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Warszawa, dnia '1 8 sierpnia 2017 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie 

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r, - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnyml (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z pófo. zm.). zwanej dalej ,ppsa". przekazuję skargę 
i odpmviedż na skargę Gm lny Wisznia Mała reprezentowanej przez r. pr. Aleksandrę Płudowską z dnia 
14 lipca 2017 r. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmtocie rozpatrzenia 
w terminie określonym w a,t 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnet10 (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz, 1257), zwanej dalej „kpa\ wniosku Gminy Wisznia Mała 
:z. dnia 18 lutego 2016 r, o ponowne rozpatrzenie sprawy zakonczonej decyzją Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia '

1

7 grudnia 2015 r., znak: D011-ll�ło· 772�99-2239/14/15, stwierdzającą, ze decyzja 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 lutego 2014 r„ znak: D0ll-llleb/BOll-3eb-772-75-
239/12/13/14, uchylająca w części i orzekająca w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej 
części utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r., znak: 
I F .AB. 7820.34.2011.AK 13, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,, Budowa drogi 
ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł „Widawa" Wrocław", 
w części dotyczącej interesu prawnego Pana Tadeusza Zdrojewskiego, wydana została z naruszeniem 
prawa oraz, że stosownie do przepisu art. 146 § 2 kpa, nie uchyla się ww. decyzjl Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju we wskazanej powy•.żej części, pónieważ w wyniku wznowienia postępowania mogłaby 
zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca ·w swej istocie decyzji dotychczasowej, oraz uchylającą 
w części ww. decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju i orzekającą w łyrn zakresle o islocle sprawy, 

wnosząc o oddalenie ww. skargi. 

Odpowiedź na skargę 

W skardze z dnia 14 lipca 2017 r. [nadanej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
w rowrnienfu ustawy z dnia 23 lfstopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz, U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. 
zm.) w tym samym dniu] Gmina Wisznia Mała, zarzuciła Minis!rowl Infrastruktury I Budownictwa, 
zwanemu dalej „Ministrem", bezczynność w przedmiocie rozpatrzenla wniosku Gminy Wisznia Mała 
z dni a 18 lutego 2016 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej ww. decyzją Ministra z dnia 
17 grudnia 2015 r., wak: DOll-l l�lo� 772�99-2239/14/15, zwaną dalej „decyzją Ministra'', stwierdzającą, 
że decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 lutego 20·14 r., znak: DOll-llleb/BOll-3eb-772M75-
239/12.l13/14, ucl1ylająca w części i orzekająca w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej 
części utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r,, znak: 
IF.AB.7820.34.2011.AK13, o zezwolenfu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa drogi 
ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ • węzeł "Widawa" Wrocław·, 
w części dotyczącej interesu prawnego Pana Tadeusza Zdrojewskiego, wydana została z naruszeniem 
prawa oraz, że stosownie do przepisu art. 146 § 2 kp,'t, nie uchyla się ww. decyzji Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju we wskazanej powyżej części, ponieważ w wyniku wznowienia postępowania mogłaby 
zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istode decyzji dotychczasowej, oraz uchylającą 
w części ww. decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju i orzekającą w tym zakresie o istocie sprawy. 

W powyższej skardze Skarżąca wniosła o: 

1) wyznaczenie możliwie jak najszybszego terminu rozpatrzenia wniosku;
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