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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Magdalena Buchwald, starszy inspektor kontroli państwowej, upowaŜnienie  
do kontroli nr 81446 z dnia 16 lipca 2012 r.             [akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 

kontrolowana 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim1 

44-304 Wodzisław Śląski, os. 1 Maja 16d. Regon 276289498. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Zamarski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego     [akta kontroli str. 3] 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości2, 
działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu 
Śląskim w latach 2009 – 2012 (I półrocze).  

 

Ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych w poszczególnych obszarach objętych 
kontrolą, tj. przygotowania organizacyjnego i kadrowego Inspektoratu, opracowania 
i realizacji rocznych planów pracy, kontroli obiektów i robót budowlanych oraz 
prowadzonych postępowań administracyjnych.  

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające, m.in. na nierzetelnym 
sporządzaniu rocznych planów pracy, nierzetelnym prowadzeniu ewidencji 
rozpoczynanych i oddawanych do uŜytkowania obiektów budowlanych oraz błędach 
proceduralnych w postępowaniach administracyjnych. Stwierdzone 
nieprawidłowości w ocenie NIK nie stanowiły uchybień zasadniczych, których 
skutkiem byłby brak realizacji zadań organu nadzoru budowlanego wynikających 
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane3. 

 

                                                      
1 Zwanego dalej „Inspektoratem”. 
2 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. 
3 Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm., zwana dalej „prawem budowlanym”. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

3 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Przygotowanie organizacyjne i kadrowe Inspektoratu 

1. Dostosowanie organizacyjne (strukturalne) 
powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego do 
realizacji zadań  

1.1. Struktura organizacyjna 

Struktura wewnętrzna oraz zasady pracy Inspektoratu określono w Regulaminie 
organizacyjnym4. W zakresie zadań pracowników Inspektoratu Regulamin zawierał 
odwołanie do art. 83 ust. 1 prawa budowlanego, w którym określono zadania 
i kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego5. W skład 
Inspektoratu wchodziły stanowiska ds. inspekcji, orzecznictwa i obsługi prawnej, 
organizacyjno-administracyjnych i kadr oraz finansowo-księgowych. Ustalona 
struktura organizacyjna pozwalała na realizację zadań przewidzianych w przepisach 
prawa budowlanego i w okresie objętym kontrolą nie ulegała zmianom. W opinii 
PINB struktura organizacyjna Inspektoratu była odpowiednia do realizacji 
powierzonych zadań.  

[akta kontroli str. 4-8, 21-22] 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

1.2. Zatrudnienie w inspektoracie 

Stan zatrudnienia w Inspektoracie utrzymywał się na stabilnym poziomie, który 
wynosił 6 etatów6. Na stanowiskach ds. inspekcji zatrudniono 4 osoby na pełnych 
etatach. Na dwa pozostałe etaty składały się: stanowisko ds. organizacyjno-
administarcyjnych i kadr (1 etat), stanowisko ds. orzecznictwa i obsługi prawnej 
(0,5 etatu) oraz stanowisko ds. finansowo-księgowych (0,5 etatu).  

[akta kontroli str. 18-19] 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach ds. inspekcji7 mieli odpowiednie 
przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje. Wszyscy mieli wyŜsze wykształcenie 
z zakresu budownictwa, a  trzech posiadało równieŜ uprawnienia budowlane. 

 [akta kontroli str. 19] 
W opinii PINB, od początku powołania jednostki nadzoru budowlanego występowały 
problemy z dostosowaniem kadrowym do realizacji zadań nałoŜonych prawem 
budowlanym. Braki kadrowe dotyczyły, zarówno stanowisk merytorycznych, jak 
i obsługi organizacyjno-kadrowej. PINB oszacował minimalny wymagany poziom 
zatrudnienia na 11 etatów, a odpowiedni - na 15 etatów. Tymczasem liczba 
istniejących etatów (6) stanowiła 55% minimalnego poziomu zatrudnienia i tylko 

                                                      
4 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wodzisławskim 
wprowadzony zarządzeniem nr 3/2004 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim 
z dnia 14 maja 2004 r. 
5 Dalej „PINB”. 
6 W kontrolowanym okresie dwukrotnie zwiększono stan zatrudnienia - w 2009 r. o 
jeden etat i w 2011 r. o pół etatu. Zmiany te dotyczyły stanowiska administracyjnego 
i wynikały z  pozyskania etatu współfinansowanego ze środków Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim. Ww. stanowisko zostało zlikwidowane w I 
połowie 2012 r. wskutek rezygnacji pracownika. 
7 Zwani dalej takŜe „pracownikami merytorycznymi”. 
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40% poziomu zatrudnienia poŜądanego. PINB zgłaszał zapotrzebowanie na 
zwiększenie zatrudnienia do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Katowicach8. Ze względu na brak środków finansowych na ten cel, 
PINB od 2008 r. posiłkował się zatrudnianiem pracowników na staŜ i prace 
interwencyjne za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu 
Śląskim. W całym okresie objętym kontrolą wykorzystanie środków finansowych na 
płace, dotyczące wspomnianych 6 etatów, wynosiło 100%.  

[akta kontroli str. 18-19, 21-22, 34-41] 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników merytorycznych 
w I półroczu 2012 r. wynosiło 4 561,43 zł i w porównaniu do 2009 r. było wyŜsze 
o 523,76 zł, tj. o 13%. W porównianiu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w woj. śląskim w 2011 r.9 wynagrodzenie pracowników Inspektoratu było wyŜsze 
o 22%.  

[akta kontroli str. 19] 
Dla wszystkich pracowników merytorycznych Inspektoratu sporządzono opisy 
stanowisk pracy10 i zakresy czynności, które były zróŜnicowane w zaleŜności od 
stanowiska. W okresie objętym kontrolą zakresy te nie ulegały zmianom.  
Do głównych zadań realizowanych przez pracowników merytorycznych naleŜały: 
prowadzenie postępowań administracyjnych (przeprowadzenie oględzin, zbieranie 
materiału dowodowego oraz przygotowanie decyzji administracyjnych) oraz 
prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdań statystycznych.  

[akta kontroli str. 9-17, 20-22] 
W okresie objętym kontrolą pracownicy Inspektoratu nie zwracali się o wyraŜenie 
zgody na wykonywanie dodatkowej pracy. Jeden z pracowników uzyskał taką zgodę 
w 2005 r. Praca ta nie była sprzeczna z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o słuŜbie cywilnej11, tj. nie polegała na prowadzeniu działalności 
gospodarczej, świadczeniu usług lub wykonywaniu czynności w zakresie pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

[akta kontroli str. 21-22] 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

2. Plan finansowy inspektoratu w latach 2009–2012  
(I półrocze) 

Plan finansowy na 2009 r., ustalony na kwotę 427,3 tys. zł, po zmianach 
dokonanych w ciągu roku wzrósł do 459,6 tys. zł (wzrost o 8%). W trakcie roku 
dokonano 15 zmian w planie finansowym, w tym 12 stanowiło  przesunięcia między 
paragrafami. Trzy zmiany planu wpłynęły na wysokość planowanych wydatków: 
zwiększenie wydatków w kwocie 34 tys. zł w wyniku dotacji otrzymanych od gmin 
powiatu, zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne o 5 tys. zł oraz 
zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o 3,3 tys. zł. Plan wykonano w wysokości 

                                                      
8 Dalej „ŚWINB”. 
9 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w woj. śląskim w 2011 r. wynosiło 3794,62 (źródło: 
http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane) 
10 Sporządzone opisy były zgodne z zarządzeniem nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r.  
w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w słuŜbie cywilnej (M.P. z 2007 r. nr 48 
poz.566). Zgodnie z § 44 ust. 1 zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie 
zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w słuŜbie cywilnej (M.P. z 2011 r. nr 5, poz.61), 
wejście w Ŝycie nowego zarządzenia nie powodowało konieczności ponownego sporządzania opisów stanowisk 
pracy. 
11 Dz. U. nr 227 poz. 1505 ze zm. 
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459,6 tys. zł (w 99,9%). Największy udział w wydatkach Inspektoratu miały 
wynagrodzenia (73%), następnie utrzymanie biura (15%) oraz wydatki majątkowe 
(10%).  

[akta kontroli str. 23, 27, 33-35] 
Plan finansowy na 2010 r., ustalony na kwotę 776,0 tys. zł, po zmianach wzrósł do 
825,0 tys. zł (wzrost o 6%). W trakcie roku dokonano 17 zmian planu, z których 
16 stanowiło przesunięcia między paragrafami, a jedna zmiana (otrzymana dotacja 
od gmin powiatu) wpłynęła na zwiększenie planowanych wydatków o 49 tys. zł. Plan 
wykonano w wysokości 824,8 tys. zł (w 99,9%). W porównaniu do roku 2009 
zrealizowane wydatki w 2010 r. były wyŜsze o 365 tys. zł, tj. o 79% co miało związek 
z prowadzeniem prac remontowych w nowej siedzibie Inspektoratu, których łączne 
koszty wyniosły 414 tys. zł (50% wydatków). Pozostałe wydatki to głównie 
wynagrodzenia (42%) i utrzymanie biura (7%).  

