
Uchwała Nr/ /2022

Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Kielcach

Na podstawie art. 16 a ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.) Rada 

Powiatu uchwala co następuje:

§1

1 .Po rozpatrzeniu skargi _ * ........ . - J, Rada Powiatu

w Kielcach uznaje skargę za nieuzasadnioną.

2.Stanowisko Rady Powiatu wynika z przyczyn zawartych w uzasadnieniu do uchwały. 

3.0 sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżące.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kielcach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Kuzia





Uzasadnienie

Pisma skarżących wpłynęły do Rady Powiatu w dniu 17 lutego 2022 r i 03 marca 2022 
r. w celu zbadania zasadności, skargi zostały skierowane przez Przewodniczącego Rady 
Powiatu do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Kielcach.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Kielcach na posiedzeniu w dniu 
18 marca 2022 r. zapoznała się z przedłożoną w tej sprawie przez Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Kielcach dokumentacją.

W trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, że w skargach poruszono kwestie 
m.in. legalności budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego budynku realizowanej przez 
Państwa Krawczyków , oraz zalewania bądź podmakania budynku r „a.

Starosta Kielecki decyzją n; . ' z dnia 12.03.2019 r. znak: B-l.6740.21.17.2019 
udzielił ” ’ pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
i budynku garażowo — gospodarczego na działce " .. u«v. ~ _ .
r' ). Powyższa decyzja Starosty Kieleckiego stała się ostateczna, ponieważ żadna ze stron 
nie wniosła odwołania.

Pismem z dnia 24.04.2019 r. skierowanym do Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Kielcach ~ .... . _h zakwestionowała legalność budowy
realizowanej na dz. ni ' <n msr ’’ j ” ' sąsiadującej bezpośrednio z jej 
nieruchomością składającą się z działek nr —’ ’

Inspektorat przeprowadził postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie oraz 
dniu 15.05.2019 r. kontrolę kwestionowanej budowy. Zawiadomieniem znak: 
PINB.SO.520.31.2019.6.MP z dnia 24.05.2019 r., organ poinformował strony o wszczęciu 
postępowania administracyjnego w sprawie budynku mieszkalnego, które następnie decyzją 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach znak: jw. z dnia 12.07.2019 r. 
zostało umorzone jako bezprzedmiotowe.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w postępowaniu 
odwoławczym z wniosku P. Aleksandry Wieloch, decyzją znak: WINB-WOA.7721.4.43.2019 
z dnia 23.09.2019 r. utrzymał w mocy decyzję PINB w Kielcach znak: jw. z dnia 12.07.2019 r. 
umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie przedmiotowego budynku mieszkalnego.

Postanowieniem z dn. 12.05.2021 r., sygn.. akt II SA/Ke 1061/19, które stało się 
prawomocne w dn. 15.12.2021 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił 
skargę : ' 'i w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego.
Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dn. 15.12.2021 r., sygn. akt II OZ 885/21, 
oddalił zażalenie na ww. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

Wojewoda Świętokrzyski po rozpatrzeniu wniosku r . decyzją
znak: IR.1.7840.4.19.2019 z dnia 14.08.2019 r. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji 
Starosty Kieleckiego nr 462/2019 z dnia 12.03.2019 r. znak: B-l.6740.21.17.2019 
o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i garażowo — 
gospodarczego z uwagi na brak istnienia przesłanek, o których mowa w art. 156 1 Kpa.

Decyzją znak: DOA.7110.408.2019.SPE.b z dnia 22.10.2019 r. Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego po rozpatrzeniu odwołania n- ’ * ’ 1 ’ ■ ' " u od decyzji
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.08.2019 r., znak: IRA. 7840.4.19.2019 w przedmiocie 
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, utrzymał w mocy zaskarżoną ww. decyzję.

Pismem z dnia 14.10.2019 r. adresowanym do Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Kielcach ° • h ... ’ ’ i wniosły o
wstrzymanie przedmiotowej budowy i nakazanie rozbiórki realizowanego budynku.





