
(Zmiana od 2 lipca 2012 r.)  
Symbole spraw rozpatrywanych przez Wydział Orzeczniczy VII  
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
o ile nie podlegają właściwości VIII Wydziału Zamiejscowego w Warszawie. 
 
 Wydział VII 

 

601 – budownictwo 
 

budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, 
ochrona przeciwpożarowa w tym: 
 

6010     pozwolenia na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienia pozwolenia na budowę, 
zatwierdzenie projektu budowlanego 
 

6011    nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, rozbiórkę lub użytkowanie 
 

6012     wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót   
budowlanych 

 

6013     przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części 

 

6014     rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu 
technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego, opróżnienie 
obiektu lub jego części, wykonanie określonych robót budowlanych 

 

6015 uzgodnienia 
 

6016 ochrona przeciwpożarowa 
 
 

6018     dopuszczenie organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu w sprawie  
             o symbolu 601 
 

6019     inne o symbolu podstawowym 601 
 

603 - drogi, koleje, lotnictwo, żegluga 
 

utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych 
drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa w tym: 
 

6030     dopuszczenie pojazdu do ruchu 
 

6031     uprawnienia do kierowania pojazdami 
 

6032      inne z zakresu prawa o ruchu drogowym  
 

6034     zjazdy z dróg publicznych 
 

6036      inne sprawy dotyczące dróg publicznych  
 

6039      inne, o symbolu podstawowym 603 
 
 
 
 



620 - zdrowie 
ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki 
zdrowotnej. uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i 
nadzoru sanitarnego 

 
6200     choroby zawodowe 
 

6201     prawo wykonywania zawodu lekarza, aptekarza, pielęgniarki, położnej 
 

6202     zakłady opieki zdrowotnej    
 

6205     nadzór sanitarny 
 

6209     inne o symbolu podstawowym 620 

636 - kultura i sztuka 

kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona 
zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych w tym: 
 

6360     biblioteki 
 

6361     rejestr zabytków 
 

6362     przejęcie zabytku ruchomego na własność Państwa 
 

6363     wywóz zabytku za granicę 
 

6364     udostępnienie kolekcji lub innych zabytków ruchomych dla celów badawczych 
   lub wystawienniczych 
 

6365      inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków 
 

6366      tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań 
 

6369      inne o symbolu podstawowy 636 
 

Sprawy objęte symbolami 638,639,640,641,642,643,644,656 i 657 należą 
do Wydziału jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych wyżej. 

 


