgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 

Konstytucji RP. Na podstawie powyższego stanowiska - eliminując z art. 88  

jego ust. 1 pkt 2, a z art. 89 jego ust. 1, co jest również sytuacją opisaną w wyroku 

NSA z dnia 10 grudnia 2014 r. o sygn. akt II OSK 2714/14, w powołanym wyroku 

WSA - stosując obecnie przepisy dotychczasowe - stwierdził wśród nich brak 

unormowań, na podstawie których można byłoby wymierzyć karę pieniężną  

za usunięcie w dniu 1 kwietnia 2009 r. drzew i krzewów bez wymaganego 

zezwolenia, gdyż te, które uprzednio stanowiły taką podstawę, zostały uznane  

za niezgodne z Konstytucją i nie mogą takiej podstawy stanowić. Konsekwencją tego 

jest konieczność umorzenia postępowania w sprawie wymierzenia takiej kary 

pieniężnej. Spojrzeniu z szerzej perspektywy na kwestię kwalifikowania jako 

„względniejsza administracyjna kara pieniężna” w rozumieniu art. 53 ust. 3 ustawy  

z dnia 25 czerwca 2015 r., niż tylko przez możliwość ustalenia na podstawie 

zmienionej treść art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody takiej kary wysokości 

dwukrotnej opłaty, o której mowa w art. 84 ust. 1, w miejsce dotychczas 

obowiązującej trzykrotności tej opłaty, dotyczą dwa wyroki z dnia 25 października 

2016 r. Zdaniem Sądu, oceniając kwestię „względności kary”, należącą  

do problematyki karnistycznej, powinno się kompleksowo uwzględnić i rozważyć 

regulację odnoszącą się do kary i zachowania, którego jest konsekwencją. Istotna 

jest bowiem nie tylko wysokość (wymiar) kary, ale wszystkie uwarunkowania prawne 

z nią związane, mające wpływ na sytuację podmiotu ukaranego, czy adresata kary. 

Sądu nie podzielił więc oceny organów, co do tego że w sprawie nie zaistniały 
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przesłanki do zastosowania przy orzekaniu przepisu art. 89 ust. 6 ustawy o ochronie 

przyrody, zgodnie z którym w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego 

albo nierokującego szansy na przeżycie, złomu lub wykrotu, wysokość 

administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50% (sygn. akt II SA/Wr 526/16). 

Według Sądu, stosownie do treści art. 88 ustawy o ochronie przyrody typizującego  

w ust. 1 sankcjonowane karą pieniężną delikty administracyjne w postaci dokonania 

ubytku w środowisku przyrodniczym poprzez usunięcie drzew lub krzewów,  

albo zniszczenie ich lub zniszczenie terenów zieleni w określony w ustawie sposób, 

w brzmieniu obowiązującym do dnia 27 sierpnia 2015 r., termin płatności kar 

wymierzonych na podstawie ust. 1 odracza się na okres 3 lat, jeżeli stopień 

uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności  

oraz możliwości odtworzenia korony i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania 

w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów (sygn. akt II SA/Wr 531/16). 

W wyroku z 20 stycznia 2016 r. o sygn. akt II SA/Wr 567/15 Sąd sformułował 

tezę na tle sprawy dotyczącej ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

przenikającego do środowiska z terenu zakładu, wedle której orzecznictwo sądowe 

jedynie pozornie formułuje niewykluczającą wyjątków zasadę, że skoro podstawą 

decyzji jest jednorazowe stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

hałasu dla danego terenu, wynikające z pomiarów dokonanych przed wszczęciem 

postępowania, to nie ma potrzeby ponawiania pomiarów w toku postępowania.  

Jest to zasada, od której istnieją wyjątki, albowiem dotychczasowe pomiary powinny 

być zgodne z wymaganiami ustawowymi, a ponadto odpowiednie do stanu 

faktycznego z daty decyzji. Według Sądu, dotychczasowe pomiary powinny dotyczyć 

takiego samego zakładu, tego który istniał w dacie ich przeprowadzenia. Gdy uległ 

zmianie zakład, pomiary stały się nieaktualne i trzeba je ponowić w toku 

postępowania. 

 

Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału III 

W Wydziale III WSA we Wrocławiu na uwagę zasługują następujące sprawy 

zakończone wyrokami w 2016 roku. 

