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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/079 - Realizacja zadań przez organy nadzoru budowlanego 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Delegatura NajwyŜszej Izby Kontroli w Bydgoszczy 

Kontroler 1. Adam Kończak, główny specjalista kontroli państwowej   

upowaŜnienie do kontroli nr 080794 z 9 lipca 2012 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 3-4]  

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim,         
ul. Słowackiego 13, 87-700 Aleksandrów Kujawski, zwany dalej „pinb”. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zbigniew Kędzierski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie 
Kujawskim, zwany dalej „PINB”. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowosci1 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

Pozytywnie oceniono działalność PINB i podległego mu pinb w zakresie 
prawidłowosci realizacji zadań nałoŜonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane2 zwaną dalej „Prawo budowlane”. 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

- brak pisemnych zawiadamiań inwestorów o terminie kontroli obowiązkowej (w 29 
aktach spraw na 30 zbadanych nie było pism zawiadamiających inwestorów 
o terminie kontroli obowiązkowej); 

- przekroczenie 21 terminu na przeprowadzenie kontroli obowiązkowej w trybie art. 
59a Prawa budowlanego (w 2 sprawach na 30 zbadanych kontrolę obowiązkową 
przeprowadzono po 27 i 42 dniach od doręczenia wezwania inwestora); 

- brak oświadczenia inwestora o powiadomieniu Państwowej StraŜy PoŜarnej (PSP), 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) i Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) 
o zakończeniu budowy obiektu i zamiarze przystąpienia do uŜytkowania, pisma 
potwierdzającego powiadomienie PIP lub pisma o zajęciu stanowiska przez PIP 
( w 1 przypadku na 30 zbadanych w aktach sprawy nie było wymienionych 
dokumentów); 

 - prowadzenie bez uzasadnienia, ponad 2 miesiące postępowania administracyjnego 
(w 1 przypadku na 2 katastrofy budowlane postępowanie prowadzono od 11 stycznia 
do 23 marca 2011 r.). 

                                                 
1 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali 
byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania 
kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia 
ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

2 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Obszar I - Przygotowanie organizacyjne i kadrowe 
Inspektoratu 

1. Dostosowanie organizacyjne (strukturalne) pinb do 
realizacji zadań 

1.1. Struktura organizacyjna 

Obowiązujący w pinb od 20.10.2003 r. regulamin organizacyjny obejmował swoim 
zakresem ustawowe zadania i obowiązki przewidziane w przepisach Prawa 
budowlanego, przypisane powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego. 

Struktura organizacyjna Inspektoratu była dostosowana do realizacji zadań 
i obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego. 

[Dowód: akta kontroli str. 6-8, 87-120] 

1.2. Zatrudnienie w Inspektoracie 

W kontrolowanym okresie liczba pracowników pozostawała na stałym poziomie 
5 osób, z tego sprawami prowadzenia kontroli obiektów i robót budowlanych 
zajmowały się 2 osoby oraz PINB.  

Dla wszystkich pracowników merytorycznych opracowano opisy stanowisk pracy 
i zakresy czynności, które w okresie objętym kontrolą nie były zmieniane. 

[Dowód: akta kontroli str. 15, 18-19, 87-120] 

Zdaniem NIK zasoby kadrowe pinb nie są wystarczające do skutecznej realizacji 
celów i zadań pinb. W kontrolowanym okresie przeprowadzono łącznie 815 kontroli 
z tego 203 w 2009 r., 197 w 2010, 275 w 2011 i 140 w I połowie 2012 r. PINB 
wyjaśnił, Ŝe dla pinb zaplanowano 4,5 etatu kalkulacyjnego z tego 2 dla inspektorów 
merytorycznych.  

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego inspektora 
w badanym okresie wynosiło 3,18 tys. zł 

[Dowód: akta kontroli str. 16] 

2. Plan finansowy PINB w latach 2009, 2010, 2011 i 2012      
(I półrocze) 

Plan finansowy na: 

- 2009 r., ustalony w kwocie 319.000 zł, po 4 zmianach dokonanych w ciągu 
roku wyniósł 318.953 zł i został wykonany w wysokości 318.953 zł; 

- 2010 r., ustalony w kwocie 313.000 zł, po 7 zmianach dokonanych w ciągu 
roku wyniósł 317.919 zł i został wykonany w wysokości 317.919 zł; 

- 2011 r., ustalony w kwocie 321.000 zł, po 4 zmianach dokonanych w ciągu 
roku wyniósł 323.000 zł i został wykonany w wysokości 323.000 zł. 

