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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 

Kontrolerzy 1. Joanna Nierebińska-Mazurek, inspektor kontroli państwowej  

upowaŜnienie do kontroli nr 83052 z 23 lipca 2012 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 2-4]  

2. Sławomir Kierat, główny specjalista kontroli państwowej 

upowaŜnienie do kontroli nr 83051 z 23 lipca 2012 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 5-6]  

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu,      
ul. Legionów Nr 220, 87-100 Toruń, zwany dalej „Inspektoratem” lub „pinb”. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Karol E. Dargiel, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego 
w Toruniu, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” lub „PINB”. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych 
nieprawidłowosci1działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

Pozytywnie oceniono działalność Powiatowego Inspektora i podległego mu 
Inspektoratu w zakresie prawidłowosci realizacji zadań nałoŜonych ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane2 w obszarach:  

- „Przygotowanie organizacyjne i kadrowe Inspektoratu”, 

- „Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy”, 

-„Kontrole obiektów i robót budowlanych oraz stosowania wyrobów 
budowlanych”. 

Nieprawidłowości stwierdzono w obszarze „Postępowania administracyjne, 
nakładanie kar i ustalenie opłat legalizacyjnych”. W dwóch przypadkach na 17 
skontrolowanych (12%), w których wpłynęło odwołanie od decyzji PINB lub zaŜalenie 
na postanowienie PINB, uchybiony został 7-dniowy termin przesłania sprawy 
organowi odwoławczemu, o którym mowa w art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca    
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego3 (Kpa). 

 

                                                 
1NajwyŜsza 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.  
3 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 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 

 Obowiazujący w Inspektoracie od 10.05.1999 r.4regulamin organizacyjny 
obejmował swoim zakresem ustawowe zadania i obowiązki przewidziane                      
w przepisach prawa budowlanego, przypisane powiatowemu inspektorowi nadzoru 
budowlanego. 

 Struktura organizacyjna Inspektoratu nie była w pełni dostosowana do 
realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy - Prawo budowlane. 
Nie osiągnięto bowiem docelowego poziomu zatrudnienia przewidzianego                      
w regulaminie5, tj. 10 i 9/10 etatu w latach 2009-2011, w tym 4 inspektorów nadzoru 
budowlanego w komórce merytorycznej zajmującej się kontrolą budów i obiektów 
budowlanych (Zespole Inspekcji) oraz 12 i 9/10 etatu w  2012 r., w tym 6 w Zespole 
Inspekcji (w czasie kontroli brakowało 4 pracowników merytorycznych). Stan ten miał 
wpływ na obniŜoną ilość i jakość kontroli planowanych. 

[Dowód: akta kontroli str. 7-17] 

1.2. Zatrudnienie w Inspektoracie 

W kontrolowanym okresie, z powodu fluktuacji kadr, nastąpił spadek liczby osób 
zatrudnionych w Inspektoracie o 1pracownika, tj. o 9%. W dniu  1 stycznia 2009 r.        
w pinb zatrudnionych było 11 osób, a na dzień 30 czerwca  2012 r. – 10.  

Średnia liczba pracowników zajmująca się sprawami prowadzenia kontroli 
obiektów i robót budowlanych wynosiła 7 osób (w 2009-8 osób, a w latach 
następnych - 7).Czterech z nich w czasie kontroli posiadało odpowiednie 
przygotowanie zawodowe i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonywania 
powierzonych obowiązków (uprawnienia budowlane), a pozostali pracownicy 
merytoryczni (3 specjalistów ds. postępowań administracyjnych) uczestniczyli              
w kontrolach z udziałem inspektora z uprawnieniami. 