[akta kontroli str. 24, 28, 33, 36-37] 
Plan finansowy na 2011 r., ustalony na kwotę 450,3 tys. zł, po zmianach wzrósł do  
494,3 tys. zł (o 10%). W trakcie roku dokonano 8 zmian planu, z których  7 stanowiło 
przesunięcia między paragrafami, a jedna zmiana, związana z otrzymaniem dotacji 
od gmin powiatu, wpłynęła na zwiększenie wydatków o 44 tys. zł. Plan wykonano 
w wysokości 494,2 tys. zł (w 99,9%). W porównaniu do roku 2010 zrealizowane 
wydatki w 2011 r. były niŜsze o 375 tys. zł, tj. o 45%, a w porównaniu do roku 2009 
były niŜsze o 9 tys. zł, tj. o 2%. Największy udział w wydatkach miały wynagrodzenia 
(80%) i koszty utrzymania biura (14%).  

[akta kontroli str. 25, 29-33, 38-39] 
Plan finansowy na 2012 r., ustalony w kwocie 483,5 tys. zł, po zmianach na dzień 
30 czerwca wzrósł do 515,0 tys. zł (wzrost o 7%). W trakcie półrocza dokonano 
4 zmian, z których 2 stanowiły przesunięcia między paragrafami. Pozostałe 
2 zmiany wynikły ze zmniejszenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych o 0,4 tys. zł oraz zwiększenia wydatków o 32 tys. zł w wyniku otrzymania 
dotacji od gmin powiatu. Do dnia 30 czerwca 2012 r. plan wykonano w wysokości 
231,4 tys. zł (w 44,9%). Największy udział w wydatkach miały wynagrodzenia (86%) 
i koszty utrzymania biura (12%).  

[akta kontroli str. 26, 33, 40-41] 
W okresie objętym kontrolą Inspektorat wspomagały finansowo gminy powiatu 
wodzisławskiego (Godów, Gorzyce, Lubomię i Rydułtowy w latach 2009–2012  
oraz Pszów w latach 2010-2011). Łącznie wartość dotacji wyniosła 159 tys. zł,  
co stanowiło 8% wydatków PINB w tym okresie. Dotacji przekazywanych przez 
gminy udzielano z inicjatywy PINB. Przyczyną ubiegania się o nie była 
niewystarczająca ilość środków finansowych otrzymywanych z budŜetu państwa. 
Wnioski o pomoc kierowano do wszystkich 9 gmin powiatu oraz do Starosty 
Powiatowego. Inspektorat otrzymywał takŜe wsparcie rzeczowe od Starostwa 
Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w postaci nieodpłatnej obsługi bankowej.  

{akta kontroli str. 42-108, 113-115] 
Z rozliczenia dotacji, przedstawianego gminom, wynikało, Ŝe wykorzystanie  dotacji 
wiązało się z prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących stanu 
technicznego budynków na terenie tych gmin. Analiza liczby prowadzonych 
postępowań w gminach, które udzieliły (i nie udzieliły dotacji), z uwzględnieniem ich 
wielkości, nie wykazała związku pomiędzy udzieleniem dotacji a działaniami 
podejmowanymi przez PINB. 

 [akta kontroli str. 42-112] 

Środki finansowe przewidziane w planie finansowym na lata 2009- 2012 (I półrocze) 
nie zapewniały pełnej i prawidłowej realizacji zadań wynikających z prawa 
budowlanego – środki te były niewystarczające. W opinii PINB dotacja budŜetowa 
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powinna się kształtować na poziomie 550 tys. zł, przy obecnym stanie zatrudnienia 
w Inspektoracie. W przypadku zwiększenia zatrudnienia do poŜądanego poziomu 
15 etatów, dotacja winna wynosić 850 tys. zł. PINB wielokrotnie zwracał się do 
ŚWINB o przyznanie dodatkowych środków na działalność, w tym na zwiększenie 
zatrudnienia.  

[akta kontroli str. 113-122] 
Jak wyjaśnił PINB, w okresie objętym kontrolą, Inspektorat dysponował odpowiednią 
ilością sprawnego sprzętu i wyposaŜenia dla efektywnej pracy. Kluczowym 
wyposaŜeniem Inspektoratu, w opinii PINB, były dwa samochody osobowe, sprzęt 
komputerowy, pomiarowy i fotograficzny oraz oprogramowanie branŜowe (program 
ESTIMA). Wyjaśniono takŜe, Ŝe środki finansowe na zakup wyposaŜenia, w okresie 
objętym kontrolą, ograniczano na etapie tworzenia planów finansowych.  

[akta kontroli str. 30-32, 113-115, 443-444] 
 

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

3. Warunki lokalowe inspektoratu 

Do 28 grudnia 2010 r. siedziba Inspektoratu mieściła się w budynku Powiatowej 
Komendy Policji w Wodzisławiu Śląskim, na podstawie umowy uŜyczenia 
pomieszczeń o powierzchni 140 m2. Ponadto, PINB wynajmował dodatkowe 
pomieszczenia o powierzchni 65 m2, przeznaczone do archiwizacji dokumentacji.  
Ze względu na wypowiedzenie ww. umowy, z dniem 29 grudnia 2010 r. siedzibę  
przeniesiono do zaadaptowanego samodzielnego budynku, będącego własnością 
Skarbu Państwa, przekazanego w trwały zarząd Inspektoratu. W 2010 r. 
remontowano ww. budynek, co spowodowało zwiększenie wydatków ujętych 
w planie finansowym PINB. Nowa siedziba składała się z 5 pomieszczeń biurowych,  
sekretariatu oraz pomieszczeń gospodarczych o łącznej powierzchni 180 m2. 
W budynku znajdowało się takŜe pomieszczenie do archiwizowania dokumentacji 
o powierzchni 102 m2, które w pełni zaspokajało potrzeby Inspektoratu. Wyjaśniono, 
Ŝe obecne warunki lokalowe zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Inspektoratu.  

[akta kontroli str. 33, 36-37, 123-140] 
 

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

4. Szkolenia pracowników 

W Inspektoracie w ww. okresie przeprowadzono 11 szkoleń z zakresu stosowania 
przepisów prawa dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach ds. inspekcji. 
W kaŜdym roku przeprowadzano od 3 do 4  szkoleń. Pracownicy merytoryczni brali 
udział przynajmniej w jednym szkoleniu z zakresu prawa budowlanego w kaŜdym 
roku. W ocenie PINB, przeprowadzone szkolenia były przydatne i zapewniały 
właściwe przygotowanie do realizacji zadań.  

[akta kontroli str. 141-148] 
W Inspektoracie nie tworzono wewnętrznych planów szkoleń, jednak, począwszy od 
2009 r., składano zapotrzebowanie szkoleniowe do Departamentu SłuŜby Cywilnej 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Postulowane szkolenia dotyczyły zagadnień 
z zakresu prawa budowlanego oraz innych przepisów prawnych związanych 
z działalnością Inspektoratu. Zakres zgłaszanych potrzeb szkoleniowych był, według 
PINB, szerszy niŜ moŜliwości finansowe Inspektoratu. PINB zwrócił równieŜ uwagę 
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na brak szkoleń przeprowadzanych przez organy nadrzędne bezpośrednio po lub 
przed wejściem w Ŝycie kolejnych nowelizacji prawa budowlanego. 

 [akta kontroli str. 147-151] 
 

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

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Inspektoratu w badanym 
obszarze. 

Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy 

5. Przygotowanie planów pracy 

Na kaŜdy objęty kontrolą rok działalności PINB opracował plan pracy, zakładając 
w nim zadania dotyczące m.in.: doskonalenia organizacyjnego funkcjonowania 
Inspektoratu, tworzenia właściwych warunków kształcenia i doskonalenia 
zawodowego pracowników, realizacji zadań określonych w prawie budowlanym oraz 
zapewnienia odpowiednich warunków prewencji działalności inspekcyjno-kontrolnej,  
a takŜe utrzymywania zasad racjonalnego i gospodarnego wydawania środków 
budŜetowych. Plany pracy na 2009 r. i 2010 r. zatwierdził Starosta Powiatu 
Wodzisławskiego, a na lata 2011 i 2012 - PINB. Plan pracy zawierał takŜe wykaz 
kontroli planowanych do przeprowadzenia w danym roku, określający kategorie 
obiektów przewidzianych do skontrolowania oraz zakres kontroli. Zakładano, Ŝe 
kontrolą zostaną objęte wszystkie obiekty w danej kategorii. W latach 2009–2012 
PINB planował przeprowadzić następujące kontrole: 

• w 2009 r. - obiektów mostowych, szkół, budynków wielorodzinnych, obiektów 
administracyjnych gmin oraz budynków gminnych spółdzielni, 

• w 2010 r. - sieci gazowych, urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków, urządzeń 
i obiektów ciepłowni oraz szkół, 

• w 2011 r. – szkół oraz budynków jednorodzinnych będących w budowie, 
• w 2012 r. – obiektów wielkopowierzchniowych, budynków jednorodzinnych 

będących w budowie (zakres przeniesiony z 2011 r.) oraz przedszkoli.  

Zakres tych kontroli obejmował prowadzenie ksiąŜek obiektów oraz przeglądów 
okresowych, z wyjątkiem kontroli budynków jednorodzinnych będących w budowie, 
która miała obejmować prowadzenie dziennika budowy, plan BIOZ, tablicę budowy 
oraz zgodność realizacji z projektem. 

