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Orzecznictwo i rozstrzygnięcia 
nadzorcze dla samorządów
DODATEK DO Nr 6/2018 SERWISU ADMINISTRACYJNO-SAMORZĄDOWEGO
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Do takich wniosków doszedł Sąd Najwyższy 
rozpatrując spór pomiędzy skarbnikiem (byłym) 

gminy, a jego (byłym) pracodawcą.
Stan faktyczny sprawy był następujący. Powódka 

(skarbnik gminy) przebywała na długotrwałym zwol-

nieniu lekarskim. W jego trakcie otrzymała od praco-
dawcy – urzędu gminy pismo informujące ją, że została 
odwołana z tego stanowiska. Pismo wskazywało, że 
okres wypowiedzenia rozpocznie swój bieg następnego 
dnia po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.
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Powódka – w okresie wypowiedzenia – nie była zo-

bowiązana do świadczenia pracy, o czym przesądza art. 
71 kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią „Na wniosek 
lub za zgodą pracownika pracodawca może zatrudnić 
go w okresie wypowiedzenia przy innej pracy, odpo-
wiedniej ze względu na jego kwalifikacje zawodowe, 
a po upływie okresu wypowiedzenia zatrudnić na 
uzgodnionych przez strony warunkach pracy i płacy”.

Następnego dnia po zakończeniu zwolnienia le-
karskiego, czyli pierwszego dnia rozpoczynającego 
swój bieg wypowiedzenia, powódka rozpoczęła pracę 
w urzędzie sąsiedniej gminy na stanowisku zastępcy 
skarbnika. Jednocześnie dotychczasowego pracodaw-
cę poinformowała jedynie telefonicznie o tym, że do 
pracy u niego już nie powróci.

W konsekwencji tego działania wójt gminy sporzą-
dził pismo o rozwiązaniu z powódką umowy o pracę 
w trybie art.52 k.p., podając następujące przyczyny: 
 nieusprawiedliwione niestawienie się do pracy po 

zakończeniu zwolnienia lekarskiego,
 brak zawiadomienia pracodawcy o przyczynie swej 

nieobecności, przewidywanym czasie jej trwania 
oraz terminie stawienia się do pracy.

Rozpatrujący spór skład Sądu Najwyższego do-
szedł do wniosku, że po pierwsze pracodawca po 
odwołaniu pracownika w trybie art. 70 § 2 k.p. ma 
prawo rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia; 
po drugie – działanie zatrudniającego należy oceniać 
przez analogię w granicach przyczyn wymienionych 
w art. 52 § 1 k.p.

W ocenie Sądu Najwyższego trudno znaleźć ar-
gumenty za zakazem rozwiązywania stosunku pracy 

w trybie natychmiastowym, po dokonanym odwołaniu 
ze skutkiem z art. 70 § 2 k.p., jeśli pracownik w sposób 
ciężki naruszy podstawowe obowiązki pracownicze 
w okresie trwającego wypowiedzenia. Nie można przy 
tym pominąć argumentów celowościowych. Przyjęcie 
bowiem odmiennej interpretacji groziłoby pracodawcy 
poważnymi konsekwencjami, okazałoby się również, 
że pracownik zatrudniony z powołania znajduje się 
w korzystniejszej sytuacji prawnej, niż świadczący 
pracę na podstawie umowy o pracę. Za tego rodzaju 
dyferencjacją nie przemawiają żadne racje. W obli-
czu kwalifikowanego naruszenia przez pracownika 
obowiązków, rodzaj podstawy zatrudnienia nie jest 
nośną zmienną przy wyznaczaniu konsekwencji za-
chowania. Brak bowiem jakichkolwiek podstaw, aby 
premiować pracowników zatrudnionych z powoła-
nia, jeśli można im przypisać bezprawne, zawinione 
(umyślne albo rażąco niedbałe) i godzące w interesy 
pracodawcy zachowanie. Wręcz przeciwnie, pełnie-
nie odpowiedzialnego stanowiska uzasadnia bardziej 
rygorystyczne podejście.

Sąd Najwyższy uznał jednocześnie, że pozwana 
gmina nie miała podstaw do tego, aby – w okresie 
wypowiedzenia – rozwiązać z powódką stosunek pracy 
ze skutkiem natychmiastowym. W ocenie Sądu po-
wódka nie dopuściła się bowiem ciężkiego naruszenia 
podstawowych obowiązków pracowniczych. Za takie 
nie może być uznane niepoinformowanie pracodawcy 
przez powódkę, że nie stawi się w pracy. Zwłaszcza 
w sytuacji, w której – z mocy samego prawa – nie 
była ona zobowiązana w okresie wypowiedzenia do 
jej świadczenia (por. art. 71 k.p.).
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Termin na rozwiązanie stosunku 
pracy bez wypowiedzenia
Wyrok Sądu Najwyższego z 25 lipca 2018 r., sygn. akt I PK 207/17

Termin na rozwiązanie z pracownikiem samorządowym stosunku pracy bez wypowiedzenia, 
w trybie art. 52 k.p., rozpoczyna swój bieg w momencie, w którym pracodawca samorzą-
dowy (np. wójt) dowiedział się o uzasadniającej go przyczynie (np. prawomocne skazanie). 
Termin ten nie biegnie na nowo po wyborach samorządowych w sytuacji, w której zmieniła 
się osoba piastująca stanowisko wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Z powódką rozwiązano umowę o pracę bez wy-
powiedzenia, z powodu popełnienia przez nią 

w czasie trwania zatrudnienia przestępstwa, które 
uniemożliwiało dalsze jej zatrudnianie na zajmo-
wanym stanowisku oraz z powodu utraty w sposób 
zawiniony uprawnień, koniecznych do wykonywania 
pracy na tym stanowisku.

Zgodnie z art. 52 § 1 pkt 2 i 3 k.p. pracodawca może 
rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, z winy 
pracownika, w razie popełnienia przez pracownika 
przestępstwa w czasie trwania umowy o pracę, które 
uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym 
stanowisku, jeżeli przestępstwo to jest oczywiste lub 
zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

Z kolei według art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z 21 listo-
pada 2008 r. o pracownikach samorządowych pracow-
nikiem samorządowym, zatrudnionym na podstawie 
umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, może być 
osoba, która nie była dotąd skazana prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. 

Dodatkowo, od 1 września 2013 r. wszedł w życie 
art. 6a ustawy o pracownikach samorządowych, zgod-
nie z którym (według obecnego brzmienia) w przypad-
ku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe pracownika samo-
rządowego, zatrudnionego na podstawie powołania 
lub umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, wła-
ściwy organ jednostki samorządu terytorialnego albo 
podmiot wykonujący czynności z zakresu prawa pracy 
wobec pracownika samorządowego, odwołuje go lub 
rozwiązuje z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem 
najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzy-
skał informację o fakcie prawomocnego skazania. Co 
prawda przepis ten nie obowiązywał w czasie, kiedy 

wyrok skazujący powódki uprawomocnił się, ale – jak 
zauważył Sąd Najwyższy – już z samej treści art. 6 
ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych 
wynika, że osoba prawomocnie skazana nie może (nie 
powinna) być pracownikiem samorządowym. Przepis 
ten w powiązaniu z art. 52 § 1 pkt 2 i 3 k.p. dawał pra-
codawcy możliwość rozwiązania z powódką stosunku 
pracy bez wypowiedzenia i z winy pracownika.

