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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba KontroliDelegatura w Gdańsku 

Kontrolerzy 

Joanna Andrzejewska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do  kontroli 
nr 080453 z dnia 24.07.2012 r., 
Ryszard Łukajtis, doradca ekonomiczny, na podstawie legitymacji nr11933 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie, ul. Sobieskiego 277, 
84-200 Wejherowo (dalej: „Inspektorat”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jerzy Telszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie (dalej: 
„Powiatowy Inspektor”) 

(dowód: akta kontroli str. 3) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
działalność Inspektora wokresie 2009-2012 (I półrocze).Zakres kontroli obejmował 
przygotowanie organizacyjne, opracowywania rocznych planów pracy, kontrolę 
obiektów i robót budowlanych oraz prowadzenia postępowań administracyjnych. 

Powyższa ocena wynika m.in. z właściwego, na ogół, zorganizowania pracy 
Inspektoratu,ponadplanowej realizacji kontroli utrzymania obiektów budowlanych, 
prawidłowej realizacji planów finansowychoraz prawidłowego postępowania przy 
wydawaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych. 

Nieprawidłowościpolegały na:  

 braku w rocznych planach pracy określenia liczby kontroli budów i robót 
budowlanych w zakresie, o którym mowa w art. 84a ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane2 (kontrole w ww. zakresie prowadzono wyłącznie wskutek 
interwencji osób trzecich); 

 prowadzeniu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych niezgodnie z obowiązującym wzorem określonym 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych3; 

 pojedynczych przypadkach nieterminowych działań. 
 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna.  
2Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. (dalej: „ustawa Prawo budowlane”). 
3Dz.U. Nr 120, poz. 1130 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie organizacyjne i kadrowe Inspektoratu 

1.1. Dostosowanie organizacyjne (strukturalne) Inspektoratu do realizacji 
zadań. 

1.1.1. Struktura organizacyjna 
Regulamin Organizacyjny Inspektoratu (wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2005 
Powiatowego Inspektora z dnia 25.11.2005 r.) obejmował zadania i obowiązki 
przewidzane w przepisach ustawy Prawo budowlane(dowód: akta kontroli str. 4-8). 

W celu dostosowania organizacyjnego i kadrowego Inspektoratu do realizacji zadań 
określonych w art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane wymagane są – wg wyjaśnień 
Powiatowego Inspektora – rozstrzygnięcia w sprawie docelowej siedziby 
Inspktoratuoraz zatrudnienia specjalistów z uprawnieniami w zakresie instalacji i 
urządzeń gazowych, cieplnych, wentylacyjnych, telekomunikacyjnych oraz 
uzupełnienia obsługi o prawnika, informatyka i archiwistę(dowód: akta kontroli str. 
58-59). 

W przedstawionym powyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

1.2. 1.1.2. Zatrudnienie w Inspektoracie 
Liczba zatrudnionych w Inspektoracie pracowników, którzy przeprowadzali kontrole 
budów i obiektów budowlanych wynosiła 5 osób (w tym Powiatowy Inspektor) i była 
stała w całym okresie objętym kontrolą.Wszyscy posiadali uprawnienia 
budowlane:trzech w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeden w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych i jeden w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych. 

Łącznie w Inspektoracie zatrudnionych było 11 osób (od 7 na dzień 31.12.2008 r., 
do 11 na dzień 30.06.2012 r.). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 
1 pełnozatrudnionego wykonującego czynności kontrolne, w 2012 r. (I półrocze) 
wynosiło 3795 zł i w porównaniu do 2009 r. (3879 zł) było niższe o 89 zł, tj. o 2,3 %4. 

(dowód: akta kontroli str. 9-27) 

Powiatowy Inspektor opracował dla pracowników merytorycznych zakresy czynności 
zawierająca następujące obowiązki:udział w kontrolach robót budowlanych, 
sporządzanie protokołów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego 
i utrzymania obiektów budowlanych, prowadzenie postępowań administracyjnych 
i egzekucyjnych, wyjaśnianie przyczyn i okoliczności powstania katastrof 
budowlanych, współdziałanie z organami kontroli państwowej, udział 
w przygotowaniu planów kontroli budów i obiektów budowlanych. 

