
Radosław Botev Lutkówka, dnia 5 marca 2022 r. 
ul. Szkolna 49 
96-323 Lutkówka 
 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie 
ul. Obozowa 57 
01-161 Warszawa 

 
Dotyczy: sygn. KOA/1424/Pi/20 
 

PONAGLENIE 
 
Na podstawie art. 37 § 1 pkt. 1 kpa wnoszę ponaglenie w związku z bezczynnością Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Warszawie w przedmiocie rozpoznania mojego odwołania z dnia 

9 kwietnia 2020 r. od decyzji Starosty Powiatu Żyrardowskiego nr OR.1431.7.2019 z dnia 20 marca 

2020 r. o odmowie udostępnienia informacji publicznej – po wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2021 r., sygn. akt II SA/Wa 1290/20, uchylającym 

pierwszą decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w tej sprawie, tj. decyzję 

nr KOA/1424/Pi/20 z dnia 25 maja 2020 r. 

 
Uzasadnienie 

 
Pismem z dnia 9 kwietnia 2020 r. wniosłem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Warszawie odwołanie od decyzji Starosty Powiatu Żyrardowskiego nr OR.1431.7.2019 z dnia 

20 marca 2020 r. o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze decyzją nr KOA/1424/Pi/20 z dnia 25 maja 2020 r. utrzymało w mocy zaskarżoną 

decyzję.  

Na powyższą decyzję SKO wniosłem skargę z dnia 10 czerwca 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie. Wyrokiem z dnia 26 maja 2021 r., sygn. akt II SA/Wa 1290/20, WSA 

w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję SKO, zobowiązując organ do ponownego rozpoznania 

sprawy. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił SKO akta sprawy wraz z odpisem 

prawomocnego wyroku w dniu 18 października 2021 r. Od tej daty należy liczyd 14-dniowy termin na 

rozpoznanie odwołania od zaskarżonej decyzji, przewidziany w art. 16 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176). Mimo upływu 

ustawowego terminu organ nie doręczył mi ponownej decyzji w przedmiocie mojego odwołania od 

decyzji Starosty Powiatu Żyrardowskiego, a tym samym organ pozostaje w zwłoce z załatwieniem 

sprawy już przez ponad 4 miesiące. 

 
        Radosław Botev 


