
12) Czy art. 21, 45, 49, 56 i 63 Traktatu o Funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej oraz art. 22 i 24 dyrektywy 2004/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 
r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin 
do swobodnego przemieszczania się i pobytu na teryto
rium państw członkowskich, zmieniającej rozporządzenie 
(EWG) nr 1612/68 i uchylającej dyrektywy 64/221/EWG, 
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG ( 4 ) 
należy interpretować w ten sposób, że stoją one na prze
szkodzie uregulowaniu wprowadzonemu przez księgę 5 
dekretu o polityce realizowanej w dziedzinie nieruchomości 
gruntowych, budynkowych i lokalowych, zatytułowaną 
„Zamieszkiwanie we własnym regionie”, zgodnie z którym 
przenoszenie prawa do nieruchomości gruntowych i 
wzniesionych na nich obiektów budowanych w pewnych, 
tak zwanych gminach docelowych, jest uzależnione od 
wykazania przez kupującego lub najemcę dostatecznego 
powiązania z daną gminą w rozumieniu art. 5.2.1 § 2 
dekretu? 

( 1 ) Dz.U. L 312, s. 67 
( 2 ) Dz.U. L 376, s. 36 
( 3 ) Dz.U. L 134, s. 114 
( 4 ) Dz.U. L 158, s. 77 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Gdańsku (Rzeczpospolita Polska) w dniu 9 maja 2011 r. 
— Fortuna Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej 

w Gdyni 

(Sprawa C-213/11) 

(2011/C 219/06) 

Język postępowania: polski 

Sąd krajowy 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Fortuna Sp. z o.o. 

Strona pozwana: Dyrektor Izby Celnej w Gdyni 

Pytanie prejudycjalne 

Czy przepis art. 1 pkt 11 Dyrektywy nr 98/34/WE z dnia 22 
czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji 
w dziedzinie norm i przepisów technicznych ( 1 ) oraz zasad 
dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego powinien 
być interpretowany w ten sposób, że do „przepisów technicz
nych”, których projekty powinny zostać przekazane Komisji 
zgodnie z art. 8 ust. 1 wymienionej dyrektywy należy taki 

przepis ustawowy, który zakazuje zmiany zezwoleń na działal
ność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w 
zakresie zmiany miejsca urządzania gry? 

( 1 ) Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w 
zakresie norm i przepisów technicznych (Dz.U. L 204, s. 37; Polskie 
wydanie specjalne: Rozdział 13 Tom 020 P. 337 — 348), zmie
niona przez Dyrektywę 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniającą dyrektywę 98/34/WE ustana
wiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i prze
pisów technicznych (Dz.U. L 217, s. 18; Polskie wydanie specjalne: 
Rozdział 13 Tom 21 P. 8 — 16). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Gdańsku (Rzeczpospolita Polska) w dniu 9 maja 2011 r. 
— Grand Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w 

Gdyni 

(Sprawa C-214/11) 

(2011/C 219/07) 

Język postępowania: polski 

Sąd krajowy 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Grand Sp. z o.o. 

Strona pozwana: Dyrektor Izby Celnej w Gdyni 

Pytanie prejudycjalne 

Czy przepis art. 1 pkt 11 Dyrektywy nr 98/34/WE z dnia 22 
czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji 
w dziedzinie norm i przepisów technicznych ( 1 ) oraz zasad 
dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego powinien 
być interpretowany w ten sposób, że do „przepisów technicz
nych”, których projekty powinny zostać przekazane Komisji 
zgodnie z art. 8 ust. 1 wymienionej dyrektywy należy taki 
przepis ustawowy, który zakazuje przedłużania zezwoleń na 
działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych? 

( 1 ) Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w 
zakresie norm i przepisów technicznych (Dz.U. L 204, s. 37; Polskie 
wydanie specjalne: Rozdział 13 Tom 020 P. 337 — 348), zmie
niona przez Dyrektywę 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniającą dyrektywę 98/34/WE ustana
wiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i prze
pisów technicznych (Dz.U. L 217, s. 18; Polskie wydanie specjalne: 
Rozdział 13 Tom 21 P. 8 — 16).
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