Sprawa o sygn. akt III SA/Wr 951/16 zakończona wyrokiem z dnia 30 sierpnia 

2016 r. dotyczyła kontroli rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego, 
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którego przedmiotem była uchwała Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie wyboru 

trybu i wskazania zasad zbycia udziałów w Spółce Głogowski Szpital Powiatowy. 

Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność tej uchwały. Kontrolując  

to rozstrzygnięcie Sąd nie podzielił argumentacji organu i uchylił to rozstrzygnięcie  

w całości. Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie wskazano w uzasadnieniu wyroku, 

że kluczowe znaczenie dla sprawy ma w szczególności interpretacja art. 6 ust. 4. 

u.d.l., który stanowi, że do spółki kapitałowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1,  

nie stosuje się przepisów o gospodarce komunalnej. Dla celów porządkowych 

wskazano, że art. 6 ust 2. pkt 1 - 3 u.d.l. stanowi, że jednostka samorządu 

terytorialnego może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy między innymi w formie 

spółki kapitałowej. Wyjaśniając rolę regulacji art. 6 ust. 4 u.d.l. przypomniano czego 

ona w istocie dotyczy; mianowicie sprzedaży udziałów w komunalnej spółce z o.o.,  

a więc czynności o charakterze cywilnoprawnym. Przy czym tego charakteru  

nie pozbawia fakt, że w obowiązującym stanie prawnym istnieją regulacje ustawowe 

o charakterze administracyjnym, które w przypadku niektórych stosunków 

cywilnoprawnych nakładają pewne ograniczenia, jeżeli ich stroną jest jednostka 

samorządu terytorialnego. Nie może budzić wątpliwości, że ratio legis ustawy  

o działalności komunalnej jak i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji jest 

wprowadzenie transparentności rozporządzeń majątkowych tych jednostek w trosce 

o zapewnienie maksymalnej gospodarności mieniem komunalnym. Stąd art. 6 ust 4 

u.d.l. ma decydujące znaczenie, czy sprzedaż udziałów spółki z o.o., prowadzącej 

działalność leczniczą, nastąpi jedynie o obowiązujące przepisy prawa cywilnego,  

czy też podlega ona reżimowi ustawy o gospodarce kapitałowej i przez to, w drodze 

odesłania w art. 12 ust 2 u.g.k., również ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji,  

a konkretnie Działowi IV tej ustawy. Analiza językowa i systemowa art. 6 ust. 4 u.d.l. 

prowadzi do wniosku zbieżnego z twierdzeniami Wojewody, że norma prawna 

zawarta w tym przepisie wyłącza stosowanie ustawy o gospodarce komunalnej  

do spółek kapitałowych prowadzących działalność leczniczą. Przez sformułowanie 

„do spółek kapitałowych” należy rozumieć funkcjonowanie tych spółek i ich ustrój. 

Wbrew twierdzeniom strony skarżącej, oznacza to również czynności wspólnika takie 

jak sprzedaż udziałów w spółce, pomimo tego, że prima facie zdają się one być 

czynnościami dokonywanymi poza i niezależnie od spółki. Należy jednak zauważyć, 

że art. 180 § 1 k.s.h., stanowiący o prawie wspólnika do sprzedaży udziałów  

w spółce, został ulokowany w Rozdziale 2 Działu I (spółka z o.o.) Tytułu III (Spółki 
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kapitałowe) zatytułowanym „Prawa i obowiązki wspólników”. Tym samym przepis 

dotyczy również organizacji spółki. Dalej należy stwierdzić, że analiza treści art. 6 

ust. 4 u.d.l. prowadzi do wniosku, że norma prawna zawarta w tym przepisie  

ma charakter meta-prawny. Nie ustanawia ona praw i obowiązków, lecz stanowi 

regułę preferencji określającą, które grupy norm (a konkretnie ustaw) znajdą 

zastosowanie do określonego w niej zakresu zastosowania - komunalnej spółki 

kapitałowej prowadzącej działalność leczniczą. Co więcej adresatem tej normy jest 

każdy kto stosuje ustawę o działalności leczniczej i gospodarce komunalnej. 

