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Informacja o działalności 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu 

za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku 

 

 

CZĘŚĆ I 

OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM  

 

1. Podstawy prawne i zakres działania Kolegium 

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (dalej jako 

Kolegium) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych 

(aktualnie: Dz. U. z 2018 r. poz. 570) oraz rozporządzenia uzupełniające przepisy tej ustawy. Zgodnie 

z wyżej wymienioną ustawą, samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia 

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu 

terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań 

wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (aktualnie Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1257, z późn. zm.), dalej jako „k.p.a.”, oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), dalej jako „o.p.” Kolegium orzeka również w innych sprawach 

na zasadach określonych w odrębnych ustawach.  

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów 

odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz. 1925), powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, 

trzebnicki, wołowski, wrocławski wraz z gminami objętymi tym obszarem oraz miasto na prawach 

powiatu - Wrocław.  

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, członkowie Kolegium związani są 

wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

Kolegium jest państwową jednostką budżetową. 

 

2. Obsada kadrowa Kolegium  

2.1. Kolegium składa się z 47 członków: 17 etatowych i 30 pozaetatowych (na 30 mandatów). 

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie: 

wyższe prawnicze: 16 wyższe administracyjne: 1 

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie: 

wyższe prawnicze: 20 wyższe administracyjne: 15 wyższe inne: 2 

Wśród członków Kolegium 4 osoby miały tytuł naukowy doktora habilitowanego, 7 osób tytuł 

naukowy doktora, 10 osób ukończyło aplikację radcowską, a 4 ukończyło aplikację sędziowską. 

2.2. Biuro Kolegium, licząc z Głównym Księgowym, składało się z 13 osób, z których wszystkie 

miały wyższe wykształcenie. W skład Biura wchodzą:  

- Kierownik Biura, 

- Główny Księgowy, 

- pracownik służby informatycznej, 

- 9. starszych inspektorów (1 osoba na umowę zastępstwa),  

- inspektor.  

 

3. Lokal i wyposażenie Kolegium  
Siedziba Kolegium mieści się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 

przy pl. Powstańców Warszawy nr 1, w pomieszczeniach użyczonych Kolegium przez Wojewodę 

Dolnośląskiego. Wyposażenie Kolegium w pomieszczenia pracownicze było wystarczające na koniec 

2017 r. Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny ocenić należy jako zdecydowanie 

zadowalający, przy obecnym zakresie zadań Kolegium. 
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CZĘŚĆ II 

WPŁYW SPRAW 

 

1. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją:           5820 
w tym spraw: 

1.1. pozostałych w ewidencji z okresu poprzedniego (łącznie sprawy administracyjne  

i sprawy z zakresu opłat za użytkowanie nieruchomości gruntowych:                           543   

1.2. wpływ spraw w roku objętym informacją:                                                              5277  

 

2. Rodzaje spraw, które wpłynęły w roku objętym informacją: 

 

2.1. Liczba spraw administracyjnych ogółem:                                                           4226  

Lp. Określenie rodzaju sprawy Liczba 

spraw 

1. objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej  813 

2.  działalność gospodarcza 0   

3.  planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 383  

4.  pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oświata 

(stypendia, pomoc materialna itd.), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne 
1687     

5.  gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie), przekształcanie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne 
177   

6.  ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i utrzymanie porządku 

i czystości w gminach 
190 

7. prawo wodne 24 

8.  rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo  48 

9. handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 110 

10. prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy 329  

11. prawo górnicze i geologiczne 0 

12. egzekucja administracyjna  61 

13. inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII k.p.a. 404  

 

2.2. Liczba spraw podlegających rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.), dalej jako 

p.p.s.a.:                                                                                                                   547 

 

2.3. Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste:    504 

 

2.4. Liczba postanowień sygnalizacyjnych:                                                           0 

 

 

CZĘŚĆ III 

ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH 

 

1. Liczba spraw załatwionych ogółem w roku objętym informacją:                                          4889 

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia Liczba 

spraw 

1.  akty wydane przez Kolegium jako organ II instancji,  

w tym: akty wydane przez Kolegium w trybie art. 127 § 3 k.p.a. oraz jako organ 

II instancji zgodnie z art. 221 o.p.: 67 

2779 

 

2. akty wydane przez Kolegium jako organ I instancji:  1085 

3.  postanowienia wydane przez Kolegium w wyniku rozpatrzenia zażaleń/ponagleń 

na bezczynność organu,  

w tym: uznające zażalenia/ponaglenia za uzasadnione: 21 

80 

4. akty wydane przez Kolegium po rozpatrzeniu w trybie p.p.s.a. 505 

5. pozostałe: 440 
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1.1. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez Kolegium jako organ II instancji: 

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia Liczba 

spraw 

1. decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. oraz art. 

233 § 1 pkt 1 o.p.): 
1096 

2. decyzje uchylające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz 

uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 

k.p.a. oraz art. 233 § 1 pkt 2a o.p.): 

471 

3. decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego 

rozpatrzenia (art. 138 § 2 k.p.a. oraz art. 233 § 2 o.p.): 
854  

4. decyzje umarzające postępowanie odwoławcze (art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. oraz art. 233 

§ 1 pkt 3 o.p.): 
50 

5. pozostałe  308 

 

1.2. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez Kolegium jako organ I instancji: 

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia Liczba 

spraw 

1. postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organu właściwego do 

jego przeprowadzenia (art.150 § 2 k.p.a. oraz art. 244 § 2 o.p.):  
0 

2. postanowienia o odmowie wznowienia postępowania (art. 149 § 3 k.p.a. oraz art. 242 

§ 3 o.p.):  
5 

3. decyzje i postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności 

decyzji (art. 61a k.p.a. oraz art. 165a § 3 o.p.): 
22 

4. decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje 

stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 56 - 

158 k.p.a. oraz art. 247 - 251 o.p.): 

125  

5. decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 158 § 1 k.p.a. oraz art. 

248 § 3 o.p.): 
42 

6. decyzje odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania (art. 151 k.p.a. 

oraz art. 245 o.p.): 
0 

7. decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające 

wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa wydane po wznowieniu 

postępowania(art. 151 k.p.a. oraz art. 245 o.p.)  

0 

8 decyzje umarzające postępowanie prowadzone w I instancji przez Kolegium 

(art. 105 § 1 k.pa. oraz art. 208 o.p.) 
92 

9. pozostałe  799 

 

2. Liczba spraw administracyjnych pozostałych do załatwienia przez Kolegium w roku objętym 

informacją:                                                                                                     302 
 

CZĘŚĆ IV 

 

ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

 

1. Liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste załatwionych w roku objętym informacją 

ogółem:                                                                                            511 
w tym ugody - 1 

 

2. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń Kolegium:                82 
 

3. Liczba spraw pozostałych do załatwienia przez Kolegium:          118 
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CZĘŚĆ V 

SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 
 

1. Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie p.p.s.a.: 
Liczba spraw w roku objętym informacją ogółem:                                  505 

w tym : 

1.1. Liczba skarg na decyzje, sprzeciwów od decyzji i skarg na postanowienia Kolegium skierowanych do 

WSA w roku objętym informacją, ogółem:                                              437 

- wskaźnik „zaskarżalności”:                                                                     15,72% 

 

1.2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku objętym informacją, ogółem:  

                                                                                                                     11 
 

1.3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a., 

ogółem:                                                                                                        21 

 

1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowanych przez 

Kolegium w roku objętym informacją do Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

ogółem:                                                                                                         36 

 

1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym przepisami p.p.s.a., 

skierowanych do WSA, ogółem:                                                                    0 

 

2. Skargi na akty i czynności Kolegium rozpatrzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 

prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacją 
 

Liczba orzeczeń WSA w roku objętym informacją ogółem:                                                        374 

w tym : 

Lp. Rodzaj rozstrzygnięcia Liczba 

spraw 

1.  Skargi na decyzje, sprzeciwy od decyzji i skargi na postanowienia, rozpoznane 

przez Sąd,  

w tym: uwzględnienie skargi: 56   

366 

2.  Skargi na bezczynność Kolegium rozpoznane przez Sąd,  

w tym: uznające skargi za uzasadnione: 1 
8 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE I WNIOSKI 

 

1. Wybrane problemy z orzecznictwa Kolegium  

 

UWAGI PORZĄDKUJĄCE 

 

1. Jeżeli nie wskazano innego miejsca publikacji, powoływane orzeczenia sądowe zamieszczone są 

w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.  

2. Źródła prawa podawane są według stanu na koniec 2017 r., chyba że co innego wynika z kontekstu 

omawianej kwestii. 

3. Wykaz skrótów wspólnych: 

 k.c. - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z. 2017 r. poz. 459, z późn. zm.);  

 k.k. - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204; aktualnie: z późn. 

zm.); 

 Kolegium - Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu; 

 k.p.a. - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1257; aktualnie: z późn. zm.); 
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 k.p.c. - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1822, z późn. zm.; aktualnie: Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.); 

 k.w. - ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.; 

aktualnie: Dz. U. z 2018 r. poz.618 ); 

 NSA - Naczelny Sąd Administracyjny; 

 o.p. - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.); 

 SN - Sąd Najwyższy; 

 TK lub Trybunał - Trybunał Konstytucyjny; 

 WSA - Wojewódzki Sąd Administracyjny. 

 

ORDYNACJA PODATKOWA  

 

1. Kwestie proceduralne  

1.1. Wznowienie postępowania podatkowego 

Problem, z którym spotkało się Kolegium w roku 2017 dotyczył ogólnie rzecz ujmując, dużych 

jednostek pomocniczych organu - in concreto prezydenta miasta. Według ustaleń kontroli podatkowej 

z 2016 r., podatnik w złożonej w 2004 r. informacji podatkowej wadliwie oznaczył przedmioty 

opodatkowania: jeden z obiektów budowlanych sklasyfikował jako wiatę, czyli budowlę, podczas gdy 

obiekt ten był budynkiem, związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Takie ustalenie 

doprowadziło do wznowienia kilku postępowań podatkowych, w tym za rok 2012, oraz - z powołaniem 

m. in. art. 240 § 1 pkt 5 o.p. (wyjście na jaw istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub 

nowych dowodów istniejących w dniu wydania decyzji nieznanych organowi, który wydał decyzję) - 

uchylenia wcześniejszej decyzji wymiarowej i orzeczenia o nowej (większej) wysokości zobowiązania 

w podatku od nieruchomości. Kolegium, w trybie odwoławczym, decyzję tę utrzymało w mocy (SKO 

4011/488/16/17). Dopiero na etapie skargi do sądu administracyjnego podatnik powołał się na decyzję 

z 2006 r., mocą której przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków (z założeniem 

kartoteki budynkowej), według której owa „wiata” została już wtedy sklasyfikowana jak budynek. Dział 

„podatkowy” urzędu miejskiego nie dysponował tą decyzją (Kolegium oczywiście też nie) 

w postępowaniu wznowieniowym. Jednak z obiektywnego (zewnętrznego) punktu widzenia organem 

podatkowym był prezydent miasta, jednocześnie pełniący funkcję organu geodezyjnego (miasto na 

prawach powiatu). Nie było zatem podstaw do wznowienia postępowania w sprawie podatkowej. Brak 

przepływu informacji między działem „podatkowym” i działem „geodezyjnym” nie stanowił tu żadnego 

usprawiedliwienia. Podobny problem może stać się udziałem kolegiów także, a może zwłaszcza, 

w przypadkach nietożsamości organu podatkowego i organu geodezyjnego. 

1.2. Treść żądania a przedmiot postępowania podatkowego – analiza przypadku 

W postępowaniu z wniosku o zmianę imienia, a ściślej dodania drugiego imienia, kierownik urzędu 

stanu cywilnego poinformował wnioskodawcę o możliwości zwolnienia z obowiązku poniesienia opłaty 

skarbowej od tej czynności urzędowej, pod warunkiem, określonym w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.): przedstawienie 

zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Jednak wnioskodawca 

najpierw, w dniu 22 czerwca 2017 r., dokonał zapłaty kwoty 37 zł tytułem opłaty skarbowej, a dopiero 

dzień później wystąpił o zwolnienie z opłaty „za wydanie decyzji o uzupełnieniu danych w dowodzie 

osobistym”, informując że nie korzysta ze wsparcia finansowego ośrodka pomocy społecznej. Decyzją 

z dnia 26 czerwca 2017 r. dokonano wnioskowanej przez zmiany (dodania) imienia. Po czym podanie 

złożone dnia 23 czerwca 2017 r. przekazane zostało do wydziału podatków i opłat urzędu miejskiego jako 

wniosek o zwrot wpłaconej opłaty skarbowej. Organ pierwszej instancji odmówił zwrotu opłaty 

skarbowej, wywodząc brak ku temu podstaw prawnych. W rozpatrzeniu odwołania Kolegium uchyliło 

zaskarżoną decyzję w całości, z przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia (SKO 4013/11/17). 

Kolegium spostrzegło wstępnie, że instytucję prawną zwolnienia od opłaty skarbowej normują przepisy 

art. 7 ustawy o opłacie skarbowej, natomiast instytucję prawną zwrotu opłaty skarbowej normują przepisy 

art. 9 tej ustawy. Są to dwie, odrębne instytucje prawne, stosowane w różnych stanach faktycznych 

i z zastosowaniem niejednakowych przesłanek. Nie wolno przeto na podstawie wniosku oznaczonego 

jako żądanie zwolnienia od opłaty skarbowej prowadzić postępowania i wydać decyzji w przedmiocie 

zwrotu takiej opłaty (i odwrotnie). Przedmiot żądania, jakiego realizacji od organu administracji 

publicznej oczekuje osoba składająca podanie określa ta właśnie osoba – wnioskodawca. W omawianym 

przypadku wnioskodawca swoje żądanie sformułował następująco: „Proszę o zwolnienie mnie z opłaty 

…”. Na żadnym etapie postępowania nie zmienił tak sformułowanego żądania.  Nie wiadomo zatem 
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dlaczego organ pierwszej instancji zakwalifikował treść wniosku jako żądanie zwrotu opłaty skarbowej 

(podobnie zresztą jak – wcześniej - kierownik urzędu stanu cywilnego). W opisanej sprawie istotny był 

jeszcze jeden wątek. W świetle powołanych uregulowań wnioskodawcy w istocie nie przysługiwało 

uprawnienie ani do zwolnienia, ani do zwrotu opłaty skarbowej. Jednak Kolegium zwróciło uwagę na 

fragment podania z dnia 23 czerwca 2017 r., w którym wnioskodawca twierdził, że drugie imię, o którego 

wpis się ubiegał, zamieszczone było „we wszystkich mych dokumentach (…), a w dowodach osobistych 

było do 2002 r. i przy wyrabianiu kolejnego zniknęło”. Nie można więc było wykluczyć i takiej 

ewentualności, że wnioskodawca domagał się zastosowania wobec niego wyłączenia z opłaty skarbowej, 

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o opłacie skarbowej [dokonanie czynności urzędowej i wydanie 

zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je 

zmieniono]. Gdyby hipotetycznie przyjąć, że wnioskodawca miał rację, wówczas celowe stałoby się 

rozważenie kwestii nadpłaty, z zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej.   

1.3. Pozostawienie podania bez rozpatrzenia, z uwagi na brak adresu elektronicznego 

pełnomocnika - analiza przypadku 

Organ podatkowy orzekł o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o umorzenie zaległości z tytułu 

podatku od nieruchomości, z uwagi na niewskazanie przez profesjonalnego pełnomocnika adresu 

elektronicznego w treści pełnomocnictwa szczególnego, a brak ten nie został uzupełniony pomimo 

wezwania. Kolegium, uchylając opisane postanowienie (SKO 4011/481/17) wskazało, że tryb 

przewidziany w art. 169 § 1 o.p. dotyczy uzupełnienia podania wnoszonego przez pełnomocnika, do 

którego to podania nie dołączono pełnomocnictwa lub dołączono pełnomocnictwo z brakami. 

W literaturze prawniczej do braków formalnych, które rodzą obowiązek organu podatkowego do 

wezwania wnioskodawcy celem ich usunięcia na podstawie art. 169 § 1 o.p., należy zaliczyć tylko te 

braki, które uniemożliwiają nadanie podaniu właściwego biegu [zob.: B. Adamiak (w:) B. Adamiak, 

J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2016, s. 901]. 

W przypadku pozostałych braków powinien znaleźć zastosowanie tryb wezwania z art. 155 § 1 o.p. 

Przepis ten daje organom podatkowym możliwość wzywania strony lub innej osoby do dokonania 

określonej czynności, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia 

sprawy. Wezwanie w trybie art. 155 o.p. służy do tego, aby nadać postępowaniu podatkowemu 

prawidłowy bieg i zakończyć je we właściwych terminach. Wyjaśnienie kwestii udziału pełnomocnika 

w sprawie można uznać za czynność niezbędną do nadania prawidłowego biegu postępowania 

i właściwego rozstrzygnięcia sprawy [zob.: L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX]. Do 

braków formalnych podania, uzupełnianych w trybie art. 169 § 1 o.p., nie można zaliczyć braku 

wskazania adresu elektronicznego w pełnomocnictwie udzielonym pełnomocnikowi profesjonalnemu. 

Nie niweczy on bowiem skutków pełnomocnictwa i nie stanowi przeszkody w prowadzeniu 

postępowania. Podkreślić należy, że przewidziany w art. 138c § 1 o.p. wymóg wskazania 

w pełnomocnictwie adresu elektronicznego nie dotyczy istoty stosunku pełnomocnictwa. Wiąże się 

natomiast z, przewidzianą w art. 144 § 5 o.p., zasadą doręczania pism pełnomocnikom profesjonalnym za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kolegium w pełni podzieliło zaprezentowane w tym 

przedmiocie stanowisko NSA wyrażone w wyroku z dnia 22 marca 2017 r., I GSK 166/17, zgodnie 

z którym „brak formalny w pełnomocnictwie w postaci niepodania przez profesjonalnego pełnomocnika 

adresu elektronicznego, co stanowi naruszenie art. 138c § 1 O.p., nie podlega usunięciu na zasadach 

określonych w art. 169 § 1 O.p. i to niezależnie od tego, czy pełnomocnictwo złożono razem, czy też 

odrębnie z podaniem. W takim przypadku zastosowanie może znaleźć art. 155 § 1 O.p.” Odnośnie do 

doręczania w takim przypadku pism pełnomocnikowi profesjonalnemu Sąd wyjaśnił: „Niewskazanie 

adresu elektronicznego przez pełnomocnika profesjonalnego w żadnej mierze nie stanowi przeszkody 

w doręczaniu takiej osobie pism przez organ podatkowy. W takim przypadku należy bowiem zastosować 

art. 144 § 3 O.p. Przepis ten posługuje się dosyć szerokim znaczeniowo pojęciem problemów 

technicznych, które to problemy, co należy podkreślić, uniemożliwiają organowi podatkowemu 

doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Problemy techniczne uniemożliwiające 

organowi podatkowemu doręczenie pisma mogą dotyczyć zarówno organu podatkowego, jak i adresata. 

Wydaje się również, że w zakresie pojęcia problemów technicznych mieści się także nieprzystosowanie 

techniczne organu podatkowego lub adresata do doręczania pism za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w tym także nieposiadanie adresu elektronicznego. W konsekwencji mając na uwadze 

postanowienia art. 138c § 1 O.p. oraz art. 144 § 3 i 5 O.p. brak wskazania w pełnomocnictwie 

szczególnym adresu elektronicznego przez pełnomocnika profesjonalnego nie sposób zaliczyć do braków, 

które uniemożliwiają nadanie podaniu właściwego biegu”. 
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1.4. Pełnomocnictwo 

W 2017 r. pełnomocnicy „przeoczali” przepisy dotyczące pełnomocnictw, z Rozdziału 3a o.p., choć 

weszły one w życie od dnia 1 lipca 2016 r. Dotyczyło to także profesjonalnych pełnomocników, którzy 

„standardowo” dołączali do akt pisma zwane „pełnomocnictwami”, nieodpowiadające wymogom 

stawianym pełnomocnictwom szczególnym i ogólnym przez unormowania art. 138a - 138o o.p. 

i rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa 

szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń (Dz. U. poz. 2330). Zmuszało to Kolegium do wzywania 

pełnomocników do usunięcia braków, co zbędnie, acz koniecznie, przedłużało postępowania 

odwoławcze. 

 

2. Zobowiązania podatkowe: oprocentowanie nadpłaty przy wykonaniu decyzji nieostatecznej - 

analiza przypadku 
Spór w opisywanej sprawie dotyczył przyczynienia się organu podatkowego do powstania przesłanki 

uchylenia wydanej przez niego decyzji, a w konsekwencji przesądzenia czy podatnikowi przysługuje 

uprawnienie do otrzymania oprocentowania nadpłaty - zwróconej zresztą przez organ podatkowy na 

podstawie art. 77 § 1 pkt 1 o.p. - od dnia jej powstania. Kolegium, orzekając co do istoty sprawy (SKO 

4011/580/16/17), nie zgodziło się z organem podatkowym, że wyłączną przesłanką powstania nadpłaty 

było przedawnienie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2009 r. Nadpłata 

powstała z uwagi na wykonanie zobowiązania wynikającego z wadliwej decyzji podatkowej, a wadliwość 

to była wynikiem działania organu pierwszej instancji. Przyczyną uchylenia decyzji określającej 

wysokość zobowiązania podatkowego, której wykonanie doprowadziło do powstania nadpłaty, było 

naruszenie obowiązków organu, a nie przedawnienie zobowiązania podatkowego. Skoro organ na 

podstawie nieostatecznej decyzji wszczął postępowanie egzekucyjne celem wyegzekwowania 

zobowiązania w wysokości wyższej od należnej, to ponosi pełne ryzyko skutków późniejszego uchylenia 

tej decyzji i powstania nadpłaty. Należy mieć na względzie, że oprocentowanie nadpłaty ma niwelować 

negatywne skutki związane z niemożnością dysponowania przez podatnika kwotą nadpłaty wpłaconą na 

skutek działania organów podatkowych. Oprocentowanie nadpłaty pełni funkcję odszkodowawczą 

tj. naprawienia szkody w zakresie utraconych korzyści (lucrum cessans). Stwierdzić zatem należy, że 

uwzględnienie żądania podatnika realizowało tę zasadę (por. wyroki NSA: z dnia 1 czerwca 2016 r., 

II FSK 1454/14 i z dnia 26 lipca 2016 r., II FSK 196/15; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 26 października 

2016 r., I SA/Gd 652/16; wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3 grudnia 2008 r., I SA/GL 780/08).  A zatem 

zasadne było uznanie, że stronie przysługuje oprocentowanie nadpłaty od dnia powstania nadpłaty do 

dnia jej zwrotu. 

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM PODATEK ROLNY  

 

1. Podatek od nieruchomości 

1.1. Stawka podatkowa dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez osobę fizyczną – 

analiza przypadku 

Podatnik domagał się „zmiany sposobu naliczania podatku od nieruchomości”, wywodząc że 

posiadany przez niego budynek uzyskał status domu pomocy społecznej, wpisanego do rejestru domów 

pomocy społecznej. W korekcie informacji w sprawie podatku od nieruchomości wykazał ten budynek 

jako mieszkalny oraz grunt, na którym posadowiony jest budynek jako pozostały i oczekiwał 

zastosowania stawki z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, z późn.)
1
 - w odniesieniu do budynku (przewidzianej dla 

budynków mieszkalnych lub ich części), oraz z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c) – w odniesieniu do gruntu 

(przewidzianej m. in. dla gruntów pozostałych). Kolegium, za organem pierwszej instancji, nie podzieliło 

takiego zapatrywania podatnika na stawki właściwe w tej sprawie. Kolegium spostrzegło, że pojęcie 

„budynek mieszkalny” - użyte w art. 5 ust.1 pkt 2 lit. a) u.p.o.l., wielokrotnie było przedmiotem rozważań 

zarówno w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, jaki i w literaturze prawniczej. W uchwale z dnia 

1 lipca 2002 r., FPK 2/02 NSA stwierdził, że o zaliczeniu budynku do kategorii budynków mieszkalnych 

decyduje kryterium zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych właściciela i osób mu bliskich 

(podobnie WSA w Warszawie w wyroku z dnia 26 stycznia 2004 r., III SA 1314/03). W literaturze 

przedmiotu zwraca się jednak uwagę, że samo kryterium wykorzystywania budynku na cele mieszkalne 

nie jest wystarczające do uznania budynku za mieszkalny. Na rodzaj danego budynku powinny 

                                                                 
1 Dalej jako „u.p.o.l.” 
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wskazywać informacje pochodzące z zasobu geodezyjno-kartograficznego, dokumentacji budowlanej, 

a w razie ich braku opinia biegłego (zob.: L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i opłaty samorządowe, wyd. 

2, Warszawa 2005, s. 200-208), bowiem dane wykazane w ewidencji gruntów i budynków - zgodnie 

z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2001) - wiążą organy podatkowe (por. też: uchwała 7 sędziów NSA z dnia 27 kwietnia 2009 r., 

II FPS 1/09 oraz uchwała 7 sędziów NSA z dnia 18 listopada 2013 r., II FPS 2/13), acz nie bezwzględnie 

(zob. wyroki NSA: z dnia 11 lipca 2012 r., II FSK 2632/10, z dnia 6 września 2016 r., II FSK 881/16, 

z dnia 20 grudnia 2016 r., II FSK 2521/16). Kolegium nie negowało, powoływanych przez podatnika, 

zapisów ewidencji gruntów i budynków (w tym kartoteki budynków), według których grunt 

skalsyfikowany był jako inne tereny zabudowane (Bi), a budynek jako mieszkalny.  Co więcej, budynek 

pełnił funkcję domu pomocy społecznej, w którym zamieszkują pensjonariusze, otrzymujący 

zakwaterowanie, wyżywienie oraz inne usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, zaś zgodnie z Polską 

Klasyfikacją Obiektów Budowlanych
2
, w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, 

z późn. zm.) budynek pełniący funkcję domu pomocy społecznej stanowi budynek mieszkalny. Według 

PKOB budynki domów opieki zalicza się do budynków mieszkalnych (dział 11, symbol 1130), w klasie 

budynków zbiorowego zamieszkiwania, natomiast tereny mieszkaniowe to grunty niewchodzące w skład 

działek siedliskowych, zajęte pod budynki zaliczone w PKOB do działu 11 - budynki mieszkalne (Lp. 12 

załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 r., z późn. zm.). W związku 

z tym przedmioty opodatkowania mają charakter mieszkalny, a nie związany z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3, w związku z ust. 2a pkt 1 u.p.o.l.  Jednak 

w przypadku wykazania, że budynek mieszkalny (jego część) jest zajęty na prowadzenie działalności 

gospodarczej [art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) u.p.o.l.], wówczas nie można doń zastosować stawki właściwej dla 

budynków mieszkalnych (ze skutkiem dla opodatkowania gruntu, z którym budynek jest związany). Jak 

wyjaśnił WSA w Lublinie, w wyroku z dnia 24 marca 2017 r., I SA/Lu 23/17: „Ustalenie, że budynek 

mieszkalny jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, sprowadza się do stwierdzenia, że 

konkretny rodzaj działalności gospodarczej jest prowadzony w danym budynku mieszkalnym. Zwykle 

wiąże się z tym ustalenie, że budynek służy wykonywaniu działalności gospodarczej, z wyłączeniem 

innych funkcji. W budynku tym muszą być zatem wykonywane konkretne czynności, powodujące 

dokonanie zamierzonych celów lub osiągnięcie konkretnego rezultatu, związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. Czynności te muszą być wykonywane w sposób trwały i tak, że w zasadzie 

wykluczają możliwość wykorzystania budynku w celach zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. (…) 

W sytuacji, kiedy wypełnianie przez budynek funkcji mieszkalnej wynika z tego, że udzielenie 

pensjonariuszom domu opieki zakwaterowania przez przedsiębiorcę jest jednym z wielu elementów 

składających się na działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu domu opieki, to wówczas 

funkcja mieszkalna budynku, wynikająca z istoty działalności gospodarczej przedsiębiorcy, nie wyłącza 

możliwości ustalenia, że budynek mieszkalny jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej”. 

Według ustaleń poczynionych w opisywanej sprawie, podatnik prowadzi działalność gospodarczą pod 

firmą „dom pomocy społecznej (…)”, sklasyfikowaną jako „pozostała pomoc społeczna 

z zakwaterowaniem” (PKD 87.90Z). W takiej sytuacji okoliczność, że budynek mieszkalny spełnia 

funkcję mieszkalną nie oznacza, że nie został on zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, 

ponieważ właśnie spełnianie funkcji mieszkalnej przez ten budynek jest niezbędne do zajęcia go na 

prowadzenie takiego rodzaju działalności gospodarczej jaką jest prowadzenie pomocy społecznej 

(por. również: wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2012 r., I SA/Gd 440/12). 

1.2. Stawka podatkowa dla części budynku, w której udzielane są świadczenia 

fizjoterapeutyczne - analiza przypadku 

Właścicielem budynku niemieszkalnego jest przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie 

naprawy maszyn. W 2015 r. poszerzył zakres działalności o działalność fizjoterapeutyczną 

i paramedyczną. Część budynku od dnia 1 stycznia 2016 r., na podstawie umowy świadczenia usług (a od 

dnia 1 czerwca 2016 r. na podstawie umowy najmu), użytkowała firma, w której właściciel obiektu 

zobowiązał się udostępnić w swojej siedzibie miejsce niezbędne do świadczenia umowy, a firma 

zobowiązała się wykonywać usługi rehabilitacyjne i masaże lecznicze. Zgodnie z wpisem do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej firma prowadzi 

działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność fizjoterapeutyczna. Jest także wpisana do 

                                                                 
2 Dalej jako „PKOB”. 
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Księgi Rejestrowej podmiotów leczniczych jako prowadząca fizjoterapię, fizykoterapię, kinezyterapię, 

krioterapię, masaż leczniczy i poradnię rehabilitacyjną. Także od dnia 1 stycznia 2016 r. druga firma, na 

podstawie umowy najmu, zajmuje inną część tego samego budynku, z wyposażeniem do celów 

związanych z prowadzeniem usług fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych i leczniczych, a na podstawie 

umowy o świadczenie usług zobowiązała się świadczyć na rzecz przedsiębiorcy usługi rehabilitacyjne 

i masaż leczniczy. Także ta firma przedmiot działalności i miejsce jej prowadzenia ujawniła we wpisie do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Zdaniem organu 

podatkowego cały budynek należało opodatkować do dnia 31 maja 2016 r., tj. od dnia wejścia w życie 

ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994), według stawki jak dla 

budynków związanych z działalnością gospodarczą, bowiem właścicielem budynku jest przedsiębiorca, 

a stawkę preferencyjną zastosować dopiero od dnia 1 czerwca 2016 r. do części budynku, wynajętej przez 

osobę udzielającą świadczeń fizjoterapeutycznych. Kolegium orzekło co istoty sprawy odmiennie niż 

organ podatkowy (SKO 4011/156/17). Zdaniem Kolegium, obie ww. część budynku były przez cały 

2016 r. związane z działalnością w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i zajęte przez podmioty 

udzielające tych świadczeń, co uzasadniało zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej, ustalonej 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) u.p.o.l. Dla jej zastosowania konieczne jest wyłącznie łączne spełnienie obu 

przesłanek statuowanych powołanym przepisem, a zatem – w tym przypadku - część budynku ma być 

związana z działalnością w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 

o działalności leczniczej tj. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1638, z późn. zm.) i zajęta przez podmiot udzielający takich świadczeń. Obie ww. firmy 

wykonywały w 2016 r. działalność leczniczą i udzielały świadczeń zdrowotnych. Kolegium spostrzegło 

jeszcze, że okoliczność, iż pierwsza z tych firm zajmowała część budynku na podstawie umowy 

świadczenia usług, a nie na podstawie umowy najmu, nie stanowi przeszkody do uznania, że było zajęcie 

celem prowadzenia działalności w zakresie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) 

u.p.o.l., bowiem ustawodawca nie określił żadnych szczegółowych przesłanek warunkujących takie 

uznanie, tym zastrzeżeń co do tytułu prawnego korzystania z nieruchomości. Brak jest więc podstaw do 

zawężenia tych tytułów wyłącznie do umowy najmu, zwłaszcza w świetle zasady swobody umów 

statuowanej w art. 353¹ k.c. Treść umowy świadczenia usług wskazywała niedwuznacznie, że wolą stron 

było świadczenie przez firmę usług rehabilitacyjnych i masaży leczniczych w części budynku 

udostępnionej przez właściciela. 

1.3. Faktyczna a normatywna powierzchnia pomieszczeń o wysokości w świetle od 1,40 m 

do 2,20 m - analiza przypadku 

W trybie wznowienia postępowania podatnik żądał weryfikacji decyzji ostatecznej, ustalającej 

podatek od nieruchomości, „w związku z ujawnieniem innych wysokości pomieszczeń piwnicznych 

istniejących w dniu wydania decyzji niż przyjętych w decyzji do ustalenia podatku”. Utrzymując w mocy 

odmowną decyzję, Kolegium (SKO 4011/20/17) stwierdziło, że nie została spełniona przesłanka 

z art. 240 § 1 pkt 5 o.p. Oględziny nieruchomości i zeznania świadków wykazały, że w części 

pomieszczeń piwnicznych budynku dokonano obniżeń wysokości kondygnacji za pomocą różnego 

rodzaju płyt i powierzchni drewnianych, poniżej wysokości 2,20 m, a powyżej wysokości 1,40 m, 

natomiast strop wciąż znajduje się powyżej tych zamontowanych płyt i powierzchni drewnianych, co 

oznacza, że obniżenie nie ma wpływu na ustalenie „wysokości kondygnacji w świetle”, skutkujące 

zaliczeniem powierzchni użytkowej do opodatkowania w 50% (art. 4 ust. 2 u.p.o.l.).  

1.4. Odpowiedzialność solidarna   

Trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że od dnia 14 lipca 2017 r. weszły w życie zmiany w zakresie 

odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe, wprowadzone ustawą z dnia 25 maja 2017 r. 

o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym 

(Dz. U. poz. 1282). Do art. 3 u.p.o.l. został dodany ustęp 6 stanowiący: „Zasady odpowiedzialności 

solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której mowa w ust. 4, nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku 

współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolnionych od podatku od nieruchomości albo nie podlega temu 

podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach lub 

posiadaczach, którzy podlegają podatkowi od nieruchomości oraz nie są zwolnieni od tego podatku, w 

zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.” Istotą 

wprowadzonej zmiany jest uwzględnienie, w przypadku obowiązku podatkowego o charakterze 

solidarnym sytuacji, w której jeden ze współwłaścicieli lub współposiadaczy korzysta ze zwolnienia 

podatkowego lub jest wyłączony z opodatkowania. Obowiązek podatkowy ciąży wówczas jedynie na 

współwłaścicielach niezwolnionych z obowiązku zapłaty podatku, a kwota zobowiązania podatkowego 

odpowiada łącznemu udziałowi tych współwłaścicieli w prawie własności. Przyjęta zmiana przepisów ma 
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m. in. zapobiegać sytuacji, kiedy organy podatkowe nakazywały zapłatę całego podatku temu ze 

współwłaścicieli, który nie podlegał zwolnieniu z opodatkowania.   Opisana regulacja nie znalazła jeszcze 

praktycznego zastosowania w orzecznictwie Kolegium w 2017 r. Jednak należy zwrócić uwagę na 

potencjalne problemy orzecznicze, wynikające z faktu wprowadzenia zmian w trakcie roku podatkowego. 

Podatnicy mogą bowiem zweryfikować od dnia 1 sierpnia 2017 r. swoje rozliczenia, z uwzględnieniem 

pomniejszenia wysokości zobowiązania o część przypadającą na podmiot zwolniony lub niepodlegający 

opodatkowaniu. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej 

sprowadzi się to do korekty deklaracji na 2017 r. i złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Problem 

pojawi się w przypadku osób fizycznych, którym zobowiązanie podatkowe ustalono w formie decyzji 

(art. 21 § 1 pkt 2 o.p.). Decyzje te są zapewne ostateczne i mogą być wzruszone wyłącznie w trybach 

nadzwyczajnych. Tymczasem obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości wzruszenia decyzji 

ostatecznej, która w chwili wydania była prawidłowa, a jej wadliwość wynikła ze zmiany przepisów 

prawa. Wydaje się, że najbardziej właściwym do wzruszenia decyzji w takim przypadku byłby tryb 

zmiany decyzji określony w art. 254 o.p. Jednak zastosowanie tego trybu budzi wątpliwości, bowiem 

przewiduje on zmianę decyzji ostatecznej przez organ, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła 

zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego, 

a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego 

obowiązujących w dniu wydania decyzji. Powołany przepis wskazuje na „okoliczności faktyczne”, 

tymczasem zmiana przepisu prawa jest „okolicznością prawną”. Zasadniczo pojęcia „stan faktyczny” 

i „stan prawny” są w orzecznictwie rozumiane w sposób odmienny, choć co do istoty mieszczą się 

w szerszym pojęciu „zdarzenia” mającego wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. A zatem, 

podchodząc do zmiany przepisów prawa w trakcie roku podatkowego jak do „zdarzenia mającego wpływ 

na wysokość zobowiązania podatkowego”, można by przyjąć, że organy podatkowe mogą zmienić 

decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2017 r., 

w związku ze zmianą stanu prawnego w zakresie solidarnego obowiązku podatkowego, z zastosowaniem 

art. 254 o.p.  