Plan finansowy na 2012 r., ustalono w kwocie 320.000 zł. Planu nie zmieniano, 
a w I półroczu wykonano w wysokości 162.269,28 zł. 
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W sprawie konfliktu interesów w trakcie realizacji obiektów budowlanych, 
których inwestorem jest samorząd powiatu. PINB wyjaśnił, Ŝe w pinb nie wystąpiła do 
tej pory taka sytuacja, ale zagroŜenie istnieje poniewaŜ PINB zatrudniany jest przez 
Starostę.  

 

 [Dowód: akta kontroli str. 22-24, 87-120] 

Kontrola wykazała, Ŝe pinb otrzymuje wsparcie finansowe od samorządu powiatu 
w postaci niŜszych stawek za opłaty lokalowe. Pozostałe wydatki pokrywane były ze 
środków budŜetu państwa.  

[Dowód: akta kontroli str. 87-120] 

3. Warunki lokalowe  

Pinb nie posiadał pomieszczenia o wystarczającej powierzchni przeznaczonego do 
przechowywania i archiwizowania dokumentacji. Utrudniało to właściwą segregację 
dokumentacji, jej bezpieczne przechowywanie i sprawne wyszukiwanie potrzebnych 
materiałów. Potwierdził to w wyjaśnieniu PINB.                

[Dowód: akta kontroli str. 27] 

4. Szkolenia pracowników 

W badanym okresie PINB nie opracowywał planów szkoleń i nie prowadził szkoleń 
dla pracowników merytorycznych. Wyjaśnił, Ŝe z powodu zatrudniania tylko 
2 inspektorów sprawy problemowe załatwiane są w ramach wewnętrznych dyskusji – 
„burza mózgów”. Pracownicy merytoryczni uczestniczyli w naradach szkoleniowych 
organizowanych przez WINB.  

Analiza tematów narad szkoleniowych potwierdziła, iŜ odpowiadały one potrzebom 
pinb i słuŜyły osiąganiu celów. 

Dobrą praktyką był fakt, iŜ osoby biorące udział w naradach szkoleniowych, po 
powrocie, przekazywały pozostałym współpracownikom omawiane zagadnienia. 

[Dowód: akta kontroli str. 24, 87-120] 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność PINB w badanym obszarze. 

 

Obszar II - Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy 

5. Przygotowanie planów pracy 

W badanym okresie w pinb nie opracowywano planów pracy. PINB w wyjaśnieniu 
podał, Ŝe takie plany opracowywano do 2005 r. jednak przy zatrudnianiu 
2 inspektorów plany te nie sprawdzały się – były fikcją. DuŜa ilość spraw bieŜących 
uniemoŜliwiała działanie według załoŜonego planu i wymuszała częste jego zmiany. 
Powodowało to chaos organizacyjny w pinb. 

[Dowód: akta kontroli str. 25, 87-120] 

 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli działalność PINB w badanym obszarze ocenia pozytywnie.  
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Obszar III – Kontrole obiektów, robót budowlanych oraz 
stosowania wyrobów budowlanych 

7. Zakres kontroli  

Zakres  kontroli  budów  obowiązkowych był  zgodny z  art.  59a  ust.  2 Prawa     
budowlanego i obejmował m.in. legalność, prawidłowość i zgodność prowadzonych 
robót z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, 
wykonywanie podczas realizacji robót samodzielnych funkcji technicznych przez 
uprawnione osoby, stosowanie podczas realizacji robót budowlanych wyrobów 
dopuszczonych do obrotu, terminowość opracowania, zakres i formę planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) podczas wykonywania robót oraz 
przestrzeganie jego ustaleń. 
Zakres kontroli budów z urzędu i interwencyjnych (na wniosek osób fizycznych 
i instytucji) był zgodny z art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego i obejmował m.in.: 
zgodność zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego oraz wymogami ochrony środowiska, warunki bezpieczeństwa ludzi   
i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych przy wykonywaniu 
robót budowlanych, w tym terminowość opracowania, zakres i forma planu bioz oraz 
przestrzeganie jego ustaleń, zgodność rozwiązań architektoniczno-budowlanych       
z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, właściwe 
wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osoby 
uprawnione i stosowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu. 
Zakres kontroli obiektów w utrzymaniu obejmował m.in. legalność uŜytkowania oraz 
utrzymanie obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym, w tym m.in. 
prawidłowość wykonywania przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych 
ciąŜących na nich obowiązków określonych w art. 61, 62, 64 Prawa budowlanego. 
PINB, działając na obszarze 47.463 km2, wystawił w kontrolowanym okresie ogółem 
72 mandaty karne za wykroczenia określone w art. 93 Prawa budowlanego, na 
łączną kwotę 14.950,00 zł. W badanym okresie uprawnienia do nakładania grzywien 
wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego posiadało 2 inspektorów nadzoru 
budowlanego i PINB (wszyscy mieli uprawnienia budowlane). 