Oznacza to, że jakkolwiek art. 6 ust. 4 u.d.l. wyłącza całkowicie wobec komunalnych 

spółek kapitałowych, prowadzących działalność leczniczą, stosowanie ustawy  

o gospodarce komunalnej, również w zakresie art. 12 ust. 2 u.g.k., nakazującego 

sprzedaż udziałów i akcji na zasadach określonych w Dziale IV ustawy  

o komercjalizacji i prywatyzacji, to jednocześnie nie zawiera żadnych zakazów. 

Przepis ten nie ustanawia również zakazu kształtowania innych stosunków prawnych 

na wzór wyłączonych norm, o czym w dalszej części uzasadnienia. 

Wobec niestosowania do sprzedaży udziałów i akcji spółek kapitałowych 

prowadzących działalność leczniczą ustaw o gospodarce komunalnej oraz  

o komercjalizacji i prywatyzacji, można przyjąć, że w istocie w tym przypadku 

obowiązują jedynie zasady wynikające z Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek 

handlowych. Takie stanowisko Wojewody jest jednak uproszczone i prowadzi  

do nieuzasadnionych wniosków, skutkujących unieważnieniem uchwały o trybie 

sprzedaży udziałów w szpitalu przez Radę Powiatu. Należy bowiem zauważyć,  

że skoro do sprzedaży udziałów w szpitalu nie mają zastosowania wymienione wyżej 

dwie ustawy, to w mocy pozostają powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

cywilnego. Otóż wskazać trzeba, że wśród owych przepisów zastosowanie w sprawie 

znajdzie art. 3531 k.c. ustanawiający zasadę swobody umów. W doktrynie  

i w orzecznictwie podkreśla się, że zasada ta przejawia się na dwóch etapach: 

swobody wyboru kontrahenta i swobody uksztaltowania treści stosunku prawnego 

łączącego strony. 

Nie ma w systemie prawa polskiego żadnej normy, która zakazywałaby 

Radzie Powiatu doboru kontrahentów według przyjętych przez siebie kryteriów  

bądź kształtowania stosunku prawnego na określonych przez siebie zasadach,  

o ile nie czyni tego w sposób sprzeczny z właściwością (naturą) stosunku, ustawą  

ani zasadami współżycia społecznego. Nie widać zatem przeszkód, aby ukształtować 
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taki stosunek cywilnoprawny przedmiotowo jak i podmiotowo na wzór procedur 

sprzedaży udziałów w komunalnych spółkach kapitałowych ujętych w ustawie  

o komercjalizacji i prywatyzacji.  

Należy przy tym wskazać, że unieważniona uchwała nie ma charakteru prawa 

miejscowego i jest de facto aktem wewnętrznym o charakterze indywidualnym  

i konkretnym bądź też zawiera normy, których adresatem są jedynie organy Powiatu. 

Stanowi ona bowiem element wewnętrznego procesu decyzyjnego w Powiecie.  

Co więcej, ostatecznie to zarząd powiatu (a ściśle dwaj jego członkowie lub jeden 

członek i jednak osoba upoważniona przez zarząd) jest umocowany do reprezentacji 

powiatu w sprawach majątkowych - składania oświadczeń woli - po uzyskaniu zgody 

w formie uchwały ze strony rady powiatu. Art. 12 ust. 8 lit. g u.s.p. stanowi  

w tym przypadku umocowanie prawne do wydawania przedmiotowej uchwały.  

W istocie zatem uchwała ta stanowi wyraz wewnętrznego samoograniczenia  

albo innymi słowy wyrażenia stanowiska, którego treść wiąże członków zarządu 

powiatu i ogranicza w formułowaniu oświadczeń woli w imieniu powiatu. 

Sprawa o sygn. akt III SA/Wr 1032/16 zakończona wyrokiem z dnia  

24 sierpnia 2016 r. dotyczyła uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego, który odrzucił 

wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego. Sąd stwierdził 

nieważność tej uchwały i w uzasadnieniu wskazał, że cennych wskazań odnośnie 

interpretacji przepisów traktujących o wpisie obywatela do wykazu osób 

udzielających poparcia utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, które - według 

