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Orzeczenia

II SA/Bd 597/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-11-23
rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 listopada 2022 r. sprawy ze skargi R. R. na decyzję Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie przyjęcia wyników
zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1. uchyla zaskarżoną
decyzję, 2. zasądza od Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na...
II SA/Bd 600/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-11-23
rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 listopada 2022 r. sprawy ze skargi R. R. na decyzję Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie przyjęcia wyników
zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1. uchyla zaskarżoną
decyzję, 2. zasądza od Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na...
II SA/Bd 601/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-11-23
rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 listopada 2022 r. sprawy ze skargi R. R. na decyzję Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie przyjęcia wyników
zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1. uchyla zaskarżoną
decyzję, 2. zasądza od Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na...
II SA/Bd 602/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-11-22
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 listopada 2022 r. sprawy ze skargi R. R. na decyzję Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie przyjęcia wyników
zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1. uchyla zaskarżoną
decyzję; 2. zasądza od [...] Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i...
II SA/Bd 596/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-11-22
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 listopada 2022 r. sprawy ze skargi R. R. na decyzję Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie przyjęcia wyników
zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1. uchyla zaskarżoną
decyzję, 2. zasądza od Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego...
II SA/Bd 598/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-11-22
.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 listopada 2022 r. sprawy ze skargi R. R. na decyzję Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie przyjęcia wyników
zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1. uchyla zaskarżoną
decyzję; 2. zasądza od Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego...
II SA/Bd 599/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-11-22
.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 listopada 2022 r. sprawy ze skargi R. R. na decyzję Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie przyjęcia wyników
zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1. uchyla zaskarżoną
decyzję; 2. zasądza od [...] Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i...
II SA/Bd 603/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-11-22
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 listopada 2022 r. sprawy ze skargi R. R. na decyzję Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie przyjęcia wyników
zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1. uchyla zaskarżoną
decyzję; 2. zasądza od [...] Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i...
VII SA/Wa 1304/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-04
zażalenia I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z [...] stycznia 2022 r. znak: [...], II. zasądza od ... z 2021 r. poz. 1990), po
rozpatrzeniu wniosku S. T. (dalej jako Skarżący) z 16 grudnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia z urzędu nieważności
decyzji Starosty [...] z [...] sierpnia 2020 r. znak...
II SA/Wr 383/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-15
zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji; II. zasądza od Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu na rzecz strony... Protokolant:
referent Kamil Demianiuk po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 15 września 2022 r. sprawy ze skargi Z. G.
na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i...
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II SA/Gl 503/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-29
Katowicach z dnia 22 lutego 2022 r. nr GKI.7220.1.1.2022 w przedmiocie przyjęcia do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach na rzecz skarżącego kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem
zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżoną decyzją Śląski Wojewódzki Inspektor...
II SA/Wr 147/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-05-19
Kartograficznego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
materiałów sporządzonych w ramach prac geodezyjnych I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od... zaskarżoną
decyzję DWINGK. W uzasadnieniu wyroku Sąd wyjaśnił, że rozpoznając sprawę na etapie odwoławczym, organ drugiej
instancji powołał się na przeprowadzone na etapie postępowania odwoławczego...

I OSK 1815/21 - Wyrok NSA z 2022-05-12 (2)
Wrocławiu z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego dokumentacji geodezyjnej 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje... Geodezyjnego i
Kartograficznego utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., W uzasadnieniu decyzji organ II instancji wskazał, że w dniu
27 listopada 2020 r. sporządzono czynności ponownej weryfikacji zbiorów...
II SA/Wr 109/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-05-24

 
I OSK 1688/21 - Wyrok NSA z 2022-05-11 (2)
dnia [...] sierpnia 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zbiorów danych i materiałów 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę... r., nr [...] w
przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i materiałów -
uchylił zaskarżoną decyzję i zasądził zwrot kosztów postępowania...
II SA/Wr 484/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-03-04

 II SA/Wr 60/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-26
skargę w całości. Zaskarżoną decyzją z 23 XI 2021 r. (...) Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i
Kartograficznego (dalej jako "DINGiK"), po rozpatrzeniu odwołania K.K. (aktualnie C. sp... 2022 r. DINGiK wniósł o
rozpatrzenie skargi w trybie uproszczonym., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zaskarżona
decyzja nie narusza przepisów prawa w stopniu uzasadniającym jej...
I SA/Wa 1555/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-07
Kartograficznego z dnia [...] kwietnia 2021r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia
odwołania 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora... zaskarżona decyzja została
doręczona stronie w dniu 3 marca 2021 r. Świadczy o tym data i podpis P. J. widniejąca na zwrotnym poświadczeniu
odbioru. Organ wskazał, że potwierdzenie odbioru jest dokumentem...
III SA/Łd 998/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-03
. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
na rzecz skarżącego K. I. kwotę 200 (dwieście) złoty tytułem zwrotu kosztów postępowania... udostępnione materiały
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 565,20 zł, uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył
postępowanie organu I instancji w całości., W sprawie ustalono następujące...
II SA/Gl 1679/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-24
Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.
uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru... Gliwicach. Skarżący
wskazał, iż wbrew twierdzeniu zawartemu w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, ustosunkował się do negatywnego
protokołu weryfikacji pismem z dnia 26 lipca 2021 r. nadanym za pośrednictwem...
II SA/Op 132/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-01-11
odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego operatu technicznego 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające... [...],
w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie odmowy przyjęcia do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu technicznego., Zaskarżone postanowienie...
II SA/Wr 306/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-09-07
[...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
materiałów sporządzonych w ramach prac geodezyjnych I. uchyla zaskarżoną decyzję...;, 3) art. 12b ust. 8 u.p.g.k.
poprzez wydanie zaskarżonej decyzji w braku ustosunkowania się strony skarżącej do wyników weryfikacji pracy
geodezyjnej;, 4) art. 12b ust. 8 w zw. z art. 12b ust. 6...
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III SA/Po 356/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-25 (2) (3)
[...] stycznia 2021r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
wyników zgłoszonej pracy geodezyjnej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od...>
1. uchylenie zaskarżonej decyzji i decyzji organu pierwszej instancji;

2. zasądzenie od organu na rzecz skarżącego kosztów postępowania.