 [akta kontroli str. 152-179] 

Jak wyjaśniono, przy planowaniu kontroli na dany rok i typowaniu obiektów, brano 
pod uwagę wyniki kontroli z lat poprzednich oraz kierowano się bezpieczeństwem 
uŜytkowników poszczególnych obiektów (w szczególności szkolnych) oraz 
dąŜeniem do skontrolowania jak najszerszej grupy podmiotów. [ 

akta kontroli str. 183-184] 
 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyŜej zakresie, 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

Plany pracy, w ocenie NIK, sporządzano nierzetelnie. Poszczególne zadania do 
realizacji w planach określono w sposób ogólny, bez podania kryteriów weryfikacji 
stopnia ich wykonania, a jako termin ich realizacji wskazywano cały rok. PINB nie 
posiadał baz danych zawierających informacje o obiektach istniejących na terenie 
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objętym jego właściwością. Nie istniała zatem moŜliwość zweryfikowania stopnia 
wykonania planu i kompletności kontroli poszczególnych kategorii obiektów.  

[akta kontroli str. 183-184] 

6. Realizacja planów pracy 

W latach 2009-2011 PINB zrealizował 10 z 11 zaplanowanych kontroli. Objęto nimi 
1332 obiekty budowlane. Z uwagi na niedysponowanie przez Inspektorat bazą 
danych, zawierającą informacje o obiektach istniejących na terenie objętym 
właściwością PINB, niemoŜliwe było stwierdzenie, Ŝe zgodnie z planem 
skontrolowano wszystkie obiekty. Zakres przeprowadzonych kontroli obejmował 
utrzymanie obiektów budowlanych. Kontrole polegały na weryfikacji ksiąŜek obiektu 
budowlanego i wykonywania ich okresowych przeglądów, tj. realizacji obowiązków 
wynikających z art. 62 i 64 Prawa budowlanego. W wyniku przeprowadzonych 
kontroli PINB nie stwierdził istotnych nieprawidłowości i nie nałoŜył mandatów 
karnych na właścicieli lub zarządców kontrolowanych obiektów. 

 [akta kontroli str. 180-182] 

PINB w 2011 r. nie przeprowadził kontroli budynków jednorodzinnych będących 
w budowie. Przyczyną tego była duŜa ilość kontroli doraźnych zleconych przez 
organy nadrzędne. Zakres tej kontroli przeniesiono na 2012 r. Do zakończenia 
niniejszej kontroli PINB nie przeprowadził kontroli ujętych w planie pracy na 2012 r.  

[akta kontroli str. 166-179, 183-184] 

PINB nie sporządzał sprawozdań z realizacji rocznych planów pracy. Dokumentacja 
przeprowadzonych kontroli obejmowała protokoły kontroli poszczególnych obiektów 
oraz korespondencję z ich właścicielami bądź zarządcami. Informacji dotyczących 
realizacji planów pracy nie przedstawiano organowi wyŜszego szczebla – ŚWINB. 
Natomiast raz do roku PINB brał udział w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w Starostwie Powiatowym oraz Rady Powiatu Wodzisławskiego,  
na których przedstawiał sprawozdania ze swojej działalności w poprzednim roku. 
Sprawozdania za wszystkie lata objęte kontrolą zaopiniowano pozytywnie12.  

[akta kontroli str. 183-210] 

PINB w latach 2009–2012 (I półrocze) nie przeprowadzał analizy efektywności 
wykorzystania czasu pracy pracowników Inspektoratu. W opinii PINB, biorąc pod 
uwagę ilość prowadzonych postępowań, wynikających m.in. ze składanych skarg 
i wniosków oraz ilości petentów, efektywność pracy była na wysokim poziomie. 
PINB oszacował, Ŝe pracownicy merytoryczni Inspektoratu 31% czasu pracy 
poświęcali na czynności kontrolne w terenie, 55% na działania związane 
z prowadzonymi postępowaniami w Inspektoracie i 14% na prowadzenie ewidencji.  

[akta kontroli str. 183-184] 

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

 

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

                                                      
12 Na podstawie protokołów z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego: nr XXXVII z 27.08.2009 r., nr L/10 z 
26.08.2010 r., nr IX/11 z 25.08.2011 r. oraz nr XVIII/12 z 31.05.2012 r. 
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Kontrole obiektów i robót budowlanych oraz stosowania 
wyrobów budowlanych 

7. Kontrole obiektów budowlanych, robót budowlanych 
oraz stosowania wyrobów budowlanych 

W okresie 2009–2012 r. (I półrocze) PINB przeprowadził ogółem 547 kontroli, w tym 
w wyniku skarg 339 , tj. 62% przeprowadzonych ogółem. Kontroli wynikających ze 
zgłoszeń organów i urzędów przeprowadzono 32 (tj. 6% ogółem), kontroli doraźnych 
podjętych z własnej inicjatywy 166 (tj. 30%) oraz kontroli planowych 10 (tj. 2%). 
Ww. kontrolami objęto 3 487 obiektów budowlanych, w tym w wyniku zgłoszeń 
urzędów i organów 47%, w ramach kontroli planowych 38% i w wyniku interwencji 
osób trzecich 15%. Kontrole dotyczyły uŜytkowanych obiektów budowlanych (56%) 
oraz prowadzonych robót budowlanych (44%).  

[akta kontroli str. 211] 

Uwzględniając liczbę pracowników merytorycznych Inspektoratu (4 osoby), jeden 
pracownik przeprowadził w ciągu roku średnio ok. 38 kontroli. Biorąc pod uwagę 
ilość skontrolowanych obiektów budowlanych, na jednego pracownika rocznie 
przypadała kontrola 224 obiektów. Dane te nie uwzględniają kontroli 
obowiązkowych, które opisano w pkt 13 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

 [akta kontroli str. 211-212] 

W ww. okresie PINB brał udział w 15 kontrolach zleconych przez organy wyŜszego 
szczebla. Były to głównie ogólnopolskie kontrole zlecone przez Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego13 (12), które dotyczyły m.in. zalegania śniegu na 
dachach obiektów wielkopowierzchniowych, stanu technicznego obiektów 
socjalnych i szkół, wywiązywania się z obowiązków prowadzenia ksiąŜki  
obiektu i przeprowadzania kontroli okresowych, o których mowa w art. 62  
Prawa budowlanego przez właścicieli lub zarządców dróg i obiektów  
mostowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sieci 
elektroenergetycznych, placów zabaw oraz stacji paliw. PINB przeprowadził równieŜ 
3 kontrole zlecone przez Wojewodę Śląskiego, które dotyczyły stanu technicznego 
obiektów, w których organizowano wypoczynek dzieci i młodzieŜy w czasie wakacji 
i ferii zimowych oraz wywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 62 
Prawa budowlanego przez właścicieli lub zarządców lokali z automatami do gier. 
W wyniku 2 kontroli – lokali z automatami do gier oraz stacji paliw - wykryto 
nieprawidłowości i nałoŜono 8 mandatów karnych na łączną kwotę 1,6 tys. zł. 
W wyniku kontroli szkół PINB stwierdził zły stan techniczny jednego z budynków 
i wydał decyzję nakładającą obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
W wyniku kontroli placów zabaw stwierdzono 12 nieprawidłowości i doprowadzono 
do ich usunięcia. W wyniku pozostałych kontroli nie stwierdzono uchybień i nie 
wszczynano postępowań administracyjnych. Z przeprowadzonych kontroli PINB 
sporządzał sprawozdania i przekazywał do organu zlecającego kontrolę.  

[akta kontroli str. 213-215] 

W wyniku zgłoszeń urzędów i innych organów pracownicy Inspektoratu 
przeprowadzili 17 kontroli budów. Zakres tych kontroli, w zaleŜności od zgłoszenia, 
obejmował głównie badanie legalności inwestycji oraz zgodności wykonanych prac 
z projektem architektoniczno-budowlanym i pozwoleniem na budowę. Zgłoszenia 
wpłynęły m.in. od urzędów gmin, Starostwa Powiatowego, policji, straŜy poŜarnej 
oraz Państwowej Inspekcji Pracy.                                   [akta kontroli str. 211, 216] 

                                                      
13 Dalej „GINB”. 
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Kontrole przeprowadzone w ramach realizacji planu pracy (łącznie 10 kontroli) 
omówiono w pkt 6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

W wyniku interwencji i zgłoszeń osób trzecich oraz z własnej inicjatywy pracownicy 
Inspektoratu przeprowadzili 505 kontroli. DuŜy nacisk połoŜono na kontrole stanu 
technicznego obiektów budowlanych. W okresie objętym kontrolą pracownicy 
Inspektoratu przeprowadzili 244 takie kontrole, średnio 69 rocznie. Pozostałe 
kontrole dotyczyły głównie legalności, prawidłowości i zgodności prowadzonych 
robót z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 
oraz legalności uŜytkowania.  

[akta kontroli str. 211, 229-263, 582-590, 714-719, 804-805] 

Dla przeprowadzanych działań kontrolnych prowadzono dokumentację obejmującą 
m.in. korespondencję z osobą zgłaszającą sprawę, protokół potwierdzający 
wykonanie inspekcji, dokumenty związane z ustaleniem właściciela obiektu i stron 
sprawy, dokumentację techniczną obiektu i terenu, na którym się znajdował,  
w tym wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz planu zagospodarowania 
przestrzennego, potwierdzenie zgłoszeń sprawy przez PINB do innych organów, 
wydane decyzje i postanowienia w sprawie oraz wniesione odwołania i zaŜalenia, 
w przypadku prowadzenia egzekucji – dokumentację podjętych działań. KaŜdej 
prowadzonej sprawie nadawano numer, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną 
obowiązującą w Inspektoracie oraz ujmowano w  rejestrach prowadzonych spraw. 

