
 
 

 

 

 

 

LBY.410.014.08.2018 

P/18/005 

 

 

 

 

 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 



 

2 

 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/005 – Wykonywanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej   

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy 1. Andrzej Szulc, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/119/2018 z 31 lipca 2018 r. 

2. Robert Elwertowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LBY/117/2018 z 31 lipca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1- 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Inowrocławiu1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Kuźmiński – Prezes Zarządu IGKiM2  
(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła podejmowane w kontrolowanym 
okresie4 działania IGKiM w zakresie ustalania stawek czynszu najmu lokali 
mieszkalnych5, jak również windykacji zaległych należności z tytułu najmu lokali 
z mieszkaniowego zasobu Miasta Inowrocław6.  

W ocenie Izby IGKiM należycie przeprowadzał przeglądy polegające 
na sprawdzeniu stanu technicznego budynków oraz rzetelnie prowadził książki 
obiektu budowlanego7, a ogólny stan techniczny zasobu mieszkaniowego Miasta 
Inowrocław był dobry. Zgłoszenia konserwacyjne mieszkańców dotyczące stanu 
technicznego budynków usuwane były bez zbędnej zwłoki, natomiast uwagi 
stwierdzone podczas przeglądów technicznych stanowiły bazę do planu remontów. 

Stwierdzona w toku kontroli NIK nieprawidłowość dotyczyła braku świadectwa 
charakterystyki energetycznej jednego z budynków komunalnych, jednak  
nie ma ona wpływu na ocenę ogólną zbadanej działalności. 

                                                      

1 Spółka została zawiązana na mocy aktu notarialnego z dnia 08.11.2016 r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu (dalej: „PGKiM”) oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 
spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców 02.12.2016 r., dalej: „IGKiM”.  

2 Pełniący funkcję Prezesa Zarządu IGKiM od 17.11.2016 r., w okresie wcześniejszym, tj. przed powstaniem IGKIM, 
od 09.10.2003 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu PGKiM.   

3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli 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 

4 Lata 2015-2018 (do 30 czerwca) 
5 Badaniem objęto 22 umów o najem mieszkań komunalnych. 
6 Badaniem objęto sześć spraw windykacyjnych. 
7 Badaniem objęto dokumentację 10 budynków; przeprowadzono oględziny w trzech budynkach. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Finansowe aspekty gospodarowania gminnym zasobem 
mieszkaniowym 

W dniu 24 października 2016 r. Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę8  
o wyodrębnieniu z PGKiM i przejęciu przez IGKiM wykonywania zadań własnych 
Miasta Inowrocław dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie 
m.in. gospodarki nieruchomościami stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy.  

(dowód: akta kontroli, str. 58-60) 

Miasto Inowrocław 1 marca 2017 r. udzieliło IGKiM zamówienia na wykonanie usług 
polegających na zarządzaniu m.in. budynkami/lokalami komunalnymi i socjalnymi, 
w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami9.  
W okresie wcześniejszym, tj. od 30 czerwca 2014 r., zarządzanie 
ww. nieruchomościami powierzono Spółce PGKiM.  

(dowód: akta kontroli, str. 31-49) 

Zgodnie z zawartą z Miastem Inowrocław umową IGKiM był zobowiązany 
m.in. do przedstawiania Miastu Inowrocław projektów umów najmu lokali 
mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych zgodnie ze wskazaniami Miasta. 
Badanie 22 umów o najem mieszkań komunalnych zawartych w okresie objętym 
kontrolą wykazało, że w tych przypadkach stawki czynszu zostały ustalone przy 
zastosowaniu obniżek i podwyżek przewidzianych w § 9 i § 10 programu na lata 
2012-201610 oraz § 10 programu na lata 2017-202111. 

(dowód: akta kontroli str. 67-74) 

Zgodnie z zawartą z Miastem Inowrocław umową IGKiM był zobowiązany  
m.in. do prowadzenia obsługi ekonomiczno-finansowej, w tym windykacji 
należności. W przypadku zaległości najemców (w tym osób zajmujących lokal bez 
tytułu prawnego) IGKiM miał obowiązek: 
a) wezwać zobowiązanego w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat 

za używanie lokalu przez ponad trzy pełne okresy płatności do zapłaty; 
b) zawierać ugody w sprawie spłaty należności w ratach; 
c) w przypadku, gdy czynności wymienione w lit. a) i b) okazały się bezskuteczne, 

Spółka miała obowiązek przygotować dokumenty niezbędne do dochodzenia 
należności za lokale mieszkalne na drodze postępowania sądowego i przekazać 
je upoważnionemu przez Miasto Inowrocław pełnomocnikowi. 

