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 Wojewódzki Sąd Administracyjny 
 w Warszawie 
 ul. Jasna 2/4 
 00–013 Warszawa 
 
  

sygn. akt: IV KO 39/14 
znak: Tram/Tarchomin/43/2014 
 
 
Dotyczy:  postępowania w sprawie rozstrzygnięcia odwołań od decyzji nr 476/OŚ/2013 Prezydenta m.st. 
Warszawy z dnia 24 maja 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „budowa linii 
tramwajowej na Tarchomin, na odcinku od Trasy Mostu Północnego do pętli tramwajowej Winnica, wraz z 
rozbudową ul. Światowida, polegającą na dobudowie drugiej jezdni na odcinku od ul. Projektowanej do ul. 
Dzierzgońskiej oraz budowie dwóch jezdni na odcinku od ul. Dzierzgońskiej do ul. Modlińskiej, w dzielnicy 
Białołęka m.st. Warszawy”. 
 
Wysoki Sądzie ! 
 
 Dziś (04 kwietnia 2014 r.) zapoznałem się z aktami zgromadzonymi w sprawie. Nie 
ulega wątpliwości, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie (dalej SKO) 
złożyło pismo ustosunkowujące się do wniesionej skargi 31 marca 2014 r. 
 
 Ponadto z akt sprawy wynika również fakt niebywałego lekceważenia terminów 
KPA przez SKO. 
 
 SKO podjęło czynności w sprawie rozstrzygnięcia odwołań od decyzji nr 
476/OŚ/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2013 r., dopiero po wniesieniu 
przeze mnie skargi do Wysokiego Sądu, którą to skargę Wysoki Sąd przekazał do SKO 
listem poleconym odebranym przez SKO w dniu 24 lutego 2014 r. (k. 11 akt sprawy). 
 
 Z teczki dostarczonej przez SKO do tutejszego Sądu, a opisanej sygnaturami: 
KOC/4553/Oś/13 oraz IV SAB/WA 77/14, wynika że pierwsze czynności w sprawie od-
wołań od decyzji nr 476/OŚ/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2013 r. 
SKO podjęło w dniu … 13 marca 2014 r. lub w okresie bezpośrednio poprzedzającym 
ten dzień. Wnioskuję to na podstawie treści pism, które SKO sporządziło w dniu 13 
marca 2014 r. i przesłało? do: skarżących decyzję Prezydenta m.st. Warszawy (2 pi-
sma, dla celów porządkowych oznaczam je jako pismo nr 1 i pismo nr 2), Biura Ochrony 



Środowiska m.st. Warszawy (1 pismo – oznaczam je nr 3) oraz wg rozdzielnika (1 pi-
smo – oznaczam je nr 4). W pismach nr 1 i nr 2 skierowanych do skarżących decyzję 
Prezydenta m.st. Warszawy zawarte są wezwania do usunięcia braków formalnych od-
wołań (brak podpisów). W piśmie nr 3 skierowanym do Biura Ochrony Środowiska m.st. 
Warszawy zawarte jest wezwanie do uzupełnienia akt sprawy. 
 
 Zważywszy na to, że wszelkie odwołania od decyzji nr 476/OŚ/2013 Prezydenta 
m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2013 r. wraz z wyjaśnieniami Prezydenta m.st. War-
szawy zostały przekazane SKO w dniu 26 lipca 2013 r., to stwierdzenie braków formal-
nych  w pismach przesłanych do SKO powinno nastąpić w ciągu np. 2 tygodni od daty 
doręczenia akt do SKO, tj. do połowy sierpnia 2013 r. Tymczasem SKO stwierdza te 
braki po ponad 7 miesiącach od daty wpływu sprawy do SKO. A ponieważ w aktach z 
SKO brak jest jakichkolwiek innych pism, postanowień, orzeczeń itp., to należy przyjąć 
że SKO nie podejmowało w sprawie rozpatrywania odwołań żadnych czynności. 
 
 W piśmie nr 4 SKO, rozesłanym wg rozdzielnika, datowanym także na 13 marca 
2014 r., zawarta jest informacja, ze rozpatrzenie sprawy przez SKO nie jest możliwe w 
terminie przewidzianym w art. 35 KPA (tj. do 26 sierpnia 2013 r.) i na podstawie art. 
36.1 KPA, SKO wskazuje termin załatwienia sprawy do dnia 31 maja 2014 r. tj. w termi-
nie ponad 10 miesięcy od daty zawiśnięcia sprawy przed SKO (gdyby sprawa była zała-
twiana w SKO w terminach zbliżonych do terminów przewidzianych w KPA, to jej rozpa-
trzenie przez SKO powinno nastąpić w ok. 3-4 miesiące od daty zawiśnięcia w SKO). 
 
 Co robiło SKO od 26 lipca 2013 r. w sprawie odwołań od decyzji nr 476/OŚ/2013 
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2013 r. do 24 lutego 2014 r. pozostaje py-
taniem retorycznym. 
 
 Mając na uwadze całokształt rozpatrywania przez SKO sprawy odwołań od decyzji 
nr 476/OŚ/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2013 r., w tym w szczegól-
ności niedochowanie terminu nadesłania do Sądu odpowiedzi na Moją skargę, którą 
SKO otrzymało 24 lutego 2014 r. (k. 11), na podstawie art. 55 prawa o postępowaniu 
przed Sądami Administracyjnymi, po wyczerpaniu przesłanek zawartych w art. 54.2 
p.p.s.a., składam wniosek o nałożenie na SKO kary grzywny w adekwatnej wysokości. 
 
 Jednocześnie proszę Wysoki Sąd o jak najszybsze odesłanie do SKO wszystkich 
akt sprawy odwołań od decyzji nr 476/OŚ/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 
maja 2013 r. (np. tomy dołączone do teczki akt z SKO nie muszą być ogóle w posiada-
niu Wysokiego Sądu, aby Sąd mógł orzekać w sprawie uznania mojej skargi za zasad-
ną), pozostawiając w aktach IV KO 39/14 kserokopię pism zawartych w teczce otrzy-
manej przez Wysoki Sąd z SKO (maksymalnie 15 kart). W ten sposób SKO nie będzie 
mogło mieć wymówki, że nie może orzec w sprawie odwołań od decyzji nr 476/OŚ/2013 
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2013 r., bo akta sprawy są w Sądzie Admi-
nistracyjnym i SKO ma związane ręce postępowaniem Sądu. 
 
 Na podstawie art. 39 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektro-
niczną na adres: wojtum@gazeta.pl . 
 
 
 

                   Wojciech Tumasz 


