
przygotowawczego, którego dotyczy wniosek, nie ma takiego zbioru jak v,tykaz

dokumentow,

Pismem z dnia 5 pażdziernika 2019 r. Stowarzy'szenie zwróciło się do tut,

Sądu o wydanie postanowienia o przekazaniu sprawy do rozpoznania na rozprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyiny zutażył, co następuje:

Skarga podlega uwzględnieniu.

Sprawa niniejsza została rozpoznana pżez tut. Sąd na posiedzeniu

niejawnym w trybie uproszczonym na zasadzie art. 119 pkt 4 ustawy z dnia 30

sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (1.t. Dz)J, z
2a18 r., poz. 1302 ze zm,, dalej: ,,p,p.s.a."), wedle którego sprawa może być

rozpoznana w trybie uproszczonym, jezeli przedmiotem skargi jest bezczynność lub

przewlekłe prowadzenie postępowania. Zgodnie zaft. 122p,p.s.a., sąd rozpoznĄący

Sprawę w trybie uproszczonym moze przekazać sprawę do rozpoznania na

rozprawie, jednakze w ocenie tut. Sadu, rozpoznanie skargi na rozprawie nie było

konieczne, natomiast wniosek złoZ{ny przez Slowarzyszenie dnia 5 października

2019 r. o przeprowadzenie rozprawy, nie wiąże sądu (por. m.in. wyrok WSA w

Gdańsku z22marca2017 r,,l SłGd 1705116, Lex nr 2270464).

Zgodnie z arL.3 § 2 pkt 8 p.p.s,a., kontrola działalności administracji publicznej

sprawowana przez sądy administracyjne obejmuje równiez orzekanie w sprawach

skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach

okreŚlonych w pkt 1-4 ww. przepisu, lub przewlekłe prowadzenie postępowania w

Przypadku określonym w pkt 4a. W tym zakresie przedmiotem kontroli sądowej nie
jest objęty określony akt lub czynność organu administracji, lecz ich brak w sytuacji,

gdy organ miał obowiązek podjąć działanie w danej formie, w określonym przez

Prawo terminie. Dla dopuszczalności skargi na bezczynność organu nie mają

znaczenia powody, dla jakich akt nie został podjęty lub czynność nie została

dokonana, jak równiez okolicznośó, czy bezczynność lub przewlekłośó organu,

spowodowana została zawinioną lub niezawinioną opieszałością organu. Zauważyc
w tym względzie należy, ze jakkolwiek przepisy p,p.s,a. nie definiują pojęcia

"bezczynności", to w ocenie tut. Sądu, z bezczynnością mamy do czynienia

wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie, organ wprawdzie prowadził