 

2. Podatek rolny. Łączne zobowiązanie pieniężne 

Kolegium w kilku sprawach oceniło jako niedopuszczalną (i to kategoriach rażącego naruszenia 

prawa) sytuację, w której organ podatkowy wydał w tym samym dniu dwie decyzje ustalające 

w identyczne sposób łączne zobowiązanie pieniężne i skierował je odrębnie do dwojga współwłaścicieli 

gospodarstwa rolnego.  Stosownie do art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1892)
3
, osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie 

podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący 

przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania 

podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy 

w jednej decyzji (nakazie płatniczym), z zastrzeżeniem ust. 2, zgodnie z którym, łączne zobowiązanie 

pieniężne należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się 

w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który 

wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli (posiadaczy). W przypadku decyzji wymiarowej 

w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzję (nakaz płatniczy) wystawia się zatem na 

któregokolwiek ze współwłaścicieli, zaś doręczenie jej jednemu z nich skutkuje, że zobowiązanymi 

solidarnie są wszyscy współwłaściciele (postępowanie wyjaśniające prowadzi się oczywiście z udziałem 

wszystkich współwłaścicieli). Ustawodawca posługując się w art. 6c ust. 2 u.p.r. terminem „wystawia”, 

nakazuje w przypadku współwłasności lub współposiadania – wystawienie i doręczenie nakazu tylko 

jednemu ze współwłaścicieli (posiadaczy). Wybór organu podatkowego co do podmiotu, na który 

zostanie wydany nakaz jest ograniczony wtedy, gdy tylko jeden ze współwłaścicieli (posiadaczy) 

prowadzi gospodarstwo rolne w całości. W powiązaniu z tym unormowaniem pozostaje art. 92 op., który 

stanowi, że jeżeli, zgodnie z ustawami podatkowymi, podatnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

zobowiązania podatkowe, a zobowiązania te powstają w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, 

odpowiedzialnymi solidarnie są podatnicy, którym doręczono decyzję ustalającą wysokość zobowiązania 

podatkowego (jest to treść § 1 art. 92 o.p.). Następnie jednak w § 2 art. 92 o.p. zawarte zostało 

rozwiązanie, w myśl którego przepisu § 1 nie stosuje się do zobowiązań podatkowych pobieranych 

w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. W tym przypadku zasady odpowiedzialności solidarnej 

stosuje się z chwilą doręczenia decyzji (nakazu płatniczego) osobie, na którą, zgodnie z odrębnymi 

                                                                 
3 Dalej jako „u.p.r.” 
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przepisami, wystawia się decyzję (nakaz płatniczy). Organy podatkowe przeoczyły przepis art. 6c u.p.r., 

i w konsekwencji w obrocie znajdowały się dwie takie same decyzje, wbrew jednoznacznej treści tego 

unormowania. Dla powstania odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe wystarczające 

było doręczenie decyzji (nakazu płatniczego), którejkolwiek z osób będących współwłaścicielami 

przedmiotów opodatkowanych w ten sposób. Organ nie tylko, że nie musi ale nie powinien wydawać 

takiej decyzji wszystkim osobom, na których ciążył obowiązek podatkowy, a przez to ciążyło też 

zobowiązanie podatkowe tak ustalone (zob. jeszcze: wyrok WSA w Lublinie z dnia 26 sierpnia 2016 r., 

I SA/Lu 650/15). 

 

NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE 

 

1. Zmiany w ustawodawstwie - ulgi w spłacie  

1.1. Ustawa o finansach publicznych 

W 2017 r. - na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych 

(Dz. U. poz. 659)
4
 - znowelizowano m. in. przepisy dotyczące udzielania ulg w spłacie niepodatkowych 

należności budżetowych. W poprzednim stanie prawnym ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
5
 w zakresie przesłanek stosowania ulg odsyłała, na mocy 

art. 67, do odpowiedniego stosowania art. 67a § 1 o.p., co oznaczało, że kryteriami (przesłankami) były: 

ważny interes zobowiązanego lub/i interes publiczny. Po nowelizacji ustawodawca zamieścił przesłanki 

udzielania ulg w spłacie bezpośrednio w ustawie o finansach publicznych, różnicując je - w art. 64 ust. 1 - 

je ze względu na rodzaj udzielanej ulgi (w zaskakująco wielu przypadkach organy pierwszej instancji 

przeoczyły tę nowelizację, pomimo sformułowanej w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy zmieniającej zasady 

jedności procesu). Co równie ważne, zmieniły się uregulowania dotyczące zasad udzielania ulg 

podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Ustawodawca zrezygnował z zawężenia katalogu 

niepodatkowych należności publicznoprawnych, z tytułu których przedsiębiorca może ubiegać się 

o udzielenie ulgi. W poprzednim stanie  prawnym  były to jedynie należności wymienione w art. 60 

pkt 1-6 u.f.p., a aktualnie art. 64 ust. 2 u.f.p. odnosi ulgi pełnego katalogu należności, o których mowa 

w art. 60. 

1.2. Administracyjne kary pieniężne 

Trzeba też dostrzec, że wpływ na postępowania w zakresie udzielania ulg w spłacie niepodatkowych 

należności budżetowych będą miały - wprowadzone z dniem 1 czerwca 2017 r. ustawą z dnia 7 kwietnia 

2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 935) - zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego. W wyniku nowelizacji do Kodeksu 

dodano Dział IVa „Administracyjne kary pieniężne”, gdzie w art. 189k uregulowano zasady i przesłanki 

udzielania ulg w spłacie należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących m. in. 

niepodatkowe należności budżetowe. W 2017 r. Kolegium nie orzekało na kawie tych przepisów. 

 

2. Ulgi w spłacie opłat rocznych z tytułu trwałego wyłączenia gruntów rolnych z produkcji 

rolniczej - analiza przypadku 

Opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej stanowią w myśl art. 22b ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) dochody 

województwa. Odmawiając przedsiębiorcy umorzenia takiej należności organ pierwszej instancji 

stwierdził, że nie ziściły się przesłanki umorzenia, określone w art. 12 ust. 16 i 17 ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych. Orzekał jednak przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, a Kolegium już 

po jej wejściu w życie. Kolegium stwierdziło (SKO 4031/12/17), że w świetle art. 60 pkt 7 u.f.p. 

niepodatkowymi należnościami budżetowymi o charakterze publicznoprawnym są m.in. dochody 

pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw, a więc 

też opłaty roczne określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  Mocą ustawy zmieniającej 

od dnia 28 kwietnia 2017 r. zmianie uległy zasady udzielania podmiotom prowadzącym działalność 

gospodarczą ulg w spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 60 u.f.p., a więc również z tytułu 

przedmiotowych opłat rocznych. Między innymi, zgodnie z aktualną treścią art. 64 ust. 1 pkt 2 u.f.p. 

należności, o których mowa w art. 60, właściwy organ może na wniosek zobowiązanego: a) umarzać 

w całości - w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym, 

b) umarzać w części, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, 

w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego. Z tym, że w przypadku zobowiązanego 

                                                                 
4 Dalej jako „ustawa zmieniająca”. 
5 Dalej jako „u.f.p.” 
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prowadzącego działalność gospodarczą - na zasadach określonych w art. 64 ust. 2. Oznacza to, że 

w aktualnie obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość zastosowania dla podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą, określonej w ustawie o finansach publicznych ulgi w postaci 

umorzenia należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i na zasadach tej ustawy, a nie 

wyłącznie według reguł ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 

1. Zmiany w ustawodawstwie 

W roku 2017 r. nie było tak istotnych zmian w ustawodawstwie dotyczącym planowania 

i zagospodarowania przestrzennego, jak miało to miejsce w latach poprzednich, natomiast potencjalnie 

istotne znaczenie miała nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, dokonana ustawą z dnia 

7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 935), wprowadzająca szereg uregulowań mogących znaleźć zastosowanie 

w postępowaniu lokalizacyjnym, np. mediacje, ponaglenie czy rozwiązania dotyczące możliwości 

przeprowadzenia przez organ drugiej instancji postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do 

rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 i 3 k.p.a.), czy jeszcze - w przypadku decyzji kasacyjnej - możliwość 

zawarcia w decyzji wytycznych w zakresie wykładni przepisów. Trzeba jednak zauważyć, że o ile strony 

postępowań korzystały już z instytucji ponaglenia, to jednak z uwagi na stosunkowo długi czas trwania 

postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, nadal do Kolegium 

trafiały przede wszystkim sprawy wszczęte jeszcze pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów, 

a z racji niezakończenia ich decyzją ostateczną, miały do nich zastosowanie, na mocy art. 16 powołanej 

ustawy zmieniającej, przepisy Kodeksu w brzmieniu dotychczasowym.  

 

2. Ustalenie warunków zabudowy  

2.1. Warunki braku zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne - analiza 

przypadku 

Z powodu poziomu cen obowiązujących dla gruntów położonych w granicach administracyjnych 

miast oraz atrakcyjności koncepcji posiadania własnego domu poza miastem, istotnym zainteresowaniem 

inwestorów cieszą się grunty położone w niedalekiej odległości od miasta, w satelickich wsiach, 

skomunikowane z miastem, które pełni funkcję centrum życiowego inwestorów. Są to grunty rolne, 

nierzadko klas bonitacyjnych I-III, a więc użytków gruntowych, z woli ustawodawcy, podlegających 

szczególnej ochronie. Na tle tej tendencji w budownictwie ujawniły się istotne trudności w wykładni 

przepisu art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
6
. Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy jest 

możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia warunków wskazanych w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 u.p.z.p. 

Jednym z nich jest istnienie stanu, w którym teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną 

przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa 

w art. 88 ust. 1. Realizacja inwestycji budowlanej na gruntach rolnych dopuszczalna jest więc m. in. 

w przypadku, gdy teren planowanej inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Szczegółowe regulacje, wskazujące jakie grunty 

rolne wymagają zgody na zmianę przeznaczenia zawarte są w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). Zgodnie z jej art. 3 ust. 2 pkt 1, ochrona gruntów 

rolnych i leśnych polega m. in. na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne. 

W myśl art. 6 ust. 1, na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty 

oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku - inne grunty o najniższej 

przydatności produkcyjnej. Nie zawsze plany inwestycyjne uwzględniają to założenie, dlatego wnioski 

o ustalenie warunków zabudowy dotyczą często nie tylko gruntów o glebach w klasach bonitacyjnych 

IV i niższych, ale i niejednokrotnie I-III, a więc klas szczególnie chronionych. Ochrona ta przejawia się 

w przyjęciu rozwiązania, że co do zasady, przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych 

stanowiących użytki rolne klas I-III, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Stosownie 

do art. 7 ust. 2a powoływanej ustawy, nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw 

rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas 

                                                                 
6 Dalej jako „u.p.z.p.” 
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I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki: 1) co najmniej połowa powierzchni każdej 

zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy; 2) położone są w odległości nie większej 

niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.); 3) położone są 

w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222); 4) ich powierzchnia nie przekracza 

0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części. 

W rozpatrywanej przez Kolegium sprawie, teren planowanej inwestycji stanowiły w całości grunty rolne 

klasy III b, dla których nie została wyrażona zgoda na przeznaczenie na cele nierolnicze, dlatego 

konieczne było zbadanie, czy spełniają one wskazane wyżej warunki zmiany ich przeznaczenia, bez 

konieczności uzyskiwania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Kolegium stwierdziło, że 

definicje „zwartej zabudowy” oraz „obszaru zwartej zabudowy”, konieczne dla ustalenia spełnienia 

przesłanki, o której mowa w art. 7 ust. 2a pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zawiera 

art. 4 pkt 29 i pkt 30 tej ustawy. I tak przez „zwartą zabudowę” należy rozumieć zgrupowanie nie mniej 

niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi 

największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m. Z kolei „obszar zwartej 

zabudowy” jest to obszar wyznaczony przez obwiednię prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrznych 

krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po zewnętrznych granicach działek, na 

których położone są te budynki, jeśli ich odległość od tych granic jest mniejsza niż 50 m. Kolegium 

wywiodło, że spójnik „lub” w definicji obszaru zwartej zabudowy wyraża tzw. alternatywę nierozłączną 

(zwykłą). Połączenie nią dwóch zdań oznacza, że powstałe w ten sposób zdanie złożone będzie 

prawdziwe wówczas, gdy zostanie spełnione przynajmniej jedno ze zdań składowych, choć spełnione 

mogą być również oba te zdania (por.: Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2002, s. 79). Innymi 

słowy, zdanie złożone połączone spójnikiem alternatywy nierozłącznej jest prawdziwe, gdy prawdziwe 

jest pierwsze ze zdań składowych, albo prawdziwe jest drugie z tych zdań, jak również wtedy, gdy 

prawdziwe są oba te zdania jednocześnie. Użycie w analizowanym przepisie spójnika „lub” uznać należy 

za jak najbardziej zasadne. Skoro ustawodawca przewidział dwa sposoby wyznaczania obwiedni, 

uzależnione od usytuowania istniejącego budynku względem granic działki, to w praktyce wystąpić mogą 

przypadki, gdy obwiednia wyznaczana będzie tylko według pierwszego albo tylko drugiego sposobu, ale 

także przypadki zastosowania obu tych sposobów łącznie (gdy zwartą zabudowę tworzyć będą budynki 

położone zarówno w odległości mniejszej, jak i większej niż 50 m od granic działek). Niedopuszczalne 

jest natomiast utożsamianie spójnika „lub” z koniunkcją i stosowanie w każdym przypadku obu 

sposobów wyznaczania obwiedni, bez względu na to, w jakiej odległości leży konkretny budynek od 

granicy działki. Kolegium wywiodło także, że wybór sposobu poprowadzenia obwiedni determinowany 

jest położeniem budynków. Nie jest on natomiast uzależniony od swobodnego wyboru dokonanego przez 

organ lokalizacyjny czy przez inwestora. W rozpatrywanej sprawie wszystkie budynki składające się na 

zwartą zabudowę zlokalizowane były na stosunkowo niewielkich działkach, przez co ich odległość od 

granic tych działek była mniejsza niż 50 m. W takim przypadku obwiednia powinna zostać 

poprowadzona po granicach tych działek. Nieuprawniona jest natomiast w takiej sytuacji argumentacja, 

że użycie spójnika alternatywy nierozłącznej obliguje organ administracyjny do poprowadzenia obwiedni 

także w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi budynków. Taka interpretacja art. 4 pkt 30 ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych byłaby dopuszczalna tylko wówczas, gdyby ustawodawca użył 

w tym przepisie spójnika koniunkcji (np. „i”, „oraz”, „a także”).  

2.2. Lokalizacja miejsc postojowych poza terenem zainwestowania - analiza przypadku 

Cechą charakterystyczną warunków miejskich, szczególnie nasiloną w dużych aglomeracjach, 

o wysokim stopniu zurbanizowania, jest głęboki deficyt miejsc postojowych. Nie zawsze jego 

uzupełnienie jest możliwe poprzez zobowiązanie inwestora do zapewnienia - w ramach realizowanej 

inwestycji - ich odpowiedniej liczby na terenie objętym zainwestowaniem. Problem jest szczególnie 

widoczny, nie w przypadku realizacji nowych inwestycji kubaturowych, lecz wówczas, gdy zamierzenie 

inwestycyjne obejmuje wyłącznie zmianę sposobu użytkowania już funkcjonującego lokalu lub budynku, 

a brak jest możliwości wygospodarowania większej liczby miejsc postojowych, niż pozostawało do 

dyspozycji przed wnioskowaną zmianą. Szczegółowy sposób zapisywania ustaleń decyzji lokalizacyjnej 

określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń 

i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji 

o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589). Stosownie do treści § 4 pkt 6 tego rozporządzenia, 

ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji zapisuje się poprzez określenie dostępu do drogi 

publicznej oraz wymaganej ilości miejsc parkingowych. Nie budzi zatem wątpliwości, że organ ma 
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obowiązek wskazać liczbę miejsc parkingowych. Rozporządzenie oraz ustawa nie wskazują jednak, 

w jaki sposób należy wyliczyć wskaźnik miejsc parkingowych. Pozostawione to zostało uznaniu organu, 

który biorąc pod uwagę, charakter inwestycji oraz całokształt sprawy ustala wiążąco liczbę miejsc 

parkingowych. W rozpatrywanej przez Kolegium sprawie chodziło o zmianę zagospodarowania terenu, 

polegającą na zmianie sposobu użytkowania części lokalu mieszkalnego na gabinet weterynaryjny. Organ 

lokalizacyjny ustalił liczbę miejsc parkingowych na poziomie dwóch miejsc parkingowych dla funkcji 

mieszkalnej oraz jednego miejsca parkingowego dla funkcji usługowej. Dodatkowo organ ustalił, że 

miejsca parkingowe należy zlokalizować na terenie planowanej inwestycji (1 m.p.) oraz na parkingu 

strzeżonym przy ulicy poza terenem planowanego zainwestowania (2 m.p.). Zdaniem Kolegium, takie 

ustalenia były zgodne z prawem i wyczerpywały potrzeby miejsc parkingowych. Z akt sprawy wynikało, 

że gabinet weterynaryjny będzie miał powierzchnię 18,30 m
2
. Kolegium uznało, że liczba miejsc 

postojowych w pełni odpowiada wymogom dla takiej inwestycji. Doświadczenie życiowe nie wskazuje 

na potrzebę zwiększenia tej liczby. Po pierwsze, powierzchnia gabinetu nie dopuszcza możliwości 

przyjmowania jednocześnie kilku pacjentów. Po drugie, tego rodzaju usługi są obecnie najczęściej 

umawiane telefonicznie, na określoną godzinę, a sporadyczne, nagłe wypadki nie mogą uzasadniać 

nakładania obowiązków nieproporcjonalnych do inwestycji. Po trzecie, bardzo często da się zauważyć, że 

gabinety weterynaryjne są lokalizowane w centrum miasta, w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej 

oraz jednorodzinnej i charakteryzują się znikomymi uciążliwościami w zakresie ruchu drogowego oraz 

potrzeb parkingowych. Te okoliczności, poparte doświadczeniem życiowym, nie pozwalają nakładać na 

inwestora obowiązków parkingowych nieproporcjonalnych do zakresu i charakteru inwestycji. Także 

ustalenie związane z lokalizacją miejsc postojowych nie naruszało przepisów prawa. Jest rzeczą 

oczywistą, że przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego zapewnienie potrzeb miejsc 

parkingowych może być niemożliwe. Jest to trend coraz bardziej zauważalny, szczególnie w dużych 

miastach, gdzie możliwości parkingowe w ścisłym centrum zostały wyczerpane i zapewnienie miejsc 

parkingowych wiąże się koniecznością najmu miejsc parkingowych na wyznaczonych parkingach, 

niejednokrotnie znacznie odległych od lokalu usługowego. Blokowanie możliwości zmiany sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego tylko ze względu na brak możliwości lokalizacji miejsc parkingowych 

bezpośrednio przy obiekcie, przeczyłoby istocie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Z tego względu nie jest wykluczone zapewnienie miejsc parkingowych poza terenem 

inwestycji. Kolegium podkreśliło, że ta problematyka była przedmiotem analizy sądów 

administracyjnych. W wyroku z dnia 10 marca 2016 r., II OSK 1736/14 NSA wyraźnie podkreślił: 

„§ 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich 

usytuowanie nie określa, w jaki sposób inwestor zobligowany jest do zapewnienia miejsc postojowych. 

(…) wykładnia tego przepisu nie pozwala na przyjęcie, że w każdym przypadku obowiązkiem inwestora 

jest zaprojektowanie tych miejsc na terenie działki inwestycyjnej. (…) W niniejszej sprawie nie może 

ujść uwadze, że inwestycja zrealizowana w obecnym kształcie nie posiada miejsc parkingowych na 

terenie własnej działki. Przyjęcie zatem zasady, że każda ingerencja w obiekt wymagająca pozwolenia na 

budowę (nawet przebudowa fragmentu budynku w sposób, który może wyodrębnić dodatkowy lokal 

mieszkalny w tej samej bryle) wymaga zaprojektowania obligatoryjnie miejsc postojowych na terenie 

działki inwestora, prowadziłoby do nadmiernego ograniczenia prawa własności i wolności budowlanej. 

(…) Konkludując, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wykładnia § 18 ust. 1 warunków 

technicznych pozwala na przyjęcie, że w szczególnych okolicznościach urządzenie miejsc postojowych 

może nastąpić na innej działce niż działka inwestycyjna. Ustawodawca wskazał wszak, że miejsca te 

mają być urządzone stosownie do przeznaczenia i sposobu zabudowy. Jeśli zatem zabudowa ta żadną 

miarą nie pozwala na takie zagospodarowanie działki, które umożliwi realizację miejsc postojowych, to 

dopuszczalne jest ich usytuowanie na innej nieruchomości. Warunkiem spełnienia tego obowiązku, jak 

wskazuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych, jest aby miejsca te miały charakter trwały”. Co 

prawda, powołany wyrok dotyczył wykładni § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), ale w pełni należy go odnosić do ustalenia warunków 

zabudowy. Proces inwestycyjny jest ze sobą ściśle powiązany i nie wolno na jego poszczególnych 

etapach odmiennie interpretować przepisów. W rozpatrywanej przez Kolegium sprawie także odległość 

miejsc postojowych od terenu inwestycji nie mogła być przeszkodą dla decyzji pozytywnej. Odległość 

500 m nie jest odległością, która by realnie nie pozwalała na powiązanie miejsc postojowych z terenem 

inwestycji, w szczególności, gdy inwestor planuje miejsce postojowe na terenie inwestycji przeznaczyć 

dla funkcji usługowej. W rezultacie, dla funkcji mieszkaniowej miejsca postojowe będą zlokalizowane na 

parkingu. Nie można więc podnosić zarzutu nierealności korzystania z tych miejsc parkingowych. 
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W ocenie Kolegium, przedłożona do akt sprawy umowa najmu gwarantowała trwałość tych miejsc, 

co zresztą nie jest badane na etapie ustalania warunków zabudowy. 

  

3. Opłata jednorazowa
7
 

3.1. W warunkach określonych w art. 87 ust. 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

W myśl art. 87 ust. 3a u.p.z.p., jeżeli uchwalenie planu miejscowego nastąpiło po dniu 31 grudnia 

2003 r. w związku z utratą mocy przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony 

przed dniem 1 stycznia 1995 r., przepisu art. 37 ust. 1 zdanie drugie ustawy, w odniesieniu do wzrostu 

wartości nieruchomości, nie stosuje się, o ile wartość nieruchomości określona przy uwzględnieniu 

przeznaczenia terenu ustalonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym 

przed dniem 1 stycznia 1995 r. jest większa, niż wartość nieruchomości określona przy uwzględnieniu 

faktycznego sposobu jej wykorzystywania po utracie mocy tego planu. W takim przypadku wzrost 

wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 4, stanowi różnicę między wartością 

nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu planu 

miejscowego a jej wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu ustalonego w planie 

miejscowym uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r. Przytoczone unormowania - co należy 

podkreślić - przewidują określone zasady wyceny nieruchomości i jednocześnie nie przewidują 

możliwości odstąpienia od tych zasad. Jak podkreśla się wyraźnie w orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym, w przypadku, gdy przed wejściem w życie obowiązującego planu 

miejscowego uchwalonego po dniu 31 grudnia 2003 r. obowiązywał plan miejscowy uchwalony przed 

dniem 1 stycznia 1995 r., który utracił moc obowiązującą z upływem 2003 r., co powoduje, że pomiędzy 

obowiązywaniem obu planów zaistniała luka czasowa, dopuszczalność pobrania renty planistycznej 

wymaga określenia wartości nieruchomości: po pierwsze, według jej przeznaczenia w nowym planie 

miejscowym, po drugie, według przeznaczenia w starym planie miejscowym oraz po trzecie, według 

faktycznego sposobu jej wykorzystywania w okresie luki czasowej pomiędzy obowiązywaniem obu 

planów [zob.: wyrok WSA w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2013 r., I SA/Gd 33/13 (LEX nr 1324496)]. 

Tymczasem w praktyce w wielu sprawach z zakresu opłat jednorazowych rzeczoznawcy majątkowi „idą 

na skróty” i arbitralnie, bez uzasadnienia, tj. wyceny przeprowadzonej zgodnie z regułami procesu 

szacowania wartości nieruchomości, określają, często w jednym zdaniu, która z tych wartości jest 

wyższa, a która jest niższa.  

3.2. Przy potencjalnej możliwości wykorzystania (zagospodarowania) nieruchomości 

W sprawach z zakresu opłat jednorazowych padał w 2017 r. zarzut nieuwzględnienia w procesie 

wyceny potencjalnej możliwości uzyskania dla określonego terenu decyzji ustalającej warunki zabudowy 

i zagospodarowania. Kolegium nie uwzględniało tego zarzutu. Przepisy art. 37 ust. 1 i art. 87 ust. 3a 

u.p.z.p precyzyjnie określają sposób ustalania przeznaczenia nieruchomości. Generalnie, w sytuacji 

zmiany obowiązującego na danym terenie planu miejscowego albo zastąpienia go nowym planem, 

wartość nieruchomości określa się z uwzględnieniem przeznaczenia terenu w dotychczasowym planie. 

Natomiast w sytuacji, kiedy nowy plan miejscowy obejmuje teren, na którym bezpośrednio przed 

wejściem w życie nowego planu plan miejscowy nie obowiązywał, wówczas wartość nieruchomości 

określa się z uwzględnieniem faktycznego sposobu wykorzystania nieruchomości [por. przykładowo: 

wyrok WSA w Krakowie z dnia 5 lipca 2013 r., II SA/Kr 1472/12 (LEX nr 1350456)]. Przy czym – jak 

podkreślił NSA w wyroku z dnia 27 listopada 2014 r., II OSK 1146/13 (LEX nr 1615888) - przez 

faktyczny sposób wykorzystywania nieruchomości w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym należy rozumieć wyłącznie stan rzeczywisty nieruchomości przed uchwaleniem planu, 

a nie potencjalne możliwości jej zagospodarowania. Pojęcia „faktyczne wykorzystanie terenu” nie można 

utożsamiać z potencjalnym, hipotetycznym wykorzystaniem terenu. W konsekwencji skoro w okresie 

„bezplanowym” właściciel (użytkownik wieczysty) nie dysponował decyzją o warunkach zabudowy to 

brak jest podstaw do doszukiwania się innego przeznaczenie terenu niż rzeczywisty sposób jej 

wykorzystania [wyrok WSA w Gliwicach z dnia 23 maja 2014 r., II SA/Gl 6/14 (LEX nr 1522567)].  

3.3. Przy zbyciu części nieruchomości uprzednio podzielonej 

Problem w 2017 r. stanowiło też właściwe określenie przez rzeczoznawców majątkowych przedmiotu 

wyceny w sytuacji, kiedy na dzień wejścia w życie planu miejscowego, z którym powiązano obowiązek 

w postaci renty planistycznej, istniała nieruchomość, która następnie została podzielona geodezyjnie, 

a przedmiotem zbycia była tylko jej części. Kolegium konsekwentnie wyjaśniało, że jedną z przesłanek 

                                                                 
7 Zobacz jeszcze niżej: Gospodarka nieruchomościami. Opłaty adiacenckie. Zmiany w ustawodawstwie. Wycena nieruchomości 

(uwagi tam zawarte dotyczą też opłaty jednorazowej). 
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koniecznych ustalenia opłaty jednorazowej jest zbycie nieruchomości przez właściciela lub użytkownika 

wieczystego nieruchomości, a przesłanka ta obejmuje również sytuację, gdy przedmiotem zbycia jest 

wyodrębniona prawnie lub geodezyjnie część nieruchomości istniejącej jako całość w dniu wejścia 

w życie miejscowego planu [zob.: uchwała NSA z dnia 17 maja 1999 r., OPK 17/98 (ONSA 199/4/121) 

oraz wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 lutego 2007 r., IV SA/Wa 2085/06 (LEX nr 316753)]. Co 

istotne, NSA w wyroku z dnia 14 lutego 2014 r., II OSK 2216/12 (LEX nr 1450902) podkreślił, że o tym 

co jest nieruchomością dla potrzeb ustalenia renty planistycznej decyduje to co jest przedmiotem zbycia. 

Sąd stwierdził jednocześnie, że podzielić należy te stanowiska judykatury, w których wyeksponowano, iż 

z uwagi na powiązanie instytucji renty planistycznej z obrotem cywilnoprawnym dla wywołania skutku, 

o którym mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p, należy przyjąć, że w wymienionych przepisach chodzi o taką 

nieruchomość, która może być samoistnym przedmiotem obrotu cywilnoprawnego [por.: wyrok NSA 

z dnia 9 marca 2010 r., II OSK 485/09 (LEX nr 597632)]. Nieruchomością w rozumieniu art. 36 ust. 4 

jest także część gruntu należąca do tego samego właściciela objęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona w tym planie na określony cel, która po wyodrębnieniu 

geodezyjnym lub prawnym może być samodzielnym przedmiotem obrotu cywilnoprawnego [wyrok NSA 

z dnia 15 kwietnia 2008 r., II OSK 408/07 (LEX nr 467118); zob. też: wyrok WSA w Krakowie z dnia 

1 października 2014 r., II SA/Kr 924/14 (LEX nr 1534255)]. Co do sposobu wyceny nieruchomości 

w takiej sytuacji NSA wywiódł, że określając wzrost wartości nieruchomości należy wyceniać tę 

nieruchomość, która była przedmiotem umowy sprzedaży i z chwilą zbycia stanowi odrębny przedmiot 

własności. Brak ustawowych przesłanek by przyjąć, iż podstawą wyceny może być zupełnie inna 

nieruchomość, tj. nieruchomość przed dokonaniem sprzedaży, szczególnie w sytuacji, kiedy nie została 

ona zbyta w całości. W tej sytuacji bowiem zmieniają się parametry, które są podstawą wyceny wzrostu 

wartości nieruchomości tj. położenie, powierzchnia, sąsiedztwo, dostępność komunikacyjna, możliwość 

zagospodarowania i kształt [wyrok z dnia 13 października 2016 r., II OSK 3359/14 (LEX nr 2169150)]. 

 

4. Wnioski pod adresem ustawodawcy  

4.1. Zasadne byłoby wprowadzenie, niejednokrotnie już postulowanego przez Kolegium, rozwiązania 

obligującego organ administracji do korzystania z danych (szczególnie dotyczy to danych adresowych), 

zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Nagminne jest bowiem niewypełnianie przez właścicieli 

i użytkowników wieczystych nieruchomości obowiązków wynikających z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2001), tj. niezawiadamianie 

o zmianie adresu lub podmiotu uprawnionego, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, w której 

rozstrzygnięcia organów pierwszej instancji (pod względem merytorycznym prawidłowe) są uchylane, 

ponieważ nie ustalono w sposób prawidłowy wszystkich podmiotów, które legitymują się statusem strony 

tego postępowania.  

4.2. Problemy powstają także w związku z udziałem w postępowaniu lokalizacyjnym wspólnot 

mieszkaniowych, jako stron postępowania. Ewidencja gruntów i budynków jako podstawa ustalania stron 

postępowania, wymagałaby od wspólnoty mieszkaniowej zgłoszenia do ewidencji podmiotów 

uprawnionych do reprezentacji wspólnoty. W obecnym stanie prawnym nie ma w zasadzie żadnych 

instrumentów prawnych pozwalających uzyskać dane dotyczące reprezentacji wspólnot mieszkaniowych.  

 

POMOC SPOŁECZNA 

 

1. Pobyt w domu pomocy społecznej  

1.1. Adresat decyzji o odpłatności   

Wciąż nierozwiązaną pozostaje kwestia ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
8
 

przez członków rodziny osoby umieszczonej w dps. Zgodnie z  art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.)
9
 odpłatność za pobyt mieszkańca 

dps ma obowiązek ponieść także jego małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą 

w trybie art. 103 ust. 2. Kolegium konsekwentnie stoi na stanowisku, że brakuje prawnego umocowania 

do podejmowania, na podstawie art. 59 ust. 1 u.p.s., decyzji ustalającej opłatę za pobyt w dps 

w odniesieniu do innych podmiotów niż mieszkaniec dps. W przepisie tym jest mowa o „organie 

właściwym dla tej osoby.” Z punktu widzenia reguły wyznaczającej właściwość miejscową ustawodawca 

nieprzypadkowo użył sformułowania w liczbie pojedynczej, w związku z czym decyzja o skierowaniu do 

dps i decyzja ustalająca opłatę odnosi się do jednej osoby - mieszkańca dps. Zauważyć przy tym trzeba, 

                                                                 
8 Dalej jako „dps”. 
9 Dalej jako „u.p.s.” 
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że ww. decyzja ustalająca dotyczy opłaty (a nie opłat). Trzeba też spostrzec, że w art. 59 ust. 1 jest mowa 

o „decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej”. Z kolei w art. 61 ust. 2 pkt 2 

przesądzono o tym, że opłatę za pobyt w dps wnoszą małżonek, wstępni przed wstępnymi - zgodnie 

z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2. Prawodawca zatem konsekwentnie i systemowo przewidział 

stosowanie umowy, nie wprowadzając przy tym żadnych określeń mogących wskazywać na 

dobrowolność wykorzystania trybu umownego w stosunku do osób fizycznych innych niż mieszkaniec 

dps. Nie znajduje więc, w ocenie Kolegium, uzasadnienia stanowisko, że w przypadku odmowy zawarcia 

przez zstępnego, wstępnego lub małżonka umowy, organ wykonawczy gminy powinien wydać decyzję 

o ustaleniu opłaty ponoszonej przez członka rodziny pensjonariusza dps, na podstawie art. 59 u.p.s., 

tj. stosowania różnych form działania przez organ administracji dla ustalenia tej opłaty, zwłaszcza że 

przedmiotem umowy jest „jedynie” ustalenie wysokości opłaty. Podobne wątpliwości powziął skład 

orzekający NSA, który zwrócił się o podjęcie uchwały przez skład 7 sędziów NSA w powyższej kwestii. 

Jednak - z przyczyn proceduralnych - do podjęcia tak oczekiwanej uchwały nie doszło (postanowienie 

NSA z dnia 9 października 2017 r., I OPS 2/17). Zawarcie umowy, o jakiej mowa w art. 103 ust. 2, 

zdaniem Kolegium, służy tylko określeniu wysokości opłaty wnoszonej za pobyt mieszkańca w dps, 

natomiast sam obowiązek uiszczania opłat wynika z mocy ustawy, a nie z umowy. Skoro więc obowiązek 

członków rodziny osoby umieszczonej w dps, polegający na wnoszeniu związanych z tym opłat wynika 

wprost z ustawy o pomocy społecznej (art. 61 ust. 1 pkt 2), to w sytuacji uchylania się od tego obowiązku 

przez osoby zobowiązane, gmina, która zastępczo poniosła wydatki, może egzekwować ich zwrot na 

drodze administracyjnej. Właściwą drogą wyegzekwowania takich należności przez gminę, jest natomiast 

wydanie decyzji na podstawie art. 104 ust. 3, w związku z art. 61 ust. 3 u.p.s. W decyzji wydanej na 

podstawie art. 104 ust. 3 ustala się bowiem wysokość należności podlegającej zwrotowi (opłat 

wniesionych zastępczo przez gminę) oraz termin jej zwrotu. Wydanie decyzji na podstawie art. 104 ust. 3 

jest możliwe dopiero w przypadku zastępczego wniesienia opłat przez gminę. Charakter wskazanego 

wyżej przepisu ma zatem charakter kompensacyjny i ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy osoby 

objęte, z mocy prawa, obowiązkiem opłaty, jej nie ponoszą. W istniejącej sytuacji to ustawodawca 

powinien zdecydować, w jaki sposób powinna być ustalana odpłatności za pobyt mieszkańca w dps, gdyż 

w aktualnym stanie prawa brak jest podstaw, aby w odniesieniu do członków rodziny podopiecznego 

określać tę opłatę w formie decyzji wydawanej w oparciu o art. 59 u.p.s. Orzekanie przez organy 

administracji w tego typu sprawach powoduje natomiast znaczne trudności. 

1.2. Odpłatność za niepełny miesiąc pobytu  

Rzecz dotyczy sytuacji, gdy dana osoba była umieszczana w dps i w pierwszym miesiącu pobytu 

przebywała tam tylko kilka dni. Niektóre organy odpłatność za pobyt ustalały w taki sposób, że pełny 

koszt pobytu dzielony był przez liczbę dni w miesiącu, mnożony przez liczbę dni pobytu mieszkańca 

w danym miesiącu i następnie porównywany z kwotą w wysokości 70% dochodu pensjonariusza. 

W efekcie dochodziło do kuriozalnej sytuacji, w której opłata za część miesiąca była taka sama jak za 

pełny miesiąc pobytu w placówce. W ocenie Kolegium taka praktyka oczywiście nie jest słuszna. 

Zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 1 u.p.s., mieszkaniec dps obowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 

nie wyższej niż 70% swojego dochodu. W przepisie tym chodzi o ustalenie miesięcznej opłaty, więc jeśli 

osoba nie przebywa w placówce pełnego miesiąca, to nie może za ten okres ponosić takiej samej 

odpłatności jak za cały miesiąc. Ustaloną miesięczną kwotę opłaty (tj. 70% dochodu mieszkańca) należy 

podzielić przez liczbę dni w miesiącu i pomnożyć przez liczbę odpowiadającą dniom pobytu w dps. Brak 

jest podstaw w ustawie do tego, aby średni miesięczny koszt utrzymania w dps, ustalony przez 

burmistrza, wójta lub prezydenta miasta przeliczać na liczbę dni i na tej podstawie ustalać odpłatność.  

1.3. Kierowanie do domu pomocy społecznej, który nie jest prowadzony na zlecenie organu 

Według art. 65 ust. 2 u.p.s., w przypadku braku miejsc w dps o zasięgu gminnym lub powiatowym 

gmina może kierować osoby tego wymagające do dps, który nie jest prowadzony na zlecenie wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) lub starosty. W takim przypadku stosuje się odpowiednio art. 61-64b, 

z tym że wysokość opłaty za pobyt w takim domu określa umowa zawarta przez gminę z podmiotem 

prowadzącym. W myśl powołanych wyżej regulacji decyzja o skierowaniu do dps stanowi podstawę do 

zawarcia umowy przez gminę z podmiotem niepublicznym prowadzącym dom pomocy społecznej, która 

to umowa określa wysokość opłaty za pobyt w takim domu (zob. np.: wyrok WSA w Łodzi z dnia 

9 sierpnia 2012 r., II SA/Łd 434/12, LEX nr 1224058). Ustawodawca, kierując się dobrem osób 

kwalifikujących się do skierowania do dps, umożliwił im zatem domaganie się od gminy kierowania do 

dps, który prowadzony jest przez podmioty niepubliczne, co wprost wynika z przepisu art. 65 u.p.s. 

Jednak warunkiem uwzględnienia podania o skierowanie do dps prowadzonego przez podmiot 

niepubliczny jest brak miejsc w dps o zasięgu gminnym lub powiatowym. Wskazać jednocześnie trzeba, 
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że stosownie do art. 54 ust. 2 u.p.s., osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do dps odpowiedniego 

typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem ust. 2a, 

chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela 

ustawowego na umieszczenie w dps. W przypadku, gdy przewidywany termin oczekiwania na 

umieszczenie w dps danego typu, zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej 

wynosi ponad 3 miesiące, osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się na jej wniosek do dps tego samego 

typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany 

termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące (art. 54 ust. 2a u.p.s.). Decyzja w sprawie 

skierowania do dps, który nie jest prowadzony na zlecenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub 

starosty, jest wydawana w warunkach uznania administracyjnego, co oznacza, że organ nie ma 

obowiązku skierowania danej osoby do takiego domu, ale nie może też wydać decyzji dowolnej, czyli bez 

uprzedniego wnikliwego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego i rozważenia sytuacji danej 

osoby - przy wyważeniu jej indywidualnego interesu i interesu publicznego i rozważenia czy są 

możliwości skierowania danej osoby do domu prowadzonego na zlecenie organu gminy.  

1.4. Zmiana decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej, z zastosowaniem art. 155 k.p.a. - 

analiza przypadku 

Osoba umieszczona w dps na czas określony wystąpiła do organu pierwszej instancji o przedłużenie 

pobytu. Z opinii dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do dps, sporządzonej 

przez pracownika socjalnego wynikało, że podopieczny porusza się na wózku inwalidzkim. Jest osobą 

samodzielną, nie wymaga pomocy osób drugich przy wykonywaniu czynności codziennych. Ze względu 

na brak możliwości mieszkania w środowisku społecznym powinien przebywać w dps. Dom, w którym 

przebywa zapewnia mu wystarczający zakres usług, a mieszkaniec wymaga przedłużenia pobytu na czas 

określony. Podopieczny legitymuje się orzeczeniem o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności. Zgodnie z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia, wymaga wzmożonej opieki 

medycznej. Jest osobą uzależnioną od alkoholu. Z przeprowadzonego wywiadu wynikało, że 

wnioskodawca, nadużywa alkoholu, nie stosuje się do poleceń pracowników dps i nie przestrzega poleceń 

Regulaminu Domu. Nie wyraża zgody na podjęcie leczenia odwykowego oraz skorzystania ze wsparcia 

psychologa. Organ pierwszej instancji, działając na podstawie art. 155 k.p.a. wydał decyzję zmieniającą 

decyzję własną o skierowaniu strony do dps (też już wcześniej zmienianą) w ten sposób, że skierował 

i umieścił stronę w dps na pobyt czasowy, przedłużając pobyt o jeden miesiąc, wywodząc 

w uzasadnieniu, że udzielanie dalszego wsparcia jest niezasadne w świetle zasad wynikających z art. 2 

i art. 4 u.p.s., zaznaczając przy tym, że w trakcie pobytu uległa poprawie sytuacja zdrowotna 

podopiecznego, który obecnie jest osobą samodzielną we wszystkich czynnościach życia codziennego.  

Kolegium zważyło, że art. 155 k.p.a. reguluje jedno z nadzwyczajnych postępowań administracyjnych, 

służących weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych niewadliwych, jak również wadliwych, ale 

tylko w takim stopniu, który nie stwarza powodu do ich korekty lub usunięcia z obrotu prawnego w trybie 

wznowienia postępowania bądź stwierdzenia nieważności. Z wykładni powyższego przepisu wynika, że 

organ administracji publicznej może zmienić lub uchylić decyzję ostateczną, jeżeli spełnione są łącznie 

następujące przesłanki: strona wyraziła zgodę na zmianę lub uchylenie decyzji, przepisy szczególne nie 

sprzeciwiają się zmianie lub uchyleniu takiej decyzji, za uchyleniem lub zmianą decyzji przemawia 

interes społeczny lub słuszny interes strony. Podstawowym warunkiem dopuszczalności zmiany lub 

uchylenia decyzji ostatecznej jest zgoda strony, która nabyła prawo, na takie rozstrzygnięcie, udzielona 

wyraźnie. Nie może tu być mowy o domniemanej zgodzie, chociażby za uchyleniem lub zmianą decyzji 

przemawiał słuszny interes strony. Jednocześnie, granice dozwolonych zmian w decyzji wydanej na tej 

podstawie wyznacza treść wyrażonej zgody. W opisywanej sprawie organ pomocy uznał, że zgoda strony 

na zmianę decyzji dotyczyła przedłużenia pobytu w placówce na okres miesiąca. Jak wynikało jednak 

z odwołania podopieczny nie zgadzał się z taką argumentacją i wręcz kwestionował krótki okres 

przedłużenia pobytu. Tym samym, w sprawie nie zaistniała podstawowa przesłanka warunkująca 

możliwość wydania decyzji w trybie art. 155 k.p.a., co już powyższe uzasadniało uchylenie zaskarżonej 

decyzji w całości. Kolegium przyjęło nadto, że sprawę należy przekazać organowi pierwszej instancji do 

ponownego rozpatrzenia wskazując, że organ ten winien mieć na uwadze treść art. 100 ust. 1 u.p.s. oraz 

art. 9 k.p.a., w szczególności dlatego, że z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynikało, iż 

podopieczny nadal wymagał pobytu w domu pomocy społecznej. Organ miał także rozważyć, czy 

podopieczny nie powinien być umieszczona w placówce, o której mowa w art. art. 56 pkt 7 u.p.s. to jest 

w domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu. 
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2. Fikcja dochodu osiąganego przez osoby lub rodziny posiadającej gospodarstwo rolne 

Zgodnie z art. 8 ust. 10 u.p.s. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z 1 ha 

przeliczeniowego oraz z innych źródeł sumuje się. Na potrzeby ustalania dochodu w pomocy społecznej 

przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód w wysokości 288 zł. Z już 

ugruntowanych w orzecznictwie poglądów wynika, że ryczałtowe ujęcie dochodów z gospodarstwa 

rolnego powoduje, iż określoną przez ustawodawcę kwotę należy uwzględnić w dochodzie niezależnie od 

tego czy gospodarstwo jest faktycznie uprawiane i czy przynosi rzeczywiste dochody. W ustawie przyjęto 

pewnego rodzaju fikcję, że jeżeli dana osoba posiada tytuł prawny do gospodarstwa rolnego, to osiąga 

z niego określony w powyższym przepisie dochód. Ryczałtowe ujęcie dochodów z gospodarstwa 

powoduje także pewne konsekwencje, a mianowicie takie, że wykluczona jest możliwość odliczenia od 

niego kosztów związanych z uzyskaniem dochodu, takich jak np. opłacanie składki do KRUS.  

 

3. Zasiłek celowy na usuwanie skutków zdarzeń „noszących znamiona klęsk żywiołowych” - 

niejednoznaczność kompetencji organów  

W 2017 roku na terenie niektórych gmin miały miejsce zdarzenia naturalne (wichury), które 

powodowały uszkodzenia budynków i inne szkody w posiadanych przez ich mieszkańców 

nieruchomościach. Z budżetu państwa przeznaczona została pewna pula środków na pomoc osobom 

poszkodowanym. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił „Zasady udzielania ze środków 

rezerwy celowej z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy 

finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin 

i osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk 

żywiołowych”. Zgodnie z art. 40 ust. 2 u.p.s., osobom lub rodzinom, które poniosły straty w wyniku 

klęski żywiołowej lub ekologicznej może być przyznany zasiłek celowy – zasiłek ten może być udzielony 

niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na 

pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną należy do zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę (art. 18 ust. 1 pkt 4). Zgodnie natomiast 

z art. 22 pkt 1, do zadań wojewody należy ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji 

rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei w art. 110 ust. 2 przesądzono, 

że gmina realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami 

przekazanymi przez wojewodę. W efekcie mamy do czynienia z sytuacją, w której decyzje podejmują 

organy gminy, funkcję organu wyższego stopnia pełni samorządowe kolegium odwoławcze, 

wojewodowie ustalają sposób wykonywania zadań, a mają temu towarzyszyć ustalenia przekazane przez 

wojewodę. Taki stan prawny powoduje, że organy pomocy społecznej stawiane są przed dylematem, czy 

kierować się kryteriami wynikającymi z przepisów ustawy o pomocy społecznej, czy wytycznymi 

wydawanymi przez wojewodę, które nie są przecież źródłem prawa w sprawach indywidualnych.  

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 

1. Zmiany w ustawodawstwie 

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, 

z późn. zm.)
10

 w 2017 roku wprowadzono istotne zmiany, ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie 

niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428). Zmiany te miały na celu 

tzw. „uszczelnienie systemu” i „redukcję niepożądanych zjawisk”. Trzeba jednak dostrzec, że na skutek 

wprowadzonej nowelizacji wyeliminowano wątpliwości, które pojawiały się w pracy orzeczniczej we 

wcześniejszych okresach. Wydaje się też, że efektem wprowadzonych zmian będzie zmniejszenie liczby 

osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych. 

1.1. Nie ma obecnie możliwości zastosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu w sytuacji, 

gdy członek rodziny utracił dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochód 

z działalności gospodarczej i w okresie 3. miesięcy od dnia utraty dochodu uzyskał dochód u tego samego 

pracodawcy lub zleceniodawcy, zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął prowadzenie działalności 

gospodarczej.  

1.2. W art. 10 ust. 2 u.ś.r. jednoznacznie przesądzono, że z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie 

korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje tylko jeden dodatek, bez względu na liczbę dzieci 

pozostających pod opieką. Brak jest już zatem podstaw do przyznania tego dodatku na każde z dzieci 

urodzonych podczas jednego porodu. 

                                                                 
10 Dalej jako „u.ś.r.” 



 20 

1.3. Ustawodawca przesądził także, że w przypadku zbiegu prawa do świadczeń wymienionych 

w art. 27 ust. 5 u.ś.r. przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną także 

w przypadku, gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami. Przed 

wprowadzeniem zmiany w tym przepisie w orzecznictwie sądowoadministracyjnym pojawiały się 

poglądy, że np. w przypadku posiadania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad 

jednym dzieckiem nie jest wykluczone nabycie prawa do świadczenia rodzicielskiego w związku 

z urodzeniem kolejnego dziecka. 

1.4. Przy ustalaniu dochodu w rodzinie, w której jej członek podlega opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne, nie będzie już możliwe uwzględnienie kwoty podanej przez tę osobę w oświadczeniu, lecz 

uwzględniać się będzie dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie 

w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego ds. rodziny. 

1.5. Do art. 15b u.ś.r. wprowadzono regulacje wykluczających prawo do jednorazowej zapomogi 

z tytułu urodzenia się dziecka w przypadku, gdy o świadczenie to występuje osoba samotnie 

wychowująca dziecko, na rzecz którego nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne. Wyjątki od tej 

zasady wskazano w przepisach art. 15b ust. 4 pkt 2, które są analogiczne do przepisów dotyczących 

możliwości przyznania osobie samotnie wychowującej dziecko zasiłku rodzinnego. 

 

2. Świadczenie pielęgnacyjne  

2.1. Dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność nie powstała przed 

ukończeniem 18. lub 25. roku życia 

Trybunał w wyroku z dnia 21 października 2014 r., K 38/13, uznał za niezgodny z Konstytucją art. 17 

ust. 1b u.ś.r. w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących 

opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze 

względu na moment powstania niepełnosprawności. W ocenie Trybunału przesłanka wieku powstania 

niepełnosprawności osoby wymagającej opieki, stanowiąca warunek przyznania prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego, powoduje zróżnicowanie sytuacji prawnej także w gronie opiekunów dorosłych osób 

niepełnosprawnych. Ustawodawca powinien w jednakowy sposób uregulować prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie są dziećmi. Sam TK stwierdził, że 

orzeczenie o częściowej niekonstytucyjności powołanego wyżej przepisu nie oznacza jednak usunięcia 

wskazanego w nim kryterium z ustawy. Powołany wyrok nie stanowi także podstawy do uchylenia 

decyzji, które przyznały prawo do świadczenia, ani nie stanowi podstawy do nowego prawa żądania 

świadczenia przez opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, jeżeli ich niepełnosprawność powstała 

po okresie dzieciństwa. Trybunał w wyroku tym stwierdził, że jego wykonanie wymaga podjęcia 

niezwłocznych działań ustawodawczych prowadzących do przywrócenia równego traktowania 

opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Ustawodawca odpowiednich zmian w ustawie nie 

wprowadził, w związku z czym Kolegium przy orzekaniu w tego typu sprawach uwzględniało 

dotychczasowy stan prawny. Stanowisko Kolegium nie zostało zaakceptowane przez WSA we 

Wrocławiu, a następnie przez NSA. Sądy uznały, że nie jest istotne, co TK wskazał i wyjaśnił 

w uzasadnieniu wyroku, lecz to co zostało wypowiedziane w sentencji orzeczenia. Choć ustawodawca nie 

znowelizował ustawy o świadczeniach rodzinnych, jednak Kolegium - wobec ujednoliconego 

i utrwalonego stanowiska orzecznictwa – przyjęło ostatecznie, że art. 17 ust. 1b nie może stanowić 

podstawy do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w odniesieniu do osób sprawujących 

opiekę nad członkiem rodziny, którego niepełnosprawność nie powstała przed ukończeniem 18. lub 25. 

roku życia.  

2.2. Z tytułu sprawowania opieki nad bratem lub siostrą 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą 

niepełnosprawną przysługuje podmiotom wymienionym w art. 17 ust. 1 u.ś.r., m. in. matce lub ojcu 

osoby niepełnosprawnej oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem 

osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. W art. 17 ust. 1a ustawodawca zawęził jednak krąg osób, 

na których ciąży obowiązek alimentacyjny, mogących nabyć prawo do tego świadczenia, stwierdzając, że 

osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki świadczenie 

pielęgnacyjne może być przyznane w sytuacji, gdy: rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali 

pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się znacznym stopniem niepełnosprawności; 

nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności; nie ma innych osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 art. 17, 

lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wątpliwości orzecznicze 
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dotyczyły sytuacji, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiegała się siostra (lub brat) osoby wymagającej 

opieki w sytuacji, gdy ich rodzice żyją i nie legitymują się orzeczeniami o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, a z różnych przyczyn nie byli w stanie sprawować opieki. Kolegium przyjęło, że 

rodzeństwo osoby niepełnosprawnej jest uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego dopiero w drugiej 

kolejności, gdyż zgodnie z wolą ustawodawcy pierwszeństwo w ubieganiu się o to świadczenie mają 

rodzice osoby wymagającej opieki, bez względu na to, czy mogą tę opiekę sprawować obiektywnie, 

chyba że występują okoliczności wyczerpująco wymienione w art. 17 ust. 1a u.ś.r. Pierwszeństwo 

w obowiązku alimentacyjnym wobec osoby niepełnosprawnej mają bowiem osoby spokrewnione z nią 

w pierwszym stopniu przed osobami spokrewnionymi w dalszym stopniu (stanowisko Kolegium podzielił 

WSA we Wrocławiu, w wyroku z dnia 8 czerwca 2017 r., IV SA/Wr 88/17).  

 

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

Kolegium jak w latach wcześniejszych przyjmowało, że definicja osoby samotnie wychowującej 

dziecko zawarta w art. 3 pkt 17a u.ś.r., jest jednoznaczna na gruncie wykładni językowej i zgodnie z tą 

definicją o statusie osoby wychowującej dziecko przesądza jej stan cywilny. Nie mamy więc na tle tego 

przepisu do czynienia z sytuacją, gdy wynikająca z niego norma może być rozumiana w różny sposób 

i konieczne jest sięgnięcie do wykładni ustawy zgodnej z Konstytucją. Ustawodawca świadomie zawęził 

krąg osób, które można uznać za samotnie wychowujące dziecko, gdyż zawarcie związku małżeńskiego 

przez osobę posiadającą dziecko z poprzedniego związku ma wpływ, zgodnie z przepisami Kodeksu 

rodzinnego, na sferę obowiązków obu współmałżonków, także między pasierbem a ojczymem 

(macochą). Pasierb jest bowiem członkiem rodziny, która przez zawarcie związku małżeńskiego zostaje 

utworzona. Z formalnego punktu widzenia osoba pozostająca w związku małżeńskim może oczekiwać od 

współmałżonka wsparcia w opiece, utrzymaniu i wychowaniu dziecka z poprzedniego związku. 

Kolegium nie zgadza się zatem ze stanowiskiem prezentowanym w niektórych wyrokach sądów 

administracyjnych, że osoba pozostająca w związku małżeńskim może być uznana za osobę samotnie 

wychowującą dziecko w świetle powyższego przepisu.  

 

4. Skład rodziny w przypadku nieprowadzenia przez jej członków wspólnego gospodarstwa 

domowego 

Jak stanowi art. 3 pkt 16 u.ś.r., przez „rodzinę” należy rozumieć odpowiednio następujących członków 

rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu 

dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia 

legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą 

niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Do członków rodziny nie zalicza 

się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, 

a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. Pomimo dość precyzyjne określonej przez 

ustawodawcę definicji pojęcia „rodzina” pojawiały się wątpliwości, czy ustalając dochody danej rodziny 

w jej skład zaliczać powinno się małżonka niemieszkającego wspólnie z osobą ubiegającą się 

o świadczenia rodzinne i pozostającego w tzw. faktycznej separacji, niepotwierdzonej stosownym 

orzeczeniem sądu. Nie brak i takich poglądów, wedle których z faktu użycia przez ustawodawcę 

sformułowania „odpowiednio” można wywodzić, że jego celem było uelastycznienie pojęcia „rodzina”, 

co pozwala nie uwzględniać w składzie rodziny osób, które nie prowadzą wspólnie gospodarstw 

domowych i nie utrzymują się z połączonych dochodów. Jednak według Kolegium treść powołanego 

przepisu nie pozwala na tego rodzaju zabiegi i w przypadku, gdy osoby pozostają formalnie w związku 

małżeńskim, niezależnie od panujących między nimi stosunków, są członkami rodziny w rozumieniu 

ustawy o świadczeniach rodzinnych i dochody obojga małżonków powinny być uwzględniane przy 

ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych. Określając pojęcie „rodzina” ustawodawca uwzględnia 

bowiem status prawny, a nie faktyczne relacje między małżonkami (stanowisko Kolegium potwierdzone 

zostało w wyroku NSA z dnia 30 czerwca 2017 r., I OSK 752/16, uwzględniającego skargę kasacyjną 

Kolegium). 

 

5. Zasiłek rodzinny dla pełnoletniej osoby uczącej się - analiza przypadku 

Z wnioskiem o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego wystąpiła osoba 

pełnoletnia, domagając się przyznania świadczeń dla siebie. W takich okolicznościach przyznanie 

wnioskowanych świadczeń mogło nastąpić jedynie przy ustaleniu, że wnioskodawca jest osobą uczącą się 

- w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy - poniżej 24 roku życia (art. 6 ust. 1a u.ś.r.). Z akt sprawy wynikało, 

że strona ma 20 lat. Zgodnie z art. 3 pkt 13 u.ś.r., przez osobę uczącą się rozumieć należy osobę 



 22 

pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku 

z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony. Wnioskodawca był 

studentem, jednak w świetle zgromadzonego w aktach materiału dowodowego nie można było uznać, aby 

nie pozostawał on na utrzymaniu rodziców w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą 

sądową prawa do alimentów. Jakkolwiek alimenty na jego rzecz zostały zasądzone wyrokiem sądowym 

od ojca, jednak tytułu, o którym mowa w art. 3 pkt 13 było brak w odniesieniu do świadczeń 

alimentacyjnych pochodzących od matki. Wnioskodawca powoływał się na zawarcie ugody notarialnej ze 

swoją matką, na mocy której zobowiązała się ona płacić alimenty na rzecz syna oraz na fakt poddania się 

przez matkę egzekucji w myśl art. 777 k.p.c. i nadania temu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności. 

Zawarcie ugody, na którą powoływała się strona nie zastępuje jednak ani wyroku sądowego, ani ugody 

zawartej przed sądem, co jest wymagane przez ustawodawcę. Kolegium uwzględniło, że ugodę przed 

sądem można zawrzeć już w toku postępowania sądowego czy w postępowaniu pojednawczym, w trybie 

przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, nie zaś przed notariuszem. Przymiotu 

takiej ugody nie zyskuje również ugoda zawarta przed notariuszem, będąca tytułem egzekucyjnym, której 

sąd nadaje klauzulę wykonalności. Kolegium nie kwestionowało, że przedłożona przez stronę ugoda jest 

tytułem egzekucyjnym, zaś po jej zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności - tytułem wykonawczym. 

Dokument ten podlega jednak także ocenie, jak inne dowody, co do jego przydatności dla ustalenia, czy 

w sprawie spełnione zostały przesłanki przyznania wnioskowanych świadczeń.  Treść art. 3 pkt 13 u.ś.r. 

jest jasna i organy nie są uprawnione, w świetle zasady legalności określonej w art. 6 k.p.a., do 

dokonywania innej jego wykładni aniżeli językowa. Z przepisu tego zaś wyraźnie wynika, że 

ustawodawca dał prymat sądowemu ustaleniu świadczeń alimentacyjnych i tylko taki sposób umożliwia 

przyznanie świadczeń rodzinnych w kontekście art. 6 ust. 1a ustawy. Pogląd ten zaakceptowany został 

przez WSA we Wrocławiu (IV SA/Wr 167/17). 

 

6. Ulgi w spłacie nienależnie pobranych świadczeń 

Zgodnie z art. 30 ust. 9 u.ś.r. organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych 

świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie 

z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą 

szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. Wydawana na podstawie tego przepisu 

decyzja zapada w ramach uznania administracyjnego, organ ma więc możliwość zastosowania ulgi, jak 

też ma prawo z możliwości takiej nie skorzystać. Każdorazowo jednak konieczne jest przeprowadzenie 

wnikliwego postępowania administracyjnego, wyjaśnienie i ustalenie sytuacji, w jakiej znajduje się 

wnioskodawca oraz wyczerpujące zgromadzenie materiału dowodowego (art. 7, art. 77 k.p.a.). Następnie 

organ musi rozstrzygnąć sprawę mając na uwadze nie tylko interes strony, ale także interes społeczny. 

Orzekanie w sprawach dotyczących ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń nie jest łatwe, gdyż 

z jednej strony organy muszą brać pod uwagę to, aby kwoty niesłusznie pobrane przez 

świadczeniobiorców wróciły do organu wypłacającego, a drugiej strony muszą ocenić sytuację 

wnioskodawcy w oparciu o bardzo ogólnie sformułowaną przesłankę „szczególnie uzasadnionych 

okoliczności”. Często powoduje to, że decyzje w sprawach ulg wydawane były z przekroczeniem granic 

uznania administracyjnego. Warto też zwrócić uwagę, że o tym, jakiego rodzaju ulga ma być w danym 

przypadku zastosowana, decyduje strona. Niedopuszczalne jest zatem samodzielne modyfikowanie przez 

organ żądania strony, która np. ubiega się o umorzenie, i stosowanie ulgi np. w formie rozłożenia 

należności na raty. Jeśli wnioskodawca nie wyrazi zgody na zastosowanie innej ulgi niż ta, którą wskazał 

we wniosku, a organ oceni, że tego rodzaju ulga nie może w jego ocenie mieć zastosowania, powinien 

wówczas odmówić żądaniu strony.  

 

POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW 

 

1. Zmiany w ustawodawstwie  
W 2017 r. także w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 489, z późn. zm.)
11

 wprowadzono liczne zmiany powołaną wcześniej ustawą z dnia 

7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
12

. Nowe regulacje 

dotyczą przede wszystkim sposobu ustalania dochodu osób ubiegających się o świadczenia i są 

analogiczne do rozwiązań przyjętych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.   

 

                                                                 
11 Dalej jako „ustawa o funduszu”. 
12 Świadczenia rodzinne, pkt 1. 
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2. Dłużnik alimentacyjny 

2.1. Upadłość  

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy 

o funduszu, jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego 

pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Warunkiem 

uzyskania prawa do świadczeń z funduszu oraz ich pobierania przez okres świadczeniowy jest więc 

prowadzenie przez komornika postępowania egzekucyjnego, które okazało się bezskuteczne. Trzeba też 

podkreślić, że uprawnienie do świadczeń z funduszu jest skorelowane z obowiązkami dłużnika 

alimentacyjnego, który jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela, który wypłacał 

świadczenia, należności w wysokości wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń. W kilku sprawach 

rozstrzyganych przez Kolegium pojawił się problem, czy osoba uprawniona do świadczeń 

alimentacyjnych na podstawie wyroku sądu może uzyskać prawo do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w przypadku, gdy wobec dłużnika wydano postanowienie o ogłoszeniu jego upadłości.  

Kolegium uznało, że okoliczność taka wyklucza możliwość pobierania świadczeń z funduszu. 

Konsekwencją ogłoszenia upadłości dłużnika było umorzenie przez komornika prowadzonego wobec 

niego postępowania egzekucyjnego z mocy prawa [art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344)]. Brak postępowania egzekucyjnego powoduje natomiast, że 

osoba uprawniona do alimentów traci status „osoby uprawnionej” w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy 

o funduszu. Niemożność złożenia przez osobę ubiegającą się o świadczenia z funduszu zaświadczenia 

komornika o bezskuteczności egzekucji, zdaniem osób ubiegających się o świadczenia, nie powinna 

wykluczać prawa do nich, gdyż ustawodawca dopuszcza złożenie stosownego oświadczenia. W art. 15 

ust. 4 pkt 3 ustawy o funduszu istotnie przewidziano możliwość złożenia oświadczenia stwierdzającego 

bezskuteczność egzekucji, jednak może to nastąpić tylko wówczas, gdy postępowanie egzekucyjne jest 

prowadzone. W sytuacji, gdy postępowanie to przez komornika zostało umorzone, osoba zainteresowana 

nie może już skutecznie składać w tym zakresie oświadczeń.   

2.2. Ulgi w spłacie z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej  
Stosownie do art. 30 ust. 2 ustawy o funduszu, organ właściwy wierzyciela może umorzyć, rozłożyć 

na raty odroczyć termin płatności należności z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej 

z funduszu alimentacyjnego, uwzględniając sytuację rodzinną i dochodową dłużnika. Zgodnie 

z literalnym brzmieniem tego przepisu z możliwości skorzystania z wymienionych w nim ulg może 

skorzystać jedynie dłużnik zobowiązany do zwrotu świadczeń wypłaconych na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dłużnicy zobowiązani do zwrotu należności powstałych 

z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych mogą natomiast ubiegać się wyłącznie o ulgi 

przewidziane w art. 30 ust. 1 ustawy o funduszu, po spełnieniu określonych w nim przesłanek. Pomimo 

dostrzegania przez nierównego traktowania przez ustawodawcę dłużników alimentacyjnych oraz tego, że 

na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy [z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec 

dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732, z późn. zm.)] dłużnik 

miał możliwość ubiegania się o umorzenie ze względu na sytuację rodzinną i dochodową, Kolegium 

orzekało stosując ściśle regulacje art. 30 ustawy o funduszu. W rozpatrzeniu skargi kasacyjnej dłużnika 

NSA przyjął, że w tego typu sprawach nie można poprzestać jedynie na wykładni językowej art. 30 ust. 2 

ustawy o funduszu (wyrok z dnia 17 października 2017 r., I OSK 3340/15). W ocenie NSA, pojęcie 

„świadczenia z funduszu alimentacyjnego” obejmuje także należności powstałe pod rządami ww. ustawy 

z 2005 r. Sąd dokonał wykładni prokonstytucyjnej i stwierdził, że inne rozumienie art. 30 ust. 2 powoduje 

nieuzasadnione pozbawienie dłużników możliwości skorzystania z ulg w sytuacji, gdy pozostali dłużnicy, 

których należności powstały pod rządami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na 

podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (ostatnio: Dz. U. z 1991 r. Nr 45, 

poz. 200, z późn. zm.) taką możliwość posiadają. 

2.3. Postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych   

Zgodnie z wolą ustawodawcy wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy łączyć 

z działaniami podejmowanymi wobec dłużnika alimentacyjnego, zmierzającymi do większej skuteczności 

w płaceniu alimentów. Jeżeli działania te okażą się nieskuteczne z przyczyn leżących po stronie dłużnika, 

organ właściwy dłużnika w przypadku: odmowy złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się 

w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy, uniemożliwienia przeprowadzenia 

wywiadu alimentacyjnego, odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia - wszczyna 

postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dotkliwą 

konsekwencją ustatecznienia się decyzji o uznaniu za uchylającego się od zobowiązań jest m. in. 
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skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy (art. 5 ust. 3b ustawy o funduszu). Jak 

wynika z orzecznictwa Kolegium, dłużnicy niejednokrotnie próbowali uniemożliwić wydanie tego 

rodzaju decyzji, utrudniając postępowanie (nie odbierając korespondencji, nie reagując na wezwania 

organu itp.). Zdarzały się jednak i takie sytuacje, gdy organ właściwy dłużnika zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania, wezwania do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu i złożenia 

oświadczenia majątkowego, wysyłał na nieaktualny adres dłużnika, bez wcześniejszego dokonania 

jakichkolwiek ustaleń dotyczących aktualnego miejsca jego zamieszkania. W przypadku zwrotu 

korespondencji do organu i braku reakcji na kierowane do dłużnika pisma, wydawano decyzję o uznaniu 

za dłużnika uchylającego się od zobowiązań. W takich sytuacjach wydanie decyzji na podstawie art. 5 

ust. 3 ustawy o funduszu Kolegium oceniało jako przedwczesne.  

 

3. Zwrot świadczeń 

3.1. Zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych przed dniem uprawomocnienia 

się wyroku uchylającego obowiązek alimentacyjny – analiza przypadku 

Rozpatrywana przez Kolegium sprawa dotyczyła orzeczonego w pierwszej instancji obowiązku 

zwrotu przez osobę, która pobrała świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wypłaconych za 

okres od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 30 września 2012 r. Decyzję tę wydano na podstawie art. 29 ust. 3, 

w związku z art. 23 ustawy o funduszu. Według art. 29 ust. 1, zmiany w wysokości świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu 

wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, 

w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów. W przypadku, gdy osoba uprawniona 

otrzymała w okresie od dnia zmiany wysokości zasądzonych alimentów do dnia wpływu tytułu 

wykonawczego do komornika sądowego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości wyższej 

niż zasądzone alimenty za ten okres, jest obowiązana do ich zwrotu bez odsetek. Przepis art. 23 stosuje 

się odpowiednio (art. 29 ust. 2). Natomiast gdy sąd zwolnił osobę z obowiązku alimentacyjnego, a osoba 

uprawniona w okresie, o którym mowa w ust. 2, pobierała świadczenia z funduszu alimentacyjnego za ten 

okres, jest obowiązana do ich zwrotu bez odsetek. Przepis art. 23 stosuje się odpowiednio (art. 29 ust. 3). 

Przedmiotem decyzji wydanej na podstawie art. 29 ust. 3,w związku z art. 23 ustawy o funduszu jest 

ustalenie kwoty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w tym 

unormowaniu, i zobowiązanie do jej zwrotu bez odsetek. Należy przy tym mieć na uwadze, że 

świadczenia, o których mowa w art. 29 ust. 3, nie są nienależnie pobranymi świadczeniami w rozumieniu 

art. 2 pkt 7. Stosowanie „odpowiednio” art. 23 do przepisu art. 29 ust. 3, w związku z ust. 2 ustawy 

o funduszu, wynika z tego, że obowiązek wierzyciela alimentacyjnego powstaje na skutek zmiany jego 

sytuacji prawnej ukształtowanej dotychczas wyrokiem sądu powszechnego (ugodą zatwierdzoną przez 

sąd). Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest świadczeniem przyznawanym w miejsce 

niewypełnionego przez dłużnika alimentacyjnego obowiązku skonkretyzowanego w wyroku sądowym 

(w ugodzie zatwierdzonej przez sąd). Funkcjonowanie w obrocie prawnym wyroku przyznającego 

alimenty w określonej wysokości umożliwia przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przy 

spełnieniu wymaganych ustawą warunków. Przepisy prawa zezwalają jednak na ponowne określenie 

roszczeń na podstawie okoliczności, które ujawniły się po uprawomocnieniu się wyroku przyznającego 

alimenty. W orzecznictwie sądów administracyjnych wyrażono pogląd prawny (zob. np.: wyrok NSA 

z dnia 12 czerwca 2015 r., I OSK 2081/13, czy wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2016 r., 

IV SA/Wr 296/16), że ograniczenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego następuje wprawdzie na 

skutek zmiany przesłanek materialnych, jednak skuteczność prawną zyskuje dopiero przez uchylenie 

prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty, który aż do tej chwili zachowuje moc obowiązującą i na 

skutek tego tamuje uznanie materialnych skutków zmiany. Toteż dopiero z chwilą uprawomocnienia się 

orzeczenia uwzględniającego powództwo o uchylenie lub ograniczenie obowiązku alimentacyjnego 

odpada podstawa prawna rat alimentacyjnych pobranych ponad miarę zakreśloną uchyleniem lub 

ograniczeniem [por.: uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 16 listopada 1954 r., I Co 41/54 

(OSNCK 1956/1/3), wydana w nieaktualnym już stanie prawnym jednak zawierająca analizę prawną 

całkowicie adekwatną do niniejszych rozważań]. „Dzień zmiany wysokości zasądzonych alimentów”, jak 

podkreślono w judykaturze, należy zatem utożsamiać z dniem uprawomocnienia się orzeczenia 

uwzględniającego powództwo o uchylenie lub ograniczenie obowiązku alimentacyjnego i dopiero od tego 

momentu możliwe jest żądanie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na zasadzie art. 29 ust. 2 

i 3 ustawy o funduszu. Do tego dnia natomiast organ posiada pełny tytuł do wypłaty wierzycielowi 

alimentacyjnemu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Tytułem tym jest dotychczasowy prawomocny 

wyrok zasądzający alimenty i nie można skutecznie twierdzić, że wyrok dokonujący zmian w zakresie 



 25 

obowiązku alimentacyjnego niweczy z mocą wsteczną moc obowiązującą wyroku pierwotnie 

kształtującego obowiązek alimentacyjny. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym zaznaczono także, 

że nadanie sformułowaniu „od dnia zmiany wysokości zasądzonych alimentów” innej treści niż 

przedstawiona powyżej prowadziłoby do naruszenia art. 2 Konstytucji RP, przez uchybienie jednej 

z przypisanych temu przepisowi zasad, jaką jest zasada zaufania obywateli do państwa i stanowionego 

przez to państwo prawa. Adresatami świadczenia z funduszu alimentacyjnego są bowiem podmioty w 

trudnej sytuacji materialnej, a przyznawane im świadczenie służy zapewnieniu bieżących środków 

utrzymania. Są to nadto osoby będące w posiadaniu nie tylko decyzji ostatecznej uprawniającej je do 

pobierania świadczenia, ale także w posiadaniu wykonalnego wyroku czy ugody sądowej. Ich 

przekonanie o możliwości wykorzystania otrzymywanych świadczeń jest zatem całkowicie słuszne. 

Zaprzeczeniem zasadzie lojalności państwa względem obywateli, wywodzonej z art. 2 Konstytucji RP, 

byłoby nakazywanie im, już z własnych środków, często bardzo szczupłych, zwrot świadczenia, które 

zużyły w przekonaniu, że są to działania podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem. 

Konsekwencją przedstawionego wyżej stanowiska wyrażanego w judykaturze, zgodnie z którym dniem 

zmiany wysokości zasądzonych alimentów jest dzień, w którym wyrok dokonujący zmian w zakresie 

obowiązku alimentacyjnego staje się prawomocny (wykonalny), jest stwierdzenie o braku podstaw do 

żądania zwrotu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego za czas sprzed tego dnia. 

Obowiązek zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jako wyjątek, ustawodawca nakłada 

wyłącznie na te osoby, które otrzymały świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie od dnia 

prawomocności wyroku zmieniającego (uchylającego) dotychczasowy obowiązek alimentacyjny do dnia 

wpływu tytułu wykonawczego do komornika sądowego. Kolegium, uwzględniając powyższe poglądy 

judykatury, stwierdziło, że - w okolicznościach opisanej sprawy - nie można zobowiązać strony do 

zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobranych za okres od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 

30 września 2012 r., gdyż świadczenia te wypłacono przed dniem uprawomocnienia się wyroku 

uchylającego obowiązek alimentacyjny. 

3.2. Zwrot ulgi prorodzinnej - analiza przypadku 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej, gdy dochód na 

osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Ustalając dochód uwzględnia się dochody osiągnięte 

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (tzw. roku bazowym), z uwzględnieniem 

ewentualnych przypadków utraty lub uzyskania dochodu, wskazanych w art. 2 pkt 17 i 18 ustawy 

o funduszu. Jednym ze składników dochodu branym pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń jest 

kwota w wysokości niewykorzystanej ulgi prorodzinnej, zwracana przez urząd skarbowy. W konkretnym 

przypadku, kwota otrzymanej przez osobę ubiegającą się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego ulgi 

prorodzinnej spowodowała przekroczenie kryterium dochodowego, co wykluczyło prawo do świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego, w związku z czym odmówiono ich przyznania. Strona dokonała więc (po 

roku bazowym) korekty zeznania podatkowego i zwróciła ulgę prorodzinną do urzędu skarbowego, 

uzyskując jednocześnie nowe zaświadczenie o dochodzie za rok bazowy i złożyła kolejny wniosek 

o przyznanie świadczeń. Kolegium uznało jednak, że zwrot ulgi prorodzinnej nie mieści się w katalogu 

okoliczności powodujących utratę dochodu, gdyż zgodnie z wolą ustawodawcy, sytuację materialną osób 

ubiegających się o świadczenia należy oceniać biorąc pod uwagę dochody uzyskane w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, a ewentualne zmiany sytuacji dochodowej mogą 

być uwzględnione tylko w przypadkach określonych w art. 9 ust. 4 i ust. 4a ustawy o funduszu.   