[Dowód: akta kontroli str. 57, 78-81, 87-120] 
 

8. Kontrole doraźne 

Wszystkie kontrole przeprowadzone w latach 2009-2012 (I półrocze) były kontrolami 
doraźnymi (kontroli nie planowano). Przeprowadzono łącznie 815 kontroli, z tego 433 
dotyczyły budów, a pozostałe utrzymania obiektów budowlanych. 

Na polecenie WINB prowadzone były kontrole takich obiektów, jak: budynki socjalne, 
place zabaw, budynki ZOZ, stadiony oraz kontrole powodziowe. Ze względu na to, Ŝe 
kontrole te nie były odrębnie rejestrowane, nie moŜna było określić procentowego ich 
udziału we wszystkich kontrolach przeprowadzonych przez pinb. 

[Dowód: akta kontroli str. 26,36, 87-120] 

Kontrolujący wytypował do zbadania 5 decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych 
przed 2009 r. W 4 przypadkach inwestorzy zawiadomili PINB o zakończeniu budowy. 
W 1 przypadku inwestor do dnia 19.09.2012 r. nie zawiadomił PINB o zakończeniu 
budowy.  

Dyrektor Delegatury NIK w Bydgoszczy pismem z 19.09.2012 r. wniósł do PINB 
o przeprowadzenie w trybie art.12 pkt 3 ustawy o NIK kontroli budowy kanalizacji 
sanitarnej w Ciechocinku, ul. Mickiewicza. PINB w dniach 19 i 20.09.2012 r. 

Opis stanu 
faktycznego  

Opis stanu  
faktycznego  



 

7 

przeprowadził taką kontrolę i stwierdził, Ŝe kanalizacja wykonana była z rur ø 200 mm 
PCV SN8 w dwóch odcinkach, jeden o długości 401,5 m (od S1 do S10), drugi o 
długości 481,5 m (od S10 do S19). Podczas kontroli stwierdzono takŜe brak zmiany 
pozwolenia na budowę z uwagi na istotne odstąpienie od pozwolenia oraz 
uŜytkowanie kanalizacji sanitarnej na odcinku od S1 do S10 pomimo braku 
zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

PINB pismem z 25.09.2012 r. zawiadomił inwestora o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie przystąpienia do uŜytkowania kanalizacji sanitarnej bez 
zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy zrealizowanej na 
podstawie pozwolenia na budowę z 22.07.2008 r. (znak: AB/7351/307/08). 

PINB postanowieniem z 26.09.2012 r. wymierzył inwestorowi karę w wysokości 
40.000,00 zł z tytułu nielegalnego uŜytkowania kanalizacji sanitarnej (kategoria 
XXVI).  

[Dowód: akta kontroli str. 49-56] 

 

9. Posiadanie przez Powiatowego Inspektora  informacji o 
realizowanych robotach budowlanych  

W pinb były ewidencje decyzji, postanowień i zgłoszeń oraz rozpoczynanych 
i oddawanych do uŜytkowania obiektów, którą prowadzono zgodnie z zasadami 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
uŜytkowania obiektów budowlanych3. Ewidencje prowadzono w formie  ksiąg formatu 
A4 z ponumerowanymi stronami oraz zabezpieczeniem przed ich wymianą lub 
usunięciem. Nie stwierdzono występowania niewypełnionych wierszy, nadawania 
decyzjom jednakowych numerów, niezachowania chronologicznej numeracji.  