Skarżący uiścił kwotę [...]zł tytułem wpisu od...

I OSK 2257/21 - Wyrok NSA z 2022-11-16
 II SA/Wr 255/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-06-22

[...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
materiałów sporządzonych przez wykonawcę w ramach pracy geodezyjnej I. uchyla zaskarżoną decyzję... decyzją z
07.03.2019 r., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Na to rozstrzygnięcie A sp. z o.o. wniosła skargę, którą
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z 23.07.2019 r., sygn. akt II...

II SA/Wr 109/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-05-24 (2)
r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji
geodezyjnej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej... 1 pkt 1 k.p.a., utrzymał
zaskarżoną decyzję w mocy. W uzasadnieniu decyzji organ II instancji wskazał, że w toku postępowania
odwoławczego zastosowano przepisy u.p.g.k., w szczególności art. 12a oraz art...
I OSK 1815/21 - Wyrok NSA z 2022-05-12

 III SA/Gd 1140/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-04-01
[...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji
technicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty z dnia 26 czerwca 2020 r...
weryfikacji dokumentacji technicznej i przedłuża postępowanie.
M. F. zaskarżył decyzję organu odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku stwierdzając, że jest ona

niespójna i...

II SA/Wr 512/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-26 (2)
wykonawcę w ramach pracy geodezyjnej zgłoszonej i zarejestrowanej pod nr [...], utrzymał w mocy zaskarżoną
decyzję.
W uzasadnieniu tej decyzji organ wojewódzki podał, że [...].01.2020r. wykonawca.... Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i

Kartograficznego we W. wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

I OSK 883/21 - Wyrok NSA z 2022-02-11
 

III SA/Gd 260/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-03 (2)
50 stronie operatu technicznego. Zgłosił także swoją wątpliwość w kwestii niedostarczenia zaskarżonej decyzji do stron
mających, w jego zdaniem, interes prawny w tej sprawie.
[...] Wojewódzki.... zaskarżył powyższą decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, wnosząc o uchylenie decyzji organu odwoławczego, jak...

II SA/Gl 323/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-30
rozpoznaniu odwołania, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, zaskarżoną decyzją z
dnia [...]r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W podstawie... postać rozstrzygnięcia jak i
powołane w niej okoliczności prawne były wadliwe, organ odwoławczy postanowił utrzymać w mocy zaskarżoną
decyzję, gdyż jej rozstrzygnięcie było właściwe. W przypadku braku...
II SA/Ol 443/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-15
i Kartograficznego Województwa z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję... stanowisko zawarte w
uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Podano, że organ odwoławczy nie jest adresatem norm zawartych w art. 12b ust. 1,
6 i 7 P.g.i.k. i przepisów tych nie stosował, a zatem nie mogło dojść do...

I OSK 258/20 - Wyrok NSA z 2020-09-09 (2)
ramach pracy geodezyjnej 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i oddala skargę, 2) zasądza od [...] z siedzibą w W. na
rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i... art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a. oraz art. 7b ust. 2
pkt 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Zdaniem organu odwoławczego w
sprawie doszło do naruszenia art. 12a ust. 1...
II SA/Wr 254/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-09-30

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/449967B6ED
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/wsp/449967B6ED
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/pow/449967B6ED
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D5E9FEF0F4
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5C1D60D412
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B3F104F2B5
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/pow/B3F104F2B5
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B98CDD8B22
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2A028689D1
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9C0B157840
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/pow/9C0B157840
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B8D1F23162
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/71C68C7287
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/wsp/71C68C7287
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3730085FCC
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4C12935E76
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/34C0DBAF38
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/pow/34C0DBAF38
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D5196938F7


24.11.2022, 14:29 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/find?p=3 2/2

IV SA/Po 848/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-12
Kartograficznego z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie kopii aktów
notarialnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z... instancji") utrzymał w mocy
zaskarżoną decyzję organu I instancji. Organ II instancji stwierdził, że o ile ewidencja gruntów i budynków jest bazą
danych obejmującą zbiory danych przestrzennych...

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4B96AD0D7A


24.11.2022, 14:31 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/find?p=4 1/2

Orzeczenia  Szukane słowa[uchyla zaskarżoną decyzję] & Symbole[6123]

III SA/Kr 1057/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-19
istotny wpływ na wynik sprawy, wówczas - w zależności od rodzaju naruszenia - uchyla decyzję lub postanowienie w
całości lub w części albo stwierdza ich nieważność bądź niezgodność z prawem. Z istoty kontroli wynika, że legalność
zaskarżonej decyzji podlega ocenie przy uwzględnieniu stanu faktycznego i prawnego istniejącego w dacie
podejmowania zaskarżonego rozstrzygnięcia., Mając na uwadze wskazane...

III SA/Gd 455/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-05 (2)
r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji
technicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z... starostę klasyfikatora., Od
powyższej decyzji Przedsiębiorstwo Państwowe "A" Oddział w G. wniosło odwołanie., Zarzuciło zaskarżonej decyzji
naruszenie przepisów postępowania w postaci art. 107 § 1 pkt 4...
I OSK 723/20 - Wyrok NSA z 2020-09-30

 III SA/Lu 246/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-14
2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów
danych i innych materiałów I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Starosty [...] z dnia... geodezyjnego i
kartograficznego dokumentacji sporządzonej przez skarżącego w postępowaniu rozgraniczeniowym prowadzonym
przez Wójta Gminy S.., Materialnoprawną podstawę zaskarżonej decyzji stanowił...

II SA/Wr 254/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-09-30 (2)
geodezyjnej I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji; II. zasądza od [...]
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we [...] na rzecz strony... dokumentów, które
zostały włączone jako dowód w sprawie do akt postępowania., [...] odwołania tego nie uwzględnił i zaskarżoną decyzją
z [...].01.2019 r., nr [...] utrzymał w mocy decyzję Prezydenta. W...
I OSK 258/20 - Wyrok NSA z 2020-09-09

 IV SA/Po 289/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-07
z dnia [...] lutego 2019 r nr [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego udostępniania danych zgromadzonych w
rejestrach publicznych. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję... rejestrach publicznych;
ewentualnie o uchylenie decyzji organu pierwszej instancji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
organowi I instancji., Zaskarżonej decyzji zarzucono...

