
                                                                      
                                                                                            ………………………………
                                                                                                                     /miejscowość/ /data/ 

                                                                                                         Wojewódzki Sąd Administracyjny 
                                                                                                          we Wrocławiu
                                                                                                          ul. Św. Mikołaja 78-79
                                                                                                          50-126 Wrocław
                                                                                                           za pośrednictwem:
                                                                                                           Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
                                                                                                            we Wrocławiu
                                                                                                            pl. Powstańców Warszawy 1
                                                                                                           50-153 Wrocław

                                                                                                           Strona skarżąca:
                                                                                                           ………………………………………. 
                                                                                                                      /imię i nazwisko; nazwa1/
                                                                                                           ……………………………………….
                                                                                      /miejsce zamieszkania; siedziba; adres do korespondencji1/
                                                                                          reprezentowana przez2:
                                                                                                            ………………………………………. 
                                                                                                                      /imię i nazwisko/
                                                                                                           ……………………………………….
                                                                                      /miejsce zamieszkania; siedziba; adres do korespondencji1/

                                                                                                           Organ administracji:
                                                                                                            Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
                                                                                                             we Wrocławiu
                                                                                                             pl. Powstańców Warszawy 1
                                                                                                             50-153 Wrocław

SKARGA

Na podstawie art. 46 § 1, art. 50 § 1, art. 53 § 1 i art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o 
postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi  (Dz.  U.  Nr  153,  poz.  1270  z  późn.  zm.)  zaskarżam 
………………………………………………………………………………………………………………………,
[oznaczenie skarżonej decyzji/postanowienia1 Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu] 
wnosząc o …………………………………………………………………………………………………………..
                                                       [oznaczenie osnowy wniosku zgłaszanego w skardze3] 

 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ………………2 kwestionuję, otrzymaną w dniu ……… decyzję 
Samorządowego Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu z dnia …….. (SKO ….) w sprawie ………………….., 
wnosząc o …….……… 3.
                   
                                                            UZASADNIENIE 

………………...................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….4

          .............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….5

                                                                              ………………………………..
                                                   /podpis strony; przedstawiciela ustawowego strony; pełnomocnika strony1/
Załącznik (-i)6:
1. ................     
2.   ................                                                                         



1Niepotrzebne skreślić.
2 W zależności od potrzeb (strony mogą działać przez pełnomocników; osoby fizyczne nieposiadające zdolności 
do czynności prawnych działają przez swych ustawowych przedstawicieli; strony niebędące osobami fizycznymi 
działają przez swych ustawowych przedstawicieli
Przepisy materialne (procesowe), które (w ocenie wnoszącego Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) zostały 
naruszone /fakultatywnie/. 
3  Treść  żądania  (stosownie  do  potrzeb,  zgodnie  z  możliwościami  wynikającymi  z  art.  145  §  1  Prawa  o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi):
- uchylenie decyzji lub postanowienia w całości albo w części,
- stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia w całości albo w części,
- stwierdzenie wydania decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa. 
4 Dotychczasowy przebieg postępowania w sprawie zakończonej kwestionowaną decyzją /fakultatywnie/.
5 Polemika z kwestionowaną decyzją lub postanowieniem (w tym zakresie należy wskazać naruszenie prawa).
6 W zależności od potrzeb.