W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie wykryto łącznie 162 samowole 
budowlane: 67 w 2009 r., 40 w 2010 r., 39 w 2011 r. i 16 w I półroczu 2012 r. 
PINB wyjaśnił, Ŝe do wykrywania samowoli budowlanych nie wykorzystywano zdjęć 
lotniczych. Nie podejmowano równieŜ z własnej inicjatywy działań mających na celu 
wykrywanie samowoli budowlanych poniewaŜ przy obecnym poziomie zatrudnienia 
w pinb było to niemoŜliwe (jeden samochód i dwóch inspektorów).   

[Dowód: akta kontroli str. 30,155-166] 

 

10. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót 

Kontrola 30 postępowań administracyjnych wykazała, Ŝe we wszystkich      
przypadkach objętych badaniem wpłynęły zawiadomienia o rozpoczęciu robót 
budowlanych, o których mowa w art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego. Osoby 
wymienione w zawiadomieniach miały uprawnienia budowlane w odpowiednich 
specjalnościach i waŜne zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu 
zawodowego, potwierdzały to załączone do akt kopie tych dokumentów.   

[Dowód: akta kontroli str. 32-35, 87-120] 

11. Kontrole sprawdzające 

Podczas kontroli nie stwierdzono nie podejmowania działań celem sprawdzenia 
obowiązków nałoŜonych wydanymi decyzjami i postanowieniami. Badanie 2 katastrof 

                                                 
3 Dz. U. Nr 129, poz. 1130 
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budowlanych, 2 rozbiórek obiektów budowlanych oraz 4 spraw związanych 
z odstępstwami od warunków określonych w projekcie i pozwoleniu na budowę 
wykazało, Ŝe we wszystkich przypadkach po nałoŜeniu obowiązków wykonania 
określonych czynności sprawdzano ich wykonanie. 

 [Dowód: akta kontroli str. 87-120] 

 

12. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie 

Kontrolujący zbadał 30 spraw dotyczących wydawania decyzji o pozwoleniu na 
uŜytkowanie. W dokumentacji przechowywanej w pinb były m.in. komplety 
dokumentów związanych z objęciem funkcji kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

We wszystkich przypadkach, wydanie decyzji pozwalającej na uŜytkowanie obiektu 
budowlanego poprzedzone było obowiązkową kontrolą, o której mowa  w art. 59 a 
ust. 1 Prawa budowlanego.  

Osoby dokonujące kontroli posiadały uprawnienia budowlane.  

We wszystkich (30) zbadanych protokołach z kontroli obowiązkowej, w punkcie 
dotyczącym wbudowanych wyrobów budowlanych podawano cyt. „według 
oświadczenia kierownika budowy wyroby budowlane uŜyte do budowy posiadały 
odpowiednie oznakowania „B” lub „CE” i załączoną informację o wyrobie. Wyroby 
zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami”. 

W sprawie zapisów w punkcie dotyczącym wbudowanych wyrobów budowlanych 
PINB wyjaśnił, Ŝe podczas kontroli obowiązkowej inwestor okazuje posiadane atesty, 
a ponadto kierownik budowy podpisuje oświadczenie o materiałach budowlanych. Dla 
części obiektów Państwowa StraŜ PoŜarna wydaje decyzje o dopuszczeniu do 
uŜytkowania. PINB dodał, Ŝe po pobudowaniu obiektu stwierdzenie czy zastosowano 
materiały dopuszczone do obrotu jest często niemoŜliwe, dlatego bazowano na 
oświadczeniach.  

[Dowód: akta kontroli str. 32-37] 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości. 

 W aktach 29 spraw na 30 objętych badaniem nie było pism (zawiadomień 
inwestora) o terminie kontroli obowiązkowej. Działaniem tym nie wypełniono 
obowiązku wynikającego z art. 59 c Prawa budowlanego. PINB powinien zawiadomić 
inwestora w ciągu 7 dni od dnia doręczenia przez niego wezwania do 
przeprowadzenia kontroli.  

PINB wyjaśnił, Ŝe terminy w większości przypadków ustalane były ustnie w datach 
dogodnych dla inwestorów. Powodem tego były oszczędności.  

PowyŜsze działania były niezgodne z zasadą pisemności wynikającą z art. 14 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania administracyjnego4 zwanej 
dalej  „Kpa”. 