Przedstawiciele Inspektoratu w dniu 17.10.2019 r. przeprowadzili kontrolę budowy. Podczas 
kontroli nie stwierdzono istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego. Wobec 
braku podstaw do wydania nakazu wstrzymania przedmiotowej budowy czy nakazania 
rozbiórki realizowanego budynku. Postanowieniem znak: PINB.SI.330.2019.6.WH z dnia 
12.11.2019 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach odmówił wszczęcia 
postępowania administracyjnego na wniosek

Postanowieniem znak: WINB-WOA.7721.4.57.2019 z dnia 13.01.2020 r., 
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy postanowienie 
PINB w Kielcach mak: PINB.S 1.330.2019.6.WH z dnia 12.11.2019 r.

Postanowieniem z dn. 09.12.2020 r., sygn.. akt II SA/Ke 1060/19, które stało się 
prawomocne w dn. 06.01.2021 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił 
skargę " ' h w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania.

Postanowieniem znak: WINB-WOA.7721.4.58.2019 Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego stwierdził niedopuszczalność zażalenia . - - - \
na postanowienie PINB w Kielcach znak: PINB.SI.330.2019.6.WH z dnia 12.11.2019 r.

Postanowieniem mak: PINB.SO.520.31.2019.6.JP z dnia 13.12.2019 r. Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach powołał rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych z listy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej celem 
przedstawienia opinii w sprawie prawidłowości zastosowanych rozwiązań dotyczących ściany 
oddzielenia przeciwpożarowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym usytuowanym na

. Z \ Z treści przedłożonej opinii rzeczoznawcy
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wynika, iż zarzut dotyczący naruszenia w tym przypadku 
przepisów przeciwpożarowych jest bezpodstawny.

. ’ ”” ' ' . ’............ piśmie z dn. 05.01.2020 r. wniosły
skargę na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach w sprawie 
budowy przedmiotowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którą Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach uznał za nieuzasadnioną. ' __

’ ’ ~ • ’ - — - , . pjsmem z 26.01.2021 r. oraz pismem
z dn. 11.02.2021 r. zawnioskowały o wydanie decyzji nakazującej rozbiórkę realizowanego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Postanowieniem znak: PINB.SI.511.330.2019.6.WH z dn. 02.03.2021 r. Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach odmówił wszczęcia postępowania 
administracyjnego na wniosek ’ ’■ w sprawie nakazania rozbiórki ww.
budynku mieszkalnego.

Postanowieniem znak: WINB-WOA.7721.4.12.2021 z dn. 30.04.2021r. Świętokrzyski 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

Postanowieniem znak: WINB-WOA.7721.4.14.2021 z dn. 30.04.2021 Świętokrzyski 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził niedopuszczalność zażalenia 
wniesionego przez ~ ’ na postanowienie PINB w Kielcach
znak 1:PINB.SL511.330.2019.6.WH z dn. 02.03.2021 r. odmawiające wszczęcia 
na wniosek ‘ 1 ’•> postępowania administracyjnego w sprawie nakazania
rozbiórki budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Kilkukrotne kontrole przedmiotowej 
budowy, która aktualnie jest na etapie wykonanego stanu surowego zamkniętego bez 
zamontowanej stolarki budowlanej, przeprowadzone przez upoważnionych przedstawicieli 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach, nie wykazały istotnych 
odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Aktualnie nie toczy się przed PINB w Kielcach żadne postępowanie administracyjne w 
sprawie realizowanej ~ ” budowy na ' • . “ ’ . ' ’—





W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Kielcach 

stwierdziła, że brak jest podstaw do uznania skargi za zasadną.

Pouczenie: Rada Powiatu w Kielcach jednocześnie poucza Skarżącego, iż w świetle art. 239 kodeksu postępowania 
administracyjnego w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej 
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a Skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności, 
organ właściwy do jej rozpoznania może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją 
w aktach sprawy bez zawiadamiania Skarżącego.