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

[Dowód: akta kontroli str. 18-29] 

Zdaniem NIK zasoby kadrowe pinb nie są adekwatne do skutecznej realizacji 
celów i zadań Inspektoratu. W kontrolowanym okresie, na jednego pracownika 
przypadały średnio 234 kontrole w roku. W latach 2009 - I półrocze 2012 
przeprowadzono z urzędu 651 kontroli budów i obiektów w uŜytkowaniu (tj. ok. 10% 
budów i 1 % obiektów w utrzymaniu). Według PINB zwiększenie ilosci kontroli 
planowych z urzędu byłoby moŜliwe dopiero po zwiększeniu zatrudnienia do poziomu 
12-13 inspektorów nadzoru budowlanego z uprawnieniami, mogących samodzielnie 
przeprowadzać kontrole. W czasie kontroli w Inspektoracie  zatrudnionych było, 
oprócz Powiatowego Inspektora, 3 inspektorów z uprawnieniami. 
                                                 
4 Regulamin organizacyjny pinb był wielokrotnie aneksowany – ostatni aneks Nr 2/12 z 
15.06.2012 r. 
5 W schemacie organizacyjnym stanowiącym Załącznik do Regulaminu organizacyjnego. 
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W pinb opracowywano szacunki dotyczące odpowiedniego poziomu 
zatrudnienia. Zmiana regulaminu organizacyjnego, dokonana w 2012 r. przewiduje 
zwiększenie liczby pracowników na stanowisku inspektora nadzoru do 6 etatów.  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego 
inspektora w 2012 (I półrocze) wynosiło 2.905,99 zł i w porównaniu do 2009 r. było 
niŜsze o 921,75 zł brutto, tj. o blisko 24%. 

[Dowód: akta kontroli str. 30-48] 

2. Plan finansowy PINB w latach 2009, 2010, 2011 i2012 (I 
półrocze) 

Plan finansowy na 2009 r., ustalony w kwocie 641,0 tys. zł (w budŜecie powiatu: 
541,0 tys. zł na zadania zlecone i 100,0 tys. zł na zadania własne), po zmianach 
dokonanych w ciagu roku wyniósł 642,9 tys. zł (wzrost o 0,3%), został wykonany            
w wysokości 642,9 tys. zł, co stanowiło 100% wykonania planu po zmianach. 

[Dowód: akta kontroli str. 49-72] 

Plan finansowy na 2010 r., ustalony w kwocie 633,2 tys. zł (w budŜecie powiatu: 
533,2 tys. zł na zadania zlecone i 100,0 tys. zł na zadania własne), po zmianach 
dokonanych w ciagu roku wyniósł 636,1 tys. zł (wzrost o 0,5%), został wykonany       
w wysokości 636,1 tys. zł, co stanowiło 100% wykonania planu po zmianach. 

W porównaniu do roku 2009 zrealizowane wydatki w 2010 r. były niŜsze 
o 6,8 tys. zł, tj. o 1,1%. 

[Dowód: akta kontroli str. 73-88] 

Plan finansowy na 2011 r., ustalony w kwocie 624,0 tys. zł (w budŜecie powiatu: 
524,0 tys. zł na zadania zlecone i 100,0 tys. zł na zadania własne), po zmianach 
dokonanych w ciągu roku wyniósł 629,1 tys. zł (wzrost o 0,8%), został wykonany        
w wysokości 629,1 tys. zł, co stanowiło 100% wykonania planu po zmianach. 

W porównaniu do roku 2010 zrealizowane wydatki w 2011 r. były niŜsze 
o 7,0 tys. zł, tj. o 1,1%. 

[Dowód: akta kontroli str. 89-99] 

Plan finansowy na 2012 r., ustalony w kwocie 629,0 tys. zł (w budŜecie powiatu: 
529,0 tys. zł na zadania zlecone i 100,0 tys. zł na zadania własne), nie zmienił się w   
I półroczu i został wykonany do 30 czerwca 2012 r. w wysokości 295,6 tys. zł, co 
stanowiło 47% wykonania planu. 