[Dowód: akta kontroli str. 32-35, 87-120] 

W 2 przypadkach na 30 zbadanych obowiązkową kontrolę przeprowadzono po 27 
i 42 dniach od doręczenia wezwania inwestora. Było to niezgodne z art. 59c ust. 1 
Prawa budowlanego. Obowiązkowa kontrola powinna być przeprowadzona przed 
upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora.  

                                                 
4 Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
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PINB wyjaśnił, Ŝe terminy kontroli uzaleŜnione były równieŜ od inwestora 
i „moŜliwości przerobowych” pinb. Istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe inwestor poprosił 
o przełoŜenie kontroli lub wynikało to z dyspozycyjności słuŜb. 

[Dowód: akta kontroli str. 32-35, 37, 38-48] 

W 1 przypadku na 30 zbadanych w aktach sprawy nie było oświadczenia inwestora 
o powiadomieniu PIS, PSP i PIP o zakończeniu budowy obiektu i zamiarze 
przystąpienia do uŜytkowania. Były pisma świadczące o zajęciu stanowiska przez 
PIS i PSP, natomiast nie było pisma potwierdzającego powiadomienie PIP lub pisma 
o zajęciu stanowiska przez PIP. Działaniem tym nie wypełniono obowiązku 
wynikającego z art. 57 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 3)5 Prawa budowlanego. 

W wyjaśnieniach podano, Ŝe powodem tego było przeoczenie, poniewaŜ 
w posiadanych dokumentach były protokoły innych słuŜb, co zasugerowało 
kompletność dokumentacji. 

Odpowiedzialnym za powyŜsze nieprawidłowości był PINB. 

[Dowód: akta kontroli str. 32-27, 37, 87-120] 

 

13. Wymierzanie kar w trakcie obowiązkowej kontroli 

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono łącznie 264 kontrole obowiązkowe. W 9 
przypadkach stwierdzono odstępstwa od warunków określonych w decyzjach 
o pozwoleniu na budowę, z tego w 2009 r. – 4, w 2010 r. – 1, w 2011 r. 4 (w tym 1 
sprawa w toku). Na tej podstawie, w drodze postanowień wydanych przez PINB, 
wymierzono 7 kar na łączną kwotę 6.500 zł. Kontrolujący zbadał 4 sprawy w których 
stwierdzono odstępstwa – 1 z 2009 r. i 3 z 2011 r. W 2 przypadkach, przy realizacji 
budynku gospodarczego i budynku mieszkalnego inwestorzy wybudowali obiekt 
niezgodnie z projektami zagospodarowania działki i pozwoleniami na budowę. PINB 
postanowieniami odpowiednio z 4.11.2009 r. i 19.01.2011 r.  nałoŜył na inwestorów 
grzywny w wysokości 1.000 zł dla kaŜdego. W 1 przypadku inwestor wybudował 
garaŜ niezgodnie z projektem budowlanym. PINB postanowieniem z 22.07.2011 r. 
nałoŜył na inwestora grzywnę w wysokości 500 zł. W 1 przypadku budowy 
zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem na gaz, lokalizacja 
zbiornika według przedstawicieli PSP nie spełniała wymaganych warunków 
technicznych w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej. PINB decyzją z 18.03.2011 r. 
odmówił wydania decyzji na uŜytkowanie instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem na 
gaz.    

[Dowód: akta kontroli str. 87-120] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 obowiązującego do 7 sierpnia 2011 r. 
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14. Katastrofy budowlane 

W kontrolowanym okresie, na terenie objętym nadzorem PINB, wystąpiły 2 katastrofy 
budowlane. Kontrolujący zbadał wszystkie sprawy. W obu przypadkach niezwłocznie 
po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofach, zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
Prawa budowlanego, powoływano komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności 
ich powstania, a takŜe zawiadamiano Wojewódzkiego  oraz Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 

W pierwszym przypadku (katastrofa z 13.05.2010 r. dotycząca wolnostojącej 
piwnicy), po zakończeniu prac komisji, PINB w dniu 11.06.2010 r. wydał decyzję 
administracyjną zakazującą uŜytkowania obiektu oraz nakazał wykonanie ekspertyzy 
oddziaływania obiektu na usytuowany w sąsiedztwie budynek mieszkalny i dokonanie 
przeglądu pozostałej części piwnicy, a takŜe jej zabezpieczenie przed dostępem osób 
trzecich.   

