
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPO-4101-16-01/2012 
P/12/079 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE  

POKONTROLNE 



 

 1 

 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

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

Jednostka prze-
prowadzająca kontrolę  

Delegatura NIK w Poznaniu. 

Kontroler Krzysztof Płoszewski, główny specjalista kontroli państwowej,  

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 82301 z dnia 12 lipca 2012 r.  

Jednostka kon-
trolowana 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu, 

ul. Wrocławska 255, 63-800 Gostyń.  

Kierownik jed-
nostki kontrolowanej 

Michał Szumiński, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gostyniu. 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 pozytywnie, mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 
Gostyniu (nazywany dalej PINB lub Inspektorat). 

Inspektorat realizował zadania i obowiązki w zakresie nadzoru budowlanego 
na terenie powiatu gostyńskiego. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w 
szczególności: braku aktualizacji regulaminu organizacyjnego, niesporządzania w 
formie pisemnej planu pracy, co powodowało, że niektóre obszary działalności 
PINB nie były realizowane, zaniechaniu sporządzania protokółów z kontroli 
doraźnych, braku pełnego nadzoru nad wypełnianiem przez właścicieli budynków 
o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów o 
powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 obowiązku okresowych badań, 
nieprzestrzegania terminów prowadzenia postępowań administracyjnych, 
niesprawdzeniu realizacji wszystkich decyzji o rozbiórce obiektów budowlanych, co 

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

na. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby 
prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzu-
pełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
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skutkowało przekazywaniem nadrzędnym organom nierzetelnych informacji o 
realizacji rozbiórek tych obiektów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Przygotowanie organizacyjne i kadrowe Inspektoratu 

1. Dostosowanie organizacyjne do realizacji zadań 

1.1. Struktura organizacyjna 

Obowiązujący w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego regulamin 
organizacyjny, wprowadzony został na podstawie ustawy z dnia 13 października 
1998 r. – Przepisy wprowadzajace ustawy reformujące administrację publiczną 
(Dz U Nr 133, poz. 872 ze zm.) do stosowania Zarządzeniem nr 7/2007 
Powiatowego Inspektora z dnia 11 października 2006 r., ustalał swoim zakresem 
jedynie ogólne ustawowe zadania i obowiązki przewidziane w przepisach ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). 
W obowiązującym regulaminie organizacyjnym Inspektoratu nie ujęto zadań 
wynikających z art. 83 ustawy Prawo budowlane.  

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Inspektoratu powinien 
określić Powiatowy Inspektor w regulaminie organizacyjnym na podstawie art. 86 
ust. 4 Prawo budowlane. 

W sporządzonym przez Powiatowego Inspektora Programie Działania 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego powiatu ziemskiego w Gostyniu 
z dnia 4 stycznia 2008 r., określono szczegółowo zadania Inspektoratu wynikające 
z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane. W omawianym Programie… podano, że 
podstawą prawną działania PINB jest regulamin organizacyjny PINB, a tymczasem 
takiego zapisu nie było w regulaminie organizacyjnym przyjętym dnia 11 
października 2006 r.  

[Dowód: akta kontroli, str. 5-10, 47-51] 

Powiatowy Inspektor w udzielonym w toku kontroli wyjaśnieniu zobowiązał się 
do wprowadzenia Programu Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego do regulaminu oraganizacycjnego PINB. 

[Dowód: akta kontroli, str. 63, 64] 

Według regulaminu organizacyjnego w skład Inspektoratu oprócz 
Powiatowego Inspektora wchodzą wieloosobowe lub jednoosobowe komórki do 
spraw: (1) inspekcji, (2) organizacyjno-administracyjnych oraz (3) finnasowo-
księgowo-kadrowych. Struktura organizacyjna wprawdzie była dostosowana do 
realizacji  zadań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo 
budowlane, jednak żaden z pracowników nie posiadał wykształcenia prawniczego. 

[Dowód: akta kontroli, str. 5-10] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że niestety nie jest możliwe w takim wymiarze 
czasu pracy zatrudnić osobę z wykształceniem prawniczym i do tego znającej 
zawiłości Prawa budowlanego. Do kwietnia 2012 roku Inspektorat korzystał z usług 
prawnika na zasadzie pracy zleconej w stosunku do trudnych i zawiłych spraw. Ze 
względu na stan środków finansowych inspektoratu w paragrafie 4300 tj. zakup 
usług pozostałych i przekroczenia 50% stanu środków już w maju br. nie jest 
możliwe dalsze zatrudnienie prawnika. W takiej sytuacji orzecznictwo nadzoru 
budowlanego prowadzone jest we własnym zakresie. 