[Dowód: akta kontroli str. 100-130] 

Wysokość środków finansowych przewidzianych w planie finansowym na lata 
2009- 2012 (I półrocze) nie zapewniała pełnej i prawidłowej realizacji zadań w 
kontrolowanym zakresie. Dotyczyło to w szczególności środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia pracowników, wynikających z planowanego zatrudnienia określonego 
w regulaminie organizacyjnym. W 2009 i 2010 r. niedobór środków wynosił po 88   
tys. zł (braki kadrowe 1,5 na 11 planowanych etatów); w 2011 r. – 30 tys. zł (braki 
kadrowe 0,5 na 11 planowanych etatów), a w 2012 r. – 102,6 tys. zł (braki kadrowe 
3,5 na 13 planowanych etatów). 

Kontrola wykazała, Ŝe starostwo powiatowe wspomagało finansowo pinb. 
Ustalono, Ŝe ok. 16% wydatków Inspektoratu, tj. 345,0 tys. zł sfinansowanych zostało 
w badanym okresie ze środków przyznanych przez samorząd powiatowy (po 100,0 
tys. zł dotacji przyznanej w kaŜdym roku okresu objętego kontrolą). Środki te były 
przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (ok. 90% dotacji) oraz 
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na inne potrzeby Inspektoratu (m.in. koszty obsługi pocztowej). Zdaniem PINB pomoc 
finansowa powiatu nie miała wpływu na decyzje podejmowane w sprawach,              
w których powiat był stroną postępowania administracyjnego. Teoretyczny konflikt 
interesów jednak występuje, z uwagi na fakt powoływania i odwoływania 
powiatowych inspektorów przez starostów. 

Pracownicy Inspektoratu posiadali niezbędne wyposaŜenie (komputery, drukarki 
itp.) zapewniajace właściwą realizację zadań i obowiązków. Ilość komputerów była 
dostosowana do zatrudnienia, które jednak, jak wspomniano wyŜej, było 
niewystarczające. Inspektorat wyposaŜony był w samochód słuŜbowy marki Fiat 
Panda, rocznik 2005, co – w ocenie PINB - dla trzech 2-osobowych zespołów 
kontrolnych było niewystarczające. 

[Dowód: akta kontroli str. 131-144] 

3. Warunki lokalowe  

Inspektorat wynajmował od Gminy miasta Toruń lokal o powierzchni 138 m2 
wraz z zapleczem sanitarnym, co przy aktualnym zatrudnieniu było wystarczające dla 
prawidłowej realizacji zadań. Ponadto wynajmowane były 2 pokoje o powierzchni         
40 m2, przeznaczone do przechowywania i archiwizowania dokumentacji. Ich 
powierzchnia była niewystarczająca m.in. z uwagi na konieczność przechowywania        
1 egz. projektu budowlanego kaŜdej inwestycji prowadzonej w mieście. Umowa 
najmu wygasa z dniem 31.12.2012 r. i PINB czyni starania o pozyskanie nowego 
lokalu. 

[Dowód: akta kontroli str. 145-149] 

4. Szkolenia pracowników 

W Inspektoracie opracowano plany szkoleń na lata 2009-2012. W okresie 
objętym kontrolą pracownicy Inspektoratu uczestniczyli łącznie w 29 szkoleniach z 
zakresu stosowania prawa (19 planowych i 10 ponadplanowych), z czego 17 
przeprowadzono w siedzibie pinb. Liczba pracowników uczestnicząca w szkoleniach 
zorganizowanych na miejscu wahała się od 4 do 8, a w pozostałych szkoleniach, 
przeprowadzonych poza siedzibą Inspektoratu, udział brało od 1 do 2 osób.  

Analiza tematów ww. szkoleń potwierdziła, iŜ odpowiadały one potrzebom pinb i 
słuŜyły osiąganiu celów. 

Jako dobrą praktykę NIK ocenia fakt, iŜ osoby biorące udział w szkoleniach 
zewnętrznych, przeszkalały pozostałych współpracowników z omawianych tam 
zagadnień. 

[Dowód: akta kontroli str. 150-154] 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Inspektoratu w badanym 
obszarze. 

