
Zalqcznik do Uchwaly Nr 79/16 Zarzqdu
zwiqzku Powiot1w Polskich z dnio 5 gtudnia 2016 r.

STANOWISKO
Zwiqzku Powiat6w Polskich
Warszawa, 5 grudnia 2016 r.

w sprawie docelowej struktury Inspekcji Nadzoru Budowlanego

W opracowanym pzez Ministerstwo Infrastruktury j Budownictwa projekcie Kodeksu
urbanistyczno-budowlanego przewidziano likwidacjq powiatowych inspektorat6w nadzoru
budowlanego i utworzenie na ich miejsce okrQgowych inspektorat6w - oczywiScie ju2 jako
administracji rz4dowej nlezespolonej, Jest to kolejny w ostatnim czasie projekt, kt6ry
przewiduje tworzenie administracji specjalnych nie powiqzanych w zaden spos6b ze
strukturA samorz4du terytorialnego. W ten spos6b odradza sie myslenie o pa6stwie jako
strukturze resortowej. I\4odel taki funkcjonowai w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i zostal
zarzucony na poczEtku lat 90. ubieglego wieku. Stalo sie to nieprzypadkowo. Paistwo
subsydiarne - a takim jest Polska w Ewietle obowiqzuj4cej Konstytucji - z samej swojej
natury musi bye oparte o strukt!rQ terytorialnE,
W ramach toczqcych sie konsultacji spolecznych ZwiAzek Powiat6w Polskich jednoznacznie
opowiedzial sie przeciwko zmianie struktury Inspekcji Nadzoru Budowlanego.
W uzasadnieniu nie tylko odni6sl sie do kwestii aksjologicznych, lecz r6wnie2 podkreSlil
aspekty spoleczne i ekonomiczne. Wskazal w szczeg6lno6ci/ 2e okregowi inspektorzy
nadzoru budowlanego jako organ pierwszej instancji nadzoru spowodujq oddalenie urzqdu
od inwestor6w i konieczno66 zalatwiania spraw niekiedy w odleglogci ponad 50 km od
miejsca zamieszkania. Nie zmniejszE sie r6wn;e2 koszty prowadzenia lnspekcji,
Ewentualne niedu2e oszczednosci na kosztach administracyjnych zostanE z nawiEzkE
zu2yte na zwiQkszone koszty dojazd6w na kontrole ze wzgledu na wiqksze odleglodci.
Nie otrzymaliSmy jeszcze odpowiedzi na te uwagi. Projekt Kodeksu urbanistyczno -
budowlanego nie traf'l te2 jeszcze do Komisji Wsp6lnej RzEdu i SamorzEdu Terytorialnego.
Z tym wiQkszym zdziwieniem ioburzeniem ZwiAzek Powiat6w Polskich przyjmuje aktualnie
wydane powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego przez wojew6dzkich inspektor6w
polecenia przygotowania mapy podzialu wojew6dztw na poszczeg6'ne okregi, a takze
przeanalizowanie potencjalnej lokalizacji i warunk6w lokalowych przyszlej siedziby
okrQgowych inspektorat6w nadzoru budowlanego, Polecenia takie odczytujemy
jednoznacznie jako r6wnoznaczne z fasadowo6ciE prowadzonych konsultacji. WyglEda na
to, 2e niezale2nie od podnoszonych argument6w, rzEdz4cy ju2 podjQli decyzje o docelowym
ksztalcie inspekcji,
W zwiazku z tym zwi+zek Powiat6w Polskich jeszcze rcz podkre6la sw6j zdecydowany
sprzeciw wobec zastQpowania powiatowych inspektorat6w nadzoru budowlanego
inspektorata mi okrqgowymi. Jednocze6nie w przypadku wprowadzenia takich zmian bQdzie
rekomendowal rozwa2enie przez poszczeg6lne powiaty zasadno6ci dalszego nieodplatnego
udostQpniania pomieszczei starostwa dla administracji rzEdowej.
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