[Dowód: akta kontroli, str. 93-94] 
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego 
inspektora (pracownik merytoryczny zajmujący się sprawami prowadzenia kontroli 
obiektów budowlanych i robót budowlanych, w tym osoba zatrudniona na etacie 
Powiatowego Inspektora) w 2012 (I półrocze) w Inspektoracie wynosiło 4 303,24 zł 
i w porównaniu do 2009 r. było wyższe o 510,60 zł, tj. o 13,5%, a bez 
uwzględniania etatu Powiatowego Inspektora, przeciętne wynagrodzenie 
inspektora wyniosło w I półroczu 2012 r. 3 826,32 zł i w porównaniu do 2009 r. 
było wyższe o 592,36 zł, tj. o 18,3%. Według danych Urzędu Statystycznego 
przecietne wynagrodzenie w województwie wielkopolskim wyniosło w I kwartale 
2012 r. – 3.424 zł. 

[Dowód: akta kontroli, str. 32] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku aktualizacji obowiązującego 
regulaminu organizacyjnego, ponieważ nie uwzględniał szczegółowego zakresu 
zadań Inspektoratu określonego w przepisach ustawy Prawo budowlane, a 
przywołany przepis jego ustanowienia jest nieprawidłowy.  

1.2. Zatrudnienie w Inspektoracie 

Liczba pracowników zatrudnionych w 2009 r. wynosiła średnio pięciu 
pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty - 4,5, a w I półroczu 2012 r. średnio 
sześciu pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty – 4,5. Średnio w badanym 
okresie liczba pracowników przeprowadzających kontrole budów i obiektów 
budowlanych wynosiła trzy osoby. Liczba pracowników zajmujących się kontrolą 
budów i obiektów budowlanych wynosiła średnio w 2009 r. trzy osoby, a w I 
półroczu 2012 r. trzy osoby, tj. w okresie objętym kontrola nie nastąpiła zmiana.  

[Dowód: akta kontroli, str. 33-35] 

Osoby zatrudnione na stanowiskach merytorycznych zajmujacych się 
sprawami prowadzenia kontroli obiektów budowlanych i robót budowlanych 
posiadały wykształcenie średnie (dwie osoby) lub wyższe techniczne (jedna 
osoba) w zakresie budowlanym. Pracownicy merytoryczni posiadali uprawnienia 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownicwie upoważniające 
do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

Dla każdego z pracowników merytorycznych zatrudnionych w PINB 
opracowano indywidualne szczegółowe zakresy czynności, w których określono 
ich obowiązki wynikające z ustawy Prawo budowlane oraz określono czynności 
wykonywane w Inspektoracie. Do wspólnych głównych zadań do realizacji na 
stanowiskach merytorycznych należało: (1) przygotowanie kontroli 
(zawiadomienie, przygotowanie dokumentów pobranych z archiwum, ustalenie 
zakresu kontroli itp.), (2) kontrola w terenie (dojazd, wyjaśnienie sprawy, wywiad, 
przesłuchanie ewentualnych świadków, protokół z czynności), opracowanie 
wyników kontroli, tj. analiza protokołów i innych danych uzyskanych w terenie, (3) 
przygotowanie ewentualnych postanowień względnie decyzji administracyjnych, 
uporządkowanie, archiwizacja sprawy). Wynienione wyżej trzy zadania według 
prowadzonych szacunków Powiatowego Inspektora zajmowały ok. 80% czasu 
pracowników merytorych wykonujacych kontrole. 

Jedna osoba zatrudniona na stanowisku inspektora i wykonujaca kontrole 
uzyskała pozwolenie na dodatkową pracę dydaktyczną w technikum budowlanym. 
Z tego tytułu zatrudnienie tego pracownika wynosiło w PINB – 0,8 etatu. 

Jedna osoba dokonująca weryfikacji zawiadomień dotyczących rozpoczęcia i 
zakończenia budów i prowadząca ewidecje budów rozpoczynanych i oddawanych 
do użytkowania obiektów budowlanych, posiadała wykształcenie średnie 
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techniczne budowlane. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku głównej księgowej 
(0,2 etatu) oraz referenta ds. administracyjnych (0,5 etatu) posiadali wykształcenie 
wyższe z zakresu finansów i księgowości. 

