
 

 
LOL – 4101-14-02/2012 

P/12/079 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



1 
 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 

kontroli 

P/12/079 – Realizacja zadań przez organy nadzoru budowlanego 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Cezary Kasznicki, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 82251 z dnia 
30.07.2012  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga, kod 82-300 Elbląg,  
ul. Wojska Polskiego 1 – zwany w dalszej treści „Inspektoratem” lub „PINB” 

Kierownik 

jednostki 

kontrolowanej 

Jerzy Kołodziejski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga 
od 01.02.2006 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1,  
wywiązywanie się w latach 2009-2012 (I półrocze) Inspektoratu z zadań i obowiązków 
określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane2. Ocenę pozytywną uzasadnia 
zwłaszcza: należyte przygotowanie organizacyjne Inspektoratu, zapewnienie pracownikom 
merytorycznym udziału w szkoleniach z zakresu Prawa budowlanego, przepisów 
wykonawczych i orzecznictwa NSA), opracowywanie i pełna realizacja planów kontroli, 
wykonywanie kontroli doraźnych, terminowe wykonywanie kontroli obowiązkowych 
 i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a także posiadanie informacji i danych 
statystycznych o sprawach określonych w Prawie budowlanym.  
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast: 

− nierzetelnego prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych, tj. nie wypełnianie wszystkich kolumn określonych w załącznikach 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych3, 

− nieprowadzenia we wszystkich przypadkach kontroli sprawdzających wykonania 
obowiązków nałożonych w wydanych decyzjach i postanowieniach,   

− niewydania decyzji określających zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu 
uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu 
wykonania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego, 

− załatwiania skarg powyżej jednego miesiąca oraz przypadków niezawiadamiania 
skarżącego o sposobie załatwienia skargi, 

                                                      
1
 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3 – stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,  

negatywna.   
2
 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. 

3
 Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1130 

Ocena ogólna 
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− niepodjęcia przez okres ponad dwóch lat działań zmierzających do wyegzekwowania 
rozbiórki samowolnie rozbudowanego garażu.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Przygotowanie organizacyjne i kadrowe Inspektoratu. 

1. Dostosowanie organizacyjne  Inspektoratu do realizacji zadań.  

1.1 Struktura organizacyjna. 

Obowiązujący w Inspektoracie od 2006 r. regulamin organizacyjny, obejmował swoim 
zakresem wszystkie zadania i obowiązki przewidziane w przepisach Prawa Budowlanego.  
Zgodnie z regulaminem w Inspektoracie utworzono trzy stanowiska pracy ds. nadzoru 
budowlanego (w tym stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego), 
samodzielne stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych, samodzielne stanowisko ds. 
organizacyjno – administracyjnych (wszystkie w pełnym etacie) oraz stanowisko ds. finansowo 
– księgowych (1/2 etatu) i stanowisko radcy prawnego (1/4 etatu). Dla każdego z ww. 
stanowisk określono szczegółowe zakresy ich działania, a załącznikami do regulaminu są 
szczegółowe opisy poszczególnych stanowisk pracy.  

1.2. Zatrudnienie w Inspektoracie. 

W badanym okresie w Inspektoracie zatrudnienie nie ulegało zmianom i wynosiło 7 osób oraz 
było zgodne z wymiarem określonym w regulaminie organizacyjnym. Wszyscy pracownicy 
Inspektoratu posiadają szczegółowe zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, 
określone w „Przydziałach czynności” stanowiących załączniki do regulaminu organizacyjnego 
Inspektoratu. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. organizacyjno – kadrowych 
powierzono też m.in. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości 
organu I instancji, przeprowadzanie kontroli i inspekcji przy udziale osoby z uprawnieniami 
budowlanymi w zakresie utrzymania obiektów budowlanych, a także sprawdzanie 
dokumentów związanych z rozpoczęciem i zakończeniem budowy.  
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach ds. nadzoru budowlanego, posiadają wyższe 
wykształcenie budowlane oraz uprawnienia budowlane, a pracownik zatrudniony na 
stanowisku ds. organizacyjno – kadrowych posiada wykształcenie wyższe geodezyjne bez 
uprawnień budowlanych. 

(dowód: akta kontroli str. 29-32, 37-40) 

Jerzy Kołodziejski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego („Powiatowy Inspektor”) podał 
m.in., że liczba zatrudnionych w Inspektoracie pracowników pozwala na prawidłowe 
i skuteczne wykonywanie zadań bieżących określonych przepisami Prawo budowlane. 
Wskazał też, że celem usprawnienia obsługi administracyjnej oraz zwiększenia liczby 
planowanych kontroli, należałoby jeszcze zatrudnić dodatkowo dwie osoby z przygotowaniem 
merytorycznym. 

 (dowód: akta kontroli str. 44-47) 

Na potrzebę wystąpienia do jednostki nadrzędnej o zwiększenie liczby etatów i środków 
finansowych w wielkościach umożliwiających pełną realizację zadań wynikających  
z znowelizowanej ustawy Prawo budowlane, NIK wnioskowała już w wystąpieniu 
pokontrolnym z dnia 18 listopada 2005 r., w związku z kontrolą przeprowadzoną w PINB  
w zakresie funkcjonowania nadzoru budowlanego w latach 2003 -2005. W wyniku podjętych 
działań zwiększyło się zatrudnienie na stanowiskach nadzoru budowlanego z dwóch do trzech 
osób.  

 

Opis stanu 

faktycznego 
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Stwierdzono, że w latach 2009 -2012 (I półrocze) Inspektorat nie występował w formie 
pisemnej o pozyskanie środków finansowych na utworzenie dodatkowych etatów. Działania 
takie podjęto dopiero w lipcu 2012 r., tj. zgłoszono do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego („WINB”) m.in. potrzebę zwiększenia zatrudnienia o  dalsze trzy etaty. Działania 
te wynikały z pisma Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 20 lipca 2012 r., w którym 
proszono WINB o ustalenie i przesłanie informacji dotyczącej dodatkowych środków 
finansowych, które przyczyniły by się do usprawnienia wykonywania zadań ustawowych 
związanych z funkcjonowaniem nadzoru budowlanego.    

  (dowód: akta kontroli str. 33-36) 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego pracownika 
(wykonującego czynności kontrolne) w latach 2009-2012 (I półrocze) wynosiło 4.777 zł 
 i w porównaniu do 2009 r. było wyższe o 339,53 zł (o 7%).   
W latach 2009 – 2012 (I półrocze) żaden z pracowników Inspektoratu nie pełnił samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie na terenie miasta Elbląga, jak i poza jego granicami.  
 

