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Dy ~ktor-a

Dt partame ntu
Age ncj.

1.J z'al ań

O,legowanych

H.estru kl u ł")'lJIcji

I

Modnn .....j ' RolnIcI'"

Szanowny Panie Dyrdrorze,
W od""wiedzi na pismo z dnia 24 lipca 2019 r., znak; DDD_ WDS.65150. 15,2019 ,IB, dotyc7... ce
pojawiąjących

si~

wąlpliwoś<::i

w

zakresie

Kwalifikowalnośei

przylącly

wodociągowych

i kanalizacyjnych w ramach operacji tyP" .,Gospodarka wodoo-ściekowa" poddzialani. "W'plI",ie
inwestycji

związanych

z

tworz~iem,

infrastruktury, w tym inwes1ycji w

rozbudową

ulepszaniem lub

.nergi~ odnawialną

iw

OS7.c~dzani.

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lala 2014-2020 Z uwagi na

podj~tą

wszystkich rodzaj6w malej
energii" obj~tcgo Programem
uchwal,

Sądu

N.jwy:!3zego

zdnia 22 eZ.N'ClI 2017 r.• ygn , akt lJl SZP 2/16, Ministerstwo Rolnielwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)
przed!lawia nast~pująee informacje.
Zgodnie z an. I pkl I Iii. a ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. O
(Dz. U. z 2019

T,

poz. 825).

Sąd

N.jwy:!3zy jest organem

.prawowama wymi.", oprawiedliwo!ci przez upewnieni.

władzy sądowniczej,
~godności

s~d6w

odwoł.wczych

oraz podejmowanie uchwal rozstrzygających ... gadnienia prawne ,

i

wojskowych

przez

Najwytszym

powolanym do

z prawem i

orzecznictwa

powszechnych

sądów

Sądzie

jednoiiiości

ro~poznawanie

środk6w

w ustawi.

z dnia

17 listopada 1%4 r _ Kodeks post~powania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, Z p6tn . un.)
O uchwałach Sądu Najwy:!3zego mowa jnt w ano 390 i ano 398" , Pierwszy z pr.<ywolanych pr~episów
dotyczy motliwości przedstawienia Sądowi Najwy:!3zem~ do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego
bud"4cego powa:!.ne
prawnego przez

wątpliwości,

kt6re powstalo przy rozpoznawaniu apelacji, czyli zadania pytania

sąd rozpoznający apelacj~.

Uchwala

Sądu

Najwytszego

roZSlrzygająca

zagadnienie

wiąu

prawne

w danej sprawie. Natomiast drugi z pl"lywolanych przepisów dotyny

przehunia przet Sąd Najwy:t$ty w ,klad!i.
kasacyjnej) zagadnienia prawnego

bud:eącego

rowrzygnięcia

,kargi kasacyjnej do

powiększonego sk ładu Sądu

2W}'kłym

składzie wlaściW)"m

wątpliwoki

do rolpoznania skargi

powstalcgu prry rozpoznawaniu

składowi

Sądu

NajW)":t$""go. Uchwala

NajW)"tszcgo jest w danej sprawie wią:!:ąca.

dotyczyło

sprawie, tj. w ,prawie, której
Sądu

powato.

powiększonemu

Z poW)":t$Z)'ch przepisów W}'ni"a, Ze

z uwagi na autorytet

(w

motliwości

uchwały Sądu

ugadnie"ic prawne
uchwały

NajW)":t$""go

mają

te

Najwy:t$zcgo

budzące

wpryw na

wiątą

powa:!ne

jedynie w danej

wątpliwości .

stosowaną W)"kladni~

Jednaku

pmwa

ta",,~

w innych spmwach rozpoznawanych przez IJldy.
Nalety takte

2. zgadnie z art. 87 § I ustaW}' z dnia 8 grudnia 2017 r. o

uchwały poełnego składu Sądu

N.jwytsrym,

chw i lą

izby. z

zauwatyć.

uZ)',kują

ich podjo;cia,

N.jwytszego.

składu polączonych

izb oraz

~dzi6w

moc zasad prawnych . Sklad 7

moZ.

Sądzie

składu całej
postanowić

O nadaniu uchwale mocy zasady prawnej. Analogiczna regulacja byl. wart. 61 § 6 popl"lednio
obowiązującej

z

późn.

ustawy z dnia 23 listopad. 2002 r. O Sądzie Najwytszym (Dz. U.