Pozostali pracownicy(5 osób) zajmowali się: prowadzeniem kancelarii, rejestracją 
pism, prowadzeniem rejestrów spraw, wstępną weryfikacją wniosków (2 osoby), 
czynnościami przygotowawczymi w postępowaniach administracyjnych 
(postępowanie legalizacyjne, samowole budowlane, pozwolenia na użytkowanie, 
zakończenia budów), przygotowaniem projektów pism, postanowień, decyzji, 
odpowiedzi na skargi (3 osoby); (dowód: akta kontroli str. 28-32). 

Obsługa dotycząca kadr, finansów, prawna i informatyczna realizowana była na 
podstawie umów zleceń zawieranych w rozmiarze izakresie wynikającym 
z bieżących potrzeb Inspektoratu (dowód: akta kontroli str.58-59, 68). 

                                                      
4 Według Obwieszczenia Prezesa GUS z 30 maja 2012r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie 
pomorskim wynosiło 3.692,18 zł. 
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Powiatowy Inspektor wyjaśnił, żemając na uwadze ilość obiektów budowlanych 
w PowiecieWejherowskim odpowiedni poziom zatrudnienia powinien wynosić około 
15 osób (8-10 osób do realizacji zadań dotyczących utrzymania obiektów 
budowlanych, 4-5 osób do realizacji zadań dotyczących budowy i oddawania do 
użytku obiektów budowlanych, a także realizacji postępowań naprawczych oraz 3-4 
osoby tzw. obsługi). Obecnie, główne zadania (o największym udziale czasowym) 
realizowane przez pracowników merytorycznych związane sąz utrzymaniem 
obiektów budowlanych.   

Powiatowy Inspektor nie wyrażał zgody na dodatkową pracę dla pracowników 
zatrudnionych w Inspektoracie(dowód: akta kontroli str. 58-59). 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
1.1.3 Plany finansowe Inspektoratu w okresie 2009-2012 (I półrocze) 

Plany finansowe na 2009 r. i 2010 r., ustalone w kwocie 620 tys. zł, 
zostaływykonane w 100 %.Plan finansowy na 2011 r., ustalony w kwocie 661 tys. zł, 
został także wykonany w 100 % (w planie uwzględniono dotację Wojewody 
Pomorskiego w wysokości 30 tys. zł przeznaczoną nasfinasowanie zmiany siedziby 
Inspektoratu).W porównaniu do roku 2010 zrealizowane wydatki w 2011 r. były 
wyższe o 41 tys. zł, tj. o 6,6%.  

Plan finansowy na 2012 r., ustalony w kwocie 636 tys. zł, został wykonany (do 30 
czerwca 2012 r.) w wysokości 334 tys. zł, co stanowiło 52,5% wykonania planu 
rocznego (dowód: akta kontroli str. 36, 69-70). 

Według Powiatowego Inspektora realnie maleje ilość środków planowanych na 
działalność Inspektoratu(dowód: akta kontroli str. 65-68). 

Źródłem środków finansowych był budżet państwa. Zgodnie z oceną Powiatowego 
Inspektora brakująca wysokość środków finansowych wynosiła odpowiednio: 
160 tys. zł (w latach 2009-2010), 220 tys. zł (w 2011 r.) i 300 tys. zł na 2012 r. 
(dowód: akta kontroli str. 69-70). 

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

1.1.4. Warunki lokalowe  
Siedziba Inspektoratu znajdowała się w 3-kondygnacyjnym budynku, położonym 
przy ul. Sobieskiego 277 w Wejherowie, w którym użytkowano I piętro (4 pokoje 
inspektorskie, kancelaria, pokój Powiatowego Inspektora, sala narad, pokój socjalny, 
pomieszczenia sanitarne) oraz piwnicę, w której urządzone było archiwum 
(dowód: akta kontroli str. 33). 

W dniu 4.01.2012 r. Starosta Wejherowski oddał Powiatowemu Inspektorowi 
ww. pomieszczeniado dnia 30.06.2012 r. z przeznaczeniem na siedzibę 
Inspektoratu(dowód: akta kontroli str. 34-45). 

Powiatowy Inspektor stwierdził, że warunki lokalowe, w jakich obecnie funkcjonuje 
Inspektorat należy traktować jako tymczasowe, ponieważ budynek, w którym 
znajduje się siedziba Inspektoratu wymaga kapitalnego remontu(dowód: akta 
kontroli str. 60-61). 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
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1.1.5. Szkolenia pracowników 
W Inspektoracie nie były prowadzone szkolenia zatrudnionych 
pracowników.(dowód: akta kontroli str. 59). 

Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości w prowadzeniu spraw 
organizacyjnych i kadrowych Inspektoratu. Ustalono jednak, że środki finansowe 
przyznawane na działalność statutową nie pozwalały na osiągnięcie właściwego 
poziomu zatrudnienia, abudynek, w którym znajduje się siedziba Inspektoratu 
wymagał kapitalnego remontu. 

2. Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy 

2.1. i 2.2.Przygotowanie i realizacja planów pracy 
Zgodnie z § 6 Regulaminu organizacyjnego Inspektoratu do wyłącznej kompetencji 
Powiatowego Inspektora należało zatwierdzanie planów kontroli. Roczne plany 
pracy zawierały jedynie zadania z zakresu kontroli utrzymania obiektów 
budowlanych. Plany pracy nie obejmowały kontroli, o których mowa w art. 84a ust. 1 
ustawy Prawo budowlane – kontrole takie były realizowane wyłącznie w wyniku 
interwencji i zgłoszeń osób trzecich (dowód: akta kontroli str. 98-100). 

Wykonywanie zadań kontrolnych w terenie przez Inspektorat zajmowało, 
wg szacunków Powiatowego Inspektora, ok. 90% czasu, a wykonywanie innych 
zadań niekontrolnych (odpowiedzi na wnioski, sprawozdawczość, statystyka, 
współpraca z innymi organami i instytucjami) pozostałe ok. 10% czasu (dowód: akta 
kontroli str. 259). 

Realizacja planów kontroli w zakresie utrzymania obiektów budowlanych 
przedstawiała się następująco: 

 w 2009 r. zaplanowano 8 kontroli, zrealizowano 4, (dodatkowo przeprowadzono 
40 kontroli nieplanowanych); 

 w 2010 r. z 10 kontroli, zrealizowano 7 (dodatkowo przeprowadzono 37 kontroli 
nieplanowanych); 

 w 2011 r. z 10 kontroli, zrealizowano 3 (dodatkowo przeprowadzono 33 kontroli 
nieplanowanych); 

 w 2012 r. z 10 kontroli, do 30.06. zrealizowano 8 (dodatkowo przeprowadzono 17 
kontroli nieplanowanych). 

Łącznie w latach 2009 – 2011 zrealizowano 14 na 28 zaplanowanych kontroli, 
co stanowiło 50% wszystkich zaplanowanych kontroli oraz przeprowadzono 110 
ponadplanowych kontroli wynikających z bieżących spraw(dowód: akta kontroli str. 
98-100). 

Sprawozdania z rocznej działalności Inspektoratu były przekazywane do 
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku oraz do Starosty 
Wejherowskiego raz do roku. Sprawozdania te nie podlegały akceptacji przez ww. 
organy, a jedynie były przez nie przyjmowane, każdorazowo bez uwag(dowód: akta 
kontroli str. 299). 

W działalności kontrolowanej jednostki w ww. zakresie stwierdzono nieprawidłowość 
polegającą na nieplanowaniu kontroli budów i robót budowlanych.Powiatowy 
Inspektor wyjaśnił, że w rocznych planach pracy ujmował jedynie kontrole 
utrzymania obiektów budowlanych, a pozostałe kontrole traktował jako związane 
z bieżącą działalnością, taką jak procedury związane z zawiadomieniem 
o zakończeniu budowy lub skargi. Realizacja planów i działań prewencyjnych 
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ograniczona była możliwościami organizacyjnymi Inspektoratu m.in. takimi jak 
zatrudnienie, środki transportu (dowód: akta kontroli str. 256-258). 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywniedziałalnośćw zbadanym obszarze, mimo 
stwierdzenia nieprawidłowości polegającej na nieplanowaniu kontroli budów i robót 
budowlanych, o których mowa w art. 84a ust. 1 ustawy Prawo budowlane. 

3. Kontrole obiektów i robót budowlanych. 

3.1. Kontrole obiektów budowlanych i robót budowlanych. 
W okresie 2009 – 2012 r. (I półrocze) Inspektorat przeprowadził ogółem 556 kontroli 
(poza kontrolami obowiązkowymi), w tym 411 w wyniku skarg (74 % 
przeprowadzonych ogółem), 123 (22 %) wskutek zgłoszeń organów i urzędów oraz 
22(4 %) kontroli planowych. Kontrole dotyczyły: prowadzonych budów (171), 
utrzymania obiektów budowlanych (149)a pozostałe 236 innych spraw (m.in. 
kontrole samowoli budowlanych i sprawdzenie wykonania rozbiórek).  

Inspektorat przeprowadził ponadto 841 kontroli obowiązkowych (dowód: akta 
kontroli str. 64). 

Powiatowy Inspektor, działając, na obszarze 1.285,25 km2, wystawił 
w kontrolowanym okresie ogółem 5 mandatów na łączną kwotę 300 zł(zapłacono 
wszystkie). W latach 2009 – 2012 (I półrocze) upoważnienie do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego posiadał wyłącznie Powiatowy Inspektor.  

Opóźnień w przesyłaniu rozliczeń mandatów do Wojewody Pomorskiego nie 
stwierdzono (dowód: akta kontroli str. 62-63, 257). 

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

3.2. Kontrole doraźne. 
W okresie 2009 – 30.06.2012 r. przeprowadzono łącznie 65 kontroli doraźnych 
(budów, obiektów i innych), co stanowiło 5% wszystkich kontroli przeprowadzonych 
przez Inspektorat(dowód: akta kontroli str. 106-133). 

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

3.3. Liczba realizowanych robót budowlanych. 
W Inspektoracie prowadzono 16 rejestrów związanych z wykonywanymi 
zadaniami.Ponadto przychodzące do Inspektoratu dokumenty rejestrowane były 
elektronicznie w dzienniku korespondencyjnym (dowód: akta kontroli str.71-87, 88-
94). 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na prowadzeniu ewidencji rozpoczynanych 
i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych w sposób niezgodny 
z zasadami określonymi w rozporządzeniu z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych 
do użytkowania obiektów budowlanych, tj. prowadzono ją w formie luźnych kart 
wpinanych do skoroszytuzamiast, jak wynika z § 2 ww. rozporządzenia, w formie 
księgi.W ewidencji tej brak było danych inwestora, danych technicznych obiektu, 
daty rozpoczęcia i zakończenia budowy, daty wydania pozwolenia na użytkowanie, 
natomiast numer pozwolenia na budowę wpisywano w rubryce „uwagi”  
(dowód: akta kontroli str. 72-76) 

Ocena cząstkowa 
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Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że ww. ewidencję prowadzono nieprawidłowo 
wskutek jego niedopatrzenia, co nie uzasadnia zdaniem NIK konieczności 
przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. (dowód: akta kontroli str. 256-
258). 
 
3.4. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót. 
Kontrola 30 spraw zakończonych wydaniem pozwolenia na użytkowanie wykazała, 
że rozpoczęcie wszystkich budów poprzedzone zostało zawiadomieniem 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, osoby wymienione 
w zawiadomieniu załączyły kopie dokumentów potwierdzających posiadane 
uprawnienia budowlane i aktualne na dzień złożenia zawiadomienia zaświadczenia 
wydane przez właściwe izby samorządu zawodowego (dowód: akta kontroli str. 95-
97). 

W trakcie kontroli, przy udziale Powiatowego Inspektora, przeprowadzonooględziny 
6 obiektów, w wyniku których stwierdzono, że: 

 3 obiekty realizowane były na podstawie pozwoleń na budowę i zawiadomień 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót (brak nieprawidłowości), 

 wykonano rozbiórkę nieużytkowanego, niewykończonego obiektu (hotel 
w Nadolu), a teren uporządkowano. 

W trakcie oględzin ustalono, że nieużytkowane budynki byłej mleczarni w 
Kostkowieznajdowały się w stanie bezpośrednio grożącym zawaleniem. Obiekty nie 
były zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. W sprawie obiektów byłej 
mleczarni w Kostkowie Powiatowy Inspektor, w związku z brakiem realizacji jego 
decyzji z dnia 7 maja 2010 r.(nakazującą wykonanie ogrodzenia działki w sposób 
uniemożliwiający dostęp do nieruchomości wraz z umieszczeniem na ogrodzeniu 
tablic informacyjnych o zakazie wstępu na działkę oraz o stanie zagrożenia, 
zamknięcie dostępu do budynków poprzez zamurowanie, zaślepienie otworów oraz 
umieszczenie tablic informacyjnych na obiektach, wykonanie zabezpieczeń 
eliminujących zagrożenie zawalenia się obiektów) wysłał w dniu 12.09.2012 r., tj. po 
przeprowadzeniu oględzin, zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie 
o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na sprowadzeniu realnego 
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia grożącego ze strony obiektu będącego w 
złym stanie technicznym.  

W trakcie oględzin ustalono również, że na budynku przy ul. Kaszubskiej 19 
w Nadolu prowadzono prace dociepleniowe. Brak było tablicy informacyjnej. 
Powiatowy Inspektor wszczął postępowanie wyjaśniające, w związku z tym, że ww. 
roboty realizowano bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót dociepleniowych. Ponadto obiekt był objęty ochroną konserwatorską 
(postępowanie było w toku w dniu zakończenia czynności kontrolnych przez NIK); 

(dowód: akta kontroli str. 163, 164-189) 

3.5. Kontrole sprawdzające. 
Analizie poddano 19 wybranych kontroli sprawdzających wykonanie obowiązków 
(rozbiórki, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, wyłączenie z użytkowania) 
nałożonych w decyzjach wydanych na podstawie art.48, art. 66, art.67, oraz art.68 
ustawy Prawo budowlane. W 9 z tych decyzji nałożono termin wykonania 
obowiązku, w 3 nie określono terminu, a w pozostałych 7 nałożono rygor 
natychmiastowej wykonalności. Sprawdzenia wykonania obowiązków wynikających 
z decyzji dokonano w terminie: od 1 do 5 miesięcy (15decyzji), 2 lat (3 przypadki), 
a w przypadku jednej decyzji (decyzja rozbiórkowa, bez zakreślonego terminu 
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wykonania) upłynęło 13 lat od wydania do sprawdzenia jej wykonania. We 
wszystkich badanych przypadkach potwierdzono wykonanie obowiązku. 

(dowód: akta kontroli str. 300-301) 

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

3.6. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Na podstawie 5 wybranych decyzji o pozwoleniu na budowę przekazanych do 
Inspektoratu przez Starostę Wejherowskiego w grudniu 2008 r. stwierdzono, 
że inwestorzy: 

 w 4 przypadkach zawiadomili Inspektorat o zakończeniu budowy oraz zamiarze 
przystąpienia do użytkowania, Powiatowy Inspektor poinformował inwestorów o 
zakończeniu postępowania i niewniesieniu sprzeciwu w trybie art. 54 Prawa 
budowlanego w przedmiotowej sprawie,  

 w 1 przypadku inwestor złożył wniosek o udzielenie pozwolenia 
na użytkowanie, które wydane zostało przez Powiatowego Inspektora, 
po przeprowadzeniu kontroli obowiązkowej i uzupełnieniu dokumentów przez 
inwestora (dowód: akta kontroli str. 57). 

W latach 2009 – 2012 (do 30 czerwca) Inspektorat przeprowadził 693 postępowania 
zakończone wydaniem pozwolenia na użytkowanie, z tego kontroli poddano 30 
postępowań. We wszystkich 30 przypadkach:  

 pozwolenie na użytkowanie zostało wydane po złożeniu przez inwestora 
kompletnego wniosku, zawierającego załączniki wymienione w art. 57 ust. 1 
ustawy Prawo budowlane; 

 protokół z kontroli obowiązkowej5 sporządzony został według wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli6; 

 kontroleprzeprowadzone zostały przez zespoły 2-osobowe, z których 
przynajmniej jedna osoba posiadała uprawnienia budowlane; 

 protokoły zawierały adnotację o sporządzeniu ich w 3 egzemplarzach; 

 w protokołach były zapisy, że wbudowane w zakończony obiekt budowlany 
wyroby budowlane szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji 
i bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z oświadczeniem kierownika budowy 
posiadały dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu 
i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. 

(dowód: akta kontroli str. 47-56) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że podczas kontroli obowiązkowej w odniesieniu do 
wyrobów budowlanych wbudowanych w kontrolowany obiekt, opierano się na 
oświadczeniu kierownika budowy, który jest zobowiązany kierować budową w 
sposób zgodny z przepisami, pozwoleniem na budowę i projektem. Dodał ponadto, 
że zgodność dostarczonego na budowę wyrobu budowlanego z przepisami można 
określić jedynie w momencie jego wbudowywania, później nie ma możliwości jego 
identyfikacji. W szczególności dotyczy to takich, istotnych dla bezpieczeństwa 
konstrukcji wyrobów jak np. stal, cegły, bloczki betonowe, kruszywo, cement. Osobą 

                                                      
5 Kontrolę obowiązkową organ nadzoru budowlanego przeprowadza przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie.    
6 Dz. U. Nr 132, poz.1231 
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odpowiedzialną za dopuszczenie do konkretnej budowy konkretnego wyrobu 
budowlanego jest kierownik budowy (inspektor nadzoru o ile był ustanowiony). 

(dowód: akta kontroli str. 271) 

Stwierdzono, że w 1 przypadku przekroczono 21 dniowy terminprzeprowadzenia 
obowiązkowej kontroli, o którym mowa w art. 59 c ust.1 ustawy Prawo budowlane 
(kontrolę przeprowadzono po upływie 30 dni od daty doręczenia wezwania). 

Stwierdzono, że w 2 przypadkach przekroczenia 7-dniowy termin zawiadomienia 
inwestora o terminie obowiązkowej kontroli, o którym mowa w art. 59 c ust.1 ustawy 
Prawo budowlane (zawiadomienia wysłano w terminie 12 i 9 dni od daty wpływu 
wniosku); (dowód: akta kontroli str. 47-56). 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że przekroczenie wymaganego ustawą Prawo 
budowlane 7-dniowego terminu wysłania zawiadomienia o kontroli obowiązkowej 
oraz 21-dniowego terminu wykonania kontroli obowiązkowej wynikało z dużej ilości 
jednocześnie prowadzonych spraw oraz ograniczeń wdostępności środka 
transportu. Zdaniem NIK, słabości organizacyjne nie usprawiedliwiają naruszeń 
obowiązujących przepisów prawa(dowód: akta kontroli str. 256-258). 

3.7. Egzekwowanie kar wymierzonych w trakcie obowiązkowej kontroli 
W żadnym z 749 prowadzonych w Inspektoracie postępowań (693 zakończonych 
wydaniem pozwolenia na użytkowanie oraz 56 niezakończonych) Powiatowy 
Inspektor nie stwierdził w trakcie kontroli obowiązkowej nieprawidłowości, o których 
mowa w art. 59 a ust. 2 ustawy Prawo budowlanego. Nie była wymierzona kara za 
odsętpstwa od projektu, o której mowa w art. 59 f Prawa budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 46) 

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

3.8. Katastrofy budowlane 
W prowadzonym przez Inspektorat rejestrze katastrof budowlanych odnotowana 
była jedna katastrofa budowlana, zgłoszona w dniu 10.01.2011 r., przez Urząd 
Gminy Gniewino, o częściowym zawaleniu się konstrukcji budynku byłego hotelu 
w Nadolu.  

W dniu 13.01.2011 r. Powiatowy Inspektor powołał komisję do udziału 
w postępowaniu w sprawie zawalenia się części konstrukcji oraz w celu ustalenia 
zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa. Komisja 
stwierdziła m.in., że: przyczyną zawalenia się obiektu była dewastacja polegająca 
na: wycinaniu stalowych elementów konstrukcyjnych obiektu przez nieznanych 
sprawców. W ocenie komisji w celu likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz zabezpieczenia przed rozszerzaniem się skutków katastrofy należało: 
dokonać rozbiórki zawalonej części obiektu, wykonanie zabezpieczeń i usunięcie 
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.  

Powiatowy Inspektor wydał decyzję nr PINB-VII-7142/1/11 nakazującą właścicielowi 
przedmiotowego obiektu budowlanego jego rozbiórkę, zabezpieczenie obiektu przed 
dostępem osób postronnych, umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie 
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Decyzji nadany został rygor 
natychmiastowej wykonalności. Właściciel obiektu nie odebrał decyzji.  

W dniu 1.03..2011 r. po stwierdzeniu, że decyzja nie została wykonana, Powiatowy 
Inspektor zwrócił się do Wójta Gminy Gniewino o pomoc w wykonaniu decyzji na 
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koszt i ryzyko zobowiązanego. Do dnia 7.10.2011 r. budynki zostały rozebrane 
(dowód: akta kontroli str. 227-255). 

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

3.9. Bazy danych o liczbie obiektów budowlanych 
W Inspektoracie prowadzone były następujące bazy danych: o obiektach 
wielkopowierzchniowych ibudynkach socjalnych(dowód: akta kontroli str. 135-144). 

Powiatowy Inspektor dwa razy w roku (do 31.05. i do 30.11.) przesyłał zarządcom i 
właścicielom obiektów wymienionych w rejestrze obiektów wielkopowierzchniowych 
pismo przypominające o obowiązku nałożonym na osoby dokonujące kontroli 
bezzwłocznego pisemnego zawiadomienia Inspektoratu o przeprowadzonej kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 259, 289-294) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze mimo 
stwierdzenia nieprawidłowości polegających na prowadzeniu ewidencji 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów niezgodnie 
z obowiązującym wzorem, przekroczenie 7-dniowego terminu wysłania 
zawiadomienia o kontroli obowiązkowej (w 2 przypadkach) oraz 21-dniowego 
terminu wykonania kontroli obowiązkowej (w 1 przypadku). 

4. Postępowania administracyjne, nakładanie kar i ustalanie opłat 
legalizacyjnych 

4.1. Terminowość prowadzenia postępowań administracyjnych. 
W badanym okresie do Inspektoratu wpłynęło 57 skarg na bezczynność organu 
(7 w 2009 r., 21 w 2010 r. 22 w 2011 r. i 7 w I półroczu  2012 r.), odwołano się od 60 
decyzji ( 18 w 2009 r., 15 w 2010 r. 16 w 2011 r. i 11 w I półroczu  2012 r.) i 9 
zażaleń (4 w 2009 r., 3 w 2010 r. 2 w 2011 r. i 1 w I półroczu  2012 r.). Z tego za 
zasadne uznano 27 skarg (47%) (4 w 2009 r., 11 w 2010 r. 10 w 2011 r. i 2 w I 
półroczu  2012 r.), 45 (75%) decyzji (11 w 2009 r., 10 w 2010 r. 15 w 2011 r. i 9 w I 
półroczu  2012 r.) i 4 (44%) zażalenia (3 w 2009 r., 1 w 2010 r. 1 w 2011 r.) 
(dowód: akta kontroli str. 134). 

W latach objętych kontrolą do Inspektoratu wpłynęły, na podstawie art. 237 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, skargi: 

 98 w 2009 r., z których w terminie 1 miesiąca załatwionych zostało 48 (51%), 
a do 2 miesięcy załatwiono 25 (26%) skarg, pomimo upływu roku nie 
załatwiono 4 (4%) skarg; 

 73 w 2010 r., z których w terminie 1 miesiąca załatwionych zostało 51 (70%), 
a do 2 miesięcy 7 (10%) skarg, pomimo upływu roku nie załatwiono 4 (5%) 
skarg; 

 58 skarg W 2011 r., z których w terminie 1 miesiąca załatwionych zostało 37 
(64%), a do 2 miesięcy załatwiono 8 kolejnych skarg (14%), pomimo upływu 
roku nie załatwiono 2 (3%) skarg; 

 32 skargi w I półroczu 2012 r., z których w terminie 1 miesiąca załatwionych 
zostało 22 (69%), a do 2 miesięcy załatwiono 7 (22%) kolejnych skarg, 
pozostałe 3 (9%) skargi rozpatrywano (dowód: akta kontroli str. 102-105). 

W latach objętych kontrolą Inspektorat rozpatrzył: 

 w 2009 r. 355 spraw, z których w terminie 1 miesiąca załatwionych zostało 249 
(70%), a do 2 miesięcy załatwiono 68 (19%) kolejnych, pomimo upływu roku 
nie załatwiono 11 (3%) spraw; 
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 w 2010 r. 341 spraw, z których w terminie 1 miesiąca załatwionych zostało 238 
(70%), a do 2 miesięcy załatwiono 35 (10%) kolejnych spraw, pomimo upływu 
roku nie załatwiono 11 (3%) spraw; 

 w 2011 r. 324 sprawy, z których w terminie 1 miesiąca załatwionych zostało 
253 (78%), a do 2 miesięcy załatwiono 42 (13%) kolejnych, pomimo upływu 
roku nie załatwiono 9 (3%) spraw; 

 w 2012 r. (I półrocze) 127 spraw, z których w terminie 1 miesiąca załatwionych 
zostało 93 (73%), a do 2 miesięcy załatwiono 27 (21%) kolejnych skarg, 
pozostałe sprawy rozpatrywano (dowód: akta kontroli str. 295-298). 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że do najczęściej występujących przyczyn długiego 
czasuzałatwiania spraw, należało m.in. ilość, złożoność, stopień skomplikowania 
postępowań, konieczność prowadzenia postępowań wyjaśniających, konieczność 
pobierania dodatkowych informacji z innych instytucji, przy aktualnym niewielkim 
stanie osobowym. Na działalność Inspektoratu w 2011 r. miała również wpływ 
zmiana siedziby i związane z nim utrudnienia (dowód: akta kontroli str. 256-258). 