 [akta kontroli str. 217-263, 582-590, 714-719, 804-805] 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach ds. inspekcji (4 osoby) posiadali 
upowaŜnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. UpowaŜnienia 
wydano zgodnie z § 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru 
budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego14.  

[akta kontroli str. 264-265] 

Pracownicy merytoryczni Inspektoratu, działając na obszarze 286,92 km2, wystawili 
141 mandatów karnych za wykroczenia określone w art. 93 prawa budowlanego. 
Ponad połowa wystawionych mandatów (55%) dotyczyło wykonywania robót 
budowlanych w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych 
w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź w sposób istotnie odbiegający od 
zatwierdzonego projektu (art. 93 pkt 6 prawa budowlanego). Przystąpienie do 
budowy bez zawiadomienia PINB lub niedopełnienie obowiązków informowania 
PINB o istotnych zmianach związanych z budową i nieprowadzenie dziennika 
budowy było powodem nałoŜenia 48 mandatów (34% - art. 93 pkt 4 prawa 
budowlanego).  

Łączna wartość nałoŜonych mandatów wyniosła 27,4 tys. zł. Ukarani zapłacili 
136 mandatów (96%) o łącznej wartości 26,4 tys. zł (96%). W toku kontroli nie 
stwierdzono opóźnień w przesyłaniu rozliczeń mandatów do Wojewody Śląskiego. 
Rozliczenia przesyłano, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za 
wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym oraz organów właściwych 
w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych15, nie rzadziej niŜ 
raz w miesiącu.  

[akta kontroli str. 266-283, 882-895] 

                                                      
14 Dz. U. nr 174, poz. 1423. 
15 Dz. U. nr 131, poz. 663 ze zm. 
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Jak wyjaśnił PINB, liczba prowadzonych kontroli obiektów budowlanych istniejących 
i realizowanych była adekwatna do liczby zatrudnionych w Inspektoracie 
pracowników merytorycznych. Ze względu na niewielką ilość zdarzeń losowych na 
terenie powiatu wodzisławskiego, w tym katastrof budowlanych, przeprowadzono 
wystarczającą ilość kontroli. W szczególności przywiązywano uwagę do budynków 
będących w złym stanie technicznym, wszczynając z urzędu postępowania 
administracyjne oraz z własnej inicjatywy występowano do sądów o uregulowanie 
spraw własnościowych. Powodowało to w konsekwencji ogólną poprawę stanu 
technicznego obiektów budowlanych lub ich likwidację poprzez rozbiórkę, co 
zwiększało bezpieczeństwo uŜytkowników obiektów i osób trzecich.  

[akta kontroli str. 284-285] 

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

 

8. Kontrole doraźne 

W latach 2009–2012 (I półrocze) PINB przeprowadził 537 kontroli doraźnych, 
z których 241 dotyczyło budów i robót budowlanych, a 296 obiektów budowlanych. 
Ilość tych kontroli stanowiła 98% wszystkich kontroli przeprowadzonych przez PINB 
w kontrolowanym okresie.  

[akta kontroli str. 211] 

Kontrole doraźne w 69% przeprowadzano po wpłynięciu do Inspektoratu 
zawiadomienia bądź skargi. PINB podejmował równieŜ kontrole z własnej inicjatywy 
(31%), po wykryciu nieprawidłowości w terenie. W przypadku kontroli budów 
kontrolą obejmowano legalność, prawidłowość i zgodność prowadzonych robót 
z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę. 
W przypadku zgłoszeń, dotyczących obiektów budowlanych, kontrolą obejmowano 
legalność uŜytkowania i utrzymanie obiektów budowlanych we właściwym stanie. 
W zbadanej próbie 36 postępowań administracyjnych, 20 dotyczyło budów 
i 16 obiektów budowlanych. Postępowania te kończyły się wydaniem decyzji 
nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego bądź stanowiącego samowolę 
budowlaną bądź z powodu ich złego stanu technicznego, legalizacją samowoli 
budowlanej - jeśli powstały obiekt nie był sprzeczny z przepisami prawa 
budowlanego i planem zagospodarowania przestrzennego, a właściciel dokonał 
wpłaty opłaty legalizacyjnej, wydaniem decyzji zezwalającej na uŜytkowanie obiektu 
po wpłaceniu kary za nielegalne uŜytkowanie lub wydaniem decyzji nakazujących 
wykonanie odpowiednich prac w celu usunięcia zagroŜenia związanego 
z uŜytkowaniem obiektu. 

 [akta kontroli str. 374-375, 582-590, 714-719, 804-805] 

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

9. Liczba realizowanych robót budowlanych 

W Inspektoracie gromadzono dane o ilości realizowanych robót budowlanych 
objętych decyzjami o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem, prowadząc ewidencję 
rozpoczynanych i oddawanych do uŜytkowania obiektów budowlanych, stosownie 
do art. 84 ust. 2 pkt 3 prawa budowlanego. Ewidencję tę prowadzono wg wzoru 
stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych 
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i oddawanych do uŜytkowania obiektów budowlanych16, w postaci księgi formatu A4 
z ponumerowanymi stronami, zabezpieczonymi przed ich wymianą lub usunięciem. 

 [akta kontroli str. 286-313] 
Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do uŜytkowania obiektów budowlanych 
prowadzona w formie papierowej, jak wyjaśnił PINB, nie była pomocna w codziennej 
pracy w Inspektoracie. W związku z tym stworzono dodatkowo ewidencję 
prowadzonych na terenie powiatu inwestycji w formie elektronicznej – w programie 
Estima. Program ten nie posiadał jednak funkcji wydruku ani eksportu danych np.  
do programów pakietu MS Office, co równieŜ ograniczało jego przydatność. Przy 
duŜej ilości prowadzonych w Inspektoracie spraw, brak w pełni funkcjonalnej 
elektronicznej bazy, zawierających informacje o obiektach na terenie objętym 
właściwością PINB, stanowił znaczące ograniczenie moŜliwości analizy danych oraz 
wykrywania uchybień w stosowaniu prawa budowlanego przez inwestorów. 

W ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uŜytkowania obiektów budowlanych 
w ww. okresie dokonano 4648 wpisów ( 1100 w 2009 r., 1207 w 2010 r., 1387 
w 2011 r. i 954 w I połowie 2012 r.), które  dotyczyły 3262 budynków, 325 budowli, 
307 dróg, 713 rurociągów, przewodów, linii i sieci oraz 41 innych obiektów. 
Uwzględniając liczbę pracowników merytorycznych w Inspektoracie, jeden 
pracownik zajmował się w ciągu roku średnio ok. 350 sprawami, związanymi 
z rozpoczynaniem i zakończeniem budów.  

[akta kontroli str. 286-288] 
W Inspektoracie prowadzono równieŜ ewidencję decyzji, postanowień i zgłoszeń 
wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim (stosownie  
do art. 84 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego) oraz ewidencję zawiadomień  
o okresowych kontrolach przeprowadzanych 2 razy w roku w tzw. obiektach 
wielkopowierzchniowych17 (stosownie do art. 84 ust. 2 pkt 4 Prawa budowlanego). 
Jak wyjaśniono, po otrzymaniu decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę, 
przeglądali je pracownicy Inspektoratu w zakresie warunków udzielonych pozwoleń. 
Natomiast nie weryfikowano projektów budowlanych zatwierdzonych przez Starostę. 
Wynikało to z ograniczeń kadrowych Inspektoratu oraz konieczności prowadzenia 
innych postępowań. 

 [akta kontroli str. 286-288, 329-333] 

W latach 2009–2012 (I półrocze) na terenie powiatu wodzisławskiego rozpoczęto 
prowadzenie 120 postępowań administracyjnych, związanych z samowolą 
budowlaną. Postępowania wszczęto w 15 przypadkach w wyniku działań 
pracowników Inspektoratu, a w pozostałych przypadkach w wyniku skarg lub 
wniosków osób trzecich i innych organów. Pracownicy Inspektoratu wykrywali 
samowole budowlane przy okazji kontroli innych budów przeprowadzanych 
w terenie. Przesłanką do kontroli obiektów był przede wszystkim brak widocznej 
tablicy informacyjnej. Jak wyjaśniono, w Inspektoracie wykorzystywano zdjęcia 
lotnicze dostępne na portalach internetowych, m.in. do wstępnego ustalania 
numerów ewidencyjnych działek i ich lokalizacji w terenie. W kilku postępowaniach 
administracyjnych PINB pozyskiwał zdjęcia lotnicze z Wojewódzkiego Ośrodka 
Geodezji i Kartografii w Katowicach. Zdjęcia takie udostępniano odpłatnie, ale 
jedynie zdjęcia z potwierdzoną datą ich wykonania, mogły stanowić dowód 
w prowadzonych sprawach.  

[akta kontroli str. 314-326, 329-333]  

                                                      
16 Dz. U. nr 120, poz. 1130, zwane dalej „rozporządzeniem ws ewidencji”.   
17 Jako obiekty wielkopowierzchniowe przyjmuje się obiekty, o których mowa w  art. 62 ust. 1 pkt 3 prawa 
budowlanego, tj. budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz inne obiekty budowlane  
o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2. 
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W okresie objętym kontrolą zakończono prowadzenie 49 spraw związanych 
z samowolą budowlaną. PINB wydał w 9 sprawach decyzje o rozbiórce obiektów 
budowlanych, w 4 sprawach nałoŜył opłaty legalizacyjne. Ponadto PINB wydał 
36 decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie obiektów bez nakładania opłat 
legalizacyjnych, ze względu na czas powstania budynków (przed wejściem w Ŝycie 
obecnie obowiązujących przepisów). W pozostałych sprawach postępowanie 
administracyjne było w toku.  