Sądu - trzeba przyjmować jako mające zastosowanie do wykazu osób popierających 

inicjatywę referendum lokalnego, dostarcza powołane w skardze postanowienie Sądu 

Najwyższego z 31 sierpnia 2011 r. (III SW 10/11, publ: OSNP 2012/11-12/15, LEX  

nr 1165782). Orzeczenie to stanowi, że wpis obywatela do wykazu osób 

udzielających poparcia utworzeniu komitetu wyborczego wyborców jest wadliwy 

wtedy, gdy z podanego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania jednoznacznie 

wynika, że nie dotyczy on obywatela oznaczonego numerem PESEL podanym w tym 

wykazie. Przy wykładni przepisów u.r.l. należy zatem przyjmować m.in., że: 1) błędne 

jest wymaganie pełnej czytelności danych osobowych podanych w wykazie poparcia, 

gdyż może to ograniczyć konstytucyjne prawa członka wspólnoty samorządowej 

mającego nieczytelne pismo ręczne; 2) co do nieczytelności wpisów, to jest to 

sprawa w dużej mierze indywidualnych możliwości (percepcji) osób sprawdzających; 
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3) rozważając kwestię czytelności wpisów, przede wszystkim trzeba mieć na uwadze 

cel i funkcje wykazu osób popierających inicjatywę referendum (także warunki,  

w jakich zbierane są często wpisy, tj. np. na ulicy); 4) złożenie podpisu na takim 

wykazie stanowi element obywatelskiego prawa decydowania w drodze referendum; 

5) konstytucyjne prawa obywatela nie mogą być ograniczane przez nadmiernie 

restrykcyjną metodę oceny prawidłowości wpisów w wykazie osób popierających 

inicjatywę referendum; 6) weryfikacja prawdziwości danych osobowych osoby,  

która podpisała się na wykazie, następuje przez ich porównanie z danymi 

wynikającymi z podanego przez tę osobę numeru PESEL, gdyż PESEL każdego 

wyborcy będącego obywatelem polskim oraz pozostałe dane (imię, nazwisko i adres 

zamieszkania) znajdują się w spisie wyborców (art. 18 § 7 Kodeksu wyborczego);  

7) nie chodzi o to, aby osoba odczytująca odręczne wpisy w wykazie poznała 

wyłącznie na ich podstawie imię, nazwisko i adres wyborcy udzielającego poparcia, 

lecz o to, aby mogła ona sprawdzić, czy nie ma istotnych sprzeczności między 

danymi wynikającymi z rejestru wyborców a danymi wskazanymi we wpisie  

do wykazu poparcia; 8) zasadniczym celem tego sprawdzenia danych jest ustalenie, 

czy ten, kto wpisał się do wykazu poparcia, jest w rzeczywistości uprawnionym 

wyborcą, na którego wskazuje numer PESEL zamieszczony w rejestrze wyborców  

i w ten sposób ograniczenie możliwości popełnienia oszustw. Reasumując, 

konstytucyjna ranga prawa członka wspólnoty samorządowej do udziału  

w referendum lokalnym wymaga, aby przepisy - regulującej tę materię - ustawy 

zwykłej interpretować w taki sposób, aby nadmiernym i zbytecznym formalizmem  

nie utrudniać korzystania przez obywatela z tego uprawnienia - także w takim 

zakresie, w jakim uprawnienie to obejmuje prawo do poparcia inicjatywy 

referendalnej, jak to ma miejsce w rozpoznawanej sprawie. 

W konkluzji Sąd stwierdził, że - co do zasady - Rada Powiatu (Komisja 

Doraźna) błędnie (a przynajmniej przedwcześnie), tj. przyjmując zbyt restrykcyjną 

wykładnię art. 14 ust. 4 u.r.l., a przez to naruszając ten przepis, zakwestionowała 

poszczególne pozycje z list poparcia, w sytuacji, gdy np. dysponując numerem 

PESEL (prawidłowo podanym na liście poparcia) kwestionowała wpis poparcia  

z uwagi na niepełny, czy też nie do końca czytelny adres (inne „nieczytelności” 

danych, brak pełnych danych). 

Także w kwestii niepełnej daty poparcia, nazbyt restrykcyjne jest 

kwestionowanie wpisu poparcia tylko z tego powodu, że datę poparcia wpisano  

http://sip.lex.pl/#/dokument/17679859#art(18)par(7)
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z pominięciem roku (np. 16.06.), w sytuacji, kiedy wiadomym jest, że termin  

dla zebrania podpisów jest ściśle określony w art. 14 ust. 1 u.r.l. 