II SA/Wr 311/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-07-23 (2)
geodezyjnej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i
Kartograficznego we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych... administracyjnego oraz art.
76 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.),
utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., Uzasadniając...
I OSK 2982/19 - Wyrok NSA z 2020-07-16

 IV SA/Wa 772/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-18
, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję., Zgodnie z art. 161 § 1 pkt
3 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe... podstawie art.
54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchylił zaskarżoną
decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i...
II SA/Wr 119/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-06-11
Geodezyjnego i Kartograficznego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania zmian w obowiązującej
gleboznawczej klasyfikacji gruntów I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją... obszarze stanowiącym ich
własność, zatem w odniesieniu do tych działek postępowanie stało się bezprzedmiotowe"., Odwołanie od tej decyzji
złożyli D. S. i S. S. wnosząc "o uchylenie zaskarżonej decyzji w...
II SA/Gl 1086/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-24
Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia danych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.
uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z dnia... jako ŚWINGiK) odwołania tego nie
uwzględnił i zaskarżoną decyzją z dnia [...]r. nr [...] wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kpa decyzję Starosty
utrzymał w mocy., W uzasadnieniu tego...
II SAB/Gl 2/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-17
, polegającą na uchylaniu się od załatwienia sprawy zgodnie z przepisami prawa. Skarżący zarzucił, że organ odmówił
poprawienia mapy zasadniczej, nie wydając decyzji w sprawie. Nie zgodził się też z... organ pismem z dnia [...] r.
poinformował skarżącego, że w przedmiotowej sprawie nie przysługuje środek z art. 37 kpa, gdyż nie toczy się
postępowanie administracyjne, rozstrzygane w drodze decyzji...
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IV SA/Po 1142/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-11
[...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego udostępnienia danych 1. uchyla zaskarżoną decyzję
oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z dnia 7 czerwca 2018 r. nr [...]; 2... zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu
swej decyzji organ odwoławczy wskazał, że dane z zasobu udostępnia się odpłatnie z wyjątkami określonymi w art.
40a. Wyjątek, z którego zamierzała skorzystać skarżąca...
IV SA/Wa 2844/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08
Geodezyjnego i Kartograficznego z [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
administracyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Prezydenta... 31grudnia 2015
r. w sprawie zwrotu nadpłaty z tytułu nienależnie uiszczonych opłat geodezyjnych, uchylił zaskarżone postanowienie w
całości i orzekł o odmowie wszczęcia postępowania dotyczącego...
IV SA/Wa 2843/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08
Geodezyjnego i Kartograficznego z [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
administracyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Prezydenta.... w sprawie
zwrotu nadpłaty z tytułu nienależnie uiszczonych opłat geodezyjnych, uchylił zaskarżone postanowienie w całości i
orzekł o odmowie wszczęcia postępowania dotyczącego zwrotu opłat...
IV SA/Wa 2953/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-26
[...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie i
poprzedzające je postanowienie Prezydenta [...] z dnia [...]czerwca 2018 r. [...] 2. zasądza od...), uzasadnioną przyczyną
odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego może być oczywisty brak podstaw prawnych do wydania decyzji
załatwiającej wniesione żądanie., Z treści zaskarżonego w...
IV SA/Wa 2952/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-26
[...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie i
poprzedzające je postanowienie Prezydenta [...] z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] 2. zasądza od... [...] sierpnia 2016 r. nr
[...] stwierdziło niedopuszczalność zażalenia, ponieważ zaskarżone pismo nie zawierało niezbędnych elementów
pozwalających uznać je za postanowienie organu., Wobec powyższego...

IV SA/Wa 498/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23 (3)
Kartograficznego z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku opracowania dokumentacji
geodezyjnej oddala skargę Zaskarżoną decyzją nr [...] z dnia [...] grudnia 2017 r... dnia 12 grudnia 2014 r. sygn. akt IV
SA/Wa 1920/14, który stał się prawomocny w dniu [...].02.2017 r. uchylił zaskarżoną decyzję [...] Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego...
IV SA/Wa 2918/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-15
[...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżone
postanowienie i utrzymane nim w mocy postanowienie Prezydenta [...] z dnia [...] czerwca 2018... zażalenia, ponieważ
zaskarżone pismo nie zawierało niezbędnych elementów pozwalających uznać je za postanowienie organu., Wobec
powyższego Prezydent [...] wydał w dniu [...] września 2016 r. postanowienie...
VIII SA/Wa 679/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-17
. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za wykorzystanie niezgodnie z warunkami licencji materiałów państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją... wykonać mapy z
projektem podziału. Na podstawie tak sformułowanych zarzutów wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji., Utrzymując w
mocy decyzję organu I instancji Główny Geodeta Kraju, w przywołanej...

I OSK 918/18 - Wyrok NSA z 2018-10-30 (2)
. nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych 1.
uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 1. zasądza od M. G. na rzecz... 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy
przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych, uchylił zaskarżoną decyzję oraz
poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z...
II SA/Sz 1074/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-30

