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Witam! 

W załączeniu przesyłam uchwalę  Nr XXXII/171/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie 
przyjęcia stanowiska dotyczącego planowanej zmiany struktur inspektoratów nadzoru budowlanego oraz uchwalę  Nr XXXII/172/17 
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zmian w zakresie 
włączenia powiatowych urzędów pracy w struktury administracji rządowej. 

Pozdrawiam 
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UCHWAŁA Nr XXXII/171/17 

RADY POWIATU W MAKOWIF, MAZOWIECKIM 

dnia 29 czerwca 2017r.  

NV  sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego planowanej zmiany struktur inspektoratów 

nadzoru budowlanego 

Na podstawie §16 ust.2 Statutu Powiatu Makowskiego stanowiącego załącznik do 

uchwał y Nr XXXVI/242/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 

2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Makowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 154, 

poz.3729 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§1. 

Przyjmuje się  stanowisko Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim w sprawie planowanej 

zmiany struktur inspektoratów nadzoru budowlanego, stanowiące załącznik do uchwały. 

§2. 

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim upoważnia Przewodniczącego Rady do przekazania 

niniejszego stanowiska: 

1) Prezydentowi RP, 

2) Marszałkowi Sejmu RP, 

3) Marszałkowi Senatu RP, 

4) Prezesowi Rady Ministrów, 

5) Posłom i senatorom z województwa mazowieckiego, 

6) Wojewodzie Mazowieckiemu, 

7) Samorządowi Województwa Mazowieckiego, 

8) Samorządom powiatowym i gminnym z terenu województwa mazowieckiego. 

§3.  
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

do Uchwaty Nr XXXII/171/17 

Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 czerwca 2017r. 

Zgodnie § 16 ust.2 Statutu Powiatu Makowskiego Rada Powiatu wyraża swoje 

stanowisko w formie uchwały. 

Mając powyższe na uwadze proponuje się  zajęcie stanowiska w planowanej zmiany 

struktur inspektoratów nadzoru budowlanego. 



Załącznik 
do uchwały Nr XXX11/171/17 
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim 
z dnia 29 czerwca 2017r. 

STANOWISKO 

Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim 

w sprawie planowanej zmiany struktur inspektoratów nadzoru budowlanego 

W aktualnie trwających pracach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 

dotyczących Kodeksu urbanistyczno 	budowlanego przyjęto założenie przewidujące 

likwidację  dotychczas istniejących powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego 

i utworzenie w ich miejsce inspektoratów okręgowych. Inspektoraty te miałyby charakter 

rządowej administracji niezespolonej. 

Planowane przedsięwzięcie jest zamierzeniem nie posiadającym uzasadnienia 

w dotychczasowym kilkunastoletnim doświadczeniu w funkcjonowaniu służb nadzoru 

budowlanego w ramach powiatowej administracji zespolonej. 

Jest to działanie przewidujące tworzenie administracji specjalnej, nie powiązanej w żaden 

sposób ze strukturą  samorządu terytorialnego. To odwrót od realizowanej od początku lat 90 

tych ubiegłego stulecia decentralizacji administracji publicznej. 

Okręgowi inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy mają  być  organami pierwszej 

instancji tego nadzoru spowodują  oddalanie urzędu od interesantów i konieczność  załatwiania 

spraw niekiedy w odległości kilkudziesięciu kilometrów od miejsca zamieszkania. 

założenia administracja powinna służyć  interesantom, a nie odwrotnie. Utworzenie 

jednostek okręgowych zdecydowanie ugodzi w inwestorów odpowiedzialnych za prawidłową  
realizację  procesu inwestycyjnego. 

Należy również  zwrócić  uwaLtę, iż  powiatowe jednostki nadzoru budowlanego 

podejmują  dzialania w stosunku do zaistniałych awarii i katastrof budowlanych. Szybka 

reakcja na występujące zagrożenia jest możliwa dzięki doskonalej znajomości topografii 

terenu danego powiatu przez pracowników. Budowy często lokalizowane są  na terenach, do 

których dojazd wymaga dobrej orientacji w danej okolicy. W większych jednostkach będzie 

to znacząco utrudnione. Ponadto, jak juz wcześniej wspomniano, zwiększenie obszaru 

dzia ł ania organów nadzoru budowlanego nie przyniesie oszczędności finansowych, powstaną  
natomiast trudności komunikacyjne. W przypadku wystąpienia zagrożenia budowlanego 



w najbardziej oddalonych miejscowościach, okręgowy inspektor nie będzie w stanie dojechać  

na miejsce tak szybko, jak jest to w przypadku obecnie istniejących organów powiatowych. 

Łączenie powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego oraz zwiększenie obszaru 

ich działania przy obecnej kadrze, spowoduje efekt odwrotny od zamierzonego. 

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim, poczuwając się  do odpowiedzialności za 

sprawną  i racjonalną  realizację  zadań  publicznych, wyraża sprzeciw wobec zastępowania 

powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego inspektoratami okręgowymi i tworzenia 

w tym zakresie rządowej administracji specjalnej. 



UCIIWALA Nr XXXII/172/17 

RADY POWIATU W MAKOW1E MAZOWIECKIM 

z dnia 29 czerwca 2017r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zmian w zakresie włączenia powiatowych 
urzędów pracy w struktury administracji rządowej 

Na podstawie §16 ust.2 Statutu Powiatu Makowskiego stanowiącego załącznik do 
uchwał y Nr XXXV1/242/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 
2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Makowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 154, 
poz.3729 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§1.  

Przyjmuje się  stanowisko Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim w sprawie zmian 
w zakresie włączenia powiatowych urzędów pracy w struktury administracji rządowej, 
stanowiące załącznik do uchwały. 

§2.  

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim upoważnia Przewodniczącego Rady do przekazania 
niniejszego stanowiska: 

1) Prezydentowi RP, 
2) Marszałkowi Sejmu RP, 
3) Marszałkowi Senatu RP, 
4) Prezesowi Rady Ministrów, 
5) Posłom i senatorom z województwa mazowieckiego, 
6) Wojewodzie Mazowieckiemu, 
7) Samorządowi Województwa Mazowieckiego, 
8) Samorządom powiatowym i gminnym z terenu województwa mazowieckiego. 

§3.  

Uchwala wchodzi w Życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXX11/172/17 

Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 czerwca 2017r. 

Zgodnie z § 16 ust.2 Statutu Powiatu Makowskiego Rada Powiatu wyraża swoje 

stanowisko w  formic  uchwał y. 

Mając powyższe na uwadze proponuje się  zajęcie stanowiska dotyczącego zmian 

w zakresie włączenia powiatowych urzędów pracy w struktury administracji rządowej. 
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