[akta kontroli str. 327, 329-333, 582-590, 714-719]  

W ww. okresie pracownicy Inspektoratu wykryli 23 przypadki rozpoczęcia robót 
budowlanych bez wymaganego prawem budowlanym zawiadomienia PINB 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. Sprawy te ujawniono na etapie 
zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, a takŜe w przypadkach, gdy 
inwestor złoŜył zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót, a w dzienniku budowy 
widniały wcześniejsze wpisy, np. o pracach geodezyjnych. PINB nałoŜył na 
inwestorów kary z tego tytułu w oparciu o art. 93 pkt 4 prawa budowlanego na 
łączną kwotę 3,9 tys. zł. Z uwagi na ograniczenia kadrowe, PINB nie podejmował 
innych działań w celu wykrycia podobnych przypadków.  

[akta kontroli str. 266-277, 328-333]  

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

Stwierdzono, Ŝe w prowadzonej w Inspektoracie ewidencji rozpoczynanych 
i oddawanych do uŜytkowania obiektów budowlanych występowały błędy 
w nadawaniu kolejnych numerów wpisom do ewidencji oraz przypadki 
niewpisywania wszystkich danych wymaganych wzorem, stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia ws. ewidencji. Jak wyjaśniono, błędy w kolejnym numerowaniu 
wpisów stanowiły zwykłe pomyłki pisarskie. Ewidencje prowadzili pracownicy, którzy 
w międzyczasie obsługiwali petentów i prowadzili postępowania administracyjne. 
Stwierdzone błędy nie miały wpływu na numerowanie decyzji, postanowień 
wydawanych przez PINB lub nadawanie numerów prowadzonym postępowaniom. 
Brak wpisania niektórych danych w ewidencji wyjaśniono brakiem tych danych,  
np. przy zgłaszaniu rozpoczęcia robót brak danych technicznych obiektu. Nie do 
wszystkich obiektów istniała moŜliwość przypisania symbolu podzbioru PKOB.  

[akta kontroli str. 284-285, 289-313]  

10. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót 

Kontrola 30 postępowań administracyjnych nie wykazała przypadków braku 
zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych, tj. inwestorzy wywiązali się 
z obowiązku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o rozpoczęciu robót 
budowlanych. Do zawiadomień o rozpoczęciu robót inwestorzy dołączali 
potwierdzenie uprawnień osób wskazanych jako kierowników budowy oraz aktualne 
zaświadczenia o przynaleŜności do samorządu zawodowego.  

[akta kontroli str. 334-342] 

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

W zbadanej próbie 30 postępowań stwierdzono 2 przypadki nieujęcia w ewidencji 
rozpoczynanych i oddawanych do uŜytkowania obiektów budowlanych  
zawiadomień o terminie rozpoczęcia robót budowlanych (nr sprawy: 7352-728/08 
oraz 7352-573/08). Stanowiło to naruszenie § 3 ust. 1 rozporządzenia  w sprawie 
prowadzenia ewidencji. Jak wyjaśniono, przyczyną nieprawidłowości była znaczna 
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ilość spraw prowadzonych w Inspektoracie, w tym konieczność prowadzenia wielu 
rejestrów i ewidencji. Zawiadomienia te przeoczono.  

[akta kontroli str. 336-358] 

W zbadanej próbie stwierdzono takŜe 3 przypadki, w których zawiadomienie 
o terminie rozpoczęcia robót ujęto w ewidencji innej kategorii obiektów niŜ 
zawiadomienie o zakończeniu inwestycji. Dotyczyło to następujących postępowań 
administracyjnych: budowy zespołu boisk sportowych przez Urząd Miasta Rydułtowy 
(zawiadomienie o rozpoczęciu robót nr 7352-534/11 ujęte w ewidencji innych 
obiektów z 2011 r. pod nr 11 i zawiadomienie o zakończeniu robót nr 70032-
3.8.2012 ujęte w ewidencji budowli z 2012 r. pod nr 2), budowy budynku zaplecza 
sanitarno-szatniowego przy zespole boisk sportowych przez Urząd Gminy Godów 
(zawiadomienie o rozpoczęciu robót nr 7352-473/09 ujęte w ewidencji budowli 
z 2009 r. pod nr 26 i zawiadomienie o zakończeniu robót nr 7353-8/10 ujęte 
w ewidencji budynków z 2010 r. pod nr 33) oraz budowy zespołu boisk sportowych 
z infrastrukturą przez Starostwo Powiatowe (zawiadomienie o rozpoczęciu robót 
nr 7352-619/09 ujęte w ewidencji budowli z 2009 r. pod nr 33 i zawiadomienie 
o zakończeniu robót nr 7353-215/10 ujęte w ewidencji budynków z 2010 r. pod 
nr 412). Jak wyjaśniono, takie ujęcie było spowodowane tym, Ŝe właściwy charakter 
inwestycji stwierdzono dopiero w trakcie kontroli obowiązkowej.  

[akta kontroli str. 336-358] 

11. Kontrole sprawdzające 

W okresie objętym kontrolą PINB wydał 868 decyzji, z których 177 dotyczyło 
rozbiórek obiektów budowlanych. Zgodnie ze sprawozdaniami GUNB-2, wykonano 
111 (63%) z tych decyzji. W toku kontroli zbadano 9 postępowań administracyjnych 
związanych z samowolą budowlaną, zakończonych prawomocną decyzją 
nakazującą rozbiórkę obiektów budowlanych. We wszystkich postępowaniach 
monitorowano wykonanie wydanych decyzji. Zweryfikowano takŜe 10 postępowań 
zakończonych decyzjami wydanymi w oparciu o art. 66 i 67 prawa budowlanego,  
tj. decyzjami nakazującymi rozbiórkę ze względu na zły stan techniczny bądź 
decyzjami nakazującymi wykonanie określonych prac naprawczych budynków.  
Analiza dokumentacji tych postępowań wykazała, Ŝe w 3 przypadkach PINB 
przeprowadził w terenie kontrole sprawdzające wykonanie obowiązków nałoŜonych 
decyzjami. Jedna z badanych decyzji, po działaniach podjętych przez właściciela 
obiektu budowlanego, stała się bezprzedmiotowa. Termin wykonania kolejnej 
z decyzji nie upłynął. W 2 kolejnych przypadkach do Inspektoratu wpłynęło 
zawiadomienie o wykonaniu decyzji. W pozostałych 3 przypadkach PINB nie 
przeprowadził kontroli sprawdzających wykonanie decyzji. 

 [akta kontroli str.359-380, 446] 

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

W 3, z 10 zbadanych postępowań administracyjnych, pracownicy Inspektoratu nie 
monitorowali wykonania wydanych decyzji. Do Inspektoratu nie wpłynęło 
zawiadomienie o wykonaniu decyzji ani nie zweryfikowano wykonania decyzji  
w terenie. Dotyczyło to postępowań: nr 7356-44/2010 (decyzja nr 225/2010 
nakazująca wykonanie prac usuwających stwierdzone nieprawidłowości),  
nr 7356-18/11 (decyzja nr 84/2011 nakazująca rozbiórkę nieuŜytkowanego  
obiektu i uporządkowanie terenu) oraz 7356-84/11 (decyzja nr 37/2012  
nakazująca wykonania prac usuwających stwierdzone nieprawidłowości). Brak 
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weryfikacji wykonania decyzji rzutował na rzetelność postępowania, w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa uŜytkowania obiektów budowlanych. Przyczyną 
nieprzeprowadzenia kontroli sprawdzających w terenie, jak wyjaśniono, była zbyt 
duŜa ilość prowadzonych spraw oraz obciąŜenie kontrolami zleconymi przez organ 
drugiej instancji. Kontrole wykonania decyzji planowano wykonać do końca 2012 r.  

akta kontroli str. 374-375, 379-380] 

12. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie 

Kontrola dokumentacji 30 postępowań administracyjnych wykazała, Ŝe 26 (87%) 
wniosków złoŜonych przez inwestorów o wydanie decyzji – pozwolenia na 
uŜytkowanie – było kompletnych, natomiast w 4 wnioskach stwierdzono brak 
dokumentów, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 7 prawa budowlanego 
(świadectwa charakterystyki energetycznej budynku). 