 

                                                      

8 Uchwała nr XXIII/234/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian w zasadach 
prowadzenia gospodarki komunalnej. 

9 Dz. U. z 2018 r. poz.121, ze zm. 
10 Przyjęty uchwałą Nr XIX/248/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Inowrocławia na lata 2012-2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2012 r. 
 poz. 535), dalej: „program na lata 2012-2016”. 

11 Przyjęty uchwałą Nr XXIX/317/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Inowrocławia na lata 2017-2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.  
z 2017 r. poz. 2087), dalej: „program na lata 2017-2021”. 

Opis stanu 
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Kontrola sześciu12 wytypowanych spraw wykazała, że w tych przypadkach IGKiM 
prawidłowo wykonywał powyższe obowiązki w zakresie windykacji. W badanych 
sprawach nie umorzono zadłużenia w całości lub części, nie rozłożono spłaty 
należności na raty, a zobowiązani nie podjęli się odpracowania długu w formie 
świadczenia rzeczowego.  

W latach 2015 – 2018 (do 30 czerwca) zaległości13 z tytułu czynszu najmu lokali 
mieszkalnych wynosiły odpowiednio 13 213,8 tys. zł, 14 229,5 tys. zł,  
14 041,3 tys. zł i 14 356,4 tys. zł. W objętym kontrolą okresie IGKiM w celu 
przeprowadzenia windykacji tych należności: 
a) wysłał 11699 wezwań do zapłaty  na łączną kwotę 42 039,5 tys. zł, 
b) przekazał 1266 spraw, na łączną kwotę 4 379,1 tys. zł, radcy prawnemu celem 

skierowania ich na drogę postępowania sądowego, 
c) przekazał 1543 wnioski, na łączną kwotę 5 163,0 tys. zł, radcy prawnemu celem 

skierowania do komornika o egzekucję należności oraz eksmisję, 
d) przekazał radcy prawnemu 160 pozwów celem skierowania do sądu o eksmisję, 
e) wprowadził 228 dłużników do Krajowego Rejestru Długów. 

(dowód: akta kontroli str. 67-124) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania IGKiM w zbadanym zakresie. 
 

2. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy 

Analizę i badanie kontrolne przeprowadzono na próbie14 10 budynków15 
wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Inowrocław. 

Dla każdego z budynków objętego badaniem zostały założone i prowadzane były 
książki obiektu budowalnego16. Książki prowadzone były zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
książki obiektu budowlanego17.  

IGKiM dla trzech budynków objętych badaniem dysponował świadectwem 
charakterystyki energetycznej budynku, natomiast dla dwóch budynków posiadał 
sporządzone w 2005 r. audyty energetyczne. W jednym przypadku stwierdzono brak 
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku18. Dla pozostałych czterech 
budynków IGKiM nie miał obowiązku sporządzenia ww. dokumentu, gdyż  
 
 

                                                      

12 Do kontroli wytypowano sześć spraw o łącznej sumie zaległości z tytułu należności za najem lokali wynoszącej 351,7 tys. zł, 
co stanowiło 2,4% łącznej wartości zaległości w kwocie 14 356,4 tys. zł. W wytypowanej próbie cztery sprawy dotyczyły 
mieszkań komunalnych, a dwie lokali socjalnych. 

13 Obejmujące opłaty czynszowe, koszty procesów, odsetki. 
14 Doboru próby dokonano w oparciu o następujące kryteria: rodzaj budynku: komunalny i socjalny, standard wykonania:  

o najwyższym i najniższym standardzie, rok budowy: nowe/stare budownictwo oraz losowo wybrane adresy budynków.  
15 Dla następujących adresów: ul. Mątewska 66-68, ul. Magazynowa 23, ul. Poznańska 12, ul. Składowa 8, ul. Kasprowicza 10, 

Toruńska 11, Os. Okrężek 2, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 18-20, ul. Wojska Polskiego 46, ul. Wojska Polskiego 46c. 
16 Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.(dalej: „ustawa prawo budowlane”).  
17 Dz. U. Nr 120, poz. 1134. 
18 Zagadnienie to zostało szerzej opisane na str. 8 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
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na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego były 
one objęte ochroną konserwatorską.  