Z możliwości tej pracodawca nie skorzystał jednak 
od razu (czyli w 2012 r.) kiedy został o skazaniu po-
informowany przez powódkę. Dopiero po wyborach 
samorządowych, przeprowadzonych w 2014 r. nowy 
wójt wystąpił do Krajowego Rejestru Karnego o po-
twierdzenie karalności powódki. Następnie rozwiązał 
z nią umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika.

W sprawie rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy 
problem polegał jednak na tym, że rozwiązanie stosun-
ku pracy z pracownikiem, z przyczyn wymienionych 
w art. 52 § 1 k.p. (a więc z winy pracownika), „nie 
może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania 
przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uza-
sadniającej rozwiązanie umowy” (por. art. 52 k.p. § 
2). Tymczasem pracodawca powódki o jej skazaniu 
wiedział od maja 2012 r., natomiast stosunek pracy 
z powódką bez wypowiedzenia rozwiązał dopiero po 
prawie trzech latach, w lutym 2015 r.

W skardze kasacyjnej pozwany urząd gminy (praco-
dawca) podnosił, że sąd I i II instancji dokonał błędnej 
wykładni art. 52 § 1 i 2 k.p. Składy orzekające przyjęły 
bowiem, że nieoficjalna, niepoparta żadnym dokumen-
tem informacja, otrzymana przez wójta poprzedniego 
wójta gminy od powódki na temat wydania w stosunku 
do niej wyroku skazującego, spowodowała rozpoczę-
cie biegu miesięcznego terminu, o którym mowa w art. 
52 § 2 k.p. W ocenie pozwanego termin ten powinien 
zacząć swój bieg dopiero od momentu, w którym 
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informacja ta została potwierdzona oficjalnie, w tym 
wypadku pismem z Krajowego Rejestru Karnego.

Sąd Najwyższy tego stanowiska jednak nie po-
dzielił. Wskazał, że w orzecznictwie przyjmuje się, 
że miesięczny termin z art. 52 § 2 k.p. na rozwiązanie 
umowy o pracę rozpoczyna bieg od uzyskania przez 
pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej 
dokonanie tej czynności. Do rozpoczęcia biegu termi-
nu konieczne jest uzyskanie tej wiadomości przez oso-
bę lub organ, upoważnione do składania oświadczeń 
woli pracownikom w imieniu pracodawcy. W stosunku 
do szeregowych pracowników samorządowych zatrud-
nionych w urzędzie gminy, organem uprawnionym do 
składania oświadczeń woli w imieniu pracodawcy jest 
wójt gminy. Wynika to bezpośrednio z art. 7 ustawy 
o pracownikach samorządowych.

W tym kontekście nie może ulegać wątpliwości, 
że termin z art. 52 § 2 k.p. rozpoczął bieg z chwilą, 
gdy wójt gminy dowiedział się bezpośrednio od 
samej powódki, że w 2012 r. uprawomocnił się wy-
rok skazujący ją za przestępstwo umyślne, ścigane 
z oskarżenia publicznego. Termin ten nie rozpoczął 
biegu na nowo z chwilą wyboru nowego wójta albo 
z chwilą, gdy nowy wójt upewnił się, że informacja 
o skazaniu powódki jest prawdziwa, po uzyskaniu 
stosownej informacji z Krajowego Rejestru Kar-
nego. W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że 
zmiana składu osobowego organu pracodawcy, nie 
powoduje rozpoczęcia na nowo biegu terminu z art. 
52 § 2 k.p.

W sytuacji, gdy dotacja celowa nie umożliwia 
pełnego wykonania zadań zleconych, należy 

uznać, że nie została ona przekazana zgodnie z wy-
mogami, ustalonymi w art. 49 ust. 5 ustawy o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego. W takiej 
sytuacji, jak wynika z art. 49 ust. 6 powołanej ustawy, 
jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo 
dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami 
w postępowaniu sądowym.

Dotacja celowa, o której mowa w art. 49 ust.1 
powołanej ustawy, jest dotacją o charakterze obli-
gatoryjnym i jedną z niewielu, w stosunku do której 
ustawodawca wprost sformułował zasadę adekwatno-
ści. Oznacza to, że wysokość dotacji powinna być tak 
wyliczona, według zasad określonych w przepisach 
ustawy o finansach publicznych, obowiązujących 
w dacie jej przyznania, by przekazane środki zapew-
niały pełne i terminowe finansowanie wykonania 
zadań zleconych. Unormowanie to ma swe źródło 
w art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, który wprowadzając konstytucyjną zasadę 
podziału dochodów publicznych pomiędzy admini-

Finansowanie zadań zleconych

Art. 49 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stwarza sa-
modzielną podstawę dla wystąpienia z pozwem o zapłatę na rzecz jednostki, której 
zlecono wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej, gdy przekazana dota-
cja celowa nie zapewnia pełnego i terminowego wykonania zleconych zadań.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 23 stycznia 2018 r., sygn. akt I ACa 664/17

strację publiczną i samorząd terytorialny, przyznaje 
jednostkom samorządowym prawo do udziału w tych 
dochodach odpowiednio do przypadających im zadań 
i prawo do zmian w ich podziale w wypadku zmian 
w zakresie zadań i kompetencji. Skoro ustawodawca 
odstąpił od zasady proporcjonalności, wyrażonej w art. 
167 Konstytucji i wprowadził w art. 49 ust. 1 ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
regułę adekwatności, to uprawniony jest wniosek, 
że w tym zakresie przyjął pełną odpowiedzialność 
administracji rządowej za finansowanie zadań publicz-
nych należących do jej kompetencji, lecz zleconych 
lub zleconych ustawami do wykonywania samorzą-
dowi. Żaden przepis rangi ustawowej nie nakłada 
na jednostki samorządowe obowiązku finansowania 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
z dochodów własnych, jeżeli poziom środków przeka-
zanych w formie dotacji nie jest wystarczający. Skoro 
zatem ustęp 6 art. 49 ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego przyznaje jednostce samo-
rządu terytorialnego prawo do wystąpienia o należne 
świadczenie w wypadku niedotrzymania warunku 
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określonego w ustępie 5, a ten nakłada na administra-
cję rządową obowiązek przekazania dotacji celowej 
w wysokości zapewniającej realizację zadań zleconych 
(ust. 1) w sposób pełny i terminowy, to prawidłowa 
wykładnia prowadzi do wniosku, że stanowi on pod-
stawę roszczenia o zapłatę różnicy pomiędzy kwotą 
rzeczywiście potrzebną do pełnego wykonania zadań 
zleconych, a wysokością przekazanej dotacji. Stano-
wisko to wspiera treść ustępu 5, który nie stwierdza, 
że dotacja, o której mowa w ust. 1 ma być przekazana 
w pełni i w terminie, lecz stanowi, że ma być przeka-
zana w taki sposób, by umożliwić pełne i terminowe 
wykonanie zadań. Roszczenie przyznane jednostce 
samorządowej nie ma charakteru odszkodowawczego, 
a więc nie jest konieczne wykazanie bezprawności 
działania dysponenta dotacji lub powstania szkody po 
stronie jednostki samorządu terytorialnego.

