Iakże zaż,ądac przedstarrienia eksperlyzy stanu tecilnicznego obiektu lub jego częŚci".

\\'ielkością_Qraniczna zakresu porłryzszej ekspertyzy jest zakres określony rv art. 62 ust 1.
Kosztv ekspertrzl,stat]u technicznego obiektu budow-lanego porrosi osoba zobolvlązana do jej
przeprorl,adzenia. Porrrzsz1 przepis jest jednynr z wyjątkow od ogólnej zasady wyrażonej w
przepisach proceduralnrch. iz to na or_9anie administracyjnym ciązy obowiązek _cromadzęnla
lnateriałtl dolvodou,ego u spralr ie i ponoszenia z,rviązanych ztym kosztów.

W tl,nr kontekście nalezv przyloczyc rłryrokNSA z dnia 28 stycznia 1998r. (Sygn. IV S.A.
623196.) ktory stanorłi. iz przepis arL. 62. ust 3 prawa budowlanego z 1994r (...) umozliwia
przerzucenie przez organ oborł,iązku przedstawienia przez stronę (w niniejszej sprawie eksperlyzy
technicznej ). W inrrym orzeczeniu NSA stwierdza. iż aby dokonać oceny czy stan lechniczny,
o któryrn mowa, w afi. 62 Prawa budowlanego występuj e, na|eży przeprowadzić postępowanie
wl,jaśniające celem dokonania konkretnyclr ustalcri zarówno co do rodzaju obiektu budowlanego,
jego stanu teclrnicznego, ewentualnych zagrożeń wynikającyclr z tego stanu, a także żrodęłich
powstawania i dopiero po wrrikliwej ocenie ciokonanej w sprawie podjąć stosowne decyzję

przewidziane tymi przepi sami.
Mając na względzje zaistniały stan faktlczny organ prowadzący postępowanię uznał za
konieczne sporządzenie pogłębionej analizy stantt technicznego, poprzęz sporządzenie ekspertyzy,
która powinna być sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
mostowej. Do żądania przedłożenia stosownego dokumentu upoważnia Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, bowiem zapis art.62 ust 3 Prawa budowlanego.
Dlatego tez konieczne jest sporządzetlie i przedłożenięekspeńyzy technicznej, która
porł,inna między innymi wskazać przyczyny powstania opisanych wyżej nieprawidłowości
a \\, szczegolności w,skazać działania techniczne, jakie należy podjąć, aby przeciwdziałać tym
objarvom. Jak rłynika z protokołu kontroli stanu technicznego obiektu w chwili obecnej
widoczne uszkodzenia nie zagrażają katastrofa budowlaną, obiekt może być uzytkowany nie
mniej jednak trudno w chwili obecnej ocenić bez sporządzenia ekspertyzy stanu technicznego
uszkodzonych clementó,w cbiektu czy ich stan maże po,ł,occrvac zagrażenie dla
bezpieczeństwa uzytkowania i konstrukcji.
Dlatego tez ekspertyza powinna również,: określićprzydatnośćdo użytkowania obiektu
budowlanego oraz określićmozliwości jego bezpiecznego użytkowania zgodnie z zasadami o
których mowa w art. 5 ust 2 ustawy Prawo budowlane atakże zawierac za|ecenia, które umoZliwią
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowościorlrz określaćdalszy tryb postępowania wobec
przedmiotowego obiektu.
Dodatkowo, działaląc w oparciu o zapi::, art. 8 i 9 Kpa Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Trzebnicy wyjaśnia,że postano,,vienie wydane na podstawie art. 62 ust. 3, jako że
dotyczy kwestii wynikających w toku postępowalria i prowadzi do uzyskania wiadomości na temat
stanu technicznego przedmiotowego obiektu oraz powinno wskazyłvać środkizaradcze konieczne
dla osiągnięcia stanu zgodnego z obowiązującymi normatywami w tym zal<resie, - lecz nie
rozstrzy ga o istocie sprawy.

W świetle powyższego oraz

na podstawie przepisów orzeczono

jak w sentencji.

POUCZENIE
Na postanowienie niniejsze służystronom z
Budowlanego we Wrocławiu, które możną wnieśćza
Trzebnicy w terminie siednliu dni od dnią
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