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Państwo 

Odpowiadając  na  Państwa  pismo  dotyczące  ostatecznej  decyzji  Starosty  Kłodzkiego  Nr
135/I/B/2016 z dnia 26-08-2016 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielając pozwolenia na
budowę dla Gminy Miejskiej Kłodzko obejmującej ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza,
hałasu i  zatłoczenia wraz z  poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum
miasta cz. A na działkach nr ewid. Gruntu 71-AM-1, 13/4, 17 AM-2, 10, AM-3 obręb Twierdza,  2,
24,  23,  38/1,  52,  67/8,  66/4,  AM-1 obręb Centrum. Kategoria  obiektu XXV. Kategoria  obiektu
XXCI  sieci  kanalizacji  deszczowej  i  oświetlenie  pragnę  poinformować,  że  na  wskutek
przeprowadzonej  analizy zebranego materiału,  w tym akt  postępowania  administracyjnego  ww.
decyzji, stwierdzono przy jej wydaniu naruszenie przepisów prawa:

1. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2016 poz.290 ze 
zm. – zwanej dalej Prawo budowlane) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6, lit. m) i § 47 ust. 4 Uchwały 
nr XLI/330/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiej dzielnicy  
miasta Kłodzka położonej między ulicami: Kościuszki, Zawiszy Czarnego, Nad Kanałem, 
terenami położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, rzeką Nysą Kłodzką, 
ulicą Skośną, Półwiejską, Nowy Świat i Noworudzką (zwanej dalej miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego), polegające na zatwierdzeni przez Starostę Kłodzkiego, 
projektu budowlanego niezgodnego z regulacjami zawartymi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej budowy parkingu dla autobusów i 
samochodów osobowych w bloku urbanistycznym C4 ZP/KS z materiałów innych niż 
naturalne i w konsekwencji wydanie przez organ niezgodnej z prawem decyzji na budowę;

2. 35 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo budowlane w zw. z § 7 ust. 1 pkt 1). 5), 6) i 9) oraz § 48 ust. 3
niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego, polegające na zatwierdzeniu przez 
Starostę Kłodzkiego projektu budowlanego niezgodnego z regulacjami zawartymi w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej budowy 
parkingów dla autobusów i samochodów osobowych w bloku urbanistycznym C4 ZP/KS i 
w konsekwencji wydanie przez organ niezgodnej z prawem decyzji pozwalającej na 
budowę;

3. 35 ust. 1 pkt1) ustawy Prawo budowlane w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 oraz art. 71 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (j.t. Dz.U. 2016 poz. 353 ze zm. – zwanej dalej ustawą o udostępnieniu 
informacji) poprzez zaniechanie sprawdzenia zgodności projektu budowlanego w części 
dotyczącej budowy parkingu dla autobusów i samochodów osobowych w bloku 
urbanistycznym C4 ZP/KS z wymaganiami ochrony środowiska i w konsekwencji wydanie 
przez organ niezgodnej z prawem decyzji pozwalającej na budowę.

4. 35 ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo budowlane, poprzez wydanie 
decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i pozwalającej na budowę pomimo istnienia 
braków polegających na nieprzedłożenie przez Panią (…) w projekcie budowlanym 
zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnego na 
dzień opracowania projektu.

5. 35 ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 34 ust. 3 pkt 5) ustawy Prawo budowlane oraz w zw. z § 6 ust. 2 
pkt1), § 7 ust. 1 i § 13a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 



Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2012 r. poz. 462 ze zm. – zwanego dalej rozporządzeniem) polegające 
na zatwierdzeniu projektu budowlanego pomimo jego niekompletności, albowiem 
przedłożony projekt nie zawierał pełnej informacji o obszarze oddziaływania inwestycji. 
Informacja ta została uwzględniona jedynie w części dotyczącej branży elektrycznej, 
natomiast brak jest w projekcie stosownej informacji odnośnie branży drogowej i kanalizacji
deszczowej. W konsekwencji wydane przez organ niezgodnej z prawem decyzji 
pozwalającej na budowę;

6. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane przez jego niezastosowanie w sprawie i niezobowiązanie 
wnioskodawcy do: dostosowania projektu budowlanego do uregulowań zawartych w § 5 ust.
1 pkt 6) lit. m) w zw. z § 47 ust 4 i w § 7 ust. 1 pkt 1), 5), 6), i 9) w zw. z §48 ust. 3 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; przedłożenia zaświadczenia, o 
którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnego na dzień opracowania 
projektu; uzupełnienie informacji o obszarze oddziaływania inwestycji w zakresie branży 
drogowej i kanalizacji deszczowej, a przez to wydanie decyzji niezgodnej z przepisami 
prawa;

7. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane przez jego zastosowanie, pomimo że istniały braki 
uzasadniające, w przypadku ich nieusunięci w zakreślonym terminie, wydanie decyzji 
odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego, a co za tym idzie odmowę udzielenia 
pozwolenia na budowę;

8. 6 art. 7 i art. 8 kpa poprzez błędne uzasadnienie stanu faktycznego sprawy i w konsekwencji 
błąd subsumcji, tj. uznani, iż w sprawie zachodziły przesłanki uzasadniające zatwierdzenie 
projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę;

9. 75, art. 77 i art. 80 k.p.a., przez dokonanie dowolnej a nie swobodnej oceny dowodów i 
zaniechanie przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego, nie wyjaśnienie 
wszelkich istotnych dla sprawy kwestii, w tym zaniechanie wezwania inwestora do: 
dostosowania projektu budowlanego do uregulowań zawartych w § 5 ust. 1 pkt. 6) lit. m) w 
zw. z § 47 ust. 4 i w § 7 ust. 1 pkt 1), 5), 6), i 9) w zw. z § 48 ust. 3 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; przedłożenia zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 
ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnego na dzień opracowania projektu; uzupełnienie 
informacji o obszarze oddziaływania inwestycji w zakresie branży drogowej i kanalizacji 
deszczowej oraz niesprawdzenia przez organ zgodności planowanej inwestycji z warunkami 
ochrony środowiska

10.107 w zw. z art. 9 i art. 11 k.p.a., poprzez niewskazanie uzasadnienia faktycznego i 
prawnego wydanej decyzji, w szczególności zaniechanie wskazania faktów, które organ 
uznał za udowodnione oraz dowodów, na których się oparł. Organ poprzestał bowiem na 
ogólnikowych twierdzeniach bez odniesienia się do przepisów prawa na podstawie których 
wydał zaskarżoną decyzję, w tym m.in. nie wyjaśnił przyjętego obszaru oddziaływania 
inwestycji oraz przyczyn, dla których w ocenie organu nie jest wymagana decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Organ nie wyjaśnił zasadności przesłanek, którymi 
kierował się przy załatwieniu sprawy.

11.75 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. 2016 poz. 
672 ze zm. – zwanej dalej Prawo ochrony środowiska) poprzez nie określenie w wydanej 
decyzji obowiązków inwestora w zakresie ochrony środowiska na obszarze prowadzonych 
spraw, w szczególności dotyczących ochrony gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania 
terenu i stosunków wodnych, a jeśli nie jest to możliwe określenie działań mających na celu 
naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą.

Mając to na uwadze tutejsza Prokuratura wniosła sprzeciw od decyzji Starosty Kłodzkiego Nr 
135/I/B/2016 z dnia 26-08-2016 r. domagając się na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. stwierdzenia
nieważności przedmiotowej decyzji.

Odnosząc się do podnoszonej w piśmie kwestii pominięcia Państwa jako strony postępowaniu w 



sprawie wydania ww. decyzji zauważyć należy, iż okoliczność ta może Stanowic przesłankę 
wznowienia postępowania. Niemniej jednak z uwagi na podniesiony w sprzeciwie zarzut 
nieokreślenia w sposób właściwy i wyczerpujący w projekcie budowlanym obszaru oddziaływania 
inwestycji nie jest możliwym, na obecnym etapie, ustalenie stron postępowania dotyczącego 
pozwolenia na budowę parkingu na nieruchomości sąsiadującej m.in. z Państwa działką. Zgodnie 
bowiem z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia 
na budowę są: inwestor oraz właściciel, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości 
znajdujących się na obszarze oddziaływania obiektu.

Ponadto wskazać należy, że wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji jest dalej idący, aniżeli 
wniosek o wznowienie postępowania W przypadku bowiem uwzględnienia przez Wojewodę 
Dolnośląskiego wniesionego sprzeciwu decyzja zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego.

 