Skarb Państwa z jednej strony oczekuje efektyw-
nego realizowania jego własnych zadań przekazanych 
gminie, a jednocześnie wskazuje, że finansowanie 
zadań zleconych ze środków własnych gminy było 
bezprawne i nie może podlegać ochronie prawnej. 
Czyni to w sytuacji jednostronnego narzucania wy-
sokości dotacji, ustalania jej na podstawie własnych 
i niemożliwych do zweryfikowania założeń, ignorowa-
nia próśb o zwiększenie środków, przy jednoczesnym 
wymaganiu kompetentnego, szybkiego i efektywnego 
załatwiania na bieżąco spraw obywateli w zleconym 
zakresie. To właśnie takie przerzucanie finansowania 
zadań administracji rządowej na samorządy, bez jedno-
czesnego zapewnienia finansowania na odpowiednim 
i rozsądnym poziomie jest bezprawne i sprzeczne z za-
łożeniami przyjętymi choćby na najwyższym poziomie 
legislacji czyli w Konstytucji RP.

Zgodnie z art. 105 § 1 i 2 ustawy z 5 stycznia 2011 r. 
Kodeks wyborczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 

754 ze zm.) agitacją wyborczą jest publiczne nakłania-
nie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób 
lub do głosowania na kandydata określonego komitetu 
wyborczego. Agitację wyborczą można prowadzić od 
dnia przyjęcia przez właściwy organ zawiadomienia o 
utworzeniu komitetu wyborczego, na zasadach, w for-
mach i w miejscach, określonych przepisami kodeksu.

Zgodnie z art. 111 § 1 Kodeksu wyborczego, jeżeli 
rozpowszechnianie, w tym również w prasie, w rozu-
mieniu ustawy z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, 
materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki, 
hasła, a także wypowiedzi lub inne formy agitacji wy-
borczej, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat 
lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komite-
tu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego 
wniosek o wydanie orzeczenia:
 zakazu rozpowszechniania takich informacji;
 przepadku materiałów wyborczych zawierających 

takie informacje;
 nakazania sprostowania takich informacji;

Definicja materiału wyborczego
Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z 19 października 2018 r., sygn.. akt I Ns 300/18

Materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony  
i utrwalony przekaz informacji, mający związek z zarządzonymi wyborami. Należą do nich 
m.in.: billboardy, ulotki, plakaty oraz wszelkie napisy, informacje, komunikaty i apele.

 nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia 
naruszające dobra osobiste;

 nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobi-
ste zostały naruszone;

 nakazania uczestnikowi postępowania wypłacenia 
kwoty do 100.000 zł na rzecz organizacji pożytku 
publicznego.
Powyższe wyliczenie żądań, z jakimi wnioskodaw-

ca może występować w trybie powołanego art. 111, 
ma charakter wyczerpujący.

Materiałem wyborczym jest każdy pochodzący 
od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony 
przekaz informacji, mający związek z zarządzonymi 
wyborami (art. 109 § 1 Kodeksu wyborczego). Poję-
cie materiałów wyborczych określone jest w sposób 
niewyczerpujący. Należą do nich także tzw. billboardy, 
ulotki, plakaty oraz wszelkie napisy, informacje, ko-
munikaty, apele. Chodzi tu o tego rodzaju wypowiedzi, 
które mają charakter agitacji wyborczej, a więc są 
umieszczane z uwagi na trwającą kampanię wybor-
czą i pozostają w związku z aktem wyboru, czy też 
umieszczane są w celu wpływu na wynik głosowania.
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Podatek od nieruchomości – opodatkowanie 
elektrowni wiatrowych w 2017 i 2018 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z 22 października 2018 r., sygn. akt II FSK 2983/17

W roku 2017 opodatkowaniu podlegać powinna cała elektrownia 
wiatrowa nie zaś tylko jej część budowlana. 

Spółka posiadająca elektrownię wiatrową wystąpiła 
do wójta o wydanie indywidualnej interpretacji 

podatkowej dotyczącej opodatkowania elektrowni 
wiatrowych w 2017 r. We wniosku wskazywała, że 
posiada cztery takie elektrownie. Każda z nich składa 
się z zespołu elementów konstrukcyjnych tj. turbiny 
wiatrowej, wieży, wyposażenia wieży i fundamentu. 
Spółka we wniosku zapytywała, czy wejście w życie 
(od 1 stycznia 2017 r.) art. 9 ustawy z 20 maja 2016 r. 
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 961), wprowadzającego zmiany 
do ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 290), w szczególności w zakresie defi-
nicji budowli, oraz wejście w życie przepisów ustawy 
o inwestycjach, powodują zmiany w podstawie opo-
datkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni 
wiatrowych i w konsekwencji w wysokości opodat-
kowania podatkiem od nieruchomości elektrowni 
wiatrowych wnioskodawcy?

Przypomnijmy, że ustawą o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych ustawodawca znowelizował 
przepisy ustawy Prawo budowlane. W efekcie tej no-
welizacji od początku 2017 r. (w przeciwieństwie do 
stanu prawnego obowiązującego w roku 2016) defini-
cja budowli zawarta w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego 
nie odnosiła się wprost do elektrowni wiatrowych. 
Katalog budowli obejmował osobno wolno stojące 
urządzenia techniczne i części budowlane urządzeń 
technicznych wskazanych z nazwy. Elektrownie 
wiatrowe przed 1 stycznia 2017 r. należały do tej 
drugiej kategorii. Z początkiem stycznia 2017 r. m.in. 
usunięto elektrownie wiatrowe z katalogu urządzeń 
technicznych, których jedynie części budowlane 
stanowią budowlę. Powstały więc wątpliwości, czy 
ustawodawca od stycznia 2017 r. świadomie zdecy-

dował o opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości 
elektrowni wiatrowej jako całości.

W ocenie wójta wprowadzone przez ustawodawcę 
zmiany miały taki skutek, że w 2017 r. opodatkowa-
niem podatkiem od nieruchomości podlegały nie tylko 
elementy budowlane elektrowni wiatrowej, ale także 
inne jej elementy (m.in. turbiny). W uzasadnieniu 
swojego stanowiska wójt powołał się na odpowiedź na 
interpelację nr 4207 podsekretarza stanu w Minister-
stwie Infrastruktury i Budownictwa z 8 lipca 2016 r., 
gdzie wskazano, że elektrownia wiatrowa w całości 
stanowi obiekt budowlany (budowlę), co potwierdza 
zarówno aktualna definicja budowli zawarta w usta-
wie Prawo budowlane, jak i załącznik nr XXIX do tej 
ustawy, który mówi, że elektrownia wiatrowa w całości 
jest obiektem budowlanym.

