
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Alicję Zając,  

Andrzeja Pająka, Henryka Górskiego i Wiesława Dobkowskiego 

na 41. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 października 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca oraz do ministra transportu, budow-
nictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowni Panowie Ministrowie! 
Zwracamy się do Pana Ministra Środowiska i do Pana Ministra Budownictwa z prośbą o przeprowadzenie 

kontroli działań powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla powiatu Łódź-Wschód w sprawie 

prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego budowy zbiornika na ścieki przez państwa 

Teresę i Jerzego D. zamieszkałych przy ul.  w Koluszkach. 
Powiatowy inspektor po blisko trzech latach wydał decyzję nr 14/2012 w sprawie o sygn. PINB-

7355/090042/K/741/AL./2012, podając nieprawdziwe dane. Państwo D. składali pismo w sprawie rozbudowy 
zbiornika na ścieki, a nie jak pisze pan inspektor w „celu naprawy”. Istniejący zbiornik stwarza zagrożenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa państwa D., gdyż ścieki przesiąkają do ich budynku znajdującego się w 

bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, powodując znaczne szkody. Powiatowy inspektor dotychczas nie podjął 

tak naprawdę żadnych kroków, aby doprowadzić do uregulowania tej sprawy zgodnie z prawem, a wydana 

decyzja, o której wcześniej pisaliśmy, zawierała naszym zdaniem celowo popełniony błąd po to, aby została 

uchylona. Dwa dni później powiatowy inspektor wydał postanowienie nakładające obowiązek sporządzenia 

na koszt poszkodowanych ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego ich budynku, gdyż stwierdził 

„zawilgocenie ścian zewnętrznych w narożniku oraz posadzki piwnicy budynku”. Łódzki wojewódzki 

inspektor nadzoru budowlanego w uzasadnieniu decyzji nr 258/2011 stwierdził, że wątpliwości budzi 

również stan techniczny budynku mieszkalnego. W związku z tym powiatowy inspektor nadzoru nakazał 

sporządzenie ekspertyzy – została ona wykonana przez państwa D. – a następnie na mocy decyzji 

nr 258/2011 nakazał państwu D. naprawę na własny koszt uszkodzeń budynku spowodowanych tak naprawdę 

opieszałością powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla powiatu łódzkiego-wschodniego. 
Nasze zdumienie w tej sprawie budzi również postawa łódzkiego wojewódzkiego inspektora nadzoru 

budowlanego, który, jak wynika z postanowienia nr 13/2012 powiatowego inspektora, sugerował 

powiatowemu inspektorowi znalezienie podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego mającego 

tak naprawdę na celu nałożenie na państwa D. obowiązków, których nie będą w stanie udźwignąć. Z 

przedstawionych dokumentów wynika jednoznacznie, że działania powiatowego inspektora nadzoru 

budowlanego w tej budowlanej sprawie były skierowane przeciwko osobom, które ucierpiały na skutek 

samowoli budowlanej przy budowie szamba na sąsiedniej nieruchomości oraz bezczynności organu nadzoru 

budowlanego. Jednocześnie organ ten podjął działania represyjne, gdyż tylko tak można nazwać nałożone na 

państwa D. – a więc na osoby, które już ucierpiały w wyniku tej sytuacji – obowiązki. 
Prosimy Panów Ministrów o szczegółowe zbadanie sprawy i powiadomienie nas o wynikach. 
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