(dowód: akta kontroli, str. 16-18, 66) 

W latach objętych kontrolą IGKiM, w budynkach objętych kontrolą, prawidłowo 
przeprowadzał coroczny19 przegląd polegający na sprawdzeniu stanu technicznego 
elementów budynków i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu 
oraz przegląd przewodów kominowych20.  

W latach 2016-2017 dla ośmiu budynków objętych badaniem IGKiM przeprowadził21 
sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu 
budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Dla dwóch 
budynków ww. kontrola nie była wymagana22. Odrębne kontrole wykonano także 
dla badania instalacji elektrycznej.  

W przypadku dwóch budynków posiadających kotłownie gazowe IGKiM 
przeprowadzał przeglądy sprawności instalacji. Ponadto urządzenia, które  
się tam znajdowały, posiadały aktualne przeglądy UDT23. 

Przeprowadzone przez IGKiM kontrole stanu technicznego budynków, instalacji 
elektrycznej oraz przewodów kominowych wykonywane były przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 (dowód: akta kontroli, str.16-29) 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia kontroli 
technicznej budynków wskutek okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 ustawy 
prawo budowlane w zakresie bezpiecznego użytkowania obiektu. 

W okresie objętym kontrolą wystąpiły pojedyncze przypadki powodujące 
niespełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy prawo budowlane. 
Zgłoszenia dotyczyły naruszeń stanu higienicznego lokali i budynków, 
m.in. znoszenia do mieszkań ruchomości zbieranych z ulic i pojemników, 
co stwarzać mogło zagrożenie pożarowe. 

(dowód: akta kontroli, str. 61-62) 

We wszystkich budynkach objętych badaniem IGKiM przeprowadzał remonty  
i naprawy konserwacyjne. Zakres remontów ustalany był na podstawie zaleceń  
z kontroli technicznych budynków, które stanowiły bazę do tworzenia planu 
remontowego. O konieczności wykonania pilnych prac remontowych informowany 
był właściciel budynku, który zlecał wykonanie niezbędnych ekspertyz lub usuwał 
nieprawidłowości bez zbędnej zwłoki. Prace o mniejszym zakresie wykonywane były 
w ramach robót konserwacyjnych, w zakresie których zlecano także m.in. montaż 
dodatkowych nawietrzaków w oknach. 

(dowód: akta kontroli, str. 17, 62) 

                                                      

19 Wynikający z art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy prawo budowlane. 
20 Stosowanie do art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy prawo budowlane. 
21 Stosownie do art. 62 ust. 1 pkt. 2 
22 Budynki były objęte gwarancją, a ich okres użytkowania nie przekroczył pięciu lat. Do książek obiektu dołączone były 

dokumentacje powykonawcze, o których mowa w art. 60 ustawy prawo budowlane. 
23 Urząd Dozoru Technicznego. 
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Dobry stan techniczny budynków potwierdziły przeprowadzone oględziny trzech24 
budynków. Stwierdzono m.in., że:  
- elewacje budynków są w dobrym stanie, bez żadnych uszkodzeń; 
- stolarka okienna jest dobrym stanie; 
- zieleń i teren wokół budynków są uporządkowane; 
- rynny i spusty pionowe są bez śladów korozji; 
- klatki schodowe w przypadku dwóch budynków są utrzymane w czystości; 

natomiast w jednym z budynków pomalowane są graffiti. 

(dowód: akta kontroli, str. 8-15) 

Zgłoszenia mieszkańców dotyczące stanu technicznego budynków rejestrowane 
były w książkach zgłoszeń konserwacyjnych lokatorów. W okresie objętym kontrolą 
IGKiM prowadził rejestry zgłoszeń w podziale na poszczególne branże: 
ogólnobudowlaną, elektryczną i instalacyjną.  