 

Obszar II - Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy 

5. Przygotowanie planów pracy 

PINB corocznie opracowywał roczne plany pracy, wg wzoru określonego        
w załączniku do Zarządzenia Nr 10 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.01.2009 r.  
w sprawie instrukcji określającej standardy sporządzania planów pracy dla zakładów 
budŜetowych, jednostek budŜetowych i instytucji kultury oraz rachunków środków 
własnych.  
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Plany pracy obejmowały (w układzie tabelarycznym – w poszczególnych 
kwartałach roku) liczbę planowanych kontroli: budów (obowiązkowych, z urzędu, 
interwencyjnych) oraz obiektów w utrzymaniu (z urzędu, interwencyjnych). Ustalanie 
konkretnych obiektów i budów do kontroli odbywało się w okresach miesięcznych,         
z uwzględnieniem wcześniej określonych priorytetów oraz wyników dotychczasowych 
kontroli. Priorytetem badań kontrolnych były względy bezpieczeństwa ludzi i ich 
mienia. 

 W latach 2009-2012 (I połowa) roczne plany pracy przewidywały 
przeprowadzenie łącznie 2706 kontroli, w tym 1481 kontroli budów                              
(750 obowiązkowych, 316 z urzędu i 415 interwencyjnych) oraz 1225 kontroli 
utrzymania obiektów budowlanych (435 z urzędu i 790 interwencyjnych). 

 Uwzględniając liczbę pracowników w pinb zajmujących się kontrolą, tj. 7 osób, 
jeden pracownik powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego wykonujący 
czynności kontrolne miał przeprowadzić w badanym okresie średnio ok. 212 kontroli 
budów i ok. 175 kontroli utrzymania obiektów budowlanych. 

6. Realizacja planów pracy 

W kontrolowanym okresie zrealizowano 2455 kontroli, co stanowiło 90,7% 
wszystkich zaplanowanych kontroli (plan kontroli został wykonany w: 67% w roku 
2009, 122% w 2010, 84% w 2011 i 105% w I połowie 2012 r.). Realizację planów 
pracy zakłócały: duŜa fluktuacja kadr spowodowana niskimi zarobkami (w latach 
2009-2012 odeszło i przyszło 8 pracowników przy średniorocznym zatrudnieniu 10-11 
osób) oraz kontrole doraźne, wykonywane m.in. na wniosek osób fizycznych                     
i instytucji oraz na zlecenie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy (WINB) i Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego (GINB); np. kontrole placów zabaw, budynków wypoczynku dzieci, 
skutki powodzi, stadionów, kontrole stacji paliw oraz mostów i wiaduktów. 

Po zakończeniu kaŜdego roku były sporządzane sprawozdania rzeczowo-
finansowe z wykonania planu, które były przedkładane Prezydentowi Torunia, który 
oceniał ich realizację. W wyniku analizy wykonania planu zwiększano ilość kontroli 
tych obiektów i budów, które mają wpływ na bezpieczeństwo ludzi.                                 
W sprawozdaniach nie analizowano efektywności wykorzystania czasu pracy 
pracowników. Wg wyjaśnień PINB, przy planowaniu zadań i analizie ich wykonania 
zakładano, Ŝe kaŜdy inspektor przeznacza na wykonanie kontroli 2-3 godziny           
(z dojazdem), tj. ok. 40% czasu pracy. Pozostałe 60% przeznacza na czynności 
związane z prowadzeniem postępowania administracyjnego. W badanym okresie na 
kaŜdego kontrolującego przypadła średnio jedna kontrola obiektu lub budowy 
dziennie oraz wydano średnio 35 decyzji i postanowień (bez pozwoleń na 
uŜytkowanie) rocznie w przeliczeniu na jednego pracownika. 

[Dowód: akta kontroli str. 167-187] 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Inspektoratu w badanym 
obszarze. 
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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 oraz 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. 

Inspektorat prowadził rejestry protokołów kontroli budów i obiektów w utrzymaniu 
oraz rejestry wszczętych postępowań administracyjnych, podjętych w wyniku 
przeprowadzonych kontroli. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych fakt ten 
oraz informacja o ich wykonaniu były odnotowane w ww. rejestrach. 

