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ODPIS

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 8 marca 2016 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Kubę

po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 r.

na posiedzeniu niejawnym sprawy

ze skargi Stowarzyszenia Obrony Zwierząt

na bezczynność Wójta Gminy Szydłowo

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 4 stycznia 2015 r. o udzielenie informacji

publicznej

postanawia

- umorzyć postępowanie -

Na oryginale właściwe podpisy
Za zgodność z oryginałem

owska

sądowy



Sygn. akt II SAB/Wa 110/16

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 21 stycznia 2016 r. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt wniosło do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Wójta

Gminy Szydłowo w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 4 stycznia 2015 r. o udzielenie

informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania własnego gminy

w zakresie „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., póz. 856 ze zm.)

Następnie, pismem z dnia 25 lutego 2016 r. strona skarżąca cofnęła skargę.

Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu

przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., póz. 270 ze zm.), skarżący może

cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za

niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie

w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu, cofnięcie skargi w niniejszej sprawie jest dopuszczalne, gdyż nie

zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 60 powołanej ustawy, a tym samym jest ono

skuteczne i wiąże Sąd. W przedmiotowej sprawie organ uwzględnił żądanie strony

skarżącej.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art.

161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Na oryginale właściwe podp:;:
Za zgodność z oryginałem