(dowód: akta kontroli str. 11-43, 83-85) 

 

 

Opis stanu 

faktycznego 

2. Plany finansowe PINB w latach 2009 -  2012 (I półrocze). 

W badanym okresie działalność Inspektoratu była finansowana wyłącznie ze środków 
pochodzących z budżetu państwa. Przyznane w latach 2009-2011 środki finansowe 
odpowiednio w wysokości 429 tys. zł, 428,8 tys. zł oraz 482,5 tys. zł, PINB wykorzystał 
w  100%. Z przyznanych na rok 2012 środków wynoszących 463 tys. zł, do końca czerwca 
wykorzystano 243,5 tys. zł (52%).   
Stwierdzono, że tylko w 2009 r. plan pierwotny wynoszący 437.215 zł został zmniejszony do 
kwoty 429,048 zł, tj. o 8.167 zł (zmniejszenia dokonał Wojewoda Warmińsko – Mazurski  
w drodze decyzji, bez podania w niej przyczyny zmniejszenia). W latach 2010 – 2011 ogólna 
wysokość środków pierwotnie planowanych nie ulegała zmianie (zmiany dotyczyły tylko 
przesunięć w ramach paragrafów).  
Zrealizowane wydatki w poszczególnych latach objętych kontrolą w porównaniu do roku 
poprzedniego były wyższe: w 2010 r. o 32,8 tys. zł (o 7,6 %), a w 2011 r. o 20,8 tys. zł  
(o 4,5 %). 
Pracownicy Inspektoratu zostali wyposażeni w sprzęt umożliwiający właściwą realizację 
zadań i obowiązków, m.in. w taki jak: dwa stacjonarne i pięć przenośnych komputerów, pięć 
drukarek, trzy kopiarki, pięć telefonów stacjonarnych, samochód osobowy oraz 
w odpowiednią  ilość biurek, krzeseł, szaf itp.   

(dowód: akta kontroli str. 48-75) 

Powiatowy Inspektor podał, że środki finansowe przekazywane dla Inspektoratu nie 
pozwalały  na wykonywanie w pełnym zakresie zadań określonych przepisami Prawa 
budowlanego. Niedobór środków oszacował na poziomie 10 % otrzymywanych środków (ok. 
45 tys. zł). Wskazał też, że dotychczasowe środki nie wystarczają m.in. na zakup materiałów 
biurowych, paliwa, wyposażenia w nowy sprzęt komputerowy, kserograficzny, drukarki oraz 
opłaty, a także uniemożliwią niezwłoczne podejmowanie działań wynikających z art. 69 ust. 1 
Prawa budowlanego, mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, na 
koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. 

 (dowód: akta kontroli str. 44-47) 
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3. Warunki lokalowe.  

W latach 2009-2012 (I półrocze) Inspektorat zajmował trzy pomieszczenia w budynku 
ul. Kosynierów Gdyńskich 42, a obecnie, tj. od 2 lipca 2012 r. - w czterech  pomieszczeniach  
o łącznej powierzchni 74,54 m2 w budynku Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Wojska Polskiego 

Poprzez zamianę siedziby Inspektorat pozyskał dodatkową powierzchnię 17,26 m2 
powierzchni biurowej, garaż oraz samodzielne pomieszczenie na archiwum  
o powierzchni 18 m2.  

(dowód: akta kontroli str. 76-81) 

W ocenie Powiatowego Inspektora, zmiana siedziby polepszyła warunki pracy Inspektoratu,  
a w dalszej perspektywie umożliwi pozyskanie dodatkowego pomieszczenia biurowego  
w bezpośrednim sąsiedztwie sekretariatu. 

(dowód: akta kontroli str. 44-47) 

4. Szkolenia pracowników. 

W okresie objętym kontrolą, Powiatowy Inspektor corocznie organizował dwa wewnętrzne 
szkolenia z zakresu przepisów Prawa budowlanego i warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki. W szkoleniach tych brali wszyscy pracownicy uczestniczący  
w kontrolach budów i obiektów budowlanych. W 2011 r. Powiatowy Inspektor wytypował 
trzech pracowników do udziału w szkoleniu dotyczącym zmian przepisów Prawa budowlanego 
i Kpa4 organizowanym przez WINB w Olsztynie oraz w szkoleniu dotyczącym postępowania 
administracyjnego, organizowanym przez Mazowieckie Centrum Edukacji Samorządowej. 
Ponadto Powiatowy Inspektor i jeden ze starszych inspektorów nadzoru budowalnego 
należący do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, uczestniczyli też corocznie w zorganizowanych przez te jednostki 
szkoleniach i seminariach.  
Na uwagę zasługuje przeprowadzenie przez Inspektorat pięciu szkoleń dla zarządców 
budynków mieszkalnych w Elblągu, dotyczących utrzymania budynków w należytym stanie 
technicznym oraz szkolenie dla osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie 
w zakresie kierowania robotami budowlanymi na terenie miasta. 

 (dowód: akta kontroli str. 82-85) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym 
obszarze, a zwłaszcza odpowiednie kwalifikacje pracowników, poprawę warunków lokalowych 
oraz właściwe wyposażenie Inspektoratu w sprzęt techniczny.  

Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy 

5. Przygotowanie planów pracy. 

W latach 2009-2012 Inspektorat sporządzał roczne plany pracy i plany kontroli. W planach 
pracy przypisano poszczególnym pracownikom Inspektoratu zadania kontrolne i niekontrolne, 
do których należało m.in.: opracowywanie analiz statystycznych i sprawozdań GUNB, GUS  
i ZUS, opracowywanie sprawozdań z wykonywania zadań kontrolno – inspekcyjnych,  
zbieranie i przekazywanie do WINB informacji o prowadzonych przez właścicieli lub 
zarządców „ocenach” obiektów budowlanych i wyrobów zawierających azbest, prowadzenie 
czynności kontrolno – inspekcyjnych, interwencje w sprawach skarg i wniosków. W planach 
tych określono też sposób ich realizacji oraz termin wykonania poszczególnych zadań 
(ciągłych lub okresowych). Planowane zadania kontrolno – inspekcyjne stanowiły ok. 30 % 
wszystkich zadań realizowanych przez PINB.     

                                                      
4
 Kpa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego  
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Ustalone na lata 2009-2012 plany kontroli przewidywały przeprowadzenie ogółem 325 
kontroli, w tym:  

– 102 kontrole obiektów w budowie,   
– 223 kontrole utrzymania różnego rodzaju obiektów budowlanych w należytym stanie 

technicznym (w tym 86 wielkopowierzchniowych, 22 socjalnych, 35  obiektów zakładów 
opieki zdrowotnej, 7 sportowych oraz 73 – innych obiektów).   

