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POSTANOWIENIE

Dnia 17 lutego 2015 roku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II

w składzie następującym:

Przewodnicząca Sędzia WSA Barbara Rymaszewska

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2015 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie

na bezczynność Burmistrza Miasta Brzeziny

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

postanawia:

1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

w Łodzi;

2. zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Łodzi - stronie skarżącej Stowarzyszeniu Obrona Zwierząt z siedzibą w

Jędrzejowie kwotę 100 (sto) złotych, uiszczoną tytułem wpisu sądowego,

zaksięgowaną w dniu 18 grudnia 2014 roku pod póz. 4884.

Na oryginale właściwy podpis
Za zgodność z oryginałem

są:
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UZASADNIENIE

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie zaskarżyło do sądu

administracyjnego bezczynność Burmistrza Miasta Brzeziny w przedmiocie

udostępnienia informacji publicznej. Do skargi załączono dowód uiszczenia wpisu

sądowego od skargi.

Pismem z dnia 14 stycznia 2015r. strona skarżąca cofnęła skargę oświadczając,

że uzyskała żądaną informację publiczną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

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

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012r, póz. 270 ze zm., w

skrócie P.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę, a 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.

Cofnięcie skargi oznacza rezygnację strony z kontynuowania postępowania

sądowoadministracyjnego. Sąd ma obowiązek uwzględnienia cofnięcia skargi, jeżeli

żądanie strony skarżącej w tym zakresie nie jest niedopuszczalne w świetle

uregulowania przepisu art. 60 P.p.s.a.

W niniejszej sprawie strona skarżąca oświadczyła, że otrzymała żądaną

informację publiczną, wobec czego sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne

Stosownie natomiast do art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o

umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o

umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2

P.p.s.a.). Z kolei przepis art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a. stanowi, iż sąd z urzędu zwraca

stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 P.p.s.a. sąd orzekł, jak w sentencji.

O zwrocie wpisu sądowego od skargi sąd orzekł w pkt 2 postanowienia, na

podstawie art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a.
y podpis

Za zgodność z oryginałem