2016 r. poz. 1254.

un.). Co pmwda ustawodawca nie okrd la wproSt co omacza nadanie uchwale mocy zasady
poś<e<!nio

prawnej, niemniej wynika to
Sądzie

8 grudnil 2017 r. O
Najwytszym).

Uchwały,

Podkreślić

o Sądzie

podjęta

dzień podj~cia
Nąjwyzsrym .

.o;dziów mógl
~e

I""lal1owić

wykładnia

została podj~la

Sądu

MR iRW w

NajW}'tsztgo

s~ziów.

w s_ladzie 3

świetle

uchwał obowiązywała

przepisów tej ustawy, w

Pogląd

kwalifikowalnośc;

Odmienne stanowisko w tym

ustawa z dnia 23 listopada 2002 r.

odniesitni~

do

dr~giej

z

~chwał. skład

o nadaniu jej mocy zasady prawnej. kdnakte z sentencji tej

one

wpływ

dotyczyły.

na orzeeznictwo

z przywołanyd, uchwal jest nOWSza i zapadla w
opierać właśnie

uk~!ie

w .kład,ie 7 s~dz i 6w.

Iylko w danych ,prawach. których

wywierają

sądy ol"lekają<e

Najwyts""go z dnia 13 wl"ldnia 2007 r.•

nie zo'tal, jej nadana moc zasady prawnej. Zatem pod

uchwały wiązały

przesłank~

tatem wszystkie

Najwytszegu z dnia 22 czerwca 201 7 r. sygn. akl Ul SZP

Sądu

przedmiotowych

W

wiątą

Sąd!i.

w innych sprawach .

byla oparta na uchwale

wskazane w uchwl le

2116. w kt6ra zostala
Na

NajW)'Ż'Zego

naloty, te dotychczasowa

,ygn . akt Hl CZP 79/07, kl6ra
zostało

od zasady prawnej (art. 88 ustawy! dnia

kt6rym nadano moc zasady prawnej

pr.!yłącry wodociągowych

zakres;.

odstąpienia

z trybu

Najwyzszym, art. 62 ustawy t dnia 23 listopada 2002 r. O

w danej sprawie oraz składy Sądu

wynika,

7.

sąd6w,

składzie

względem

Jednaku ze

przy czym

7 stdzi6w,

uchwały

"onnatywnym ww.

względu

na autorylet

uwzględniając

przyjąć

7

nakty. ze

Sądu

fakt. 2e druga
sądy ~dą się

na tej uchwale.

W)"ratony w uchwale

Sądu

Najwytszego z dnia 22 c""","·ta 2017 r.

do rewizji stanowish MRiR.W w zakresie

i kanalizacyjnych niemniej jednak uniana
nalet)', 1.. zmi.na

podejścia

mogłaby

traktowaniu wnystldch beneficjentów

podejścia

np.

kWlliftkowalności prry\ąClY wod.-.ciągowych

nie jell obli gatoryjna.

skutkować

realizujących

mógłby stanowić

Jednoc""śnic podk~ślić

podniesieniem zal"lutów o nierównym

operacje typu ..Gospodarka

wodno-ściekowa"'

w mmach

podd~iałanil poddziałanie "Wspąrcie

ro~budową

wszystkich rodzaj6w

małej

inwestycji

związanych

infrasttuktury, w tym

z tworzeniem, ulepszaniem lub

inwest~cji

w energit

odnawialną

i w os~ie energii" objo;lego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lala 2014-.2020.
Mając

powytsze

rui

uwadze, zdaniem MRiRW dotychco:as

przyjęte stanowisł:o

wyraton.

w piimie z dni. 13 maja 2009 r., znak: ROWlwslarl21J1112l295 1/09 (podtrzymane w pi!mie z dnia
11 pafdziemika 2016 r., znak: ROW.WT1.S04.26.2016), które funkcjonuj.ce w obe>:nic
okresie progmmowania, w mmach którego

zo'lały

jut zrealizowane,

są

trwającym

realizowane jak rowniet będą

jeszcze realizowane operllcje z zakresu gospodarl:i wodno-!ciekowej przy jednoczesnym braku jego
kwestionowania przez beneficjentów, ... morządy województw jak rownict Komisję
być

podtrzymane.

Paweł Ściański

z·ca Dyrektora

Europejską

winno