Stanowisko wójta potwierdził wyrok Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z  
20 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Bd 487/17. 

Wyrok ten utrzymał w mocy Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny, do którego trafiła skarga kasacyjna spółki.

W uzasadnieniu swojego orzeczenia NSA wskazał, 
że w stanie prawnym obowiązującym do 16 lipca 
2016 r., zgodnie z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, 
przez budowlę należało rozumieć każdy obiekt bu-
dowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem urządzenia re-
klamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
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i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pie-
ców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządze-
nia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową.

Podkreślenia wymaga, że przepis art. 3 pkt 3 u.p.b. 
wyraźnie wskazywał, że za budowlę należy uważać 
także części budowlane urządzeń technicznych, 
m.in. elektrowni wiatrowych oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową.

Stan prawny w tym względzie uległ zmianie 
w związku z wejściem w życie ustawy z 20 maja 
2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wia-
trowych. Ustawa ta zawiera definicję elektrowni 
wiatrowej. W myśl art. 2 pkt 1 ustawy o inwestycjach 
w zakresie elektrowni wiatrowych elektrownia wiatro-
wa oznacza budowlę w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego, składającą się co najmniej z funda-
mentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy 
większej niż moc mikroinstalacji, w rozumieniu art. 
2 pkt 19 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (Dz.U. poz. 478 i 2365). Natomiast 
elementy techniczne to wirnik z zespołem łopat, zespół 
przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy 
sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i me-
chanizmem obrotu (art. 2 pkt 2 ustawy o inwestycjach 
w zakresie elektrowni wiatrowych).

Poza tym w ustawie dokonano zmiany treści 
wyliczenia budowli zawartego w art. 3 pkt 3 prawa 
budowlanego. Przepis ten obecnie stanowi, że przez 
budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany 
niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: „obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty (...), 
a także części budowlane urządzeń technicznych (ko-
tłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych 

i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicz-
nym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową”. Zmiana polega więc na usunięciu zwrotu 
„elektrowni wiatrowych” z fragmentu, który brzmiał: 
„a także części budowlane urządzeń technicznych (ko-
tłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, 
elektrowni jądrowych i innych urządzeń)”.

Następną zmianą jest dodanie pkt 5b w art. 82 ust. 3 
prawo budowlane., w którym to przepisie użyto zwrotu 
“elektrowni wiatrowych”, odsyłając w zakresie jego 
rozumienia do definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy 
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. 
Jednocześnie w załączniku do prawa budowlanego, 
określającego kategorie obiektów budowlanych, doda-
no kategorię XXIX – wolno stojące kominy i maszty 
oraz elektrownie wiatrowe.

Nadto w art. 17 ustawy o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych postanowiono, że „od dnia 
wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2016 r. podatek 
od nieruchomości dotyczący elektrowni wiatrowej 
ustala się i pobiera zgodnie z przepisami obowiązu-
jącymi przed wejściem w życie ustawy”. Ustawa ta 
weszła w życie 16 lipca 2016 r.

W konsekwencji NSA uznał, że od 1 stycznia 
2017 r. podstawa opodatkowania elektrowni wiatro-
wych się zmieniła.

Na marginesie zaznaczyć trzeba, że wyrok ten 
ma istotne znaczenie dla podatku od nieruchomości 
od elektrowni wiatrowych uiszczanego za 2017 r. 
W 2018 r. ustawodawca dokonał w omawianym 
zakresie kolejnej zmiany, przywracając – z mocą 
wsteczną, od 1 stycznia 2018 r., zasady opodat-
kowania elektrowni wiatrowych obowiązujące 
przed 1 stycznia 2017 r., wedle których elektrownie 
wiatrowe podlegają opodatkowaniu podatkiem 
od nieruchomości) wyłącznie w zakresie części 
budowlanych.

P R E N U M E R A T A  2 0 1 9
ZAMÓW JUŻ DZIŚ I KORZYSTAJ

Z BEZPŁATNYCH KONSULTACJI Z NASZYMI PRAWNIKAMI!
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Naczelny Sąd Administracyjny uchylił odmowę wpisania do polskich akt stanu 
cywilnego aktu urodzenia dziecka urodzonego w Londynie w małżeństwie dwóch 
kobiet. W ocenie sądu skoro w obecnym stanie prawnym istnieje obowiązek doko-
nania transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia, aby obywatel RP mógł dostać 
dokument tożsamości, to nie może być tu mowy o klauzuli „porządku publicznego”.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił 
I. Z. przeniesienia do rejestru stanu cywilnego 

w drodze transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia 
sporządzonego na nazwisko: Z. A., urodzony w 2014 
r. w Londynie (Wielka Brytania) z uwagi na fakt, że 
transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasa-
dami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Organ I instancji wyjaśnił, że z treści przedłożonego 
aktu urodzenia wynika, że I. Z. figuruje w nim jako 
matka, a w rubryce aktu opisanej jako „rodzic” zo-
stała wpisana druga kobieta – A. B. Zdaniem organu 
I instancji, przeniesienie do rejestru stanu cywilnego 
zagranicznego aktu urodzenia, w którym jako mat-
ka i jako „rodzic” figurują dwie kobiety, w świetle 
obowiązujących przepisów prawa, byłoby sprzeczne 
z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rze-
czypospolitej Polskiej, m.in. z przepisami ustawy z 25 
lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
z ustawą z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu 
cywilnego.

Wojewoda (organ II instancji) utrzymał w mocy de-
cyzję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Wskazał, 
że przepis art. 619 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
jednoznacznie wskazuje, że matką dziecka jest kobie-
ta, która dziecko urodziła. Z kolei przepisy zawarte 
w Oddziale 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
zatytułowanym „Ojcostwo” (art. 62-86) zawsze jako 
ojca dziecka wymieniają mężczyznę – niezależnie od 
sposobu ustalenia ojcostwa.

Również w ocenie Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Krakowie transkrypcja zagranicznego 
aktu urodzenia dziecka urodzonego w małżeństwie 
dwóch kobiet byłaby sprzeczna z panującym w Rzecz-
pospolitej Polskiej porządkiem prawnym. W wyroku 
z 10 maja 2016 r. (sygn. akt III SA/Kr 1400/15) WSA 
wskazał m.in., że dokonanie transkrypcji zagranicz-
nego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg aktów 
stanu cywilnego na podstawie art. 104 Prawa o aktach 

stanu cywilnego jest możliwe, o ile nie pozostaje 
w sprzeczności z polskim systemem prawnym. Sąd 
stwierdza, że istotnie przeniesienie treści brytyjskiego 
aktu urodzenia małoletniego A. Z. do polskich ksiąg 
stanu cywilnego byłoby sprzeczne z polskim porząd-
kiem prawnym, a zatem decyzje organu odwoławczego 
oraz organu I instancji należało uznać za prawidłowe, 
odpowiadające obowiązującym przepisom prawa.

Wyrok WSA, a także decyzje administracyjne 
wydane w sprawie w I i II instancji uchylił Naczelny 
Sąd Administracyjny. 

