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Orzecznictwo i rozstrzygnięcia 
nadzorcze dla samorządów
DODATEK DO Nr 6/2017 SERWISU ADMINISTRACYJNO-SAMORZĄDOWEGO
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Radny otrzymał wynagrodzenie 
od gminy i stracił mandat

Wypłacone z gminnego budżetu wynagrodzenie, w zamian za usługę polegającą na publikowaniu 
w wydawanej przez radnego gazecie zamówionych przez samorząd ogłoszeń i reklam,  
jest prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu  
z 18 maja 2017 r., sygn. akt III SA/Wr 238/17

Rada Miasta A. stwierdziła wygaśnięcie mandatu 
radnego J. C. (skarżący) – na podstawie art. 383 

§ 1 pkt 5 i § 2 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 
wyborczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 15 ) w zw. z art. 18 
ust. 2 pkt 15 i art. 24f ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 
z późn. zm.). W ocenie radnych J.C. naruszył bowiem 
ustawowy zakaz łączenia mandatu radnego z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, z wykorzystaniem 
mienia komunalnego Gminy A. oraz z powodu zarzą-

dzania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem 
mienia Gminy A.

Jak bowiem ustaliła rada, J.C. prowadził działalność 
gospodarczą (wydawniczą) i w prowadzonej przez 
siebie gazecie publikował zamawiane przez Gminę A. 
ogłoszenia. W konsekwencji naruszył zakaz zawarty 
w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

J.C. uchwałę rady zaskarżył do WSA we Wrocła-
wiu. Domagając się uchylenia uchwały pozbawia-
jącej go mandatu radnego tłumaczył, że prowadząc 
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działalność gospodarczą (wydawniczą) nie korzystał 
z jakiegokolwiek mienia gminnego. Natomiast przy-
jęta zapłata za usługę wykonaną na rzecz gminy nie 
jest środkiem do prowadzenia tej działalności, a tylko 
skutkiem jej prowadzenia. – Do momentu przyjęcia 
zlecenia, a nawet w czasie jego wykonania, nie ma 
żadnego związku z mieniem gminy – wskazywał 
skarżący.

WSA we Wrocławiu uznał jednak, że w sporze rację 
ma Rada Gminy A.

Sąd wskazał, że przepis art. 24f ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym wprowadza generalny zakaz 
używania przez radnego mienia komunalnego gminy 
w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, 
bez względu na jej przedmiot, rodzaj majątku komu-
nalnego i tytuł prawny. Ustanawiając zakaz prowa-
dzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem 
mienia komunalnego, ustawodawca chciał zapobiec 
ewentualnemu wykorzystaniu mandatu w celu uła-
twienia dostępu do tego mienia.

WSA we Wrocławiu wskazał ponadto, że pojęcie 
mienia komunalnego nie może być zawężane. Od-
powiada bowiem definicji mienia zawartej w art. 44 
kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „mieniem jest 
własność i inne prawa majątkowe”. – A skoro tak to 
mieniem komunalnym są zatem prawa majątkowe, 
których wartość może być wyrażona w pieniądzu – 
podkreślił sąd administracyjny. 

W konsekwencji wypłacone za usługi wynagrodzenie 
jest ekwiwalentem świadczenia wykonanego na rzecz 
gminy, a zatem jest realizacją należności pochodzącej 
z praw majątkowych gminy wyrażonej w pieniądzu.  
– Inaczej mówiąc, usługodawca realizujący świadczenie 
w ramach działalności gospodarczej, przez sam fakt 
pobrania wynagrodzenia ze środków budżetowych 
gminy – korzysta z mienia gminnego – wywodził sąd.

W uzasadnieniu swojego orzeczenia WSA we 
Wrocławiu przypomniał także, że pogląd, iż wykorzy-
stywaniem mienia gminnego w rozumieniu przepisu 
art. 24f ustawy o samorządzie gminnym jest również 
otrzymywanie wynagrodzenia za usługi wykonane 
przez radnego, w ramach prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej lub w ramach działalno-
ści gospodarczej, którą zarządza, jest ugruntowany 
w orzecznictwie sądów administracyjnych (np. wyrok 
WSA w Białymstoku z 17 stycznia 2017 r., sygn. akt 
II SA/Bk 804/16). Co więcej w orzecznictwie pod-
kreśla się, że art. 24f ustawy o samorządzie gminnym 
ma zastosowanie także w przypadku jednorazowego 
wykorzystania w prowadzonej działalności gospodar-
czej mienia komunalnego gminy, zaś dla interpretacji 
omawianego przepisu rozstrzygający jest sam fakt 
korzystania z mienia komunalnego, które to wykorzy-
stywanie pozostaje w związku funkcjonalnym z dzia-
łalnością gospodarczą radnego – wskazał wrocławski 
sąd, przywołując jako przykład wyrok NSA z 6 grudnia 
2016 r. (sygn. akt II OSK 2502/16).

J.G.

Kolegium regionalnej izby obrachunkowej stwier-
dziło nieważność uchwały rady gminy, dotyczącej 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy.
Kolegium ustaliło, że jeden z radnych (P.R.) ustnie 

zrzekł się mandatu. Jednak w dniu sesji rady gminy, na 

której procedowano nad przedmiotową uchwałą doty-
czącą wieloletniej prognozy finansowej, był w dalszym 
ciągu radnym gminy i powinien być powiadomiony 
o terminie i miejscu odbywania się sesji oraz powinien 
otrzymać materiały, będące przedmiotem obrad.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie 
przyznał rację organowi nadzoru.

W ocenie WSA dnia 28 grudnia 2016 r. to jest 
w dniu sesji rady gminy, na której procedowano nad 
przedmiotową uchwałą dotyczącą wieloletniej pro-
gnozy finansowej, P.R. był radnym Gminy R. i winien 
być powiadomiony o terminie i miejscu odbywania 
się sesji oraz powinien otrzymać materiały będące 
przedmiotem obrad, gdyż pisemne zrzeczenie się 
mandatu radnego złożył do biura urzędu gminy dopiero  
18 stycznia 2017 r. 

– Wskazać bowiem należy, że art. 383 § 1 ustawy 
Kodeks wyborczy wymienia przesłanki wygaśnięcia 
mandatu radnego, pośród których brak jest możli-
wości złożenia ustnej rezygnacji – podkreślił WSA 
w Olsztynie. W art. 383 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego 
ustawodawca przewidział wyłącznie pisemną formę 
zrzeczenia się mandatu radnego – podkreślił sąd. 

Podmiotem uprawnionym do stwierdzenia wy-
gaśnięcia mandatu radnego z ww. przyczyny, jest 
komisarz wyborczy, który w myśl art. 383 § 2a Ko-
deksu wyborczego czyni to w drodze postanowienia, 

Zrzeczenie się mandatu może 
nastąpić tylko na piśmie
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie 
z 23 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Ol 291/17
Mandat radnego nie wygasa z chwilą ustnego powiadomienia przewodniczącego 
rady. Przesądzają o tym przepisy kodeksu wyborczego, który stanowi, że mandat 
radnego wygasa na skutek pisemnego zrzeczenia się. Pismo takie powinno zostać 
doręczone do rąk właściwego organu, którym jest komisarz wyborczy.

w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tej przyczyny. 
– Ponadto podkreślić należy, że pisemne zrzecze-

nie się mandatu radnego powinno zostać złożone 
bezpośrednio organowi właściwemu do stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu – wskazał sąd dodając, że na 
gruncie przedmiotowej sprawy oświadczenie takie 
radny P.R. złożyć powinien Komisarzowi Wyborcze-
mu w Olsztynie. 

