
UCHWAŁA NR XII/90/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi  i przekazania skargi zgodnie 
z właściwością

Na podstawie art. 231 w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Powiatu Toruńskiego uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi z dnia 05.12.2019 r. na 
działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

§ 2. Przekazuje się skargę Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, jako organowi 
właściwemu do jej rozpatrzenia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Toruńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 60, poz. 730, 
poz. 1133 i poz. 2196.
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UZASADNIENIE

W dniu 05.12.2019 roku do Rady Powiatu Toruńskiego wpłynęła skarga na działalność

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu w sprawie braku

wydania przez niego decyzji w ustawowo określonym terminie 30 lub w wypadku spraw

szczególnie skomplikowanych 60 dni.

Zgodnie z treścią art. 229 pkt 4 kpa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), 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, z

wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest rada powiatu. Na podstawie powyższego przepisu, organ

stanowiący powiatu uprawniony jest do rozpatrywania skarg na kierowników powiatowych służb,

inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, jednakże z wyłączeniem spraw

wymienionych w art. 229 pkt 2 ustawy, a mianowicie spraw należących do zadań zleconych z

zakresu administracji rządowej, w stosunku do których kompetentnym pozostaje wojewoda lub

organ wyższego stopnia.

W związku z powyższym uznając przedmiot skargi za dotyczący powiatowego inspektora

jako organu prowadzącego określone postępowanie administracyjne, zgodnie z art. 83 ust. 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), stwierdza

się, że organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
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