
UCHWAŁA NR XXVII/147/2013
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego propozycji połączenia powiatowych inspektoratów nadzoru 
budowlanego dla Miasta Torunia i dla Powiatu Toruńskiego. 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 
243, poz. 1623 z późn. zm.1) ), w związku z §15 ust. 2 Statutu Powiatu Toruńskiego określonego załącznikiem do 
uchwały Nr XXII/178/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie 
Powiatu Toruńskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 38, poz. 607 z późn. 
zm.2) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie propozycji połączenia powiatowych inspektoratów nadzoru 
budowlanego dla Miasta Torunia i dla Powiatu Toruńskiego, określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego celem przekazania do Wojewody 
Kujawsko - Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Toruńskiego 

Andrzej Siemianowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 
142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r. poz. 472, poz. 951 i poz. 1256.

2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 102, poz. 1480, z 2010 r. Nr 215, poz. 3002 oraz z 2011 r. Nr 213, 
poz. 1974.

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 9BA7FDF0-E777-4E03-A797-D9B5A0055653. Podpisany Strona 1



 
 

 
 

Załącznik 
do Uchwały Nr 
XXVII/147/2013 
Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 31 stycznia 2013 r. 

 
 
 

Stanowisko Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru łączenia powiatowych inspektoratów 

nadzoru budowlanego ziemskiego i grodzkiego. 
 

 

Rada Powiatu Toruńskiego po przedstawieniu przez Starostę Toruńskiego wystąpienia 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie połączenia powiatowych 

inspektoratów nadzoru budowlanego dla Miasta Torunia i dla Powiatu Toruńskiego, wraz z 

analizami sporządzonymi przez zainteresowane strony stwierdziła: 

1. Brak jest szczegółowej analizy porównawczej obu Inspektoratów, co do wysokości 

budŜetów za ostatnie lata wraz z planem na rok 2013 oraz brak jest ewentualnych 

korzyści wynikających z faktu ich połączenia. 

2. Propozycja ta przeczy całej reformie samorządowej z 1998 roku, gdzie wyodrębniono 

słuŜby, inspekcje i straŜe zespolone z samorządem powiatowym mając na względzie 

budowę silnego, spójnego i sprawnego systemu administracji zespolonej. 

3. Inspektoraty nadzoru budowlanego były w coraz większym stopniu współfinansowane 

przez Powiat i Miasto Toruń, gdyŜ były utoŜsamiane ze strukturami słuŜb 

powiatowych i z myślą o jak najlepszej obsłudze mieszkańców, co nie przełoŜy się na 

podobną wysokość współfinansowania w przypadku wyjęcia ich ze struktur 

powiatowych. 

Biorąc to wszystko pod uwagę Rada Powiatu zajęła negatywne stanowisko w sprawie 

łączenia inspektoratów nadzoru budowlanego i nie zaleca Staroście Toruńskiemu 

wnioskowania na podstawie art. 86 ust. 3b Prawa budowlanego o rozszerzenie zakresu 

działania któregokolwiek z wymienionych wyŜej inspektoratów. 

Rada Powiatu 
Toruńskiego  
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