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Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Gdańsku
Za pośrednictwem:
Tu wymienić organ, który wydał 
decyzję, np. Wójt Gminy Wejherowo, 
Prezydent Miasta Gdyni, Burmistrz 
Rumi
Adres: ………………………………..

Skarżący/a: imię i nazwisko, adres zamieszkania

Organ: Tu wskazać organ np. Wójt Gminy Wejherowo, Prezydent Miasta Gdyni, 
Burmistrz Rumi

ODWOŁANIE

od decyzji wpisać czyjej nr …………… z dnia …………… 2017 r., doręczonej 
stronie ………………… w sprawie tutaj wpisać czego dotyczyła decyzja

Niniejszym,  w  imieniu  własnym,  zaskarżam decyzję wpisać  czyją  nr
…………… z dnia …………… 2017 r., doręczonej stronie ………………… w sprawie
tutaj wpisać czego dotyczyła decyzja  w całości – jeśli nie zgadzamy się z całością
decyzji  w części – jeśli nie zgadzamy się tylko z jakąś częścią decyzji, przy czym
należy wskazać, z którym punktem decyzji ) 

Przedmiotowej decyzji zarzucam:

(tu należy zwięźle wskazać, dlaczego nie zgadzamy się z decyzją)

W związku z powyższym wnoszę o:

Tutaj piszemy czego oczekujemy od SKO : a) zmiana decyzji i orzeczenie co do istoty
sprawy b) uchylenie decyzji c) przekazania sprawy do ponownego rozpoznania

Ponadto wnoszę o:



1) dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów:

tu należy wskazać, jakie chcemy żeby zostały przeprowadzone dowody oraz należy
wskazać na jaką okoliczność, np.:

zeznania świadka (imię i nazwisko, adres) na okoliczność (czyli o czym świadek ma
zaświadczyć, np. na okoliczność, iż strony spełniła obowiązek w terminie)

dopuszczenie opinii biegłego geodety specjalisty z zakresu na ... okoliczność

zobowiązanie  przez  Sąd nazwa  instytucji  do  złożenia  w  Sądzie  następujących
dokumentów………………………….  na  okoliczność……..  (taką  formułkę  należy
napisać,  jeśli  jakieś ważne dla nas dokumenty są w jakiejś  instytucji,  np.  urząd
gminy,  szpital  i  chcemy  żeby  Sąd  nakazał,  żeby  ta  instytucja  dostarczyła  
te dokumenty do Sądu)

UZASADNIENIE

Tu należy  dokładnie opisać całą sytuację,  z czym się nie zgadzamy a z czym się
zgadzamy,  dokładnie  uzasadnić  wszystkie  nasze  twierdzenia  oraz  napisać  co
dokładnie zarzucamy decyzji organu pierwszej instancji oraz czego oczekujemy od
SKO, np. uchylenie decyzji 

Podpis

Załączniki:

Tu należy wymienić wszystkie załączone do pisma załączniki, przy czym odwołanie 
wraz z załącznikami należy złożyć w Sądzie w dwóch egzemplarzach –jeden dla 
Sądu,  drugi dla)
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