 

4. Wyjazd za granicę rodzica osoby uprawnionej a prawo do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od 

rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (art. 2 pkt 11 

ustawy o funduszu). Zgodnie natomiast z art. 1a ust. 1 pkt 1, w zw. z art. 1a ust. 2 ustawy o funduszu, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują obywatelom polskim, jeżeli zamieszkują na 

terytorium RP przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia. Skoro osobą uprawnioną do 

świadczeń z funduszu jest dziecko, to bez znaczenia dla prawa do świadczeń pozostaje fakt wyjazdu jego 

rodzica poza granice kraju. Sprawowanie osobistej opieki nad osobą uprawnioną do świadczeń przez jego 

przedstawiciela ustawowego nie ma bowiem wpływu na prawo do nich (poza sytuacjami umieszczenia 

osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej). Zdaniem 

Kolegium brak jest także podstaw do tego, aby pojęcie „zamieszkiwania” utożsamiać z pojęciem 

„miejsce zamieszkania”, o jakim mowa w Kodeksie cywilnym. Pojęcie „jeżeli zamieszkują na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej” jest bowiem szersze od cywilistycznego pojęcia „miejsca zamieszkania”, 
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w związku z czym z reguły opisanej w art. 26 § 1 k.c. nie można wywodzić braku uprawnień do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku wyjazdu matki dziecka poza granice kraju 

i pozostawienia dziecka pod opieką dziadków.  

 

5. Ugoda alimentacyjna 

Artykuł 2 pkt 12 ustawy o funduszu stanowi, że pojęcie „rodzina” oznacza odpowiednio 

następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, 

osobę z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu 

dzieci do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Do rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką 

opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, rodzica osoby uprawnionej 

zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej 

rzecz. W ocenie Kolegium, wobec takiej treści powyższego przepisu, do składu rodziny osoby 

ubiegającej się o przyznanie świadczeń z funduszu nie można zaliczyć rodzica, z którym osoba ta zawarła 

w formie aktu notarialnego ugodę, na mocy której rodzic zobowiązał się płacić alimenty i jednocześnie 

poddał się egzekucji (z całego swego majątku wprost), a ugodzie takiej sąd nadał klauzulę wykonalności. 

W konsekwencji, osoba pełnoletnia, ubiegająca się o świadczenia z powodu bezskuteczności świadczeń 

alimentacyjnych od jednego rodzica ustalonych przez sąd, i wobec posiadania tytułu wykonawczego 

zatwierdzonego przez sąd, na mocy którego drugi z rodziców zobowiązał się płacić alimenty, do składu 

swej rodziny nie zaliczy żadnego z rodziców.  

 

POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI 

 

1. Zmiany w ustawodawstwie  

W 2017 r. - mocą dwukrotnie już powoływanej i przytaczanej ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie 

niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
13

 - znowelizowano też przepisy ustawy z dnia 

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)
14

. Większość 

zmian weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.  

1.1. Doprecyzowano unormowania dotyczące sprawowania przez rodziców opieki naprzemiennej, 

przez wskazanie, że opieka ta ma być sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach 

(art. 2 pkt 16) oraz dokonano zmiany sposobu ustalania kwoty świadczenia wychowawczego w sytuacji, 

gdy nad dzieckiem sprawowana jest opieka naprzemienna: w takim przypadku kwotę świadczenia 

wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany 

miesiąc świadczenia wychowawczego (art. 5 ust. 2a ustawy 500+). 

1.2. Po nowelizacji brak jest możliwości zastosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu 

w przypadku dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu 

wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub 

dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3. 

miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy 

lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą (dodano art. 7 

ust. 3a). 

1.3. Ustanowiono nowy sposób ustalania wysokości dochodu osób rozliczających się zryczałtowanym 

podatkiem dochodowym (dodano art. 7 ust. 3b). Aktualnie, ustalając dochód takich osób przyjmuje się 

dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez 

ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski”, w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku. 

1.4. Wprowadzono wymóg posiadania - poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie - alimentów na 

dziecko przez rodziców deklarujących, że są osobami samotnie wychowującymi dziecko (art. 8 ust. 2 

ustawy 500+). 

1.5. Od dnia 1 stycznia 2018 r. kompetencję marszałka województwa w zakresie koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego 

realizowanego w związku z tą koordynacją przekazano wojewodzie (art. 11 ustawy 500+, w związku 

                                                                 
13 Świadczenia rodzinne, pkt 1 oraz Pomoc osobom uprawnionym do alimentów, pkt 1. Ustawa ta powoływana jest dalej jako 

„ustawa zmieniająca”. 
14 Dalej jako „ustawa 500+”. 
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z art. 24 ust. 1 ustawy zmieniającej) oraz usytuowano samorządowe kolegia odwoławcze jako organy 

wyższego stopnia w sprawach z wniosków złożonych przed dniem 1 stycznia 2019 r. (art. 24 ust. 2 

ustawy zmieniającej). 

1.6. Wydłużeniu uległy terminy rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego (art. 21 ustawy 500+). 

 

2. Opieka naprzemienna 

Ukształtowane zostało w 2017 r. orzecznictwo sądowoadministracyjne (a za nim orzecznictwo 

Kolegium) w kwestii interpretacji art. 2 pkt 16 ustawy 500+, dotyczącego opieki naprzemiennej. Uznanie 

dziecka za członka rodziny każdego z rodziców jest w pełni zależne od treści orzeczenia sądu 

powszechnego wprost ustalającego opiekę naprzemienną. „Wydanie orzeczenia sądowego w powyższym 

przedmiocie uznać wypada za relewantną dystynkcję interpretowanej normy, a brak takiego orzeczenia za 

przeszkodę w możliwości uznania, że opieka naprzemienna jest sprawowana przez oboje rodziców” 

[wyrok NSA z dnia 4 października 2017 r., I OSK 778/17 (LEX nr 2423136)]. „Samo brzmienie 

analizowanego przepisu jest jasne i nie nastręcza trudności interpretacyjnych, a tylko niejasność 

przepisów uprawniałaby do korzystania z innych metod wykładni aniżeli językowej (gramatycznej). 

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 16 (…) ustawy fakt ustanowienia opieki naprzemiennej obojga rodziców 

rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu musi wynikać z orzeczenia sądu, 

aby wywołać określony w tym przepisie skutek prawny. Językowa wykładnia tego przepisu nie budzi 

jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych, dlatego co do zasady nie jest dopuszczalne (…) 

dokonywanie jakiejkolwiek innej wykładni tego przepisu, w tym wykładni prokonstytucyjnej, 

celowościowej lub systemowej, jeżeli prowadzi to do odmowy zastosowania literalnej treści przepisu. Nie 

można bowiem nadać stronie uprawnienia nieprzyznanego przez ustawę w sytuacji jednoznacznie 

opisanej w przepisie, poprzez dokonywanie takiej wykładni przepisu, która - wbrew jego literalnej treści - 

przyzna to uprawnienie. Byłaby to bowiem nieuprawniona wykładnia rozszerzająca. (…) na gruncie (…) 

ustawy zasadą jest uznawanie danego dziecka za członka jednej rodziny, a zaliczenie dziecka 

jednocześnie do odrębnych rodzin obydwojga rodziców może nastąpić tylko wyjątkowo. Przepis ten 

należy zatem interpretować ściśle, gdyż ma on charakter wyjątku od ogólnej reguły. (…) postulat 

odczytania tego przepisu jako pozwalającego na zaliczanie dziecka wychowywanego przez 

mieszkających osobno rodziców do ich odrębnych rodzin, jeśli tylko oboje sprawują w porównywalnym 

wymiarze opiekę nad dzieckiem, nie znajduje uzasadnienia w treści tego unormowania. A tylko w takim 

wypadku można byłoby mówić o nieuzasadnionym różnicowaniu sytuacji prawnej takich rodziców 

w zależności od formy ustalenia opieki nad dzieckiem. Jak wspomniano, regułą jest zaliczanie dziecka (w 

związku z przyznanymi ustawą uprawnieniami do pomocy państwa) tylko do jednej rodziny” [wyrok 

NSA z dnia 22 sierpnia 2017 r., I OSK 947/17 (LEX nr 2339734)]. „Organy administracji publicznej, 

realizujące zadania w zakresie świadczenia wychowawczego, nie są uprawnione do badania, w jaki 

sposób w danym przypadku jest faktycznie sprawowana opieka nad dzieckiem przez jego rodziców. 

Zagadnienia związane ze sprawowaniem opieki nad małoletnimi dziećmi i uregulowaniem kontaktów 

pomiędzy rodzicami i dziećmi - jako ściśle powiązane z funkcjonowaniem rodziny - są bowiem sprawami 

cywilnymi, rozpatrywanymi w oparciu o przepisy prawa cywilnego a dokładnie tę jego części, którą 

stanowi prawo rodzinne i opiekuńcze” [wyrok NSA z dnia 17 listopada 2017 r., I OSK 1046/17 (LEX 

nr 2417898)]. 

 

3. Ustalanie dochodów  

3.1. Dochód uzyskiwany z tytułu umów zleceń zawieranych na okresy miesięczne z tym samym 

pracodawcą jak dochód utracony – analiza przypadku 

Kolegium podzieliło stanowisko organu pierwszej, odmawiające żądaniu osoby wnioskującej 

o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko na okres 2017/2018, aby uznać za dochód utracony 

dochód jej partnera, uzyskiwany z tytułu umów zleceń zawieranych na okresy miesięczne z tym samym 

pracodawcą (SKO 4318/380/17). W wyniku nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci ustawodawca od dnia 1 sierpnia 2017 r. wprowadził – ustawą zmieniającą – do art. 7 ust. 3 ustawy 

500+ m. in. ustęp 3a: „Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia 

pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką 

opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3. miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, 

uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie 

rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą”. W obowiązującym stanie prawnym - z uwagi na treść 
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powołanego wyżej przepisu art. 7 ust. 3a - dochody uzyskane na podstawie comiesięcznych umów zleceń 

zawieranych z tym samym pracodawcą nie mogą zostać uznane za utracone, bowiem w takim przypadku 

przepisów o utracie i uzyskaniu dochodów nie stosuje się. 

3.2. Przeliczenie dochodu uzyskanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – analiza 

przypadku  

Wnioskodawca oczekiwał przeliczenia dochodu z tytułu renty zagranicznej (uzyskanej w 2016 r.) 

według z kursu z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenia 

wychowawcze, co prowadziłoby do ustalenia, że jego dochód nie przekracza kryterium dochodowego 

limitującego prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Kolegium nie podzieliło 

takiego stanowiska (SKO 4318/368/17). Zgodnie z § 9 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach 

o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, 

zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. 

poz. 1465)
15

, w przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków 

rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, natomiast w przypadku gdy 

członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód po roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przeliczenia tego 

dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. Konieczność zastosowania 

w rozpatrywanej przez Kolegium sprawie metody obliczania wartości dochodu osiąganego w walucie 

obcej, wskazanej w § 9 ust. 3 rozporządzenia, wynikała z tego, że dochód ten był osiągany przez rok 

kalendarzowy poprzedzający okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (w roku 

2016). Mechanizm opisany w § 9 ust. 4 rozporządzenia dotyczy zaś dochodu uzyskanego po roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego 

(w roku 2017). Rozgraniczyć należy bowiem dwie sytuacje: „uzyskanie dochodu” (będące zdarzeniem 

prawnym kreującym stosunek prawny, na podstawie którego dochód jest osiągany) i „osiąganie dochodu” 

(następujące na podstawie istniejącego stosunku prawnego). W zależności od zaistniałego stanu 

faktycznego obowiązkiem organu jest uwzględnić właściwy przepis rozporządzenia wskazujący dzień, 

z którego kurs Narodowego Banku Polskiego należy brać pod uwagę. Jeżeli dochód w walucie obcej był 

osiągany w 2016 r., w związku z jego uzyskaniem w 2016 r. albo wcześniej, to należy go przeliczyć wg 

kursu z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi 

podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (z dnia 30 grudnia 2016 r.). Jeżeli dochód ten 

nie był osiągany w 2016 r., lecz został uzyskany w po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na 

jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, tj. w roku 2017, to przeliczenie nastąpić musi 

według kursu z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 

uzyskanie dochodu. Organ administracji publicznej nie może dowolnie wybierać, z jakiego dnia kurs 

weźmie pod uwagę, lecz jest w tym zakresie związany ustaleniami rozporządzenia. Podobnie nie może 

wziąć pod uwagę kursu z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek 

o świadczenia wychowawcze, gdyż data złożenia wniosku jest - dla ustalania wartości dochodu 

osiąganego w walucie obcej - irrelewantna. 

 

DODATEK MIESZKANIOWY I DODATEK ENERGETYCZNY 
 

1. Dodatek mieszkaniowy 

1.1. Dodatek pielęgnacyjny jako źródło dochodu gospodarstwa domowego  

Niejako tradycyjnie w 2017 r. w pierwszoinstancyjnym orzecznictwie zaliczano do dochodu 

gospodarstwa domowego dodatek pielęgnacyjny (wg nieoficjalnych informacji było to wynikiem 

uczestnictwa w szkoleniu). Faktem jest, że ustawodawca wymieniając – w katalogu zamkniętym [art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z  2017 r. poz. 180)
16

] -  

świadczenia, których nie wlicza się do dochodu nie wymienił wprost dodatku pielęgnacyjnego. Jednak 

w myśl, zachowującej aktualność, uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 10 grudnia 2009 r., 

I OPS 8/09: „Dodatku pielęgnacyjnego, określonego w art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

                                                                 
15 Dalej jako „rozporządzenie”. 
16 Dalej jako „u.d.m.” 
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o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (…) nie wlicza się do dochodu, o którym 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy (…) o dodatkach mieszkaniowych (…).” W uzasadnieniu ww. uchwały 

podkreślono, dostrzegając różnice pomiędzy dwoma świadczeniami pielęgnacyjnymi - dodatkiem 

i zasiłkiem - na które zwrócił uwagę TK w wyroku z dnia 21 lipca 2004 r., K 16/03, że więcej 

argumentów przemawia za koniecznością ich podobnego traktowania w kontekście uprawnień do 

otrzymywania dodatku mieszkaniowego. Prowadzi to do wniosku, że zasiłki i dodatki pielęgnacyjne, 

spełniając identyczne funkcje, nie powinny być wliczane do dochodu obliczonego dla potrzeb uzyskania 

dodatku mieszkaniowego. Tak więc z punktu widzenia tego dochodu pojęcia „zasiłek pielęgnacyjny” 

i „dodatek pielęgnacyjny” trzeba traktować jako określenia, które mieszczą się w pojęciu „zasiłki 

pielęgnacyjne”, o których mowa w art. 3 ust. 3 u.d.m. Kolegium konsekwentnie uchylało kwestionowane 

odwołaniami decyzje i przyznawało dodatki mieszkaniowe, o ile usprawiedliwiało takie orzeczenie 

wyłączenie dodatku pielęgnacyjnego z dochodu gospodarstwa domowego (np. SKO 4303/33/17). 

1.2. Osoba nieletnia przebywająca w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej jako 

członek gospodarstwa domowego  

Kwestia zostanie omówiona na kanwie konkretnej sprawy (SKO 4303/23/17), acz spraw tego typu 

Kolegium rozpatrywało więcej w 2017 r. O dodatek mieszkaniowy wystąpiła osoba będąca opiekunem 

prawnym osoby nieletniej (wnuczki), przebywającej w całodobowej placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu socjalizacyjnego. Stosownie do art. 4 u.d.m., przez gospodarstwo domowe rozumie 

się m. in. gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, wspólnie 

z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do 

zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej 

pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna (art. 27 k.c.). Zdaniem Kolegium, pobyt 

w opisanego rodzaju placówce nie jest równoznaczny z jej zamieszkiwaniem w tej placówce, zwłaszcza 

że - co jednoznacznie wynikało z dokumentacji sprawy - w soboty, niedziele oraz dni wolne od nauki 

wnuczka „spędzała w domu”. Kolegium w tym kontekście powołało pogląd judykatury (wyrok WSA 

w Gliwicach z dnia 22 października 2015 r., IV SA/Gl 175/15): „Zdaniem Sądu, organy obydwu instancji 

błędnie przyjęły, że skarżąca nie spełniła przesłanki »zajmowania lokalu«. Wprawdzie często przebywała 

w mieszkaniu należącym do matki, jednak było to związane z chorobą, na którą cierpiała, i potrzebą 

zapewnieniem jej prawidłowej opieki medycznej oraz rodzinnego wsparcia. Przyczyną takiego stanu 

rzeczy jest zatem zdarzenie losowe, niezależne od woli skarżącej. Jak podkreśliła sama skarżąca 

w mieszkaniu matki przebywała czasowo, co miało bezpośredni związek z jej chorobą i zorganizowaniem 

dla niej prawidłowej opieki. Jednocześnie zaznaczyła, że przebywając czasowo poza miejscem 

zamieszkania nie straciła z nim faktycznego kontaktu, bowiem dokonywała wszelkich opłat 

i uczestniczyła w zarządzaniu nieruchomością, w której przeprowadzała remont i stale ją meblowała. 

Zaprzeczyła, jakoby jej centrum życiowe - z jej własnej woli - zostało przeniesione do mieszkania matki - 

a organy tego nie obaliły dowodem przeciwnym. Z poczynionych ustaleń wynika, iż skarżąca, jakkolwiek 

zaspokaja część swoich potrzeb życiowych przebywając - w związku z chorobą - w mieszkaniu matki, to 

jednak zachowuje prawo do zamieszkania w lokalu jej przydzielonym i brak jest podstaw do twierdzenia, 

że utraciła z nim faktyczny kontakt w czasie pobierania dodatku mieszkaniowego. Z lokalem tym wiązała 

i wiąże swoje centrum życiowe. Przyjęcie odmiennego w tym zakresie stanowiska (…) prowadziłoby do 

nieuzasadnionego wyeliminowania osób przebywających czasowo poza miejscem zamieszkania - w tym 

osób chorych, wymagających odpowiednio zorganizowanej opieki i wsparcia rodziny - z grona 

obywateli, którym przysługuje prawo do korzystania z dodatku mieszkaniowego. W konsekwencji, 

w pewnych przypadkach, byłoby skazywaniem ich na bezdomność, co uchybiałoby nie tylko treści art. 4 

ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ale przede wszystkim prowadziłoby do naruszenia art. 75 ust. 1 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten stanowi, iż władze publiczne zobligowane są do 

prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, a w szczególności 

zobowiązane są do przeciwdziałania bezdomności, wspierania rozwoju budownictwa socjalnego oraz 

popierania działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego mieszkania. Zaznaczenia wymaga, iż 

zgodnie z poglądem przyjętym w orzecznictwie, osobom czasowo przebywającym poza stałym miejscem 

zamieszkania, tj. studentom, osobom odbywającym karę pozbawienia wolności, przysługuje prawo do 

dodatku mieszkaniowego, który przyznawany jest dla lokalu stałego miejsca zamieszkania (por. wyroki 

WSA w Krakowie: z dnia 3 kwietnia 2008 r., sygn. akt III SA/Kr 959/07, z dnia 20 maja 2014 r., o sygn. 

akt III SA/Kr 1506/13 - wszystkie przypomniane w wyroku WSA w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r., 

sygn. akt II SA/Wa 1544/14)”. W ocenie Kolegium, inna wykładnia przepisów ustawy w realiach 

rozpatrywanej sprawy byłaby sprzeczna z konstytucyjnymi zasadami sprawiedliwości społecznej 

i równości praw obywateli, wyrażonymi w art. 2 i art. 32 Konstytucji RP. Co równie istotne, sposób 
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interpretacji przyjęty przez Kolegium w tej sprawie uwzględnia istotę i cel dodatku mieszkaniowego, 

tj. wspomożenia osób, które ze względu na swoją trudną sytuację finansową, nie są w stanie ponosić 

w całości opłat za lokal mieszkalny (SKO 4303/23/17).  

 

2. Dodatek energetyczny: skazany jako beneficjent – analiza przypadku 

Jednym z zadań gmin w sferze pomocy społecznej jest udzielanie wsparcia finansowego odbiorcom 

energii elektrycznej i gazu ziemnego, których nie stać na opłacenie rachunku. Wsparcie to zapewnia, 

uregulowany ustawą z dnia 10 kwietnia 2013 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. 

zm.)
17

, dodatek energetyczny. Z tego wsparcia - zgodnie z art. 5c ust. 1 Prawa energetycznego - może 

korzystać jedynie osoba odpowiadająca, ustanowionej w art. 3 ust. 13c Prawa energetycznego, definicji 

odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, czyli osoba, której przyznany został dodatek mieszkaniowy 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 u.d.m., która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 

elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, i która zamieszkuje w miejscu dostarczania 

energii elektrycznej. W rozpatrywanej przez Kolegium sprawie (SKO 4304/1/17) odmówiono 

w pierwszej instancji dodatku energetycznego, z powodu braku po stronie wnioskodawcy (któremu 

przyznano uprzednio dodatek mieszkaniowy) przymiotu odbiorcy wrażliwego, bowiem odbywa karę 

pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Kolegium nie podzieliło takiej wykładni miarodajnych dla tej 

sprawy przepisów. Prawo do dodatku energetycznego jest ściśle powiązane z przyznaniem dodatku 

mieszkaniowego co oznacza, że nabyciu statusu podmiotowego odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej 

decyduje uprzednie uzyskanie statusu osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego. Z kolei 

warunkiem przyznania dodatku mieszkaniowego jest m. in. zamieszkiwanie danej osoby w danym lokalu 

mieszkalnym (art. 2 ust. 1 u.d.m.). Pobyt w zakładzie karnym ma charakter okresowy i nie jest 

równoznaczny z zamieszkiwaniem w takim zakładzie. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym 

wielokrotnie wyrażono pogląd, że osobie odbywającej karę pozbawienia wolności może być przyznany 

dodatek mieszkaniowy i nie stoi temu na przeszkodzie fakt czasowego przybywania w zakładzie karnym 

(np. postanowienie NSA z dnia 18 czerwca 2008 r., I OSK 964/07). Dodatek mieszkaniowy i dodatek 

energetyczny, będące świadczeniami o charakterze socjalnym różni w istocie wyłącznie rodzaj 

wydatków, które mają zostać w części zrekompensowane ich beneficjentom oraz ich wysokość. 

Zaakceptowanie pierwszoinstancyjnego stanowiska skutkowałoby powstaniem sytuacji, w której na 

wnioskodawcy spoczywałyby obowiązki wynikające z umowy kompleksowej, a mimo to odmówiono by 

mu dodatku energetycznego, choć wcześniej przyznano dodatek mieszkaniowy, czyli świadczenie, do 

którego prawo uzależnione jest, m. in., od zamieszkiwania w określonym lokalu mieszkalnym. Taka 

wykładnia art. 5c ust. 1, w związku z art. 3 pkt 13c Prawa energetycznego byłaby sprzeczna 

z konstytucyjnymi zasadami sprawiedliwości społecznej i równości praw obywateli (art. 2 i art. 32 

Konstytucji RP). Co równie ważne, trzeba mieć na względzie istotę i cel dodatku energetycznego, 

tj. wspomożenia osób, które ze względu na swoją trudną sytuację finansową nie są w stanie ponosić w 

całości opłat za energię elektryczną.  

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  

 

1. Opłaty adiacenckie  

1.1. Zmiany w ustawodawstwie 

Z dniem 1 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy 

o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1509)
18

, która miała 

największy wpływ na orzekanie w sprawach z zakresu opłat adiacenckich. 

1.1.1. Wycena nieruchomości   

Z punktu widzenia postępowań w sprawach ustalania ww. opłat najważniejsze zmiany dotyczą 

podmiotów uprawnionych do wyceny nieruchomości, na nowo zdefiniowano bowiem „organizację 

zawodową rzeczoznawców majątkowych” - art. 1 pkt 1 ustawy zmieniającej, wprowadzono dodatkowe 

wymogi pozwalające na wykorzystywanie operatów szacunkowych po upływie okresu 12. miesięcy od 

dnia ich sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego - art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy zmieniającej, 

a także, co najistotniejsze, uchylono ust. 1a w art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)
19

 - art. 1 pkt 27 lit. b) ustawy zmieniającej. 

Według uchylonego unormowania, operat szacunkowy, w odniesieniu do którego została wydana ocena 

                                                                 
17 Dalej jako „prawo energetyczne”. 
18 Dalej jako „ustawa zmieniająca”. 
19 Dalej jako „u.g.n.” 
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negatywna, od dnia wydania tej oceny traci charakter opinii o wartości nieruchomości, o której mowa 

w art. 156 ust. 1. W efekcie, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie zobowiązany był 

do zlecenia wykonania nowej wyceny. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym organ prowadzący 

postępowanie nie będzie mógł „automatycznie” zdyskwalifikować wyceny nieruchomości, która została 

oceniona negatywnie przez stowarzyszenie, lecz będzie zobowiązany dokonać oceny operatu oraz opinii 

stowarzyszenia - w ramach swobodnej oceny dowodów.  

1.1.2. Terminy 

1.1.2.1. Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości 

Dotychczas możliwość ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości była 

ograniczona do trzech lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się 

ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Przy czym - wedle ugruntowanego 

stanowiska sądowoadministracyjnego - ustalenie opłaty musiało nastąpić w ciągu tych trzech lat decyzją 

ostateczną. W praktyce wymogi takie nader często prowadziły do umorzenia postępowania. 

Znowelizowana regulacja art. 98a u.g.n. stanowi, że „wszczęcie postępowania” w sprawie ustalenia 

opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3. lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział 

nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne (art. 1 pkt 20 ustawy 

nowelizującej). Wystarczy zatem skuteczne wszczęcie postępowania, aby otworzyć możliwość 

ściągnięcia tego rodzaju daniny publicznej.  

1.1.2.2. Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej  

Podobna do wcześniej omówionej zmiana w zakresie terminu, w jakim skutecznie można żądać opłaty 

adiacenckiej, dotyczy też opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek budowy 

urządzeń infrastruktury technicznej. W art. 145 ust. 2 u.g.n. zwrot „wydanie decyzji o ustaleniu opłaty 

adiacenckiej” zastąpiono sformułowaniem „wszczęcie postepowania w sprawie ustalenia opłaty 

adiacenckiej” (art. 1 pkt 21 ustawy nowelizującej).  

1.1.3. Ustalanie wartości nieruchomości – opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości 

Nowelizacja wprowadziła też istotną zmianę w zakresie opłat adiacenckich z tytułu podziału 

nieruchomości - w zakresie sposobu ustalenia jej wartości. Co prawda, Kolegium stale stało na 

stanowisku, że z istoty tego rodzaju opłaty wynika, iż wartość nieruchomości przyjmuje się jako sumę 

wartości działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania wchodzących w skład nieruchomości 

podlegającej podziałowi, jednak odmienne opinie prezentowały, choć w mniejszości, niektóre sądy 

administracyjne. Uregulowanie wprost tej kwestii w przepisach art. 98a ust. 1b u.g.n. należy ocenić 

zdecydowanie pozytywnie, jako zmianę, która eliminuje rozbieżności interpretacyjne [art. 1 pkt 20 lit. b) 

ustawy nowelizującej]. 

1.2. Ocena operatu szacunkowego 

Warto zwrócić uwagę, że w sprawach z zakresu opłat adiacenckich linia orzecznicza w zakresie oceny 

operatów szacunkowych wyceny nieruchomości przez organy orzekające w takich sprawach, jak i sądy 

administracyjne, uległa w 2017 r. dalszemu utrwaleniu i stabilizacji. W orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym (a w ślad za nim - orzecznictwie administracyjnym), dominuje aktualnie 

pogląd, że kwestia doboru cech cenotwórczych przyjętych w procesie szacowania wartości 

nieruchomości, materiału porównawczego, czy innych szczegółowych kwestii związanych z procesem 

wyceny nieruchomości, należy do zakresu wiadomości specjalnych rzeczoznawcy majątkowego, a organy 

administracyjne nie mają kompetencji do ich oceny. Jak podkreślił NSA, „Organ rozpoznający sprawę nie 

posiada wiadomości specjalnych, którymi dysponuje biegły, dlatego też może ocenić operat szacunkowy 

jako dowód w sprawie mając na uwadze przepisy prawa oraz to, czy treść operatu jest logiczna 

i kompletna, a także czy sporządzona wycena została należycie uzasadniona. Ma zatem obowiązek 

dokonania oceny operatu szacunkowego pod względem formalnym: czy został sporządzony i podpisany 

przez uprawnioną osobę, czy zawiera wymagane przepisami prawa elementy treści, nie zawiera 

niejasności, pomyłek, braków, które powinny być sprostowane lub uzupełnione, aby dokument ten miał 

wartość dowodową. W przypadku zaś istniejących wątpliwości lub niejasności może żądać wyjaśnień lub 

uzupełnienia wyceny. Oznacza to, że prowadzący postępowanie nie może wkraczać w merytoryczną 

zasadność opinii rzeczoznawcy majątkowego, ponieważ nie dysponuje wiadomościami specjalnymi, 

które posiada rzeczoznawca majątkowy” [wyrok z dnia 16 października 2014 r., I OSK 611/13 (LEX 

nr 1598210); zob. też: wyroki NSA: z dnia 17 października 2014 r., I OSK 446/13 (LEX nr 1598202), 

z dnia 10 lipca 2015 r., I OSK 2546/13 (LEX nr 1794862)]. Wobec takiego stanowiska orzecznictwa, jeśli 

strona podnosi zarzuty wobec sporządzonej w konkretnej sprawie wyceny albo Kolegium ma w tym 
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zakresie wątpliwości „z urzędu”, jako pewną zasadę wprowadziło wystąpienie do autora operatu 

szacunkowego o ustosunkowanie się do poszczególnych zarzutów i wyjaśnienie wątpliwości.  

 

2. Ponaglenie w sprawie przestawienia płotu – analiza przypadku 

Wnioskodawca żądał wydania decyzji „mającej na celu przestawienie we właściwe miejsce płotu 

znajdującego się na terenie gminnym”, który utrudnia wnioskodawcy dostęp do dzierżawionej przez 

niego działki gruntu. Po trwającej kilka miesięcy wymianie korespondencji wnioskodawca wniósł do 

Kolegium ponaglenie w opisanej sprawie. Kolegium, na podstawie art. 37 § 6 pkt 1 i 2a k.p.a., 

stwierdziło, że organ pierwszej dopuścił się bezczynności i zobowiązało ten organ do załatwienia sprawy, 

oraz wyznaczyło dodatkowy, 14 - dniowy termin, przy czym nie stwierdziło, aby niezałatwienie sprawy 

w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Kolegium wyjaśniło, że o bezczynności organu 

można mówić nie tylko wówczas, gdy w ustawowo określonym terminie nie podjął on żadnych czynności 

w sprawie, lecz także wówczas, gdy prowadził postępowanie w sprawie i nie zakończył go wydaniem 

stosownej decyzji lub postanowienia. Organ rozstrzygając, czy ponaglenie jest uzasadnione, dokonuje 

oceny postępowania pierwszoinstancyjnego według stanu istniejącego w dniu wydania postanowienia na 

podstawie art. 37 k.p.a., przy czym wskazane rozstrzygnięcie odnosi się wyłącznie do zobowiązania 

organu do wydania w określonym terminie aktu albo dokonania czynności. Dla oceny zasadności 

ponaglenia nie ma znaczenia okoliczność, z jakich powodów określony akt nie został podjęty lub 

czynność nie została dokonana, a w szczególności, czy bezczynność organu spowodowana została 

zawinioną lub niezawinioną opieszałością organu w ich podjęciu lub dokonaniu [por.: wyrok WSA 

w Warszawie z dnia 10 września 2004 r., I SAB 287/03 (LEX nr 156902); też T. Woś (w:) T. Woś, 

H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2004, s. 84]. Każde 

podanie zawierające żądanie wydania decyzji (nawet jeżeli jest dotknięte brakami), obliguje organ do 

podjęcia czynności procesowych [wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2016 r., II SAB/Wr 69/15 

(LEX nr 2034447)]. W ocenie Kolegium organ pierwszej instancji dopuścił się bezczynności z uwagi na 

to, że we wskazanym przez ustawodawcę terminie nie rozpatrzył - dotyczącego wydania decyzji 

administracyjnej - żądania wnioskodawcy i nie wydał żadnego rozstrzygnięcia, choćby stosownego 

postanowienia.  Tym samym nie załatwił sprawy co do istoty, ani nie zakończył postępowania w inny 

sposób.  Kolegium podkreśliło, że organ, którego bezczynność jest kwestionowana, odpowiadać może 

tylko za własne zaniechania i opóźnienia. Zatem niezałatwienie sprawy w terminie z rażącym 

naruszeniem prawa wiązać należy wyłącznie z rażąco wadliwym działaniem organu administracji 

publicznej.  Kolegium uznało, że wprawdzie organ pierwszej instancji naruszył art. 35 k.p.a., ale to 

naruszenie nie miało charakteru kwalifikowanego. Organ pierwszej instancji podejmował konieczne, 

w jego ocenie, czynności w celu ustalenia stanu faktycznego i prawnego sprawy, w tym kilkakrotnie 

wysłuchał argumentów wnioskodawcy oraz udzielał mu informacji pisemnych.  

 

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO  

W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

 

1. Unormowania właściwe przy orzekaniu o przekształceniu 

W postępowaniu dotyczącym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

zachodzi konieczność zbadania charakteru nieruchomości dla ustalenia, czy jest ona objęta zakresem 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83, z późn. zm.)
20

. Przepis art. 1 ust. 1 u.p.p.u.w. określa 

podstawowe warunki do spełnienia, aby żądanie przekształcenia prawa mogło być zrealizowane, po 

pierwsze - przysługiwanie prawa użytkowania wieczystego w dniu wejścia w użycie ustawy i w dniu 

wydania rozstrzygnięcia w sprawie przekształcenia praw rzeczowych i po drugie - przysługiwanie tego 

prawa w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych 

garażami, przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę lub nieruchomości rolnych. Natomiast z art. 1 

ust. 2 u.p.p.u.w. wynika, że z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, 

o których mowa w ust. 1, w prawo własności, mogą wystąpić także osoby fizyczne i prawne będące 

właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowanie wieczystego 

(pkt 1), spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży (ust. 2). 

Wobec tego podmioty wymienione w powołanej regulacji ustawowej mogą domagać się przekształcenia, 

o ile prawo użytkowania wieczystego dotyczy nieruchomości, o których mowa w art. 1 u.p.p.u.w., czyli 

                                                                 
20 Dalej jako „u.p.p.u.w.” 

https://sip.lex.pl/#/document/17218329?unitId=art(1)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17218329?unitId=art(1)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17218329?unitId=art(1)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17218329?unitId=art(1)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17218329?unitId=art(1)&cm=DOCUMENT
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zabudowanych na cele mieszkaniowe, garażami, przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę lub rolnych. 

W ocenie Kolegium, załatwienie sprawy z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu 

obywateli (art. 7 k.p.a.) nie może prowadzić do naruszenia norm prawnych wiążących organ 

administracji. Obowiązek prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do 

władzy publicznej (art. 8 k.p.a.) nie oznacza podjęcia takich czynności, które byłyby sprzeczne 

z przepisami ustawy lub podejmowania rozstrzygnięcia - wbrew regulacji ustawowej - zawsze zgodnie 

z wnioskiem. Odnosząc się do - podnoszonych w 2017 r. w odwołaniach - argumentacji wskazującej na 

obowiązek stosowania przepisów prawa obowiązujących w dacie złożenia wniosku, Kolegium 

przyjmowało, że nie znajduje ona oparcia w obowiązujących regulacjach ustawowych. Zasada legalności 

- wyrażona w art. 6 k.p.a. - nakłada na organy administracji obowiązek orzekania stosownie do regulacji 

prawnej obowiązującej w dniu wydania decyzji [zob. np.: wyrok NSA z dnia 26 czerwca 2012 r., II GSK 

802/11 (LEX nr 1217119)]. 

 

2. Zaświadczenie w przedmiocie przekształcenia - analiza przypadku 

Kolegium utrzymało w mocy postanowienie odmawiające wydania spółce z o.o. zaświadczenia 

stwierdzającego nabycie przez inną spółkę z o.o. z określonym dniem praw i obowiązków z decyzji 

w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 

a także stwierdzającego, że spółka wnioskująca nie jest zobowiązana do uiszczania rat z tytułu opłaty za 

przekształcenie. Kolegium przede wszystkim podkreśliło, że wnioskodawczyni w istocie żądała wydania 

zaświadczenia nie „we własnej sprawie”, lecz „w cudzej sprawie”, nie wskazując przepisu prawa, który 

wymagałby urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, ani nie wykazując 

istnienia interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu danych z zakresu żądanego zaświadczenia. 

Kolegium wyjaśniło, że czynnikiem różnicującym interes prawny i interes faktyczny jest istnienie lub 

brak normy prawnej przyznającej ochronę danemu podmiotowi. Interes prawny jest kwalifikowanym 

interesem faktycznym, który wynika z określonego przepisu prawnego odnoszącego się wprost do 

sytuacji danego podmiotu i pojawia się wówczas, gdy istnieje związek między obowiązującą normą 

prawa materialnego a sytuacją prawną tegoż podmiotu [wyrok NSA z dnia 2 czerwca 1998 r., IV SA 

2164/97 (LEX nr 43262)]. Cechami interesu prawnego jest to, że jest on indywidualny, konkretny, 

aktualny, sprawdzalny obiektywnie, a jego istnienie znajduje potwierdzenie w okolicznościach 

faktycznych, będących przesłankami zastosowania przepisu prawa materialnego. Interes prawny ma więc 

charakter materialnoprawny. Oznacza to, że podmiot żądający wydania zaświadczenia powinien wskazać 

konkretny przepis prawa materialnego, z którego wynika, że wydanie zaświadczenia oddziałuje 

bezpośrednio lub pośrednio na jego sytuację prawną. Odwołanie się przez spółkę wnioskującą 

(w opisanej sprawie) do art. 481 § 1 k.c. nie wypełniało warunku wykazania interesu prawnego, ponieważ 

sposób i termin uiszczenia opłaty z tytułu przekształcenia to stan faktyczny, a przy tym, w warunkach 

konkretnej sprawy, potencjalny, a nie aktualnie występujący. Kolegium wyjaśniło nadto, że w myśl 

art. 528 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577)
21

, 

spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Normując kwestię 

wstąpienia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, art. 531 § 1 K.s.h. reguluje sukcesję materialnoprawną 

[wyrok SN z dnia 11 lutego 2016 r., V CSK 344/15 (LEX nr 1977891)], następującą ex lege. Z istoty tej 

sukcesji wynika, że na spółkę uczestniczącą w podziale (przejmującą, nowo zawiązaną) przechodzą tylko 

te prawa i obowiązki spółki dzielonej, stanowiące część jej majątku, które zostały wyraźnie określone 

(opisane) w planie podziału (art. 534 § 1 pkt 7 K.s.h.) i jednoznacznie przyporządkowane (przypisane) 

w tym planie konkretnej spółce uczestniczącej w podziale albo spółce wydzielonej. Elementy, jakie 

powinien zawierać plan podziału, precyzuje w szczególności art. 534 § 1 pkt 7 K.s.h., wskazując że 

powinien on zawierać dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, 

koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym. Zacytowany 

przepis przesądza, że o tym, które składniki majątkowe zostaną w planie podziału przyporządkowane 

spółce przejmującej, nie decyduje organ administracji publicznej, ale spółka dzielona, względnie także 

spółka przejmująca. Ponadto, stosownie do art. 531 § 3 K.s.h., za zobowiązania spółki dzielonej, 

nieprzypisane w planie podziału spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym, spółki te 

odpowiadają solidarnie. Plan podziału nie jest elementem prowadzonych przez organ pierwszej instancji 

ewidencji, rejestrów i nie wynika z innych bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. 