PINB, działając na obszarze 115,75 km2, wystawił w kontrolowanym okresie 
ogółem 44 mandaty karne za wykroczenia określone w art. 93 Prawa budowlanego, 
na łączną kwotę 9.600 zł. Uprawnienia do nakładania grzywien wydane przez 
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego posiadali wyłącznie inspektorzy nadzoru 
budowlanego z uprawnieniami budowlanymi (sześciu w 2009 i 2011 r., pięciu w       
2010 r. i czterech w 2012 r.), przy czym w kaŜdej kontroli uczestniczył inspektor z ww. 
upowaŜnieniem.  

      [Dowód: akta kontroli str.           ] 

 

8. Kontrole doraźne 

 Wśród przeprowadzonych w latach 2009-2012 (I półrocze) - na wniosek osób 
fizycznych oraz innych jednostek i instytucji - kontroli interwencyjnych (240 budów          
i 856 obiektów w utrzymaniu), były przeprowadzane równieŜ kontrole doraźne. 
Wynikały one m.in. z katastrof budowlanych (5), powodzi (kontrole 22 obiektów             
w 2010 r.), czy teŜ poŜarów. Na polecenie WINB prowadzone były takŜe doraźne 
kontrole takich obiektów, jak: budynki socjalne (14 w 2009 r., 14 w 2010 r. i 24            
w 2011 r.), budynki wypoczynku dzieci (17 w 2009 r.), place zabaw (219 w 2011 r.), 
szpitale psychiatryczne (12 w    2011 r.). Ze względu na to, Ŝe kontrole doraźne nie 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu  
faktycznego 



 

7 

były odrębnie rejestrowane, nie moŜna było określić procentowego ich udziału we 
wszystkich kontrolach przeprowadzonych przez Inspektorat. 

[Dowód: akta kontroli str. 188-198] 

9. Posiadanie przez Powiatowego Inspektora  informacji o 
realizowanych robotach budowlanych  

Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do uŜytkowania obiektów 
budowlanych prowadzona była w sposób zgodny 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 budowlanych6. Prowadzono ją w formie  księgi 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 pinb prowadzono „urzędowe” kontrole mające na celu wykrycie budów 
nielegalnych, które stanowiły ok. 10% wszystkich rocznie wykonywanych kontroli 
budów.  

W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie wykryto łącznie 96 samowoli 
budowlanych: 33 w 2009 r., 30 w 2010 r., 15 w 2011 r. i 18 w I półroczu 2012 r.  

[Dowód: akta kontroli str. 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.   

 W trakcie kontroli NIK pracownik Inspektoratu przeprowadził 6 kontroli na 
budowach, na które wydano decyzje o pozwoleniu na budowę, a inwestorzy nie 
dokonali zawiadomienia PINB, o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych.  Kontrole te wykazały, Ŝe w jednym przypadku inwestor realizował 
budowę bez ww. zawiadomienia. Dotyczyło to budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego objętego pozwoleniem na budowę z 29.05.2012 r., gdzie w trakcie 
oględzin stwierdzono wykonanie ścian fundamentowych. 

PINB niezwłocznie podjął działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn jego 
braku. 

[Dowód: akta kontroli str. 158-163, 199-233] 

11. Kontrole sprawdzające 

W Inspektoracie od 2000 r. prowadzony był rejestr wydanych decyzji                   
i postanowień, w którym odnotowywano wykonanie/niewykonanie obowiązków 
wynikających z wydanych przez PINB decyzji i postanowień w sprawach 
prowadzonych m.in. na podstawie art. 48, 55, 56 i 66 ustawy – Prawo budowlane. W 
badanym okresie zarejestrowanych było 668 spraw, przy czym w 2012 (do 30 
czerwca) – 98. Analiza dokumentów losowo wybranych 7 spraw (5 postanowień i 2 
decyzji) wykazała, Ŝe wykonanie nakazów określonych w decyzjach było sprawdzane 
w formie oględzin, a dokumenty dostarczone przez strony w wyniku nakazów 
zawartych w postanowieniach PINB były weryfikowane pod względem poprawności           
i kompletności. 