 [akta kontroli str. 334-342] 

We wszystkich ww. postępowaniach PINB, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
uŜytkowanie, przeprowadził w obiekcie kontrolę obowiązkową, o której mowa 
w art. 59a prawa budowlanego. Inwestorów poinformowano o terminie kontroli 
w przeciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania do przeprowadzenia kontroli 
(najczęściej w tym samym dniu). Kontrole odbyły się w terminach 
nieprzekraczających 21 dni od dnia doręczenia wezwania do przeprowadzenia 
kontroli. W tych kontrolach obowiązkowych brali udział pracownicy Inspektoratu 
z uprawnieniami budowlanymi (zgodnie z art. 59e Prawa budowlanego) oraz 
inwestorzy. Protokoły kontroli sporządzono zgodnie z wzorem, stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli18. Zakres kontroli obowiązkowych 
odpowiadał zakresowi wskazanemu w art. 59a ust. 2 prawa budowlanego, 
tj. obejmował m.in. sprawdzenie zgodności obiektu budowlanego z projektem 
architektoniczno-budowlanym i z projektem zagospodarowania działki, 
zastosowanych wyrobów budowlanych, oraz uporządkowanie terenu budowy. 
We wszystkich protokołach z obowiązkowej kontroli osoby przeprowadzające 
kontrolę stwierdziły, Ŝe wbudowane w zakończony obiekt budowlany wyroby 
budowlane, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa 
poŜarowego, posiadały dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu. 
Natomiast według PINB, w trakcie kontroli obowiązkowej pracownicy Inspektoratu 
dokonywali wyrywkowej kontroli dokumentów kompletowanych podczas budowy 
przez kierownika budowy i powoływali się na składane w tym zakresie oświadczenie 
kierownika budowy. 

 [akta kontroli str. 334-342, 386-394] 

W toku kontroli, na próbie 5 decyzji o pozwoleniu na budowę, stwierdzono, Ŝe 
w 4 z nich inwestorzy zawiadomili PINB o terminie rozpoczęcia robót oraz o ich 
zakończeniu. W jednym przypadku w ewidencji nie odnotowano zawiadomienia 
o rozpoczęciu ani zakończeniu prac objętych pozwoleniem na budowę. 
Przeprowadzone oględziny w miejscu inwestycji potwierdziły, Ŝe decyzji 
o pozwoleniu na budowę nie wydano.  

[akta kontroli str. 381-385] 

                                                      
18 Dz. U. nr 132, poz. 1231. 
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W zbadanych postępowaniach administracyjnych nie stwierdzono przypadków 
odmiennego rozstrzygania podobnych spraw ani załatwiania spraw w niewłaściwej 
kolejności. Rozstrzygnięcia decyzji były uzasadniane i dokumentowane w sposób 
umoŜliwiający ich sprawdzenie. 

 [akta kontroli str. 334-342] 

PINB opracował wzory formularzy, z których inwestorzy mogli korzystać przy 
dokonywaniu w Inspektoracie zgłoszeń wymaganych prawem budowlanym. 
Opracowano m.in. wzór zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych, 
o zakończeniu budowy oraz wniosku o udzielenie pozwolenia na uŜytkowanie. 
Formularze zawierały m.in. listę dokumentów, jakie powinny być do nich  
dołączone zgodnie z Prawem budowlanym. Formularze udostępniono do pobrania 
w widocznym miejscu w Inspektoracie. Inwestorzy korzystali z opracowanych 
wzorów – wszystkie zgłoszenia w zbadanej próbie sporządzono na udostępnionych 
drukach. W opinii NIK opracowanie i udostępnienie formularzy stanowiło dobrą 
praktykę.  

[akta kontroli str. 395-403] 

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

W dokumentacji Inspektoratu, w przypadku  postępowań administracyjnych nr 7353-
61/09 (wniosek z 5 marca 2009 r.), 7353-237/09 (wniosek z 27 sierpnia 2009 r.), 
7353-281/09 (wniosek z 23 września 2009 r.) i 7353-388/09 (wniosek z 4 grudnia 
2009 r.), nie było kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 
wymaganej art. 57 ust. 1 pkt 7 Prawa budowlanego. Jak wyjaśniono, w momencie 
wejścia w Ŝycie zmiany Prawa budowlanego nakładającej na inwestorów obowiązek 
składania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (od 1 stycznia 
2009 r.), pojawiły się wątpliwości dotyczące zakresu jej stosowania. W związku 
z tym PINB zwrócił się pismem z dnia 14 stycznia 2009 r. do GINB o interpretację 
zapisu art. 57 ust. 1 pkt 7 Prawa budowlanego. Do uzyskania stosownej 
interpretacji, PINB stanął na stanowisku, Ŝe w przypadku inwestycji polegających na 
rozbudowie, przebudowie czy nadbudowie istniejących budynków, nie było 
konieczności załączania do wniosku o wydanie pozwolenia na uŜytkowanie lub 
zawiadomienia o zakończeniu robót kopii świadectwa charakterystyki energetycznej 
budynku. W październiku 2009 r. GINB wydał interpretację prawną przepisu art. 57 
ust. 1 pkt 7 Prawa budowlanego, w której stanął na stanowisku, Ŝe w przypadku ww. 
inwestycji naleŜało załączyć świadectwo dotyczące całego budynku. 

 [akta kontroli str. 336-342, 386-394] 

13. Egzekwowanie kar wymierzonych w trakcie 
obowiązkowej kontroli 

W okresie objętym kontrolą PINB przeprowadził 302 kontrole obowiązkowe. Badaniu 
poddano 30 postępowań. W 29 z nich pracownicy PINB nie stwierdzili istotnych 
nieprawidłowości i nie było podstaw do nałoŜenia na inwestorów kar. W wyniku 
jednej z kontroli inspektorzy stwierdzili dwa istotne odstępstwa od warunków 
określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę. Na tej podstawie wymierzono karę 
w drodze postanowienia (nr 21/2012), na łączną kwotę 12 tys. zł. Inwestor wniósł 
zaŜalenie na ww. postanowienie i w związku z tym, w okresie objętym kontrolą, kary 
tej nie zapłacono. 

 [akta kontroli str. 404-423] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
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Postanowienie PINB nr 21/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. (sprawa 
nr PINB.SI.70032-3.17.2012) wymierzające karę, w związku z nieprawidłowościami 
stwierdzonymi podczas kontroli obowiązkowej inwestycji - rozbudowy pomieszczeń 
biurowych - zawierało błąd formalny, polegający na skierowaniu postanowienia do 
niewłaściwego podmiotu. Inwestorem była spółka jawna, mająca, na podstawie 
art. 8 Kodeksu spółek handlowych19, zdolność do czynności prawnych. 
Postanowienie skierowano natomiast do osób fizycznych reprezentujących  
spółkę. Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 w związku z art. 126 Kodeksu  
postępowania administracyjnego20, postanowienie to uchylił ŚWINB postanowieniem 
nr WINB-WOA.7722.156.2012MM32 z dnia 21 czerwca 2012 r. Przyczyną 
nieprawidłowości był brak odpowiedniej znajomości prawa z zakresu spółek 
handlowych i brak szkoleń w tym zakresie. 

 [akta kontroli str. 405-425] 

14. Katastrofy budowlane 

Na terenie powiatu wodzisławskiego wystąpiły dwa zdarzenia - w 2009 r. i w 2011 r. 
- o charakterze katastrofy budowlanej. W obu przypadkach PINB, po otrzymaniu 
zawiadomienia o katastrofie, niezwłocznie powołał komisję w celu ustalenia 
przyczyn i okoliczności jej powstania, a takŜe zawiadomił ŚWINB oraz GINB, 
zgodnie z art. 76 ust. 1 Prawa budowlanego. 

Zdarzenia te polegały na zawaleniu się części ściany budynku (w 2009 r. budynku 
mieszkalnego, a w 2011 r. stodoły). W zdarzeniach nie było osób poszkodowanych.  
Komisje badające zdarzenia ustaliły, Ŝe w obu przypadkach ich przyczyną był zły 
stan techniczny budynków, które nie były od dłuŜszego czasu uŜytkowane ani 
poddawane remontom i konserwacji. Oba budynki miały nieuregulowaną sytuację 
prawną (brak właściciela), w związku z tym po zakończeniu prac komisji PINB  
nie wydał decyzji określających zakres i termin niezbędnych robót w celu 
uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego. PINB 
podjął natomiast działania w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości. 
W trakcie oględzin dokonano oznakowania budynków i zabezpieczenia taśmą 
ostrzegawczą.  

[akta kontroli str. 426-442] 

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

15. Bazy danych o liczbie obiektów budowlanych 

Inspektorat gromadził dane o liczbie wybranych obiektów budowanych na terenie 
powiatu. Dotyczyło to obiektów wielkopowierzchniowych oraz obiektów 
budowlanych, w stosunku do których złoŜono zawiadomienie o rozpoczęciu robót 
oraz oddawanych do uŜytku. Baza danych o obiektach wielkopowierzchniowych 
powstała na podstawie informacji dostarczanych przez gminy powiatu oraz wiedzy 
własnej inspektorów. Jej aktualizacja następowała na bieŜąco na podstawie 
dokonywanych odbiorów obiektów budowlanych (wydanych pozwoleń na 
uŜytkowanie). Bazę danych o obiektach budowlanych rozpoczynanych 
i oddawanych do uŜytkowania prowadzono w formie papierowej oraz w postaci 
elektronicznej – w programie Estima, co omówiono w pkt 9 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.         [akta kontroli str.286-288, 329-333, 443-445]  

                                                      
19 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.). 
20 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 
ze zm.), zwana dalej „KPA”.  
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Pracownicy Inspektoratu nie mieli bezpośredniego dostępu do baz danych 
i ewidencji prowadzonych przez inne organy. W indywidualnych sprawach PINB 
pozyskiwał, na pisemny wniosek, informacje z planu zagospodarowania 
przestrzennego, ewidencji gruntów i budynków, ksiąg wieczystych, danych 
osobowych ludności oraz map geodezyjnych. Informacje z ewidencji gruntów 
i budynków oraz map geodezyjnych z zasobów Starostwa Powiatowego 
pozyskiwano odpłatnie. Koszt poniesiony z tego tytułu przez PINB w latach  
2009 – 2012 (I półrocze) wynosił 7,7 tys. zł  

