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W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 22 stycznia 2021 r. skierowany do Wydziału 

Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uprzejmie 

informuję, że z systemu informatycznego Obsługi Spraw Orzekanych „OSO" 

funkcjonującego w tutejszym Sądzie wynika, iż od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 

31 grudnia 2019 r. wpłynęły do tutejszego Sądu 143 skargi na bezczynność lub 

przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta m. st. Warszawy w sprawach 

o symbolu 6076 (sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich). Od dnia 1 stycznia 

2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wpłynęły natomiast 124 takie skargi. 

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Sąd wydał 141 wyroków 

związanych z bezczynnością lub przewlekłym prowadzeniem postępowania przez 

Prezydenta m. st. Warszawy w sprawach o symbolu 6076. Od dnia 1 stycznia 2020 r. do 

dnia 31 grudnia 2020 r. Sąd wydał 93 wyroki w tych sprawach. 

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wpłynęło 260 skarg na 

niewykonanie przez Prezydenta m. st. Warszawy wyroków Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie w sprawach o symbolu 6076. Od dnia 1 stycznia 2020 r. 

do dnia 31 grudnia 2020 r. wpłynęło natomiast 208 takich skarg. 

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Sąd wydał 280 wyroków 

związanych niewykonaniem przez Prezydenta m. st. Warszawy wyroków Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawach o symbolu 6076. Od dnia 1 stycznia 

2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Sąd wydał 163 wyroki w tych sprawach. 

Punkt Informacji w Sprawach 
czynny w godzinach Pn-Pt 8:00 - 16:00 
Tel. +48 22 553 7070 
fax. +48 22 553 7046 
informaciadćb.warszawa. wsa.gov.pl 

Czytelnia akt spraw dot. wydziału I - IV (ul. Jasna 2/4) pokój nr 8 
Tel. +48 22 553 7821, 7822 

Czytelnia akt spraw dot. wydziału V - VII (ul. J. Pankiewicza 4) pokój nr 119 
Tel. +48 22 553 7037 

czynna w godzinach Pn-Pt 8:00 - 15:30 
zamawianie akt: czytelnia&warszawa. wsa. a ov. pi 

Informacja o posiedzeniach i wynikach rozpraw - http://etr.warszawa.wsa.aov.pI/8/elektronicznv terminarz rozpraw etr.html 

mailto:r.posnik@toplegal.pl
http://etr.warszawa.wsa.aov.pI/8/elektronicznv


Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, iż nie jest możliwe udzielnie informacji 

w zakresie punktu 5, 6 i 7 Pana wniosku z uwagi na to, że w systemie „OSO" nie dokonuje 

się zapisów przedstawiających kwoty wymierzonych grzywien, kwoty sum pieniężnych 

przyznanych skarżącym oraz kwoty zasądzonych zwrotów kosztów postępowania. 

W związku z powyższym Sąd nie dysponuje taką informacją. Wytworzenie takich 

informacji wiązałoby się z koniecznością dokonania wglądu do znacznej ilości akt 

sądowych. 


