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UCHWAŁA NR 24/IV/2007

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 1 inarca 2007 r.

w sprawie skargi Państwa zam. Otwock,
Państwa zam. Otwock,

i Pani zam. Otwock,
na bezczynność Starosty Powiatu Otwockiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz w związku z art. 229 pkt 4 
Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. 
zm.), po rozpatrzeniu skargi z dnia 13 listopada 2006 r. Państwa zam.

Otwock, Państwa zam. Otwock,
i Pani zam. Otwock, po zapoznaniu się

z opinią Komisji Rewizyjnej z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie skargi uchwala się, co następuje:

§1-

Rozpatrzyć skarue na bezczynność Starosty Powiatu Otwockiego złożoną przez Państwa 
i zam. Otwock, Państwa
zam. Otwock, i Panią zam. Otwock,
i uznać skargę za bezzasadną.

§ 2 .

Udzielić Państwu zam. Otwock, Państwu
zam. Otwock, i Pani zam.

Otwock, odpowiedzi na skargę w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 3 .

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku do podpisania odpowiedzi na skargę 
Państwa zam. Otwock, Państwa

zam. Otwock, i Pani zam.
Otwock,

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Otwocku.

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof  Szczcgiclniah



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W OTWOCKU
ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel./fax(22) 779 70 30; tel. (22) 779 32 95 

e-mail:rada@powiat-otwocki.pl

W odpowiedzi na Państwa skargę z dnia 13 listopada 2006 r. przekazaną przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze uprzejmie informuję, że Państwa skarga była przedmiotem rozpatrywania 
najpierw przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Otwocku, a następnie przez Radę Powiatu 
w Otwocku. Skarga Państwa uznana została za bezzasadną.

Inwestor Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku w dniu 24 lipca 2006 r. dokonał zgłoszenia 
przestąpienia do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie ciągu drogowego dróg 
powiatowych -  ulic Portowa, Rycerska i Mieszka I na odcinku od ul. Wiejskiej (bez skrzyżowania z tą 
ulicą) do ul. Kraszewskiego (bez skrzyżowania z tą  ulicą) w granicach istniejącego pasa drogowego. 
Do przedmiotowego wniosku dołączono oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na ccle budowlane oraz dokumentację projektową sporządzoną przez Biuro Prac 
Inżynierskich w Warszawie, wobec tego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł 
sprzeciwu na wykonanie robót objętych zgłoszeniem.

W myśl art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 
7. późn. zm.) przez przebudowę „należy ( . . . )  rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku 
których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 
budowlanego, w przypadku dróg są dopuszczane zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie 
me wymagających zmiany granic pasa drogowego” . Inwestor zatem skorzystał z nowego zapisu 
w powyższej ustawie i nie występował o pozwolenie na budowę, lecz dokonał zgłoszenia na 
podstawie art. 29 i 30 ustawy Prawo budowlane.

Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych jest procedurą uproszczoną, nie 
wymagającą zakończenia sprawy decyzją administracyjną, dlatego na powyższe roboty nie był 
wydany dziennik budowy oraz nie spoczywa na Inwestorze obowiązek dokonania zgłoszenia 
rozpoczęcia robót budowlanych Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

Ponadto informuję, że w postępowaniu dotyczącym zgłoszenia przystąpienia do wykonania 
robót budowlanych polegających na przebudowie w/w ciągu drogowego, nie uzyskali Państwo 
przymiotu strony.

Przepraszam za nie udzielenie w terminie odpowiedzi na Państwa pismo.

Otwock, 2 marca 2007 r.
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