[Dowód: akta kontroli, str. 36, 52-56, 65, 66, 149] 
W sierpniu 2009 r., w związku z wejściem w życie w marcu 2009 r. ustawy z 

dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz U Nr 227, poz. 1505 ze zm.), 
pracownicy PINB zostali poddani okresowej ocenie pracowniczej dokonanej na 
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w 
sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków 
korpusu służby cywilnej (Dz U Nr 74, poz. 633). W wyniku prowadzonego 
postępowania dokonano ocen wszystkich pracowników zatrudnionych w 
Inspektoracie. Ponownej ocenie zostałi poddani wszyscy pracownicy PINB w 
kwietniu 2011 r. 

[Dowód: akta kontroli, str. 96] 
Na koniec czerwca 2012 r. zaplanowana liczba pracowników zatrudnionych w 

inspektoracie nie została osiągnięta. Obsada etatów została zrealizowana w 96%, 
podczas gdy wykorzystanie środków finansowych na płace wyniosło 100%. 
Powiatowy Inspektor wskazał, że największym problemem jest zapewnienie stałej 
obsługi prawnej oraz niewystarczajaca ilość szkoleń z zakresu ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1071 ze zm.), nazywanej dalej ustawą KPA i orzecznictwa administracyjnego 
w zakresie obowiązującego prawa budowlanego. 

[Dowód: akta kontroli, str. 30-31, 33-35, 66-67, 93-94] 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat w PINB (pracownicy 
obsługi, inspektorzy i Powiatowy Inspektor) w I półroczu 2012 wynosiło 4032,95 zł i 
w porównaniu do 2009 r. było wyzsze o 439,98 zł, tj. o 12,2%. 

[Dowód: akta kontroli, str. 32] 

NIK nie wnosi uwag w powyższym zakresie. 

2. Plan finansowy PINB w latach 2009-2012 (I półrocze) 

Plan finansowy na 2009 r., ustalony w kwocie 370 tys. zł, po zmianach 
dokonanych w ciagu roku wyniósł 311,4 tys. zł (spadek o 15,8%), został wykonany 
w wysokości 310,7 tys. zł, co stanowiło 99,8% wykonania planu po zmianach. 

Plan finansowy na 2010 r., ustalony w kwocie 310,0 tys. zł (w ciągu roku nie 
było zwiększenia i zmniejszenia budżetu), został wykonany w wysokości 309,7 tys. 
zł, co stanowiło 99,8% wykonania planu po zmianach. 

W porównaniu do roku 2009 zrealizowane wydatki w 2010 r. były niższe o 
1,7 tys. zł, tj. o 0,6%. 

Plan finansowy na 2011 r., ustalony w kwocie 317,0 tys. zł,  po zmianach 
dokonanych w ciagu roku wyniósł 332,0 tys. zł (wzrost o 4,7%), został wykonany w 
wysokości 331,7 tys. zł, co stanowiło 99,9% wykonania planu po zmianach. 

W porównaniu do roku 2010 zrealizowane wydatki w 2011 r. były wyższe o 
22,0 tys. zł, tj. o 7,1%. 

Plan finansowy na 2012 r., ustalony w kwocie 344 tys. zł, (do 30 czerwca 
2012 r. nie było zwiększenia i zmniejszenia budżetu), został wykonany do 30 
czerwca 2012 r. w wysokości 161,1 tys. zł, co stanowiło 53,2% wykonania planu 
rocznego po zmianach. 

W okresie objetym kontrolą PINB nie był wspomagany finansowo przez 
samorząd powiatowy lub przez inne instytucje. 

[Dowód: akta kontroli, str. 11-31] 
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Wysokość środków finansowych przewidzianych w planie finansowym na lata 
2009- 2012 (I półrocze) zapewniała prawidłową realizację zadań w kontrolowanym 
zakresie.  

W sprawie zapewnienia pełnej i prawidłowej realizacji zadań przez 
Inspektorat w kontrolowanym zakresie Powiadtowy Inspektor w wyjasnieniu podał, 
że środki finansowe w latach 2009 - 2011 zapewniały prawidłowe funkcjonowanie 
inspektoratu natomiast  środki  przyznane na  2012 rok i przeznaczone na obsługę 
Inspektoratu powodują niedowład finansowy już na półrocze 2012. Nie uzyskanie 
dodatkowych środków do końca 2012 r. spowoduje trudną sytuację finansową 
inspektoratu uniemożliwiającą uregulowanie kilku zobowiązań przy max. 
oszczędności  zakupów chociażby art. biurowych. 