 II SA/Wr 411/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-25
rozpatrzenia., Odpowiadając na skargę D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we W.
wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji., W piśmie... Prezydent Miasta L. w
dniu [...]r., a D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zaskarżoną decyzją utrzymał w mocy
decyzję organu pierwszej instancji. Zgodzić się należy z poglądem...
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II SA/Sz 484/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-09-13
Kartograficznego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego operatu technicznego I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję... drugiego,
negatywnego protokołu weryfikacji., 8. Skarżący złożył odwołanie od decyzji Starosty [...] z [...] r., znak: [...] i wniósł o
uchylenie zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu Skarżący zarzucił...
III SA/Kr 319/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-08-30
2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioru danych
oraz materiałów I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu... analizy materiałów źródłowych
pzgik określających położenie tych punktów, na co w zaskarżonej decyzji (poprzez wywołanie przepisów § 30 ust. 1 i 2
rozporządzenia w sprawie standardów technicznych...
III SA/Gd 1033/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-05-17
października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy bezpłatnego udostępnienia danych zgromadzonych w państwowym
zasobie geodezyjno-kartograficznym 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję... § 1, art., 77 § 1 i
art. 80 k.p.a., które szeroko uzasadniła. Jednocześnie wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i przyznanie jej prawa
do bezpłatnego udostępnienia wnioskowanych danych., Po...
II SA/Go 1193/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-28
utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu I inst., Uzasadniając swoje stanowisko organ odwoławczy w pierwszej
kolejności przytoczył treść przepisów prawnych mających w sprawie zastosowanie tj. art... decyzji z uwagi na zawarcie
w nim zbyt ogólnych stwierdzeń, co uniemożliwia realizację zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa
oraz uniemożliwia dokonanie kontroli zaskarżonej decyzji...
II SA/Bd 657/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-12-11
Kartograficznego w B. z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia dokumentacji do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego uchyla zaskarżoną decyzję. Zaskarżoną do... [...] kwietnia 2017 r. organ II
instancji utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu organ odwoławczy nie zgodził się z powodem, dla
którego organ I instancji odmówił przyjęcia operatu do państwowego...

II SA/Sz 1074/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-30 (2)
[...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych I.
uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty S. z dnia [...] r. nr... zaskarżona decyzja tego
samego organu;, - geodeta działa na zlecenie właściciela i jest "narzędziem przy pomocy którego właściciel dokonuje
inwentaryzacji"., Decyzją z dnia [...] r., nr [...], wydaną na...
I OSK 918/18 - Wyrok NSA z 2018-10-30

 II SA/Po 799/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-09
Odwoławczego z dnia [...] lipca 2017 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania I. uchyla zaskarżone
postanowienie i poprzedzające je postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy R. z dnia [...] maja... administracyjnym
dotyczącym jego nieruchomości. Oznacza to, że stroną postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej
zaskarżoną decyzją jest Gmina R. – jako właściciel jednej z rozgraniczanych działek...
III SA/Łd 898/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-07
danych katastralnych jako opracowanie kartometryczne mapy ewidencyjnej, bez wykorzystania istniejących w części
danych pomiarowych, można było wykonać wykaz zmian danych ewidencyjnych., Zaskarżoną decyzją... gruntów i
budynków z dokładnością do 0,01 ha., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi E. E. i G. E.
wnosili o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz o zasądzenie kosztów postępowania...

IV SA/Wa 1606/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04 (2)
Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty 1. uchyla
zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Starosty [...] z dnia [...] stycznia... [...] Przedsiębiorstwo
Geodezyjne S.A., Organ odwoławczy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wyjaśnił, że stosownie do art. 72 § 1
Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 613) za...
I OSK 989/18 - Wyrok NSA z 2018-11-08

 
IV SA/Wa 1607/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04 (2)
Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty 1. uchyla
zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Starosty [...] z dnia [...] stycznia... [...] Przedsiębiorstwo
Geodezyjne S.A., Organ odwoławczy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wyjaśnił, że stosownie do art. 72 § 1
Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 613) za...
I OSK 545/18 - Wyrok NSA z 2018-07-18
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I OSK 2603/16 - Wyrok NSA z 2017-09-01 (3)
. wspólników spółki cywilnej "[...]" [...] we W. na decyzję organu odwoławczego z dnia [...] października 2015 r.,
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - w ramach swojej oceny prawnej zaskarżonej... postanowienie uchyla
decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ
na wynik sprawy lub inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli...
II SA/Lu 280/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-09

 
I OSK 2700/16 - Wyrok NSA z 2017-09-01 (3)
[...] października 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - w ramach swojej oceny prawnej zaskarżonej
decyzji - przytoczył treść wybranych przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i... dowodowym sprawy.
W ocenie Sądu pierwszej instancji, nie ma podstaw do zakwestionowania zaskarżonej w sprawie decyzji o odmowie przyjęcia

spornego operatu technicznego do państwowego zasobu...

II SA/Lu 281/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-09
 

II SA/Lu 409/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-07-20 (3)
Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego operatu technicznego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza...>Zdaniem NSA
przeprowadzona przez Sąd I instancji kontrola zaskarżonej decyzji nie jest pełna i wyczerpująca, albowiem Sąd
rozstrzygając w granicach danej sprawy, nie odniósł się do wszystkich istotnych...

I OSK 2608/15 - Wyrok NSA z 2017-07-05 (2)
techniką fotokopii 1. uchyla zaskarżony wyrok wraz z zaskarżoną decyzją [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego w B. z dnia [...] stycznia 2015 r. nr... powyższej decyzji odwołanie złożył J. D.
PWINGiK w Białymstoku decyzją z dnia [...] stycznia 2015 r., nr [...], utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W ocenie organu, zgodnie z zapisem art. 155...

II SA/Bk 171/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-05-19
 

III SA/Łd 176/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-09 (2)
zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z dnia [...] nr [...]; 2) umarza postępowanie
administracyjne; 3) zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. na rzecz
G.E. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
III SA/Łd 176/17

U Z A S A D N I E N I E

Zaskarżoną decyzją z [...] [...] Wojewódzki Inspektor...

III SA/Łd 177/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-09 (2)
zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z dnia [...] nr [...]; 2) umarza postępowanie
administracyjne; 3) zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. na rzecz
G.E. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
III SA/Łd 177/17

U Z A S A D N I E N I E

Zaskarżoną decyzją z [...] [...] Wojewódzki Inspektor...

III SA/Łd 178/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-09 (2)
zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z dnia [...] nr [...]; 2) umarza postępowanie
administracyjne; 3) zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. na rzecz
G.E. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
III SA/Łd 178/17

U Z A S A D N I E N I E

Zaskarżoną decyzją z [...] [...] Wojewódzki Inspektor...

I OSK 2918/16 - Wyrok NSA z 2017-05-25 (2)
i Kartograficznego z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania 1. uchyla
zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w... W. kwotę 380 (trzysta
osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
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IV SA/Wa 610/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-27
 II SA/Go 221/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-05-25

Kartograficznego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję
Starosty z dnia [...] r. nr [...] i umarza postępowanie administracyjne.
I. Zaskarżoną skargą decyzją z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru...

