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RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnie 28 wrze5nia 2017 r,

w cprawie projektowanych zmirn w zekrcrie reorgenizrcJi Drdroflr budowleucgo

- ^Na-podstawie $ 9 ust- 3 statutu powiatu otwockiego (Dz. rJn. woj. Maz. z 2014 r.,
poz. 10040) Rada Powiatu w Otwocku ustalq co nastfpuje:

$ 1. 1. Rada Powiatu w otwocku negatywnie ocenia projektowane zmiany w zakresie
reorganizacji nadzoru budowlancgo, poprzez rikwidacig powiaiowych inspehorat6w nadzoru
budowlanego i utworzenie w ich miejsce otrggowycir inspcktorai6w nadzoru budowlanego
w ramach administracji rz4dowej niezespolonii, nie powiqzanych ze stnrkturg *o.,du
terytorialnego.

Rada uznaje potzee zrnian organizacyjnych, prawnych dla potzeb usprawnienia
dzialan organ6w administracji architektoniczno-budowlanej, 

-nakierowanie 
ty.i ari*"rt *

rzecz wsparcia porityki inwestycyjnej, przy uwzgrgdnieniu wykorzystania potencjaru
samorz4d6w lokalnych.

. 
'3. 

Jednakze proponowane zmiany winny uwzglq{niad potrzeby zwyklego obywatela-
_ inwc_stora ' mo2liwoici kontako i latwo{ci dotareia- d; bliskicgo rnu t".ytorlu"i" urzgdu,- uzystaiia niezbgilnycn-wyjainieri, a czrurni wrgcz pomocy.

s 2. Rada powiatu w otwocku aperuje o rezy.gnaciql z projekt6w likwidacji
powiatowych inspektorat6w nadmru budowlanego i utworzJnie na ictr mL;sce okrpgowych
inspektorat6w

s 3. Rada upowa2nia Przewodniczqcego Rady powiatu do przekazania niniejszcgo
stanowiska do:

l) Prezydenta RP;
2) Prezesa Rady Ministr6w;
3) Marszatka Senatu RP;
4) Marszalka Sejmu RP;
5) Eurodeputowanym z wojew6dztwa mazowieckiego;
6) Poslom i Senatorom z wojew6dztwa mazowieckiego;
7) WojewodzieMazowieckiemu;
8) Samorz4dowi Wojew6dawa Mazowieckiego;
9) Samorzqdom powiatowym i samorz4dom grrinnym z tenrnu z wojew6dawa

mazowieckiego;
10) Zwigek Gmin Wiejskich RP;
I l) ZwiqTek Miast Polskich;
l2) Zwipek Powiat6w Polskich;
l3) Zwiqzek Wojew6dztw RP;
14) media lokalne.



Uzasednienie

Obecnie w Polsce funkcjonuje 37? powiatowych inspektorat6w nadzoru
budowlanego. Przy okazji prac nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym Ministerstwo
Infrastruktury i Budownict*r zapowiedzialo, ze jego wdrozenie bgdzie dcisle zwiqzane
z konieczno5ci4 zmian w strukturach organ6w nadzoru budowlanego. przy czym ich
dokladny 

-zakres 
zostanie uregulowany w ustawie o orgaruch administracji inwesiycyjnej

i nadzoru budowlanego.
Zalolenia ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego

zawierajq m.in.

- dostosov/anie obecnej struktury organ6w administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego do regulacji projektu ustawy Kodeks urbanistycmo-
budowlany, w tym zmiang nazwy organ6w administracji architektoniczno-budowlanej
na admini stracjg inwestycyjn4;

- utworzenie okrggowych inspektorat6w nadzoru budowlanego w liczbie ok. 100
w miejsce 377 powiatowych inspektorat6w nadzoru budowlanego;

- wzmocnienie merytoryczne organ6w nadzoru budowlanego wzglgdem stanu
dotychczasowego;

- organizacyjne i kadrowe uniezale2nienie organ6w nadzoru budowlanego;
- normatywne przesqdzenie o charakterze zadah z zakresu administracji

architektoniczno-budowlancj; kwestia ta w obecnie obowiqzujqcyn stanie prawnym
jcst niejednoznaczna a o tyle istotna, ze dotyczy zr6del finansowania poszczeg6lnych
zadafi oraz decyduje o podmiocie zobowiqzanym do wyptaty odszkodowania z tyulu
niezgodnego z prawem dzialania starosty;

- wzrnocnienie kontroli organ6w zwierzchnich nad organami podlegtymi w ramach
strulitur organ6w adminisfacji inrurtycyjnej oraz nadzoru budowlanego wzglgilEm
stanu obecnego.
Od lat powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego nie s4 dofinansowane naleeycie

Wzez btdzct paflstwa. Powiatowe jst za darmo udostgpniajq im swoje pomieszczenia oraz
sprzgt biurowy, jak: komputery, drukarki, ksero.

Okggowi inspektorzy jako organ pierwszej instancji nadzoru spowodujq oddalenie
urzgdu od inwestora i konieczno3i dojeZd2ania nawet kilkudziesigciu km. Nie znrniejsz4 sig
koszty powadzenia nadzoru. To, co zostanie zaoszczg&one na pol4czeniu powiatowych
inspcktorat6w w okrggi, zostanie wydane na dojazdy, np. na kontrole inwestor6w
Likwidacja w powiecie PINB-6w, to ograniczenie inwestora w kontaktach z urzgdem na
ka2dym etapie budowy, uniemo2liwienie pomocy prawnej i fachowej, znaczne utrudnienie
w zalanvianiu spraw zwiqzanych z rozpoczgciem i zakonczeniem budowy dla przecigtnego
mieszkatica, kt6ry bg&ie musial pokonad dlugq drogg do nowo utworzonych okrgg6w na
terenie innego powiatu, a w zwiqzku z tym ponie6d znaczne kosay dojazdu.
Proponowane zmiany nie spowoduj4 zrnniejszenia koszt6w dzialalno5ci inspektorat6w,
a wrgcz przeciwnie podroz4 je, z racji zwigkszonego zasiggu dzialania, pokonl,rrania
ztacznych w tcrenie odlegloSci i zwigkszonej liozby spraw.

Struktura organizacyjna Inspektorat6w winna byd dostosowana do
potzeb mieszkafc6w i sluZyC nieponoszeniu nadmiemych koszt6w przez ob1'wateli.