Naczelny Sąd Administracyjny za kluczową kwe-
stię w rozpoznawanej sprawie uznał ochronę praw 
dziecka, której przejawem jest obowiązek transkrypcji 
aktu urodzenia. NSA zwrócił uwagę, że w niniejszej 
sprawie obywatelka Polski (matka dziecka) złożyła 
wniosek o dokonanie transkrypcji aktu urodzenia syna, 
który z mocy prawa posiada obywatelstwo polskie. 
Tymczasem, aby uzyskać dokument potwierdzający 
polskie obywatelstwo (paszport lub dowód osobisty), 
konieczne jest przedstawienie właściwemu organowi 
polskiego aktu urodzenia. 

Zgodnie z art.104 ust. 5 ustawy Prawo o aktach 
stanu cywilnego transkrypcja jest obligatoryjna, m.in. 
jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny 
dokument stanu cywilnego, ubiega się o polski doku-
ment tożsamości lub nadanie numeru PESEL. Taki 
zabieg legislacyjny miał na celu wyeliminowanie 
sytuacji, w której nie zostaną wydane dokumenty po-
twierdzające tożsamość, co mogłoby uniemożliwić re-
alizację praw związanych z posiadaniem obywatelstwa 
polskiego przez małoletniego, tj. prawo do korzystania 
z opieki zdrowotnej czy oświaty. Ustawowy obowią-
zek transkrypcji aktu stanu cywilnego – prowadzący 
do poświadczenia tożsamości dziecka – wpisuje się 
w cały system ochrony praw dziecka, co znajduje 
potwierdzenie m.in. w orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka.

Transkrypcja zagranicznych aktów urodzenia
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 października 2018 r., sygn. akt II OSK 2552/16
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NSA zaznaczył, odnosząc się tylko do stanu fak-
tycznego stanowiącego przedmiot rozpoznawanej 
sprawy, że obowiązek transkrypcji wskazany w art. 
104 ust. 5 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, 
realizowany wyłącznie w celu ochrony praw dziecka, 

poprzez umożliwienie mu poświadczenia jego tożsa-
mości, nie stoi w sprzeczności z zasadami porządku 
publicznego. Opisany wyrok nie dotyczy statutu 
związku jednopłciowego, ale podstawowych praw 
osoby małoletniej.

Harmonogram aptecznych 
dyżurów trzeba konsultować
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie 
z 22 sierpnia 2018 r., sygn. akt III SA/Lu 247/18

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb 
ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, świę-
ta i inne dni wolne od pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym 
terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmi-
strzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

Wojewoda lubelski zaskarżył do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Lublinie uchwałę 

rady powiatu z 27 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie wyznaczenia aptecznych dyżurów. W ocenie 
wojewody uchwała ta została podjęta z naruszeniem 
przepisów, art. 94 ust. 1 i 2 Prawa Farmaceutycznego, 
ponieważ nie uzyskano wymaganej opinii samorządu 
aptekarskiego. 

Ponadto wojewoda zarzucił także, że rada powiatu 
nie dopełniła obowiązku zasięgnięcia opinii w przed-
miocie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
od wszystkich wójtów (burmistrzów, prezydentów 
miast) gmin wchodzących w skład powiatu. Jak pod-
niósł w skierowanej do sądu skardze wojewoda, staro-
sta wystąpił o wyrażenie opinii na temat projektu wyżej 
wymienionej uchwały jedynie do jednego burmistrza.

W ocenie WSA w Lublinie uchwała rady powia-
tu jest nieważna. W ocenie sądu na uwzględnienie 
zasługiwały obydwa sformułowane przez wojewodę 
zarzuty. W ocenie WSA w Lublinie uzasadniony okazał 
się zarówno zarzut, że zaskarżona uchwała została 
wydana bez uzyskania opinii wójtów (burmistrzów, 
prezydentów miast) gmin z terenu powiatu, jak i zarzut, 
że rada powiatu nie wystąpiła o opinię w sprawie tej 
uchwały do samorządu aptekarskiego.

Sąd wskazał, że zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa 
farmaceutycznego, rozkład godzin pracy aptek ogól-

nodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb 
ludności i zapewniać dostępność świadczeń również 
w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od 
pracy. Natomiast w myśl art. 94 ust. 2, rozkład godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie okre-
śla, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu 
opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin 
z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. 

Z kolei zgodnie z art. 77 b ust. 1 ustawy o samo-
rządzie powiatowym, jeżeli prawo uzależnia ważność 
rozstrzygnięcia organu powiatu od jego zatwierdzenia, 
uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, 
zajęcie stanowiska przez ten organ powinno nastąpić 
nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego 
rozstrzygnięcia lub jego projektu, z zastrzeżeniem ust. 
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 30 dni, 
jeżeli zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie 
wymagane jest od organu stanowiącego jednostki sa-
morządu terytorialnego (ust. 2). Jeżeli organ, o którym 
mowa w ust. 1 i 2, nie zajmie stanowiska w sprawie, 
rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w brzmieniu 
przedłożonym przez powiat, z upływem terminu 
określonego w ust. 1 lub 2 (ust. 3). Do zatwierdzania, 
uzgadniania lub opiniowania przez organy powiatu 
rozstrzygnięć innych organów przepisy ust. 1-3 stosuje 
się odpowiednio (ust. 4).
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ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Statut gminy – komisja skarg, 
wniosków i petycji
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 9 października 2018 r., nr NPII.4131.1.499.2018

Przez zasady działania komisji skarg, wniosków i petycji należy rozumieć reguły dotyczą-
ce organizacyjno-prawnych podstaw funkcjonowania komisji, jako organu kolegialnego, 
a zatem podstawowe unormowania dotyczące jego organizacji, zwoływania, prowadze-
nia i przebiegu posiedzeń, wewnętrznego podziału zadań między członków tego gremium 
i jego relacji z innymi podmiotami w strukturze jednostki samorządu terytorialnego.

Dnia 28 sierpnia 2018 r. rada gminy przyjęła 
uchwałę Nr 547/LIII/2018 w sprawie zmiany 

statutu gminy. Uchwałą tą rada gminy dodała do statutu 
gminy Rozdział 11a. „Zasady i tryb działania Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji”. W rozdziale tym uregu-
lowano m.in. liczebność Komisji, sposób wybierania 
i odwoływania jej członków, zadania organizacyjne 
i sprawozdawcze przewodniczącego Komisji, a tak-
że zasady korzystania przez komisję z opinii, porad 
i ekspertyz zewnętrznych ekspertów.

W ocenie wojewody śląskiego dodane do statutu 
gminy przepisy są sprzeczne z art. 18 b ust. 3 ustawy 
o samorządzie gminnym. Jak wskazał organ nadzoru 
w przepisach tych nie ustalono trybu działania Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji. W uchwale nie wskazano 
ciągu czynności prowadzących do załatwienia spraw 
należących do kompetencji ww. komisji, m.in. postę-
powania dotyczącego merytorycznego opiniowania 
skarg i wniosków, czy efektu końcowego zakończenia 
tego postępowania przed Komisją, poprzez określe-
nie np. „Komisja po przeprowadzeniu postępowania 
wydaje opinię w formie uchwały oraz przekazuje ją 
Przewodniczącemu Rady Gminy; Komisja po przepro-
wadzeniu postępowania wyjaśniającego, proponuje 
Radzie Gminy sposób rozstrzygnięcia skargi, wniosku, 
petycji przygotowując w tej sprawie projekt uchwały 
Rady Gminy itp.”. 

