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00-926 Warszawa

Skarga
Na podstawie art. 246 §1 k.p.a. w zw. z art. 248 §1 k.p.a. składam skargę na niewłaściwy sposób załatwienia mojego
wniosku z dnia 15.04.2019 r., skierowanego do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 15.04.2019 r. zwróciłem się do MWINB o skorzystanie z uprawnień kontrolnych przewidzianych
dla tego organu w art. 84b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn.
zm.) – dalej „Pr. bud.” – w stosunku do Starosty Powiatu Żyrardowskiego i zbadanie prawidłowości postępowania w
sprawie pozwolenia na budowę, zakończonego wydaniem przez ten organ decyzji administracyjnej.
MWINB pismem z dnia 23.04.2019 r., sygn. WOP.7720.109.2019.MZY poinformował mnie, że nie jest właściwy w
sprawie, ponieważ ewentualne stwierdzenie nieważności decyzji ws. pozwolenia na budowę leży w gestii Wojewody
Mazowieckiego, zaś organem właściwym do wznowienia postępowania jest organ, który wydał w sprawie decyzję w
ostatniej instancji.
Tymczasem postępowania, o których wspomina MWINB, są odrębnymi postępowaniami uregulowanymi w
odnośnych przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Przedmiotem wniosku złożonego do MWINB nie
było wszczęcie żadnego z tych postępowań, tylko skorzystanie z uprawnień kontrolnych, przewidzianych w art. 84b
ust. 1 Pr. bud: Kontrolę działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej wykonują Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego oraz wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, który wykonuje tę kontrolę w stosunku do
starosty. Przedmiotem takiej kontroli, w myśl art. 84a ust. 2 pkt 1) Pr. bud. może być m.in. prawidłowość
postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w
jego toku decyzji i postanowień, zaś skutkiem kontroli może być także wznowienie postępowania przed starostą (art.
84b ust. 3 Pr. bud.).
W sytuacji zatem, gdy wniosek zawierał wyraźne powołanie się ww. przepisy ustawy – Prawo budowlane, za
nieprawidłowe należy uznać de facto pozostawienie wniosku bez rozpoznania przez MWINB. O ile bowiem organ, do
którego skierowano wniosek w trybie działu VIII k.p.a. nie jest zobligowany do załatwienia wniosku zgodnie z wolą
wnioskodawcy (MWINB nie ma obowiązku przeprowadzenia kontroli), o tyle ma obowiązek właściwego rozpoznania

sprawy w granicach swojej właściwości. W niniejszej sprawie przedmiot wniosku wyraźnie wchodzi w zakres
właściwości wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.
Z tego względu wnoszę o zobowiązanie MWINB w Warszawie do rozpatrzenia mojego wniosku z dnia 15.04.2018 r.
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