WSA wyjaśnił także, że w przypadku złożenia ta-
kiego oświadczenia przewodniczącemu rady, co miało 
miejsce w niniejszej sprawie, powinien on niezwłocz-
nie przekazać je komisarzowi wyborczemu. 

W takiej jednak sytuacji termin do stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu biegnie od dnia otrzymania 
oświadczenia przez komisarza wyborczego – wska-
zał sąd wyjaśniając, że na gruncie rozpatrywanej 
sprawy, stwierdzenie wygaśnięcia mandatu przez 
komisarza wyborczego nastąpi w dacie późniejszej 
niż data sesji rady (28 grudnia 2016 r.), na której 
procedowana była uchwała w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej gminy.

J.G.

W dniu 27 marca 2008 r. Rada Miasta Zakopane 
podjęła uchwałę nr: XXII/250/2008 w sprawie 

ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę 
miejscową. Ta została zaskarżona do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego. Skarżący zarzucał, że 
uchwała narusza art. 17 ust. 5 w zw. z art. 17 ust. 1, 
3 oraz 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym 
27 marca 2008 r. (Dz.U. z 2006 r., nr 121, poz. 844) 
w zw. z § 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  

Smog wyklucza możliwość 
pobierania opłaty miejscowej
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 
z 10 lipca 2017 r., sygn. akt III SA/Kr 535/15

Podjęcie przez radę gminy uchwały określającej miejscowość, w której pobiera 
się tzw. opłatę klimatyczną w sytuacji, w której jakość powietrza w tych  
miejscowościach nie odpowiada normom, stanowi istotne naruszenie prawa, 
skutkujące koniecznością stwierdzenia nieważności tej uchwały.

z 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie po-
winna spełniać miejscowość, w której można pobierać 
opłatę miejscową (Dz.U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1851) 
przez ustalenie, że opłatę miejscową pobiera się na 
terenie miasta Zakopane, podczas gdy nie zostały 
spełnione warunki, by tak ustalić, bowiem w chwili 
podjęcia uchwały Zakopane znajdowało się w strefie, 
na obszarze której przekroczono dopuszczalne pozio-
my niektórych substancji w powietrzu ze względu na 
ochronę zdrowia ludzi.



54 ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW www.doradcasamorzadu.pl

RZECZNICTWOO
Rada Miasta Zakopane podjęła 28 marca 2008 r. 

uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w której 
pobiera się opłatę miejscową, Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w Krakowie doszedł do przekonania, 
że jest ona sprzeczna z prawem, w rozumieniu art. 91 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Uchwała ta 
została bowiem wydana z naruszeniem art. 17 ust. 5 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 716 ze zm.) oraz § 2 pkt 1 rozporządze-
nia Rady Ministrów z 18 grudnia 2007 r. w sprawie 
warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, 
w której można pobierać opłatę miejscową (Dz.U. 
Nr 249, poz. 1851).

Art. 17 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych (w brzmieniu obowiązującym w dacie podjęcia 
skarżonej uchwały) przewiduje, że opłata miejscowa 
jest pobierana od osób fizycznych przebywających 
dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczyn-
kowych lub szkoleniowych w miejscowościach posia-
dających korzystne właściwości klimatyczne, walory 
krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób 
w tych celach lub w miejscowościach znajdujących się 
na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony 
uzdrowiskowej.

Szczegółowe warunki klimatyczne, krajobrazowe 
i turystyczne, jakie ma spełniać dana miejscowość, 
aby można w niej było pobierać opłatę miejscową, 
określa rozporządzenie Rady Ministrów z 18 grudnia 
2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać 
miejscowość, w której można pobierać opłatę miej-
scową. W § 2 pkt 1 tego rozporządzenia przewidziano, 
że za minimalne warunki klimatyczne, jakie spełniać 
musi miejscowość, w której można pobierać opłatę, 
miejscową, uznaje się zachowanie na terenie strefy 
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji 

w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
określonych w przepisach o ochronie środowiska. 

Wynika z tego, że rady gmin podejmujące uchwały 
w sprawie ustalenia miejscowości, w których można 
pobierać opłatę miejscową, mają obowiązek uwzględ-
nić te minimalne warunki klimatyczne.

Jeśli zaś chodzi o wielkości dopuszczalnych po-
ziomów niektórych substancji w powietrzu, w chwili 
wydawania zaskarżonej uchwały, regulowało je 
wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 86 
ustawy Prawo ochrony środowiska rozporządzenie 
Ministra Środowiska z 6 czerwca 2002 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji 
w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych 
substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji 
dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji 
(Dz.U. nr 87, poz. 796). 

Jak wynika ze sporządzonej przez Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie „Oceny 
jakości powietrza w województwie małopolskim 
w 2007 roku”, (jak i wcześniejszych: „Oceny jakości 
powietrza w województwie małopolskim w 2006 
roku”, i „Oceny jakości powietrza w województwie 
małopolskim w 2005 roku” oraz analogicznych ocen 
za lata 2012-2014) przekroczony został poziom pyłu 
zawieszonego PM 10 przewidziany w przytoczonym 
powyżej rozporządzeniu z 2002 r. 

Niedochowane zatem zostały wymogi przewidziane 
w zacytowanych powyżej przepisach, umożliwiające 
podjęcie uchwały o pobieraniu w tych miejscowo-
ściach opłaty miejscowej. Z tego powodu zatem 
zaskarżona uchwala wydana została z naruszeniem 
prawa, w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy o samorzą-
dzie gminnym.

J.G.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w ramach granic wyznaczonych przez art. 15 

oraz art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych (u.p.o.l.), gminy mają swobodę ustalania 
obciążeń podatkowych i mogą realizować własną 
politykę lokalną w tym zakresie, w tym poprzez róż-
nicowanie obciążeń podatkowych. W orzecznictwie 
sądów administracyjnych dopuszczono wyraźnie 
możliwość ustalenia różnych stawek opłaty targowej 
na różnych targowiskach (por. wcześniej przywołane 
wyroki NSA oraz wyrok z 19 grudnia 2008 r., II FSK 
1233/07). Uprawnienie gminy do określania, a tym 
samym różnicowania stawek opłaty dla poszczegól-
nych targowisk, w granicach zakreślonych w art. 19 
ust. 1 lit. a, jest przejawem umożliwienia jednostce 
samorządu terytorialnego, jaką jest gmina – wpływa-
nia, przez kształtowanie pożądanej w danym czasie 
miejscowej polityki podatkowej, na lokalną gospo-
darkę, zapewniając swobodę w reagowaniu na bieżące 
potrzeby zbiorowe lokalnej społeczności. Potrzeby 
te mogą dotyczyć różnych sfer życia społecznego 
czy gospodarczego. Uchwała organu gminy podlega 
jedynie badaniu pod względem zgodności z prawem 
a nie celowości, rzeczywiste zatem przesłanki podjęcia 
uchwały, o ile mieszczą się w granicach przepisów 
prawa, nie mogą być skutecznie kwestionowane.

