
 
 
 
 

Warszawa,2006.09.15 
 

Opinia prawna 
 
Zleceniodawca: 
 

………………………… 
 
Przedmiot opinii: 
 

Niektóre terminy w postępowaniu administracyjnym : 
 
1) termin do rozpatrzenia odwołania przez organ II instancji, 
2) termin przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, 
3) termin do wniesienia sprzeciwu w przypadku uchylenia sprzeciwu przez organ I 

instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia, 
4) termin do uzupełnienia braków wniosku  

 
Stan prawny: 
 

Za datę wszczęcia postępowania, zgodnie z art. 61 § 3 k.p.a. naleŜy przyjąć dzień 
doręczenia Ŝądania organowi administracji publicznej. NaleŜy wskazać, Ŝe stosownie do 
art. 110 K.p.a. organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od 
chwili jej doręczenia. 

 
Termin do rozpatrzenia sprawy określa przepis art. 35 K.p.a. w brzmieniu: 

 
„ § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. 
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o 
dowody przedstawione przez stronę łącznie z Ŝądaniem wszczęcia postępowania lub w 
oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym 
toczy się postępowanie, bądź moŜliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi 
rozporządza ten organ. 
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie 
później niŜ w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niŜ w ciągu 
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w 
ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 
§ 4. Organy wyŜszego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach 
krótszych niŜ określone w § 3. 
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z 
przyczyn niezaleŜnych od organu.”. 
 

W związku z tym przepisem stwierdzić naleŜy, Ŝe sprawa w I instancji powinna 
zakończyć się jako zasada niezwłocznie ale nie późnej niŜ w terminie 2 miesięcy. Sprawa 



przed organem II instancji powinna się zakończyć w terminie 1 miesiąca od otrzymania 
odwołania przez organ II instancji.  

 
Odwołanie powinno trafić do organu II instancji w terminie 7 dni stosownie do art. 

133 K.p.a. stanowiącego, Ŝe „ Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, 
obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w 
terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeŜeli w tym terminie nie wydał 
nowej decyzji w myśl art. 132.”. 
 

Przepisy nie określają w jakim terminie organ II instancji powinien przekazać do 
organu I instancji sprawy do ponownego rozpoznania. Zasadą praktycznie stosowaną jest 
przekazywanie spraw do organu I instancji po upływie terminu do złoŜenia przez stronę 
skargi do WSA na decyzję organu II instancji. Oznacza to, Ŝe akta sprawy oczekują w organie 
II instancji na przekazanie do organu I instancji około 2 miesięcy uwzględniając obrót 
pocztowy oraz 30 dniowy termin do złoŜenia skargi do sądu. 

 
Kwestia terminu przekazania akt sprawy z organu II instancji do organu I instancji nie 

ma jednak praktycznego znaczenia dla strony postępowania, poniewaŜ dla niej wiąŜące są 
wyłącznie terminy związane z doręczaniem decyzji stronie. Od dnia doręczenia decyzji 
stronie biegną wszystkie terminy skutkujące na prawa strony. Dotyczy to takŜe terminów do 
złoŜenia sprzeciwu z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane. 

 
Przechodząc do omawiania problematyki terminów obowiązujących w postępowaniu 

dotyczącym wnoszenia sprzeciwu wskazać naleŜy, co następuje: 
 
Od dnia złoŜenia zgłoszenia w organie I instancji rozpoczyna bieg 30 dniowy termin 

do zgłoszenia sprzeciwu określony w art. 30 ust.5 ustawy Prawo budowlane. 
 

Zgodnie z tym przepisem do wykonywania robót budowlanych moŜna przystąpić, 
jeŜeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze 
decyzji, sprzeciwu i nie później niŜ po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich 
rozpoczęcia. 
 

Przepis ten oznacza, Ŝe ewentualny sprzeciw musi zostać doręczony stronie w terminie 
30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organowi.  

