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__________________________________________________________________________
OFERUJEMY TAKŻE POMOC W PROWADZENIU SPRAWY PRZED SĄDEM
*cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy

ORAZ
WERSJĘ „WORD” PISMA W CENIE 10,99 zł
EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL
___________________________________________________________________________
……………………….
/Miejscowość i data/
Do:
/organ odwoławczy wskazany w
pouczeniu do decyzji/
np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze
………….……………………………..
za pośrednictwem:
/wpisać organ, który wydał decyzję/
np. Prezydent Miasta ………….…………

Skarżący:

……./imię i nazwisko/……….
zam. ………….…………….…
………….…………….………

Sygn. sprawy: ………….…………….…………….…

ZAŻALENIE
na postanowienie ………….……………….…………………………
z dnia ………….………… (doręczone w dniu ………….…………)
w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy
(sygn. sprawy ……….………..)

Działając na podstawie art. 37 k.p.a., niniejszym zaskarżam postanowienie
………….……………….…………………………, z dnia ………….………… (doręczone w
dniu ………….…………), w sprawie ………….……………….………… przedłużenia
terminu załatwienia sprawy (sygn. sprawy ……….………..), tj. wydania decyzji w sprawie
……………………………………………………………………….
Postanowieniu temu zarzucam naruszenie art. 37 kodeksu postępowania
administracyjnego poprzez niewskazanie przyczyn zwłoki oraz zaniechanie ustalenia osób
winnych niezałatwienia sprawy w terminie.
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Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 37 k.p.a., wnoszę o:
1.
2.
3.
4.

uchylenie zaskarżonego postanowienia,
wyznaczenie dodatkowego, krótszego terminu załatwienia sprawy,
zarządzenie ustalenia osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie,
zarządzenie podjęcia środków zapobiegających w przyszłości naruszaniu terminów
załatwiania spraw.

UZASADNIENIE
Na mocy postanowienia ………….……………….……………………… z dnia
………….………… (doręczonego w dniu ………….…………), w sprawie
………….……………….………… przedłużenia terminu załatwienia sprawy (sygn.
sprawy ……….………..), został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy tj.
…………………..
Zgodnie z art. 36 k.p.a. „O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie
określonym w art. 35 (terminy załatwiania spraw przez organy), lub w przepisach
szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając
przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy”.
Niemniej jednak w zaskarżonym postanowieniu nie wskazano żadnej przyczyny, dla której
organ nie może załatwić sprawy.
Należy przy tym zaznaczyć, iż organ administracji publicznej pozostaje w bezczynności w
każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., jeżeli
nie dopełnił czynności określonych w art. 36 k.p.a. lub nie podjął innych działań
wynikających z przepisów procesowych mających na celu usunięcie przeszkody w
wydaniu decyzji
Mając na uwadze powyższe, niniejsze zażalenie należy uznać za w pełni uzasadnione.

………………………..
/czytelny podpis/
Załączniki:
1) odpis pisma;

WSKAZÓWKI DO WZORU
ZAŻALENIE NA NIEZAŁATWIENIE SPRAWY W TERMINIE
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UWAGA !!!
WZÓR stanowi jedynie DOKUMENT PRZYKŁADOWY
JEŻELI Twoja sytuacja różni się, nie wolno KOPIOWAĆ dosłownie treści wzoru
KTO

Zażalenie składa strona postępowania

GDZIE

Zażalenie składa się do organy wyższego stopnia (wskazany w pouczeniach do
postanowienia)

W CELU

Zażalenie składa się w celu uchylenia postanowienia o przedłużeniu sprawy

KIEDY

Zażalenie składa się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia o
przedłużeniu sprawy

JAK

Zażalenie składa się na piśmie

OPŁATA

Brak opłaty

CO
NASTĄPI

Organ wyższego stopnia rozpatrzy zażalenie i zbada zasadność przedłużenia
sprawy