Jedyne ograniczenie, jakie ustawodawca zawarł 
w art. 19 pkt 1 lit. a u.p.o.l. w zakresie określenia 
wysokości opłaty targowej, polega na tym, że dzienna 
stawka opłaty nie może przekroczyć wysokości wska-
zanej przez ustawodawcę w tym przepisie. Nie ma 
więc żadnych podstaw, aby twierdzić, że ustawodawca 

Gmina może wprowadzać 
różne stawki opłaty targowej
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z 27 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1235/17

W ramach granic wyznaczonych przez art. 15 oraz art. 19 pkt 1 lit. a ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych, gminy mają swobodę ustalania obciążeń podatkowych 
i mogą realizować własną politykę lokalną w tym zakresie, w tym poprzez różnicowanie 
obciążeń podatkowych. W orzecznictwie sądów administracyjnych dopuszczono wyraźnie 
możliwość ustalenia różnych stawek opłaty targowej na różnych targowiskach.

pozbawił radę gminy możliwości zróżnicowania opłaty 
targowej w zależności np. od położenia targowiska, czy 
też podmiotu nim zarządzającego. Tym bardziej nie 
jest uzasadniony wniosek, że różnicowanie wysokości 
stawek dotyczy wyłącznie opłaty reklamowej. Przede 
wszystkim ustawodawca, dopuszczając przepisem 
art. 19 pkt 4 u.p.o.l. możliwość różnicowania wysoko-
ści stawek opłaty reklamowej, wskazał kryteria, jakie 
powinna uwzględnić rada gminy (lokalizacja oraz 
wielkość lub rodzaj tablicy reklamowej lub urządzenia 
reklamowego), nie pozostawił więc jej w tym zakresie 
swobody. Natomiast odnośnie do opłaty targowej usta-
wodawca przekazał radzie gminy szerokie kompetencje, 
upoważniając ją do określenia w drodze uchwały zasad 
ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość 
stawek opłat określonych w ustawie (art. 19 pkt 1), 
czyniąc wyłącznie zastrzeżenie, że stawka opłaty tar-
gowej nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 
19 pkt 1 lit. a u.p.o.l. (aktualizowanej obwieszczeniem 
Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych). Tak więc mocą 
przepisu prawa rada gminy może określić zasady usta-
lania i poboru opłaty targowej, takich zaś kompetencji 
ustawodawca jej nie przyznał w zakresie dotyczącym 
opłaty reklamowej. Podkreślić należy, że prawo gminy 
do różnicowania stawek opłaty wynika również z art. 2 
ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U. 
z 2015, poz. 1515) oraz art. 168 Konstytucji RP. Wy-
wodzenie z treści art. 19 pkt 4 u.p.o.l. braku uprawnień 
rady gminy do różnicowania stawek opłaty targowej jest 
błędne i pozbawione podstaw prawnych.

J.G.
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Rozpatrywana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 
-Widzewa sprawa, dotyczyła powództwa sto-

łecznego przewoźnika przeciwko pasażerce, która 
wsiadła do tramwaju bez ważnego biletu. Kobieta 
została zatrzymana przez kontrolera, który nałożył na 
nią opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego (skaso-
wanego) biletu. Kobieta twierdziła, że co prawda do 
tramwaju wsiadła bez biletu, ale ten zamierzała kupić 
u prowadzącego tramwaj. Kontroler zaś zakup biletu 
jej po prostu uniemożliwił.

Stan faktyczny Sprawy
W dniu, w którym doszło do zdarzenia kobieta 

przyjechała z Łodzi (gdzie mieszkała) do Warszawy 
(gdzie studiowała). Chcąc zdążyć do tramwaju po-
zwana podbiegła do niego, a następnie weszła do jego 
wnętrza ostatnimi drzwiami. Nie mając przy sobie 
biletu kobieta skierowała się bezzwłocznie do kabiny 
motorniczego z zamiarem jego kupna (miała odliczone 
pieniądze). Musiała jednak najpierw przejść przez cały 
wagon. A ponieważ przejazd odbywał się w godzinach 
szczytu,  pojazd był pełen pasażerów. Poruszanie się 
po wagonie utrudniały dodatkowo posiadane przez 
nią bagaże, tj. walizka podróżna i torba z laptopem. 

Gdy była przy kierowcy zatrzymał ją kontroler. 
Mimo wyjaśnień pasażerki i trzymanych przez nią 
w ręku pieniądzy na zakup biletu, wystawił na jej 
nazwisko wezwanie do zapłaty na kwotę 270,40 zł 
(opłata za przejazd plus opłata dodatkowa za jazdę 
bez biletu). 

Pozwana odmówiła jego podpisania, wystosowała 
także odwołanie. Niestety nie doczekała się odpo-
wiedzi.

Pasażer bez biletu musi 
mieć czas na jego zakup
Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa z 17 sierpnia 2017 r., sygn. akt VIII C 3501/15

Gdy pasażer wchodzi do pojazdu, a ten natychmiast rusza, zasadnym jest przyjęcie, że będzie 
miał on możliwość zakupu biletu u kierującego dopiero po dojechaniu do kolejnego przystanku. 
Okoliczność ta, wobec umożliwienia pasażerom zakupu biletu u motorniczego, nie może obcią-
żać pasażerów i powinna być uwzględniana przez osoby kontrolujące podróżnych. W przypadku, 
gdy pasażer kieruje się w stronę kabiny motorniczego z zamiarem kupna biletu już w trakcie 
rozpoczętej kontroli, powinnością kontrolującego jest umożliwienie pasażerowi jego zakupu,  
nie zaś wystawienie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej.

Sąd: POwódZtwO nie jeSt ZaSadne
Rozpatrujący spór Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widze-

wa wskazał przede wszystkim na obowiązujące w dniu 
zdarzenia przepisy regulaminu przewozowego, stano-
wiącego załącznik do uchwały nr XLVII/1273/2012 
Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 22 listopada 
2012 r. Zgodnie z nimi pasażer w pierwszej kolejności 
po wejściu do pojazdu zobowiązany był skasować/akty-
wować bilet. W dalszych jednak paragrafach regulamin 
stanowił, że w pojazdach lokalnego transportu zbioro-
wego prowadzona jest sprzedaż biletów jednorazowych 
przesiadkowych przez obsługę pojazdów za odliczoną 
kwotę lub sprzedaż biletów w automatach biletowych. 
W przypadku konieczności zakupu biletu w pojeździe, 
pasażer zobowiązany był udać się w pierwszej kolejno-
ści do obsługi pojazdu lub automatu biletowego celem 
zakupu biletu i natychmiast po zakupie skasować go 
w najbliższym kasowniku.

W ocenie sądu postępowanie kobiety odpowiadało 
przepisom regulaminu, natomiast za niewłaściwe i nie-
prawidłowe zostało ocenione zachowanie kontrolera, 
który uniemożliwił pasażerce zakup biletu.

 Zachowanie pozwanej uznać należy za racjonalne, 
adekwatne do zaistniałej sytuacji. Kontroler winien 
zezwolić pozwanej na zakup biletu, zwłaszcza, że jej 
zachowanie miało umocowanie w przepisach. Godzi 
się przy tym zauważyć, że w sytuacji jak omawiana, 
a więc gdy pasażer wchodzi do wagonu ostatnimi 
drzwiami, a następnie pojazd rusza, zasadnym jest 
przyjęcie, że prawdopodobnie będzie miał on realną 
możliwość zakupu biletu u kierującego, dopiero po 
dojechaniu do kolejnego przystanku, ale okoliczność 
ta, wobec umożliwienia pasażerom zakupu biletu 

u motorniczego, nie może obciążać i nie obciąża 
pasażerów. Okoliczność ta, zdaniem Sądu, winna być 
uwzględniana przez osoby kontrolujące podróżnych 
i w przypadku, gdy pasażer kieruje się w stronę 
kabiny motorniczego z zamiarem kupna biletu już 
w trakcie rozpoczętej kontroli, powinnością kontro-

lującego jest umożliwienie pasażerowi jego zakupu, 
nie zaś wystawienie wezwania do wniesienia opłaty 
dodatkowej – czytamy w uzasadnieniu wyroku od-
dalającego powództwo o zapłatę opłaty dodatkowej 
za jazdę bez biletu.

J.G.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, 
że przepisy uchwalonej 11 lutego 2016 r. ustawy 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci są czę-
ściowo niezgodne z Konstytucją. A to dlatego, że zbyt 
wąsko określają krąg uprawnionych do tego świad-
czenia. WSA w Łodzi doszedł do takich wniosków, 
rozpatrując skargę dziadków na decyzję prezydenta 
Łodzi, odmawiającą przyznania im świadczenia z pro-
gramu „Rodzina 500 +”.

