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Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku doręcza skarżącemu odpis wyroku
z dnia 29 pażdziernika 2019 r. wraz z uzasadnieniem.
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0d powyzszego wyroku przysługuje skarga kasaclna do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
terminie 30 dni od daty
doręczenia ozeczenia z uzasadnieniem, za pośrednictwem tutejszego Sądu, Skarga (asjcyj na zlożona po upływie tego terminu

zostanie odrzucona (ań. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o póstępowańiu przed'Śądami aomińistracylnymi;tl.
oz.u. z
2018 r,, poz.1302 zpózn, zm,, zwanej dalej ,,p.p.s.a.'').
Skarga kasacYjna, Pod rygorem odrzucenia, powinna być spoaądzon a pżez pełnomocnika będącego: adwokatem lub radcą prawnym,
albo doradcąPodatkov,rym - w sprawach obowiązków podatkowych icelnych'oraz w sprawaĆh Ógzixucli administracyjnej
iwiązanejz
tYmi obowiązkami albo rzecznikiem patentov,lym - w sprawach własnościprzemysłowej. Skarga kisacyjńa
sporządzoń, prrer. podmlot
nieuprawniony będzie odrzucona bez mefiorycznego rozpoznania.

WPis od skarg kasacylne1
uiŚciĆ gotówką do Kasy Wojewódzkiego Sądu Adminisiracyjnego w Białymstoku lub na rachunek
l9!9Ż_y
bankowY tego Sądu Nr 07 'l010104900414122310,00000, wskazując tytuł wpłaty Óraz sygnaturę ikt
ąowycn. wp6 od skargi kasacyjnej
wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniejjednak niż100 d;
W toku postępowania strona moŻe wnieŚĆ o przyznanie prawa pomocy obejmującego częściowe lub całkowite zwolnienie
od kosztów
sądovr'Ych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego luu ńcznit<a patentowego. Wniosek
o przyznanie prawa
PomocY wolnY jest od oPłat sądowych i powinien być złożony na urzędowym formularzu dostępnym w wojewódzkich sądach
administracYjnYch, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, urzędach gmin, a titZe-w lnternecie pod adósóm: htip;l/www.nsa.qov,pi(art.

243 - 246 i arl, 252 § 2 p.p.s.a.).
Ustanowienie adwokata, radcY Prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocyjest równoznaczne
z udzieleniem pełnomocnictwa.

Skonie PrzYsługuje zaŻalenie na postanowienie w przedmiocie kosziów sądowych, jezeli nie składa środkaodwoławczego
co do istoty
sPraWY. ZaŻalenie wnosi się za poŚrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w terminie z
1jeomiu; oni oó
dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia, Zażalenie w przedmiocie kosztów sąoowycn wolne jesi od opłat;
Strona i jej Pzedstawiciel ma obowiązek zawiadomić Sąd o każdej zmianie sńoiego zamiesŹkania, adresu do doręczeń, w
tym adresu
elektronicznego, lub siedziby (aft. 70 § 'l p.p.s.a,).
W razie zaniedbania tego obowiązku pisma wysłane pod dotychczasowy adres pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia,
chyba ze nowy adresjest Sądowi znany (aft. 70 § 2 p.p.s.a.),
Zgodnie z treścią ań. 35 p.p.s.a.:
,,§ 1. Pełnomocnikiem stronY moze byĆ adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skażący lub uczestnik postępowania, jak również,
małzonek, rodzeństwo, wstęPni lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stronąw stosunku przysposobienia, a takze'inne
osoby,
jezeli pzewidują to przepisy szczególne.

WSłdor.1 - doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem