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

4.2. Rozbiórki obiektów budowlanych. 
Powiatowy Inspektor wydał w kontrolowanym okresie 21 decyzji o rozbiórce obiektu 
budowlanego, z których wykonano 9.W oparciu o art. 48 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane wydano 7 decyzji, z których wykonano 3. 

Stwierdzono 3 postanowienia o naliczeniu opłaty legalizacyjnej (po jednym 
w 2009 r., 2010 r. i 2011 r.), łączna kwota opłat legalizacyjnych wyniosła 57,5 tys. zł, 
opłaty zostały uiszczone (100%); (dowód: akta kontroli str. 145-162). 

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

4.3. Nielegalne użytkowanie obiektów budowlanych. 
Powiatowy Inspektor wydał postanowienie o nałożeniu kary zanielegalne 
użytkowanie obiektu budowlanego w wysokości 150,0 tys. zł. Na postanowienie 
to wpłynęło zażalenie, do dnia zakończenia kontroli postępowanie w tej sprawie nie 
zostało zakończone (dowód: akta kontroli str. 190-226). 

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

4.4. Kontrola wewnętrzna. 
Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że poprawność funkcjonowania procedur oraz 
postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań określonych w art.83 
ustawy Prawo budowlane weryfikowana była okresowo przede wszystkim przez 
organ wyższego stopnia, a na bieżąco jedynie poddawana była„autokontroli”. 

W kontrolowanych latach wtutejszym Inspektoracie przeprowadzone zostały dwie 
kontrole przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Gdańsku (jako organu wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Wejherowie): w dniach od 23 do 25 lutego 2010r. - 
kontrola sprawdzająca dotycząca wcześniejszej kompleksowej kontroli działania 
tutejszego inspektoratu oraz w dniach 24 i 25 listopad 2011r. - kontrola problemowa 
dotycząca realizacji przez tutejszy organ zadań wynikających z art.62 ust.1 pkt 3 
ustawy Prawo budowlane. 
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Ponadto w badanym okresie miała miejsce kontrola w zakresie prawidłowości 
wydatkowania środków publicznych na zadania określone w planie finansowym 
jednostki, przeprowadzona przez Wojewodę Pomorskiego w dniach od 6 do 12 
stycznia 2009r.(dowód: akta kontroli str. 256-258). 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywniedziałalność w badanym obszarze.  

 

IV. Uwagi i wnioski 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że Powiatowy Inspektor nie wprowadził 
kontroli zarządczej, za co jest odpowiedzialny na podstawie art. 69 ust.1 pkt 
3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych7. Jej wprowadzenia, 
a w szczególności zarządzanie ryzykiem, o którym mowa w art. 68 ust. 2 pkt 7 jest 
zasadne zwłaszcza z uwagi na racjonalizację działania w sytuacji ograniczonych 
środków finansowych i kadrowych Inspektoratu. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli8, wnosi o: 

1) opracowanie planu szkoleń pracowników Inspektoratu; 

2) ujmowanie w rocznych planach pracy kontroli budów i robót budowlanych; 

3) poinformowanie o efektach monitorowania realizacji decyzji dotyczącej 
zabezpieczenia budynków byłej mleczarni w Kostkowie; 

4) poinformowanie o wyniku postępowań wyjaśniających prowadzonych w sprawie 
docieplenie budynku przy ul. Kaszubskiej 19 w Nadolu bez wymaganego 
pozwolenia; 

5) przystąpienie do działań związanych z wdrożeniem kontroli zarządczej, o której 
mowa w art. 68 ustawy o finansach publicznych. 

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 NIK w Gdańsku. 

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

 

 

 

                                                      
7Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 
8Dz.U. z 2012 r., poz.82 
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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. 

Wejherowo, dnia 19 października 2012 r.  
 
 

 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
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