Stan Sprawy
Bieżącą opiekę nad wnuczką dziadkowie sprawo-

wali na podstawie orzeczenia sądu, który jednocześnie 
ograniczył władzę rodzicielską matki dziecka, a ojca 
tej władzy pozbawił. Dziadkowie zostali ustanowieni 
także kuratorami do spraw majątkowych wnuczki. 
Sąd rodzinny w swoim orzeczeniu nie określił czasu 
sprawowania przez dziadków opieki nad wnuczką, 
co oznacza, że ta może trwać aż do uzyskania przez 
dziecko pełnoletności. Kiedy jednak złożyli wniosek 
o przyznanie im świadczenia z programu „Rodzina 500 
+” prezydent Łodzi odmówił. Jego decyzję podtrzy-
mało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi 
wskazując, że z orzeczenia sądowego oddającego 
dziecko pod bieżącą opiekę dziadków jednoznacznie 

dziadkowie opiekujący się wnukiem 
też powinni mieć prawo do 500 plus
Wyrok WSA w Łodzi z 14 września 2017 r., sygn. akt II SA/Łd 566/17 - nieprawomocny

Ograniczenia w dostępności do świadczenia wychowawczego, na podstawie ustawy  
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dla osoby sprawującej pieczę bieżącą nad 
dzieckiem na mocy prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego, godzą w interes osoby 
dziecka, chroniony Konstytucją i postanowieniami Konwencji o Prawach Dziecka.

wynika, że zakres jej pieczy nad dzieckiem nie jest 
tożsamy z opieką, a więc najszerszym i najpełniej-
szym sposobem sprawowania opieki nad małoletnimi, 
będącym emanacją władzy rodzicielskiej, jaki może 
być wykonywany pod nadzorem sądu opiekuńczego. 
Ponadto organ odwoławczy zauważył, iż matka dziec-
ka posiada prawa rodzicielskie wobec dziecka, choć 
w ograniczonym zakresie, a dziadkowie nie wystąpili 
do sądu o przysposobienie wnuczki. 

Tymczasem – jak wskazał organ odwoławczy – 
ustawa z 11 lutego 2016 r. wyraźnie przesądza, że 
świadczenie z programu „Rodzina 500+” może zostać 
przyznane także opiekunom faktycznym, ale tylko tym, 
którzy wystąpili do sądu o przysposobienie dziecka 
(art. 4 ust. 2 w zw. Z art. 2 pkt 10 ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci).

Decyzję wydaną przez SKO w Łodzi dziadkowie 
zaskarżyli do WSA. Ten wyrokiem z 14 września 2017 
r. uchylił zarówno decyzję SKO, jak i poprzedzającą 
ją decyzję prezydenta Łodzi.

UStawa SPRZecZna Z kOnStytUcją
Uwzględniając skargę WSA w Łodzi przyjął jako 

materialnoprawny wzorzec kontroli legalności zaskar-
żonego aktu administracyjnego przepisy Konstytucji 
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RP (art. 72 ust. 1 zd. 1 i ust. 2) oraz Konwencji o Pra-
wach Dziecka (art. 3 ust. 1, art. 20 i art. 27) i uznał za 
zasadne bezpośrednie zastosowanie tych unormowań. 
Ograniczenia w dostępności do świadczenia wycho-
wawczego, na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dla osoby 
sprawującej pieczę bieżącą nad dzieckiem na mocy 
prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego, godzą 
bowiem w interes dziecka, chroniony ustawą zasad-
niczą i umową międzynarodową.

– przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby 
do nieuzasadnionego ograniczenia w zakresie dostęp-
ności do świadczeń wychowawczych osób odpowie-
dzialnych za utrzymanie dziecka, godząc tym samym 
w dobro dziecka, a w konsekwencji skutkowałoby 
naruszeniem zasady równości wobec prawa, o której 
mowa w art. 32 ust. 2 Konstytucji RP – podkreślił 
WSA w Łodzi.

J.G.

Tak wynika z uchwały Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego, która zapadła 9 października br. 

O jej podjęcie wnioskował prezes NSA, wskazując na 
konieczność jednoznacznego wyjaśnienia kontrowersji 
w stosowaniu przepisów ustawy z 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440, 
z późn. zm.), w szczególności zaś z jej art. 13b ust. 1 
w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1.

Przypomnijmy, że zgodnie z tym przepisem korzy-
stający z dróg publicznych obowiązani są do pono-
szenia opłat za postój w strefie płatnego parkowania. 
Natomiast gmina może opłaty w strefie płatnego parko-
wania pobierać za postój „w wyznaczonym miejscu, 
w określone dni robocze, w określonych godzinach 
lub całodobowo”.

ROZbieżnOści w ORZecZnictwie
Kierując wniosek do siedmioosobowego składu 

NSA, prezes tego sądu wskazał, że w orzecznictwie 
przepis ustawy o drogach publicznych jest rozmaicie 
interpretowany.

Część składów orzekających sądów administracyj-
nych przyjmuje bowiem, że wynikający z przepisów 

Gmina nie zawsze może pobierać opłaty 
za parkowanie w strefie płatnej
Uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z 9 października 2017 r., sygn. akt II GPS 2/17

Opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płat-
nego parkowania pobiera się od korzystającego z drogi publicznej wyłącznie za 
postój w odpowiednio wyznaczonym do tego miejscu.

ustawy o drogach publicznych obowiązek ponoszenia 
opłaty za postój pojazdu samochodowego odnosi się 
do całego obszaru strefy płatnego parkowania i nie 
ogranicza się wyłącznie do wyznaczonych w granicach 
tej strefy miejsc postojowych. Jako reprezentatywne 
dla tej linii orzeczniczej prezes NSA przywołał trzy 
wyroki: wyrok NSA z 29 stycznia 2014 r., sygn. akt 
II GSK 1769/12, wyrok NSA z 5 marca 2014 r., sygn. 
akt II GSK 2060/24 oraz wyrok NSA z 27 sierpnia 
2015 r., sygn. akt II GSK 1135/14.

Z drugiej jednak strony prezes NSA wskazał na takie 
orzeczenia, które uznają, że obowiązek wnoszenia 
opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania 
dotyczy tylko sytuacji, gdy pojazd zostanie pozosta-
wiony „w miejscu wyznaczonym do parkowania”. 
Pogląd ten wyklucza więc możliwość poboru opłaty 
za postój pojazdu w każdym innym miejscu strefy 
płatnego parkowania. Takie stanowisko zaprezentował 
NSA m.in. w wyrokach: z 25 listopada 2014 r., sygn. 
akt II GSK 1684/13; z 10 grudnia 2015 r., sygn. akt 
I OSK 2356/15; z 17 lutego 2016 r., sygn. akt I OSK 
2931/15; a także w wyroku z 21czerwca 2016 r., sygn. 
akt II GSK 233/15.

ObOwiąZek OPłaty nie wynika Ze ZnakU
W podjętej uchwale siedmioosobowy skład NSA 

wskazał przede wszystkim rolę znaków drogowych, 
wyznaczających granicę strefy płatnego parkowania.

 – Miejsca i stanowiska postojowe wyznacza się 
za pomocą odpowiednich znaków drogowych, okre-
ślonych w przepisach wykonawczych do ustawy z 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U 
z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.). Są to przepisy rozpo-
rządzenia ministra infrastruktury oraz ministra spraw 
wewnętrznych i administracji z 31 lipca 2002 r. w spra-
wie znaków i sygnałów drogowych Dz.U. z 2002 r., 
poz. 1393 oraz rozporządzenie ministra infrastruktury 
z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warun-
ków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 
220, poz. 2181) – wskazał sąd.

