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W odpowiedzi na Pana interpelację Pana Radnego z dnia 07.06.2022r. informuję, 
że Starosta Kielecki realizujący zadania organu architektoniczno - budowlanego pierwszej 
instancji, przy wydawaniu szeroko rozumianych zgód budowlanych (postępowania 
prowadzone zarówno w trybie zgłoszenia jak i te wymagające wydania decyzji o pozwoleniu 
na budowę), związany jest terminami, o których mowa w art. 30, art. 30a, art. 35 oraz art. 71 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 

Ponadto Starosta Kielecki wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej, w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, wydaje decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej w terminie określonym w art. 11 h ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176). 

Uwzględniając powyższe wymagania, odpowiadając na punkt 1 interpelacji 
informuję, że: 
- dla wniosków, które wpłynęły w roku 2019 w liczbie 4845, nie odnotowano przekroczeń ww. 

terminów 
- dla wniosków, które wpłynęły w roku 2020 w liczbie 4797, dodatkowych wyjaśnień 

nieterminowego załatwienia sprawy mogą wymagać 2 wnioski 
- dla wniosków wpływających w roku 2021 w liczbie 5597, dodatkowych wyjaśnień 

nieterminowego załatwienia sprawy mogą wymagać 872 wnioski 
- dla wniosków wpływających w roku 2022 w liczbie 1209 - dane za I kwartał, nie 

odnotowano przekroczeń ww. terminów. 

Odpowiadając na pytanie zawarte w punkcie 2 interpelacji w brzmieniu: czy wśród 
tych spraw /decyzji zdarzyło się, że w ustawowym terminie nie zostało wszczęte postępowanie 
informuję, że zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) postępowanie administracyjne 
wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 
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Postępowanie w sprawach dotyczących szeroko rozumianych zgód budowlanych jest 
postępowaniem wnioskowym - może być wszczęte wyłącznie na wniosek podmiotu 
zainteresowanego jego uzyskaniem. 
Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego datą wszczęcia 
postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji 
publicznej, zaś zgodnie z art. 61 § 3a k.p.a. datą wszczęcia postępowania na żądanie strony 
wniesione drogą elektroniczną jest dzień wystawienia dowodu otrzymania, o którym mowa 
w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 569 z późn. zm.). Oznacza to, że datą wszczęcia postępowania w sprawie 
udzielenia pozwolenia na budowę jest dzień złożenia/doręczenia wniosku właściwemu 
organowi (z zastrzeżeniem przepisów art. 65 i art. 66 k.p.a.). 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego jest tylko pismem 
informującym stronę lub strony o uruchomieniu procesu w określonej przedmiotowo 
i podmiotowo sprawie administracyjnej. Pismo to ma charakter czynności materialno-
technicznej, która ze swej istoty nie rozstrzyga niczyich praw, ani też obowiązków - nie 
rozstrzyga o zainicjowaniu wnioskowego postępowania administracyjnego. Z tym, 
że postępowanie wnioskowe wszczyna wniosek kompletny pod względem formalnym. 
W sytuacji złożenia wniosku zawierającego braki formalne, wnioskodawca powinien być 
wezwany w trybie art. 64 § 2 k.p.a., a skutkiem niewykonania obowiązku nałożonego 
w wezwaniu na podstawie art. 64 k.p.a. jest pozostawienie podania bez rozpoznania. 

Powyższe wyjaśnienia jednoznacznie wskazują, że w sprawach postępowań 
administracyjnych związanych z udzieleniem zgody na budowę nie wskazano obowiązujących 
terminów wszczęcia postępowania przez organ administracji architektoniczno budowlanej. 
Nie mogło zatem dojść do opisanej w pytaniu sytuacji braku wszczęcia postępowania 
w sprawie pozwolenia na budowę przez Starostę Kieleckiego. 

Ponadto informuję, że dane dotyczące daty złożenia wniosku (wszczęcia 
postępowania), czasu przekroczenia ustawowego terminu poszczególnych wniosków wraz 
z wyjaśnieniem powodów ich nieterminowego rozpatrzenia są na bieżąco podawane 
do publicznej wiadomości oraz kontrolowane przez służby Wojewody Świętokrzyskiego 
w ogólnie dostępnym rejestrze wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ) dostępnym na stronie 
www.gunb.gov.pl. 

Odpowiadając na pytanie punktu 3 interpelacji informuję, że wyliczona kwota 
ewentualnych kar w przypadku nie uwzględnienia przez Wojewodę Świętokrzyskiego 
złożonych wyjaśnień dotyczących powodu opóźnień w procedowaniu decyzji o pozwoleniu na 
budowę może wynosić 28 062 500 zł, przy średnim przekroczeniu terminu wynoszącym 64,8 
dnia. 

http://www.gunb.gov.pl


W odpowiedzi na pytanie punktu 4 interpelacji informuję, iż: 
4a) w okresie od grudnia 2018 r. do końca 2020 r. nie rozwiązano umów o pracę z żadnym 
pracownikiem Wydziału Budownictwa; 
4b) w okresie powyższym zakończyły się 2 umowy zawarte na czas określony tj. 2 osoby 
zatrudnione na stanowisku pomocy administracyjnej (nie prowadzące postępowań 
administracyjnych): 1 osoba - wykształcenie średnie, 2 osoba - wykształcenie wyższe 
ekonomiczne), zatrudnione przez poprzedniego Starostę po wyborach samorządowych 
w 2018 r. W okresie od grudnia 2018 r. do końca 2020 r. nie wpłynął żaden wniosek 

o przedłużenie umowy o pracę. 

Do wiadomości: 
1.Pan Jacek Kuzia Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach 
2.a/a 