Sprawa o sygn. akt III SA/Wr 359/16 zakończona wyrokiem z dnia  

23 września 2016 r. dotyczyła skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie pozbawienia dróg kategorii dróg 

wojewódzkich. Uchylając tę uchwałę Sąd wskazał, że zastosowanie trybu 

pozbawiania drogi kategorii drogi wojewódzkiej określonego w art. 10 ust. 5a - 5d 

ustawy o drogach publicznych w związku z art. 2 ustawy zmieniającej, tak jak  

w sprawie, wymagało spełnienia łącznie następujących przesłanek: 

1. droga została zaliczona do kategorii drogi wojewódzkiej na podstawie 

uchwały rady gminy podjętej w myśl art. 2 ust. 1 ustawy zmieniającej, 

2. droga nie spełnia wymogów określonych w definicji drogi wojewódzkiej  

(art. 6 ust. 1 ustawy o drogach publicznych), 

3. odcinek drogi wojewódzkiej przeznaczony do pozbawienia jej kategorii jest 

o proporcjonalnej długości do odcinka drogi otrzymanej przez Samorząd 

Województwa i zaliczonej do kategorii dróg wojewódzkich, 

4. poinformowania zarządu powiatu o zamiarze podjęcia uchwały, co najmniej 

na 30 dni przed jej podjęciem. 

Ustawodawca dając więc możliwość Sejmikowi pozbawienia drogi kategorii 

drogi wojewódzkiej, wyznaczył w tej materii pewne granice, wskazał przesłanki 

dokonania takiego działania. Tym samym wykazania, czy faktyczne wystąpiły 

zdarzenia umożliwiające w drodze uchwały pozbawianie drogi kategorii 

wojewódzkiej. Pozbawiając więc wskazane drogi kategorii drogi wojewódzkiej, 

Sejmik winien wykazać zaistnienie powyższych przesłanek zawartych w prawie 

materialnym, że wystąpiły one w odniesieniu do każdej z dróg zawartej w załączniku 

Nr 3 do zaskarżonej uchwały. Stanowisko w tym zakresie winno znaleźć się  

w zaskarżonej uchwale, w jej uzasadnieniu. W zaskarżonej uchwale, brak wykazania 

i udokumentowania, czy drogi (odcinki drogi) pozbawione kategorii drogi 

wojewódzkiej - wyszczególnione w załączniku Nr 3 - zostały wcześniej zastąpione 

drogami nowo wybudowanymi i zaliczone do kategorii drogi gminnej, zgodnie  

z art.10 ust. 5 w wersji przed zmianą ustawy o drogach publicznych, a następnie 

pozbawione kategorii drogi gminnej w trybie art. 2 ust. 1 ustawy zmieniającej. 
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Sprawa o sygn. III SA/Wr 328/16 zakończona wyrokiem z dnia 23 września 

2016 r. dotyczyła odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta 

odmawiającej wymiany prawa jazdy do czasu uzyskania pozytywnego wyniku 

egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Uchylając rozstrzygnięcia organów obu 

instancji Sąd wskazał, że jakkolwiek Kolegium w sposób szeroki wypowiedziało się 

co brzmienia art. 114 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

stanowiącym, że kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega osoba ubiegająca się 

o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego 

była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok, to już jednak umknęło jego uwadze, 

że czym innym jest uprawnienie do kierowania pojazdami, a czym innym dokument 

prawa jazdy, który zaświadcza o posiadaniu niniejszych uprawnień. Tymczasem są 

to dwie różne instytucje. Stąd utraty dokumentu prawa jazdy - w tym również przez 

upływ terminu ważności tegoż dokumentu, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie - 

nie można utożsamiać z samą utratą uprawnień do kierowania pojazdami. W żadnej 

bowiem mierze brak legitymowania się ważnym prawem jazdy z uwagi na upływ 

terminu jego ważności nie oznacza jednoczesnej utraty samych uprawnień  

do kierowania pojazdem, które to kierowca nabył po zdaniu egzaminu i które zostały 

właśnie potwierdzone w dokumencie prawa jazdy, który utracił swoją ważność. 