Z przepisów tych wynika, że w strefie płatnego 
parkowania określonej znakami D-44 i D-55 miejsca 
do postoju pojazdu samochodowego wyznacza się 
znakami pionowymi D-18 „parking” oraz znakami 
poziomymi – liniami: znakiem P-18 „stanowisko po-
stojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”, 
P-20 „stanowisko postojowe zastrzeżone kopertą” 
i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”.

– Znaki dotyczące strefy płatnego parkowania 
i miejsc postojowych w tej strefie mają charakter 
znaków informacyjnych (art. 7 ust. 1 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym). Nie kreują one zatem obowiązku 
uiszczenia opłaty za postój w miejscach wyznaczonych 
tymi znakami, lecz informują, że w tych miejscach taki 
obowiązek istnieje z mocy prawa – podkreślił NSA.

ObOwiąZki POdZielOne
NSA wskazał też, że według art. 13b ust. 3 usta-

wy o drogach publicznych ustalenie strefy płatnego 
parkowania należy do rady gminy, która podejmuje 
w tej sprawie uchwałę na wniosek wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy zarzą-
dzające drogami i ruchem na drogach. 

W ocenie NSA przez ustalenie strefy płatnego par-
kowania należy rozumieć określenie granic obszaru, 
który charakteryzuje się znacznym deficytem miejsc 
postojowych i w związku z tym za postój w tym ob-
szarze pobiera się opłatę. 

NSA wskazał także, że ustawodawca nakazuje 
organowi właściwemu do zarządzania ruchem wyzna-
czenie w tej strefie, w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 

„miejsc przeznaczonych na postój pojazdów, w tym 
stanowisk przeznaczonych na postój pojazdów za-
opatrzonych w kartę parkingową” (art. 13b ust. 6 
pkt 1 ustawy o drogach publicznych) – podkreślił NSA.

– Posłużenie się przez ustawodawcę w tej regula-
cji różnymi pojęciami – „ustalenie” strefy płatnego 
parkowania i „wyznaczenie” miejsc płatnego postoju, 
a także rozdzielenie tych kompetencji między różne 
podmioty, potwierdza tezę, że ustalenie strefy płatnego 
parkowania nie jest równoznaczne z wyznaczeniem 
miejsc płatnego postoju – podkreśla NSA.

OPłaty nie w całej StRefie
W konsekwencji powyższych wywodów siedmio-

osobowy skład NSA doszedł do wniosku, że nie cały 
obszar strefy płatnego parkowania jest miejscem, 
w którym za postój pojazdów samochodowych można 
pobierać opłaty. – Nie powinno to budzić wątpliwości 
również i z tego powodu, że w strefie płatnego parko-
wania obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego, 
przewidujące ograniczenia i zakazy dotyczące postoju. 
Ponadto przepisy prawne nie wykluczają możliwości 
wyznaczenia w strefie płatnego parkowania miejsc 
bezpłatnego postoju – podkreślał skład orzekający.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał ponadto, 
że w świetle omawianych przepisów prawnych miej-
sca płatnego postoju wyznaczone w strefie płatnego 
parkowania to, co do zasady, miejsca podwójnie ozna-
kowane: znakami pionowymi D-18 i znakami pozio-
mymi typu P-18. – Niemniej jednak to znaki pionowe 
informują o sposobie korzystania z drogi i dlatego tym 
znakom, co trzeba podkreślić, należałoby przypisać 
rolę decydującą w wyznaczeniu miejsca płatnego 
postoju. Uzasadniałoby to stwierdzenie, że miejsca 
postoju oznakowane w strefie płatnego parkowania 
wyłącznie znakiem poziomym, nie spełniają wyma-
gania miejsca wyznaczonego w rozumieniu art. 13b 
ust. 1 ustawy o drogach publicznych – podkreślił NSA.

Zgodnie z art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych, 
opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się 
od korzystającego z drogi publicznej wyłącznie za postój 
pojazdu w wyznaczonym do tego miejscu. Konkluzja 
pisma procesowego Rzecznika Praw Obywatelskich 
skierowanego w opisywanej sprawie do NSA (nr 
v.510.176.2017.ts.).

J.G.
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brak konsultacji społecznych  
po wprowadzeniu istotnych zmian  
w projekcie skutkuje nieważnością planu
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z 10 października 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 837/17.
Nieponowienie konsultacji społecznych po wprowadzeniu istotnych zmian 
w projekcie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, stanowi istotne 
naruszenie prawa procesowego skutkujące nieważnością planu.

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, który zapadł  

10 października 2017 r. Sąd administracyjny wyro-
kiem utrzymał rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, 
stwierdzające nieważność uchwalonego przez sejmik 
województwa mazowieckiego wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami na kolejne lata. 

W ocenie wojewody, a także WSA w Warszawie, 
uchwała sejmiku województwa mazowieckiego zo-
stała podjęta niezgodnie z procedurą. A to dlatego, że 
samorząd zaniechał wymaganych przepisami prawa 
konsultacji i opiniowania projektu w sytuacji, w której 
do jego treści zostały wprowadzone istotne zmiany.

W rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda mazo-
wiecki podkreślił, że przeprowadzenie ponownych 
konsultacji społecznych, po zmianach wprowadzonych 
ze względu na uwzględnione uwagi, było konieczne. 
Ustawa o odpadach w art. 36 ust. 7 bezpośrednio 
odsyła do regulacji zawartych w ustawie o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, gdzie wskazane zostały 
zasady dotyczące udziału społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Wojewoda podkreślił, że aby konsultacje 
społeczne spełniły swoje zadanie, niedopuszczalne 
jest jednorazowe wyłożenie dokumentu, który został 
następnie kilkakrotnie zmieniony. Poczynione zmiany 
nie mogą być na tyle istotne, że w efekcie uchwalony 
dokument będzie zupełnie inny od dokumentu, który 
został wyłożony do wglądu. Udział społeczeństwa 
w rozpatrywanej sprawie, zdaniem wojewody, był 
iluzoryczny. Na potwierdzenie tych zarzutów wojewo-
da przedstawił sporządzone przez siebie zestawienie 
zmian, odnoszące się jedynie do planu inwestycyjnego, 

które wskazywało na liczne różnice między projektem, 
do którego społeczeństwo mogło zgłaszać uwagi, 
a dokumentem, który został ostatecznie uchwalony. 
Zdaniem wojewody jedną z istotnych różnic między 
projektem uchwały, a uchwałą jest to, że w projekcie 
wskazano znacznie więcej instalacji do przetwarzania 
odpadów. W dokumencie przedstawionym do konsul-
tacji moce przerobowe były więcej niż wystarczające, 
w treści już uchwalonego dokumentu bilans mocy 
przerobowych był ujemny. 

Stanowisko to podzielił WSA w Warszawie wska-
zując w wyroku z 10 października 2017 r., że zasadny 
jest zarzut wojewody dotyczący naruszenia art. 6 ust. 1 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
w zakresie, w jakim pozbawia udziału w procedurze 
tworzenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Przepis 
art. 38a ustawy o odpadach dotyczy bowiem faktycz-
nego wykonywania działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorców prowadzących instalacje, dla których 1 
lipca 2015 r. powstał obowiązek uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego, a które nie są ujęte w wojewódzkim 
planie gospodarki odpadami. Planowane instalacje nie 
mogą otrzymać decyzji środowiskowej, dopóki nie 
zostaną wpisane do WPGO. Wpisanie do WPGO zależy 
natomiast od uznania marszałka województwa.

