
OŚWIADCZENIE STRONY O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA 
(podstawa prawna: art. 127a, art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego) 

 

W przypadku większej liczby stron postępowania do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  
do wniesienia odwołania, każda strona składa oświadczenie oddzielnie.  

 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny  

za zeznanie nieprawdy Ja, niżej podpisany(a) po zapoznaniu się z treścią art. 127a, 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………...…………….………. 

 

Adres zamieszkania……….…………………………………………………………………...…………………………………………………. 

 

Legitymujący się: 

 

rodzaj dokumentu: ...................................................................... seria i nr dokumentu: ........................................................................ 

 

organ wydający dokument:..................................................................................................................................................................... 
 

Działając jako (należy postawić znak X we właściwym polu): 

□ inwestor 

□ strona postępowania 

□ pełnomocnik inwestora 

□ reprezentujący osobę prawną……………………………………………………………………………………………………………………  

 

oświadczam, iż zrzekam się z przysługującego prawa do wniesienia odwołania od decyzji Starosty Oświęcimskiego  

w postępowaniu administracyjnym:  

 

(znak sprawy) …………………………………………………..(Nr decyzji)…………….……….…….. z dnia……..……………………...….… 

 

Zostałem(am) poinformowany(a) o skutkach prawnych jakie wywołuje złożone przeze mnie oświadczenie tj.: 

- z dniem doręczenia do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania przez 

wszystkie strony postępowania, decyzja o której mowa wyżej staje się ostateczna, prawomocna i wykonalna, 

- oświadczenie, które zostało prawidłowo złożone jest niewzruszalne i nie można go cofnąć.  

 
Zapoznałem(am) się z treścią oświadczenia. 

 
 

                ..…………………………………………………………………………. 
         Data oraz czytelny podpis składającego oświadczenie 
 

Wyciąg z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego: 
Art.  127a.   [Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania]  
§  1.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji 
publicznej, który wydał decyzję. 
§  2.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią  
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
Art.  130.  [Wpływ odwołania na wykonanie decyzji]  
§  4.  Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli 
wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. 

 