II SA/Go 202/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-05-25 (2)
p.p.s.a. sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w
części, jeżeli stwierdzi: a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy... przyjęcia dokumentacji
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II.
zasądza od Starosty na rzecz skarżącego F.C. kwotę 400 (czterysta...
I OSK 2047/17 - Wyrok NSA z 2018-06-29
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III SA/Gd 156/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-20
przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów stanowiących
wyniki wykonania pracy geodezyjnej uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją z dnia 13 września... postępowania
zakończonego wydaniem zaskarżonej decyzji. Prośbę organ ponowił pismem z dnia 30 listopada 2016 r. informując
jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 64 § 2 k.p.a. brak ustosunkowania się do...

I OSK 2367/16 - Wyrok NSA z 2017-02-21 (2)
przyjęcia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu technicznego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje
sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie, 2. zasądza... została oparta
na usprawiedliwionych podstawach., W niniejszej sprawie Wojewódzki Sad Administracyjny rozpoznając skargę
kontrolował prawidłowość zaskarżonej decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora...
II SA/Lu 279/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-09

 
II SAB/Po 83/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-02-09 (4)
marca 2016 r. zainteresowany podniósł, że Prezydent Miasta P. "zawiadomiony VI 2015-II 2016 r. co do nieruchomości
[...], ul. [...] nie wprowadził ujawnionych zmian gruntowych" i nadal uchyla się... r. ponownie powołał się na pismo z dnia
26 czerwca 2015 r., podnosząc, ze Prezydent Miasta bezprawnymi decyzjami dokonał przesunięcia punktów
granicznych nieruchomości przy ul. [...] w [...]. Nadto...

IV SA/Wa 2207/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-17 (2)
[...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej 1. uchyla
zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Starosty W. z dnia [...] maja 2016 r... decyzję., Zaskarżona
decyzja zapadła w następującym stanie sprawy., W dniu 10 marca 2016 r. została przyjęta do Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Węgrowie praca...
II SA/Sz 992/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-12-14
dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne uchyla zaskarżoną decyzję i
poprzedzającą ją decyzję Starosty S. z dnia [...] nr [...]. Decyzją z dnia... organu odwoławczego tylko na wyjaśnieniach
zawartych w decyzji organu I instancji., W oparciu o powyższe zarzuty wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz
decyzji organu I instancji., W uzasadnieniu...

II SA/Ke 473/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-11-24 (2)
[...]. znak: [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia wyników prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I... zaskarżonej decyzji., W ocenie
organu odwoławczego, Starosta dopuścił się wprawdzie uchybień, w zakresie postępowania przewidzianego art. 12b
ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne, i kartograficzne oraz...
I OSK 448/17 - Wyrok NSA z 2017-09-21

 II SA/Lu 908/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-24
Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [..] nr [..] w przedmiocie przyjęcia zbiorów danych do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Wojewódzkiego... bezprzedmiotowe., W
oparciu o powyższe zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości., W odpowiedzi na skargę
organ odwoławczy wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując argumentację zawartą w...
III SA/Gd 550/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-07
dnia 18 marca 2016 r., nr [...] w przedmiocie naliczenia opłat za uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez
wykonawcę 1. uchyla zaskarżoną decyzję w części utrzymującej w mocy punkt 4 i 5 decyzji Starosty [...] z dnia 21
listopada 2014 r. nr [...] oraz uchyla punkt 4 i 5 decyzji Starosty [...] z dnia 21 listopada 2014 r. nr [...]; 2. zasądza od [...]
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...

IV SA/Wa 1394/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06 (2)
. znak [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za udostępnione materiały 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz
poprzedzającą ją decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] stycznia 2016 r. znak... Geodety Kraju do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie, złożył D. M. działający jako wspólnik spółki U.. Zaskarżonej decyzji zarzucił
naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art...
I OSK 456/17 - Wyrok NSA z 2019-01-17

 
IV SA/Wa 3762/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-29 (2)
[...] w przedmiocie umorzenia wznowieniowego postępowania administracyjnego oddala skargę Zaskarżoną decyzją
Głównego Geodety Kraju z [...] października 2015 r., znak [...], dalej zwaną "zaskarżoną decyzją", na... skarżący
zarzucił zaskarżonej decyzji wskazał, że umorzenie postępowania uniemożliwia weryfikację decyzji Starosty [...] w
sytuacji w której doszło do wywłaszczenia skarżącego w postępowaniu...
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III SA/Kr 1585/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-12
odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych oraz materiałów I. uchyla
zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. zasądza... [...] odmawiającej
przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych oraz materiałów powstałych w
wyniku wykonania prac geodezyjnych utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., Powyższa...
III SA/Łd 176/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-10
[...] nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1. uchyla
zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje Starosty [...] z dnia [...] znak... Administracyjnego w Łodzi, który
wyrokami z dnia 13 maja 2015 r., w spr. o sygn. akt III SA/Łd 248/15 oraz III SA/Łd 249/15 stwierdził nieważność
zaskarżonych decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora...

II SA/Wr 143/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-06 (2)
stanowiącej wynik zgłoszonej pracy geodezyjnej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od D. Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we W. na rzecz skarżącego kwotę 200 /dwieście... decyzję, w
której uchyla zaskarżoną decyzję i umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części. Sąd dokonał
zatem oceny zaskarżonej decyzji co do uznania bezprzedmiotowości postępowania...
II SA/Wr 144/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-06
stanowiącej wynik zgłoszonej pracy geodezyjnej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od D. Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we W. na rzecz skarżącego kwotę 200 /dwieście... instancji.
Zgodnie z art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. organ odwoławczy wydaje decyzję, w której uchyla zaskarżoną decyzję i umarza
postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części.

II SA/Wr 74/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-27
w postaci decyzji SKO we W. z dnia [...] r., nr [...] uchylającej decyzję Starosty W. z dnia [...] r., nr [...] i umarzającej
postępowanie w I instancji. Decyzja SKO we W. nie została zaskarżona do... Starosta W. jest uprawniony do żądania
od skarżącego zapłaty spornych opłat chociażby z tej przyczyny zaskarżone rozstrzygnięcie jest wadliwe.
Zdaniem skarżącego wydanie decyzji winno nastąpić według...

