
 

UCHWAŁA Nr V/43/2015 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 27 marca 2015 roku 

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi  

i przekazania skargi organowi właściwemu. 

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Rada Powiatu w Siedlcach, uznając się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi 

wniesionej na podstawie przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania 

administracyjnego, postanawia przekazać skargę Mazowieckiemu Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. 

2. Uzasadnienie niewłaściwości Rady do rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do 

uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        PRZEWODNICZĄCY RADY 

                      /-/  Zygmunt Wielogórski 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik  

do uchwały Rady Powiatu  

Nr V/43/2015 

z dnia 27 marca 2015 roku 

 

 

Pan P.N wniósł do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, dalej „MWINB” skargę na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Siedlcach, dalej „PINB”. MWINB  wskazując jako podstawę art. 65 § 1 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), dalej „k.p.a.” przekazał skargę do załatwienia Radzie 

Powiatu Siedleckiego. Jako przepis stanowiący o właściwości Rady Powiatu do 

rozpatrzenia skargi MWINB wskazał art. 229 pkt 4 k.p.a. 

Należy zauważyć, że przepis art. 65 § 1 k.p.a. może stanowić wyłącznie podstawę  

do przekazania podania wniesionego do organu administracji publicznej. Podstawą  

do przekazania skargi jest natomiast art. 231 k.p.a. 

Odnośnie samej właściwości organu do załatwienia skargi na PINB, to należy 

wskazać na postanowienie NSA z dnia 10 stycznia 2012 r. sygn. akt II OW 134/11  

wydane w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy MWINB a Radą 

Powiatu w Siedlcach w przedmiocie rozpatrzenia skargi na PINB. 

W sprawie tej Rada Powiatu uznając się za niewłaściwą wniosła o stwierdzenie 

nieważności postanowienia MWINB przekazującego skargę na PINB do rozpatrzenia 

Radzie Powiatu. MWINB nie podzielając stanowiska Rady złożył do NSA wiosek  

o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.  

Odpowiadając na wniosek MWINB o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego Rada 

Powiatu w Siedlcach wniosła o wskazanie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego jako organu właściwego do rozpatrzenia skargi Z. O. z dnia 

[...].03.2011 r. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach. 

Rozstrzygając spór Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: 

Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz Sędziowie Sędzia NSA Leszek Leszczyński ( spr. ) Sędzia 

del. NSA Tomasz Zbrojewski Protokolant Elżbieta Maik po rozpoznaniu w dniu  

10 stycznia 2012 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z wniosku 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie  

o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim 

Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Warszawie, a Radą Powiatu  

w Siedlcach w przedmiocie rozpatrzenia pisma Z. O. z dnia [...] marca 2011 r. 

stanowiącego skargę na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach 

postanawia: wskazać Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Warszawie jako organ właściwy w sprawie rozpatrzenia pisma Z. O. 

 W świetle przytoczonego postanowienia właściwym do rozpatrzenia skargi jest 

więc nie Rada Powiatu jak twierdzi MWINB ale właśnie MWINB. 
 

        PRZEWODNICZĄCY RADY 

                      /-/  Zygmunt Wielogórski 



 

 
 