W drugim przypadku (katastrofa z 08.01.2011 r. dotycząca budynku inwentarskiego), 
postępowanie administracyjne wszczęto 11.01.2011 r. W dniu 14.02.2011 r. 
przeprowadzono drugie oględziny podczas których stwierdzono uporządkowanie 
terenu. Decyzję umarzającą postępowanie administracyjne wydano dopiero 
23.03.2011 r., tj. ponad 2 miesiące od wszczęcia, czym nie wypełniono obowiązku 
wynikającego z art. 35 § 3 Kpa. 

Odpowiedzialnym za powyŜszą nieprawidłowość był PINB, który wyjaśnił, Ŝe 
w związku z urlopami inspektorów pinb przeoczono termin wydania decyzji we 
właściwym terminie. 

[Dowód: akta kontroli str. 62-69, 87-120] 
 

15. Bazy danych o liczbie obiektów budowlanych 

Pracownicy Inspektoratu posiadali dane i zbierali informacje związane z rodzajami 
i liczbą obiektów budowanych uŜytkowanych na terenie działalności PINB. Dotyczyło 
to tzw. obiektów wielkopowierzchniowych (9 obiektów) oraz obiektów socjalnych 
(9 obiektów). 

Pracownicy pinb mieli dostęp m.in. do: rejestrów gruntów prowadzonych przez 
Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz planów 
zagospodarowania przestrzennego w Urzędach Miejskich i Gminnych na terenie 
Powiatu. 

[Dowód: akta kontroli str. 87-120] 
 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność PINB w badanym obszarze 
mimo stwierdzonych nieprawidłowości.  

 

Obszar IV - Postępowania administracyjne, nakładanie kar 
i ustalanie opłat legalizacyjnych 

16.Terminowość prowadzenia postępowań 
administracyjnych 

W badanym okresie PINB rozpatrzył ogółem 319 spraw związanych z wnoszonymi 
skargami, odwołaniami od decyzji i zaŜaleniami. Z tego 272 sprawy dotyczyły skarg. 
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W terminie do 2 miesięcy załatwiono 363 sprawy i odpowiednio od 2 do 6 miesięcy 
7 spraw i od 6 do 12 miesięcy 2 sprawy. W pinb nie było skarg nie załatwionych 
pomimo upływu 1 roku. 

Sposób rejestracji skarg i wniosków wpływających do Inspektoratu oraz sposób 
przechowywania dokumentacji związanej z ich rozpatrzeniem zapewniały łatwość 
kontroli sposobu ich rozpatrywania, co było zgodne z art. 254 Kpa. 

Kontrolujący zbadał terminowość załatwiania 10 skarg i stwierdził, Ŝe wszystkie były 
załatwione w terminie do 1 miesiąca. 

[Dowód: akta kontroli str. 57-58, 87-120] 

Analiza terminowości załatwiania spraw w okresie objętym kontrolą wykazała, Ŝe: 
udział decyzji załatwianych ponad 2 miesiące wynosił w 2009 r. 47% (79 decyzji), 
w 2010 r. 45% (64 decyzje), w 2011 r. 40% (60 decyzji) i w I połowie 2012 r. 24% 
(15 decyzji); udział odwołań załatwianych ponad 2 miesiące wynosił w 2009 r. 90% 
(9 odwołań), w 2010 r. 100% (10 odwołań), w 2011 r. 100% (8 odwołań) i w I połowie 
2012 r. 100% (1 odwołanie); udział zaŜaleń załatwianych ponad 2 miesiące wynosił 
w 2009 r. 100% (8 zaŜaleń), w 2010 r. 100% (5 zaŜaleń), w 2011 r. 100% (5 zaŜaleń), 
a w I połowie 2012 r. nie było zaŜaleń. 

PINB w wyjaśnieniu podał, Ŝe załatwianie spraw ponad 2 miesiące spowodowane 
było m. in. brakiem odbioru zawiadomień i pism w oznaczonych terminach, 
przesuwaniem terminów wizji przez skarŜących lub właścicieli działek, odwołaniami 
i skargami na PINB do instancji wyŜszej (przesyłanie akt), a takŜe podawaniem przez 
skarŜących złych adresów i związanymi z tym poszukiwaniami właścicieli celem 
dokonania wizji. 

