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Wojew6dzki Sqd Administracyjny
wWarszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
WYDZIAt Ill
tel. (22) 553-70-70 , 553-70-71, 553-78-86

Dnia 30 lipca 2014r.
Sygn. akt Ill SA/Wa 2717/13
W odpowiedzi nalezy podac
sygnatur~ akt Sq_du

Stowarzyszenie Mieszkanc6w ,Grunt to
Warszawa"
ul. Ciofka 19/25
01-442 Warszawa

Zawiadomienie o rozprawie
stawiennictwo nieobowictzkowe
W wykonaniu zarzq_dzenia z dnia 30 lipca 2014 roku sekretariat Wojew6dzkiego
Sctdu Administracyjnego Wydziat Ill zawiadamia o posiedzeniu Sq_du , kt6re odb~dzie
si~

dnia 26 wrzesnia 2014 r. o godz. 9:30 , Sala C w sprawie ze skargi Barbary

R6:Zewskiej i Stowarzyszenia Mieszkanc6w ,Grunt to Warszawa" na uchwat~ Rady
Miasta St. Warszawy z dnia 7 marca 2013 w sprawie okreslenia terminu, cz~stotliwosci
i trybu uiszczania optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nr zaskarzonego
aktu : Ll/1499/20 13 ) .
Cel posiedzenia: rozprawa
/1

W zafctczeniu kserokopia odpowiedzi na

skarg~

z dnia 23.1 0.2013r.

Ks ..ol'"

POUCZENIE
1. Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje rozpoznania sprawy .
2. W sprawach , w kt6rych skarg~ oddalono, uzasadnienie wyroku sporzqdza si~ wylqcznie na wniosek strony zgloszony w
terminie siedmiu dni od dnia ogloszenia wyroku albo dor~czenia odpis u sentencji wyroku (art. 141 § 2 P.p.s.a.), przy
czym oddanie pisma w polskim u rz~dzie pocztowym lub polskim urz~dzie konsularnym jest r6wnoznaczne z
wniesieniem go do Sqdu (art. 83 § 3 P.p.s.a.). Zgloszenie wniosku o sporzqdzenie uzasadnienia wyroku po uplywie
tego terminu , jak r6wniez zlozenie wniosku przed ogloszeniem wyroku , sq czynnosciami bezskutecznymi. Zgloszenie
wniosku o sporzctdzenie uzasad nienia wyroku stanowi warunek zaskarzenia orzeczenia Sqdu pierwszej instancji.
Wniosek ten pod leg a op{acie kancelaryjnej w kwocie 100 zl dokonywanej przy zg/oszeniu wniosku . Oplat~ wnosi s i ~ w
kasie Sqdu , bqd:Z na rachunek bankowy Sqdu : 96 1010 1010 0078 1022 3100 0000. W przypadku nieoplacenia
powyzszej kwoty , wszczyna si~ post~powanie egzekucyjne. Wskazanej oplaty nie ponoszct osoby zwolnione od
koszt6w sqdowych .
3. W razie uwzgl~dnienia skargi Sqd sporzqdza i dor~ cza z urz~du wyrok z uzasadnieniem kazdej ze stron .
4. Stosownie do art. 210 § 1 P.p.s.a. strona traci uprawnienie i:qdania zwrotu koszt6w, jezeli najp6zniej przed zamkni~ciem
rozprawy bezposrednio poprzedzajqcej wydanie orzeczenia nie zglosi wniosku o przyznanie naleznych koszt6w .
5. Strony i ich przedstawiciele majq obowiqzek zawiadomic Sqd o kazdej zmianie swego zamieszkania lub siedziby . W razie
zaniedbania tego obowictzku pismo sqdowe pozostawia si~ w aktach sprawy ze skutkiem dor~czen i a , chyba ze nowy
adres jest Sqdowi znany.
6. Akta sq udost~pn i ane stronom w Sekretariacie lnformacji o Sprawach .
7. Akta sprawy w okresie 7 dni bezposrednio poprzedzajqcych termin rozprawy udost~pniane sq s~dziom orzekajqcym w
sprawie. Z tego tez powodu , strony i pe/nomocnicy stron proszeni set o kontakt telefoniczny z sekretariatem wlasciwego
wydzialu orzeczniczego w celu ustalenia mozliwosci zapoznania s i ~ z aktami sprawy w okres ie bezposrednio
poprzedzajqcym rozpraw~.

WSNzaw.2 (zaw. o rozprawie)
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