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Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przekazania skargi 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1526) w związku z 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 Staroście Otwockiemu skargę z dnia 12 sierpnia 2022 r. Pana K.K. 

§ 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 wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat Łukasz Banaszek  

Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki 



 

Uzasadnienie 

W dniu 18 sierpnia 2022 r. do Kancelarii Powiatu Otwockiego wpłynęła skarga z dnia 12 sierpnia Pana K.K. 

na działanie Starostwa Powiatowego w Otwocku w zakresie wydania zdublowanej decyzji administracyjnej dla 

inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. (…) w Józefowie, 

oraz braku merytorycznej odpowiedzi na pismo Pana K.K z dnia 12 lipca 2022 r. 

Zgodnie z 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.” 

22 sierpnia 2022 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 29 sierpnia 

2022 r. poddała analizie przedmiotową skargę. Następnie ustaliła, iż przedmiotową skargę należy przekazać 

według właściwości Staroście Otwockiemu. 

Zgodnie z art. 231 § 1 Kpa „Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej 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.” 

Starosta Otwocki prowadzi postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę nie jako organ 

samorządowy Powiatu Otwockiego, ale jako organ wykonujący zadania zlecone administracji rządowej. Te 

postępowania podlegają kontroli instancyjnej w administracji czyli organem władnym dla tych postępowań jest 

Wojewoda. Dlatego Rada Powiatu Otwockiego nie ma kompetencji kontroli i nadzoru nad Starostą w sprawach 

dotyczących wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Skargę należy potraktować jako element 

postępowania administracyjnego z tego też wynika, że nawet jeżeli dokument w takim miałby trafić do 

Wojewody powinno to się odbyć za pośrednictwem organu pierwszej instancji czyli Starosty. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