                                                 
6 Dz. U. Nr 129, poz. 1130 
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[Dowód: akta kontroli str. 234-235] 

 

12. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie 

Wnioski składane przez inwestorów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę były kompletne. Ustalono, Ŝe wnioski zawierały dokumenty określone w art. 
57 ust. 1 ustawy-Prawo budowlane. W dokumentacji przechowywanej                           
w Inspektoracie były m.in. komplety dokumentów związanych z objęciem funkcji 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zaświadczenia 
wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego. 

 We wszystkich skontrolowanych przypadkach przestrzegano 21 dniowego terminu 
przeprowadzenia obowiązkowej kontroli oraz 7-dniowego terminu, na zawiadamianie 
inwestora o terminie jej przeprowadzenia. 

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.  

Na podstawie art. 59 d ww. ustawy protokół z kontroli obowiązkowej 
sporządzano w 3  egzemplarzach. Osoby dokonujące ww. kontroli posiadały 
uprawnienia budowlane, co było zgodne z postanowieniami art. 59e ustawy-Prawo 
budowlane. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące uchybienia. 

 W kaŜdej z 30 spraw objętych badaniem ustalono, Ŝe nierzetelnie wypełniano 
protokoły obowiązkowej kontroli w pkt 8.3, tj. zapisywano jedynie „znajdują się                
w aktach inwestora”.  

Zgodnie z pkt 8.3 wzoru protokołu obowiązkowej kontroli zakończonej budowy 
obiektu budowlanego, określonego rozporządzeniem Ministra Infastruktury z dnia         
23 czerwca 2003 r.7, naleŜało m.in. wskazać czy wyroby budowlane (wbudowane           
w zakończony obiekt budowlany) szczególnie istotne dla bezpieczeństwa kontrukcji       
i bezpieczeństwa poŜarowego posiadają dokumenty potwierdzajace ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w 
budownictwie.  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, Ŝe pracownicy Inspektoratu przeprowadzajacy 
obowiązkową kontrolę wpisem do protokołu „dokumenty znajdują się w aktach 
inwestora” potwierdzają istnienie dokumentacji dla ww. wyrobów – zgodnie                     
z wymogiem wzoru protokołu kontroli obowiązkowej. 

      [Dowód: akta kontroli str.        ] 

 

13. Wymierzanie kar w trakcie obowiązkowej kontroli 

W okresie objętym kontrolą przeprowadzonych zostało łącznie 550 kontroli 
obowiązkowych. W dwóch przypadkach stwierdzono odstępstwa od warunków 
określonych w decyzjach o pozwoleniu na budowę. Na tej podstawie, w drodze 
postanowień wydanych przez PINB, wymierzonodwie kary na łączną kwotę 17.500 zł. 
W jednym przypadku, przy budowie pensjonatu, inwestor powiększył kondygnację 
przyziemia o dodatkowe pomieszczenia kuchenne (postanowienie PINB                          
z 16.03. 2011 r. o nałoŜeniu grzywny w wysokości 7.500 zł.). W drugim inwestor 
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wybudował budynek usługowo-mieszkalny niezgodnie z projektem 
zagospodarowania działki, tj. przesunął budynek o 2 m w stronę sąsiedniej działki 
oraz wykonał zjazd z ulicy szerszy, niŜ przewidywał zatwierdzony projekt budowlany 
(postanowienie PINB z 28.06.2011 r. o nałoŜeniu grzywny w wysokości 10.000 zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 236-249] 

14. Katastrofy budowlane 

W kontrolowanym okresie, na terenie objętym nadzorem PINB, wystąpiło 5 
katastrof budowlanych, w tym: 3 w 2010 r.,1 w 2011 r. i 1 w I półroczu  2012 r. 
Powiatowy Inspektor, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofach, 
zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Prawa budowlanego, powoływał komisję w celu 
ustalenia przyczyn i okoliczności ich powstania, a takŜe zawiadamiał Wojewódzkiego  
oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

W 4 przypadkach, po zakończeniu prac komisji, PINB wydał decyzje określające 
zakres i termin wykonania niezbędnych robót. W pozostałym przypadku, z uwagi na 
uporządkowanie terenu katastrofy, wydanie decyzji nie było konieczne. 