II SA/Go 151/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-20 (3)
wydania decyzji przez organ odwoławczy, w której uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do
ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, a mianowicie: a) stanowcze stwierdzenie... [...] r. nr [...] w
przedmiocie udostępnienia dokumentacji geodezyjnej oddala skargę.
Zaskarżoną decyzją z dnia [...] grudnia 2015 r., znak [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i...

II SA/Go 56/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-09
., nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych I.
uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Starosty z dnia [...] r., nr... [...] listopada 2015r. ([...])
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.
W uzasadnieniu WINGiK przywołał przepisy mające zastosowanie w sprawie oraz...

II SA/Rz 795/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-02-23
2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioru danych
i materiałów I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Wojewódzkiego Inspektora... weryfikacji dokonanej przez
organ odwoławczy, lista naruszeń przepisów prawa jest szersza niż stwierdził to organ I instancji, co z kolei w pełni
uzasadniało utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji...
III SA/Łd 635/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-06 (3)
i Kartograficznego w Ł. z dnia [...] nr [...] oraz z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany wysokości opłat za
uwierzytelnienie dokumentów 1. stwierdza nieważność zaskarżonych decyzji; 2... rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r.
- ustawodawca napisałaby to wprost).
Odwołujący wskazał, iż w zaskarżonych decyzjach nastąpiła błędna interpretacja przepisów prawa, jak również niezgodne z...

II SA/Wr 504/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-20 (2)
Geodezyjnego i Kartograficznego we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia zbiorów danych i innych
materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego I. uchyla decyzję I i... zwrotu poniesionych
kosztów postępowania sądowego.
Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu decyzją z dnia [...] r. Nr [...], podjętą na podstawie art. 138 §

1 pkt 1...

I OSK 425/16 - Wyrok NSA z 2018-01-24
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III SA/Łd 744/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-23
ocenie, że w ogóle nie jest możliwe - legalne - potwierdzenie przez organ dokonania ww. czynności, a tym samym
pobieranie opłat z tego tytułu jest nieuprawnione., Zaskarżonymi decyzjami z dnia... przed sądami administracyjnymi
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) - dalej p.p.s.a., sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:,
1/ uchyla decyzje lub postanowienie w całości...
III SA/Łd 742/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-11
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. z dnia [...] nr [...] oraz [...] w przedmiocie ustalenia wysokości
opłaty za uwierzytelnienie dokumentów 1. stwierdza nieważność zaskarżonych decyzji... ogóle nie jest możliwe -
legalne - potwierdzenie przez organ dokonania ww. czynności, a tym samym pobieranie opłat z tego tytułu jest
nieuprawnione., Zaskarżonymi decyzjami z dnia [...] nr...
II SA/Wr 217/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-08-19
. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu
poniesionych kosztów postępowania sądowego. Zaskarżoną decyzją D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego – po rozpatrzeniu odwołania O. sp. z o.o., z siedzibą w O...
II SA/Wr 219/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-08-19
. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu
poniesionych kosztów postępowania sądowego. Zaskarżoną decyzją D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego – po rozpatrzeniu odwołania O. sp. z o.o., z siedzibą w O...
II SA/Wr 218/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-08-19
. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu
poniesionych kosztów postępowania sądowego. Zaskarżoną decyzją D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego – po rozpatrzeniu odwołania O. sp. z o.o., z siedzibą w O...
IV SA/Wa 1132/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-18
r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. na rzecz skarżącego O. Sp. z o.o. z siedzibą w O... [...] listopada 2013
r. nr [...]., W zaskarżonym postanowieniu przedstawiono następujący stan sprawy., Decyzją Starosty [...] z [...] listopada
2013 r. nr [...] ustalono O. sp. z o.o. wysokość opłaty...
IV SA/Wa 493/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-18
[...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
dokumentacji geodezyjnej uchyla zaskarżoną decyzję Zaskarżoną decyzją... Administracyjny zważył, co następuje:,
Skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów
postępowania, gdy chodzi o wyjaśnienie sprawy w jej istotnych...
III SA/Łd 360/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-11
, uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania organowi l instancji., Powyższe
rozstrzygnięcie zostało wydane w oparciu o następujące ustalenia faktyczne i prawne... uchylenie zaskarżonej decyzji
w całości i orzeczenie co do istoty sprawy., Decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. uchyliło w
całości zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do...
III SA/Łd 249/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-13
uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania organowi l instancji., Jak wynika z
akt sprawy wnioskiem o przyjęcie dokumentacji do zasobu geodezyjnego i... uwagi na przedstawienie do
uwierzytelnienia jednej mapy opracowanej w wyniku prac geodezyjnych, a składającej się z 14 arkuszy stanowiących
jedną całość., Zaskarżoną decyzją [...] Wojewódzki Inspektor...
III SA/Łd 248/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-13
zaskarżoną decyzję w całości i przekazał do ponownego rozpoznania organowi l instancji., Jak wynika z akt sprawy, P.
G. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "A" w T. wnioskiem z dnia 4 lipca... jedną całość., Zaskarżoną
decyzją z dnia [...] [...] Wojewódzki Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uchylił powyższą decyzję i przekazał
sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji...

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0FFD888CEA
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/958C7D1251
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7D4BB984E0
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9810611B2B
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/36324E1A6A
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6359131340
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4518A1D486
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/42C2A76EBA
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2A1A3F234C
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0E1710402B


24.11.2022, 14:35 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/find?p=11 1/2

Orzeczenia  Szukane słowa[uchyla zaskarżoną decyzję] & Symbole[6123]

II SA/Wr 200/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-22 (13) (20)
powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 u.p.p.s.a.)., Stosownie natomiast do brzmienia art. 145 § 1 u.p.p.s.a. sąd
uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie uchyla decyzję lub postanowienie w... administracyjnego., Jak
wynika z akt sprawy podstawą wydania zaskarżonego postanowienia był przepis art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a., który stanowi,
że organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji...
I OZ 645/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-07

 I OZ 400/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-24
 I OZ 604/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-30
 I OZ 92/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-13

 I OZ 93/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-13
 I OZ 746/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-19
 I OZ 1750/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-05

 III SA/Łd 1090/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-27
[...] Ł. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. W
uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy stwierdził, że dokumenty sporządzone w ramach nr... stanowisko Starosty B.,
W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skarżący zarzucił naruszenie art. 7, art. 8 i
art. 12 K.p.a. Wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji. W...

