
UCHWAŁA Nr XXX/190/2021 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 28 maja 2021 r. 

w sprawie przekazania skargi 

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

z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 228, art. 231, art. 234 pkt 1, art. 235 § 1 oraz art. 236 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Powiatu Nowodworskiego uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi z dnia 

15.04.2021 r. dotyczącej wydawanych pozwoleń na budowę i użytkowanie obiektów budowlanych 

w miejscowości Stanisławo Gmina Pomiechówek. 

2. Skargę, o której mowa w ust. 1, postanawia się przekazać do rozpatrzenia organowi 

właściwemu – Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru 

Budowalnego w Warszawie. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przekazania skargi i zawiadomienia skarżących 

o przekazaniu skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

/-/ Zdzisław Szmytkowski 

  



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXX/190/2021 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 28 maja 2021 r. 

W dniu 16.04.2021 r. do Rady Powiatu Nowodworskiego wpłynęła skarga (pismo z dnia 

15.04.2021 r.). 

Przewodniczący Rady Powiatu zgodnie z § 2 Uchwały nr II/7/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego, 

przekazał do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargę celem analizy przedstawionych 

przez Skarżącą zarzutów, w ramach właściwości rady powiatu. Komisja posiedzenia odbyła w dniu 

12.05.2021 r., podczas którego dokonała analizy skargi. 

Skarga dotyczy wydawanych pozwoleń na budowę i użytkowanie obiektów budowlanych 

w miejscowości Stanisławo Gmina Pomiechówek oraz funkcjonowania Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Co prawda zasadą jest, że skargi na starostę rozpatruje rada powiatu (art. 229 pkt 4 kp), jednakże 

z myśl art. 234 pkt 1 kpa w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne skarga 

złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu. 

Z wskazanych w skardze orzeczeń sądowych oraz z informacji otrzymanej od wydziału 

merytorycznego wynika, iż w sprawie wskazanych w skardze pozwoleń budowlanych toczy się 

postępowanie przed Wojewodą Mazowieckim w przedmiocie stwierdzenia nieważności, czyli 

postępowanie nadzwyczajne, w której skarżący są stroną.  Dlatego w myśl tego przepisu ten organ 

jest uprawniony do rozpatrzenia złożonej skargi. Postępowanie w sprawie wznowienia w tych 

sprawach już się toczyło i zakończyło się ostatecznie I prawomocnie, co również wynika z 

informacji uzyskanej w wydziału merytorycznego. 

Odnośnie wskazanych w skardze zarzutów do funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Zgodnie z treścią art. 229 pkt 4 kpa 

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 jest rada powiatu, jednakże z wyłączeniem spraw wymienionych w art. 229 pkt 

2 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem podmiotem właściwym do rozpatrzenia skarg na działalność 



organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych 

służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda lub organ wyższego stopnia. Na podstawie 

art. 80 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zadania w tym zakresie 

wojewoda wykonuje przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Zatem 

właściwym do rozpatrzenia skargi jest tutaj wojewoda działający przy pomocy wojewódzkiego 

inspektora nadzoru budowlanego. 

Organ ten jest również uprawniony do prowadzenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia 

nieważności decyzji pozwoleń na użytkowanie, zgodnie z art. 235 § 1 kpa. Zgodnie z tym przepisem 

skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się zależnie od jej treści za żądanie 

wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które 

może być uwzględnione, z zastrzeżeniem art. 16 § 1 zdanie drugie. 

Przewodniczący Rady 

/-/ Zdzisław Szmytkowski  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ Mariusz Torbus  