      [Dowód: akta kontroli str.          ] 

 

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, tj. budynków o 
powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów o powierzchni 
dachu przekraczającej 1000m2.  

Dla prowadzenia swojej działalności pracownicy Inspektoratu mają dostęp m.in. 
do: rejestrów gruntów prowadzonych przez Urząd Miasta Torunia, dokumentacji 
geodezyjnej w postaci map zasadniczych dla danego terenu, internetowej centrali 
bazy danych ksiąg wieczystych oraz archiwum Urzędu Miasta Torunia. 

[Dowód: akta kontroli str. 240-249] 
 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Inspektoratu w badanym 
obszarze.  

 

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

16. Terminowość prowadzenia postępowań 
administracyjnych 

W badanym okresie PINB rozpatrzył ogółem 981 spraw, tj.: 
- 2 skargi: 1 w 2010 r. na bezczynność organu - bezzasadna i 1 w 2011 r. na 

nieterminowe załatwienie sprawy przez PINB – zasadna; 

- 105 odwołań ( 32 w 2009 r., 32 w 2010 r. 29 w 2011 r. i 12 w I półroczu  2012 r.), z 
których 23 (22%) było zasadnych; 

- 60 zaŜaleń (6 w 2009 r., 24 w 2010 r. 19 w 2011 r. i 11 w I półroczu  2012 r.), z 
których 10 (17%) było zasadnych); 
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- 814 spraw zakończonych wydaniem decyzji (299 w2009 r., 204 w 2010 r. 197 w         
2011 r. i 114 w I półroczu  2012 r.), z których: 649 (80%) zostało załatwionych w 
terminie do 1 miesiąca, 100 (12%) w terminie od 1 do 2 miesięcy, 59 (7%) w 
terminie od 2 do 6 miesięcy, 6 (1%) w terminie od 6 do 12 miesięcy.  

Analiza terminowości załatwiania spraw w okresie objętym kontrolą wykazała, 
Ŝe: 

• obie skargi zostały rozpatrzone przez PINB w terminie do 1 miesiąca, co było 
zgodne z art. 35 ust. 3 Kpa, 

• w 15 na 17 spraw objętych badaniem dotrzymany został 7-dniowy termin, w 
którym PINB zobowiązany był do przesłania organowi odwoławczemu 
złoŜonego do PINB zaŜalenia na postanowienie lub odwołania od decyzji 
wraz z aktami sprawy.  

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. 

Analiza 11 % spraw zaewidencjonowanych w latach 2009-2012 (do 30 czerwca) 
nie potwierdziła przypadków nieprawidłowej kwalifikacji skarg jako wniosków.  

      [Dowód: akta kontroli str.         ] 

 

17. Rozbiórki obiektów budowlanych 

W kontrolowanym okresie PINB wydał ogółem 15 decyzji o rozbiórce obiektów 
budowlanych, na podstawie niŜej wymienionych art. Prawa budowlanego: 

- w 2009 r. – 4 wynikające z art. 48 ust. 1 i 1 z art. 49 ust. 2 i odpowiednio: 

- w 2010 r. – 2 wynikające z art. 48 ust. 1 i 1 z art. 49 ust. 2, 

- w 2011 r. – 4 wynikające z art. 48 ust. 1, 

- w 2012 r. -  3 wynikające z art. 49 ust. 2. 

Nie wystąpiły przypadki, w których wydane zostało postanowienie ustalające 
opłatę legalizacyjną. 

      [Dowód: akta kontroli str.         ] 

 

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

W badanym okresie wymierzono: 
w 2009 r. – 23 mandaty na łączną kwotę 5.100 zł, z czego zapłacono 4.900 zł; 
w 2010 r. - 13 mandatów na łączną kwotę 2.800 zł – zapłacono w całości; 
w 2011 r. -  3 mandaty na łączną kwotę 900 zł – zapłacono w całości; 
w 2012 r. -  5 mandatów na łączną kwotę 800 zł – zapłacono w całości. 