Zgodnie z treścią art.18b ust.3 ustawy o samorzą-
dzie gminnym, zasady i tryb działania komisji skarg, 
wniosków i petycji określa statut gminy. Zdaniem 
wojewody śląskiego, przez zasady działania należy 
rozumieć reguły dotyczące organizacyjno-prawnych 

podstaw funkcjonowania komisji, jako organu ko-
legialnego, a zatem podstawowe unormowania do-
tyczące jego organizacji, zwoływania, prowadzenia 
i przebiegu posiedzeń, wewnętrznego podziału zadań 
między członków tego gremium i jego relacji z in-
nymi podmiotami w strukturze jednostki samorządu 
terytorialnego. Z kolei tryb działania komisji obejmuje 
postępowanie dotyczące realizacji powierzonych 
jej zadań, czyli ciąg czynności, który składa się na 
wstępne rozpatrzenie skargi, wniosku lub petycji 
oraz przygotowanie projektu rozstrzygnięcia w tym 
zakresie dla rady. Zawarta w statucie regulacja zasad 
i trybu działania komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, 
wniosków i petycji może mieć charakter kompleksowy 
i być ujęta odrębnie od unormowań dotyczących dzia-
łalności innych komisji, ale może też przybrać postać 
bezpośredniego odesłania do takich unormowań.

Zawarta w statucie regulacja zasad 
i trybu działania komisji rewizyjnej oraz 
komisji skarg, wniosków i petycji może 
mieć charakter kompleksowy i być 
ujęta odrębnie od unormowań dotyczą-
cych działalności innych komisji, ale 
może też przybrać postać bezpośred-
niego odesłania do takich unormowań.
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Statut gminy – dostęp  
do dokumentów urzędowych
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego 
z 5 października 2018 r., nr PNK.I.4130.64.2018

Skoro z przepisów ustawy o samorządzie gminnym wynika wprost, że zasady 
dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy uchwalany 
przez radę gminy, to oznacza, że rada nie może tej kompetencji przekazać 
wójtowi, nakazując mu, aby zasady te uregulował w drodze zarządzenia.

Rada miejska uchwaliła 31 sierpnia 2018 r. statut 
miasta (uchwała nr X/11/2018).

Nieważność tej uchwały stwierdził wojewoda świę-
tokrzyski. W ocenie organu nadzoru uchwalony statut 
nie zawierał wszystkich wymaganych przepisami 
ustawy o samorządzie gminnym elementów.

W ocenie wojewody w badanym statucie zabrakło 
m.in. regulacji, dotyczącej zasad dostępu do dokumen-
tów i korzystania z nich. 

Zgodnie z art. 11 b ust. 3 ustawy o samorządzie 
gminnym zasady dostępu do dokumentów i korzysta-
nia z nich określa statut gminy. Tymczasem w § 11 
ust. 11 Statutu rada miejska przyjęła zapis, zgodnie z 
którym „szczegółowy tryb udostępniania dokumentów 
i korzystania z nich określa prezydent w drodze zarzą-
dzenia”. Takiego uregulowania nie można uznać za 
realizację delegacji ustawowej, określonej w art. 11 b 
ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym oraz 
orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przyjmuje 
się, że przepis art. 11 b ust. 3 ustawy o samorządzie 
gminnym stanowi o umocowaniu rady do określenia 
w statucie aspektów proceduralnych, wskazujących na 
sposób urzeczywistnienia prawa do informacji, takich 
jak: określenie ogólnych reguł czy technicznych moż-
liwości zapoznania się z ich treścią. Wskazane zasady 

dotyczą takich reguł o charakterze porządkowym, któ-
re dotyczą miejsca i czasu udostępniania dokumentów, 
technicznych uwarunkowań zapoznawania się z ich 
treścią, czy ich kopiowania, powielania, dokonywania 
wypisów itp.

Jednocześnie orzecznictwo jest zgodne, że z art. 11 
b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że 
wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może wydawać 
zarządzeń objętych kompetencją rady gminy. Zatem 
organ wykonawczy nie może wydać zarządzenia 
wewnętrznego w sprawie, która z mocy ustawy pod-
lega regulacji w uchwale wydanej przez radę gminy, 
będącej aktem prawa miejscowego.

Wojewoda świętokrzyski zwrócił ponadto uwagę, 
że ustawa o samorządzie gminnym nie zawiera jed-
nej zbiorczej normy prawnej, obejmującej katalog 
spraw regulowanych w statucie gminy. Zawiera ona 
wiele przepisów prawnych, wskazujących na kwestie 
wymagające uwzględnienia w statucie. Mimo ich 
rozproszenia po całej ustawie, konieczne jest jednak 
kompleksowe ujęcie w akcie ustrojowym wszystkich 
zagadnień, których te przepisy dotyczą. Wszystkie 
elementy wymienione w przepisach ustawy o sa-
morządzie gminnym są elementami obligatoryjnymi 
statutu i brak któregokolwiek z nich dyskwalifikuje 
statut w całości.

w w w . d o r a d c a s a m o r z a d u . p l
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Rada gminy podjęła 14 września 2018 r. uchwałę 
Nr XLVII/292/2018 w sprawie uchwalenia regu-

laminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
Uchwała podjęta została na podstawie art. 19 ust. 3 
ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
W ocenie organu nadzoru istotnie narusza prawo 
postanowienie zawarte w § 19 załącznika do uchwały, 
zgodnie z którym w sprawach nieobjętych regulami-
nem obowiązują przepisy prawa powszechnie obowią-
zującego, a w szczególności ustawy wraz z przepisami 
wykonawczymi, wydanymi na jej podstawie.

– Wskazane uregulowanie należy uznać za niedopusz-
czalne, wynika z niego bowiem, że w pierwszym rzędzie 

Prawa miejscowego nie można 
stawiać ponad ustawą
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego  
z 17 października 2018 r., nr PNIK-I.4131.821.2018

Rada gminy nie może przyznawać prymatu w stosowaniu przepisom prawa miejscowego 
wskazując, że w sprawach w nich nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obo-
wiązujące. Przyznanie pierwszeństwa przepisom regulaminu przed przepisami ustawy, naru-
sza art. 87 Konstytucji i godzi w obowiązujący hierarchiczny system źródeł prawa.

zastosowanie znajduje regulamin, a dopiero w sprawach 
w nim nieuregulowanych, przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego – podkreśla wojewoda łódzki.

W ocenie organu nadzoru przyznanie pierwszeń-
stwa przepisom regulaminu przed przepisami ustawy 
narusza art. 87 Konstytucji i godzi w obowiązujący 
hierarchiczny system źródeł prawa. 

– Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Szczecinie w wyroku z 10 maja 2018 r. (sygn. akt 
II SA/Sz 282/18) tego typu zastrzeżenie dopuszczalne 
jest jedynie w ramach aktów prawnych tego samego 
rzędu. Niezgodne zatem z Konstytucją jest stawianie 
przepisów aktu prawa miejscowego nad przepisami 
ustawy – podkreślił wojewoda łódzki.

Dnia 27 września 2018 r. rada gminy podjęła 
uchwałę w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wy-
łączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe 

Wypełnienie delegacji ustawowej z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej 
polega na precyzyjnym wskazaniu przesłanek, uzasadniających całkowite lub 
częściowe zwolnienie z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze. Oznacza to, że rada gminy nie jest upoważniona do tworzenia 
katalogu otwartego tych przesłanek, posługując się takimi zwrotami jak: 
„zwłaszcza”, „w uzasadnionych przypadkach”, „lub innej przyczyny”.

warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również tryb ich pobierania (dalej uchwała).

Uchwała podjęta została m.in. na podstawie art. 50 
ust. 6 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Uchwała podjęta na podstawie art. 50 ust. 6 u.p.s. 
jest aktem prawa miejscowego, co oznacza, że obowią-

Przekroczenie upoważnienia ustawowego
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubuskiego z 29 października 2018 r., nr NK-I.4131.168.2018.ASz
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zują ją rygory przewidziane dla aktów normatywnych, 
obowiązujących na obszarze działania organów, które 
je ustanowiły. W konsekwencji, postanowienia uchwa-
ły powinny stanowić prawidłową realizację normy 
kompetencyjnej, jak również nie mogą wykraczać 
poza jej zakres. 

Norma kompetencyjna zawarta w art. 50 ust. 6 
u.p.s. powinna być interpretowana w sposób ścisły, 
uwzględniający językowe dyrektywy wykładni prawa. 
Wskazują one, że upoważnienie rady gminy obejmuje 
określenie:
 szczegółowych warunków przyznawania i odpłat-

ności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiczny-
mi);

 szczegółowych warunków częściowego lub całko-
witego zwolnienia od opłat;

 trybu pobierania opłat. 
W ramach tak wytyczonego upoważnienia rady mie-

ści się zatem wyłącznie kompetencja  do  wskazania  
przesłanek,  których  spełnienie  zapewni  korzystanie  
z usług  opiekuńczych, przesłanek kształtujących cenę 
za usługę, przesłanek warunkujących częściowe lub 
całkowite zwolnienie od opłat za usługi oraz ustalenie 
porządku pobierania opłat za usługę opiekuńczą

Zdaniem organu nadzoru prawidłowe wypełnienie 
delegacji ustawowej z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy 

społecznej polega na precyzyjnym wskazaniu prze-
słanek, uzasadniających całkowite lub częściowe 
zwolnienie z opłat. Tymczasem w badanej uchwale 
katalog przypadków częściowego zwolnienia nie ma 
charakteru zamkniętego. Wskazuje na to posłużenie 
się przez radę gminy zwrotem „zwłaszcza” oraz „lub 
innej przyczyny”. 

Sporna regulacja, poprzez wprowadzenie innych, 
niż wskazane w uchwale, przypadków, które będą 
umożliwiały zwolnienie z ponoszenia opłat, stoi 
w sprzeczności z treścią udzielonego radzie upoważ-
nienia. Brak prawidłowej realizacji przez radę gminy  
obligatoryjnych elementów upoważnienia ustawowe-
go, świadczy o istotnym naruszeniu prawa i powoduje 
konieczność stwierdzenia nieważności przepisów 
uchwały w części, tj. w zakresie zwrotów: „zwłaszcza” 
oraz „lub innej przyczyny”.

– Zgodnie z art. 7 Konstytucji organy władzy pu-
blicznej działają na podstawie i w granicach prawa, 
a w oparciu o art. 94 Konstytucji organy samorządu 
terytorialnego oraz terenowe organy administracji 
rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień 
zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejsco-
wego, obowiązujące na obszarze działania tych orga-
nów. Wykroczenie poza zakres przyznanej ustawowo 
kompetencji, jak i jej nieprawidłowa realizacja, muszą 
być uznane za istotne naruszenie prawa – podkreślił 
wojewoda lubuski.
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REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Zwolnienia w podatku od nieruchomości
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z 9 października 2018 r., nr 19.219.2018

Zwolnienie przedmiotowe oznacza definitywne wyłączenie określonego 
przedmiotu opodatkowania (gruntu, budynku lub jego części, budowli lub jej 
części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej) spod obowiąz-
ku podatkowego. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych organ stanowiący upoważniony został wyłącznie do wprowadzania 
innych zwolnień przedmiotowych, niż określone w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 
stwierdziła nieważność uchwały rady gminy 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 
w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospo-
darczych na terenie gminy. W ocenie kolegium izby 
badana uchwała istotnie narusza art. 7 ust. 3 ustawy 
z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 
Przepis ten przyznaje radzie gminy kompetencję do 
wprowadzania na terenie gminy innych, niż wymienio-
ne w ustawie, zwolnień przedmiotowych od podatku 
od nieruchomości.

W ocenie RIO w Warszawie skierowanie zwolnienia 
jedynie do nowych podmiotów gospodarczych odno-
si się do cech podmiotu i pozostaje w sprzeczności 
z postanowieniami art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych.

Wprowadzane na podstawie tego przepisu zwol-
nienie może dotyczyć tylko i wyłącznie przedmiotu, 
a więc nieruchomości wykorzystywanych do różnego 
rodzajów działalności. Przy czym przedmiot winien 
być tak określony, żeby nie była możliwa identyfikacja 
konkretnego podatnika, a więc cechy przedmiotu mu-
szą zostać tak w przepisie określone, żeby dotyczyły 
potencjalnie/hipotetycznie nieoznaczonego indywidu-
alnie podatnika. Jest to o tyle trudne zadanie, że zwol-
nienie w każdym przypadku będzie w ostatecznym roz-
rachunku dotyczyło określonego podmiotu, a to z tej 
przyczyny, że konstrukcja podatku obejmuje zarówno 
przedmiot, jaki podmiot podlegający opodatkowaniu.