Liczba zgłoszeń w poszczególnych latach objętych kontrolą miała tendencję rosnącą 
i wyniosła odpowiednio w: 
- 2015 r. – 268625; 
- 2016 r. – 304126; 
- 2017 r. – 350827; 
- 2018 r. (do 30 czerwca) –176528.  

(dowód: akta kontroli, str.61) 

Analizę i badanie kontrolne przeprowadzono na próbie29 12 zgłoszeń dotyczących 
stanu technicznego budynku30. W analizowanych sprawach czas oczekiwania 
lokatorów na usunięcie usterek przez IGKiM wynosił: 

− w trzech przypadkach - od 21 do 25 dni; 

− w dwóch przypadkach - 14 i 16 dni; 

− w dwóch przypadkach - jeden i sześć dni. 

W pozostałych czterech sprawach usterki zostały usunięte w dniu ich zgłoszenia. 
Natomiast w jednym przypadku usterka31 została usunięta przez mieszkańca, który 
spowodował nieszczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 64-65) 

 

 

 

                                                      

24 Dotyczy: [1] budynku socjalnego ul. Wojska Polskiego 46, [2] budynku komunalnego ul. Składowa 8 oraz [3] budynku 
komunalnego ul. Poznańska 12. 

25 1054 zgłoszeń ogólnobudowlanych, 899 zgłoszeń dotyczących instalacji elektrycznej, 733 zgłoszenia instalacyjne. 
26 1178 zgłoszeń ogólnobudowlanych, 1057 zgłoszeń dotyczących instalacji elektrycznej, 806 zgłoszeń instalacyjnych. 
27 1181 zgłoszeń ogólnobudowlanych, 1310 zgłoszeń dotyczących instalacji elektrycznej, 1017 zgłoszeń instalacyjnych. 
28 482 zgłoszenia ogólnobudowlane, 776 zgłoszeń dotyczących instalacji elektrycznej, 507 zgłoszeń instalacyjnych. 
29 Analizie poddano po trzy skargi dla każdego roku objętego kontrolą dla trzech branż: instalacyjnej, budowalnej i elektrycznej. 
30 Zgłoszenia dotyczyły: nieszczelności gazu za kuchenką gazową, skucia i naprawy tynków w korytarzu, naprawy i wymiany 

instalacji elektrycznej w mieszkaniu, naprawy bezodpływowego zbiornika ścieków, usunięcia przecieku z dachu, naprawy 
oświetlenia na klatce schodowej, usunięcia przecieku wody z piętra powyżej, naprawy zarwanego chodnika przed 
budynkiem, braku prądu w mieszkaniu, udrożnienia zapchanej kanalizacji sanitarnej, usunięcia przecieku wody z dachu, 
naprawy dewastacji na klatce schodowej. 

31 Zgłoszenie dotyczyło zalania lokalu wodą z mieszkania znajdującego się piętro wyżej.  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Dla jednego z 10 budynków objętych próbą32 IGKiM nie posiadał wymaganego 
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 
pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej 
budynków33. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy prawo budowlane świadectwo 
charakterystyki energetycznej dołączone powinno być do książki obiektu 
budowlanego. 

(dowód: akta kontroli, str. 7,17) 

Kierownik ROM34 wyjaśniła, że IGKiM nie posiada świadectwa energetycznego dla 
ww. budynku, ponieważ błędnie przypuszczano, że budynek objęty jest ochroną 
konserwatorską zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

(dowód: akta kontroli, str. 63) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działania IGKiM w zbadanym zakresie.  
 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli35, 
wnosi o sporządzenie dla budynku komunalnego Os. Okrężek 2 świadectwa 
charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy 
o charakterystyce energetycznej budynków. 

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 o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK prosimy o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

 

                                                      

32 Dotyczy budynku Os. Okrężek 2, dla którego umowy najmu zostały zawarte w dniach: 01.06.2015r., 28.07.2018r., 
28.07.2015r.  

33 Dz.U. 2017 r. poz.1498, ze zm. 
34 Rejon obsługi mieszkańców. 
35 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Bydgoszcz,       września 2018 r.  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler: Dyrektor 
Barbara Antkiewicz 

 
 

Andrzej Szulc 
główny specjalista kontroli państwowej 

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

…………………………………… 

 