Przyjęcie do planów kontroli ww. obiektów wynikało m.in. z propozycji tematów wskazanych 
przez WINB w Olsztynie. W planach kontroli nie szacowano natomiast przewidywanej liczby 
kontroli obowiązkowych oraz kontroli realizowanych w ramach skarg i interwencji. 

Uwzględniając wielkość planowanych kontroli, w badanym okresie na jednego pracownika 
merytorycznego PINB przypadało w ciągu roku 27 kontroli.  

 (dowód: akta kontroli str. 86-103) 

6.  Realizacja planów pracy.  

W latach 2009 - 2011 Inspektorat przeprowadził łącznie 608 kontroli udokumentowanych  
protokółami, z czego:   
– 137 kontroli budów, w tym 72 kontrole planowane (100% ujętych w planie), 26 w wyniku 

interwencji i zgłoszeń osób trzecich (skargi), 8 w wyniku zgłoszeń urzędów i innych 
organów oraz 31 doraźnych z inicjatywy Inspektoratu. Planowane kontrole stanowiły 
52,6% wszystkich kontroli budów,  

– 293 kontrole utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym, w tym  
169 planowanych (100%), 57 w wyniku skarg, 21 w wyniku zgłoszeń urzędów i innych 
organów oraz 46 z inicjatywy nadzoru budowlanego (Inspektoratu, WINB i GINB). 
Planowane kontrole w tej grupie stanowiły 57,7% wszystkich kontroli,   

– 178 kontroli obowiązkowych, przeprowadzone w trybie art. 59a Prawa budowlanego na 
wezwanie inwestora, które poprzedzały wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego.  

W I półroczu 2012 r. wykonano ogółem 103 kontrole, z czego:  
– 20 dotyczyło kontroli budów, w tym 9 kontroli wg planu, 6 w wyniku skarg, 1 w wyniku 

zgłoszeń urzędów i innych organów oraz 4 z inicjatywy Inspektoratu. Planowane kontrole 
stanowiły 45% wszystkich kontroli budów,    

– 50 kontroli utrzymania obiektów budowlanych, w tym: 38 planowanych,  
5 w wyniku skarg, 1 ze zgłoszenia urzędów i innych organów oraz 6 z inicjatywy 
Inspektoratu. Planowane kontrole stanowiły 76% wszystkich kontroli utrzymanie obiektów,   

– 33 kontrole obowiązkowe, przeprowadzone w trybie art. 59a Prawa budowlanego na 
wezwanie inwestora, które poprzedzały wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego.  

W analizowanym okresie, Inspektorat przeprowadził wszystkie zaplanowane kontrole  
w zakresie obiektów i robót budowlanych5. Wzrosła natomiast liczba kontroli wykonywanych  
z inicjatywy Inspektoratu,  tj. z 12 w 2009 r. do 35 w 2011 r., a  w pozostałych przypadkach 
liczba kontroli nie odbiegała od lat poprzednich.  

(dowód: akta kontroli str. 64-67, 104-105) 

W okresie objętym kontrolą średnioroczna liczba czynności administracyjno-biurowych oraz 
działalności orzeczniczej w Inspektoracie przedstawiała się na podobnym poziomie. 

                                                      
5
 O pełne przeprowadzanie zaplanowanych kontroli realizowanych obiektów budowlanych oraz utrzymania wybudowanych 

obiektów, NIK wnioskowała do Powiatowego Inspektora w związku z kontrolą P/05/106 – „Funkcjonowanie nadzoru 

budowlanego w latach 2003-2005”, przeprowadzoną w Inspektoracie w II półroczu 2005 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Corocznie analizowano ok. 2600 pism przychodzących do Inspektoratu, sporządzano  
i wysyłano 860 różnego rodzaju pism oraz wydawano od 113 do 139 decyzji i 25-38 
postanowień. Ustalono, że na jednego pracownika wykonującego czynności kontrolne 
przypadało w ciągu roku ok. 68 kontroli oraz ok. 287 czynności biurowych dotyczących m.in.: 
sporządzania sprawozdań, przygotowywania i opracowywania pism, postanowień i decyzji, 
sprawdzania dokumentacji projektowej. 
              (dowód: akta kontroli str. 106) 

Według Powiatowego Inspektora, zaangażowanie pracowników organu nadzoru przy 
kontrolach stanowiło około 30% czasu pracy, a pozostały czas przeznaczany jest na 
czynności administracyjne. Podejmowanie kontroli doraźnych wynikało z bieżących potrzeb 
oraz z zapewnienia skuteczniejszego nadzoru budowlanego.   
Powiatowy Inspektor podał również, że w latach 2009-2012 analiza efektywności 
wykorzystania czasu pracy nie była wykonywana, z uwagi na nieobecność niektórych 
pracowników (urlopy macierzyńskie, zdarzenia losowe) i zatrudnianie na ich miejsce osób 
pozyskanych z Urzędu Pracy, które wymagały przygotowania do realizacji zadań z zakresu 
nadzoru budowlanego.  

(dowód: akta kontroli str. 44-47) 

Inspektorat sporządzał w okresach półrocznych sprawozdania z działalności nadzoru 
budowlanego, które przesyłał do WINB. W dokumentach tych podawano dane statystycznie 
dotyczące m.in. liczby: kontroli budów i obiektów budowlanych, wydanych decyzji  
i postanowień, wniesionych skarg i wniosków na rozstrzygnięcia administracyjne lub  
o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz odwołań i zażaleń. Elementem 
sprawozdania było też zestawienie liczby przeprowadzonych kontroli, w trakcie których 
badano bezpieczeństwo i ochronę zdrowia („BIOZ”), stwierdzonych przypadków 
nieprzestrzegania planu BIOZ, a także liczby wystawionych mandatów karnych.    

 (dowód: akta kontroli str. 106-110) 

W badanym okresie Inspektorat sporządzał wymagane sprawozdania statystyczne GUS, tj. 
 B-06 (miesięczne) wykaz inwestorów, którzy oddali w użytkowanie budynki mieszkalne), B-07 
(kwartalne) o budynkach niemieszkalnych i mieszkaniach w tych budynkach oddanych do 
użytkowanie oraz B-08 (roczne) o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania 
i domach letniskowych.      
Zgodnie z wymogami prawa, Inspektorat sporządził również sprawozdanie RB-BZ-2 
z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym za I półrocze 2012 r. określając 
w nim: 
– cel działania PINB, polegający na zapewnieniu przestrzegania przepisów prawa 

budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych, zapewnieniu bezpiecznej realizacji 
budowy i robót budowlanych oraz bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, 

– miernik wykonania celu, ustalony, jako liczba wykonanych kontroli w stosunku do 
wszystkich prowadzonych budów oraz liczba wydanych decyzji do liczby 
przeprowadzonych kontroli. 

