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Czytelnik skierował do redakcji pewnego dziennika następujące zapytanie.  

„Złożyłem wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na 

budowę budynku biurowego.  

W zawiadomieniu z 3 stycznia 2019 r. starosta, po ustaleniu, że liczba stron 

postępowania przekracza dwadzieścia osób, poinformował, że kolejne 

zawiadomienia stron będą dokonywane w formie publicznego obwieszczenia. 

Oznacza to, że będą one zamieszczane na tablicy ogłoszeń starostwa, tablicy 

ogłoszeń urzędu miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Potem postępowanie zostało zawieszone, o czym zostałem powiadomiony 

postanowieniem wysłanym listem poleconym.  

Ostatecznie starosta 23 października 2019 r. wydał decyzję w sprawie odmowy 

wydania pozwolenia.  

Informacja o tym została umieszczona na tablicy ogłoszeń starostwa oraz w jego BIP 

24 października 2019 r., zaś na tablicy ogłoszeń urzędu miasta oraz w jego BIP – 31 

października 2019 r.  

Odwołanie od ww. decyzji złożyłem 2 grudnia 2019 r.  

Ponadto, na mój wniosek, decyzja została mi doręczona 8 stycznia 2020 r., 

a odwołanie od niej wniosłem 20 stycznia 2020 r.  

Wojewoda postanowieniem z 1 lutego 2020 r. stwierdził niedopuszczalność 

odwołania. Czy to rozstrzygnięcie jest prawidłowe?” 

Redakcja udzieliła temu czytelnikowi następującej odpowiedzi:  

POZIOM TRUDNOŚCI ĆWICZENIA: BARDZO WYSOKI 

TEMATYKA ĆWICZENIA: PRAWO ADMINISTRACYJNE, POSTĘPOWANIE 
ADMINISTRACYJNE, DORĘCZENIE  

Ćwiczenie z tłumaczenia konsekutywnego 

przed egzaminem na tłumacza przysięgłego 

http://www.banknagran.textem.com.pl 

https://www.facebook.com/textem  
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„Nie, rozstrzygnięcie wojewody nie jest prawidłowe. Wniesione 20 stycznia 

odwołanie organ powinien rozpatrzyć merytorycznie.  

Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że doręczenie przez starostę decyzji w formie 

publicznego obwieszczenia w stosunku do czytelnika (inwestora) było nieskuteczne.  

Skutek ten nastąpił dopiero wraz z doręczeniem tej decyzji w sposób indywidualny – 

na piśmie, co nastąpiło 8 stycznia 2020 r.  

Dopiero wówczas rozpoczął swój bieg w odniesieniu do niego termin do wniesienia 

odwołania, który upłynął 22 stycznia 2020 r.  

Dlaczego doręczenie decyzji przez obwieszczenia było nieskuteczne?  

Otóż – biorąc pod uwagę orzecznictwo – doręczenie decyzji administracyjnej w 

formie publicznego obwieszczenia w trybie art. 49a k.p.a. nie było dopuszczalne 

wobec inwestora będącego inicjatorem postępowania administracyjnego i 

adresatem decyzji. 

 

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1452117,publiczne-obwieszczenie-doreczenie-pisma.html 