 
Wniesienie sprzeciwu przerywa bieg terminu 30 dni z art. 30 ustawy.  
 
Strona moŜe się od sprzeciwu odwołać i uzyskać korzystną decyzję organu II instancji 

czyli uchylenie sprzeciwu i bądź umorzenie postępowania gdy sprzeciw został wniesiony po 
terminie, bądź przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. 

 
Z dniem doręczenia decyzji organu II instancji stronie sprzeciw przestaje istnieć 

(decyzja organu II instancji jest decyzją ostateczną a więc w pełni wykonalną) i rusza 
przerwany wniesieniem uchylonego sprzeciwu termin na wniesienie sprzeciwu. 

 
Nie ma Ŝadnego znaczenia, czy organ I instancji o doręczeniu decyzji organu II 

instancji wie, czy tę decyzję otrzymał i czy zwrócono mu akta sprawy administracyjnej. 
WaŜne są wyłącznie prawa strony, która musi czekać z rozpoczęciem prac budowlanych 
wyłącznie 30 dni od dnia złoŜenia zawiadomienia. Obowiązkiem organów jest takie działanie, 



aby w terminach ustawowych sprawę rozstrzygnąć. Strony nie mogą obciąŜać trudności w 
przekazywaniu akt sprawy, kontaktach między organami i inne problemy organizacyjno-
techniczne. 

 
NaleŜy wskazać, Ŝe stosownie do art. 110 K.p.a. organ administracji publicznej, który 

wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia. Oznacza to, Ŝe jeŜeli organ II 
instancji wyda decyzję uchylającą sprzeciw organu I instancji, to sprzeciw ten traci moc z 
dniem doręczenia stronie decyzji organu II instancji. Oznacza to, Ŝe sprzeciwu nie ma, i 
biegnie nadal termin do zgłoszenia sprzeciwu zatrzymany wydaniem sprzeciwu, który został 
uchylony. 

 
PowyŜsze oznacza, Ŝe zgłoszenie jest skuteczne w chwili, gdy okres pomiędzy 

złoŜeniem zgłoszenia i doręczeniem sprzeciwu oraz okres po doręczeniu decyzji uchylającej 
sprzeciw a wniesieniem kolejnego sprzeciwu jest w sumie co najmniej 30 dniowy. 

 
MoŜna rozpocząć budowę jeŜeli suma dni upływających pomiędzy zgłoszeniem 

organowi I instancji zamiaru prowadzenia prac budowlanych a doręczeniem stronie sprzeciwu 
tego organu oraz liczba dni upływających po doręczeniu stronie decyzji uchylającej sprzeciw 
przekroczyła 30. 
 

NaleŜy teŜ wskazać, Ŝe zgodnie z art.30 ust.2 ustawy Prawo budowlane w zgłoszeniu 
naleŜy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich 
rozpoczęcia. Do zgłoszenia naleŜy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 
pkt 2, oraz, w zaleŜności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a takŜe pozwolenia, 
uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia 
zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek 
uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich 
nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. 
 

Oznacza to, Ŝe jeŜeli zawiadomienie byłyby dotknięte brakami organ jest obowiązany 
do zastosowania przepisu art. 64 k.p.a. – wezwania strony do uzupełnienia braków zgłoszenia. 
Nie uzupełnienie braków musi powodować skutek w postaci zgłoszenia sprzeciwu. Brak 
sprzeciwu oznaczałby bowiem zgodę na realizację inwestycji zgodnie ze zgłoszeniem. 

 
Termin do uzupełnienia braków jest określany w wezwaniu do uzupełnienia braków i 

wynosi 7 dni od dnia doręczenia wezwania. NaleŜy podkreślić, Ŝe w przypadku nie 
uzupełnienia braków zgłoszenia organ zgłosi sprzeciw w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
zgłoszenia + 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia braków zgłoszenia. 

 
NaleŜy teŜ zwrócić uwagę, Ŝe wezwanie do usunięcia braków jest skuteczne gdy 

zostało doręczone stronie przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu.  
 
