
Mikołów, dn. 12 listopada 2021 r.

       
  MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII  

    Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Skarżący: Stowarzyszenia  Mieszkańców  Dzielnicy  Nowy  Świat  –  Wymyślanka  w
Mikołowie, ul. Nowy Świat 5, 43-190 Mikołów, nr KRS:489345

Znak sprawy Wojewody Śląskiego: IFXIV.7840.1.16.2021

SKARGA 
NA SPOSÓB ZAŁATWIENIA WNIOSKU PRZEZ WOJEWODĘ ŚLĄSKIEGO

Stowarzyszenie   Mieszkańców  Dzielnicy  Nowy  Świat  –  Wymyślanka  w  Mikołowie  (dalej
Stowarzyszenie),  niniejszym  w  trybie  art.  246  w  zw.  z  art.  227  Kodeksu  postępowania
administracyjnego wnosi skargę na sposób (względnie na nieterminowe) załatwienie wniosku
Stowarzyszenia z dn. 22 lutego 2021 r., skierowanego do Wojewody Śląskiego, dotyczącego
stwierdzenia przez Wojewodę z urzędu nieważności decyzji Starosty Powiatu Mikołowskiego,
zatwierdzającej  projekt  budowlany  i  udzielającej   pozwolenia  na  budowę  budynku
produkcyjno – magazynowego z częścią socjalno-biurową wraz z instalacjami wewn. i zewn.
na działce o nr ewid. 476/30, przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie, znak RDPB 662/2020 z
dnia 15 lipca 2020r., który rozpatrywany był pod znakiem sprawy: IFXIV.7840.1.16.2021.

Stowarzyszenie wnosi o zobowiązanie Wojewody Śląskiego do merytorycznego rozpatrzenia
wniosku z dn. 22 lutego 2021 r.

Uzasadnienie

Stowarzyszenie w dniu 22 lutego 2021 r. wystąpiło do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o
stwierdzenie  z  urzędu  nieważności  decyzji  Starosty  Powiatu  Mikołowskiego, udzielającej
pozwolenia na budowę hali produkcyjnej znak RDPB 662/2020  z dnia 15 lipca 2020r. jako
naruszającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centrum Mikołowa.

Wniosek ten skierowany został przez Stowarzyszenie jako wniosek w trybie art. 241 K.p.a.
Stwierdzenie nieważności decyzji miało zostać dokonane z urzędu przez Wojewodę, nie zaś
na  wniosek  strony  postępowania  o  wydanie  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,  którą
Stowarzyszenie nigdy nie było, jak również nie na wniosek Stowarzyszenia w trybie art. 31
K.p.a.  Co prawda, w dniu 19 kwietnia 2021 r. Stowarzyszenie na prośbę Wojewody Śląskiego
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złożyło pismo, w którym wnosiło o dopuszczenie do sprawy w charakterze strony, jednak
dotyczyło to jak wskazano w piśmie postępowania dotyczącego stwierdzenie  nieważności
decyzji Starosty Mikołowskiego, nie zaś postępowania dotyczącego wniosku Stowarzyszenia z
dn. 22 lutego 2021 r.

Postanowieniem  z  dn.  19  sierpnia  2021  r.  Wojewoda  Śląski,  znak:  IFXIV.7840.1.16.2021,
odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji powołując się
przy tym na przepis  art.  28  ust.  3  Prawa budowlanego,  zgodnie  z  którym art.  31  K.p.a.,
określającego udział organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym, nie stosuje
się w sprawie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, a zatem zdaniem Wojewody
wniosek  Stowarzyszenia  był  niedopuszczalny.  Stowarzyszenie  wskazuje,  jednak,  iż  jego
wniosek z dn. 22 lutego 2021 r. stanowił wniosek o którym mowa w art. 241 K.p.a., nie zaś
żądanie wszczęcia postępowania na podstawie art. 31 K.p.a. Wobec tego Wojewoda Śląski
błędnie  rozpatrzył  wniosek  Stowarzyszenia,  względnie  nie  rozpatrzył  go  merytorycznie  w
przewidzianym ku temu w art. 237 § 1 K.p.a. w zw. z art. 244 § 1 K.p.a. terminie.

Wystąpienie Stowarzyszenia z wnioskiem o stwierdzenie nieważności z urzędu ww. decyzji
podyktowane  było  w  szczególności  wzmocnieniem  praworządności  oraz  lepszym
zaspokajaniem potrzeb ludności związanym z jednej strony z przestrzeganiem przez organy
administracji  publicznej  wiążących  je  przepisów  prawa,  w  tym  wypadku  uchwały  Rady
Miejskiej  w  Mikołowie nr  XIX/437/2004  z  dnia  28.12.2004, ustalającej  uwarunkowania
zagospodarowania  przestrzennego  w  gminie,  jak  również  przeciwdziałaniem  degradacji
środowiska   mieszkalnego  oraz  troską  o  zdrowie  i  bezpieczeństwo  mieszkańców
mikołowskiej dzielnicy Nowy Świat.  Utrzymanie takiego stanu rzeczy jak budowa fabryk czy
hal  produkcyjnych  (nie  przewidzianych  w  obowiązującym  planie  przestrzennym  bez
jakichkolwiek  zapisów  chroniących  mieszkańców)  w  bliskim  sąsiedztwie  lub  nawet
bezpośrednio  pod oknami  domów mieszkalnych,  to  oczywisty   chaos   przestrzenny  oraz
umyślne  tworzenie  konfliktów  społecznych.  Złożony  przez  Stowarzyszenie  wniosek
przedstawia i  informuje Wojewodę Śląskiego o  naruszeniu przez Starostę Mikołowskiego
prawa  miejscowego  w  postaci  uchwały  w  sprawie  zagospodarowania  przestrzennego.
Stowarzyszenie wystąpiło z  wnioskiem tylko i wyłącznie jako organizacja społeczna, która w
trybie wniosku z art. 241 K.p.a. wskazuje Wojewodzie, iż wskazana w nim decyzja z narusza z
premedytacją  ład przestrzenny z oczywistą szkodą dla środowiska mieszkalnego.  

Wobec  powyższego  niezrozumiały  jest  fakt  odmowy  wszczęcia  postępowania  przez
Wojewodę  z powodu braku statusu strony przez Stowarzyszenie. 

Wojewoda  winien  załatwić  wniosek  Stowarzyszenia  poprzez  wszczęcie  postępowanie  z
urzędu  (bez  udziału  Stowarzyszenia)  lub  wykazanie   niezasadności   przesłanek  do
unieważnienia  pozwolenia  na  budowę,  przesłanek  szczegółowo  wykazanych  i
wyartykułowanych przez Stowarzyszenie  we wniosku z dnia  22 lutego 2021 r.

Biorąc pod uwagę skalę problemu i rosnący chaos przestrzenny oraz narastające konflikty
społeczne  w  Mikołowie  wnosimy  jak  we  wstępie  o  zobowiązanie  Wojewody  do
merytorycznego rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia.
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