Sprawa o sygn. akt III SA/Wr 777/16 zakończona wyrokiem z dnia 30 sierpnia 

2016 r. dotyczyła skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej 

Kudowy-Zdroju w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych  

dla realizacji pilotażowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. Stwierdzając 

nieważność części zaskarżonej uchwały Sąd podniósł w uzasadnieniu,  

że zakwestionowany przez organ nadzoru § 1 ust. 3 Załącznika do uchwały stanowił: 

„Budżet Obywatelski Kudowy-Zdroju w budżecie gminy Kudowa Zdrój na 2016 r. 

zostanie ujęty jako rezerwa celowa, która po przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami gminy Kudowa Zdrój zostanie rozdysponowana na konkretne 

zadania”. Z kolei w § 7 ust. 3 Załącznika do uchwały postanowiono, że „W ramach 

Budżetu Obywatelskiego Kudowy–Zdroju zostaną zrealizowane projekty,  

które otrzymają największą ilość głosów, aż do wyczerpania puli środków 

finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski Kudowy-Zdroju. Dla określenia 

wartości projektów stosuje się ostateczne oszacowanie zadań dokonane  

przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Kudowy Zdroju”. Sąd zgodził się  
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z Wojewodą, że powyższe zapisy naruszają zarówno powołany jako podstawa 

przedmiotowej uchwały art. 5a u.s.g., jak również art. 233 pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (…). Niezależnie 

od powyższego słuszne są też zarzuty organu nadzoru dotyczące naruszenia  

przez powyższe zapisy przepisów ustawy o finansach publicznych. Wprowadzenie  

w uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju postanowień narzucających we wskazany 

sposób kształt projektu budżetu gminy, stanowi nieuprawnione wkroczenie  

przez Radę w kompetencje zastrzeżone dla innego organu. Zgodnie bowiem  

z przywołanym w skardze art. 233 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa  

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie 

zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, a więc w tym wypadku - burmistrzowi. 

(…). 

Sąd zgodził się również z organem nadzoru co do tego, że zawarcie  

w uchwale dotyczącej konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego postanowień, 

które przesadzają o tym, w jaki sposób wyniki konsultacji przełożą się na wybór 

konkretnych projektów i zostaną uwzględnione w budżecie gminy, stoi  

w sprzeczności z niewiążącym charakterem konsultacji. W odróżnieniu od takich 

form demokracji bezpośredniej jak np. referendum czy wybory, konsultacje społeczne 

z natury nie wiążą się bowiem z ściśle określonym i zagwarantowanym prawnie 

wpływem mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego na procesy 

decyzyjne tej jednostki. Mają one charakter opiniodawczy, a ich zasadniczym celem 

jest dostarczenie organom samorządowym informacji o potrzebach, preferencjach  

i oczekiwaniach mieszkańców oraz ich zaktywizowanie i zaproszenie do udziału  

w debacie społecznej. W tym sensie proces konsultacji zawsze ma charakter 

subsydiarny w stosunku do podstawowego działania organów wypracowujących 

rozstrzygnięcia. Za zasadne Sąd uznał także zarzuty skargi dotyczące 

nieuprawnionego zawężenia kręgu osób upoważnionych do udziału w konsultacjach 

poprzez wprowadzenie w §3 ust. 1, ust. 2 i §6 ust. 2 Załącznika do uchwały 

dookreślenia „pełnoletni” oraz w dziale dotyczącym przetwarzania danych 

osobowych Załącznika nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju 

na 2016 r. zastrzeżenia „który/a ukończył/a 18 lat” oraz „pełnoletnich”  

(we fragmencie: „Dla ważności zgłoszenia konieczne jest poparcie propozycji 

projektu przez co najmniej dziesięciu (10) pełnoletnich mieszkańców gminy Kudowa-

Zdrój”). Zagadnienie dopuszczalności tego rodzaju ograniczenia kręgu osób 
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mogących brać udział w konsultacjach do pełnoletnich mieszkańców gminy było już 

przedmiotem rozstrzygnięć sądów administracyjnych. W orzeczeniach tych, podobnie 

jak w doktrynie wskazuje się jednolicie, że w delegacji ustawowej art. 5a ust. 2 u.s.g 

nie mieści się ustalanie kategorii podmiotów uprawnionych do udziału  

w konsultacjach. Krąg osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych 

został bowiem określony przez samego ustawodawcę. W art. 5a ust. 1 i ust. 2 u.s.g. 

ustawodawca postanowił, że uprawnionymi do konsultacji są mieszkańcy gminy. (…) 

Za takim szerokim dopuszczeniem mieszkańców do udziału w konsultacjach 

przemawia także przybliżony powyżej ich niewiążący, opiniodawczy i aktywizujący 

charakter. Taka idea i konstrukcja konsultacji wspiera zatem w tym względzie 

ustawową regulację i również każe przyjąć, że w konsultacjach, w tym także 

dotyczących budżetu partycypacyjnego, może wziąć udział każdy mieszkaniec 

chętny i zdolny do wyrażenia swojej opinii. 