Nie ma prawnego znaczenia wezwanie doręczone po upływie terminu do zgłoszenia 

sprzeciwu i nie wpływa na moŜliwość realizacji inwestycji. 
 
Inna jest jednak sytuacja gdy organ mimo upływu terminu 30 dni zgłasza sprzeciw. 

Zgłoszenie sprzeciwu po terminie nie moŜe pozostać obojętne dla strony poniewaŜ jest to 
decyzja administracyjna, która w razie jej niezakwestionowania przez stronę staje się 
ostateczna i wykonalna mimo iŜ jest wydana z raŜącym naruszeniem prawa. 

 



W związku z powyŜszym zawsze, w wypadku otrzymania sprzeciwu po terminie do 
jego zgłoszenia naleŜy w terminie 14 dni złoŜyć odwołanie od sprzeciwu do organu II 
instancji. Nie wolno jest dopuścić do tego aby sprzeciw stał się decyzją ostateczną. Sprzeciw 
wniesiony po terminie zostanie przez organ II instancji uchylony a postępowania umorzone 
jako bezprzedmiotowe. Z chwilą doręczenia decyzji organu II instancji moŜliwe będzie 
rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie ze zgłoszeniem. 

 
W sytuacji gdyby sprzeciw wniesiony po terminie nie został zaskarŜony i stał się 

decyzją ostateczną naleŜy zwrócić się z wnioskiem o stwierdzenie niewaŜności sprzeciwu w 
trybie art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Wniosek naleŜy złoŜyć do organu II instancji wskazanego w 
sprzeciwie. Rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie ze zgłoszeniem będzie moŜliwe po tym 
jak decyzja stwierdzająca niewaŜność sprzeciwu stanie się ostateczną. 

 
 
Wnioski: 
 

1) sprzeciw musi być doręczony stronie w terminie 30 dni od złoŜenia zgłoszenia, 
2) wezwanie do uzupełnienia braków zgłoszenia musi być doręczone przed upływem 

terminu do wniesienia sprzeciwu, 
3) doręczenie w terminie wezwania do uzupełnienia braków zgłoszenia przesuwa 

termin do złoŜenia sprzeciwu o 7 dni, 
4) brak doręczenia sprzeciwu w terminie30 dni od wniesienia zgłoszenia gdy nie było 

wezwania do uzupełnienia braków zgłoszenia umoŜliwia skuteczną realizację 
inwestycji opisanej w zgłoszeniu, 

5) brak doręczenia sprzeciwu w terminie 30 dni + 7 od wniesienia zgłoszenia gdy 
prawidłowo doręczono wezwanie do uzupełnienia braków zgłoszenia i braków 
tych nie uzupełniono lub je uzupełniono umoŜliwia skuteczną realizację inwestycji 
opisanej w zgłoszeniu, 

6) doręczenie sprzeciwu po upływie w/w terminów umoŜliwia skuteczną realizację 
inwestycji opisanej w zgłoszeniu, ale wymaga złoŜenia odwołania do organu II 
instancji, aby wadliwy sprzeciw nie stał się decyzją ostateczną. 

7) Uchylenie sprzeciwu przez organ II instancji powoduje od dnia doręczenia tej 
decyzji stronie dalszy bieg terminu 30 dni do zgłoszenia sprzeciwu, nie ma 
znaczenia kiedy organ I instancji dowiedział się o decyzji organu odwoławczego i 
kiedy wróciły do niego akta sprawy administracyjnej. Rozpoczęcie prac 
budowlanych określonych w zgłoszeniu jest moŜliwe jeŜeli okres pomiędzy 
złoŜeniem zgłoszenia i doręczeniem sprzeciwu oraz okres po doręczeniu decyzji 
uchylającej sprzeciw a wniesieniem kolejnego sprzeciwu jest w sumie co najmniej 
30 dniowy. 

 