Sąd wskazał ponadto, że nie zasługuje na uwzględ-
nienie podniesiony przez mazowiecki samorząd 
zarzut dotyczący wadliwej wykładni (przez organ 
nadzoru) art. 36 ust. 6b ustawy o odpadach. W ocenie 
sądu wojewoda dokonał prawidłowej wykładni tego 
przepisu. Bez znaczenia dla niniejszej sprawy jest 
podnoszona przez skarżącego okoliczność, że opinia 

Ministra Środowiska na temat projektu WPGO nie ma 
charakteru wiążącego. To, że opinia nie ma charakteru 
wiążącego nie powoduje, że dopuszczalna jest sytu-
acja, w której Minister Środowiska wyraża opinię na 
temat nieaktualnej wersji planu. To, że ustawodawca 
ustalił dla opiniującego miesięczny termin na wy-
rażenie opinii, przyjmując fikcję opinii pozytywnej, 
nie może oznaczać, że przesłanie nieaktualnej wersji 
planu do Ministra Środowiska nie miało istotnego 
znaczenie w okolicznościach niniejszej sprawy. Miało 

istotne znaczenie, ponieważ w planie wprowadzono 
liczne zmiany związane z jego przedmiotem. Wska-
zać bowiem należy, że m.in. skorygowano przypisy 
odnoszące się do pojemności składowisk odpadów. 
Nawet powołanie się przez skarżącego na wartość 
w postaci niezależności samorządu terytorialnego 
w kształtowaniu własnej polityki ekologicznej, nie 
może usprawiedliwiać naruszenia procedury przy 
uchwalaniu planów gospodarki odpadami.

J.G.

Grunt, budynek i lokal to odrębne 
przedmioty opodatkowania

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych samodzielnie reguluje kwestie dotyczące przedmio-
tów opodatkowania. Ponadto podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewi-
dencji gruntów i budynków. W tej ewidencji uwzględnia się oddzielnie każdą działkę gruntu, 
każdy budynek znajdujący się na danej działce gruntu ze wskazaniem jego położenia, prze-
znaczenia, funkcji użytkowej i ogólnych danych technicznych oraz każdy wyodrębniony lokal.

Spółka zwróciła się do wójta o wydanie interpre-
tacji indywidualnej w przedmiocie podatku od 

nieruchomości. Spółka wskazała, że jest właścicielem 
nieruchomości gruntowej, składającej się z kilku dzia-
łek ewidencyjnych, zabudowanej kilkoma budynkami, 
ujętych w jednej księdze wieczystej. Spółka rozważa 
ustanowienie odrębnej własności wszystkich (dwóch 
lub więcej) lokali w budynku posadowionym na tej 
nieruchomości, jak również przeniesienie ułamkowej 
części prawa własności jednego (lub więcej) z tych 
lokali na rzecz podmiotu trzeciego.

Wójt w wydanej interpretacji stwierdził, że z li-
teralnego brzmienia art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych wynika, iż powierzchnię użyt-
kową wyodrębnionego lokalu odnosi się jedynie do 
powierzchni użytkowej budynku, w którym nastąpiło 
wyodrębnienie lokalu. Nie ma zatem możliwości 
uwzględnienia powierzchni użytkowej wszystkich 
budynków znajdujących się w obrębie jednej nieru-
chomości. W konsekwencji dla pozostałych budynków 
znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości, 

w których nie wyodrębniono własności lokali, podsta-
wą opodatkowania będzie ich powierzchnia użytkowa, 
deklarowana przez współwłaścicieli zgodnie z art. 3 
ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zarówno WSA, jak i NSA uznały, że wydana przez 
wójta interpretacja podatkowa jest prawidłowa.

Sąd I instancji wskazał, że przepisy ustawy po-
datkowej są autonomiczne. Oznacza to, że mogą się 
różnić – i rzeczywiście się różnią – od przepisów 
ustawy o własności lokali w zakresie konstrukcji 
poszczególnych pojęć i ustalania poszczególnych 
proporcji. Przykładem tego jest właśnie różnica po-
między sposobem ustalenia udziału właściciela lokalu 
wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej według 
ustawy o własności lokali (art. 3 ust 3) i obowiązku 
podatkowego właściciela wyodrębnionego lokalu od 
gruntu, stanowiącego część wspólną nieruchomości 
i od wspólnej części budynku (art. 3 ust 5 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych).

W pierwszym przypadku udział ten odpowiada 
stosunkowi powierzchni użytkowej danego lokalu 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 listopada 2017 r., sygn. akt II FSK 2658/15
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wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 
do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali 
razem z pomieszczeniami przynależnymi.

W drugim przypadku jest to proporcja wynikająca 
ze stosunku powierzchni użytkowej danego lokalu 
do powierzchni użytkowej całego budynku. Zgodnie 
z zasadą autonomii prawa podatkowego przy inter-
pretacji art. 3 ust 5 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych nie ma potrzeby odwoływania się do pojęć 
funkcjonujących na gruncie ustawy o własności lokali.

Natomiast NSA wskazał, że podniesiony w skar-
dze kasacyjnej zarzut, dotyczący niezastosowania 
w sprawie przez WSA przepisów ustawy o księgach 
wieczystych i hipotece, nie zasługuje na uwzględ-
nienie. – Sąd I instancji trafnie uznał, że rozważania 
podatnika w zakresie tego, jakie jest poprawne rozu-
mienie pojęcia „jedna nieruchomość” i co jest częścią 
wspólną nieruchomości w razie wyodrębnienia lokali, 
są nieistotne w przedmiotowej kwestii – wskazał NSA. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieru-

chomości podlegają następujące nieruchomości lub 
obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, 
budowle lub ich części związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Jak podkreślił Naczelny 
Sąd Administracyjny w wyroku z 11 kwietnia 2013 r., 
sygn. akt II FSK 1537/11 każdy z wymienionych 
w art. 2 ust. 1 pkt 1-3 u.p.o.l. składników majątko-
wych (grunt, budynek lub jego część, budowla lub 
jej część związana z prowadzeniem działalności 
gospodarczej) jest odrębnym, samodzielnym przed-
miotem opodatkowania. Każdy z tych samodzielnych 
przedmiotów konstytuuje odrębne zobowiązanie 
w podatku od nieruchomości. A zatem na gruncie 
art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
każdy budynek, podobnie jak każdy wyodrębniony 
lokal, stanowi odrębny przedmiot opodatkowania bez 
względu na to, czy został objęty jedną księgą wieczystą 
z innymi budynkami czy też nie.

J.G.

Rada miejska w S. podjęła uchwałę w sprawie emi-
sji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania 

oraz wykupu. W uchwale zapisano, że „Celem emisji 
jest pozyskanie środków finansowych i przeznaczenie 
ich na: 
 finansowanie planowanego deficytu budżetu gmi-

ny, w tym na finansowanie zadań inwestycyjnych 
zaplanowanych do realizacji w 2017 r.;

 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 
pożyczek i kredytów”. 

O tym, na jakie cele jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać pożyczki,  
kredyty oraz emitować papiery wartościowe mówi art. 89 ustawy o finansach publicznych. 
Uchwała rady, przewidująca zaciągnięcie zobowiązań na sfinansowanie innych celów,  
niż wymienione w tym przepisie, musi skutkować stwierdzeniem jej nieważności.

W ocenie regionalnej izby obrachunkowej takie 
postanowienia uchwały naruszają obowiązujące 
przepisy prawa. 

Zgodnie bowiem z przepisami Konstytucji RP or-
gany władzy publicznej działają na podstawie i w gra-
nicach prawa (art. 7). Nie mogą zatem podejmować 
działań faktycznych ani prawnych, które nie znajdują 
umocowania w przepisach prawa powszechnie obo-
wiązującego. 