 

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. Wśród spraw załatwionych w 2016 r. w dalszym 

ciągu pod względem ilościowym wyróżniały się sprawy z zakresu pomocy społecznej 

i dostępu do informacji publicznej. 

W kategorii spraw dostępu do informacji publicznej przykładowo można 

wymienić następujące kwestie, jakimi zajmował się Sąd: 

- zawarte w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.). odesłanie do pojęcia funkcjonariusza  

w rozumieniu kodeksu karnego jako twórcy dokumentu urzędowego jest 

równoznaczne z przyjęciem założenia, że wszystkie dokumenty podpisane  

przez osoby wskazane w art. 115 par. 13 k.k., stanowią dokumenty urzędowe 

podlegające udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej; 

Dokonując identyfikacji dokumentu, jakim jest dyplom (świadectwo) ukończenia 

studiów podyplomowych, w aspekcie jego wymogów formalnych, wymienionych  

w § 8 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września  
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2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, 

warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów 

podyplomowych (Dz. U. Nr 196, poz. 1167)., stwierdzić należy, że obowiązkowe, 

niezbędne elementy jego treści pozwalają na zakwalifikowanie tego dokumentu  

do kategorii dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 6 ust. 2 u.d.i.p., albowiem 

spełnia on, co do zasady, wszystkie zdefiniowane w tym przepisie ustawowe 

przesłanki (wyrok z dnia 3 grudnia 2015 r. o sygn. akt IV SA/Wr 554/15); 

- kształcenie aplikantów adwokackich przez samorząd adwokacki nie jest objęte 

sferą niepubliczną (prywatną), lecz stanowi realizację ustawowego zadania  

tego samorządu zawodowego, wynikającego z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo  

o adwokaturze w związku z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP. Samorząd zawodowy 

wykonuje zatem w tym zakresie zadania publiczne i wiedza o ich działalności jest 

niewątpliwie informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198  

ze zm.). Zadania publiczne mogą bowiem być wykonywane przez różne podmioty 

niebędące organami władzy i cechuje je nie tylko użyteczność dla ogółu,  

a także sprzyjanie osiąganiu celów określonych w Konstytucji lub w ustawie.  

Umowa, której stronami jest samorząd adwokacki i wicedziekan Okręgowej 

Rady Adwokackiej, zaś jej przedmiotem jest odpłatne przeprowadzenie zajęć  

z aplikantami adwokackimi, zawierana jest w celu realizacji zadania publicznego  

i wskazuje na sposób realizacji tego zadania (wyrok z dnia 20 sierpnia 2015 r.  

o sygn. akt IV SAB/Wr 152/15); 

- fakt nieopublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowego 

funkcjonariusza samorządu gminnego, o którym mowa w art. 24h ust. 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), 

u.s.g., nie oznacza, że nie ma ono waloru jawności, albowiem staje się ono jawne  

z chwilą jego złożenia. W związku z tym może być ono udostępnione na wniosek 

informacyjnie zainteresowanego w trybie art. 10 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej (...). 

Wskazanie podmiotowi żądającemu informacji publicznej strony BIP jako  

jej źródła informacji, gdy informacje zawarte w BIP odnoszą się bezpośrednio  

( wprost) do przedmiotu wniosku, a więc zawierają wszystkie dane istotne z punktu 

widzenia żądającego informacji, jest jednoznaczne z załatwieniem wniosku.  