I OSK 2499/14 - Wyrok NSA z 2015-02-24 (2)
w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od F. C. na
rzecz Starosty Żarskiego kwotę 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu... obowiązków wynikających z
przepisów prawa, ocenia jej zgodność z prawem (legalność) na dzień wydania kontrolowanego aktu. Co do zasady
zatem zdarzenia mające miejsce po dacie wydania zaskarżonej decyzji...
II SA/Go 312/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-26

 
II SA/Bk 1145/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-24 (2)
Kartograficznego w B. z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie
ustalenia w formie decyzji administracyjnej opłaty z tytułu udostępnienia materiałów z zasobu geodezyjnego i
kartograficznego wykorzystanych do wykonywania prac geodezyjnych 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz
poprzedzające jego wydanie postanowienie Prezydenta Miasta B. z dnia...
I OSK 1211/15 - Wyrok NSA z 2017-03-03

 III SA/Lu 423/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-30
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za czynności
związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II.
określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości; III. zasądza od Samorządowego Kolegium
Odwoławczego na rzecz G. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L...
II SA/Po 960/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-31
włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej; I. uchyla zaskarżony
akt, II. określa, że zaskarżony akt nie może być wykonany. W zgłoszeniu z dnia 28 stycznia 2014... rozstrzyga w
granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Sąd
obowiązany jest zatem dokonać oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji...
III SA/Gd 479/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-16
odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej 1) stwierdza
bezskuteczność zaskarżonej czynności, 2) zasądza od Starosty na rzecz skarżącego D. Z. 200... przez wykonawcę, nie
mógł być wystarczającą podstawą prawną dla dokonania odmowy przyjęcia operatu do zasobu. Przepisy
rozporządzenia, jako aktu niższego rzędu, nie mogą bowiem ani uchylać, ani...
III SA/Łd 649/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-01
włączenia dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1. stwierdza
bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. zasądza od Starosty Powiatu [...] na rzecz J. B. kwotę 200... gdy
dokumentacja nie jest zgodna ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii, a wykonawca uchyla się
od usunięcia stwierdzonych wad, osoba kontrolująca odmawia włączenia...

III SA/Łd 510/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-04 (2)
na podstawie decyzji administracyjnych. Ponieważ decyzje administracyjne były przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze uchylane, Starosta [...]w marcu 2014r. za udostępnianie danych numerycznych... czynności związane z
udostępnieniem danych numerycznych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1. stwierdza
bezskuteczność zaskarżonej czynności z dnia [...], [...]; 2. odrzuca skargę w...
III SA/Łd 331/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-07-01
przedmiocie odmowy włączenia dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.
stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. zasądza od Starosty Powiatu [...] na rzecz J. B... celem usunięcia
stwierdzonych usterek. W przypadkach gdy dokumentacja nie jest zgodna ze standardami technicznymi dotyczącymi
geodezji i kartografii, a wykonawca uchyla się od usunięcia stwierdzonych wad...
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II SA/Wr 199/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-14 (13) (21)
postanowienie uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi: naruszenie prawa
materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia... pozostałych
dwóch trybów postępowania nadzwyczajnego, w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
(postanowienia) przedmiot tego postępowania został ograniczony wyłącznie do rozpoznania i...
I OZ 644/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-07

 I OZ 1175/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-11
 I OZ 399/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-24

 I OZ 193/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-20
 I OZ 845/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-09
 I OZ 1508/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-25
 I OZ 379/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-30

 I OZ 64/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-03
 

I OSK 1202/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-19 (3)
z uchylaniem się przez organ od załatwienia ww. wniosków skarżąca wniosła o zobowiązanie organu do wyłączenia z
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - w terminie 14 dni od daty wydania wyroku - wyżej opisanych
opracowań geodezyjnych oraz ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego uchylania się od dokonania tych
czynności., W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
IV SAB/Wa 169/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-14

 II SA/Łd 409/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-07
decyzję Starosty [...] z dnia [...] nr [...] i [...] w przedmiocie odmowy włączenia dokumentacji technicznej do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1. stwierdza bezskuteczność czynności... ustawy – Prawo
geodezyjne niezbędne jest wydanie decyzji o rozgraniczeniu w takim przypadku, ponieważ nie została zawarta ugoda;,
2. stabilizacja punktów granicznych została wykonana bezpodstawnie...
III SA/Łd 1075/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-09
stwierdzające stan prawny nieruchomości, odpisy księg wieczystych, odpisy znajdujące się w zbiorze dokumentów,
wypisy z akt notarialnych, prawomocne orzeczenia sądu i ugody sądowe, ostateczne decyzje... zaskarżonych
czynnościach., Na rozprawie w dniu 28 marca 2013r. B.Z. sprecyzował skargę w ten sposób, że skarży dwie czynności
o odmowie włączenia dokumentacji technicznej do zasobu geodezyjnego i...

I OSK 2058/11 - Wyrok NSA z 2013-03-20 (2)
kartograficznego dokumentacji technicznych 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi
Administracyjnemu w Łodzi do ponownego rozpoznania; 2. zasadza od Starosty Sieradzkiego na rzecz B. Z... granic nie
został ustalony ponieważ w czynnościach uczestniczyli tylko wnioskodawcy. Zgodnie z art. 33 ustawy - Prawo
geodezyjne niezbędne jest wydanie decyzji o rozgraniczeniu w takim przypadku...
III SA/Łd 54/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-22

 II SA/Go 431/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-08-02
zaskarżył czynności Starosty z dnia [...] lutego 2012r. w przedmiocie stwierdzenia, iż dokumenty techniczne nadają się
do przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod warunkiem... skarg m.in. na inne niż
decyzje i postanowienia akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków
wynikających z przepisów prawa (pkt 4). Z kolei przepis art. 146...
II SA/Go 432/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-08-02
zaskarżył czynności Starosty z dnia [...] lutego 2012r. w przedmiocie stwierdzenia, iż dokumenty techniczne nadają się
do przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod warunkiem... skarg m.in. na inne niż
decyzje i postanowienia akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków
wynikających z przepisów prawa (pkt 4). Z kolei przepis...
II SA/Sz 1353/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-14
dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego I. stwierdza bezskuteczność
zaskarżonej czynności , II. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego R. B. kwotę [...] złotych..., o uchylenie
zaskarżonych czynności w całości i stwierdzenie bezskuteczności skarżonych czynności Starosty [...] oraz zasądzenie
kosztów postępowania.., R. B. zarzucał skarżonej czynności, że została...

