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Pan Andrzej Borowski 
Radny Rady Powiatu 
w Kielcach

W odpowiedzi na zapytanie Nr 2/2021 z dnia 04.05.2021 r. w sprawie drogi gminnej - 
ul. Przemysłowej w Piekoszowie, informuję co następuje:

Do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach nie wpłynął do dnia 
dzisiejszego wniosek Inwestora - Gminy Piekoszów o wydanie pozwolenia na użytkowanie 
inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie nr 761 
i nr 786 od km 0+000 do km 1+122 w msc. Piekoszów, gm. Piekoszów.

Pismem znak: IRO.271.2.22.2019.PK z dnia 18.03.2021 r. Gmina Piekoszów wystąpiła 
do PINB w Kielcach z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania naprawczego w związku 
z odstępstwami jakie wprowadzone zostały w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji od 
zatwierdzonego decyzją Starosty Kieleckiego Nr 10/2017 z dnia 16.11.2017 r., znak: 
B-II.672.14.2017 projektu budowlanego inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi 
gminnej łączącej drogi wojewódzkie nr 761 i 786 od km:0+000 do km: 1+122 w msc. 
Piekoszów, gm. Piekoszów”

W dniu 25.03.2021 r. przedstawiciele PINB w Kielcach przy udziale przedstawiciela 
Inwestora przeprowadzili kontrolę ww. inwestycji drogowej podczas której stwierdzono, iż 
w trakcie realizacji budowy wprowadzone zostało istotne odstępstwo od zatwierdzonego 
projektu budowlanego w zakresie projektu zagospodarowania terenu polegające na wykonaniu 
nieprzewidzianego w projekcie odcinka linii oświetlenia ulicznego. W ramach tego oświetlenia 
zamontowano 33 stalowe słupy oświetleniowe zasilane kablem podziemnym.
Ponadto stwierdzono:

• zmianę geometrii skrzyżowań z drogami wojewódzkimi,
• zmianę lokalizacji i geometrii projektowanych zjazdów z drogi,
• wykonanie dodatkowych zjazdów publicznych z przedmiotowej drogi

nieprzewidzianych w zatwierdzonym projekcie.
Biorąc pod uwagę powyższe, pismem z dnia 21.04.2021 r. znak: 

PINB.SO.520.17.2021.14.PB organ nadzoru budowlanego zawiadomił strony o wszczęciu 
postępowania administracyjnego w sprawie przedmiotowej drogi gminnej oraz poinformował 
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, przejrzenia akt sprawy oraz 
wniesienia żądań i zastrzeżeń, a także przedłożenia do akt sprawy dodatkowych dowodów lub 
wniosków dowodowych w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. 
zawiadomienia.



Informuję, iż do dnia dzisiejszego nie wpłynęły jeszcze zwrotne potwierdzenia odbioru 
wysłanego zawiadomienia od 13 stron postępowania z powiadomionych 66 stron 
postępowania.

Począwszy od dnia 30.04.2021 r. powiadomione strony postępowania składają do 
Inspektoratu swoje zastrzeżenia co do prawidłowości zrealizowanej inwestycji.

Podsumowując wyjaśniam, iż bezpośrednią przyczyną uniemożliwiającą wydanie 
pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji drogowej jest prowadzone przez organ 
nadzoru budowlanego postępowanie naprawcze zmierzające do zalegalizowania 
wprowadzonych w trakcie budowy przez Inwestora odstępstw od zatwierdzonego projektu 
budowlanego.

Termin zakończenia prowadzonego przez tut. organ postępowania naprawczego 
zakończonego wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie uzależniony jest od 
przedłożenia przez Inwestora w Inspektoracie kompletnego projektu budowlanego zamiennego 
zgodnego 
z wymogami ustawy Prawo budowlane.
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