W przypadku informacji udostępnionej w BIP podmiot zobowiązany nie ma 
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obowiązku dokonywania wydruków z Biuletynu i przesłania żądającemu takich 

informacji (...) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej nie można żądać 

oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy gminnych, bez uprzedniej analizy  

i weryfikacji danych w nich zawartych przez podmioty do tego uprawnione, o których 

mowa w art. 24h ust. 6 w zw. z art. 24h ust. 3 pkt 1-3 u.s.g. (wyrok z dnia  

29 września 2016 r. o sygn. akt IV SAB/Wr 115/16, wyrok nieprawomocny). 

W sprawach z zakresu pomocy społecznej natomiast Sąd zwrócił uwagę  

np. na to, że:  

- wskazany w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.) zbieg uprawnień do określonych w nim 

świadczeń ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy istnieje zbieg uprawnień w sensie 

podmiotowym zarówno co do osoby sprawującej opiekę lub wychowanie jak i osoby 

wymagającej opieki. Innymi słowy przepis art. 27 ust. 5 dotyczy prawa do przyznania 

jednego ze świadczeń rodzinnych na skutek zbiegu uprawnień na podstawie wyboru 

osoby uprawnionej w sytuacji wychowania lub opieki nad tym samym dzieckiem,  

a nie przypadku, gdy istnieje zbieg uprawnień z tytułu wychowywania lub opieki  

nad różnymi dziećmi (wyrok z dnia 23 sierpnia 2016 r. o sygn. akt IV SA/Wr 158/16); 

- przepis art. 31 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1518), jest regulacją szczególną i stanowi podstawę  

do wszczęcia trybu merytorycznej weryfikacji decyzji w sytuacji, w której odmowa 

przyznania świadczenia rodzinnego (lub ustalenia jego wysokości) była wynikiem 

błędu podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. 

Sprostowanie błędu w trybie art. 31 u.ś.r. polega na ustaleniu w drodze decyzji prawa 

do danego świadczenia rodzinnego (lub w określonej wysokości tego świadczenia), 

ze wskazaniem dotychczasowej decyzji zawierającej błąd (...). 

Postępowanie administracyjne w sprawie sprostowania na podstawie  

art. 31 u.ś.r. błędu w decyzji w przedmiocie świadczenia rodzinnego nie jest oparte 

wyłącznie na zasadzie oficjalności. Wyniki językowej wykładni przepisu art. 31 u.ś.r. 

dają podstawę do przyjęcia, że wszczęcie postępowanie administracyjnego  

w sprawie sprostowania w decyzji dotychczasowej rozstrzygnięcia o istocie sprawy  

w przedmiocie świadczenia rodzinnego, będącego następstwem błędu podmiotu 

realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, może nastąpić zarówno  
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na wniosek strony, jak i z urzędu (wyrok z dnia 29 grudnia 2016 r. o sygn. akt  

IV SA/Wr 263/16, wyrok nieprawomocny). 

Nadal najczęściej powtarzającymi się uchybieniami organów 

administracyjnych były naruszenia przepisów art. 7, art. 77 i art. 107 § 3 k.p.a. 

Skutkowały one z reguły uchyleniem zaskarżonych decyzji i decyzji organów  

I instancji, jako że niewyjaśnienie istotnych okoliczności sprawy mogło mieć wpływ  

na wynik sprawy. 

Sąd zwracał też uwagę na konstrukcję decyzji administracyjnej zastanawiając 

się np., czy wskazanie rozstrzygnięcia może nastąpić w dowolnym fragmencie 

decyzji. Sąd uznał, że nie jest obojętne, w którym miejscu dokumentu  

przy redagowaniu decyzji administracyjnej powinno znaleźć się jej rozstrzygnięcie 

(osnowa, sentencja), a więc wypowiedź organu o prawach i obowiązkach strony 

(stron). Wymogu z art. 107 § 1 k.p.a. w części dotyczącej obowiązku zawarcia  

w decyzji rozstrzygnięcia o istocie sprawy, nie spełnia odwołanie się do treści 

uzasadnienia decyzji, nie jest bowiem dopuszczalne rozstrzyganie o uprawnieniach 

lub obowiązkach strony w uzasadnieniu podjętego aktu z pominięciem samego 

rozstrzygnięcia jako istotnego elementu treści decyzji. Natomiast brak rozstrzygnięcia 

nie pozwala na uznanie danego aktu (pisma) za decyzję administracyjną (wyrok  

z dnia 17 grudnia 2015 r. o sygn. akt IV SA/Wr 390/15). 
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