III SA/Łd 1024/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-14 (2)
o uchylenie zaskarżonej czynności w całości. W uzasadnieniu skargi podniósł, iż organ administracji zarzuca
nieprzestrzeganie przepisów instrukcji G-4, ale nie precyzuje których. Wskazał, iż... projektem podziału., W odpowiedzi
na skargę Starosta [...] wniósł o odrzucenie skargi z powodu niewyczerpania środków zaskarżenia, o których mowa w
art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku...
I OSK 851/12 - Wyrok NSA z 2013-09-25

 
III SA/Łd 1023/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-14 (2)
2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych (Dz.U. Nr 78, poz. 837) wniósł o uchylenie
zaskarżonej czynności w całości. W uzasadnieniu skargi podniósł, iż organ administracji... zleceniem sądu i stanem
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prawnym granic nieruchomości., W odpowiedzi na skargę Starosta [...] wniósł o odrzucenie skargi z powodu
niewyczerpania środków zaskarżenia, o których mowa w art. 52 § 1 i 2...
I OSK 852/12 - Wyrok NSA z 2013-09-25
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IV SA/Wa 1259/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-27
przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej 1. uchyla zaskarżony
akt; 2. stwierdza, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się... geodezyjnego i
kartograficznego z wnioskiem o zbadanie zasadności odmowy włączenia ma charakter jedynie wewnętrznej procedury,
nie ma zaś charakteru środka zaskarżenia., Skarżąca podnosi, że zaskarżona...

IV SA/Wa 1082/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-28 (2) (3)
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności operatu technicznego 1. uchyla zaskarżoną decyzję
oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i.... Zaskarżoną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] Główny Geodeta Kraju,
po rozpatrzeniu odwołania A. F., utrzymał w mocy decyzję Wojewódzkiego...
I OSK 83/12 - Wyrok NSA z 2013-06-13

 
I OSK 1444/10 - Wyrok NSA z 2011-09-01 (2)
Katowicach z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania informacji z zasobu geodezyjnego i
kartograficznego 1. uchyla zaskarżony wyrok oraz stwierdza nieważność postanowienia... decyzji, do której – w
zasadzie – stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 16 ust. 2 wym. ustawy). Zaskarżona do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odmowa udzielenia informacji...
II SA/Gl 1005/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-28

 III SA/Łd 637/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-03-10
[...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wezwania do usunięcia naruszenia prawa 1.
uchyla zaskarżone postanowienie; 2. nakazuje ściągnąć od Starosty [...] kwotę 100 (sto... postanowienie:, 1/ uchyla
decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi:, a/ naruszenie prawa materialnego, które miało
wpływ na wynik sprawy,, b/naruszenie prawa dające podstawę do...
II SA/Wr 543/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-03
Kartograficznego we W. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania mapy geodezyjnej I. uchyla zaskarżone
postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu I instancji, II. stwierdza, że zaskarżone... skarżącej w innym
trybie., W tym stanie rzeczy uznać należy, że zaskarżona decyzja została podjęta z naruszeniem przepisów
postępowania administracyjnego, a w szczególności art. 7, art. 8, art. 9 oraz...

III SA/Łd 201/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-28 (2)
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie
oznaczeń użytków gruntowych 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona... zmianę., [...] Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego decyzją z dnia [...] roku uchylił zaskarżoną decyzję Prezydenta
Miasta P. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia...

I OSK 154/08 - Wyrok NSA z 2008-05-27 (2)
r. sygn. akt IV SA/Wa 1910/07 w sprawie ze skargi T. I. na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie
wykonania wyroku sądu 1/ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego... wymagało wydania
postanowienia w trybie art. 65 §1 kpa, jako że sprawa nie podlegała rozstrzygnięciu w drodze decyzji administracyjnej.,
Sąd zwrócił uwagę, iż w omawianym wyroku, orzeczono również o...
IV SA/Wa 1910/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04

 II SA/Ol 849/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-22
"[...]" w przedmiocie wyłączenia z zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu technicznego I. uchyla zaskarżoną
decyzję; II. zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rzecz E. i M. S. kwotę
200,- zł (słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego; III. orzeka, że zaskarżona
decyzja nie może być wykonana. WSA/wyr.1 - sentencja wyroku...
IV SA/Wa 339/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-31
przekazania wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1. uchyla zaskarżone
postanowienie i poprzedzające je postanowienie Głównego Geodety Kraju z dnia [...] października 2005 r... odpowiedzi
na skargę organ – Główny Geodeta Kraju wniósł o jej oddalenie podtrzymując argumenty zawarte w uzasadnieniu
zaskarżonej decyzji., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:, Zgodnie z...
IV SA/Wa 277/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-22
postępowania administracyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; II.
nakazuje ściągnięcie od Głównego Geodety Kraju na rzecz Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczenia nieopłaconego wpisu sądowego Zaskarżoną decyzją z
dnia [...] sierpnia 2004 r. nr [...] Główny Geodeta Kraju, po...
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II SA/Rz 86/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-08
osiedleniowego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] w Rz. z
dnia [...] listopada 2003 r., Nr [...]; II SA/Rz 86/04, UZASADNIENIE, Decyzją z... przepisów § 1 pkt 5 rozporządzenia., W
skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie M. K. wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i
ustalenie prawa do zasiłku osiedleniowego. W uzasadnieniu...

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/62754B5F30

