UCHWAŁA NR XXXIII/5/14
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie przekazania skargi do rozpoznania w toku prowadzonego
postępowania administracyjnego
Na podstawie art 231 w związku z art 234 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks
postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Powiatu
Piaseczyńskiego uchwala, co następuje:
§1
Przekazuje się skargę z dnia 2 lutego 2014 roku na decyzję nr 1271/2013 Starosty Piaseczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2013r odmawiającą uchylenia własnej decyzji nr 867/10 z dnia 16 września 2010r
zatwierdzającej zmieniony projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na
działce nr ew. 68/2 obręb 1 przy ul. Wiśniowej w Piasecznie, do rozpatrzenia w toku prowadzonego
postępowania administracyjnego przez Starostę Piaseczyńskiego nr akt sprawy ARB – JW- 73511477Por/2010, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 02.02.2014r Pani Jadwiga Oldyńska z Piaseczna złożyła skargę do Rady
Powiatu Piaseczyńskiego. Kopię skargi przekazała do wiadomości Radnemu Łukaszowi
Krawczyńskiemu. Skarga dotyczy

decyzji nr 1271/2013 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 30

grudnia 2013r odmawiającej uchylenia własnej decyzji nr 867/10 z dnia 16 września 2010r
zatwierdzającej zmieniony projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na
działce nr ew. 68/2 obręb 1 przy ul. Wiśniowej w Piasecznie. Skarżąca podnosi, że wydana przez
Starostę decyzja nr 1271/2013 jest niezgodna z prawem miejscowym oraz prawem budowlanym.
Ponadto Starostwo pozbawiło Skarżącą prawa bycia stroną w obydwu postępowaniach
administracyjnych. Konkludując Skarżąca wnosi o sprawdzenie, dlaczego takie praktyki są możliwe
oraz dlaczego wydano decyzję administracyjną niezgodną z prawem i krzywdzącą.
Pismem z dnia 06.02.2014r Przewodnicząca Rady Powiatu wystąpiła do Skarżącej z prośbą o
doprecyzowanie przedmiotu skargi – czy powyżej wskazane pismo należy traktować jako
wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej czy jest to skarga na czynności Starosty. Jeśli jest
to skarga na określone czynności Starosty Skarżąca została poproszona o wskazanie konkretnych
zarzutów kierowanych pod adresem tego organu.
Pismem z dnia 15.02.2014r Skarżąca potwierdziła, że jest to skarga na decyzję Starosty
Piaseczyńskiego nr 1271/2013 z dnia 30 grudnia 2013r odmawiającej uchylenia własnej decyzji nr
867/10 z dnia 16 września 2010r zatwierdzającej zmieniony projekt budowlany budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr ew. 68/2 obręb 1 przy ul. Wiśniowej w Piasecznie.
Równolegle w dniu 04.02.2014r ( data wpływu pisma do kancelarii urzędu – 06.02.2014r) Skarżąca
złożyła do Starosty Piaseczyńskiego odwołanie od powyżej wskazanej decyzji. Odwołanie
wpłynęło w terminie. Pismem z dnia 11.02.2014r Starosta Piaseczyński przekazał odwołanie
Skarżącej wraz z aktami sprawy zgodnie z właściwością do Wojewody Mazowieckiego. W
konkluzji pisma przekazującego odwołanie Skarżącej Starosta stwierdza, że po zapoznaniu się z
treścią odwołania i ponownym przeanalizowaniu akt sprawy, nie znaleziono podstaw do
zastosowania art. 132 Kpa - Organ uznał, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie i tym
samym brak podstaw do ponownego wszczęcia postępowania w sprawie zmiany zaskarżonej
decyzji lub wydania nowej decyzji w przedmiotowej sprawie.
Nadmienić należy także, że

pismem z dnia 02.02.2014r Skarżąca złożyła również skargę na

przedmiotową decyzję do Wojewody Mazowieckiego (data wpływu pisma do Wojewody –
03.02.2014r). Przedmiotowe pismo Wojewoda Mazowiecki uznał jako odwołanie od decyzji i w
związku z tym przesłał w dniu 12.02.2014r według właściwości do Starostwa (data wpływu pisma
do kancelarii Starostwa – 19.02.2014r).
Pismem z dnia 21.02.2014r Starosta przesłał pismo w ślad za przesłanym odwołaniem i aktami
sprawy do Wojewody Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 234 pkt 1 Kpa w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne
skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania zgodnie z przepisami
kodeksu. Natomiast stosownie do art 231 Kpa jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy
do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie przekazać ją właściwemu organowi,
zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

