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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

Zapoznaliśmy się z wyrokiem w sprawie II SAB/Łd 5/13 z 25 kwietnia 2013 r., w którym stwierdzono 

przewlekłość postępowania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Piotrkowie Trybunalskim w 

przedmiocie użytkowania budynku mieszkalnego. Wojewódzki sąd administracyjny stwierdził również, że ta 

przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzył inspektorowi grzywnę 

oraz wyznaczył trzydziestodniowy termin na załatwienie tej sprawy. Z informacji uzyskanej od pana Tadeu-

sza O., którego dotyczy ta sprawa, wynika, że wyrok nie został dotychczas wykonany podobnie jak cztery 

inne wcześniejsze wyroki w jego sprawie wydane przez wojewódzki sąd administracyjny. W konsekwencji 

jego prosta i nieskomplikowana sprawa z niezrozumiałych względów trwa już od dwunastu lat i w dalszym 

ciągu pozostaje niezałatwiona. 

W związku z przedstawionym problemem mamy następujące pytanie: jaka jest moc wyroków sądów ad-

ministracyjnych w podległej Panu Premierowi administracji rządowej? Czy obywatele uzyskujący korzystne 

dla siebie wyroki mogą liczyć na ich realizację, czy też mogą sobie tymi wyrokami tapetować ściany, jak to 

jest w przypadku pana O. „kolekcjonującego” korzystne dla siebie wyroki sądów administracyjnych, które 

nie mają żadnego wpływu na bieg jego sprawy. 

Z obserwacji innych spraw trafiających do biur senatorskich wynika, że praktyka polegająca na lekcewa-

żeniu wyroków sądów administracyjnych przez organy administracji rządowej, w tym zwłaszcza organy nad-

zoru budowlanego, upowszechnia się.  

Pytamy w związku z tym, czy sprawa reakcji na wyroki sądów administracyjnych pozostaje w sferze zain-

teresowań Pana Premiera. Czy podejmuje Pan jakieś działania zmierzające do zapewnienia tym wyrokom 

należnego respektu, czy też stosowanie się do tych wyroków bądź niestosowanie się do nich pozostawione 

jest dobrej lub złej woli urzędników? 

Prosimy również o wyjaśnienie sprawy pana Tadeusza O., której dotyczy wskazany wyżej wyrok, i o in-

formację, czy pan O. może liczyć na załatwienie swojej sprawy w jakiejś dającej się wyobrazić przyszłości, 

czy też oczekiwanie na załatwienie tej prostej sprawy ma się przedłużać do wieczności? 
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