Ujmując rzecz inaczej, nie ma przedmiotu opodat-
kowania bez podmiotu, któremu ten przedmiot można 

przypisać. W konsekwencji nie ma też zwolnienia 
przedmiotowego, którego nie można przypisać okre-
ślonemu podmiotowi. Utrudnienie to wymaga od rad 
gmin staranności w tworzeniu przepisów prawa miej-
scowego, przede wszystkim przy określaniu kryterium 
zwolnienia poprzez identyfikację przedmiotu, a nie 
podmiotu tego zwolnienia. W każdym przypadku, gdy 
bezpośrednio z ustanowionej normy wywieść można, 
kto podlega zwolnieniu, a nie tylko jaki przedmiot 
obejmuje zwolnienie, zwolnieniu przypisać można 
charakter zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego, 
a to w konsekwencji oznacza przekroczenie ustawowej 
delegacji do ustanawiania zwolnienia, określonego 
w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Nie ma przedmiotu opodatkowania bez 
podmiotu, któremu ten przedmiot można 
przypisać. W konsekwencji nie ma też zwol-
nienia przedmiotowego, którego nie można 
przypisać określonemu podmiotowi. Utrud-
nienie to wymaga od rad gmin staranności 
w tworzeniu przepisów prawa miejscowego, 
przede wszystkim przy określaniu kryterium 
zwolnienia poprzez identyfikację przedmio-
tu, a nie podmiotu tego zwolnienia. 
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Dnia 25 września 2018  r. rada gminy podjęła 
uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości na 2019 r. Jej nieważność stwierdziła 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku. Badając 
uchwałę kolegium RIO w Gdańsku stwierdziła, że 
z jej przepisów wynika, iż zwolnienia z podatku od 
nieruchomości mogą dotyczyć podmiotów prowa-
dzących działalność gospodarczą. Tym samym mogą 
stanowić pomoc publiczną lub pomoc de minimis, 
o której mowa w ustawie o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej, zaś ich udzielenie 
powinno uwzględniać warunki dopuszczalności tej 
pomocy, określone w przepisach prawa Unii Europej-
skiej, a w szczególności w przepisach rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz.U. UE L nr 352). 

Warunki do objęcia ww. zwolnieniami mogą 
również spełnić podmioty prowadzące działalność 
w zakresie rolnictwa bądź rybołówstwa, zatem badana 
uchwała ma również charakter programu pomocowe-
go, przewidującego udzielanie pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie 

Tymczasem kolegium gdańskiej Izby ustaliło, że 
projekt badanej uchwały nie został zgłoszony prezeso-
wi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ani 
ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. 

Obowiązek zgłaszania projektu uchwały, przewidu-
jącej udzielenie pomocy de minimis, wynika z art. 7 
ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej. W przepisie tym wprost wskazuje 
się, że projekt programu pomocowego, przewidujący 
udzielenie pomocy de minimis, podlega zgłoszeniu 

Zwolnienia podatkowe – pomoc de minimis 
w rolnictwie i rybołówstwie
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 
z 18 października 2018 r., nr 165/g214/P/18

Obowiązek przedkładania projektu uchwały, przewidującego udzielenie pomocy 
de minimis prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (a także w 
określonych sytuacjach również ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa) sta-
nowi jeden z elementów procedury podejmowania uchwał w ww. zakresie przed-
miotowym. Nieuzyskanie ww. opinii stanowi zatem istotne naruszenie prawa

prezesowi UOKiK, który w terminie 14 dni może 
przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości 
zasad udzielania pomocy. 

Zwolnienie wynikające z badanej uchwały może 
mieć również charakter programu pomocowego, 
przewidującego udzielenie pomocy de minimis w rol-
nictwie lub rybołówstwie, o którym mowa w art. 7 ust. 
3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej. Jak z kolei wynika z tego przepisu, 
taki program podlega zgłoszeniu ministrowi właściwe-
mu do spraw rolnictwa, który w terminie 14 dni może 
przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości 
zasad udzielania pomocy. 

Zaniechanie zgłoszenia uprawnionemu organowi 
projektu badanej uchwały, w którym przewiduje się 
udzielenie pomocy de minimis w ww. zakresie, sta-
nowi istotne naruszenie art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej.

Obowiązek ten wynika zresztą już z art. 20b ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, który wskazuje, 
że jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielenie 
pomocy publicznej, to powinna być podjęta z uwzględ-
nieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

W ocenie kolegium RIO w Gdańsku obowiązek 
przedkładania stosownego projektu uchwały, przewi-
dującego udzielenie pomocy de minimis, prezesowi 
UOKiK oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnic-
twa, stanowi jeden z elementów procedury podejmo-
wania uchwały w ww. zakresie przedmiotowym. Nie-
uzyskanie ww. opinii stanowi zatem istotne naruszenie 
prawa, tj. art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej w zw. 
z art. 20b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
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Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu stwier-
dziła nieważność uchwały rady gminy w sprawie 

przyjęcia projektu regulaminu udzielania dotacji z bu-
dżetu gminy, na sfinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. W ocenie kolegium 
izby uchwała w sposób istotny narusza art. 30 ust 2 pkt 
1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (do 
zadań wójta należy w szczególności przygotowywanie 
projektów rady gminy) w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy 
z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (projekt programu 
pomocowego, przewidujący udzielanie pomocy de 
minimis, podlega wyłącznie zgłoszeniu prezesowi 
UOKiK, który w terminie 14 dni może przedstawić 
zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania 
pomocy).

Jak wskazała RIO w Opolu przepisy ustawy o sa-
morządzie gminnym wyraźnie rozgraniczają zakres 
kompetencji przyznanych poszczególnym organom 
– radzie oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydento-
wi miasta). Tym samym organy te są zobowiązane 
przestrzegać w poszczególnych sprawach swoich 
kompetencji i wydanie aktu wykraczającego poza 
uprawnienie ustawowe jest sprzeczne z prawem. 

Tymczasem z badanej przez kolegium RIO w Opolu 
jednoznacznie wynika, że jej przedmiot identyfikować 
należy z czynnościami procedury stanowienia aktu 
prawa miejscowego, przedmiotowo związanymi z za-
kresem dyspozycji art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W ocenie 
kolegium opolskiej izby zawarty we wspomnianym 
przepisie obowiązek przedłożenia prezesowi Urzę-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu 

Pomoc de minimis na 
konserwację zabytków
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
z 17 października 2018 r., nr 29/44/2018

Przygotowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji z bu-
dżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, jak i jego przedłożenie 
prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest kompetencją wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) a nie organu stanowiącego gminy.

uchwały przewidującej udzielanie pomocy de minimis, 
umiejscowić należy w zakresie wyłącznej kompeten-
cji wójta do wykonywania zadań gminy określonych 
przepisami prawa, w tym przygotowywania projektów 
uchwał rady gminy, o czym stanowi art. 30 ust. 2 pkt 
1 ustawy o samorządzie gminnym.

Innymi słowy przyjęcie przez radę gminy projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu 
udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, nastąpiło z naruszeniem sfery kompetencji 
wójta gminy określonej art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy 
o samorządzie gminnym oraz bez podstawy prawnej 
określającej przedmiot właściwości działania rady 
gminy, bowiem podstawy do kształtowania (przyj-
mowania) projektu programu pomocowego w formie 
uchwały na etapie czynności wystąpienia o opinię 
w zakresie dotyczącym art. 7 ust. 3 ustawy o postę-
powaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
nie można wywieść zarówno z treści art. 18 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym, stanowiącym, że 
do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy 
pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy 
nie stanowią inaczej, jak i legitymacji art. 81 ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, stanowią-
cego podstawę finalnego (tj. po uzyskaniu rzeczonej 
opinii prezesa UOKiK) ustalenia, w podjętej przez 
radę gminy uchwale, zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym 
się w gminnej ewidencji zabytków.

oprac.: Jakub Gortyński
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