[akta kontroli str.443-445] 

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

 

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

 

Postępowania administracyjne, nakładanie kar i ustalanie 
opłat legalizacyjnych 

16. Terminowość prowadzenia postępowań 
administracyjnych 

W latach 2009–2012 (I półrocze) w Inspektoracie rozpoczęto prowadzenie 
5 438 spraw (1396 w 2009 r., 1529 w 2010 r., 1623 w 2011 r. i 890 w I półroczu 
2012 r.). Najwięcej z tych spraw dotyczyło zgłoszenia rozpoczęcia robót 
budowlanych (2947, 54% ogółu) oraz zawiadomienia o zakończeniu budowy 
i wniosków o wydanie pozwolenia na uŜytkowanie (1946 - 36% ogółu). 
Postępowania związane z samowolą budowlaną (120) stanowiły 2% ogółu spraw. 
Pozostałe postępowania wiązały się z kontrolami obiektów budowlanych i robót 
budowlanych oraz innymi działaniami podejmowanymi przez PINB. W ramach ww. 
postępowań PINB wydał 868 decyzji (241 w 2009 r., 277 w 2010 r., 223 w 2011 r. 
i 127 w I półroczu 2012 r.) oraz 261 postanowień (83 w 2009 r., 72 w 2010 r., 
64 w 2011 r. i 42 w I półroczu 2012 r.). Od wydanych decyzji i postanowień 
wniesiono 62 odwołania i 55 zaŜaleń. 

 [akta kontroli str. 446] 

Uwzględniając liczbę pracowników merytorycznych Inspektoratu - 4 osoby - jeden 
pracownik prowadził w ciągu roku średnio ok. 395 postępowań administracyjnych, 
w tym 214 dotyczących rozpoczęcia robót budowlanych, 143 zakończenia robót 
budowlanych, 8 samowoli budowlanych oraz 30 innych spraw. 

 [akta kontroli str. 447] 

Sprawy, które rozpoczęto w ww. latach, w 78% załatwiano w terminie nie 
przekraczającym 1 miesiąca. Do tej grupy zaliczały się wszystkie odwołania od 
decyzji i zaŜalenia na postanowienia oraz 77% decyzji i 70% postanowień. 
W terminie od 1 do 2 miesięcy załatwiono 9% spraw, a od 2 do 6 miesięcy kolejnych 
8%. Sprawy załatwione w terminie od 6 do 12 miesięcy stanowiły 4% wszystkich 
spraw, a sprawy nie załatwione, pomimo upływu 1 roku – 1%. Długi okres trwania 
niektórych postępowań wynikał przede wszystkim z konieczności pozyskiwania 
dokumentacji niezbędnej do rozstrzygnięcia sprawy od organów zewnętrznych – 
urzędów gmin, Starostwa Powiatowego, czy działań organów ścigania. Wśród 
skontrolowanych 36 postępowań, w 2 przypadkach PINB wydał postanowienia 
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o przedłuŜeniu terminu załatwienia spraw z powodu zbyt duŜego obciąŜenia pracą 
Inspektoratu. Do wydanych w toku badanych postępowań decyzji i postanowień nie 
wniesiono odwołań i zaŜaleń uznanych za zasadne pod względem merytorycznym. 
Natomiast uchylono 7 (35%) decyzji i 2 (40%) postanowienia, ze względu na błędy 
proceduralne, co omówiono w pkt 17 i 18 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

[akta kontroli str. 448, 485, 538] 

W okresie objętym kontrolą do Inspektoratu wpłynęło 359 skarg i interwencji osób 
trzecich, z tego 339 dotyczyło przestrzegania prawa budowlanego, a 20 działań 
podejmowanych przez pracowników Inspektoratu. W wyniku skarg, związanych 
z przestrzeganiem prawa budowlanego, przeprowadzono kontrole, co omówiono 
w pkt 7 i 8 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Spośród skarg na działalność 
PINB badaniem, w toku kontroli, objęto 9 z nich. Badane skargi wiązały się 
z prowadzonymi w Inspektoracie postępowaniami administracyjnymi i dotyczyły 
bezczynności pracowników Inspektoratu bądź nieterminowego rozpatrywania spraw. 
Badane skargi dotyczyły 3 postępowań administracyjnych, w kaŜdym przypadku 
skarŜący złoŜyli kilka podobnych skarg. Wśród zbadanych skarg 5 uznano za 
zasadne, a 4 za bezzasadne. 

W Inspektoracie prowadzono rejestr skarg, w którym ujmowano skargi na 
działalność pracowników Inspektoratu bądź skargi nie zakończone podjęciem 
działań w terenie. Pozostałe skargi i interwencje ujmowano w ewidencji 
prowadzonych spraw pod odpowiednim numerem odpowiadającym tematowi skargi 
(głównie jako samowole budowlane i inne kontrole robót i obiektów budowlanych). 

 [akta kontroli str. 229-263, 314-326, 449-578] 

 

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

W sprawach nr 7358-38/10 i 7358-13/07, w wyniku skarg jakie wpłynęły do ŚWINB, 
stwierdzono nieprawidłowości związane z działaniami PINB.  
W sprawie nr 7358-38/10 PINB dokonał rozstrzygnięcia zgłoszonej interwencji  
bez wszczęcia postępowania administracyjnego. W wyniku postanowienia  
ŚWINB nr WINB/WOA-Wodzisław Śląski/0551/12/10, PINB wszczął postępowanie 
administracyjne, które zakończono prawomocną decyzją nr 31/2011 z 23 lutego 
2011 r. umarzającą to postępowanie jako bezprzedmiotowe. Zgodnie z pismem 
ŚWINB do skarŜącego z 20 września 2011 r. – sprawę uznano za załatwioną.  
W sprawie 7358-13/07, w wyniku skargi złoŜonej do ŚWINB, postanowieniem 
nr WINB/WOA-Wodzisław Śląski/0551/09/10 stwierdzono bezczynność organu 
polegającą na odpowiedzi na skargę w formie pisma, natomiast nie wydano  
postanowienia, na które przysługiwało zaŜalenie. W sprawie stwierdzono takŜe 
przekroczenie terminów wskazanych w art. 35 §1-3 KPA na załatwienie sprawy. 
Przyczyną przekroczenia ww. terminów było toczące się postępowanie odwoławcze 
w sprawie i przekazanie akt sprawy do organu drugiej instancji. Postanowieniem 
nr WINB/WOA-Wodzisław Śląski/0551/04/11 rozstrzygającym kolejną skargę 
(trzecią) na terminowość załatwienia sprawy ŚWINB stwierdził, Ŝe brak akt sprawy 
nie mógł stanowić przyczyny niezałatwienia sprawy w terminie. Analogiczne 
stanowisko zajął ŚWINB w postanowieniu nr WINB/WOA.7641.1.2012.IP 32 
rozstrzygającym kolejną (czwartą) skargę w tym postępowaniu. 

 [akta kontroli str. 455-578] 
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17. Rozbiórki obiektów budowlanych 

W latach 2009–2012 (I półrocze) w Inspektoracie prowadzono 21 postępowań 
administracyjnych, związanych z samowolą budowlaną i zakończonych decyzją 
o rozbiórce lub nałoŜeniem opłaty legalizacyjnej. W ramach tych postępowań PINB 
wydał ogółem 20 decyzji o rozbiórce obiektów budowlanych. Siedem z tych decyzji 
uchylono, a w przypadku 4 kolejnych toczyło się postępowanie odwoławcze. 
Z pozostałych 9 decyzji, do dnia zakończenia kontroli, wykonano 7, a w 2 
postępowaniach wszczęto procedurę egzekucyjną. 

 [akta kontroli str. 579-581] 

W ramach ww. postępowań administracyjnych PINB wydał takŜe 8 postanowień 
wymierzających opłaty legalizacyjne o łącznej wartości 112,5 tys. zł. Do czasu 
zakończenia kontroli wniesiono opłaty na kwotę 82,5 tys. zł, co stanowiło 73% kwoty 
opłat ustalonych. W 2 z 8 postępowań nie wniesiono opłaty legalizacyjnej – 
w jednym toczyło się postępowanie w sprawie umorzenia opłaty, w drugim, 
w świetle niewniesienia opłaty, PINB wydał decyzję nakazującą rozbiórkę obiektu. 
W 6 postępowaniach, w których opłaty legalizacyjne uiszczono, PINB wydał  
dwa postanowienia zezwalające na dokończenie inwestycji i jedną decyzję  
o pozwoleniu na uŜytkowanie. Jedna sprawa nie wymagała wydania przez PINB 
postanowienia/decyzji, natomiast w pozostałych dwóch sprawach inwestor nie 
wystąpił o udzielenie pozwolenia na uŜytkowanie. W toku kontroli przeprowadzono 
oględziny tych obiektów budowlanych, w trakcie których stwierdzono, Ŝe budynki 
były uŜytkowane. PINB poinformował, Ŝe w tej sprawie przeprowadzi odpowiednie 
postępowanie.  

