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STANOWISKOT{R 7/2017

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 28 wne5nia20lT r,

w sprawie projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlrnego

Na podstawie $ 9 ust. 3 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r.,
poz. 10040) Rada Powiatu w Otwocku ustala, co nastgpuje:

$ 1. 1. Rada Powiatu w Otwocku negatywnie ocenia projektowane zmiany w zakresie
reorganizacji nadzoru budowlanego, poprzez liku,idacjg powiatowych inspektorat6w nadzoru
budowlanego i utworzenie w ich miejsce okrggowych inspektorat6w nadzoru budowlanego
w ramach administracji rz4dowej niezespolonej, nie powiqzanych ze struktur? samorz4du
terytorialnego.

2. Rada uznaje potrzebg zmian organizacyjnych, prawnych dla potrzeb usprawnienia
dzialari organ6w administracji architektoniczno-budowlanej, nakierowanie tych dzialarl na
rzecz wsparcia polityki inwestycyjnej, przy uwzglgdnieniu wykorzystania potencjalu
samorz4d6w lokalnych.

3. Jednak2e proponowane zmiany winny uwzglgdniaC potrzeby zwyklego obywatela-
inwestora - moZliwodci kontaktu i latwoSci dotarcia do bliskiego mu terytorialnie urzgdu,
uzyskanie niezbgdnych wyja6nief, a czasami wgcz pomocy.

$ 2, Rada Powiatu w Otwocku apeluje o rezygnacjg z projekt6w likwidacj i
powiatowych inspektorat6w nadzoru budowlanego i utworzenie na ich miejsce okrggowych
inspektoratdw.

$ 3, Rada upowaZnia Przewodnicz4cego Rady Powiatu do przekazania niniejszego
stanowiska do:

1) Prezydenta RP;
2) Prezesa Rady Ministr6w;
3) Marszalka Senatu RP;
4) Marszalka Sejmu RP;
5) Eurodeputowanym z wojew6dZwa mazowieckiego;
6) Poslom i Senatorom z wojew6dztwa mazowieckiego;
7) WojewodzieMazowieckiemu;
8) Samorz4dowi Wojew6dawa Mazowieckiego;
9) Samorzqdom powiatowym i samorzqdom gminnym z terenu z wojew6dzrwa

mazowieckiego ;

10) Zwipek Gmin Wiejskich RP;
I l) Zwiqzek Miast Polskich;

. 12) Zwiryek Powiat6w Polskich;
13) Zwi4zek Wojew6dztw RP;
l4) media lokalne.



Uzasadnienie

Obecnie w Polsce funkcjonuje 377 powiatowych inspektorat6w nadzoru

budowlanego. Przy okazji prac nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym Ministerstwo

Inftastruktury i Budownictwa zapowiedzialo, Ze jego wdro2enie bqdzie SciSle zwi4zane

z koniecznosci4 zmian w strukturach organ6w nadzoru budowlanego. Przy czym ich

dokladny zakrei zostanie uregulowany w ustawie o organach administracji inwestycyjne3

i nadzoru budowlanego.
Zalozenia usta\ty o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego

zawierajq m.in,

- dostosowanie obecnej struldury organ6w administracji architektoniczno-budowlanej

i nadzoru budowlanego do regulacji projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-

budowlany, w tym zmiang nazwy organ6w administracji architektoniczno-budowlanej

na administracj g inwestYcYjn4:

- utworzenie okggowych inspektofat6w nadzoru budowlanego w liczbie ok. 100

w miejsce 377 powiatowych inspektorat6w nadzoru budowlanego;

- wzmocnienie mer)'toryczne organ6w nadzoru budowlanego wzglgdem stanu

dotychczasowego;

- organizacyjne i kadrowe uniezaleinienie organ6w nadzoru budowlanego;

- normatywne przes4dzenie o charakterze zadah z zakresu administlacji

architektoniczn;-budowlanej; kwestia ta w obecnie obowi4zuj4cym stanie prawnym

jest niejednoznaczna a o tyle istotna, ze dotyczy 2r6del finansowania poszczeg6lnych
'zadah 

oraz decyduje o podmiocie zobcwiqzanym do wypiaty odszkodowania z tytulu

niezgodnego z prawem dzialania starosty;

- wzmocnienie kontroli organ6w zwierzchnich nad organami podleglymi w ramach

struktur organdw administracji inwest.ycyjnej oraz nadzoru budowlanego wzglgdem

stanu obecnego.
Od lat powiatowe inspektoraty nadzonr budowianego nie sq dofinansowane nale2ycie

ptzez budaet panstwa. Powiatowe jst za darmo udostqpniajq im swoje pomieszczenia oraz

sprzgt biurowy, jak: komputery, drukarki, ksero.- 
okrggowi inspektorzy jako organ pierwszej instancji nadzoru spowoduj4 oddalenie

ufzedu od inwestora i koniecznodd dojezdZania nawet kilkudziesiEciu km. Nie zmniejsz4 sig

koszty prowadzenia nadzoru. To, co zostanie zaoszczQdzone na pol4czeniu powiatowych

inspektorat6w w okrggi, zostanie wydane na dojazdy, np. na kontrole inwestor6w'

Li{widacja w powiecie PINB-6w, to ograniczenie inwestora w kontaktach z urzgdem na

kaZdym itapie budowy, uniemo2liwienie pomocy prawnej i fachowej, znaczne utrudnienie

* ,ulut*ianiu spraw zwiqzanych z rozpoczgciem i zakonczeniem budouy dla przecigtnego

mieszkarioa, kt6ry bEdzie musial pokonac dlug4 drogg do nowo utworzonych ok9g6w na

terenie innego powiatu, aw zwiqzku z tym porie66 znaczne koszty dojazdu'

Proponowane zmiany nie spowoduj4 znniejszenia koszt6w dzialalnosci inspektorat6w,

a wrgcz przeciwnie podroz4 je, z rccji zwigkszonego zasiggu dzialania, pokonwvania

znacznych w terenie odlegloSci i zwigkszonej liczby spraw.

Struktura organizacyj na Inspektorat6w winna by6 dostosowana do

potrzeb mieszkanc6w i sluZy6 nieponoszeniu nadmiemych kosa6w przez obywateli'