W ww. sprawozdaniu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. wskazano kwotowe 
wykonanie budżetu zadaniowego w zakresie kontroli w wysokości 93,4 tys. zł, co stanowiło 
38% wydatków wynoszących w tym okresie 243,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 107-110) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Inspektoratu w badanym obszarze. 
Ocena ta wynika m.in. z pełnej realizacji planów oraz z podejmowania z własnej inicjatywy 
kontroli doraźnych, nie wynikających ze złożonych skarg i interwencji.  

Ocena cząstkowa 
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Kontrole obiektów i robót budowlanych oraz stosowania 
wyrobów budowlanych 

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

W latach 2009 –2012 r. (I półrocze) PINB przeprowadził ogółem 711 kontroli (planowych  
i pozaplanowych), w tym: 157 kontroli budów, 343 utrzymania obiektów, 211 kontroli 
obowiązkowych. Zakres kontroli obejmował prawidłowość i zgodność prowadzonych robót,  
z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, prawidłowość 
wykonywania (podczas realizacji robót) samodzielnych funkcji technicznych przez uprawnione 
osoby, terminowość opracowania oraz zakres i formę planu bioz (bezpieczeństwo i ochrona 
zdrowia) i przestrzeganie jego ustaleń, a także legalność użytkowania i utrzymania obiektów 
budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz realizację zaleceń pokontrolnych. 
W toku kontroli sprawdzano m.in. jakość wykonywanych robót oraz dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie do stosowania wbudowanych wyrobów budowlanych, a także przyjmowano 
oświadczenia kierowników budowy o jakości wbudowanych materiałów. 

           (dowód: akta kontroli str. 64-67, 104-105, 107-110, 114) 

W okresie objętym kontrolą Inspektorat uczestniczył w 12 ogólnopolskich akcjach 
koordynowanych przez GUNB i WINB, które dotyczyły: 
– kontroli: domów pomocy społecznej (sprawa z 2009 r.), śniegu zalegającego na dachach 

obiektów wielkopowierzchniowych (2010 r. i 2011 r.), utrzymania budynków socjalnych, 
hoteli pracowniczych (2011 r. i 2012 r.), imprez masowych (2011 r.),  

– przekazywania informacji o: samowolach budowlanych (2010 r.), zniszczeniach w wyniku 
złych warunków atmosferycznych (porywiste wiatry, burze, huragany – 2010 r.), obiektach 
budowlanych strefy kibica (2012 r.), 

– monitorowania i raportowania o: powodziach i podtopieniach (2010 r.), uszkodzeniach 
w wyniku intensywnych opadów deszczu i silnych wiatrów (2011 r.). 

Inspektorat we wszystkich przypadkach udzielał zainteresowanym informacji o wynikach 
kontroli oraz prowadzonego monitoringu.    

(dowód: akta kontroli str. 111-113, 116-124) 

Pracownicy Inspektoratu posiadali upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego, wydane przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego. W upoważnieniu zawarte były 
dane określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 
2002 r. w sprawie nadania pracownikom organu nadzoru budowlanego upoważnień do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego6.  

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami określonymi w art. 93 Prawa budowlanego 
(dotyczyło głównie pkt 4 oraz 6), Inspektorat w badanym okresie, nałożył ogółem 
79 mandatów na łączną kwotę 27.400 zł. Ich wysokość wynosiła się od 100 do 500 zł 
 i uzależniona była od rodzaju wykroczenia (PINB nie posiadał taryfikatora wysokości kar, 
natomiast maksymalną wysokość grzywny w postępowaniu mandatowym stosował w oparciu 
o art. 96 § 1 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia7). Do dnia 31 sierpnia 
2012 r. zostało zapłaconych 66 mandatów na kwotę 21.200 zł, zaś w stosunku do pozostałych 
13 mandatów na kwotę 3.500 zł wystawiono tytuły wykonawcze.  

                                                      
6
 Dz. U. Nr 174, poz. 1423 

7
 Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 
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Rozliczenia z pokwitowań mandatów karnych kredytowych Inspektorat, przekazywał 
Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu w dniu nałożenia mandatu, stosownie do 
postanowień § 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 
mandatowych8,  

PINB posiadał wydruki zaksięgowania przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki 
mandatów oraz informacje o skuteczności egzekwowania kar nałożonych przez Inspektorat 
(egzekucję kar prowadził wojewoda). W przedmiotowych wydrukach wskazywano czy mandat 
został rozliczony, czy też wystawiano tytuł wykonawczy.  

 (dowód: akta kontroli str. 114-115, 181-186) 

8. Kontrole doraźne. 

W badanym okresie PINB przeprowadził łącznie 87 kontroli doraźnych, w tym 35 dotyczących 
obiektów w budowie oraz 52 - obiektów budowlanych w użytkowaniu. Przeprowadzenie tych 
kontroli budów wynikało z własnego rozpoznania Inspektoratu podczas przeprowadzanych 
m.in. kontroli planowych. Zakres kontroli doraźnych budów obejmował m.in. sprawdzanie: 
prawidłowości ogrodzenia, umieszczenia tablicy informacyjnej, prowadzenia dziennika 
budowy, planu bioz, uprawnień kierownika budowy i jego przynależność do izby samorządu 
zawodowego, poprawności i zgodność prowadzonych robót z zatwierdzonym projektem 
budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowę.  

Kontrole doraźne w zakresie utrzymania we właściwym stanie technicznym obiektów 
budowlanych były przeprowadzane z własnej inicjatywy PINB (działania prewencyjne) oraz 
w ramach ogólnopolskich kontroli zarządzonych przez GUNB i WINB. Ich zakres obejmował 
m.in.:  

– książki obiektu budowlanego w zakresie: daty jej założenia, upoważnień osób do 
dokonywania wpisów, wypełnienia obowiązku przeprowadzenia okresowych kontroli stanu 
technicznego obiektu zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego,  

– decyzje lub postanowienia dotyczące użytkowanego obiektu oraz stan ich realizacji, 
– stan techniczny i estetyczny obiektu (art. 61), 
– dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 104-105, 125) 

9. Liczba realizowanych w latach 2009 – 2012 (I półrocze) robót 
budowlanych. 

PINB posiadał informację o liczbie realizowanych robót budowalnych objętych decyzjami  
o pozwoleniu na budowę.  

Zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 Prawa budowlanego, w PINB prowadzono ewidencję 
przekazywanych mu przez organy architektoniczno – budowlanej decyzji, postanowień  
i zgłoszeń, a także ewidencję rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych 
oraz ewidencję zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. 
Ewidencja spełniała wymogi § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.  
w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych9, gdyż prowadzona była z podziałem na obiekty 
budowlane takie jak: budynki, budowle, drogi, obiekty mostowe, rurociągi, przewody, linie  

                                                      
8
 Dz. U. z 1994 r. Nr 131, poz. 663 ze zm. 

9
 Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1130 
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i sieci oraz inne obiekty budowlane. Zgodnie z § 2 i § 3 powyższego rozporządzenia, 
ewidencja ta prowadzona była w formie księgi formatu A-4, w której strony były 
ponumerowane i zabezpieczone przed usunięciem lub wymianą, a wpisy dokonywano według 
kolejności wystąpienia zdarzenia. 

W ewidencjach nie wypełniano jednak wszystkich kolumn wymaganych ww. rozporządzeniem, 
tj. nie wypełniano (we wszystkich rejestrach) kolumny "Symbol podzbioru PKOB",  
a w rejestrach dróg i obiektów budowlanych niewymienionych w § 1 pkt 1-5 - kolumny „Dane 
techniczne”. Powiatowy Inspektor podał, że wynikało to z nagromadzenia dokumentów 
w poprzedniej siedzibie (brak samodzielnego archiwum).  

W latach 2009 – 2012 (I półrocze), Inspektorat m.in. dzięki prowadzonym ewidencjom 
posiadał informacje o ilości realizowanych robót budowlanych objętych decyzjami  
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót. Nie korzystał ze zdjęć lotniczych do 
wykrywania samowoli budowlanych, korzystał natomiast z informacji znajdujących się  
w zasobach Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Elblągu.   

(dowód: akta kontroli str. 44-47, 116-124)  

10.  Zawiadomienia o rozpoczęciu robót.  

Badanie dokumentacji 55 postępowań administracyjnych dotyczących wydanych decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie (spośród 211 pozwoleń wydanych w badanym okresie) 

wykazało, że: 

• W jednym przypadku inwestor nie zawiadomił Inspektoratu o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia robót budowlanych. Dotyczyło to inwestycji realizowanej przez Elbląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w zakresie rozbudowy i przebudowy stacji 

uzdatniania wody wraz o obiektami towarzyszącymi (decyzja o pozwoleniu na budowę  

z dnia 3 października 2007 r.). Dopiero w toku kontroli obowiązkowej przeprowadzonej 

przez Inspektorat w czerwcu 2010 r. w związku z wnioskiem Inwestora z dnia 31 maja 

2010 r., o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, przedłożył on na żądanie 

Inspektora PINB kopię wcześniej sporządzonego zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia 

robót budowlanych.  

• W pozostałych 54 przypadkach do zawiadomień o terminie rozpoczęcia robót, inwestorzy 

dołączali wymagane art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane dokumenty, tj. m.in. 

oświadczenia kierownika budowy, zaświadczenie  wydane przez właściwą izbę 

samorządu zawodowego o wpisie w drodze decyzji do centralnego rejestru oraz BIOZ.  

(dowód: akta kontroli str. 116-124) 

11.  Kontrole sprawdzające.  

W badanym okresie Inspektorat przeprowadził dwie kontrole sprawdzające, tj.: 

• W 2011 r. w Zespole Szkół Nr 1, w zakresie utrzymania obiektu w należytym stanie 
technicznym (obiekt wielkopowierzchniowy), którą przeprowadzono w toku zajęć 
szkolnych, a następnie w okresie przygotowania szkoły do wypoczynku letniego dzieci  
i młodzieży. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

• W 2012 r. dotyczyła obiektu w budowie (rozbudowa dwóch garaży zlokalizowanych obok 
siebie przy ul. Poprzecznej 28), w związku z decyzją Nr 55/2012 z dnia 21.05.2012 r. 
nakazującą rozbiórkę rozbudowanej części garaży. Kontrola sprawdzająca wykazała, że 
rozbiórka nie została dokonana. 

Inspektorat nie przeprowadził natomiast kontroli sprawdzających w odniesieniu do wydanych 
w latach 2009 – 2012 (I półrocze) 74 decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektów 
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budowlanych, w których wskazano warunki oraz nałożono obowiązki, jakie inwestor powinien 
wykonać, przed rozpoczęciem użytkowania obiektu w całości.  

Odnotowania wymaga przy tym, że na potrzebę przeprowadzania kontroli sprawdzających 
NIK wnioskowała do Powiatowego Inspektora w wystąpieniu pokontrolnym z 15 października 
2007 r., w związku z kontrolą przeprowadzoną w Inspektoracie w 2007 r.10  

 (dowód: akta kontroli str. 125) 

Powiatowy Inspektor podał, że z uwagi na braki czasowe i kadrowe, Inspektorat dokonywał 
sprawdzenia nałożonych obowiązków w innych sposób niż kontrole sprawdzające, tj. m.in. 
poprzez uzyskanie informacji telefonicznej zobowiązanego, lub przyjęcie od niego 
oświadczenia.  

 (dowód: akta kontroli str. 44-47) 

12.  Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

W latach 2009-2012 (I półrocze) Inspektorat wydał ogółem 211 decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektów budowlanych.  

Badanie 55 wniosków inwestorów o uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektów 
budowlanych wykazało, że Inspektorat:  

• Egzekwował złożenia wraz z wnioskiem, dokumentów określonych w art. 57 ust. 1 Prawa 
budowlanego, tj. m.in.: dołączenia oryginału dziennika budowy, oświadczenia kierownika 
budowy, oświadczenia o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, protokołów 
badań i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną i powykonawczą oraz pozostałe 
dokumenty określone w art. 57 ust. 2 i 3 ww. ustawy. Inspektorat tylko w jednym 
przypadku wnosił o uzupełnienie dokumentów załączonych do wniosku. 

• Przeprowadził we wszystkich badanych przypadkach kontrolę obowiązkową na terenie 
budowy, przestrzegając 21 dniowego terminu jej przeprowadzenia od dnia złożenia 
wniosku, a także zawiadamiał inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania  
o terminie jej przeprowadzenia. Inwestorzy uczestniczyli w obowiązkowej kontroli  
w wyznaczonym terminie, a protokoły z kontroli sporządzono wg wzoru określonego 
Ministra Infrastruktury 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej 
kontroli11. We wszystkich protokołach, z obowiązkowej kontroli, osoby przeprowadzające 
kontrolę sprawdzały zgodność obiektów budowlanych z projektem architektoniczno – 
budowlanym w zakresie parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, 
wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji oraz zgodności obiektu budowlanego 
z projektem. 