Dalej Kolegium podkreśliło, że przysługujące użytkownikowi wieczystemu roszczenie o przekształcenie 

przysługującego mu prawa rzeczowego w prawo własności następuje na drodze postępowania 

administracyjnego, przez wydanie decyzji przez właściwy organ (zob.: E. Gniewek, Prawo rzeczowe, 
                                                                 
21 Dalej jako „K.s.h.” 

https://sip.lex.pl/#/document/16886516?unitId=art(531)par(1)&cm=DOCUMENT
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wyd.10, Warszawa 2014, s. 215). W związku z tym decyzję taką należy zaliczyć do grupy zdarzeń 

cywilnoprawnych, ponieważ z jednej strony, jest źródłem nabycia prawa własności nieruchomości przez 

dotychczasowego użytkownika wieczystego (przy tym dochodzi do konfuzji praw rzeczowych), z drugiej 

zaś, jednocześnie, wywołana jest jeszcze kolejna konsekwencja cywilnoprawna, mianowicie z chwilą 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej odrębna 

własność budynku wygasa.  Zarówno prawo użytkowania wieczystego, jak i prawo własności, to  

bez wątpienia instytucje o charakterze rdzennie cywilnoprawnym. Taki sam charakter ma także zdarzenie 

polegające na przekształceniu pierwszego z tych praw (użytkowania wieczystego) w drugie (prawo 

własności). Cywilnoprawnego charakteru przekształcenia nie zmienia okoliczność, że jest ono 

uregulowane ustawą odrębną od Kodeksu cywilnego, że dokonywane jest wyłącznie na wniosek 

(żądanie) dotychczasowego użytkownika wieczystego, ani że następuje w drodze decyzji 

administracyjnej [postanowienie NSA z dnia 29 kwietnia 2015 r., I OW 249/14 (LEX nr 1984498)]. Jest 

bowiem poza sporem, że akt administracyjny (zwłaszcza decyzja administracyjna) może być 

jednocześnie zdarzeniem cywilnoprawnym, a więc prowadzić do powstania, zmiany bądź ustania 

stosunku cywilnoprawnego (zob. np.: Z. Banaszczyk, w: System Prawa Prywatnego. T. 1. Prawo cywilne 

- część ogólna, pod red. M. Safjana, Warszawa 2007, s. 899 - 900). Tym samym decyzja administracyjna 

może być też źródłem roszczeń o charakterze cywilnoprawnym (T. Pałdyna, Przedawnienie w polskim 

prawie cywilnym, Warszawa 2009, s. 211). Wobec tego decyzja orzekająca o przekształceniu praw 

rzeczowych nie może zostać zaliczona do zdarzeń prawnych będących źródłem „administracyjnoprawnej 

sukcesji”. Odnośnie do charakteru opłaty z tytułu przekształcenia Kolegium spostrzegło, że najnowsze 

orzecznictwo wskazuje także na cywilnoprawny charakter tej opłaty. W wyroku z dnia 30 kwietnia 

2014 r., IV SA/Po 1255/13, WSA w Poznaniu podkreślił, że przekształcenie prawa użytkowania 

wiecznego w prawo własności odbywa się, co do zasady, odpłatnie. Opłata należna z tytułu 

przekształcenia wiąże się z wyzbyciem się prawa własności nieruchomości z zasobów publicznych. 

Wobec tego opłata jest wynagrodzeniem, które służy zrekompensowaniu dotychczasowemu 

właścicielowi utraty przysługującego do nieruchomości prawa własności oraz utraty stałego dopływu 

kwot z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. W orzecznictwie przyjęto, że opłata z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowi swoisty odpowiednik ceny 

za nabycie własności (oczywiście w pewnym uproszczeniu), nie zaś opłatę za dokonaną czynność 

administracyjną [zob. np.: wyrok SN z dnia 17 grudnia 2003 r., IV CK 244/02 (OSNC 2005, nr 1, 

poz. 14); także np. wyrok WSA w Łodzi z dnia 15października 2007 r., II SA/Łd 544/07 (OSP 2010, z. 1, 

poz. 11)]. Przy tym wierzytelność z tytułu tego rodzaju opłaty podlega zabezpieczeniu hipoteką 

przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja orzekająca o przekształceniu praw 

rzeczowych. Analiza przedstawionych norm prawnych prowadzi do wniosku, że opłata z tytułu tego 

rodzaju przekształcenia również nie może zostać zakwalifikowana do składników objętych 

„administracyjnoprawną sukcesją”. W końcu Kolegium podkreśliło, że w sprawach o wydawanie 

zaświadczeń nie chodzi - w zasadzie - o stosowanie normy materialnej. Jakkolwiek zaświadczenie może 

zmieniać sytuację faktyczną strony, np. dostarczać jej środek dowodowy, to jednak nie zmienia zakresu 

jej praw i obowiązków i nie wywołuje bezpośrednio żadnych skutków materialnych, chociaż może mieć 

wpływ na realizację niektórych praw i obowiązków. W drodze zaświadczenia nie można wywołać więc 

skutków kształtujących stosunki prawne, czyli np. przyznawać albo ograniczać bądź pozbawiać 

uprawnienia, albo też nakładać, zdejmować lub ograniczać obowiązki. 

 

AKTUALIZACJA OPŁAT I STAWEK OPŁAT ROCZNYCH  

Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH  

 

1. Zmiany w ustawodawstwie 

Z dniem 1 września 2017 r. uległ zmianie stan prawny w zakresie aktualizacji opłat rocznych z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie 

ustawy o gospodarce nieruchomościami i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1509)
22

. Większość 

zmian jest zapewne co najmniej po części wynikiem postulatów wnoszonych konsekwentnie, corocznie 

od wielu lat pod adresem ustawodawcy, w Informacjach rocznych Kolegium.  

 

 

                                                                 
22 Dalej jako „ustawa nowelizująca”. 
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1.1. Usprawnienie procedury aktualizacyjnej 

Wprowadzono obowiązek składania wniosku o ustalenie, że aktualizacja jest nieuzasadniona lub jest 

uzasadniona w innej wysokości za pośrednictwem organu wykonującego zadania właściciela 

nieruchomości, na mocy zmienionego art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)
23

. Ta zmiana umożliwia również 

właściwemu organowi uzyskanie informacji o wniosku i zapoznanie się z jego treścią już na wstępnym 

etapie, a jednocześnie gwarantuje, że kolegium wraz z wnioskiem otrzyma akta sprawy bez konieczności 

osobnego zwracania się o nie do organu i ponoszenia w tym zakresie kosztów.  

1.2. Ocena operatu szacunkowego
24

 

Fundamentalne znaczenie dla procedury aktualizacyjnej ma uchylenie dość kontrowersyjnego 

przepisu art. 157 ust. 1a u.g.n., zgodnie z którym operat szacunkowy, w odniesieniu do którego została 

wydana negatywna ocena stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych, od dnia wydania takiej oceny 

traci charakter opinii o wartości nieruchomości, o której mowa w art. 156 ust. 1. W praktyce orzeczniczej 

Kolegium obowiązywanie tego przepisu wiązało się w istocie z przekazaniem kompetencji orzeczniczych 

stowarzyszeniom. Wydanie opinii negatywnej (a z reguły takie były wydawane) oznaczało, że Kolegium 

mogło jedynie ustalić, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona. Tak też jeszcze Kolegium 

orzekało w 2017 r., a to z uwagi na treść art. 4 ust. 4 ustawy nowelizującej, wedle którego do operatów 

szacunkowych sporządzonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy i w dniu jej wejścia w życie, nadal 

wykorzystywanych do celu, dla którego zostały sporządzone, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

1.3. Rozprawa 

Równie pozytywna jest zmiana art. 79 ust. 2. Aktualnie, w przypadku zaistnienia przesłanek 

określonych w art. 89 § 2 k.p.a. kolegium wyznacza niezwłocznie termin rozprawy. Rozprawa powinna 

być zatem przeprowadzona tylko w sprawach rokujących zawarciem ugody, w innych zaś dopuszczalne 

jest rozpatrzenie sprawy na posiedzeniu niejawnym (na przykład w sytuacji, gdy właściciel przekazuje 

akta sprawy już żądając oddalenia wniosku użytkownika jako złożonego po upływie ustawowego terminu 

oświadczając, że nie widzi możliwości ugodowego zakończenia postępowania). 

  

2. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej wobec zamiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Żądanie zmiany wysokości obowiązującej stawki procentowej z uwagi na wejście w życie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia w sposób odmienny od 

dotychczasowego określają przeznaczenie nieruchomości - jest nieuzasadnione. Powyższe zdarzenie, 

zdaniem Kolegium, nie może przesądzać o zaistnieniu trwałej zmiany sposobu korzystania 

z nieruchomości, w rozumieniu art. 73 ust. 2 u.g.n. „Korzystanie” z rzeczy to nic innego jak używanie 

rzeczy i pobieranie z niej pożytków. W takim znaczeniu posługuje się tym pojęciem ustawodawca 

w wyżej powołanym przepisie sugerując, że chodzi tu o używanie nieruchomości w sposób odmienny od 

dotychczasowego. Z całą pewnością nie wystarczy więc sama zmiana przeznaczenia gruntu wynikająca 

z uchwalenia (zmiany) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Akt ten wskazuje tylko na 

możliwość określonego sposobu korzystania z gruntu. Wejście w życie planu miejscowego, 

przewidującego odmienne od dotychczasowego przeznaczenie gruntu zmienia to przeznaczenie, 

ale w żadnym przypadku nie zmienia automatycznie dotychczasowego sposobu korzystania 

z nieruchomości, a to właśnie sposób „korzystania” z gruntu, a nie jego „przeznaczenie” ma istotne 

znaczenie w kontekście art. 73 ust. 2 u.g.n. Trzeba tu zwrócić uwagę, że tereny, których przeznaczenie 

plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich 

zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego 

zagospodarowania [(zob.: art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073)]. Trudno w takich warunkach przyjąć automatyczną korelację 

pomiędzy zmianą przeznaczenia a zmianą sposobu korzystania z nieruchomości. Kolegium zauważa, że 

w wypadku zmiany stawki procentowej - inaczej niż w wypadku oddawania gruntu w użytkowanie 

wieczyste - zmianę celu przesądza uprzednia zmiana sposobu korzystania z gruntu. To właśnie dokonana 

zmiana sposobu korzystania z gruntu świadczy o zmianie celu. Przykładowo, w przypadku realizacji 

inwestycji budowlanej, dopiero z chwilą zakończenia robót budowlanych można mówić o zmianie 

sposobu korzystania z nieruchomości jako czynności dokonanej. Rzecz jasna, zakończenie budowy 

należy oceniać w kontekście przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r. 

                                                                 
23 Dalej jako „u.g.n.” 
24 Zobacz jeszcze wyżej: Gospodarka nieruchomościami. Opłaty adiacenckie. Zmiany w ustawodawstwie. Wycena 

nieruchomości. 

http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_SRL:/plweb-cgi/act_link.pl?publikacje=1160134&publikator=DzU20030800717&metryka=0&numer=35&art-par=ARTYKUL
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poz. 1332, z późn. zm.), z których wynika, że z prawnego punktu widzenia stan budowy kończy 

się z chwilą dopuszczenia obiektu budowlanego do użytkowania (art. 54-60). Dopiero decyzja 

zezwalająca na użytkowanie uzasadniałaby zmianę wysokości stawki. Ona bowiem warunkuje prawną 

dopuszczalność przystąpienia do korzystania ze zrealizowanych obiektów, a tym samym wyznacza 

najwcześniejszy możliwy termin przystąpienia do nowego sposobu korzystania z nieruchomości, 

umożliwiając wiązanie z tym faktem skutków prawnych w postaci aktualizacji stawki procentowej opłaty. 

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Jak stwierdził SN, „Trwała zmiana sposobu 

korzystania z nieruchomości - w rozumieniu art. 73 ust. 2 ustawy (…) o gospodarce nieruchomościami - 

powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, następuje 

w wyniku decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego wzniesionego na tej 

nieruchomości (wyrok z dnia 19 maja 2010 r., I CSK 591/09; tak też wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Poznaniu z dnia 2 lutego 2012 r., I ACa 1208/11). 

 

3. Przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ustalenie - analiza przypadku 

Prawomocnym wyrokiem sąd powszechny odrzucił pozew użytkownika wieczystego, 

a w uzasadnieniu stwierdził, że przed merytorycznym rozstrzygnięciem wniosku o ustalenie, Kolegium 

ma obowiązek rozpatrzyć prośbę o przywrócenie terminu do złożenia tego wniosku, w trybie przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego. Obowiązek rozpoznania prośby o przywrócenie terminu do 

złożenia wniosku o ustalenie był - w tej sytuacji prawnej - konsekwencją związania Kolegium treścią 

przepisu art. 365 § 1 k.p.c., według którego orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je 

wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowej organy administracji publicznej, 

a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Pomimo podjęcia postanowienia o odmowie 

przywrócenia terminu, Kolegium nie zmieniło zapatrywania, że złożenie wniosku o ustalenie po 

ustawowym terminie, równoznaczne jest z przyjęciem oferty nowej wysokości opłaty rocznej 

i, w rezultacie, obowiązkiem uiszczania jej w nowej wysokości, zaoferowanej przez właściciela nieru-

chomości. Instytucja prawna przywrócenia terminu przewidziana w art. 58-59 k.p.a., znajduje 

zastosowanie wyłącznie do terminów o charakterze procesowym. W orzecznictwie sądów powszechnych 

i Sądu Najwyższego dość konsekwentnie wywodzi się, że skoro wynikający z art. 78 ust. 4 zd. 2 u.g.n. 

skutek upływu terminu dotyczy związania użytkownika wieczystego nową wysokością opłaty 

zaoferowanej w wypowiedzeniu, a więc istotnego elementu stosunku prawnego łączącego wieczystego 

użytkownika z właścicielem nieruchomości, to termin ten jest terminem materialnoprawnym, a nie 

procesowym. Złożenie wniosku z art. 74 ust. 2  z uchybieniem terminowi nie obliguje, ani nie uprawnia 

właściwego kolegium do jego odrzucenia czy do umorzenia postępowania, ale do rozpoznania wniosku 

przy uwzględnieniu materialnoprawnych skutków upływu terminu (por.: M. Romańska, Wybrane 

zagadnienia materialne i procesowe z problematyki opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, 

„Samorząd Terytorialny” 2000, nr 11; M. Wincenciak, Charakter prawny terminu do złożenia wniosku w 

przedmiocie aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, ZNSA 2013/4/74-83). Skoro termin do 

złożenia wniosku ma charakter terminu materialnego, to brak jest podstaw do odrębnego rozpatrywania 

prośby o jego przywrócenie. W tle trzeba mieć na względzie, że przepis art. 79 ust. 7 u.g.n. przewiduje, iż 

do postępowania aktualizacyjnego przed kolegium stosuje się jedynie „odpowiednio” wybrane przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA i OCHRONA PRZYRODY 

 

1. Ochrona przed hałasem 

1.1. Dopuszczalne poziomy hałasu 

Na obszerniejsze omówienie zasługuje, zapadły w 2017 r., wyrok WSA we Wrocławiu, uchylający 

decyzję Kolegium i poprzedzającą ją decyzję ustalającą dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego do 

środowiska w porze dnia i w porze nocy. Wyrok ten został zaskarżony przez Kolegium do NSA. 

W ramach podstawy kasacyjnej Kolegium zarzuciło naruszenie art. 115a ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.)
25

, przez błędną jego 

wykładnię, w wyniku przyjęcia: „To, że zgodnie z brzmieniem art. 115a ust. 3 P.o.ś określa się 

dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem przy zastosowaniu wskaźników hałasu LAeqD i LAeqN (…) 

oznacza, że są one formułowane tylko w takim zakresie czasowym w ujęciu dobowym, w jakim nastąpiło 

owo przekroczenie”. Sąd stanął bowiem na stanowisko, że jeśli pomiary hałasu prowadzone były tylko 

                                                                 
25

 Dalej jako „P.o.ś.” 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16786199_art(365)_1?pit=2018-01-01
https://sip.lex.pl/#/document/16798871?unitId=art(78)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798871?unitId=art(74)&cm=DOCUMENT
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w dzień lub tylko w nocy, to tylko w takim przedziale (dzień lub noc) można ustalić dopuszczalny 

poziom hałasu. Zdaniem Kolegium, przy prawidłowej wykładni art. 115a ust. 3 P.o.ś. nie można nie 

dostrzegać, że po pierwsze, ustawodawca nakazuje w decyzji określać „dopuszczalne poziomy hałasu”, 

a po drugie, ma to nastąpić „przy zastosowaniu wskaźników hałasu LAeq D i LAeq N”. W art. 115a ust. 1 

wskazuje zaś, że „za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika 

hałasu LAeq D lub LAeq N”.   Spójnik „lub” spełnia rolę przeciwstawienia tego, co komunikują łączone 

zdania bądź inne wyrażenia, choć zarazem dopuszcza możliwość współwystępowania tego, do czego się 

one odnoszą (podobne znaczenie ma też spójnik „albo”; por.: Uniwersalny słownik języka polskiego pod 

red. prof. S. Dubisza, PWN, Warszawa 2003, tom 2, s. 474 i tom 1, s. 47).  Jak zaś wskazał np. NSA 

w wyroku z dnia 21 grudnia 2007 r., I OSK 1759/06, spójnik „i” oznacza koniunkcję. Stanowi więc 

połączenie równoważnych określeń (wyrok NSA z dnia 19 lipca 2007 r., I OSK 1678/06). W innym 

wypadku ustawodawca użyłby spójnika „lub”, co oznaczałoby, że musi być spełniona choć jedna 

z wymienionych przesłanek, bądź spójnika „albo”, co oznaczałoby, że spełniona musi być tylko jedna 

przesłanka.   O ile więc postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu dopuszczalnych poziomów 

hałasu wszczyna się w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dnia, porze 

nocy, lub w obu tych porach („LAeq D lub LAeq N”),  zdaniem Kolegium, w decyzji wydawanej na postawie 

art. 115a ust. 3 ustawodawca nakazał organom administracyjnym określać dopuszczalne poziomy hałasu 

dla całej doby („przy zastosowaniu wskaźników hałasu LAeq D i LAeq N”). Kolegium nie może nie 

zauważyć, że w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), w tabeli 1, wskazano: 

„Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, 

z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 

elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do 

ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby”. Decyzja 

o dopuszczalnym poziomie hałasu tworzy podstawy do zastosowania art. 298 ustawy P.o.ś. Zgodnie 

z art. 298 ust. 1 pkt 5, administracyjne kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska za „przekroczenie, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub 

pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu”. Zgodnie z art.  315 ust. 1 P.o.ś. 

kary, o których mowa w art. 298 ust. 1 pkt 5, „wymierza się odrębnie dla pory dnia i pory nocy”. 

Stosownie do art. 315 ust. 3, „Przez porę dnia i porę nocy rozumie się odpowiednie przedziały czasu, 

o których mowa w art. 112a pkt 2”. W art. 112a ust. 2 zdefiniowano z kolei pojęcie wskaźników hałasu 

stwierdzając, że rozumie się przez to parametry hałasu określone poziomem dźwięku A, wyrażonym 

w decybelach (dB), w tym „wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków 

korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: a) LAeq D - równoważny poziom dźwięku A dla 

pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6
00

 do godz. 22
00

), b) LAeq N - równoważny poziom 

dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22
00

 do godz. 6
00

)”. Zgodnie 

z art. 311 ust.  1 P.o.ś., górna jednostkowa stawka kary za przekroczenie „dopuszczalnego poziomu 

hałasu” przenikającego do środowiska wynosi 65,37 zł [zob.: pkt 8 obwieszczenia Ministra Środowiska 

z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania 

ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie „dopuszczalnego poziomu hałasu”, na rok 2016 

(M. P. poz. 904)], za 1 dB przekroczenia, z zastrzeżeniem art. 312. Jak stanowi art. 311 ust. 2 P.o.ś., Rada 

Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wysokość jednostkowych stawek kar „za przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu hałasu”. Stosownie do art. 311 ust. 3, Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, 

o którym mowa w ust. 2, uwzględnia: 1) zróżnicowanie, w zależności od wielkości przekroczenia, 

jednostkowej stawki kary za 1 dB przekroczenia „dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do 

środowiska”, dla następujących wielkości przekroczenia: a) od 1 do 5 dB, b) powyżej 5 do 10 dB, 

c) powyżej 10 do 15 dB, d) powyżej 15 dB; 2) zróżnicowanie wysokości kary pieniężnej „ze względu na 

porę dnia lub porę nocy”. Gdy ustawodawca konstruuje sankcję za przekraczanie dopuszczalnych 

poziomów hałasu określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 115a ust. 3 ustawy P.o.ś., 

jednoznacznie odróżnia więc dobę od jej pór i posługuje się konsekwentnie pojęciem „poziom hałasu”. 

W opinii Kolegium, biorąc pod uwagę zasadę racjonalności ustawodawcy i jego konsekwencję 

w posługiwaniu się pojęciami „poziom hałasu” (gdy rozróżnia pory doby akustycznej) i „poziomy 

hałasu” (gdy odnosi to do doby akustycznej), decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu, wydawana na 

podstawie art. 115a ust. 3 P.o.ś., powinna odnosić się do doby akustycznej, a nie do jej pór. Kolegium nie 

może w tym kontekście nie zauważyć, że doba akustyczna nie pokrywa się z dobą zegarową. W akustyce 

środowiska doba rozpoczyna się o godzinie 6
00

 danego dnia, a kończy się o godzinie 6
00

 dnia następnego. 

Natomiast doba zegarowa rozpoczyna się o godz. 0
00

 danego dnia i kończy się po 24 h o godzinie 24
00

. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18226499?cm=DOCUMENT
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Z kolei wskaźniki akustyczne odnoszone są do konkretnego przedziału czasu odniesienia (nie pór doby). 

Czas odniesienia to przedział czasu (T), do którego może być odniesiona wartość równoważnego 

poziomu dźwięku A w obowiązującym krajowym zapisie prawnym, uwzględniający typowe okresy 

aktywności człowieka i zmienność działania źródeł dźwięku, mający zastosowanie do ustalania i kontroli 

warunków korzystania ze środowiska „w odniesieniu do jednej doby”, przy czym dla oceny hałasu 

drogowego oraz kolejowego: jest to 16 godzin dnia dla pory 6
00

-22
00

 i 8 godzin nocy w porze 22
00

-6
00

, zaś 

dla pozostałych grup źródeł hałasu: - 8 kolejnych  najniekorzystniejszych godzin dnia   dla pory 6
00

-22
00

, 

- 1 najniekorzystniejsza godzina nocy w porze 22
00

-6
00

. Od lat zarówno organy administracyjne, jak 

i sądy administracyjne przyjmowały zasadę, że przekroczenie tylko jednego z wyżej wymienionych 

wskaźników hałasu oznacza, że właściwy organ jest uprawniony do ustalenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu, a więc norm zarówno dla pory dnia, jak i dla pory nocy. Pomiary hałasu odnoszono więc do doby 

akustycznej, a nie do jej pór (por. wyroki NSA: z dnia 18 stycznia 2011 r., II OSK 6/10, z dnia 13 marca 

2012 r., II OSK 2486/10, z dnia 2 października 2012 r., II OSK 1028/11, z dnia 22 listopada 2012 r., 

II OSK 1326/11, z dnia 21 czerwca 2013 r., II OSK 517/12, z dnia 19 lutego 2014 r., II OSK 2309/12, 

z dnia 24 lipca 2014 r., II OSK 370/13, z dnia 18 stycznia 2011, II OSK 6/10, z dnia 1 sierpnia 2013 r., 

II OS 754/12, z dnia 24 listopada 2015 r., II OSK 757/14, z dnia 26 lipca 2016 r., II OSK 2824/14). Na 

tym tle odosobniony jest wyrok NSA z dnia 4 października 2016 r., II OSK 3250/14, w którym 

wprawdzie za prawidłową uznano zasadę, że wystarczy jednorazowe przekroczenie poziomu hałasu, aby 

mogła zostać wydana decyzja, o której mowa w art. 115a ust. 3 P.o.ś., za zasadny uznano jednak zarzut 

skargi kasacyjnej naruszenia art. 115a, przez jego błędną wykładnię, „skutkującą ustaleniem 

dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego z terenu kościoła zarówno w porze dnia, jak i nocy”. Za 

NSA (w powoływanym wyroku z dnia 2 października 2012 r., II OSK 1028/11) Kolegium powtórzy, że 

decyzja wydawana na postawie art. 115 a ust. 3 P.o.ś. nakłada na prowadzącego zakład obowiązek 

podejmowania odpowiednich działań zmierzających do zmniejszenia poziomu hałasu emitowanego przez 

ten zakład do poziomu dopuszczalnego. Nie jest więc decyzją stwierdzającą wyłącznie, że zakład w 

związku ze swoją działalnością emituje hałas w określonej porze doby. Tylko zaś takim założeniu można 

byłoby przyjąć, że dopuszczalny poziom hałasu może być przekroczony tylko w dzień, tylko w nocy, 

albo w ciągu całej doby
26

.  

1.2. Rolnik jako adresat decyzji o ustaleniu poziomów hałasu  

Można jeszcze zwrócić uwagę na kwestię ustalenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla osób 

fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne (rolników). Zgodnie z art. 115a ust. 2 P.o.ś., decyzji 

o dopuszczalnym poziomie hałasu nie wydaje się m. in. w sytuacji, gdy hałas powstaje w związku 

z działalnością osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą. Zaznaczyć trzeba, że ustawa nie definiuje 

pojęcia przedsiębiorcy, odsyłając w tym zakresie - w art. 3 pkt 20 - do definicji legalnej, zawartej w art. 4 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168). 

Stosownie do ust. 1 powołanej regulacji, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 

organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca 

we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki 

cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (ust. 2). Desygnatem pojęcia 

przedsiębiorcy jest więc prowadzenie działalności gospodarczej, a tę – w myśl art. 2 ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej - stanowi zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa 

oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, 

wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreśla się, 

że na gruncie art. 431 k.c., rolnik indywidualny, prowadzący we własnym imieniu działalność wytwórczą 

w zakresie upraw o cechach działalności gospodarczej, a więc także działający bez zamiaru osiągnięcia 

zysku, jest przedsiębiorcą. Do kategorii tej nie należą rolnicy nieuczestniczący w obrocie gospodarczym, 

którzy prowadzą gospodarstwo rolne zaspakajające jedynie potrzeby własnej rodziny, bowiem 

wymaganie uczestnictwa w obrocie polega na realizowaniu swojej działalności przez odpłatne 

ekwiwalentne świadczenia wzajemne spełniane za pomocą wielorazowych czynności faktycznych 

i prawnych np. umów kontraktacji lub sprzedaży produktów rolnych [wyrok Sądu Apelacyjnego 

w Katowicach z dnia 22 września 2016 r., I ACa 314/16 (LEX nr 2115420)].  W uzasadnieniu uchwały 

7 sędziów NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r., II OPS 1/07 (ONSAiWSA 2007/3/62, OwSS 2007/3/54/54, 

ZNSA 2007/2/76) wywiedziono, że działalność wytwórcza w rolnictwie mieści się w definicji 

działalności gospodarczej, określonej w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność 

                                                                 
26 Dodać można, że WSA we Wrocławiu, jak wolno sądzić, zmienił zdanie w opisanej kwestii, oddalając wyrokiem z dnia 

19 października 2017 r., II SA/Wr 353/17, skargę na decyzję Kolegium, w której ustalono ww. poziomy dla całej doby 

akustycznej, przy pomiarach poziomu hałasu przeprowadzonych wyłącznie w porze dnia.  
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gospodarczą przepis ten charakteryzuje jako zarobkową oraz wykonywaną w sposób zorganizowany 

i ciągły. Cechy te wypełnia prowadzenie gospodarstwa rolnego. Działalność ta nie różni się niczym od 

wykonywania innej indywidualnej działalności zawodowej, która jest wyłączona spod działania 

przepisów ustawy (lekarza czy adwokata) i jest objęta inną regulacją prawną, choć co do charakteru 

działalności tych grup zawodowych nie ma wątpliwości, iż jest to działalność gospodarcza. Czynienie, 

zatem różnicy pomiędzy prowadzeniem gospodarstwa rolnego a inną działalnością zawodową, skoro obie 

charakteryzują się tymi samymi cechami (zarobkowa, zorganizowana i ciągła), nie ma - zdaniem 

Kolegium - uzasadnienia z uwagi na art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przewidziane 

w art. 3 tej ustawy wyłączenie nie może zatem prowadzić do wniosku, że działalność wytwórcza 

w rolnictwie nie jest działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 2 tej ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej, lecz jedynie, że działalność ta nie podlega reżimowi tej ustawy. W świetle 

wyżej opisanego nie budzi wątpliwości Kolegium fakt, że rolnik - o ile prowadzi swoje gospodarstwo 

w sposób zorganizowany i ciągły, a także jeżeli jego działalność ma charakter zarobkowy - musi zostać 

uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Tym samym brak 

jest przeszkód prawnych, aby mogła wobec jego zakładu zostać wydana decyzja o dopuszczalnym 

poziomie hałasu. Przepis art. 115a ust. 2 P.o.ś. wyłącza bowiem taką możliwość tylko w stosunku do 

osób fizycznych niebędących przedsiębiorcą.  

 

2. Opłaty za korzystanie ze środowiska 

Jak wynika z przepisu art. 273 P.o.ś., podmioty korzystające ze środowiska ponoszą opłaty za 

korzystanie za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,; wprowadzanie ścieków do wód lub do 

ziemi; pobór wód; składowanie odpadów. Zgodnie z treścią art. 273 ust. 1 pkt 4, opłata za korzystanie ze 

środowiska ponoszona jest za składowanie odpadów. Podmiot korzystający ze środowiska, bez uzyskania 

wymaganego pozwolenia lub innej decyzji, ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska 

(art. 276 ust. 1 P.o.ś.). Według przepisów szczególnych, dotyczących opłat za składowanie odpadów, 

opłatę za składowanie odpadów ponosi się za umieszczenie odpadów na składowisku, z zastrzeżeniem 

art. 293 ust. 1 i 3 – 5 (por.: art. 297 P.o.ś.). Opłatę podwyższoną ponosi się niezależnie od opłaty za 

umieszczenie odpadów na składowisku (art. 293 ust. 7 P.o.ś.). Zapadłe w zakresie opłat za korzystanie ze 

środowiska rozstrzygnięcie Kolegium było w 2017 r. - jedno, incydentalne, dotyczyło ustalenia opłaty 

podwyższonej za korzystanie ze środowiska za składowanie odpadów bez wymaganej decyzji 

określającej sposób i miejsce magazynowania. Był zatem widoczny wyraźny spadek liczby odwołań od 

decyzji w tego rodzaju sprawach. 

 

3. Ochrona przyrody - zmiany w ustawodawstwie  

W orzecznictwie Kolegium w 2017 r. na gruncie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.)
27

, pojawiały się zupełnie nowe problemy, 

w tym intertemporalne. Wynikały one z, wprowadzonych do ww. ustawy, licznych zmian, w tym 

zupełnie nowych regulacji (jak np. milczące załatwienie sprawy zezwolenia na usunięcie drzewa) oraz 

nakładających się na te zmiany, przepisów przejściowych dla spraw w toku. Chodzi o zmiany 

wprowadzone przepisem art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie 

gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045)
28

 oraz ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. 

o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. poz. 2249)
29

, która weszła w życie 

z dniem 1 stycznia 2017 r. (por.: art. 5). 

3.1. Zwolnienia przedmiotowe z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew 

Ustawą zmieniającą z 2015 r. został wprowadzony nowy przepis, określający zwolnienia 

przedmiotowe z obowiązku uzyskania zezwolenia (por.: art. 83f u.o.p.), zaś ustawa zmieniająca z 2016 r. 

nadała mu nowe brzmienie. Wynika z niego m. in., że przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do drzew, 

których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, 

kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego, b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew” (por.: art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy). 

Dotychczasowy, podstawowy wyjątek od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa – 

tj. kryterium wieku drzew do lat 10, zostało zastąpione nowym kryterium – obwodem pnia w pierśnicy. 

Z nowego prawa wynika, że usunięcie drzewa o obwodzie w pierśnicy nie przekraczającym 50 cm 

(a 100 cm w przypadku wskazanych wprost w ustawie gatunków bardziej pospolitych) nie wymaga 

                                                                 
27 Dalej jako „u.o.p.” 
28 Dalej jako „ustawa zmieniająca z 2015 r.” 
29 Dalej jako „ustawa zmieniająca z 2016 r.” 
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zezwolenia. Jego usunięcie bez zezwolenia nie jest już czynem zagrożonym administracyjną karą 

pieniężną. 

3.2. Milczące załatwienie sprawy 

W sprawach udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na 

nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, ustawa dopuściła milczące ich załatwianie. Usunięcie 

takiego drzewa może bowiem nastąpić jeśli organ nie wniesie sprzeciwu w określonym terminie 

(por.: art. 83f ust. 8 u.o.p.). 

3.3. Kary 

3.3.1. Miarkowanie i odstąpienie 

Sformułowana została nowa zasada miarkowania w zakresie nakładania administracyjnych kar 

pieniężnych za usunięcie drzewa bez zezwolenia oraz nowa okoliczność odstąpienia od wymierzenia 

kary. Zgodnie z art. 89 u.o.p., w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego 

szansy na przeżycie, złomu lub wywrotu, wysokość administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50 % 

(ust. 6). W przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa 

w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie wymierza się administracyjnej kary 

pieniężnej. (ust. 7). 

3.3.2. Stosowanie ustawy względniejszej 

Ustawa zmieniająca z 2016 r. w przepisach przejściowych, w art. 4 ust. 2 stwierdza: „Do postępowań 

w sprawach, o których mowa w art. 88 i art. 89 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych 

i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się 

przepisy nowe, chyba że kara pieniężna wymierzona na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu dotychczasowym, byłaby względniejsza.” Cytowany art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej 

z 2016 r. wymuszał na organach, w tego rodzaju sprawach będących w toku, wyliczenie i porównanie 

kary wymierzonej na podstawie przepisów nowych, z karą wymierzoną na podstawie przepisów 

dotychczasowych. Zastosowanie powinny znaleźć bowiem te przepisy, na podstawie których wyliczona 

kara „byłaby względniejsza”. Problematyczne było czy chodzi o względniejsze regulacje prawne tylko 

w zakresie wymiaru kary (czyli stosowanej stawki, metody matematycznego wyliczenia kary), czy 

wszystkie względniejsze regulacje prawne, np. zwolnienia przedmiotowe. Chodzi o to, czy aktualnie 

obowiązujące zwolnienia przedmiotowe z obowiązku uzyskania zezwolenia, można zastosować do 

kwalifikacji prawnej czynu popełnionego przed ich wprowadzeniem. 

 

 

ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

1. Rola samorządowych kolegiów odwoławczych 

1.1. Ogólnie  

Samorządowe kolegia odwoławcze powstały jako specjalny, w poprzednim systemie nieistniejący, 

organ sprawujący nadzór instancyjny nad orzeczniczą działalnością jednostek samorządu terytorialnego 

(pierwotnie tylko organów gmin), w pełni niezależny tak od administracji rządowej i nadzorowanych 

jednostek. To właśnie całkowita niezależność, pogłębiona zakazem prowadzenia jakiejkolwiek 

działalności politycznej (i gospodarczej), a także fakt wymagania zwłaszcza od członków etatowych 

kolegium nie tylko legitymowania się stosownym wykształceniem, ale też wysokim poziomem wiedzy 

prawniczej w zakresie administracji publicznej i doświadczeniem zawodowym powoduje, że rola 

kolegium jako (m. in.) organu odwoławczego w sprawach ustalenia środowiskowych uwarunkowań 

realizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływania na środowisko, jest 

nie do przecenienia. Dodać trzeba, że wymóg orzekania w sprawach środowiskowych uwarunkowań 

przez „niezależny i bezstronny organ” wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 26, str. 1 z późn. zm.). 

1.2. Kolegium w 2017 r. 

W przypadku postępowań prowadzonych przez mniejsze gminy, często de facto na Kolegium spadał 

w 2017 r. ciężar szczegółowej analizy dokumentacji przedstawianej przez inwestora  i wskazywania jej 

„luk”. Mimo wieloletniej działalności orzeczniczej i publikowania decyzji Kolegium m. in. w programie 

LEX, organy gmin z dużą obawą podchodzą do meritum spraw środowiskowych, z tym że - co trzeba 

podkreślić - z reguły prowadzą już nienagannie postępowanie od strony stricte procesowej (respektują 

prawa stron, występują o stosowne uzgodnienia i opinie, prowadzą postępowanie z udziałem 
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społeczeństwa). Jest to jednak zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę, że ocenę raportu - sporządzanego 

w 2017 r. już z reguły przez „udokumentowanych” specjalistów - ma przeprowadzić pracownik organu, 

który nie miał wcześniej do czynienia z taką materią. Rola Kolegium w postępowaniach środowiskowych 

w tym kontekście jest więc nie do przecenienia. Po wydaniu kasacyjnych i „instrukcyjnych” niemalże 

decyzji przez Kolegium, organy gminy z reguły są już w stanie, uzupełniwszy stosownie do wskazówek 

organu odwoławczego materiał dowodowy, wydać prawidłowo sformułowaną decyzję środowiskową. 

