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Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 3 i art. 16 ust. 2 ustawy z 10 lipca 2015 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358, z późn. zm.): 

 do postępowań w sprawach przyznawania pomocy stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego dotyczące właściwości miejscowej organów, wyłączenia 

pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania akt, a także skarg i wniosków, o ile 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej; 

 w przypadku odmowy przyznania pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3  ust 1 

pkt 4, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na 

zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.). 

Od niniejszego rozstrzygnięcia, Wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego (wpisać miejscowość i adres). Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządu 

Województwa ……. w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym Wnioskodawca  dowiedział się 

o odmowie przyznania pomocy. Skargę, w ww. terminie, należy złożyć w Urzędzie 

Marszałkowskim albo w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej, która wydała 

niniejsze rozstrzygnięcie, na adres………………..  

30-dniowy termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem: 

1) skarga została nadana w placówce operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.) - w przypadku 

skargi wysyłanej za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego, w tym 

również za pośrednictwem usługi „Pocztex-Kuriera Poczty Polskiej”; 

2) skarga wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego albo do wojewódzkiej samorządowej jednostki 

organizacyjnej - w przypadku skargi składanej osobiście, lub przez pełnomocnika lub za 

pośrednictwem operatora pocztowego innego niż operator wyznaczony. 

Obliczania i oznaczania terminów dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), dotyczącymi terminów 

(art. 110-116). 

 

 

 