.       (dowód: akta kontroli str. 31-32, 116-124, 174) 

W latach 2009 – 2011 do Inspektoratu wpłynęło łącznie 197 decyzji o pozwoleniu na budowę 
obiektów zaliczanych do kategorii XXVI (m.in. sieci energetyczne, gazowe, ciepłownicze, 
wodociągowe, kanalizacyjne). Stwierdzono, że w trzech przypadkach zobowiązano inwestora 
do uzyskania decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu, a w pozostałych 194 decyzjach 
nałożono obowiązek zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót.  

Spośród 170 zawiadomień inwestora o rozpoczęciu robót budowlanych, które wpłynęły do 
Inspektoratu do czasu kontroli NIK, w 138 przypadkach zawiadomiono o zakończeniu robót, 
dla których wydano dwie decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, a w 136 przypadkach 
przyjęto zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. W przypadku pozostałych 

                                                      
10

 Kontrola P/07/160 – „Sprawowanie nadzoru budowlanego w zakresie budowy i użytkowania dużych obiektów budowlanych 

użyteczności publicznej oraz zespołów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w latach 2005 – 2007 (I kwartał)” 
11

 Dz. U. Nr 132, poz. 1231 
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31 inwestycji, których rozpoczęcie zgłoszono do PINB, do czasu kontroli NIK inwestorzy nie 
zgłosili jeszcze zakończenia robót. Z rozeznania Inspektoratu dokonanego na wniosek NIK, 
wynika że w 14 przypadkach inwestorzy prowadzili jeszcze roboty budowlane. Dotyczyło to 
inwestycji realizowanych przez Urząd Miejski w Elblągu (10 inwestycji) i Elbląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (4 inwestycje). W pozostałych 17 
przypadkach Inspektorat na dzień 18.09.2012 r. nie posiadał natomiast informacji  
o zakończeniu inwestycji. W związku z powyższym, NIK w trybie art. 12 ust 3 ustawie z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli12, zleciła Powiatowemu Inspektorowi 
przeprowadzenie kontroli doraźnej odnośnie  omawianych 17 inwestycji (3 rozpoczęte  
w 2009 r., 9 – w 2009 r. i 5 w 2011 r.)      

 (dowód: akta kontroli str. 159-173) 

Z otrzymanej od Powiatowego Inspektora informacji o wynikach przeprowadzonej kontroli 
doraźnej 17 ww. inwestycji wynika, że w dwóch przypadkach stwierdzono użytkowanie 
obiektów (sieci wodociągowych z przyłączami), bez wymaganego zawiadomienia PINB 
o zakończeniu ich budowy. W związku z tymi ustaleniami Inspektorat podjął czynności 
administracyjne w celu nałożenia tym inwestorom sankcji wynikających z art. 57 ust. 7 Prawa 
budowlanego, której przewidywana wysokość wyniesie ok. 80 tys. zł. W pozostałych 15 
przypadkach nie stwierdzono użytkowania obiektów przed zgłoszeniem o zakończeniu ich 
budowy.    

(dowód: akta kontroli str. 181) 

13.  Egzekwowanie kar wymierzonych w trakcie obowiązkowej kontroli. 

Kontrola NIK wykazała, że we wszystkich 211 przypadkach przeprowadzonych w badanym 
okresie kontroli obowiązkowych nie stwierdzono w trakcie ich przeprowadzania 
nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59 a ust. 2 Prawa budowlanego. Z tych 
też względów nie wystąpiły sytuacje do nałożenia przez PINB kar, o których mowa w art. 59f 
Prawa budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 116-124, 175, 177) 

14. Katastrofy budowlane.  

W badanym okresie, na terenie miasta Elbląg miały miejsce dwie katastrofy budowlane, tj.:  
– w dniu 3 styczniu 2011 r. zniszczeniu uległa część konstrukcji dwuspadowego dachu 

budynku gospodarczego, w wyniku nadmiernego obciążenia śniegiem,  
– w dniu 9 kwietniu 2012 r. całkowitemu zniszczeniu uległy trzy garaże w zabudowie 

szeregowej, w wyniku wybuchu gazu w zbiorniku samochodowym spowodowanego 
robotami spawalniczymi.  

Inspektorat niezwłocznie, tj. tego samego dnia, w którym wydarzyła się dana katastrofa 
powołał komisję do zbadania jej przyczyn i okoliczności oraz poinformował o zdarzeniu WINB  
i GINB.  
Po zakończeniu prac komisji, w obu przypadkach PINB nie wydał jednak decyzji, o której 
mowa w art. 78 Prawa budowlanego, określającej zakres i termin wykonania niezbędnych 
robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu do czasu wykonania 
robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego. Stwierdzono, że przypadku 
zniszczonego budynku, jego właściciel poinformował w dniu 12.01.2011 r. Inspektorat, że 
wystąpił do Urzędu Miejskiego w Elblągu o rozbiórkę obiektu, którą wykonano.   

(dowód: akta kontroli str. 176) 
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Powiatowy Inspektor podał, że nie wydano decyzji w trybie art. 78 Prawa budowlanego, 
bowiem w przypadku garaży uporządkowano teren po akcji ratowniczej, a w przypadku 
budynku gospodarczego zarządca obiektu złożył wniosek o jego rozbiórkę - sprawy były 
rozwiązane pozytywnie.   

(dowód: akta kontroli str. 157-168) 

15.  Bazy danych o liczbie obiektów budowlanych.  

Inspektorat posiada bazę danych o wszystkich obiektach budowlanych podlegających 
kontrolom okresowym raz lub dwa razy w roku (49 obiektów wielkopowierzchniowych).  
Prowadził też rejestry: wszystkich wydawanych pozwoleń na budowę, zgłoszeń  
o rozpoczynanych budowach, zgłoszeń o oddawanych do użytku obiektach budowlanych, 
dzienników budowy i rozbiórki dla przypadków wznowienia robót budowlanych oraz rejestry 
wydanych decyzji, w tym m.in.: zezwalających na użytkowanie obiektu lub ich odmowie, 
nakazujących wykonanie dodatkowych robót lub dokumentacji (opinii, ekspertyz, projektów) 
doprowadzających obiekt do stanu zgodnego z prawem, na wznowienie robót budowlanych, 
nakazujących usunięcie nieprawidłowości w użytkowaniu budynków. Informacje zawarte  
w bazie danych służyły m.in. do ustalania planów kontroli budów w poszczególnych latach.  