 [Dowód: akta kontroli str. 76, 59-60] 

 

17. Rozbiórki obiektów budowlanych 

W kontrolowanym okresie PINB wydał ogółem 22 decyzje o rozbiórce obiektów 
budowlanych. Wykonano 2 rozbiórki (budynki gospodarcze). Ustalono 7 opłat 
legalizacyjnych na łączną sumę 562.500,00 zł, z tego zapłacono 5 opłat na kwotę 
102.500,00 zł. Przyczynami niewykonania pozostałych decyzji było: wdroŜenie 
postępowań naprawczych, uchylenie decyzji, postępowania sądowe. 

 [Dowód: akta kontroli str. 61, 87-120] 

 

18. Grzywny i kary z tytułu nielegalnego uŜytkowania 
obiektów budowlanych nakładane przez pracowników pinb. 

W badanym okresie wymierzono: 
-w 2009 r. – 28 mandatów na łączną kwotę 5.900 zł; 
-w 2010 r. - 18 mandatów na łączną kwotę 4.100 zł; 
-w 2011 r. -  15 mandatów na łączną kwotę 2.250 zł;  
-w 2012 r. - 11 mandatów na łączną kwotę 2.700 zł. 

 

[Dowód: akta kontroli str. 78-81, 87-120]  
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19. Kontrola wewnętrzna  

W pinb nie było dokumentów potwierdzających przeprowadzanie w badanym okresie 
kontroli wewnętrznej. 

PINB wyjaśnił, Ŝe z uwagi na ilość osób pracujących w pinb nie są przeprowadzane 
kontrole wewnętrzne. Wszystkie dokumenty, pisma, postanowienia, decyzje 
wychodzące na zewnątrz po przygotowaniu były sprawdzane, korygowane 
i podpisywane przez PINB. 

W badanym okresie WINB przeprowadził 2 kontrole działania pinb. Jedną 
przeprowadzono od 16 do 30 stycznia 2009 r. w związku ze skargą Rady Powiatu 
w Aleksandrowie Kujawskim na PINB, dotyczącą udzielenia pozwolenia na 
uŜytkowanie pawilonu handlowo-usługowego w Ciechocinku przy ul. TęŜniowej. 
W protokole kontroli podpisanym 30 stycznia 2009 r. podano m. in., Ŝe przebieg 
postępowania administracyjnego prowadzonego przez PINB w sprawie udzielenia 
pozwolenia na uŜytkowanie prowadzony był zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego i Kpa. Druga kontrola przeprowadzona od 22 lipca do 10 sierpnia 
2009 r. dotyczyła sprawdzenia zasadności podjętych decyzji, w przedmiocie 
udzielania pozwoleń na uŜytkowanie obiektów budowlanych lub przyjęcia zgłoszenia 
o zakończeniu robót, a takŜe sprawdzenia podjętych działań na wniosek osoby 
fizycznej. Z protokołu kontroli podpisanego 12 sierpnia 2009 r. wynikało m. in., Ŝe 
dokonano sprawdzenia 3 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem 
decyzji oraz 2 zgłoszeń zakończenia robót. We wnioskach z oceny stanu faktycznego 
podano, Ŝe w przeprowadzonych i prowadzonych przez PINB postępowaniach 
administracyjnych nieprawidłowości nie stwierdzono. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność PINB w badanym obszarze. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o NajwyŜszej Izbie Kontroli6, wnosi o podjęcie działań zmierzających do: 

 a) Pisemnego (w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania do przeprowadzenia 
kontroli) zawiadamiania inwestora o terminie przeprowadzenia kontroli obowiązkowej.  

 b) Przeprowadzania postępowań administracyjnych w obowiązujących 
terminach. 

 c) Przestrzegania 21 dniowego terminu na przeprowadzenie kontroli 
obowiązkowej w trybie art. 59a Prawa budowlanego. 

  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia 
jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK                   
w Bydgoszczy.  

                                                 
6 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeŜeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Bydgoszcz, dnia … października 2012 r. 

Kontroler Dyrektor 

Adam Kończak 
Główny specjalista kontroli państwowej 

Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli  
 w Bydgoszczy 

Jarosław Wenderlich 

........................................................ ........................................................ 
podpis podpis 
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