W myśl art. 89 ust. 1 ustawy o finansach pu-
blicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą 

zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery 
wartościowe na:
 pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 finansowanie planowanego deficytu budżetu jed-

nostki samorządu terytorialnego;
 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 
pożyczek i kredytów;

 wyprzedzające finansowanie działań finansowa-
nych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej. 
Z cytowanego przepisu ustawy o finansach pu-

blicznych jasno wynika, że cel zaciągania kredytów 
i pożyczek oraz emisja papierów wartościowych 
przez jednostki samorządu terytorialnego jest jedno-
znacznie (enumeratywnie) określony i nie może być 
modyfikowany. 

Jednocześnie z uchwały budżetowej miasta wy-
nika, że emisję obligacji komunalnych, (w kwocie 
5 760 000 zł) przeznaczono na planowany deficyt 
budżetu (w kwocie 1 890 000 zł) na spłatę zobowiązań 
wcześniej zaciągniętych (co stanowi łącznie kwotę 7 
650 000 zł) oraz na rozchody z tytułu zaplanowanych 
do udzielenia pożyczek z budżetu gminy (w kwocie 
350 000 zł).

Planowanie zatem emisji obligacji komunalnych 
na rozchody z tytułu udzielanych pożyczek z budżetu 
gminy wykracza poza obowiązujące przepisy prawa 
w tym zakresie, gdyż cel ten nie jest wskazany w art. 89 
ustawy o finansach publicznych. W tym stanie fak-
tycznym i prawnym kolegium regionalnej izby obra-
chunkowej w Zielonej Górze orzekło o nieważności 
uchwały rady miejskiej w sprawie emisji obligacji.

J.G.

Rada gminy H. zadecydowała o pobieraniu 
w 2018 r. opłaty targowej. W uchwale postanowiła 

o wprowadzeniu opłaty targowej na terenie gminy  
(§ 1). W §2 uchwały wskazała, że opłata ta jest opłatą 
dzienną oraz ustaliła wysokość opłaty targowej, różni-
cując ją w zależności od formy sprzedaży oraz miejsca 
prowadzenia sprzedaży. W uchwale radni postanowili 
zatem, że dzienna stawka opłaty targowej przy sprze-
daży na terenie targowisk gminnych wynosi:
 przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki 

i koszyka – 7.00 zł; 
 przy sprzedaży ze stoiska – 20.00 zł;

W ramach granic wyznaczonych przez przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
gminy mają swobodę ustalania obciążeń i mogą realizować własną lokalną politykę. Zatem 
aby realizować określone cele publiczne dopuszczalne jest różnicowanie wysokości stawki 
opłaty targowej. Nie może to jednak prowadzić do powstania luk w tym zakresie.

 przy sprzedaży ze stoiska z samochodem lub samo-
chodem z przyczepą lub naczepą – 27.00 zł.

W dalszej części uchwały radni zapisali ponadto, 
że przy sprzedaży poza terenem targowisk gminnych 
(np. przy cmentarzach) dzienna stawka opłaty targowej 
wynosi:
 przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki 

i koszyka – 10.00 zł;
 przy sprzedaży ze stoiska – 40.00 zł;
 przy sprzedaży ze stoiska z samochodem lub samo-

chodem z przyczepą lub naczepą – 50.00 zł.

Ustawa ściśle określa cele, na jakie 
gmina może zaciągać zobowiązania
Uchwała kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Zielonej Górze z 15 listopada 2017 r., nr 254/2017

Rada nie może zwalniać określonych 
form sprzedaży z opłaty targowej
Uchwała kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z 21 listopada 2017 r., nr 23.149.2017
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W ust. 3 cyt. §2 zawarto regulację cyt. „Uiszczona 
opłata targowa uprawnia do sprzedaży wyłącznie 
w miejscu sprzedaży, gdzie opłatę pobrano.”

W dalszej części uchwały organ stanowiący gminy 
ustalił termin płatności ww. opłaty, zarządził jej pobór 
w drodze inkasa, wyznaczając równocześnie inkasen-
tów oraz ustalając wynagrodzenie za inkaso.

Kolegium regionalnej izby obrachunkowej w War-
szawie, badając legalność ww. uchwały stwierdziło, 
że jej postanowienia naruszają powszechnie obowią-
zujące przepisy prawa. W szczególności zaś ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. Izba zauważa, że 
w myśl art.15 ust.1 tej ustawy „Opłatę targową pobiera 
się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jedno-
stek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.” 
Zaś stosownie do art. 15 ust. 2 tejże ustawy targo-
wiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowa-
dzona sprzedaż z zastrzeżeniem, że opłacie targowej 
nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub 
w ich częściach. – Jak wynika z cyt. przepisu opłata 
targowa ma charakter powszechny i pobierana jest od 
czynności sprzedaży bez względu na miejsce i formę 

dokonywania sprzedaży albo rodzaj sprzedawanych 
artykułów – podkreśliła RIO w Warszawie.

W ocenie izby sposób różnicowania stawek przy-
jęty w §2 uchwały rady miejskiej powoduje luki 
w obowiązku płacenia opłaty. – Rada nie ustaliła 
stawki opłaty dla podmiotów dokonujących sprzedaży 
w sposób inny niż wymieniony w uchwale, co narusza 
zasadę zupełności wynikającą z art. 15 ust. 1 i 2 oraz 
z art. 19 pkt 1 lit. „a” ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych – wskazało kolegium RIO w Warszawie.  
– Przykładowo może to być sprzedaż tylko z samo-
chodu lub tylko z przyczepy. W badanej uchwale 
brak określenia stawki opłaty właściwej dla tych form 
sprzedaży – wskazała izba.

Kolegium regionalnej izby obrachunkowej w War-
szawie wskazało ponadto, że rada miasta, różnicując 
stawki opłaty targowej, ustaliła je dla sprzedaży „na 
terenie targowisk gminnych” i poza terenem tych tar-
gowisk. Brak definicji „targowiska gminnego” może 
prowadzić do sytuacji, w których nie można będzie 
w sposób jednoznaczny ustalić wysokości należnej 
opłaty targowej. 

J.G.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie obniże-
nia wynagrodzenia wójta. W jej uzasadnieniu 

podała jedynie skutki finansowe swojej decyzji, 
związane z wejściem uchwały w życie. Nie odniosła 
się natomiast w żaden sposób do przyczyn dokonanej 
zmiany wynagrodzenia organu wykonawczego. Rada 
nie dokonała ani oceny pracy wójta, ani nie wskazała 
argumentów mogących uzasadniać obniżkę wynagro-
dzenia wójta. Również z protokołu sesji rady gminy 
nie wynikało, alb przeprowadzona została jakakolwiek 
debata w sprawie oceny pracy wójta.