 (dowód: akta kontroli str. 116-124) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność PINB w badanym obszarze. Ustalono bowiem, że Inspektorat terminowo 
wykonywał kontrole obowiązkowe i wydawał decyzje o pozwoleniu na użytkowanie, prowadził 
rejestry umożliwiające zbieranie informacji i danych z obszaru funkcjonowania Prawa 
budowlanego, co roku zwiększał liczbę przeprowadzanych kontroli doraźnych.  
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast:  

– nieujmowania w ewidencji niektórych danych wymaganych rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, 

– zbyt małej liczby przeprowadzanych kontroli sprawdzających wykonania obowiązków 
nałożonych w wydanych decyzjach warunkowych i nakazujących usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości, 

– niewydania decyzji, po zakończeniu prac komisji badającej przyczyny katastrofy 
budowlanej, określającej zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu 
uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu do czasu wykonania robót 
doprowadzających obiekt do stanu właściwego.  

Postępowania administracyjne, nakładanie kar i ustalania opłat 
legalizacyjnych. 

16. Terminowość prowadzenia postępowań administracyjnych.  

W Inspektoracie prowadzony jest rejestr skarg, w którym w latach 2009 - 2012 (I półrocze)  
odnotowano 127, spośród których 51 (40,2%) Inspektorat załatwił w ciągu jednego miesiąca, 
31 (24,4%) w okresie od ponad jednego do dwóch miesięcy, 43 (33,9%) w okresie od ponad 2 
do 12 miesięcy, a  2 skargi (1,5%) - powyżej jednego roku (odpowiednio 399 dni i 430 dni). 

W myśl art. 237 Kpa, organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez 
zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.  

Szczegółowe badanie dokumentacji dotyczącej 40 skarg (31,5% ich ogółu) wykazało, że w 37 
przypadkach, zgodnie z art. 237 § 3  Kpa, Inspektorat udzielił odpowiedzi skarżącym, 
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w jednym dopiero w toku kontroli NIK (po 430 dniach od dnia złożenia skargi), a w dwóch nie 
udzielono takiej odpowiedzi (skargi wpłynęły w dniu 20.10.2009 r. oraz w dniu 11.10.2010 r.).      
Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że nieprzekazanie skarżącym odpowiedzi, pomimo 
rozstrzygnięcia sprawy wynikało  z przeoczenia tego obowiązku.  

(dowód: akta kontroli str. 157-158) 

Badania 40 skarg wykazały, że do najczęściej występujących przyczyn nieterminowego 
załatwiania skarg należało m.in.:  
– złożoność rozpatrywanych spraw np.: ustalanie własności nieruchomości, ustalanie 

warunków technicznych, żądanie przedstawienia ekspertyz i ocen technicznych, żądanie 
przedłożenia książek obiektu budowlanego i protokołów z kontroli okresowych, 

– złożone i długotrwałe procedury formalno-prawne wynikające z przepisów prawa 
polegające m.in. na: uprawomocnieniu się wydanych decyzji i postanowień, udzieleniu 
czasu na stawienie się zainteresowanych na rozprawy administracyjne, zawiadomienia 
zainteresowanych o terminie kontroli lub wizji lokalnej organu nadzoru budowlanego na 
miejscu. 

 (dowód: akta kontroli str. 126-147, 177) 

W badanym okresie Inspektorat rozpatrzył ogółem 2402 sprawy, z czego 568 spraw 
zakończonych zostało wydaniem decyzji oraz postanowień. Dotyczyło to: 450 decyzji oraz 118  
postanowień, od których złożono odpowiednio 28 odwołań i jedno zażalenie.   

Stwierdzono, że zachowany został termin załatwienia ww. spraw bez zbędnej zwłoki, tj. nie 
później niż w ciągu jednego miesiąca, a spraw szczególnie skomplikowanych, nie później niż 
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku pięciu decyzji (dwie 
w 2011 r. i trzy w I półroczu 2012 r.), wydano je po upływie ponad dwóch do sześciu miesięcy. 
Spowodowane to było koniecznością uzupełnienia dokumentów przez strony postępowania  
w procedurze administracyjnej, o czym były one powiadamiane.  

Dokonane w toku kontroli NIK badania dokumentacji dotyczącej wydania przez Inspektorat 55 
decyzji zezwalających na użytkowanie obiektów budowlanych wykazały, że w 54 przypadkach 
decyzje te wydano w okresie od 1 do 21 dni od dnia złożenia wniosku, a w jednym przypadku  
wydano ją po upływie 38 dni, co było spowodowane uzupełnieniem przez inwestora 
wszystkich wymaganych dokumentów.  

(dowód: akta kontroli str. 116-124, 148-155, 174, 177) 

 
W okresie objętym kontrolą liczba rozpatrywanych odwołań, zażaleń i skarg wynosiła ogółem 
156 spraw, z których 103 sprawy (66%) były zasadne. Ustalono, że 26 złożonych odwołań 
od decyzji (93% ogółu odwołań), 76 skarg (60%) oraz zażalenie (100%) było zasadnych.  

(dowód: akta kontroli str. 156) 

Stwierdzono przypadki załatwiania skarg po upływie jednego miesiąca oraz nieinformowania 
podmiotów składających skargi o sposobie ich załatwienia.  

17.  Rozbiórki obiektów budowlanych.  

W badanym okresie Inspektorat wydał trzy decyzje dotyczące rozbiórki samowolnie 
postawionych lub rozbudowanych garaży na terenie miasta Elbląga, z których jedna została 
wykonana (rozebrano jeden z garaży).  
W przypadku jednego garażu, Inspektorat w marcu 2007 r. wydał postanowienie o nałożeniu 
opłaty legalizacyjnej w kwocie 25,0 tys. zł, z siedmiodniowym terminem jej zapłaty. W związku 
z tym, że opłaty tej nie uiszczono, PINB decyzją z lipca 2009 r. nakazał rozebrać część 
nadbudowanego i rozbudowanego garażu. W omawianym przypadku, PINB posiada wyrok 
WSA w Olsztynie z grudnia 2009 r. oddalający skargę osoby zobowiązanej do rozbiórki części 
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garażu. W maju 2010 r. PINB dokonał wizji w terenie, ustalając, że obiekt nie został 
rozebrany. Do dnia kontroli NIK Inspektorat nie podejmował jednak żadnych czynności 
w sprawie rozbiórki rozbudowanego garażu. W dniu 13.09.2012 r. przeprowadzono kolejną 
wizję lokalną, która wykazała, że obiekt nadal nie został rozebrany. W związku z powyższym, 
PINB pismem z dnia 14.09.2012 r. poinformował Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu, 
że posiada wyrok Sądu Administracyjnego o podtrzymaniu decyzji o rozbiórce 
nadbudowanego i rozbudowanego garażu i wnosił o rozpatrzenie możliwości zrealizowania 
nakazu przez ten Zarząd, przy uwzględnianiu korekty umowy dzierżawy. W piśmie tym 
wskazano, że właścicielem garażu jest osoba w podeszłym wieku, a jej sytuacja materialna 
utrudnia wykonanie decyzji.  
W drugim przypadku, Inspektorat w dniu 20.08.2012 r. dokonał wizji lokalnej ustalając, że 
właściciel nie wykonał rozbiórki garażu, nałożonej decyzją 21.05.2012 r. (decyzja 
uprawomocniła się 23.06.2012 r.). Pismem z dnia 06.09.2012 r. poinformował właściciela 
garażu, że w przypadku nie wykonania rozbiórki w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma 
zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.  

