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Nowelizacja obowiązuje z jednodniowym 
vacatio legis, a dotyczy przepisów ustawy 
o odpadach, które weszły w życie miesiąc 
wcześniej.

Ekspresowe 
zmiany 
w gospodarce 
odpadami 

NOWE PRAWO >I3

Odpłatne udostępnianie mieszkańcom szkolnych 
obiektów sportowych na cele uprawiania sportu 
i wychowania fizycznego podlega zwolnieniu 
z VAT.

Udostępnianie 
obiektów 
sportowych 
zwolnione z VAT

PODATKI >I4-5

Ustalając przysługujące radnemu diety, rada powinna 
mieć na uwadze zakres wszystkich stawianych przed 
nim zadań – orzekł sąd. 

Pieniądze 
dla radnych 
za rozmowy 
z mieszkańcami
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TEKSTY Z DODATKU DOSTĘPNE

w wersji 
elektronicznej 
na:

◊

rp.pl/administracja

Teresa Siudem
redaktor prowadząca
teresa.siudem@rp.pl
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Data powinna zostać ustalona przez organy administracji publicznej w toku 
prowadzonego postępowania, przy udziale strony, i nie może być 
domniemywana.

DAWID MIELCARSKI 

Spółka prowadziła działalność w zakresie przetwarzania odpa-
dów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne. 
Działalność prowadzona była w oparciu o pozwolenie sektoro-
we – pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem 
wymagań przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie odpa-
dów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów (wydane na po-
stawie art. 181 ust. 1 pkt 4 ustawy z  27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska). 

W toku kontroli prowadzonej przez organy administracji 
publicznej (ochrony środowiska), w drodze oględzin, ustalono, 
że w związku z rozbudową instalacji zwiększyła ona moc prze-
robową. Organy prowadzące kontrolę uznały, że zwiększenie 
mocy przerobowej instalacji spowodowało, iż winna ona być 
kwalifikowana jako instalacja wymagająca uzyskania pozwole-
nia zintegrowanego (w związku z treścią załącznika do rozpo-
rządzenia ministra środowiska z  27 sierpnia 2014 r. w sprawie 
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczysz-
czenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środo-
wiska jako całości). 

W związku z powyższym, organy uznały, że zasadnym jest 
stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia sektorowego. W toku 
prowadzonego postępowania administracyjnego, co do daty 
zwiększenia mocy przerobowej instalacji, organy oparły się na 
oświadczeniu podmiotu kontrolowanego, złożonym na etapie 
prowadzonej kontroli, iż zwiększenie mocy przerobowej insta-
lacji nastąpiło z początkiem miesiąca, w którym dokonano 
oględzin instalacji, w toku prowadzonej kontroli. Oświadczenie 
reprezentanta kontrolowanej spółki nie wskazywało jednak na 
konkretną, dzienną, datę, w której nastąpiło zwiększenie mocy 
przerobowej instalacji. Data dzienna zwiększenia mocy insta-
lacji nie została również ustalona w toku właściwego postępo-
wania administracyjnego, prowadzonego w sprawie stwierdze-
nia wygaśnięcia pozwolenia sektorowego.

Organ I instancji wydał decyzję, w której stwierdził wygaśnięcie 
całości pozwolenia sektorowego posiadanego przez spółkę. Po 
rozpoznaniu odwołania wniesionego przez spółkę, minister śro-
dowiska (obecnie, od 15 listopada 2019 r., minister klimatu) 
uchylił decyzję organu I instancji i stwierdził wygaśnięcie pozwo-
lenia sektorowego w części dotyczącej odpadów niebezpiecznych.

Decyzja ministra została zaskarżona przez spółkę do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA wyro-
kiem z 28 stycznia 2020 r. uchylił w całości decyzję ministra. 
W uzasadnieniu wyroku sąd w całości przychylił się do argu-
mentacji skargi, iż w przypadku wydania decyzji ograniczają-
cych lub odbierających uprawnienia, należy ustalić konkretną 
datę, w której spełniły się przesłanki ograniczenia lub odebra-
nia takiego uprawnienia. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
podkreślił przy tym, że data ta powinna zostać ustalona przez 
organy administracji publicznej w toku prowadzonego postę-
powania, w szczególności przy udziale strony postępowania 
i nie może być domniemywana.

Sąd w pełni zaakceptował argumentację skarżącej spółki, iż 
ustalenie konkretnej, dziennej, daty wygaśnięcia jej uprawnie-
nia jest istotne w kontekście ewentualnych konsekwencji ad-
ministracyjnoprawnych związanych z utratą pozwolenia sekto-
rowego. Konsekwencje te obejmują ryzyko naliczenia podwyż-
szonej opłaty za korzystanie ze środowiska, jak również 
wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za gospodaro-
wanie odpadami bez wymaganego zezwolenia. Zgodnie bowiem 
z aktualnie przeważającym w orzecznictwie sądów administra-
cyjnych poglądem, decyzje stwierdzające wygaśnięcie pozwoleń 
mają charakter deklaratoryjny, nie konstytutywny. Oznacza to, 
że decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wywiera 
skutek nie tylko „na przyszłość”, od dnia wydania decyzji osta-
tecznej stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia, lecz również 
„wstecz”, od dnia spełnienia przesłanki wygaśnięcia pozwole-
nia. W konsekwencji – strona może prowadzić działalność przez 
kilka lat, nie zdając sobie sprawy z tego, iż prowadzi ją bez 
wymaganego prawem pozwolenia administracyjnego. Z tego 
względu, wskazanie  w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie da-
nego pozwolenia konkretnej, dziennej daty, wygaśnięcia 
uprawnienia, ma dla strony fundamentalne znaczenie. 
Sygnatura akt: IV SA/Wa 1918/19

POZWOLENIA SEKTOROWE

W decyzji trzeba wskazać 
dzień wygaśnięcia uprawnienia

Dawid 
Mielcarski
Adwokat, Andersen Tax & Legal 
Srokosz i Wspólnicy sp.k. 
w Katowicach

Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie jest w pełni uzasadnione, biorąc w szczególności 
pod uwagę zasady ogólne postępowania administracyjnego – 
zasadę praworządności (art. 6 Kodeksu postępowania 
administracyjnego) oraz zasadę prawdy obiektywnej (art. 7 
K.p.a.), jak również zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść 
strony (art. 81a § 1 K.p.a.).
W każdym postępowaniu administracyjnym, którego przedmio-
tem jest ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, organy 
administracji publicznej winny precyzyjnie ustalić datę, w której 
strona traci uprawnienie lub doznaje jego ograniczenia. 
Okoliczność ta jest szczególnie ważna w przypadku decyzji 
stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na prowadzenie 
działalności związanej z gospodarką odpadami. Skoro 
wygaśnięcie pozwolenia następuje „wstecz”, po kilku latach 
prowadzenia działalności, może się okazać, że dany podmiot 
prowadził ją de facto bezprawnie, co z kolei powoduje ryzyko 
poniesienia kar administracyjnych.
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