W konsekwencji wojewoda mazowiecki stwierdził 
nieważność tak podjętej uchwały w sprawie wynagro-
dzenia wójta.

wynagrodzenie wójta ustala rada,  
musi to jednak czynić zgodnie z prawem
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 20 stycznia 2017 r., nr LEX-R.4131.1.2017.AW

Z faktu, że wynagrodzenie organu wykonawczego uchwala rada gminy nie można jednak 
wywieść wniosku, że rada ma uprawnienie do dowolnego zmieniania wynagrodzenia,  
w każdym momencie trwania kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Z ukształtowanego już orzecznictwa Sądu Najwyż-
szego – począwszy od wyroku SN z 9 czerwca 2008 r., 
sygn. akt II PK 330/07 – wynika, że obniżenie wyna-
grodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez 
radę gminy nie wymaga jego zgody. Z orzecznictwa 
wynika również, że do stosunków pracy z wyboru, 
w szczególności do zmiany wysokości wynagrodze-
nia pracownika samorządowego zatrudnionego na 
podstawie wyboru, nie stosuje się przepisów kodeksu 
pracy, w szczególności zaś jego art. 42. Dopuszczalna 
jest zatem zmiana wysokości wynagrodzenia wójta 
przez radę gminy w okresie trwania jego mandatu. 
Jednakże zmiana taka winna być uzasadniona, gdyż 
działania rady gminy powinny być oparte na prawie, 

a wszelkie działania organów władzy publicznej winny 
być umotywowane. Jak wynika z wyroku WSA w War-
szawie z 18 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 755/13 
podanie wyczerpujących motywów podjęcia uchwały 
w przedmiocie obniżenia wynagrodzenia wójta ma 
tym większe znaczenie, iż tego typu rozstrzygnięcie 
wywiera daleko idące skutki prawne w sferze stosunku 
pracy, który dodatkowo w tym zakresie jest ukształto-
wany jednostronnie. Zatem brak uzasadnienia takiej 
uchwały bądź posłużenie się jedynie ogólnikowymi 
stwierdzeniami na poparcie podjętego rozstrzygnięcia, 
naraża samorządowy organ uchwałodawczy na zarzut 
arbitralności, podjęcia „decyzji politycznej”, oderwa-
nej od rzeczywistej oceny pracy wójta. 

Każda decyzja pracodawcy wobec pracownika, 
dotycząca jego wynagrodzenia, powinna być rzetel-

nie uzasadniona, aby pracownik był chroniony przed 
dowolnością rozstrzygnięć płacowych pracodawcy. 
Zatem obniżenie wynagrodzenia wójta może być 
uznane za nienaruszające prawa jedynie w sytuacji, 
gdy rada wykaże w sposób wyczerpujący, posługując 
się obiektywną argumentacją, że jej decyzja nie jest 
oderwana od rzeczywistej pracy wójta.

W ocenie wojewody uchwała została podjęta także 
z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 14 ustawy o samo-
rządzie gminnym. Jak bowiem wynika z protokołu sesji 
rady gminy uchwała została przegłosowana w głosowa-
niu tajnym. Tymczasem głosowanie tajne jest możliwe 
tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi. Żaden przepis 
nie wskazuje natomiast, że głosowanie nad ustaleniem 
wynagrodzenia wójta ma odbyć się w sposób tajny.

J.G.

Rada nie ustala odległości 
pomiędzy ulicznymi śmietnikami
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego 
z 31 października 2017 r., nr P-II.4131.2.236.2017

W regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie rada określa m.in. warunki roz-
mieszczania pojemników na odpady na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. 
W żadnym razie przepis ten nie upoważnia rady gminy do ustalania, w jakiej odległości od 
siebie uliczne kosze powinny być instalowane – uznał wojewoda podkarpacki.

Rada miejska w O. uchwaliła regulamin utrzymania 
czystości i porządku. W § 11 tego regulaminu 

znalazły się przepisy wskazujące konkretne odległości 
pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicz-
nych i w parkach, a także miejsca lokalizacji koszy na 
przystankach autobusowych.

Wojewoda podkarpacki stwierdził, że § 11 regula-
minu w sposób istotny narusza obowiązujące przepisy 
prawa, w szczególności zaś art. 4 ust. 1 i 2 ustawy  
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289).

Zgodnie z tym przepisem, w regulaminie powinny 
znaleźć się zapisy co do rodzaju i minimalnej pojemno-
ści pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach 
publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemni-
ków i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym. W żadnym przypadku 
ustawodawca nie wskazał uprawnienia dla rady do 
określenia odległości pomiędzy poszczególnymi po-
jemnikami, znajdującymi się na drogach publicznych.

Zwrócić należy uwagę, że obowiązek wyposa-
żenia nieruchomości w pojemniki służące do zbie-
rania odpadów komunalnych oraz ich utrzymanie 
w odpowiednim stanie sanitarnym, wynikają z art. 5 
ust. 4 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Nie sposób uznać, by rada gminy była upo-
ważniona do nałożenia na zarządcę drogi obowiązku 
umiejscowienia pojemników w określonej odległości. 
Ponadto brak jest kompetencji dla rady do określenia 
konkretnego miejsca lokalizacji koszy na przystankach 
komunikacyjnych.

Wojewoda podkarpacki wskazał także, że w orzecz-
nictwie sądów administracyjnych panuje ugruntowany 
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Rada gminy w P. uchwaliła wysokość ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków ochotniczej straży po-

żarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym 
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną albo gminę.

Jako podstawę prawną uchwały rada gminy wska-
zała art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., 
poz. 736 ze zm.).

W uchwale radni zapisali, że ekwiwalent pieniężny 
przysługuje członkom ochotniczej straży pożarnej 
w kwocie: 24,00 zł za każdą godzinę udziału w działa-
niu ratowniczym (pkt 1);  12,00 zł za każdą godzinę 
udziału w działaniach ratowniczych o charakterze 
zabezpieczenia imprezy publicznej zapewniającego 
ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska (pkt 
2); 12,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub gminę (pkt 3).

Wojewoda warmińsko-mazurski, badając uchwałę 
rady gminy w trybie nadzorczym wskazał po pierw-
sze na brzmienie art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej. – Z przepisu tego wynika, że 
członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

pogląd, że rada gminy nie może jeszcze raz regulować 
materii uregulowanych w obowiązujących ustawach, 
a uchwała zawierająca takie unormowania, jako istot-
nie naruszająca prawo, winna być uznana za nieważną 
w części, w jakiej zawiera takowe regulacje. Ponadto 
powtórzony przepis ustawy będzie interpretowany 
w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co 
może w istocie prowadzić do całkowitej lub częściowej 

zmiany intencji prawodawcy. Uchwała organu stano-
wiącego jednostki samorządu terytorialnego, będąca 
aktem prawa miejscowego, jest jednocześnie źródłem 
powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej 
Polskiej na obszarze danej jednostki, musi więc re-
spektować unormowania zawarte w aktach prawnych 
wyższego rzędu.

J.G.

Strażak zabezpiecza imprezę ochotniczo
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z 17 listopada 2017 r., nr PN.4131.325.2017

Gmina nie może przyznać członkom ochotniczej straży pożarnej ekwiwalentu  
pieniężnego za uczestnictwo w zabezpieczaniu imprezy publicznej – uznał wojewoda 
warmińsko-mazurski. W jego ocenie bowiem czynności związane z zabezpieczaniem 
takiego wydarzenia nie mieszczą się w definicji działania ratunkowego.

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość 
ekwiwalentu ustala rada w drodze uchwały – wskazał 
wojewoda. Organ nadzoru wyjaśnił też, że z zacyto-
wanego przepisu wynika, że rada gminy uprawniona 
jest jedynie do uregulowania uchwałą ekwiwalentu 
pieniężnego, przysługującego członkom ochotniczej 
straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym 
lub szkoleniu pożarniczym.

Organ nadzoru przypomniał także, że zgodnie 
z definicją zamieszczoną w art. 2 pkt 2 ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej, przez działania ra-
townicze rozumieć należy każdą czynność podjętą 
w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowi-
ska, a także likwidację przyczyny powstania pożaru, 
wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejsco-
wego zagrożenia. W konsekwencji wojewoda uznał, 
że czynności związane z zabezpieczaniem imprez 
publicznych nie mieszczą się w definicji działań 
ratowniczych, ani też nie można ich utożsamiać ze 
szkoleniem pożarniczym. 

Dlatego też wojewoda uznał za nieważne postano-
wienia uchwały rady gminy, przyznające członkom 
ochotniczej straży pożarnej ekwiwalent pieniężny za 
udział w zabezpieczaniu imprezy publicznej.

Dodatek opracował: Jakub Gortyński
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