W 2010 r. stwierdzono 2 przypadki, w których PINB wymierzył kary z tytułu 
nielegalnego uŜytkowania obiektów budowlanych. Łączna wysokość wymienionych 
kar wynosiła 85.000 zł., z czego zapłacono 24.725,80 zł (29%). 

[Dowód: akta kontroli str. 259, 269-282]  
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19. Kontrola wewnętrzna  

Powiatowy Inspektor, w ramach prowadzonego nadzoru nad Inspektoratem, 
dokonywał regularnych kontroli terminowości i jakości załatwiania spraw przez 
poszczególnych pracowników pinb oraz monitorował, w okresach miesięcznych               
i kwartalnych, realizację rocznych planów kontroli budów i obiektów w utrzymaniu 
oraz realizację planów rzeczowo - finansowych. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości. 

Na 17 przypadków poddanych analizie kontrolnej (tj. próbie stanowiącej 10% ze 
wszystkich zarejestrowanych odwołań i zaŜaleń w okresie objętym kontrolą) w dwóch 
stwierdzono uchybienie przez PINB 7-dniowego terminu, o którym mowa w art. 133 
Kpa w następującym wymiarze: 

3 dni – odwołanie od decyzji PINB znak: PINB-7143/25/10/10/2011MG1, L/dz. 
2872/2011, które wpłynęło do Inspektoratu 29 lipca 2011 r. przekazano organowi 
wyŜszego stopnia 8 sierpnia 2011 r., 

1 dzień – zaŜalenie na postanowienie PINB znak: PINB-7141/24/15/07/10/RP, 
L.dz. 1812/2010, które wpłynęło do Inspektoratu 17 maja 2010 r. zostało przekazane 
wraz z aktami sprawy organowi wyŜszego stopnia 25 maja 2010 r. 

Zgodnie z art. 133 Kpa „organ administracji publicznej, który wydał decyzję, 
obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu 
w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeŜeli w tym terminie nie 
wydał nowej decyzji w myśl art. 132 i 144 Kpa”. Według art. 144 Kpa termin ten 
stosuje się równieŜ do spraw, w których wpłynęło zaŜalenie na postanowienie. 

Odpowiedzialnym za powyŜsze nieprawidłowości jest Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu, który wyjaśnił, Ŝe opóźnienie 
w przekazaniu do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Bydgoszczy zaŜalenia wraz z aktami sprawy spowodowane było 
omyłkowym przyjęciem 1-miesięcznego terminu jak dla załatwienia wniosku, a nie 7-
dniowego jak dla zaŜalenia. ZaŜalenie wniesiono w związku z błędnym pouczeniem, 
co potwierdził K-PWINB w postanowieniu z dnia 24 czerwca 2010 r. o 
niedopuszczalności wniesionego zaŜalenia. W przypadku odwołania od decyzji –       
3 dniowe opóźnienie spowodowane było nieobecnością w pracy osób 
odpowiedzialnych za załatwienie spraw spowodowaną urlopem planowym i nagłą 
chorobą osoby zastępującej. Akta przekazano niezwłocznie po powrocie inspektorów 
do pracy. 

[Dowód: akta kontroli str. 250-268] 

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

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 Kontroli8, wnosi o podawanie w protokołach kontroli 
obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego informacji umoŜliwiajacych 
identyfikację wyrobów budowlanych (wbudowanych w zakończony obiekt 
budowlany), szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa 

                                                 
8 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 
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poŜarowego, które posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i 
powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. 

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. 

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 wniosku pokontrolnego 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 ………. września 2012 r. 

Kontroler/Kontrolerzy Dyrektor 

Sławomir Kierat 
Główny specjalista kontroli państwowej 

Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli  
 w Bydgoszczy 

Jarosław Wenderlich 

........................................................ ........................................................ 
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