
RADA POWIATU OTWOCKIEGO
ul. Górna 13,05-400 Otwock 

tcl. 22 778-1-334, fax 22 778-1-338 
e-mail: rada@powiat-otwocki.pl

UCHWAŁA NR 275/XXXIX/21

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie przekazania skargi
na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 2 i art. 231 
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się według właściwości Mazowieckiemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Warszawie skargę Pana A. W. na działalność 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

§ 2. 1. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Otwockiego do przekazania 
skargi, o której mowa w § 1 uchwały, organowi właściwemu do jej rozpatrzenia wraz 
z niniejszą uchwałą oraz jej uzasadnieniem.

2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Otwockiego do przekazania 
Skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

23 września 2021 r. do Rady Powiatu wpłynęła skarga Pana A. W. na działalność 
„Powiatowego Inspektora Nadzoru”.

W myśl art. 223 § 1 Kpa „Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego 
i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają 
skargi i wnioski w ramach swojej właściwości. ”.

Zgodnie z treścią art. 229 pkt 4 Kpa (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), jeżeli 
przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, 
organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu 
powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych 
jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest rada powiatu. 
Na podstawie powyższego przepisu, organ stanowiący powiatu uprawniony jest do 
rozpatrywania skarg na kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek 
organizacyjnych, jednakże z wyłączeniem spraw wymienionych w art. 229 pkt 2 ustawy, 
a mianowicie spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 
w stosunku do których kompetentnym pozostaje wojewoda lub organ wyższego stopnia.

24 września 2021 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego skierowała 
ww. skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Otwockiego.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Otwockiego podczas posiedzenia 
w dniu 28 września 2021 r. poddała analizie przedmiotową skargę ustalając przedmiot skargi 
za dotyczący Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku jako organu 
prowadzącego określone postępowanie administracyjne.

Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego stanowią administrację zespoloną 
w powiecie zgodnie z art. 33b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.).

Zgodnie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464, z późn. zm.) zadania 
realizowane przez kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży stanowią zadania 
administracji rządowej.

Mając na względzie powyższe, w ocenie organu nadzoru rada powiatu, na podstawie 
art. 229 pkt 4 Kpa właściwa jest do rozpatrywania skarg na powiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego jako osoby będącej kierownikiem powiatowej inspekcji. Natomiast, 
w przypadku gdy wniesiona skarga dotyczy powiatowego inspektora jako organu 
administracji publicznej, prowadzącego określone postępowanie administracyjne, właściwy 
w sprawie jest wojewoda działający przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru 
budowlanego

W związku z powyższym na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), stwierdza się, że organem 
właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego.

Stosownie do art. 231 § 1 Kpa „ Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy 
do je j rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu 
dni, przekazać ją  właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo 
wskazać mu właściwy organ.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.