[akta kontroli str. 579-801] 

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

W 6 postępowaniach administracyjnych (nr 7355-7/08, 7355-8/09, 7358-21/10, 
7355-47/08, 7355-2/10, 7355-21/10), w wyniku których wydano decyzje o rozbiórce 
obiektu budowlanego, popełniono błędy proceduralne skutkujące uchyleniem tych 
decyzji przez organ wyŜszej instancji. Błędy proceduralne polegały m.in. na: 
nieprzeprowadzeniu postępowania w zakresie złoŜonego przez inwestora wniosku 
o przedłuŜenie terminu przedstawienia dokumentacji w celu zalegalizowania obiektu 
(7355-7/08, 7355-47/08), błędnym ustaleniu kręgu stron (7355-8/09, 7358-21/10, 
7355-2/10), nieprawidłowym zawiadomieniu stron postępowania o przeprowadzeniu 
dowodu (7355-2/10), niepełnym zweryfikowaniu warunków technicznych obiektów 
(7355-8/09, 7355-21/10), nieprzedłoŜeniu przez inwestorów wszystkich 
wymaganych dokumentów w toku postępowania (7358-21/10), błędnym określeniu 
adresata decyzji (7358-21/10), naruszeniu zasad postępowania administracyjnego 
w zakresie zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu (7355-47/08), 
niepodaniu w decyzji uzasadnienia – wyjaśnienia, na czym polega naruszenie prawa 
(7355-47/08). Stwierdzone błędy proceduralne stanowiły naruszenie art. 7 KPA 
(nakazującego podjąć wszelkie kroki do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego), 
art. 10 KPA (nakazującego zapewnić stronom czynny udział w kaŜdym stadium 
postępowania), art. 28 KPA (poprzez błędne ustalenie kręgu stron), art. 77 § 1 KPA 
(nakazującego zebranie wyczerpującego materiału dowodowego) oraz art. 107 § 1 
KPA (poprzez błąd formalny jednej z decyzji). Skutkiem ww. uchybień była 
konieczność ponownego przeprowadzenia postępowań administracyjnych. 
W wyniku ich przeprowadzenia PINB wydał dwa postanowienia o wymierzeniu 
opłaty legalizacyjnej (7355-7/08, 7355-47/08) oraz dwie powtórne decyzje 
o rozbiórce (7355-8/09, 7355-2/10). Postępowanie 7358-21/10 umorzono ze 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

21 

względu na dobrowolną rozbiórkę obiektu przez inwestora. W postępowaniu 
nr 7355-21/10 do zakończenia niniejszej kontroli nie wydano kolejnych rozstrzygnięć 
(postępowanie w toku). Jak wyjaśniono, przyczyną błędów formalnych 
w prowadzonych postępowaniach była duŜa ilość prowadzonych postępowań. 
Ponadto, pracownicy Inspektoratu nie mieli wglądu do ewidencji gruntów 
i budynków, co znacznie utrudniało prowadzone postępowania.  

[akta kontroli str. 582-801] 

18. Nielegalne uŜytkowanie obiektów budowlanych 

W ww. okresie PINB wykrył 3 przypadki nielegalnego uŜytkowania obiektów 
budowlanych – jednego budynku przemysłowego (ubojni trzody i bydła), jednego 
lokalu gastronomicznego (domu przyjęć) oraz jednego pawilonu handlowego. 
Wykrycie nielegalnego uŜytkowania nastąpiło w 2 przypadkach w wyniku działań 
pracowników Inspektoratu oraz jednej skargi. W ww. sprawach PINB wydał łącznie 
5 postanowień wymierzających karę za nielegalne uŜytkowanie obiektu i we 
wszystkich przypadkach inwestorzy złoŜyli zaŜalenia na postanowienia.  
Dwa z postanowień o nałoŜeniu kary uchylił ŚWINB ze względu na błędy 
proceduralne i skierował do ponownego rozpatrzenia. Trzy pozostałe postanowienia 
utrzymano w mocy. Tym samym w okresie objętym kontrolą PINB wymierzył ogółem 
3 kary z tytułu nielegalnego uŜytkowania obiektów budowlanych na łączną  
kwotę 275 tys. zł. Wysokość kar wymierzono na podstawie art. 57 ust. 7, art. 59f  
ust. 1, 2 i 3 Prawa budowlanego. Skuteczność egzekucji kar z tego tytułu, 
prowadzonej przez Wojewodę Śląskiego, wynosiła 1%. W postępowaniu 
dotyczącym lokalu gastronomicznego zawarto ugodę rozkładającą płatność kary na 
raty i inwestor wpłacił w 2012 r. pierwszą ratę w kwocie 1,4 tys. zł (kara wynosiła 
75 tys. zł). W postępowaniu dotyczącym pawilonu handlowego prowadzono 
uzgodnienia w celu zawarcia ugody o rozłoŜeniu kary na raty. W przypadku ubojni 
trzody i bydła względem właściciela toczyło się postępowanie egzekucyjne.  

[akta kontroli str. 802-851, 882-895] 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

W postępowaniach administracyjnych nr 7358-38/08 i 7358-23/09, w wyniku zaŜaleń 
złoŜonych przez inwestorów na wydane przez PINB postanowienia wymierzające 
karę za uŜytkowanie obiektów budowlanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu 
na uŜytkowanie (odpowiednio nr 12/2009 i 38/2009), ŚWINB stwierdził  
wystąpienie błędów proceduralnych. Błędy w postępowaniu nr 7358-38/08 polegały 
na nieprawidłowym zawiadomieniu stron o wykonaniu oględzin w terenie,  
co stanowiło naruszenie art. 10 KPA. Ponadto protokół oględzin, stanowiący dowód 
w sprawie sporządzono w maju 2008 r., czyli na 9 miesięcy przed wydaniem 
postanowienia 12/2009. Z kolei błędy w postępowaniu nr 7358-23/09 polegały na 
nieprzeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w wyczerpującym zakresie oraz 
niekompletnych aktach sprawy. Zdaniem PINB zebrany materiał w sprawach był 
wystarczający i wyczerpano przesłanki nałoŜenia kar w drodze postanowień. PINB 
wyjaśnił równieŜ, Ŝe przepisy prawa budowlanego oraz KPA nie określają 
szczegółowo jakie dokumenty powinny zawierać akta sprawy w ww. przypadkach. 

 [akta kontroli str. 804-851] 

19. Kontrola wewnętrzna 

PINB, zarządzeniem nr 1/2010 z 4 stycznia 2010 r., wprowadził zasady i procedury 
systemu kontroli zarządczej. Zasady te opisano w Regulaminie kontroli zarządczej 
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oraz Polityce zarządzania ryzykiem. Zgodnie z ww. dokumentami, PINB sporządził 
na lata 2011 i 2012 tzw. plany kontroli zarządczej. Działania podzielono na 
poszczególne kwartały i obejmowały w kaŜdym kwartale m.in. następujące zadania: 
odprawy z udziałem wszystkich pracowników Inspektoratu, cotygodniowe narady 
PINB z głównym księgowym oraz bieŜącą weryfikację spraw z prowadzonych 
kontroli. Zadania przydzielono poszczególnym wydziałom Inspektoratu. Jak 
wyjaśniono, zgodnie z ww. planami przeprowadzano kontrole, które objęły: obszar 
finansowy (bieŜąca kontrola wydatków i ich zgodności z planem finansowym), 
obszar inspekcyjno-kontrolny (bieŜąca kontrola postępowań administracyjnych), 
obszar organizacyjno-kadrowy (m.in. sprawy dotyczące szkoleń i okresowej oceny 
pracowników) oraz obszar prawny (bieŜąca kontrola postępowań o następców 
prawnych i egzekucyjnych). Przeprowadzenie ww. działań kontrolnych nie było 
dokumentowane w formie pisemnej. Z oceny systemu kontroli zarządczej w 2011 r. 
sporządzono natomiast protokół, zgodnie z którym w 9 obszarach stwierdzono 
wystarczający stopień funkcjonowania kontroli zarządczej, a w 9 kolejnych 
obszarach funkcjonowanie kontroli zarządczej w ograniczonym stopniu. W protokole 
nie wskazano obszarów, w których kontrola zarządcza nie funkcjonowała. W 2011 r. 
sporządzono takŜe „Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody działania 
ryzyka”.  

[akta kontroli str. 852-881] 

W latach 2009–2012 (I półrocze) PINB nie był objęty kontrolą WINB w Katowicach. 
 [akta kontroli str. 852-853] 

W ww. okresie na PINB nie nałoŜył grzywny Sąd Administracyjny za przewlekłe 
prowadzenie postępowań administracyjnych. 

 [akta kontroli str. 852-853] 

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

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działalność Inspektoratu 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 Kontroli21, wnosi o: 

1. Sporządzanie w kolejnych latach planów pracy w sposób umoŜliwiający 
ocenę stopnia ich realizacji oraz kompletności zakresu przeprowadzonych 
kontroli. 

2. Przeprowadzenie kontroli sprawdzających wykonanie decyzji nr 225/2010, 
84/2011 i 37/2012. 

3. Przeprowadzenie postępowań w sprawie nielegalnego uŜytkowania 
obiektów budowlanych, w stosunku do których toczyły się postępowania 
administracyjne nr 7355-26/09 i 7355-37/09. 

 

                                                      
21 Dz. U. z 2012 r., poz.82, zwanej dalej „ustawą o NIK”. 
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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 zastrzeŜeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli 
Delegatury w Katowicach, w terminie 15 dni od otrzymania wystąpienia 
pokontrolnego, o sposobie 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. 

 

Katowice, dnia    15   listopada 2012 r. 

 
 
 NajwyŜsza Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

 Dyrektor 
Edmund Sroka  
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