(dowód: akta kontroli str. 178-180) 

Niepodjęcie skutecznych działań celem wykonania wydanej decyzji dotyczącej  rozbiórki 
samowolnie rozbudowanego garażu. 

18.  Nielegalne użytkowanie obiektów budowlanych. 

W okresie objętym kontrolą, na terenie miasta Elbląga, Inspektorat nie stwierdził przypadków 
przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez zawiadomienia  
o zakończeniu budowy lub wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie  
z przepisem art. 54 i 55 ustawy Prawo budowlane. W związku z powyższym nie zachodziła 
potrzeba wymierzania kar za użytkowanie obiektów bez zawiadomienia zakończenia budowy 
lub wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.   

 (dowód: akta kontroli str. 114-115, 181-186) 

19.  Kontrola wewnętrzna.  

W latach 2009 – 2012 (I półrocze) w Inspektoracie nie przeprowadzono kontroli wewnętrznej 
lub audytu w zakresie objętym kontrolą NIK.  
W PINB nie zostały określone zasady i plany kontroli wewnętrznej oraz nie poddawano 
kontroli/audytowi poprawności funkcjonowania procedur i postępowań związanych z badaną 
tematyką.  
Powiatowy Inspektor podał, że nie przeprowadzono kontroli wewnętrznych lub audytu z uwagi 
na zaangażowanie sił i środków w sprawy objęte zakresem kompetencji organu nadzoru 
budowlanego (brak czasu). Przeprowadzenie audytu wymaga pozyskania środków 
finansowych, których Inspektorat nie posiadał. 

 (dowód: akta kontroli str. 44-47) 

Zarządzeniem Powiatowego Inspektora Nr 1/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. wprowadzono 
w Inspektoracie procedury kontroli zarządczej.  

W 2010 r. WINB przeprowadził w Inspektoracie kontrolę obejmującą zagadnienia dotyczące 
sprawowania przez PINB nadzoru nad obiektami wielkopowierzchniowych, przestrzegania 
przepisów dotyczących planów „BIOZ”, skuteczności Inspektoratu i zasadności jego działania. 
WINB działalność Inspektoratu ocenił pozytywnie z uwagami (zaleceniami) dotyczącymi m.in.:  
–  stosowania sankcji, o których mowa w art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane, w stosunku 

do osób odpowiedzialnych, a niespełniających obowiązku wynikającego z przepisu art. 62 
ust. 1 ww. ustawy (tj. osób, które nie przekazują zawiadomień, lub nie stosują się do 
przepisu o bezzwłocznym przekazywaniu zawiadomienia), 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego  



15 
 

– prowadzenia systematycznych kontroli sprawdzających prawidłowość realizacji 
obowiązków, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, 

– sprawdzania w toku kontroli PINB m.in. czy inwestor wywiązał się z obowiązku 
zawiadomienia organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 
umieszczenia na budowie ogłoszenia dotyczącego bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia oraz weryfikacji uprawnień kierownika do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie z określonym terminem ważności w dniu kontroli, 

– przestrzeganie przepisów Kpa w zakresie: terminowości załatwiania spraw, wydawania 
decyzji umarzających postępowanie w oparciu art. 105 Kpa, przyjmowania i rozpatrywania 
skarg i wniosków (załatwianie skarg bez zbędnej zwłoki, zawiadamiania skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi). 

Powiatowy Inspektor w odpowiedzi udzielonej WINB (pismo z 07.04.2010 r.) poinformował, że 
przyjął do realizacji zalecenia, przedstawiając sposób ich realizacji. I tak w przypadku jednego 
obiektu budowlanego zakończono sprawę poprzez wydanie decyzji o umorzeniu 
postępowania; przy rozpatrywaniu skarg i wniosków będą stosowane przepisy Kpa oraz 
rozporządzenie z dnia 08.01.2002 r. Rady Ministrów w sprawie rozpatrywania skarg  
i wniosków, a w sprawie jednej skargi udzielono odpowiedzi o sposobie jej załatwienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 187) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność PINB w badanym obszarze, mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, które polegały m.in. na: 

− załatwieniu 45 skarg, tj. 35% ich ogółu w termine po upływie ponad dwóch miesiący, 

− nieudzieleniu trzem skarżącym odpowiedzi wymaganej art. 237 Kpa, 

− niewyegzekwowaniu wydanej decyzji w sprawie rozbiórki.  

IV. Uwagi i wnioski 

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 
Kontroli wnosi o: 

1) ujmowanie w prowadzonych w Inspektoracie ewidencjach wszystkich informacji 
wymaganych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.  

2) przeprowadzanie kontroli sprawdzających wykonania warunków i obowiązków nałożonych 
w wydanych decyzjach i postanowieniach.   

3) przestrzeganie obowiązku wydawania decyzji wymaganych art. 78 Prawa budowlanego 
po zakończeniu prac komisji powołanych do badania katastrof. 

4) podjęcie działań organizacyjnych w celu wyeliminowania nieterminowego załatwiania 
skarg oraz informowanie podmiotów składających skargi, o sposobie załatwienia sprawy, 
na zasadach określonych w Kpa.  

5) zakończenie postępowania wynikającego z prawomocnej decyzji nr 43/2009  
z 08.07.2009 r. w sprawie rozbiórki.  

6) poinformowanie o ostatecznych rezultatach podjętych przez Inspektorat działań 
dotyczących dwóch przypadków użytkowania sieci wodociągowej bez wymaganego 
zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych. 
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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 zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w 
Olsztynie. 

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

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

 

Olsztyn, dnia 15 października 2012 r. 

 

Dyrektor  

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

Antoni Stupiński 
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