W tym kontekście Kolegium docenia doniosłą rolę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która 

w postępowaniu środowiskowym pełni funkcję organu opiniującego potrzebę sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu na środowisko i uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia. Jako wyspecjalizowany 

organ ochrony środowiska szczegółowo sprawdza - jednak z reguły od strony ściśle technicznej - dane 

i wyliczenia przedstawiane przez inwestora. Niejednokrotnie jednak dopiero Kolegium ustalało, że 

podawane przez autorów raportu dane nie odpowiadają danym zawartym w materiałach źródłowych, 

stanowiących rzekomo podstawę ustaleń raportu, że przedsięwzięcie w istocie ma zupełnie inne 

parametry niż wskazywane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia czy raporcie (np. jest rozbudową 

przedsięwzięcia, a nie - jak sugeruje inwestor - nową, niemalże „oderwaną od przestrzeni”, na której jest 

planowana, inwestycją), czy że inwestor dokonał „zabiegu” tzw. salami slicing, występując odrębnie 

o wydanie decyzji środowiskowej dla kilku elementów tego samego przedsięwzięcia. To Kolegium ma 

również możliwość zapoznania się z wnioskami i uwagami społeczeństwa i, niejednokrotnie, dokonawszy 

ich weryfikacji, „odkrywa” zupełnie inne oblicze przedsięwzięcia (np. okazuje się, że przedsięwzięcie już 

zostało zrealizowane i dochodzi do ponadnormatywnego, przynajmniej zdaniem mieszkańców, 

oddziaływania na środowisko, np. w zakresie emisji hałasu i zapachu). To wreszcie Kolegium jest 

prekursorem (vide LEX) w zakresie analizy przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko od 

strony emisji zapachowej. Mimo braku normatywizacji tego oddziaływania od wielu lat Kolegium 

wymaga od podmiotów planujących realizację przedsięwzięć mogących oddziaływać w tym zakresie 

negatywnie na powietrze atmosferyczne (np. przetwarzanie/spalanie odpadów, chów lub hodowla 

zwierząt) przedstawienia szczegółowej analizy tego zagadnienia. Pod wpływem działalności orzeczniczej 

Kolegium również organy gmin zaczynają tej kwestii poświęcać swoją uwagę, sięgając nawet np. po 

biegłych, którzy dokonują oceny takich analiz (temu aspektowi Kolegium poświęcało już wiele miejsca 

w poprzednich Informacjach rocznych). 

 

2. Zmiany w ustawodawstwie 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936, z późn. 

zm.). Zgodnie z art.  6 ust. 2 tej ustawy, do spraw wszczętych na podstawie ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, dla których przed dniem wejścia w życie nowelizacji przedłożono raport 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub wydano postanowienie określające zakres raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stosuje się przepisy dotychczasowe. We wszystkich 

sprawach prowadzonych w 2017 r. Kolegium stosowało jednak przepisy dotychczasowe (stosownie do 

art. 6 ust. 2 ww. ustawy zmieniającej).  

 

3. Kwalifikacja przedsięwzięć  

3.1. Założenia ogólne 

Niewątpliwie rozróżniając przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko na zawsze 

oraz potencjalnie oddziałujące na środowisko i dopuszczając swoiste „złagodzenie” procedury 

środowiskowej w odniesieniu do tych ostatnich [art. 59 ust. 1, art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
30

] 

prawodawca zakładał, że „potencjalność” odziaływania niektórych z przedsięwzięć jest na tyle mała, iż 

nie we wszystkich przypadkach zajdzie konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. Rezygnacja z postępowania środowiskowego w ścisłym tego słowa znaczeniu opiera się na 

założeniu, że już na samym początku planowania realizacji ściśle określonego i dokładnie 

scharakteryzowanego przedsięwzięcia wszystkie jego skutki środowiskowe są dobrze znane i nie budzą 

wątpliwości, a ewentualne zastrzeżenia stron w tym zakresie nie mają waloru prawnego. Wówczas – 

w zasadzie - nie ma podstaw do nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
                                                                 
30 Dalej jako „ustawa”. 
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środowisko; nie byłoby przecież w niej „co badać”. Aby jednak organ prowadzący postępowanie 

środowiskowe mógł dojść do takiej konstatacji, wnioskodawca winien przede wszystkim przedłożyć 

dokumenty spełniające ustawowe wymagania i niebudzące żadnych wątpliwości co do spójności, 

kompletności i rzetelności. 

3.2. Garaż, parking samochodowy lub zespół parkingów. Znaczenie karty informacyjnej 

przedsięwzięcia 

W sprawach rozstrzyganych przez Kolegium w 2017 r. szczególną uwagę warto zwrócić na inwestycje 

wymienione w § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)
31

, zgodnie 

z którym do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się 

garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów o określonych w rozporządzeniu parametrach. 

Nierzadko bowiem zdarzało się, że prowadząc postępowanie środowiskowe z uwagi na fakt planowania 

przez inwestora posadowienia na określonym terenie garażu, parkingu samochodowego lub zespołu 

parkingów, organy pierwszej instancji właściwe do wydania decyzji środowiskowej „zapominały” o celu 

postępowania i skupiały się na oddziaływaniu na środowisko związanej z tym garażem, parkingiem 

samochodowym lub zespołem parkingów zabudowy mieszkaniowej (było to zresztą konsekwencją takiej 

a nie innej konstrukcji Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
32

). Kolegium wyjaśniało więc, że zgodnie 

z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia kwalifikacyjnego, garaż (parking, zespół parkingów) może być 

samodzielnym - w rozumieniu „środowiskowym” - przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięciem powiązanym z realizowanym jednocześnie innym 

przedsięwzięciem kwalifikowanym, polegającym np. na zabudowie mieszkaniowej o określonej 

powierzchni (wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 53). Jeśli jednak parking (garaż, zespół parkingów) jest 

„samodzielnie” przedsięwzięciem mogącym potencjalnie oddziaływać na środowisko, mimo powiązania 

z zabudową mieszkaniową (które to powiązanie należy w KIP oczywiście uwzględnić), to jemu 

poświęcić trzeba większość uwagi w postępowaniu środowiskowym i kończącej to postępowanie decyzji. 

Należy więc analizować nie tylko skalę, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje, ale 

również konkretne usytuowanie parkingu (garażu, zespołu parkingów) i istotne rozwiązania 

charakteryzujące to konkretne przedsięwzięcie (por.: art. 63 w ust. 1 ustawy). Konsekwentnie analizy 

oddziaływania dla potrzeb sporządzenia KIP należy dokonywać w odniesieniu przede wszystkim do 

parkingu (garażu, zespołu parkingów). Oczywiście w tym zakresie trzeba wziąć pod uwagę inwestycję, 

z którą nierozerwalnie związany jest parking (np. budowę budynków mieszkalnych, wraz 

z infrastrukturą), jednak wyłącznie w kontekście możliwości kumulowania się oddziaływań na 

środowisko. Wreszcie, w kończącej postępowanie decyzji i załączanej doń charakterystyce 

przedsięwzięcia to parking (garaż, zespół parkingów), a nie inwestycja dla celów której powstaje 

(w przypadku nieprzekraczania przez nią ww. progów powierzchniowych i niekwalifikowania do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) winien przede wszystkim 

zostać scharakteryzowany (m. in. poprzez podanie powierzchni i usytuowania). Rzecz jasna, w przypadku 

„dopiero” kwalifikacji przedsięwzięcia do sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko, a więc tzw. 

screeningu, w KIP nie ma wymogu podawania tak szczegółowych danych odnośnie do oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, jak to miejsce w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. Zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy, KIP powinna jednak zawierać podstawowe informacje 

o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1, lub 

określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69, 

w szczególności dane o (pkt 7) „rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska 

substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko”. Na etapie kwalifikacji 

przedsięwzięcia organ prowadzący postępowanie środowiskowe musi bowiem ocenić rodzaj 

i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem „emisji i występowania innych uciążliwości” 

[art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d)]. Musi zatem dysponować danymi dotyczącymi prognozowanych emisji 

wywoływanych przez realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, a nie tylko lakonicznymi wnioskami zawartymi w KIP. Kolegium zwracało 

więc uwagę, że w przypadku garaży (parkingów, zespołów parkingów) źródłem emisji będą niewątpliwie 

samochody osobowe, których parametry emisyjne mogą się znacząco różnić. Wielkość emisji można 

zatem określić jedynie w sposób przybliżony, operując pojęciem „statystycznego pojazdu”. W zakresie 

oddziaływania na powietrze atmosferyczne można np. oprzeć się na wskaźnikach emisji dla samochodów 

osobowych, poruszających się z określoną prędkością, publikowanych jako raporty EMEP/CORINAIR. 

                                                                 
31 Dalej jako „rozporządzenie kwalifikacyjne”. 
32 Dalej jako „KIP”. 
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Kluczową dla obliczeń „statystycznego” pojazdu informację o strukturze taboru w danym roku (podział 

według rodzaju paliwa, klas pojemności skokowej silnika oraz standardu emisyjnego) dla warunków 

Polski dostarczyła np. publikacja GDDKiA „Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń do powietrza 

od pojazdów – model i program komputerowy COPERT III” (Kraków, 2008). Jeśli chodzi o emisję 

hałasu, ruch pojazdów wprowadza się najczęściej jako źródło liniowe o mocy akustycznej przyjmowanej 

zgodnie z instrukcją ITB 338/2008: Metoda określania emisji i immisji hałasu przemysłowego 

w środowisku, Warszawa 2008. Podobnie jak w latach poprzednich Kolegium wyjaśniało, że w sytuacji, 

gdy istnieją wątpliwości co do oceny informacji zawartych w KIP, obowiązkiem organu prowadzącego 

postępowanie środowiskowe jest, zgodnie z zasadą ogólną prawdy materialnej wyznaczonej dyspozycją 

art. 7 k.p.a., wezwanie wnioskodawcy do usunięcia takich wątpliwości. Gdyby zaś tych wątpliwości nie 

usunięto, to - zgodnie z zasadą przezorności - należałoby orzec o konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko [za wyrokiem NSA z dnia 1 lutego 2013 r., II OSK 1837/11 (LEX 

nr 1358412)]. Karta informacyjna przedsięwzięcia - jako dokument obligatoryjnie dołączany do wniosku 

o uzyskanie decyzji środowiskowej - podlega takiej samej ocenie jak inne dowody, zgodnie z zasadą 

swobodnej oceny dowodów, wynikającą z art. 80 k.p.a. [wyrok WSA, w Lublinie z dnia 4 lipca 2013 r., 

II SA/Lu 110/13 (LEX nr 1343059)].  Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 4 listopada 2014 r., II OSK 

3063/13 (LEX nr 1592148), zmiany dokonane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wymagają 

ponownej oceny prawnej w przedmiocie konieczności ewentualnego ponownego wypowiedzenia się 

organów współdziałających odnośnie do tych zmienionych przesłanek jego realizacji  w ramach ich 

właściwości rzeczowej (por. również: wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2014 r., II SA/Wr 

384/14, wydany zresztą w sprawie decyzji Kolegium). Pamiętać jednak trzeba, że ustawodawca nie 

przewidział związania organu orzekającego opiniami organów, o których jest mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 

i 2 ustawy [wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2011 r., II SA/Gd 698/10 (LEX nr 690215)]. 

Kolegium uchylało więc opisanego rodzaju decyzje środowiskowe, nakazując w ponownie prowadzonym 

postępowaniu wezwanie inwestora do przedstawienia KIP dotyczącej przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia 

kwalifikacyjnego, jakim jest parking, nie zaś budowa budynków mieszkalnych (choć oczywiście 

uwzględniającej to powiązanie w kontekście kumulacji oddziaływań), a następnie ponowne zwrócenie się 

do organów wskazanych w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. Czynności te miały zostać zakończone wydaniem postanowienia 

o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub stwierdzającym brak 

takiej potrzeby, w którym uwzględni uwarunkowania wskazane w art. 63 ust. 1 ustawy. Kolegium 

oczywiście nie przesądzało bowiem, czy dla planowanego - kwalifikowanego do mogących potencjalnie 

oddziaływać na środowisko wyłącznie ze względu na powierzchnię - przedsięwzięcia istnieje 

konieczność przeprowadzenia oddziaływania na środowisko. Jednak oczywistym jest, że działanie organu 

dotyczące zakwalifikowania danej inwestycji do przedsięwzięć mogących zawsze lub mogących 

potencjalnie oddziaływać na środowisko nie może sprowadzać się do powtórzenia stanowiska zawartego 

w kwalifikacji przedsięwzięcia złożonej przez inwestora. Składana przez inwestora kwalifikacja 

przedsięwzięcia nie ma charakteru wiążącego dla organu; jest dowodem, który jak każdy inny dowód 

podlega ocenie organu (art. 80 k.p.a.). 

3.3. Salami slicing 

Problemy orzecznicze na etapie pierwszej instancji budziła kwalifikacja przedsięwzięcia polegającego 

na zmianie parametrów/rozbudowie/przebudowie już istniejącego zakładu. Było to z reguły 

konsekwencją takich a nie innych sformułowań KIP lub raportu o oddziaływaniu na środowisko, 

w których nie eksponowano faktu (a niekiedy wręcz fakt ten pomijano), że planowane przedsięwzięcie 

nie jest inwestycją całkowicie nową i samodzielną, lecz doprowadzi do zwiększenia już istniejącego 

oddziaływania na środowisko (pomijano więc całkowicie kumulację oddziaływań przedsięwzięcia 

istniejącego z planowanym, co istotnie wpływało na zakres i zasięg oddziaływania na środowisko).         

Kolegium nie zgadzało się z kwalifikowaniem przedsięwzięcia, jako „bytu” odrębnego zauważając, że 

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 13 in fine ustawy, „przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się 

jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty”. Przepisy ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) nie definiują pojęcia „powiązania technologicznego”. 

Kolegium w pełni podzielało stanowisko wyrażone m. in. w wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 25 marca 

2014 r., II SA/Rz 185/14, że powiązaniem technologicznym jest taki związek pomiędzy inwestycjami, 

który powoduje że wspólnie tworzą one zorganizowaną całość w postaci jednej spójnej infrastruktury 
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ukierunkowanej na ten sam cel gospodarczy. Powiązanie, o którym mowa w tym przepisie, dotyczy 

również przedsięwzięć tego samego rodzaju i wykorzystujących tę samą technologię, choćby 

planowanych przez różne podmioty prawa. Już z powyższej definicji, odczytywanej w kontekście 

dalszych przepisów ustawy (zwłaszcza art. 59 i nast.) wynika, że zamiarem ustawodawcy było 

wyeliminowanie możliwości dzielenia przez inwestorów zamierzonych przedsięwzięć inwestycyjnych na 

mniejsze części (elementy, etapy) i objęcie jedną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (oraz 

przeprowadzaną ewentualnie w jej ramach oceną oddziaływania na środowisko) danego przedsięwzięcia 

jako całości (całego zamierzenia), a więc wszystkich jego elementów. Inna wykładnia prowadziłaby do 

zakazanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zjawiska tzw. salami slicing 

(por. np.: wyroki ETS, w sprawach o sygn.: C-142/07 , C-205/08 , C-275/09  i C-227/01), czyli praktyki 

polegającej na umyślnym dzieleniu planowanej inwestycji w celu obniżenia parametrów przedsięwzięcia 

i/lub kwalifikacji, a następnie występowaniu odrębnie dla każdego etapu o zgodę na jego realizację 

(por. również: np. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2016 r., II SA/Sz 530/15). W obecnie 

obowiązującym stanie prawnym celem instytucji oceny oddziaływania na środowisko (w tym kwalifikacji 

do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) jest ustalenie, jakie potencjalnie negatywne 

skutki dla otoczenia może powodować realizacja konkretnego przedsięwzięcia, przy czym istotne jest, 

aby owa ocena miała charakter kompleksowy, całościowy i dotyczyła całego zamierzenia - czyli tego, co 

będzie objęte w przyszłości pozwoleniem na jego realizację. Dlatego wykładnia przepisów ustawy musi 

uwzględniać intencje prawodawcy i cel regulacji.  Kolegium zauważało w tym zakresie również, że 

zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia kwalifikacyjnego, do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, 

przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1, 

z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, 

przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów 

określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone. W tego typu sprawach Kolegium zalecało, aby 

w toku ponownie prowadzonego postępowania organ pierwszej instancji wezwał inwestora do 

uwzględnienia we wniosku i KIP całego przedsięwzięcia związanego z rozbudową już istniejącej 

instalacji (w ramach postępowania uzupełniającego Kolegium nie mogło bowiem prowadzić 

postępowania od początku – od uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji). Powtarzało, że składana przez 

inwestora kwalifikacja przedsięwzięcia nie ma charakteru wiążącego dla organu, ponieważ to on 

odpowiedzialny jest za prawidłową kwalifikację przedsięwzięcia i zobowiązany jest do niedopuszczania 

do przypadków tzw. salami slicing. Jeśli więc wnioskodawca faktu tego nie będzie chciał uwzględnić, 

pozostając na swoim stanowisku, organ nie będzie mógł wydać pozytywnego rozstrzygnięcia. 

Postępowanie administracyjne, a w szczególności środowiskowe, ma określone zasady, do których nie 

należy wydawanie decyzji o treści narzuconej przez inwestora. Za treść decyzji środowiskowej 

i prawidłową kwalifikację przedsięwzięcia odpowiada bowiem organ administracyjny. 

3.4. Inwestycje sąsiadujące 

W sprawach prowadzonych w 2017 r. Kolegium zwracało również uwagę, że jeżeli na obszarach z sobą 

sąsiadujących mają być realizowane tożsame pod względem rodzaju, a tym samym stosowanej technologii 

inwestycje, to obowiązkiem organu jest potraktowanie tych inwestycji jako jednego przedsięwzięcia. 

Skumulowane oddziaływanie na środowisko projektowanych w tym samym czasie inwestycji nie może być 

przecież takie samo jak w przypadku każdego z przedsięwzięć z osobna (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 

25 sierpnia 2016 r., II SA/Sz 530/15; również WSA w Krakowie w wyroku z dnia 14 grudnia 2012 r., II SA/Kr 

935/12). W jednej ze spraw organ pierwszej instancji w ogóle nie wypowiedział się na temat powiązania 

technologicznego między identycznymi instalacjami o dwóch nazwach, realizowanych na tej samej działce 

przez tego samego inwestora, co do których wnioskodawca zainicjował dwa odrębne postępowania 

środowiskowe. Kolegium musiało w tych okolicznościach uchylić decyzję środowiskową i nakazało 

prowadzenie jednego postępowania środowiskowego dla dwóch inwestycji, z uwagi na ich ewidentne 

powiązanie technologiczne (przedsięwzięcie dotyczyło montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej o 

mocy do 1 MW). 

 

4. Strona postępowania 

4.1. Ustalanie katalogu stron 

      Kolegium „uczulało” organy pierwszej instancji, że niezależnie od „wagi” postępowania, każde 

pominięcie strony może skutkować jego wznowieniem na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. Podjęcie 

wszelkich kroków w celu uniknięcia takiej możliwości jest szczególnie istotne w postępowaniach 

środowiskowych, w których kończąca je decyzja „zaczyna” niejednokrotnie długotrwały i kosztowny 
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proces inwestycyjny. Organ prowadzący postępowanie środowiskowe nie może więc poprzestać na 

„automatycznej” akceptacji katalogu stron proponowanego przez wnioskodawcę (zgodnie z art. 74 ust. 1 

pkt 6 ustawy, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć wypis 

z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, 

pozwalający na ustalenie stron postępowania, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie), 

ponieważ konsekwencje pominięcia w nim nawet jednej strony obciążą zarówno organ administracyjny, 

jak i samego inwestora. 

4.2. Wyznaczniki statusu strony 

4.2.1. Ogólnie 

Kolegium umarzało postępowania odwoławcze inicjowane przez podmioty, które nie posiadały 

statusu strony. Kolegium nie może bowiem prowadzić postępowania odwoławczego z inicjatywy 

dowolnego podmiotu, uczyniłoby to bowiem w sposób niezgodny z prawem (por.: art. 127 § 1 k.p.a.). 

Oczywiście każdorazowo analizowało ów status na tle akt sprawy (w szczególności raportu 

o oddziaływaniu na środowisko). Dla ustalenia stron postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach innych niż wnioskodawca konieczne jest bowiem ustalenie terenu 

objętego oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Z przepisów art. 72 ust. 2, art. 74 

ust. 1 pkt 1 i art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy wynika przy tym, że chodzi o każde oddziaływanie, a nie 

tylko takie, które przekracza określone normy. Stroną postępowania środowiskowego jest więc właściciel 

nieruchomości położonej na terenie objętym tak rozumianym oddziaływaniem planowanego 

przedsięwzięcia (por.: wyrok NSA z dnia 1 lipca 2014 r., II OSK 219/13). Niewątpliwie sąsiedztwo 

w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy rozumieć szeroko. 

Jak wskazuje się w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, sam fakt oddzielenia działki inwestycyjnej 

od innej nieruchomości pasem gruntu (np. działką drogową) nie pozbawia tej działki charakteru działki 

sąsiedniej (zob.: wyrok NSA z dnia 21 października 2011 r., II SA 1492/10). O interesie prawnym 

właścicieli nieruchomości nie decyduje więc to, że dwie działki ze sobą bezpośrednio graniczą, lecz to, że 

jedna z nich znajduje się w strefie oddziaływania inwestycji lokalizowanej na drugiej działce (wyrok 

NSA z dnia 23 kwietnia 2008 r., II OSK 467/07, LEX nr 466155, wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 

15 lipca 2009 r., II SA/Rz 114/09). Co jednak w tym kontekście najistotniejsze, nie jest prawidłowe 

stanowisko, że wpływ na sposób wykonywania prawa własności może mieć każde, jakiekolwiek 

oddziaływanie na nieruchomość stanowiącą przedmiot własności. Takie założenie pozostaje 

w sprzeczności z należytą wykładnią przepisów art. 140 i art. 144 k.c., definiujących prawo własności. 

Prawo własności nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – 

w kontekście przepisu art. 144 k.c. a contrario - może być wykonywane w granicach, w jakich nie 

wpływa na nieruchomość „sąsiednią” w sposób nadmierny, wykraczający poza „przeciętną miarę”. 

Oddziaływania mieszczące się w granicach owej „przeciętnej miary” - jako dozwolone w świetle tego 

przepisu - stanowią ustawowe ograniczenie prawa własności. Nie mogą zatem być kwalifikowane jako 

„kształtujące stosunki na nieruchomości” należącej do właściciela nieruchomości „sąsiedniej”, bo to nie 

te oddziaływania, lecz dozwalające je przepisy (art. 140, w związku z art. 144 k.c. a contrario) owe 

stosunki kształtują, a dozwolone tymi przepisami oddziaływania są jedynie realizacją tych przepisów. 

Zakres (natężenie) oddziaływania posiada zatem fundamentalne znaczenie dla oceny, czy właścicielowi 

nieruchomości potencjalnie narażonej na oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia przysługuje status 

strony w postępowaniach poprzedzających realizację inwestycji w sąsiedztwie jego nieruchomości.           

W wyroku z dnia 7 sierpnia 2015 r., II OSK 3008/13 NSA zgodził się z prezentowanym w orzecznictwie 

stanowiskiem, zgodnie z którym o istnieniu interesu prawnego nie przesądza stwierdzenie wyłącznie 

oddziaływania o charakterze ponadnormatywnym na sąsiednią nieruchomość (por.: wyrok NSA z dnia 

1 lipca 2014 r., II OSK 219/13), niemniej uznał, że podlegać ochronie na podstawie przepisów Kodeksu 

cywilnego, w związku z treścią art. 28 k.p.a., mogą tylko te interesy właściciela nieruchomości, które są 

w świetle przepisów prawnie chronione. Uwzględnić w tym zakresie zaś należy, że sferę prawnie 

chronioną wyznacza ustalenie, że oddziaływanie spornej inwestycji na nieruchomość przekracza 

przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków 

miejscowych. „Oddziaływania akustyczne muszą przekraczać określony minimalny poziom negatywnego 

wpływu na nieruchomość sąsiednią, albowiem inaczej każde minimalne zakłócenie dźwiękowe, jakie 

wywiera działalność właściciela nieruchomości na nieruchomość sąsiednią i inne nieruchomości 

należałoby traktować jako uzasadnienie przypisania interesom faktycznym właściciela nieruchomości 

sąsiedniej równolegle charakteru prawnego uzasadniającego jego udział w postępowaniu dotyczącym 

sposobu korzystania z nieruchomości sąsiedniej. Takiej szerokiej wykładni art. 28 k.p.a., w zw. z art. 140 
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i art. 144 k.c. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w niniejszej sprawie jednakże nie 

podziela”. 

4.2.2. Hałas 

Kolegium analizowało przebieg izolinii hałasu w kontekście położenia działek odwołujących się. 

W przypadkach, gdy izolinia 30 dB przebiegała poza obszarem działki odwołującego się (nie obejmowała 

go), a średni poziom tła akustycznego (hałasu bytowego i „przyrodniczego”) wynosił na tym terenie 

25 dB, Kolegium nie znajdowało podstaw do uznania, że odwołujący się został pominięty 

w postępowaniu pierwszoinstancyjnym jako strona postępowania. Jeśli bowiem wziąć pod uwagę, że 

oddech to 10 dB, szept 20 dB, a śpiew ptaków 40 dB („Hałas – dzieci zagrożone głuchotą”. Instytut 

Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 16 grudnia 2008 r.), taka konstatacja byłaby co najmniej 

nieuprawniona. W tego typu przypadkach oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na nieruchomość 

odwołującego się nie przekraczało przecież przeciętnej miary, wynikającej ze społeczno-gospodarczego 

przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. 

4.2.3. Usytuowanie planowanego przedsięwzięcia  

Nie ma podstaw dla poszukiwania statusu strony w fakcie zamieszkiwania przy drodze, przy której 

przedsięwzięcie jest położone. Oczywistym jest, że każde przedsięwzięcie musi zostać skomunikowane 

ze światem zewnętrznym poprzez drogi publiczne. Fakt ten nie oznacza jednak, że wszyscy mieszkańcy 

miejscowości położonej przy tej drodze stają się stronami postępowania środowiskowego. Mieszkańcy 

terenów przyległych do dróg – „tylko” z powodu takiego zamieszkiwania - stają się stronami postępowań 

środowiskowych dotyczących np. autostrady, drogi ekspresowej, pozostałych dróg publicznych. Można 

oczywiście założyć, że uruchomienie przedsięwzięcia będzie miało jakiś wpływ na sytuację mieszkańców 

miejscowości i – tym samym – mogą oni być bezpośrednio zainteresowani rozstrzygnięciem, które 

poprzedza realizację tego przedsięwzięcia. Ewentualne zarzuty dotyczące utrudnień dla otoczenia 

w przypadku zrealizowania zamierzonej inwestycji dotyczą jednak jedynie naruszenia interesów 

faktycznych, a nie interesu prawnego rozumianego jako naruszenie konkretnych norm prawnych [wyrok 

NSA z dnia 7 lipca 1999 r., IV SA 1492/98 (LEX nr 47835)]. Tylko zaś istnienie interesu prawnego 

uprawnia do udziału w postępowaniu administracyjnym w charakterze strony [postanowienie NSA z dnia 

3 listopada 1998 r., IV SA 1941/96 (LEX nr 45141), wyroki NSA z dnia 27 marca 2002 r., II SA 3501/01 

(LEX nr 83719) i z dnia 2 marca 2000 r., I SA/Gd 9/99 (LEX nr 41525)]. Interesy faktyczne nie 

podlegają ochronie w postępowaniu administracyjnym. 

 

5. Postępowanie środowiskowe  

5.1. „Kontroperat”  

5.1.1. Ogólnie 

Niewątpliwie stronom oraz podmiotom na prawach strony (organizacjom społecznym/ekologicznym) 

przysługuje prawo zgłaszania wniosków dowodowych zmierzających do podważenia wiarygodności 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jednak wyłącznie w postaci równie 

specjalistycznej, np. w formie opinii sporządzonej przez inną niż autor raportu osobę posiadającą 

odpowiednią wiedzę [wyrok NSA z dnia 23 lutego 2007 r., II OSK 363/06 (LEX nr 323849)]. Taka 

ekspertyza winna w sposób udokumentowany wskazywać na wady raportu (wyrok NSA z dnia 18 marca 

2009 r., II OSK 383/08 (LEX nr 526577)]. Raportowi o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

przysługuje bowiem szczególna wartość dowodowa, która wynika z kompleksowego charakteru analizy 

planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Podważenie jego ustaleń mogłoby nastąpić jedynie, co do 

zasady, poprzez przedstawienie równie kompletnej analizy uwarunkowań przyrodniczych (tzw. 

kontrraportu), sporządzonej przez specjalistów dysponujący równie fachową wiedzą jak autorzy raportu, 

której wnioski pozostawałyby w rażącej sprzeczności do tych zawartych w raporcie przedłożonym przez 

inwestora (wyrok NSA z dnia 20 marca 2014 r., II OSK 2564/12). Dopuszczenie z urzędu dowodu 

z kontrraportu nie jest obowiązkiem organu, zwłaszcza w sytuacji pozytywnego zaopiniowania 

i uzgodnienia przez organy współdziałające raportu przedstawionego przez inwestora oraz przy braku 

wątpliwości organu co do kompletności i merytorycznej poprawności raportu (wyrok NSA z dnia 

6 czerwca 2013 r., II OSK 3064/12). To na właściwym organie wydającym decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach spoczywa bowiem obowiązek wszechstronnej oceny całego materiału dowodowego 

zgromadzonego w sprawie, po dokonaniu oceny w szczególności wniosków z raportu i treści uzgodnień 

oraz ewentualnie innych dowodów, zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów. Każdorazowe 

zastrzeżenia strony wobec ustaleń raportu nie mogą być gołosłowne, tylko powinny być w zakresie 

wiadomości wymagających wiedzy specjalistycznej poparte np. ekspertyzą, która w sposób 

udokumentowany wskaże wady danego raportu. Podważanie treści raportu nie może więc opierać się 

http://sip.lex.pl/#/dokument/520620273
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wyłącznie na przypuszczeniach strony (jej eksperta), nieopartych na odpowiednich ocenach (badaniach) 

specjalistycznych, lub przewidywanym, (hipotetycznym) wystąpieniu ewentualnych, przyszłych zagrożeń 

(uciążliwości) dla środowiska. 

5.1.2. Analiza przypadku 

Postępowanie środowiskowe, dotyczące  przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu 

serwisowania i napraw silników lotniczych, budziło znaczący opór społeczny ze względu na obawy co do 

zasięgu i zakresu emisji hałasu podczas testowania silników na terenie zakładu. Tej kwestii – 

w szczególności - dotyczyła przedłożona przez organizację społeczną opinia co do „kompletności raportu 

o oddziaływaniu na środowisko”. Ustosunkowując się do jej treści Kolegium wyjaśniało przede 

wszystkim, że wszelkie ustalenia w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko opierają się na 

wyliczeniach matematycznych, zaś mając na uwadze to, iż rozprzestrzenianie się hałasu jest zjawiskiem 

skomplikowanym, na które składa się szereg czynników, dokładne ich odwzorowanie w modelu 

matematycznym jest praktycznie niemożliwe. Tym samym można stwierdzić, że nie ma metodyki 

doskonałej, a każdy z modeli obciążony jest pewnymi niedoskonałościami. Sposób obliczenia poziomów 

emisji hałasu wskazany został w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 

2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody (Dz. U. poz. 1542). Wynika z niego, że metody obliczeniowe są oparte na modelu 

rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku zawartym w normie PN-ISO 9613-2 („Akustyka - Tłumienie 

dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania”; por.: pkt F załącznika 

nr 7 do rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz 

pomiarów ilości pobieranej wody). Zasadność zastosowania tej normy wynika również z postanowień 

dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny 

i kontroli poziomu hałasu w środowisku (Dz.U.UE.L z dnia 18 lipca 2002 r.), odnoszącej się do oceny 

i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, w myśl której Państwom Członkowskim nieposiadającym 

krajowych metod obliczeń lub Państwom Członkowskim zainteresowanym zmianą metod obliczeń poleca 

się określone w dyrektywie metody, w tym dla hałasu przemysłowego: ISO 9613-2: „Akustyka - 

zmniejszanie propagacji dźwięku na otwartej przestrzeni: Część 2: Ogólne metody obliczeń". Wobec 

powyższego właściwe jest przyjęcie, że obliczenia winny być przedstawione w oparciu o symulację 

wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu 

programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku, w którym model obliczeniowy jest 

zgodny z normą PN-ISO 9613-2:2002. W przypadku obliczeń w zakresie hałasu nie ma znaczenia, jaki 

program zostanie użyty do obliczeń, pod warunkiem, że wykonuje on obliczenia zgodnie z ww. normą. 

W zasadzie nie powinno być różnic w obliczeniach wykonanych różnymi programami, które wykonują 

obliczenia w oparciu o tę samą metodę, jednakże pewne różnice mogą wystąpić wobec zdarzających się 

różnic związanych z implementacją metody w programach przez programistów. Jak wynika z abstraktu 

normy, opisuje ona techniczną metodę obliczania tłumienia dźwięku w przestrzeni otwartej w celu 

prognozowania poziomów hałasu środowiskowego w określonej odległości od różnych źródeł hałasu. 

Metoda ta składa się z algorytmów, w których uwzględniono wpływy zjawisk fizycznych: rozbieżności 

geometrycznej, pochłaniania przez atmosferę, wpływu gruntu, odbicia od powierzchni, ekranowania 

przez przeszkody (jak wskazał NSA w wyroku z dnia 29 listopada 2016 r., II OSK 552/15, norma PN-

ISO 9613-2:2002 jest to jedyna obowiązująca norma do obliczania propagacji hałasu przemysłowego). 

Załącznikiem do raportu o oddziaływaniu na środowisko w omawianej sprawie była stosowna ocena 

emisji hałasu do środowiska, sporządzona przez akustyka i wibroakustyka na podstawie normy PN-ISO 

9613-2:2002 „Akustyka, Zmniejszanie propagacji dźwięku na otwartej przestrzeni, Ogólna metoda 

obliczeń”, zalecanej Dyrektywą 2002/49/WE, wykonana z wykorzystaniem oprogramowania CadnaA 

ver. 4.0.136 (DataKustik GmbH). Podstawą prezentowanych analiz stał się model obliczeniowy 

obejmujący przygotowany cyfrowy model terenu inwestycji wraz z lokalizacją źródeł stacjonarnych 

punktowych i pośrednich (powierzchniowych), dróg poruszania się ruchomych źródeł oraz lokalizacją 

i klasyfikacją terenów podlegających ochronie akustycznej. Cyfrowy model terenu wykonany został 

w oparciu o mapy projektowe dostarczone przez inwestora, zgodne z mapami zasadniczymi 

i topograficznymi. Model ten uwzględniał właściwości akustyczne, a także lokalizację i kubaturę 

obiektów budowlanych. Wszystkie zewidencjonowane źródła hałasu uwzględnione zostały w modelu 

obliczeniowym wraz z parametrami akustycznymi, które stanowiły dane wejściowe wykorzystanych, 

zgodnie z zaleceniem Dyrektywy, metod obliczeniowych.  Użyty do obliczeń CadnaA to program 

przyjazny i prosty w obsłudze. Pozwala modelować hałas za pomocą obiektów geometrycznych, czyli za 

pomocą punktu, linii otwartej i linii zamkniętej. Automatycznie uwzględnia wpływ odbić i ugięć na 

przeszkodach. Wykorzystuje ortofotomapy i inne struktury GIS do wizualizacji modelu środowiska 

https://sip.lex.pl/#/dokument/67427876?cm=DOCUMENT
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naturalnego. Pozwala także importować i eksportować dane geograficzne we wszystkich dostępnych 

formatach, np. z GoogleEarth. Wyniki obliczeń prezentowane są jako kolorowe mapy hałasu lub 

pokazują rozkład poziomu hałasu np. na fasadach budynków (M. Kazimierska-Grębosz, J. Kopania, 

Wykorzystanie wspomagania komputerowego podczas tworzenia map akustycznych, MECHANIK 

7/2014).  Wykonane w zaprezentowany sposób obliczenia wskazały jednoznacznie, że poziom 

sumaryczny istniejącego tła akustycznego oraz prognozowanej emisji hałasu planowanego 

przedsięwzięcia we wszystkich punktach referencyjnych pozostawał niższy aniżeli wartości 

dopuszczalne. Szczegółowe analizy przedstawione w raporcie zostały jednak ocenione przez autora opinii 

załączonej do odwołania organizacji ekologicznej jako budzące „bardzo poważne zastrzeżenia”. Autor 

opinii nie wyjaśnił jednak, dlaczego dane i ich analizy przedstawione w raporcie uważa za „pokrętne” i na 

podstawie jakich danych i przy zastosowaniu jakiej metodyki skonkludował, iż „istnieje obawa, że może 

jednak dochodzić do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w obrębie najbliżej położonych 

terenów chronionych przed hałasem, czyli zabudowy mieszkaniowej”. Kolegium nie znalazło podstaw, 

aby uznać, że powtarzanie przez autora opinii zastrzeżeń organizacji społecznych i lakoniczne 

„wytykanie” braków raportu mogło zostać uznane za dowód podważający jego rzetelność. Skuteczne 

podważenie ustaleń raportu - jak wspominano - mogłoby nastąpić poprzez przedstawienie równie 

kompletnej analizy uwarunkowań przyrodniczych (tzw. kontrraportu), której wnioski - a nie 

domniemania - pozostawałyby w rażącej sprzeczności do tych zawartych w raporcie przedłożonym przez 

inwestora. Takiej analizy w omawianej sprawie nie przedstawiono. O ile można się zgodzić, że 

sporządzenie całościowego, obejmującego wszystkie zagadnienia środowiskowe kontrraportu jest 

kosztowne, strony postępowania i - konsekwentnie - autor opinii dysponowali ww. danymi wyjściowymi; 

mogli więc dokonać własnych obliczeń. Kolegium nie widziało powodu dla uznania za prawidłowe 

stanowiska, że tylko dlatego, iż autor opinii podejrzewa, że dane wyjściowe „były niereprezentatywne”, 

bo nie podano modeli testowanych w komorze silników lotniczych, można tak po prostu uznać analizy 

i wyliczenia przedstawione w raporcie za „nieprawdziwe”. Skoro sam autor opinii dostrzegał, że tego 

typu przedsięwzięcie „jest czymś wyjątkowym na inwestycyjnej mapie Polski” i nie dysponuje żadnymi 

kontr danymi, Kolegium nie rozumiało, na jakiej podstawie, niejako „z urzędu”, podważał dane 

wyjściowe dotyczące podobnego, istniejącego już w Niemczech zakładu. W omawianej sprawie autor 

opinii - mającej, jak wspomniano, podważyć raport o oddziaływania na środowisko - podnosił również 

m.in., że w pobliżu zakładu może znajdować się siedlisko nietoperzy lub teren ten jest przez nie 

wykorzystywany, tylko dlatego, iż przy granicy obszaru inwestycji płynął niewielki ciek wodny. 

Twierdził, że przedsięwzięcie spowoduje „szybkie zmiany ciśnienia powietrza”, które „bywają zabójcze 

dla nietoperzy”. Na tej podstawie wyciągnął wniosek, że „całkowite pominięcie tego aspektu w procesie 

wydawania decyzji środowiskowej jest dla niej dyskwalifikujące”. Odpowiadając na ten zarzut Kolegium 

zwróciło uwagę, że planowane przedsięwzięcie nie jest elektrownią wiatrową, a to przede wszystkim 

turbiny wiatrowe wywierają negatywny wpływ na te ssaki zarówno pośrednio - redukując i fragmentując 

powierzchnię żerowisk, tras przelotu czy miejsc rozrodu, jak i bezpośrednio - przyczyniając się do ich 

śmierci. Za najważniejszy typ oddziaływania między farmami wiatrowymi a nietoperzami uważa się 

właśnie śmiertelność bezpośrednią. Śmiertelność nietoperzy jest pochodną dwóch zjawisk. Jednym z nich 

jest bezpośrednie zderzenie z turbiną wiatrową, drugim – uraz ciśnieniowy (barotrauma), będący główną 

przyczyną śmiertelności. Barotrauma jest spowodowana szybką redukcją ciśnienia za poruszającą się 

łopatą turbiny. Pociąga to za sobą niszczenie tkanki zawierającej powietrze poprzez szybką lub 

nadmierną zmianę ciśnienia. Dochodzi wówczas do niszczenia płuc za sprawą ekspansji powietrza, która 

prowadzi do pękania pęcherzyków płucnych. Dużym problemem jest fakt, iż turbiny wiatrowe 

przyciągają nietoperze. Jest to spowodowane gromadzeniem się w ich pobliżu owadów – pożywienia 

większości gatunków nietoperzy. Owady wabione są światłem, ciepłem emitowanym przez gondolę 

turbiny czy jasnym kolorem, jakim najczęściej są pomalowane wiatraki. Ponadto wiele gatunków 

owadów gromadzi się wokół najwyższych punktów w krajobrazie (ang. hill-topping effect), a warstwy 

atmosfery powyżej 100 m nad poziomem gruntu są wykorzystywane przez niektóre owady do 

długodystansowych migracji. Są obszary, w których nietoperze giną masowo a także okresy, w których są 

one szczególnie narażone na negatywny wpływ turbin (koniec lipca – koniec września). Newralgicznymi 

miejscami są zalesione grzbiety gór, lasy nizinne, skraje lasów czy śródleśne polany. Stwierdzono istotną, 

dodatnią korelację między procentem pokrycia powierzchni drzewami a śmiertelnością nietoperzy. 

Dlatego wytyczne zalecają sytuowanie farm w odległości co najmniej 200 m od skraju lasu i większych 

zadrzewień. Ponadto śmiertelność nietoperzy jest pozytywnie skorelowana z wielkością wiatraków: 

wysokością, rozmiarami rotora i mocą turbin. Według badań najwięcej nietoperzy ginie przy turbinach 

140–160 metrowych, a pod wiatrakami o wysokości 50 m nie znajdowano praktycznie żadnych ofiar 
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(H. Pamuła, M. Kłaczyński, Pomiary hałasu generowanego przez elektrownie wiatrowe i ocena ich 

wpływu na środowisko, IAPGOŚ 2/2016). 

5.2. Wyłączenie organu - analiza przypadku 

W omówionej przed chwilą sprawie organ gminy zwracał się do Kolegium o wyznaczenie innego 

organu administracyjnego do załatwienia sprawy, powołując się na art. 26 § 3, w związku z art. 26 § 2 

pkt 1 i 2 k.p.a. Twierdził, że jedyny pracownik, który specjalizuje się w sprawach środowiskowych, jest 

żoną przedstawiciela organizacji ekologicznej, która została dopuszczona do postępowania 

środowiskowego. Kolegium odmówiło wyznaczenia innego organu do załatwienia ww. sprawy.  

Powoławszy się m. in. na uchwałę NSA z dnia 20 maja 2010 r., I OPS 13/09 Kolegium wyjaśniło, że 

generalną zasadą prawa administracyjnego jest niedopuszczalność przenoszenia kompetencji między 

organami administracyjnymi. Od tej zasady istnieją pewne wyjątki, jednak nie podważają one zasady 

generalnej. Organ administracji bez wyraźnej podstawy prawnej nie może więc swoich kompetencji 

przekazać innemu organowi, nie można też zabrać mu kompetencji, nawet jeżeli jest to organ 

hierarchicznie podporządkowany. Decyzja w sprawie przejętej bez wyraźnej podstawy ustawowej będzie 

tak samo nieważna, jak każda inna decyzja wydana z naruszeniem przepisów o właściwości. Co jednak 

najistotniejsze, przypisanie kompetencji organowi administracji publicznej ma tę konsekwencję prawną, 

że w postępowaniu administracyjnym ma on zawsze pozycję organu, nigdy pracownika. Niezbędne jest 

zatem wyraźne rozróżnienie organu od obsady personalnej organu administracji publicznej. Organ 

administracji publicznej - wykonując zadania publiczne - działa w imieniu Państwa lub wspólnoty 

samorządowej, jest organem Państwa lub organem wspólnoty samorządowej, któremu dla realizacji tych 

zadań przyznano określony zakres kompetencji. Z tego względu nie można do organu stosować 

przepisów o wyłączeniu pracownika organu administracyjnego. Stosowanie do organu administracji 

publicznej przepisów o wyłączeniu pracownika jest sprzeczne z istotą wykonywania zadań publicznych, 

a w konsekwencji prowadzi do pozbawienia Państwa lub wspólnoty samorządowej zdolności 

wykonywania zadań publicznych. Organ administracji publicznej, działając z urzędu lub na wniosek 

strony, nie nabywa statusu strony tego postępowania, lecz wyłącznie realizuje przyznane kompetencje, 

których realizacja oparta jest na obowiązku, a nie uprawnieniu (z wyjątkiem sytuacji, gdy przepis prawa 

pozostawia uznaniu organu administracji publicznej podjęcie działania). Przepisy o wyłączeniu 

pracownika organu administracji publicznej można stosować tylko wtedy, gdy osoba będąca obsadą 

personalną organu jest stroną postępowania, a zatem gdy sprawa będąca przedmiotem postępowania 

administracyjnego dotyczy jej jako osoby fizycznej. W sprawie, w której orzekało Kolegium, taka 

sytuacja nie ma miejsca. To zaś oznaczało, że organ gminy zobligowany był do rozpoznania 

i rozstrzygnięcia sprawy środowiskowej w formie decyzji administracyjnej. Wyłączenie organu od 

załatwienia sprawy z przyczyny niewymienionej w art. 25 k.p.a., a następnie wydanie decyzji 

załatwiającej sprawę przez inny organ oznaczałoby bowiem wydanie decyzji z naruszeniem przepisów 

o właściwości (por.: art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a.). 

5.3. Skutki nieuzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko  

W 2017 r. zdarzały się sprawy, w których - mimo wezwań organu pierwszej instancji - wnioskodawca 

planujący realizację przedsięwzięcia nie chciał uzupełnić raportu o oddziaływaniu na środowisko. Po 

bezskutecznym umożliwieniu dokonania takiego uzupełnienia na etapie postępowania odwoławczego, 

Kolegium utrzymywało w mocy decyzje odmowne. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko wchodzi w skład materiału dowodowego sprawy, jest dowodem z dokumentu i, jak każdy 

inny dowód składany przez stronę czy zgromadzony przez organ, podlega regułom postępowania 

dowodowego, w tym i swobodnej ocenie dowodów zgodnie (art. 80 k.p.a.). Zadaniem organu 

prowadzącego postępowanie jest sprawdzenie zawartości raportu w kontekście spełnienia wymogów 

formalnych i merytorycznych. Za NSA (wyrok z dnia 11 maja 2015 r., II OSK 2313/13) Kolegium 

powtarzało, że raport - chociaż jest dokumentem prywatnym oraz opracowanym przez osoby posiadające 

wiadomości specjalne - musi być jednak kompleksowy, spójny i rzetelny. Przyjmowanie założenia, że 

można w postępowaniu środowiskowym przedstawić raport, w którym analizuje się oddziaływanie na 

środowisko np. procesu przetwarzania odpadów komunalnych segregowanych i gromadzonych 

selektywnie, by później z przetwarzania takich odpadów w większości zrezygnować i uważać, że 

pierwotny raport „jest aktualny”, było dla Kolegium całkowicie nie do zaakceptowania.  

  

6. Udostępnianie informacji o środowisku 

Do Kolegium w 2017 r. nie wpłynęła w 2017 r. ani jedna sprawa w trybie instancyjnym, natomiast 

udzielało informacji na wnioski dotyczące postępowań środowiskowych prowadzonych przez Kolegium.  
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OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH 

 

1. Zakres ochrony 

Według art. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1161)
33

 ochrona gruntów rolnych polega na: 1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze 

lub nieleśne; 2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom 

w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi; 

3) rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze; 4) zachowaniu torfowisk i oczek wodnych 

jako naturalnych zbiorników wodnych; 5) ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni 

ziemi. Jak wynika z powyższego, jednym z ustawowych celów ochrony gruntów rolnych jest, między 

innymi, ograniczenie przeznaczenia takich gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.  

 

2. Instrumenty ochrony 

2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Zastrzeżenie wyłączności dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako aktu, 

na podstawie którego może nastąpić zmiana przeznaczenia (art. 7 ust. 1 u.o.g.r.l.), dotyczy to tylko 

zmiany przeznaczenia gruntów rolnych wysokich klas - I – III (por.: art. 7 ust. 2). Wyjątkiem od tej 

zasady jest regulacja zawarta w art. 7 ust. 2a. Zgodnie z tym wyjątkiem nie wymaga uzyskania zgody 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych 

stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie, cztery, opisana warunki. 

Weryfikacja ich spełnienia odbywa się w toku opiniowania projektu decyzji o warunkach zabudowy. 

2.2. Reglamentacja wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej 

Stosownie do art. 11 ust. 1 u.o.g.r.l. wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb 

pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych 

klas IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne, może 

nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. Tak więc faktyczne wyłączenie użytków 

rolnych (o klasie i pochodzeniu wskazanym w art. 11 ust. 1) lub gruntów leśnych może nastąpić 

wyłącznie za uprzednim zezwoleniem udzielonym w formie decyzji administracyjnej. Dodatkowo strona, 

która otrzymała takie zezwolenie, jest zobowiązana uiścić należność z tego tytułu oraz wnosić opłaty 

roczne, obliczane stosownie do art. 12 u.o.g.r.l. W przypadku zaś wyłączenia gruntów rolnych 

z produkcji, z naruszeniem przepisów ustawy, przewiduje ona wydawanie decyzji administracyjnych 

nakładających sankcje pieniężne lub swoiste postępowanie legalizacyjne, z zastosowaniem opłat 

podwyższonych. Materialnoprawną podstawę do wydania tego rodzaju decyzji stanowi art. 28 ustawy. 

I właśnie wyżej wymienione decyzje administracyjne i postanowienia, były najczęściej kwestionowane 

w postępowaniach odwoławczych przed Kolegium w 2017 r. 

 

ODPADY 

 
W 2017 r. Kolegium orzekało przede wszystkim w sprawach usunięcia odpadów z miejsca 

nieprzeznaczonego do ich do ich składowania lub magazynowania. Podstawę materialnoprawną decyzji 

w tym przedmiocie stanowią przepisy art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.): posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia 

odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania (ust. 1), a w przypadku 

nieusunięcia odpadów zgodnie z ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji 

wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego 

do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem 

wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami (ust. 2). Podmiotem, do którego 

może być skierowany nakaz usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub 

magazynowania jest „posiadacz odpadów”. Przez posiadacza odpadów rozumie się: wytwórcę odpadów 

lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 

będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem 

odpadów znajdujących się na nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o odpadach). Ustawa o odpadach 

nie zawiera definicji pojęcia „władającego powierzchnią ziemi”. Pojęcie to definiuje natomiast ustawa 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.). Stosownie 
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do art. 3 pkt 44 tej ostatniej ustawy, pod pojęciem „władającego powierzchnią ziemi rozumie się 

właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) ujawniono inny 

podmiot władający gruntem - podmiot ujawniony jako władający”. Należy zatem ustalić adresata nakazu 

nakładanego w drodze ww. decyzji. Czyli ustalić, czy adresatem decyzji będzie: wytwórca odpadów, 

posiadacz odpadów przejmującym odpady od ich wytwórcy, czy władający powierzchnią ziemi. Kwestia 

ta jest istotna, bo inne są przesłanki nałożenia obowiązku na wytwórcę odpadów, na posiadacza odpadów 

przejmującego odpady od wytwórcy, czy na władającego powierzchnią ziemi, a tym samym inne 

okoliczności faktyczne wymagają ustalenia w trakcie postępowania dowodowego. 

 

PRAWO WODNE 

 

1. Zmiana stanu wód na gruncie 

Jeśli chodzi o sprawy prowadzone przez Kolegium w 2017 r. na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)
34

, spostrzec można, że linia orzecznicza 

Kolegium (a co istotniejsze, także WSA we Wrocławiu) nie uległa zmianie. Nadal więc konieczne jest 

oparcię się w postępowaniu prowadzonym na tej podstawie na opinii biegłego (zob. np.: wyroki NSA 

z dni: 14 maja 2008 r., II OSK 613/07 i 15 listopada 2012 r., II OSK 1269/11; wyrok WSA we 

Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2011 r., II SA/Wr 206/11, wyrok WSA w Krakowie z dnia 2 kwietnia 

2012 r., II SA/Kr 205/12, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 17 maja 2012 r., II SA/Gd 97/12, WSA w Łodzi 

z dnia 4 lipca 2013 r., II SA/Łd 336/13, LEX  nr 1344924). W prowadzonych sprawach Kolegium 

podkreślało więc, że opinia biegłego do spraw badania stosunków wodnych jest zasadniczo niezbędna. 

Zarówno bowiem ustalenie, czy w ogóle nastąpiła i czy ta zmiana została wywołana działaniem 

właściciela gruntu, a także czy spowodowało to szkody, jak i następnie ustalenie sposobu zapobiegania 

szkodom, a więc wskazanie odpowiednich „urządzeń”, do wykonania których organ powinien 

zobowiązać stronę na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne, przekraczają wiedzę ogólną 

i wymagają fachowej wiedzy specjalistycznej. Co równie istotne, organ administracyjny powinien 

dokonać wszechstronnej oceny prawidłowości tej opinii (czy zatem jest zupełna, odnosi się do 

argumentacji stron i wszelkich istotnych okoliczności, zawiera nienasuwający zastrzeżeń fachowy 

i logiczny wywód uzasadniający konkluzje, wyjaśnia wszelkie nasuwające się wątpliwości itd.). Ocenie 

organu nie podlega treść opinii wynikająca z wiadomości specjalnych biegłego, lecz jej moc dowodowa 

wynikająca ze sposobu ich przedstawienia w powiązaniu z okolicznościami sprawy. Z kolei krytyka 

opinii przez stronę powinna opierać się na wykazaniu niepełnego rozważenia przez biegłego materiału 

sprawy, braku przekonujących i logicznych wywodów itp. W przypadku kwestionowania fachowości 

biegłego strona może przedstawić kontropinię własnego biegłego lub poprzez krytykę procesowych 

braków opinii doprowadzić do powołania przez organ innego biegłego (wyrok z WSA we Wrocławiu 

dnia 19 maja 2016 r., II SA/Wr 160/16; por. także: wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 23 października 

2017 r., II SA/Wr 543/17, w prowadzonej przez Kolegium sprawie dotyczącej odmowy wydania nakazu, 

o jakim mowa w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne). 

 

2. Zmiany w ustawodawstwie  

Nie sposób nie zauważyć, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.)
35

.  Zgodnie z jej art.  234 ust. 3, jeżeli spowodowane przez 

właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi 

gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając 

termin wykonania tych czynności. Treść art. 234 ust. 3 zbieżna jest z instytucją prawną z art. 29 ust. 3 

Prawa wodnego z 2001 r., a więc, co do zasady, jej stosowanie w 2018 r. nadal nie powinno sprawiać 

problemów orzeczniczych. Nowa ustawa Prawo wodne zawiera jednak przepisy, które budzą pewne 

wątpliwości. W art.  14 ust. 1 ustawy wskazano, że organami właściwymi w sprawach gospodarowania 

wodami są: 1) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej; 2) minister właściwy do spraw żeglugi 

śródlądowej; 3) Prezes Wód Polskich; 4) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód 

Polskich; 5) dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich; 6) kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich; 

7) dyrektor urzędu morskiego; 8) wojewoda; 9) starosta; 10) wójt, burmistrz lub prezydent miasta.         

Zgodnie z art. 14 ust. 3, Prezes Wód Polskich pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu 
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35 Dalej jako „nowe Prawo wodne”. 
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Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki 

wodnej Wód Polskich w sprawach określonych ustawą. Stosownie do art. 14 ust. 4 nowego Prawa 

wodnego, właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich pełni funkcję 

organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do 

dyrektorów zarządów zlewni Wód Polskich w sprawach określonych ustawą. Zgodnie z kolei z art. 14 

ust. 5, właściwy dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich pełni funkcję organu wyższego stopnia 

w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do kierowników nadzorów wodnych 

Wód Polskich w sprawach określonych ustawą. Jednocześnie jednak wskazano, w art. 14 ust. 2: „Do 

postępowania przed organami, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, stosuje się przepisy ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (…)”. Wydaje się jednak oczywiste, że 

również wójt (burmistrz, prezydent) prowadzi postępowanie wskazane w art. 234 ust. 3 na podstawie 

Kodeksu postępowania administracyjnego skoro wydane decyzję administracyjną. Co jednak 

najistotniejsze, stosownie do art. 545 ust. 4 nowego Prawa wodnego, do spraw wszczętych 

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, niewymienionych w ust. 1-3, stosuje się przepisy 

dotychczasowe, z tym że organem wyższego stopnia w rozumieniu jest Prezes Wód Polskich.         

Sprawy prowadzone na podstawie art. 29 ust. 3 Prawa wodnego z 2001 r. nie są jednak wymienione 

w art. 545 ust. 1-3 nowego Prawa wodnego. Jednocześnie Prawo wodne z 2001 r. utraci moc.           

Niewątpliwie tego typu konstrukcja nowych przepisów - w szczególności przejściowych - będzie 

wymagała dogłębnej wykładni Kolegium w 2018 r.  

           

WYCHOWANIE W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 

 

1. Przedsiębiorca zagraniczny mający oddział w Polsce, jako strona w postępowaniu w sprawie 

stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych - analiza przypadku  

Spółce zagranicznej z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział w Polsce, zezwolono na sprzedaż 

napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży, po czym stwierdzono wygaśnięcie tego 

zezwolenia, a po orzeczeniu przez Kolegium uchybienia terminu do wniesienia odwołania od tej ostatniej 

decyzji, do Kolegium wpłynął wniosek o stwierdzenie jej nieważności Jako podstawę wskazano 

w szczególności art. 156 § 1 pkt 4 i pkt 5 k.p.a., gdyż zdaniem wnioskodawcy akt ten został skierowany 

do Oddziału w Polsce – „części spółki”, co oznacza, że decyzja została skierowana do osoby niebędącej 

stroną w sprawie, a w konsekwencji – była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma 

charakter trwały. Kolegium nie podzieliło tej argumentacji (SKO 4221/79/17). Kolegium zwróciło przede 

wszystkim uwagę na art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej(Dz. U. z 2017 r. poz. 2168), zgodnie z którym dla wykonywania działalności gospodarczej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile 

ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po 

uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców (art. 88 zd. pierwsze). Przedsiębiorca zagraniczny 

tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania 

przedsiębiorcy zagranicznego (art. 87). Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest 

obowiązany, używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz 

z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział 

w Polsce”. Powołane przepisy prawa oznaczają, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego to 

wyodrębniona pod względem organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym, lecz nieposiadająca 

osobowości prawnej w stosunkach gospodarczych struktura organizacyjna (tak M. Zdyb, Prawo 

działalności gospodarczej. Komentarz do ustawy z dnia 19 listopada 1999 r., Kraków 2000, s. 563). 

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział, obowiązany 

jest w stosunkach gospodarczych, m. in., używać wyrazów „oddział w Polsce”. Wszelkie działania 

dokonane przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego oraz wobec tego oddziału odnoszą bezpośrednio 

skutek prawny w stosunku do przedsiębiorcy zagranicznego. Adresatem decyzji administracyjnych, 

w których - zgodnie z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym i stosownie do art. 90 ust. 1 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego musi zawierać 

obok jego oryginalnej nazwy zwrot „oddział w Polsce”, jest bezpośrednio sam przedsiębiorca 

zagraniczny. Organ administracji publicznej, kierując określoną decyzję administracyjną do 

przedsiębiorcy zagranicznego, który na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzył oddział, 

obowiązany jest w treści takiego aktu - opisując stronę postępowania administracyjnego - wskazać 

https://sip.lex.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
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oryginalną nazwę przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy 

prawnej przedsiębiorcy oraz dodać wyrazy „oddział w Polsce”. W tym kontekście – zdaniem Kolegium - 

nieuzasadnionym jest stwierdzenie, że badana decyzja została skierowana do osoby niebędącej stroną 

w sprawie (zob.: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 

22 maja 2013 r., II SA/Go 199/13). Z treści decyzji wynikało bowiem, że została ona skierowana do 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą poza granicami Polski, która dla wykonywania 

działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzyła oddział w Polsce. Użycie 

w treści ww. decyzji słów „Oddział w Polsce”, mając na uwadze powyższe, nie oznacza, że akt ten został 

skierowany do „części spółki”.  Wywody zawarte we wniosku o stwierdzenie nieważności stanowiły 

w istocie czystą sofistykę, a co najważniejsze, nie uzasadniały tezy, że badany akt został skierowany do 

podmiotu niebędącego stroną w sprawie. Natomiast, w kontekście zarzutu, że decyzja jest dotknięta 

wadą, o której mowa art. 156 § 1 pkt  5 k.p.a., Kolegium wskazało, że zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych wygasa z mocy prawa w okolicznościach określonych w art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 487, z późn. zm.)
36

. Innymi słowy, wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji zezwalającej 

na sprzedaż napojów alkoholowych „jedynie” potwierdza wystąpienie określonego w przepisach prawa 

zdarzenia oraz fakt ustania z datą wystąpienia tegoż zdarzenia materialnego stosunku 

administracyjnoprawnego. Decyzja w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych ma więc charakter deklaratoryjny. Natomiast przez pojęcie „wykonanie aktu 

administracyjnego” należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie 

egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie (por.: 

J. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2004, s. 122; 

postanowienie NSA z dnia 31 stycznia 2006 r., II FZ 882/05). Problem wykonania aktu 

administracyjnego dotyczy aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy powinnego 

zachowania lub zakazy określonego zachowania, aktów, na podstawie których określony podmiot 

uzyskuje równocześnie uprawnienie i mocą którego zostają na niego nałożone obowiązki, oraz aktów, na 

podstawie których jeden podmiot jest do czegoś zobowiązany, a drugi wyłącznie uprawniony 

(por.: T. Woś (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 

2005, s. 296; postanowienie NSAz dnia 17 lipca 2006 r., I FZ 281/06). Nie każdy akt administracyjny 

kwalifikuje się do tak rozumianego wykonania i w związku z tym instytucja wytrzymania wykonania nie 

zawsze może znaleźć zastosowanie. Kolegium stwierdziło, że żądaniem stwierdzenia nieważności objęta 

była decyzja orzekająca o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

a więc decyzja zawierająca rozstrzygnięcie o charakterze deklaratoryjnym, stwierdzającym tylko istnienie 

pewnego stanu faktycznego i prawnego, niewymagającym wykonania, a wręcz nienadającym się do 

wykonania (w ww. rozumieniu). W tej sytuacji bezpodstawnym było twierdzenie, że decyzja. „była 

niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały” (zob. w tym zakresie: 

postanowienie NSA z dnia 12 października 1997 r., IV SA 788/87, postanowienie WSA w Łodzi z dnia 

25 września 2009 r., III SA/Łd 416/09, postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 2 września 2010 r., 

II SA/Bk 518/10, czy postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 3 grudnia 2015 r., III SA/Gl 

594/15).Gdyby nawet (hipotetycznie) przyjąć, iż ww. decyzja podlegała wykonaniu, to i tak, biorąc pod 

uwagę to, że akt ten został skierowany do podmiotu będącego stroną, skonstatować należało, że  nie jest 

dotknięta wadą określoną w art. 156 § 1 pkt 5 k.p.a. Wszelkie zatem działania dokonane przez oddział 

przedsiębiorcy zagranicznego oraz wobec tego oddziału odnoszą bezpośrednio skutek prawny w stosunku 

do przedsiębiorcy zagranicznego. Adresatem decyzji administracyjnych, w których - zgodnie z danymi 

zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym i stosownie do art. 90 ust. 1 ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej - oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego musi zawierać obok jego 

oryginalnej nazwy zwrot „oddział w Polsce”, jest bezpośrednio sam przedsiębiorca zagraniczny. Organ 

administracji publicznej, kierując określoną decyzję administracyjną do przedsiębiorcy zagranicznego, 

który na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzył oddział, obowiązany jest w treści takiego aktu - 

opisując stronę postępowania administracyjnego - wskazać oryginalną nazwę przedsiębiorcy 

zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodać 

wyrazy „oddział w Polsce”. W sytuacji gdy, żądaniem stwierdzenia nieważności jest decyzja 

o charakterze deklaratoryjnym, stwierdzającym tylko istnienie pewnego stany faktycznego i prawnego, 

niewymagającego wykonania, a wręcz nienadającego się do wykonania za bezpodstawne należy uznać 

powoływanie się na wadę decyzji określoną w art. 156 § 1 pkt 5 k.p.a. 

                                                                 
36 Dalej jako „ustawa o wychowaniu w trzeźwości”. 
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2. Brak rękojmi należytego prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jako przesłanka 

odmowy udzielenia zezwolenia – analiza przypadku 

Odmowę udzielenia spółce z o.o. zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych uzasadniono 

dowodami, które miałyby stwarzać podstawy do kwestionowania kwalifikacji właściciela oraz prezesa 

zarządu (jednoosobowego) spółki do prowadzenia sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, jako że 

dotychczasowa działalność innych spółek, w których ta sama osoba też jest jedynym udziałowcem 

(właścicielem) oraz prezesem (jednoosobowego) zarządu, a przede wszystkim przez fakt, że sprzedaż 

napojów alkoholowych bez wymaganych prawem zezwoleń prowadzona była w lokalu gastronomicznym 

objętym postępowaniem. Rozpatrując sprawę (SKO 4221/3/17) Kolegium wyjaśniło, że sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być 

prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ (art. 18 ust. 1 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości). Ustawodawca dopuścił więc zwolnienie od generalnego zakazu 

sprzedawania napojów alkoholowych w drodze uzyskania indywidualnego zezwolenia. Tę konstrukcję 

prawną określa się mianem zakazu względnego. Zakazy względne „(...) zabraniają dokonywania 

określonych czynności bez uzyskania odpowiedniego pozwolenia organu administracji państwowej. 

Zakaz względny jest zatem konstrukcją prawną, która dopuszcza zwolnienie się od generalnego zakazu 

w drodze uzyskania indywidulanego pozwolenia” (W. Dawidowicz, Prawo administracyjne, Warszawa 

1987, s. 26). Wobec tego - co do zasady – nie można odmówić wydania zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, w razie gdy wnioskodawca złoży odpowiadający wymogom prawa wniosek, a organ 

współdziałający wyda pozytywną opinię. Organ wykonawczy gminy sprawdza „jedynie”, czy są 

spełnione przesłanki do wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a jeśli są - podejmuje 

taką decyzję. Kolegium podzieliło pogląd zaprezentowany w wyroku NSA z dnia 12 kwietnia 2006 r., 

II GSK 23/06, że - nie tracąc z pola widzenia wagi źródeł specyfiki obrotu gospodarczego związanego ze 

sprzedażą napojów alkoholowych - nie można przy wykładni rozwiązań zawartych w ustawie pomijać 

konieczności uwzględniania znaczenia ogólnych reguł dotyczących prowadzenia działalności 

gospodarczej. Sąd zważył: „Strona skarżąca trafnie zwróciła tu uwagę na potrzebę dokonania analizy 

postanowień art. 22 Konstytucji RP i stanowiącego jego rozwinięcie art. 6 ust. 2 ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej. Z brzmienia wymienionych przepisów wynika, że wszelkie ograniczenia 

zasady wolności w prowadzeniu działalności, choć dopuszczalne w drodze zapisu ustawowego ze 

względu na ważny interes publiczny (art. 22 Konstytucji RP), mają charakter wyjątku i muszą być wobec 

tego rozumiane ściśle, a nie w sposób rozszerzający. Nie można zatem ich istnienia dorozumiewać czy 

domniemywać, bądź przyjmować np. w drodze analogii. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej organ administracji publicznej nie może żądać ani uzależnić swojej decyzji 

w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę 

od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności przedłożenia dokumentów lub 

ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu administracji może być 

oparte tylko na argumentacji znajdującej wyraźne upoważnienie w przepisie prawa. Ustawodawca 

wykluczył z całą pewnością wszelką dowolność w rozpatrywaniu przez właściwy organ wniosków 

podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. W świetle przedstawionych 

uwag za zasadne przyjąć trzeba zastrzeżenia skargi kasacyjnej dotyczące akceptacji przez Sąd I instancji 

wskazania w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym, jako materialnoprawnej podstawy 

rozstrzygnięcia art. 18 ust. 10 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, który to przepis dotyczy jedynie przesłanek cofnięcia wydanego zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych, a nie warunków, od jakich zależy wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. (…) Uznaniowość decyzji administracyjnej może być wyprowadzona jedynie na 

podstawie argumentacji mającej oparcie w przepisach regulujących zasady wydawania konkretnego 

rozstrzygnięcia, a nie ogólnych postulatów formułowanych z uwagi np. na cele danej ustawy. Uwaga ta 

jest szczególnie istotna, gdy chodzi o regulacje dotykające zasad prowadzenia działalności gospodarczej. 

W powoływanych przez Sąd I instancji przepisach nie można się dopatrzyć upoważnienia ustawodawcy 

do przyjęcia wyposażenia organu zezwalającego w luz decyzyjny, w razie, gdy wnioskodawca złoży 

odpowiadający wymogom prawa wniosek, a organ współdziałający wyda pozytywną opinię”. Kolegium 

oceniło, że okoliczności wskazane w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji nie uzasadniają odmowy 

udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwłaszcza że po pierwsze - część z nich nie 

dotyczy bezpośrednio konkretnej spółki, a po drugie - w obrocie prawnym nie ma ostatecznej decyzji czy 

prawomocnego orzeczenia sądu, w których stwierdzono by, że doszło naruszeń prawa wskazanych przez 

organ pierwszej instancji. Sprzedaż napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia, nawet 
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w trakcie postępowania zmierzającego do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, nie 

może być podstawą do odmowy wydania zezwolenia. Okoliczność powyższa nie może wpływać na treść 

rozstrzygnięcia organu w przedmiocie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i jako 

taka podlegać ocenie tego organu w ramach uznania administracyjnego. Podkreślić ponadto należy, że 

gdyby ustawodawca zakładał odmowę wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tej 

przyczyny, to wskazałby to wprost w ustawie. Skoro tego nie uczynił, to brak jest podstaw do stosowania 

wykładni rozszerzającej. Innymi słowy, brak jest aktualnie podstawy prawnej, aby odmówić wydania 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy z uwagi na to, że sprzedawał on wcześniej 

napoje alkoholowe bez zezwolenia (zob.: wyrok WSA w Krakowie z dnia 17 czerwca 2015 r., III SA/Kr 

296/15). W ustawie nie określono wymogu, by przedsiębiorca - ubiegając się o udzielenie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych - musiał dawać rękojmię należytego prowadzenia działalności 

polegającej na detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych, której brak uzasadniałby odmowę wydania 

zezwolenia. Odmowa udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, byłaby możliwa gdyby ww. wymóg był określony wprost w ustawie [por. 

np.: art. 101 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142)]. 

Co ważne, nieprzestrzeganie określonych w ustawie zasad lub warunków sprzedaży napojów 

alkoholowych obliguje do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18 ust. 10 pkt 1 

i 2 ustawy). 

 

RUCH DROGOWY.  KIERUJĄCY POJAZDAMI  

 

1. Problem zmienności ustawodawstwa  

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.)
37

, 

mimo że weszła w życie stosunkowo niedawno, doczekała się już wielu nowelizacji. Przy czym uchyliła 

ona przede wszystkim przepisy Działu IV ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)
38

. Część tych przepisów przestała obowiązywać z dniem wejścia 

w życie ustawy o kierujących pojazdami, natomiast okres obowiązywania niektórych z tych regulacji 

przesunięto w czasie [dla przykładu przepisy art. 114 P.r.d. zostały uchylone przez art. 125 pkt 10 lit. g) 

ustawy o kierujących pojazdami z dniem 19 stycznia 2013 r., z tym, że w zakresie ust. 1 pkt 1 lit. b) -

z dniem 4 czerwca 2018 r.]. Ponadto wiele regulacji zamieszczono w przepisach przejściowych 

powołanych wyżej aktów prawnych [np. art. 135a ustawy o kierujących pojazdami stanowi, że do dnia 

3 czerwca 2018 r. starosta wydaje decyzję, o której mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. a), pkt 3 lit. a) oraz 

pkt 5, na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd w trybie art. 182 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny wykonawczy (aktualnie: Dz. U. z 2017 r. poz. 665, z późn. zm.)] oraz w innych 

aktach prawnych zmieniających [np. w ustawie z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo 

o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2183), ustawie z dnia 20 marca 2015 r. 

o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 541)]. Kolejne 

zmiany w obu ww. aktach prawnych zostaną wprowadzone ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie 

ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273), która - jak stanowią 

przepisy art. 18 tego aktu prawnego - generalnie wchodzi w życie dnia 4 czerwca 2018 r., jednak 

z licznymi wyjątkami. Mnogość tych regulacji, „wyjątków od wyjątków”, umieszczenie ich w wielu 

różnych aktach prawnych powodowała w 2017 r. i zapewne powodować będzie w roku następnym 

trudności w orzekaniu, choćby w zakresie ustalenia aktualnie obowiązującego stanu prawnego. 

 

2. Zatrzymanie prawa jazdy z powodu przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 

50 km/h na obszarze zabudowanym 

2.1. Przegląd ustawodawstwa 

2.1.1. Stan dotychczasowy 

Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami, starosta „wydaje decyzję 

administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku, gdy: 

kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze 

zabudowanym”.  Przepis ten nie funkcjonował nie funkcjonuje obecnie w obrocie prawnym samodzielnie.  

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541, z późn. zm.), do dnia 31 grudnia 2016 r. podstawą wydania 

decyzji, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami, była „informacja 

                                                                 
37 Dalej jako „ustawa o kierujących pojazdami”. 
38 Dalej jako „P.r.d.” 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16798687#art%28182%29par%281%29


 56 

o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy” Prawo o ruchu drogowym.  Jeśli 

więc starosta uzyskiwał od Policji informację o zatrzymaniu przez organ kontroli ruchu drogowego prawa 

jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a) P.r.d., z uwagi na „ujawnienie czynu”, wskazanego w tym 

przepisie, zobligowany był wszcząć postępowanie w sprawie, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt  4 

ustawy o kierujących pojazdami, celem wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. W 2016 r. 

w przestrzeni publicznej pojawiało się wiele różnych poglądów odnośnie do zatrzymania prawa jazdy na 

okres 3. miesięcy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 

km/h. Przez dłuższy okres było to np. nieokazywanie organom kontroli ruchu drogowego dokumentu 

prawa jazdy, z uzasadnieniem, że zapomniało się je zabrać z domu. Zdaniem niektórych, będąca tego 

konsekwencją niemożność „fizycznego” zatrzymania prawa jazdy przez policjanta miała uniemożliwiać 

staroście wydanie decyzji o (prawnym) zatrzymaniu prawa jazdy. Można też było zaobserwować różne 

teorie co do kompetencji starosty i organu odwoławczego w tego typu sprawach (jakim są samorządowe 

kolegia odwoławcze). Pojawiały się poglądy, że organy te powinny w ramach postępowania 

administracyjnego prowadzić postępowanie wyjaśniające okoliczności zdarzenia drogowego 

i samodzielnie ustalać, czy kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na 

obszarze zabudowanym.  Uznawano również, że organy administracyjne powinny zawieszać 

postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy do czasu rozstrzygnięcia przez TK kwestii zgodności 

z Konstytucją ww. regulacji. Żaden z tych poglądów nie został w 2016 r. uznany przez Kolegium za 

prawidłowy i stanowisko to podzielał WSA we Wrocławiu.  

2.1.2. Zmiany w ustawodawstwie 

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy 

o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2001)
39

, która m. in. nieco zmieniła, 

a de facto - zdaniem Kolegium - doprecyzowała art. 7 powołanej wyżej ustawy o zmianie ustawy Kodeks 

karny oraz niektórych innych ustaw
40

. Zgodnie z art. 4 nowelizacji, zmieniono termin, w którym 

obowiązują przepisy przejściowe, przedłużając go do dnia 3 czerwca 2018 r. Z kolei art. 7 ust. 1 stanowi 

obecnie w sposób następujący: 1) podmiot, który ujawnił popełnienie naruszenia, o którym mowa 

w art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy wymienionej w art. 4 lub wydał prawomocne rozstrzygnięcie za to 

naruszenie, niezwłocznie powiadamia o tym starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

kierującego pojazdem; 2) podstawą wydania decyzji, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1d 

i art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 5, jest informacja, o której mowa odpowiednio w pkt 1 

lub 3; 3) organ kontroli ruchu drogowego, który stwierdził kierowanie pojazdem silnikowym 

w okolicznościach, o których mowa w art. 102 ust. 1d albo art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej 

w art. 5, niezwłocznie powiadamia o tym starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

kierującego pojazdem.  Przytoczona treść art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy przejściowej jednoznacznie wskazuje 

więc, że obecnie - z woli ustawodawcy - podstawą wydania decyzji, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4 

ustawy o kierujących pojazdami, jest „informacja” o „ujawnieniu popełnienia naruszenia, o którym mowa 

w art. 135 ust. 1 pkt 1a” P.r.d. „lub” informacja o wydaniu „prawomocnego rozstrzygnięcia za to 

naruszenie”. Nie ma więc znaczenia, czy popełnienie wykroczenia polegającego na przekroczeniu 

dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h zostało „tylko” ujawnione 

przez organ kontroli ruchu drogowego, czy popełnienie tego wykroczenia zostało prawomocnie 

przesądzone. Dwa człony art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy przejściowej, do którego odwołuje się art. 7 ust. 1 

pkt 2, łączy przecież spójnik „lub”, który spełnia rolę przeciwstawienia tego, co komunikują łączone 

zdania bądź inne wyrażenia, choć zarazem dopuszcza możliwość współwystępowania tego, do czego się 

one odnoszą (podobne znaczenie ma też spójnik „albo”, zob.: Uniwersalny słownik języka polskiego pod 

red. prof. S. Dubisza, PWN, Warszawa 2003, tom 2, s. 474 i tom 1, s. 47). Jak wskazał NSA w wyroku 

z dnia 4 sierpnia 2017 r., II FSK 1915/15: „Zgodnie z językowymi dyrektywami wykładni spójnik lub 

użyty w przepisie oznacza przy tym, że wystarcza spełnienie jednej z alternatywnych przesłanek”. Z kolei 

w wyroku z dnia 6 lipca 2017 r. (II FSK 1692/15) NSA stwierdził: „Użyty w przepisie spójnik lub 

wskazuje, że przesłanki te nie są wobec siebie konkurencyjne, ani że żadna z nich nie może w państwie 

prawa być uznana z definicji za ważniejszą”. 

2.1.3. Przegląd orzecznictwa 

Przeważająca część orzecznictwa sądowoadministracyjnego, podejmowanego na podstawie przepisów 

obowiązujących do końca 2016 r., dostrzegała - podobnie jak Kolegium - fakt istnienia przepisów 

przejściowych i uznawała, że uzyskiwana przez starostę informacja o zatrzymaniu przez organ kontroli 

ruchu drogowego prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a) P.r.d., z uwagi na „ujawnienie 

                                                                 
39 Dalej jako „nowelizacja”. 
40 Dalej jako „ustawa przejściowa”. 
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czynu”, wskazanego w tym przepisie, jest wystarczającą podstawą do wydania decyzji, o której mowa 

w art. 102 ust. 1 pkt  4 ustawy o kierujących pojazdami. I tak np. WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 

5 stycznia 2016 r., II SA/Bd 1025/15, za oczywiste uznał, że organ wydający decyzję o zatrzymaniu 

prawa jazdy nie prowadzi własnych ustaleń dotyczących faktu rażącego przekroczenia prędkości, ale - 

z woli ustawodawcy - opiera swoje rozstrzygnięcie na przekazanej mu informacji o zatrzymaniu prawa 

jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a P.r.d.  Również WSA w Gliwicach, w wyroku z dnia 21 kwietnia 

2016 r., II SA/Gl 92/16, stwierdził, że art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy przejściowej „jednoznacznie przesądza, 

że jedyną i wyłączną okolicznością, która obliguje organ do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, 

jest ww. informacja” o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a P.r.d. („notabene 

wbrew twierdzeniom skargi nie istnieje pojęcie informacji prawomocnej bądź nieprawomocnej)”. Także 

WSA w Warszawie - w wyroku z dnia 24 sierpnia 2016 r., VIII SA/Wa 1052/15 - wywiódł, że 

ustawodawca jasno sprecyzował, co stanowi źródło ustalenia stanu faktycznego w zakresie stwierdzenia 

okoliczności przekroczenia dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h. Zgodnie 

z treścią art. 7 ustawy przejściowej „podstawą wydania decyzji, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4 i 5 

oraz art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami jest informacja o zatrzymaniu prawa jazdy na 

podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy prawo o ruchu drogowym. Przepis ten przesądza, że jedyną 

i wyłączną okolicznością, która przesądza o obowiązku wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, jest 

ww. informacja”. Identyczne stanowisko zajął WSA w Krakowie w wyroku z dnia 8 czerwca 2016 r., 

III SA/Kr 74/16.  Natomiast WSA we Wrocławiu - wyrokiem z dnia 13 maja 2016 r., III SA/Wr 1301/15 

- oddalił skargę kierowcy na decyzję Kolegium dotyczącą zatrzymania prawa jazdy na okres 3. miesięcy 

za przekroczenie dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h w sprawie, 

w której kierujący nie tylko nie przyjął mandatu karnego (i toczyło się postępowanie sądowe w sprawie 

o wykroczenie), ale również nie okazał dokumentu prawa jazdy podczas kontroli drogowej (twierdząc, że 

nie ma go przy sobie; nie chciał go również zwrócić na wezwanie starosty). W 2017 r. zapadły kolejne - 

oddalające skargi kierowców - wyroki WSA we Wrocławiu, dotyczące zatrzymania prawa jazdy, wydane 

w sprawach prowadzonych przez Kolegium, w których organy administracyjne zajmowały przedstawione 

wyżej stanowisko: m. in. wyrok z dnia 4 stycznia 2017 r., III SA/Wr 40/16 oraz wyrok z dnia 5 stycznia 

2017 r., III SA/Wr 16/16. W sprawie, w której zapadł wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 

2017 r., III SA/Wr 40/16, skarżący zarzucał organom administracyjnym, że powinny zawiesić 

postępowanie do czasu rozstrzygnięcia sądu rejonowego w sprawie o wykroczenie, przy czym kierowca 

dodatkowo nie oddał prawa jazdy podczas kontroli drogowej.  Także w sprawie, w której WSA we 

Wrocławiu wydał ww. wyrok z dnia 5 stycznia 2017 r. prawo jazdy nie zostało zatrzymane podczas 

kontroli drogowej, a skarżący argumentował, że „bez ścieżki postępowania sądowego, która w niniejszej 

sprawie nie wystąpiła, wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu jest przedwczesne”. W obu 

tych sprawach Kolegium uznało, że zarzut, iż organ administracyjny „pomija” „obligatoryjną procedurę 

sądową”, uruchamianą w przypadku nieprzyjęcia mandatu za wykroczenie stypizowane w art. 92a k.w., 

był bezzasadny, przytaczając przedstawione wyżej wyjaśnienia.   Również w wyrokach z dnia 15 marca 

2017 r., III SA/Wr 1312/16, z dnia 24 marca 2017 r., III SA/Wr 1309/16, z dnia 29 marca 2017 r., 

III SA/Wr 1360/16 i z dnia 6 kwietnia 2017 r., III SA/Wr 1417/17, WSA we Wrocławiu podzielił wyżej 

zaprezentowane stanowisko Kolegium. W sprawie objętej wyrokiem z dnia 24 marca 2017 r., Kolegium 

argumentowało, że nie było podstaw do zawieszenia postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy 

na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., ponieważ skazanie za wykroczenie stypizowane w art. 92a k.w. nie 

należy do znamion przepisu art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami i art. 7 ust. 1 pkt 2 

ustawy przejściowej, a jego brak nie niweczy skutków „ujawnienia” przez policjanta czynu polegającego 

na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze 

zabudowanym. Dostrzec jednak trzeba, że stanowisko sądów administracyjnych - nawet po tak „jasnej” 

nowelizacji - nie było w zakresie omawianego zagadnienia jednolite, i że wyrażany jest w nim również 

(choć rzadko) pogląd o konieczności zawieszenia postępowania w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy 

na podstawie 102 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c ustawy o kierujących pojazdami w sytuacji prowadzonego przed 

sądem powszechnym postępowania w związku z zakwestionowaniem popełnienia przedmiotowego 

wykroczenia. Podobnie jak m. in. WSA w Warszawie (wyrok z dnia 7 kwietnia 2017 r., VII SA/Wa 

1038/16), Kolegium z tym stanowiskiem się nie zgadzało, uznając, że przemawia przeciwko niemu w 

szczególności treść art. 7 ustawy przejściowej. Przepis ten jednoznacznie stanowi, że podstawą wydania 

decyzji, a nie wszczęcia postępowania, jest informacja udzielana w opisanym wyżej trybie. Poza tym 

ustawodawca wprost określił sytuację procesowego kwestionowania popełnienia wykroczenia ustalając 

w art. 102 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami, że jeżeli sprawa o naruszenie, o którym mowa w ust. 1 

pkt 4 lub 5, została skierowana do rozpoznania przez sąd lub organ orzekający o sprawie w postępowaniu 
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dyscyplinarnym i nie zakończyła się prawomocnym rozstrzygnięciem w okresie 3. miesięcy od dnia 

zatrzymania dokumentu, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1d - w okresie 6. miesięcy, podlega on 

zwrotowi. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że prawomocność ukarania nie jest konieczna do 

zatrzymania prawa jazdy. W tym kontekście trzeba jednak zwrócić uwagę na wyrok WSA we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 r., III SA/Wr 324/17, w którym - całkowicie odmiennie od przyjmowanej wcześniej 

linii orzeczniczej, orzekając przy tym na podstawie przepisów obowiązujących w 2017 r. - Sąd uchylił 

decyzję Kolegium i decyzję organu pierwszej instancji, uznając, że w przypadku nieprzyjęcia przez 

kierowcę mandatu i niezakończenia postępowania wykroczeniowego, organ prowadzący postepowanie na 

podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami winien zawiesić to postepowanie na 

podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie 

wykroczenia. Kolegium wniosło skargę kasacyjną od tego wyroku. 

2.1.4. Konkluzje 

Zdaniem Kolegium, w stanie prawnym obowiązującym po 1 stycznia 2017 r. omawiana kwestia nie 

powinna już budzić żadnych wątpliwości, skoro obecnie podstawą wydania decyzji, o której mowa 

w art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami, jest „informacja” o „ujawnieniu popełnienia 

naruszenia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 1a P.r.d. „lub” informacja o wydaniu „prawomocnego 

rozstrzygnięcia za to naruszenie”, spójnik „lub” użyty w przepisie oznacza zaś, że wystarcza spełnienie 

jednej z alternatywnych przesłanek i że przesłanki te nie są wobec siebie konkurencyjne; żadna z nich nie 

może więc w państwie prawa być uznana z definicji za ważniejszą. W postępowaniu administracyjnym 

w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy organy administracyjne są więc związane „już” tylko informacją 

o zatrzymaniu prawa jazdy przez policjanta na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a) P.r.d. (w przypadku 

„ujawnienia czynu polegającego na: kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną 

o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym”) i - jako organy administracyjne (niewymienione 

w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia) - nie są uprawnione do weryfikacji takiej 

informacji. Oznaczałoby to bowiem kontrolowanie na podstawie kodeksu postępowania 

administracyjnego okoliczności uchybienia przepisom Kodeksu wykroczeń. Ocenianie okoliczności 

popełnienia wykroczenia drogowego przez organy administracyjne byłoby rażącym naruszeniem prawa. 

Aktualnie, z woli ustawodawcy informacja o popełnieniu naruszenia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 

pkt 1a P.r.d. lub wydaniu prawomocnego rozstrzygnięcia za to naruszenie jest de facto jedynym 

materiałem dowodowym w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy 

o kierujących pojazdami, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy przejściowej. 

2.2. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 

2.2.1. Treść wyroku 

Niewątpliwy wpływ na argumentację obu stron stosunku administracyjnoprawnego w 2017 r. miał 

fakt, że w dniu 11 października 2016 r. TK ogłosił wyrok w sprawie pod sygnaturą K 24/15 (Dz. U. 

poz. 2197). Trybunał orzekł, że art. 102 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c ustawy o kierujących pojazdami, w związku 

z art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a) P.r.d.: „a) w zakresie, w jakim przewiduje stosowanie wobec tej samej 

osoby, za ten sam czyn, sankcji administracyjnej w postaci zatrzymania prawa jazdy i odpowiedzialności 

prawnokarnej za wykroczenie, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 4 ust. 1 

Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego 

22 listopada 1984 r. w Strasburgu (Dz.U.2003.42.364) i art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw 

Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 r. 

(Dz.U.1977.38.167), b) w zakresie, w jakim nie przewiduje sytuacji usprawiedliwiających – ze względu 

na stan wyższej konieczności – kierowanie pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej 

niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, jest niezgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji.”  

2.2.2. Skutki dla orzecznictwa w ogólności  

Po wydaniu wyroku TK kierowcy prawie już nie kwestionują zgodności z Konstytucją omawianych 

przepisów i - co istotne - spadła zaskarżalność decyzji Kolegium. Dość powszechnie uważają jednak, że 

powyższy wyrok derogował oceniane przez TK przepisy, a także powołują się na stan wyższej 

konieczności, który jakoby miał uzasadniać przekroczenie przez nich dopuszczalnej prędkości. Kolegium 

nie uznaje oczywiście takich poglądów za słuszne, co szczegółowo uzasadnia. Po pierwsze, Kolegium 

stoi na stanowisku, że wyrok TK w części objętej punktem b) jest typowym wyrokiem zakresowym 

o pominięciu prawodawczym, w więc wyrokiem, w którym Trybunał uznaje za stan niekonstytucyjny 

brak określonej treści normatywnej w przepisie (por. np.: wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 stycznia 

2017 r., I SA/Wa 1839/16). W doktrynie prawa konstytucyjnego wskazuje się, że „orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego stwierdzające zaniechanie (pominięcie) prawodawcze mają przede wszystkim skutek 

ustalający. Sądzić należy, że zasadniczym adresatem postanowień takiego orzeczenia jest właściwy organ 
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prawodawczy, odpowiedzialny za zaniechanie (pominięcie prawodawcze). Z reguły jest to organ, który 

wydał akt normatywny dotknięty wskazanym w orzeczeniu pominięciem prawodawczym. O ile 

orzeczenie ustalające zaistnienie pominięcia prawodawczego ma charakter interpretacyjny, to można 

przyjąć, że kontrolowany akt normatywny znajduje się w stanie warunkowej zgodności z Konstytucją; 

warunkiem ustanowienia pełnej i bezwarunkowej zgodności jest usunięcie pominięcia przez stosowne 

uzupełnienie(a) kontrolowanego aktu normatywnego. Ustalający charakter orzeczeń Trybunału 

Konstytucyjnego w przedmiocie zaniechań (pominięć) prawodawczych – analizowanych w płaszczyźnie 

skutków prawnych – sprowadza się zatem do określenia zakresu i potwierdzenia w orzeczeniu TK 

(z konsekwencjami bliskimi powszechnie obowiązującej wykładni Konstytucji) konstytucyjnego nakazu 

(zobowiązania) wynikającego z normy konstytucyjnej przywołanej jako wzorzec kontroli podjętej przez 

Trybunał w rozpatrywanej sprawie” (M. Grzybowski, „Zaniechanie prawodawcze w praktyce polskiego 

Trybunału Konstytucyjnego”, 2012 r., artykuł dostępny na stronie Konferencji Europejskich Sądów 

Konstytucyjnych, http://www.confeuconstco.org/reports/rep-xiv/report_Poland_po.pdf). Uwzględniając 

powyższe Kolegium uznaje, że treść wyroku Trybunału skierowana jest do ustawodawcy, którego 

obowiązkiem jest znowelizowanie przepisu, którego treść Trybunał uznał za niepełną. Sam wyrok nie 

spowodował żadnej zmiany normatywnej, a jedynie spowodował nałożenie na ustawodawcę obowiązku 

uzupełnienia wskazanej luki prawnej. Innymi słowy, do wykonania wyroku TK niezbędna jest ingerencja 

ustawodawcy. Nie leży zaś w kompetencji ani organów administracji, ani sądu administracyjnego, 

rozszerzenie unormowania, którego konstytucyjność zakwestionowano (por. wyroki NSA: z dnia 

18 października 2016 r., I OSK 3042/15 i z dnia 17 listopada 2016 r., II OSK 2983/15). Po drugie, jeśli 

chodzi o powoływanie się na stan wyższej konieczności Kolegium bardzo często musiało wyjaśniać, że 

sam Trybunał, omawiając kontratyp stanu wyższej konieczności, wyraźnie stwierdził, że w obecnym 

stanie prawnym organy administracyjne (starosta, samorządowe kolegium odwoławcze) ani sądy 

administracyjne nie mają możliwości odstąpienia od zatrzymania prawa jazdy w razie stwierdzenia 

przekroczenia przez kierowcę prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h z uwagi na 

zaistnienie opisanego wcześniej stanu wyższej konieczności. Kolegium nie „ukrywało” jednak przed 

stronami postępowania odwoławczego faktu, że analiza wyroków sądów administracyjnych wskazuje, iż 

sądy odnoszą się do kwestii stanu wyższej konieczności w przypadku zatrzymania prawa jazdy na 

3 miesiące w uzasadnieniach swoich wyroków (niejednokrotnie stwierdzając: „sąd nie stwierdził 

zaistnienia stanu wyższej konieczności”). Dlatego w przypadkach, gdy strony postępowania na ten stan 

w postępowaniu administracyjnym się powołują - hipotetycznie zakładając, że kontratyp stanu wyższej 

konieczności zostałby przewidziany w przepisach prawa - Kolegium wyjaśniało, że dla jego wystąpienia 

zaistnieć musiałoby bezpośrednie niebezpieczeństwo, którego nie da się go uniknąć inaczej, jak tylko 

poprzez poświęcenie innego dobra chronionego prawem. Rządząca stanem wyższej konieczności zasada 

subsydiarności polega bowiem na tym, że ratować zagrożone dobro przez poświęcenie innego dobra 

można tylko wtedy, gdy nie istnieje inny sposób odwrócenia zagrożenia. Dla ratującej osoby nie może 

być alternatywnego rozwiązania. Korzystający ze stanu wyższej konieczności musi więc działać w celu 

uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa. Warunkiem wyłączenia bezprawności czynu jest, aby 

dobro poświęcone przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego (zasada proporcjonalności).  

Kolegium nierzadko przywoływało wyrok SN z dnia 13 kwietnia 2015 r. (SNO 13/15), który wprawdzie 

dotyczy zasad stosowanie prawa przez sędziów, jednak tym bardziej zasady te muszą być przestrzegane 

w postępowaniu prowadzonym przez organy administracyjne: „Artykuł 178 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają 

tylko Konstytucji oraz ustawom. Niezawisłość jest definiowana nie tylko jako przyznana sądownictwu 

niezależność ale i jako osobista relacja sędziego sprawującego wymiar sprawiedliwości do otaczającej go 

rzeczywistości determinowana tylko przepisami Konstytucji i ustaw. W tej płaszczyźnie oznacza to więc, 

że sędzia w sprawowaniu swego urzędu nie jest niezawisły od ustawy, przeciwnie, ustawa determinuje 

jego czynności w sensie bezwzględnym, przy czym w istocie chodzi o podporządkowanie sędziego 

całemu, w zasadzie, systemowi źródeł obowiązującego prawa. Podporządkowanie sędziego ustawie 

należy rozumieć jako postulat praworządności decyzji a nie postulat uczestnictwa sądu w tworzeniu 

prawa. System prawa polskiego oparty jest na rozgraniczeniu działalności prawotwórczej (legislacyjnej) 

i działalności polegającej na interpretowaniu oraz stosowaniu prawa. U podstaw tej zasady leży 

świadomość odrębności prawnoustrojowych działalności ustawodawczej i funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Niewątpliwie wykładnia pozostaje w sferze zjawisk normatywnych, jednakowoż 

funkcja wykładni nie może przekształcić się w funkcję legislacyjną. Ponadto, akt wykładni prawa 

dokonywany przez sędziego nie może być zgodny li tylko z jego sumieniem. Prawo do twórczej wykładni 

niewątpliwe nie stanowi dla sędziego podstawy do dowolnego kształtowania treści interpretowanych 
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przepisów. Sędzia ma prawo i obowiązek identyfikacji treści przepisów ale z uwzględnieniem zarówno 

podstawowych zasad prawa jak i znanych metod wykładni i tych granic nie może przekroczyć”. 

2.2.3 Skutki dla orzecznictwa wobec osób z wykształceniem medycznym 

Przy powoływaniu się przez strony postępowania z wykształceniem medycznym na fakt spieszenia się 

do pacjenta potrzebującego natychmiastowej pomocy medycznej Kolegium tłumaczyło, że nie może 

uznać, iż lekarz, otrzymujący informację mogącą wskazywać na stan bezpośredniego zagrożenia życia 

pacjenta, może, twierdząc, że jedzie do niego, przekraczać dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h na 

obszarze zabudowanym. Sam fakt posiadania kwalifikacji medycznych nie powoduje, że osoba taka staje 

się podmiotem ustawowo powołanym do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego. Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195), w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu 

pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego tworzy się system 

Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zgodnie z art. 4 tej ustawy, kto zauważy osobę lub osoby znajdujące 

się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w 

miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań 

zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do 

niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Stosownie do art. 32a, medyczne 

czynności ratunkowe są udzielane przez zespół ratownictwa medycznego w ramach rodzaju działalności 

leczniczej zgodnego z rodzajem działalności wykonywanej przez dysponenta jednostki, w którego skład 

wchodzi ten zespół ratownictwa medycznego.  Zespół ratownictwa medycznego transportuje osobę w 

stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego 

oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza 

koordynatora ratownictwa medycznego (art. 44). Kolegium w tym kontekście wyjaśniało również, że 

ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. (Dz. U. poz. 1635 z późn. 

zm.) określa zadania i zasady działania w ramach systemu powiadamiania ratunkowego, zasady jego 

finansowania oraz organy właściwe w sprawach powiadamiania ratunkowego.  

2.3. Projekt nowelizacji 

W dniu 16 listopada 2017 r. wpłynął do Sejmu senacki projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo 

o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2059). W dniu 24 listopada 2017 r. 

projekt skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Zgodnie z art. 1 projektu, w ustawie - 

Prawo o ruchu drogowym, w art. 135 po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu: „Przepisu ust. 1 pkt 1a 

nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, 

działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu człowieka, 

jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci 

bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego”. Stosownie do art. 2 ust. 1 

projektu, w ustawie o kierujących pojazdami po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu: „Przepisu ust. 1 

pkt 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym 

przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu 

człowieka, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci 

bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego”. Do tego przewidziano 14-

dniowy termin na wydanie decyzji przez starostę (art. 2 ust. 2 projektu) i zaproponowano stosowanie 

nowych przepisów do postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie projektowanej 

nowelizacji (art. 3). W uzasadnieniu projektu stwierdzono, że ustawa ma na celu dostosowanie systemu 

prawa do ww. wyroku Trybunału z dnia 11 października 2016 r.  

 

 

DROGI PUBLICZNE 

 

1. Obiekty „niedrogowe” umieszczone w pasie drogowym 

1.1. Odmowa zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej 

Kolegium orzekało w 2017 r. z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)
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, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. 

o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 903). W przepisach tych wprowadzono dodatkowe kryteria odmowy wydania zezwolenia na 

umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli w kanale technologicznym 
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istnieją wolne zasoby. Warto również zwrócić uwagę, że w ramach tej nowelizacji wprowadzono 

decyzyjny tryb przeniesienia praw z zezwolenia (szczególnie długoterminowego) do wbudowanego w pas 

drogowy urządzenia infrastruktury technicznej - chociaż ograniczono to tylko do infrastruktury 

telekomunikacyjnej, pomijając inne sieci. Stosownie do treści art. 40e i 40f u.d.p., organ, który udzielił 

zezwolenia, o którym mowa w art. 40 ust. 1, na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, 

przenosi, w drodze decyzji, na rzecz podmiotu będącego nabywcą tej infrastruktury, na jego wniosek, 

prawa i obowiązki wynikające z tego zezwolenia.  

1.2. Wspieranie rozwoju i usług sieci telekomunikacyjnych 

W dwóch sprawach z zakresu dróg publicznych Kolegium stosowało szczególne regulacje wynikające 

z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju i usług sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2062, z późn. zm.). Jeżeli w oparciu o przepisy tej ustawy inwestor uzyskał od wojewody decyzję 

o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, to - stosownie do art. 54 ust. 4 pkt 2 i 3 oraz 

ust. 8 tej ustawy - decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, na okres 

i w zakresie niezbędnym do realizacji i eksploatacji regionalnej sieci szerokopasmowej uprawnia 

inwestora do faktycznego objęcia w posiadanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego oraz stanowi tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. W przypadku, gdy lokalizacja regionalnej sieci szerokopasmowej wymaga przejścia przez 

tereny dróg publicznych, linii kolejowych bądź grunty pokryte wodami płynącymi, inwestor jest 

uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji tej inwestycji. W mawianym 

przypadku nie tylko nie nalicza się opłaty za zajęcie pasa drogowego, ale nie wydaje się zezwolenia na to 

zajęcie na okres trwania robót. Dokonywane jest jedynie uzgodnienie. Wydanie przez wojewodę decyzji 

o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, stosownie do treści art. 59 ust. 4 powołanej ustawy 

powoduje, że zarządca drogi ma jedynie obowiązek wydania zezwolenia na wieloletnie umieszczenie tej 

sieci w pasie drogowym i naliczenia z tego tytułu stosownej opłaty rocznej. 

 

2. Kara za zajęcie pasa drogowego 

W zakresie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszących się do 

administracyjnych kar pieniężnych Kolegium uznało, że nie zachodzą podstawy miarkowania kar za 

zajęcie pasa drogowego. Natomiast w pełnym zakresie uznało stosowalność przepisów Kodeksu odnośnie 

do przesłanek odstąpienia od nałożenia kary, z tym, że w jedynej rozpatrywanej w 2017  r. sprawie nie 

znalazło podstaw odstąpienia. 

 

3. Koszty usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdu oraz dozoru  

Kolegium, jak w latach wcześniejszych, w kilkunastu sprawach, na podstawie zgromadzonego 

materiału dowodowego orzekało co do istoty sprawy, określając kwoty należności z tego tytułu. 

 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

1. Kolegium jako adresat wniosku  
W sprawach regulowanych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.)
42

, podobnie jak w latach poprzednich Kolegium było 

wielokrotnie adresatem wniosków o udostępnienie informacji dotyczącej tzw. „roszczeń 

reprywatyzacyjnych lub restytucyjnych” obecnych i byłych właścicieli, w odniesieniu do wskazanych we 

wniosku nieruchomości. W tych przypadkach Kolegium udzielało informacji o braku jego właściwości 

w tego rodzaju sprawach oraz o braku zbiorów danych lub informacji o sprawach, w których kryterium 

porządkującym jest oznaczenie nieruchomości, a w związku z tym Kolegium nie było w stanie ustalić, na 

podstawie wskazanego przez wnioskodawcę numeru działki i numeru księgi wieczystej, czy prowadziło 

jakieś postępowania dotyczące wskazanej nieruchomości.  

 

2. Przedmioty informacji publicznej – analiza przypadków 

2.1. Akt notarialny  

W rozpatrywanej przez Kolegium sprawie wnioskodawca domagał się, w trybie dostępu do informacji 

publicznej, skanów „aktów notarialnych zawartych na sprzedaż działki podmiotowi prywatnemu przez 

gminę, celem wybudowania fabryki. W ocenie Kolegium w sprawie tej mają zastosowanie unormowania 

ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291), pomimo że akt 
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notarialny w zależności od jego treści może zawierać - lub nie - informację publiczną. Jednak przeciwko 

udostępnianiu aktu notarialnego w ramach dostępu do informacji publicznej przemawia wykładnia 

systemowa. Częścią systemu prawnego chroniącego akty notarialne przed nieuprawnionym dostępem jest 

bowiem art. 110 § 1 i 2 Prawa o notariacie, który w § 1 stanowi, że akty notarialne wydaje się stronom 

aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom 

prawnym. Wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom, ale tylko za zgodą stron lub 

na podstawie prawomocnego postanowienia sądu okręgowego.  Trzeba mieć również na uwadze, że 

dostęp do aktów notarialnych został ograniczony do wybranego kręgu podmiotów nie tylko w Prawie 

o notariacie, ale również w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1007, z późn. zm.) i ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2001). Akty notarialne są częścią akt będących podstawą wpisu w księdze 

wieczystej. Wpis ten jest jawny. Jednak akta księgi wieczystej może przeglądać, w obecności pracownika 

sądu, osoba mająca interes prawny oraz notariusz (art. 36
1
 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych 

i hipotece). Odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych wydaje się na żądanie osób 

mających interes prawny lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej albo 

jednostki samorządu terytorialnego, a także na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie 

ustawowo realizowanych zadań (art. 36
1
 ust. 4-5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Z kolei 

przepis art. 24 ust. 5 Prawa geodezyjnego i kartograficznego ogranicza dostęp do informacji zawartych 

w operacie ewidencyjnym, którego częścią są akty notarialne do kręgu osób wskazanych w tym przepisie.       

W związku Kolegium stwierdziło (SKO 4541/56/17), że akt notarialny jest aktem chronionym w systemie 

prawa w sposób komplementarny i nie może być ujawniony w trybie i na zasadach określonych 

w ustawie o dostępie do informacji publicznej, z uwagi na treść jej art. 1 ust. 2. Sporządzenie kopii 

(skanu) aktu notarialnego i jego udostępnienie w trybie wnioskowym określonym w ustawie 

prowadziłoby do obejścia ww. przepisów, w tym art. 110 § 1 i 2 Prawa o notariacie, które mają na celu 

ograniczenie dostępności do aktów notarialnych, w tym ich treści. W sytuacji, gdy regulacje ustawy 

o dostępie do informacji publicznej nie mają zastosowania, organ winien poinformować wnioskodawcę 

o tym fakcie w drodze czynności materialno-prawnej, a nie jak to miało miejsce w analizowanym 

przypadku - przez wydanie decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publiczne. Z tych powodów, 

Kolegium uchyliło ww. decyzję i umorzyło postępowanie organu pierwszej instancji.   

2.2. Wynagrodzenie radcy prawnego 

Stosownie do art. 5 ust. 2 u.d.i.p. prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na 

prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Jednak jeżeli informacja dotyczy osób 

pełniących funkcje publiczne i ma związek z pełnieniem tych funkcji lub gdy osoba fizyczna bądź 

przedsiębiorca zrezygnują z przysługujących im praw, dostęp do informacji nie może zostać ograniczony 

z powołaniem się na ochronę prywatności lub tajemnicy przedsiębiorcy. Tak więc ograniczenie prawa 

dostępu do informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy nie ma 

charakteru bezwzględnego. Wskazując na to, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie definiuje 

pojęcia „osoba pełniącej funkcje publiczne”, Kolegium odwołało się do unormowań (i ich wykładni) 

art.115 § 13 pkt 4 i § 19 k.k., zgodnie z którymi funkcjonariuszem publicznym jest osoba będąca 

pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba 

że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do 

wydawania decyzji administracyjnych. Z kolei osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz 

publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej 

środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której 

uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub 

wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową. Jak wyjaśnił NSA w wyroku z dnia 

22 września 2015 r., I OSK 358/15: „W orzecznictwie osoby pełniące funkcje publiczne definiuje się 

poprzez odwołanie do postanowień art. 115 § 13 i § 19 Kodeksu karnego (np. w wyrokach NSA: z dnia 

9 stycznia 2013 r., sygn. akt I OSK 2450/12, z dnia 7 lipca 2013 r., sygn. akt I OSK 349/13). Także 

w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r., sygn. akt K 17/05 zawarto definicję 

osoby pełniącej funkcje publiczne, tj. sprawowanie funkcji publicznej wiąże się z realizacją określonych 

zadań w urzędzie, w ramach struktur władzy publicznej lub na innym stanowisku decyzyjnym 

w strukturze administracji publicznej, a także w innych instytucjach publicznych. Wskazanie, czy mamy 

do czynienia z funkcją publiczną, powinno zatem odnosić się do badania, czy określona osoba w ramach 

instytucji publicznej realizuje w pewnym zakresie nałożone na tę instytucję zadanie publiczne. Chodzi 

zatem o podmioty, którym przysługuje co najmniej wąski zakres kompetencji decyzyjnej w ramach 

instytucji publicznej. Nie każdy zatem pracownik takiej instytucji będzie tym funkcjonariuszem, którego 
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sfera chronionej prywatności może być zawężona z perspektywy uzasadnionego interesu osób trzecich, 

realizującego się w ramach prawa do informacji. Nie można twierdzić, że w wypadku ustalenia kręgu 

osób, których życie prywatne może być przedmiotem uzasadnionego zainteresowania publiczności, 

istnieje jednolity mechanizm czy kryteria badania zakresu możliwej ingerencji. Trudno byłoby również 

stworzyć ogólny, abstrakcyjny, a tym bardziej zamknięty katalog tego rodzaju funkcji i stanowisk. 

Podejmując próbę wskazania ogólnych cech, jakie będą przesądzały o tym, że określony podmiot 

sprawuje funkcję publiczną, można bez większego ryzyka błędu uznać, iż chodzi o takie stanowiska 

i funkcje, których sprawowanie jest równoznaczne z podejmowaniem działań wpływających 

bezpośrednio na sytuację prawną innych osób lub łączy się co najmniej z przygotowywaniem decyzji 

dotyczących innych podmiotów. Spod zakresu funkcji publicznej wykluczone są zatem takie stanowiska, 

choćby pełnione w ramach organów władzy publicznej, które mają charakter usługowy lub techniczny. 

Osoba pełniąca funkcję publiczną lub mająca związek z pełnieniem takiej funkcji charakteryzuję się 

możliwością władczego oddziaływania na inne osoby lub dysponowania środkami publicznymi.” 

W świetle powyższego Kolegium wskazało, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o radcach 

prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu 

pomocy prawnej. W myśl art. 6 ust. 1 powołanej ustawy, świadczenie pomocy prawnej przez radcę 

prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii 

prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w 

charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Z uwagi zatem na zakres czynności wykonywanych przez radcę 

prawnego należy uznać, że czynności takie pełnione w ramach organów władzy publicznej, na pewno nie 

mają charakteru usługowego czy technicznego. Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.) pracownicy 

samorządowi są zatrudniani na stanowiskach: 1) urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach 

urzędniczych; 2) doradców i asystentów; 3) pomocniczych obsługi. Mając na uwadze zakres czynności 

wykonywanych przez radcę prawnego oraz ich charakter należało tym samym dojść do przekonania, że 

radcowie prawni w jednostkach samorządu terytorialnego należą do osób pełniących funkcje publiczne. 

Bezsprzecznie bowiem osoby zatrudnione na takich stanowiskach, z racji posiadanych kompetencji biorą 

udział w podejmowaniu działań związanych z wykonywaniem zadań w sferze publicznej, chociażby 

w związku z przygotowaniem czy opiniowaniem rozstrzygnięć administracyjnych, które dotyczą sytuacji 

prawnej innych osób. Jak zresztą wyjaśnił to WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 28 maja 2014 r., 

II SA/GD 4/14, „Oceniając (…) zakres czynności związanych ze stanowiskiem radcy prawnego, należy 

mieć na uwadze, że zawód radcy prawnego jest zawodem wyodrębnionym, posiadającym własną 

regulację ustawową, zawartą w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (…) w związku z czym 

nie jest możliwe jego wykonywanie z pominięciem przepisów tej ustawy. Zawód radcy prawnego jest 

zdefiniowany w art. 4, art. 6 ust. 1 i art. 7 ustawy o radcach prawnych i polega na świadczeniu pomocy 

prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, 

opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. W ocenie Sądu 

tak określone obowiązki i kompetencje radców prawnych przesądzają o tym, że w świetle ustawy 

o dostępie do informacji publicznej radców prawnych wykonujących zawód w jednostkach samorządu 

terytorialnego należy uznać za osoby pełniące funkcje publiczne. Nie ulega wątpliwości, że w zakresie 

obowiązków radcy prawnego jednostki samorządu terytorialnego, poza przygotowywaniem projektów 

uchwał bądź zarządzeń, mieści się również obowiązek przygotowywania projektów decyzji 

administracyjnych oraz ich opiniowanie. Powyższą argumentację wzmacnia ponadto okoliczność, że 

zawód radcy prawnego, z uwagi na istotną rolę w funkcjonowaniu i kształtowaniu systemu ochrony 

prawnej, jest zawodem zaufania publicznego, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, co 

dodatkowo rzutuje na ocenę w zakresie wymogu transparentności jego wykonywania w kontekście 

ustawy o dostępie do informacji publicznej.” Kierując się powyższymi wskazówkami interpretacyjnymi 

Kolegium stwierdziło, że radcy prawni świadczący pomoc prawną w jednostkach samorządu 

terytorialnego w ramach stosunku pracy polegającą m. in. na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu 

opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych i aktów administracyjnych indywidulanych, 

podejmują działania bezpośrednio wpływające na sytuację prawną innych osób lub działania łączące się 

z przygotowywaniem decyzji dotyczących innych podmiotów. Z pewnością radców prawnych nie można 

zaliczyć do stanowisk o charakterze wyłącznie usługowym lub technicznym, co wyłączałoby ich spod 

zakresu funkcji publicznej. Skoro tak to należą do kręgu osób pełniących funkcje publiczne w rozumieniu 

art. 5 ust. 2 u.d.i.p., których nie dotyczą ograniczenia dostępności informacji w postaci ochrony 

prywatności osoby fizycznej i tajemnicy przedsiębiorcy.  