[Dowód: akta kontroli, str. 93-94] 
Inspektorat zawarł w dniu 4 stycznia 2000 r. umowę ze Starostą Gostyńskim 

na partycypację w kosztach utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez PINB, 
które obejmowały okresowe rozliczenia za zużycie energii elektrycznej, opłaty 
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz utrzymania czystości. 
Inspektorat nie ponsosił innych kosztów za wynajmowane pomieszczenia. 

[Dowód: akta kontroli, str. 57-59] 
Pracownicy Inspektoratu posiadali posiadali niezbędne wyposażenie 

zapewniajace wlaściwą realizację zadań i obowiązków. Ustalono, że Inspektorat 
wyposażony był w:  

• samochód osobowy marki  Daewoo Lanos 1.6 SX , rok produkcji 2000, 
• komputery przenośne 3 szt, 
• komputery stacjonarne 3 szt., 
• faks – jedno urządzenie, 
• urządzenie do kserowania i drukowania ,  2 szt.  
Pracownicy nie posiadali słuzbowych telefonów komórkowych. 

[Dowód: akta kontroli, str. 38] 

NIK nie wnosi uwag w powyższym zakresie. 

3. Warunki lokalowe  

Inspektorat miał zawartą w dniu 4 stycznia 2000 r. umowę ze Starostą 
Gostyńskim na wynajem i partycypację w kosztach utrzymania pomieszczeń 
zajmowanych przez PINB. Pomieszczenia zajmowane przez PINB obejmowały 
trzy pokoje biurowe o łącznej powierzchni 32,8 m2 oraz pomieszczenie do 
archiwizowania dokumentacji o powierzchni 20,8 m2. W kontrolowanym okresie nie 
było zmiany siedziby PINB. 

[Dowód: akta kontroli, str. 57-59] 
W sprawie zapewnienia odpowiednich pomieszczeń dla realizacji zadań przez 

Inspektorat w kontrolowanym zakresie, Powiatowy Inspektor w wyjasnieniu podał, 
że powierzchnia zajmowana przez Inspektorat nie jest wystarczająca. Uciążliwość 
szczególnie jest odczuwalna w lokalu obsługi interesantów biuro nr 9. Ten stan 
rzeczy nie pozwala zatrudnić kolejnej osoby dla prawidłowego funkcjonowania 
inspektoratu tj. orzecznika - praktycznie na cały etat. Potrzebne kolejne biuro dla 
obsługi księgowej i orzecznika. 

[Dowód: akta kontroli, str. 93-94] 

NIK nie wnosi uwag w powyższym zakresie. 

4. Szkolenia pracowników 

Spośród trzech pracowników inspekcyjnych zatrudnionych w PINB, 
Powiatowy Inspektor uczestniczył tylko raz w roku w szkoleniach organizowanych 
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przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, które dotyczyły 
orzecznictwa, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, komentarzy do zmiany 
ustawy Prawo budowlane, jeden pracownik był delegowany na szkolenie w 2012 r. 
zorganizowane przez firmę Zawistowski nt. Postępowania egzekucyjnego o 
chrakterze niepieniężnym i elementami ezekucji pieniężnej, trzeci pracownik nie 
uczestniczył w szkoleniach. 

Pracownik zatrudniony na stanowisku głównego księgowego uczestniczył w 
szkoleniach dotyczacych wydatków strukturalnych, planowania finansowego, 
prowadzenia ewidencji, sprawozdań, zmian w rachunkowości. Pracownik 
zatrudniony na stanowisku referenta odbył szkolenie w zakresie stosowania 
przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W szkoleniach wzięły udział 
cztery osoby, co stanowiło 67% wszystkich zatrudnionych w Inspektoracie. 

[Dowód: akta kontroli, str. 36-37] 

PINB nie posiadał planów szkoleń. Powiatowy Inspektor w wyjaśnieniu podał, 
że brak planu szkoleń wynika z braku odpowiednich środków finansowych. Oferty 
składane przez różne instytucje są bardzo kosztowne a miejsca szkoleń znacznie 
oddalone od siedziby PINB. W związku z tym ilość szkoleń dla pracowników była 
niewystarczająca. Niezbędne byłyby szkolenia z zakresu KPA i orzecznictwa 
administracyjnego w zakresie obowiązującego prawa budowlanego z 
uwzględnieniem problematyki występującej na terenie województwa lecz 
zainicjowane przez WWINB - nieodpłatnie.  

[Dowód: akta kontroli, str. 93-94] 

NIK nie wnosi uwag w powyższym zakresie. 

Mimo braku aktualizacji regulaminu organizacyjnego Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie przygotowanie organizacyjne i kadrowe Inspektoratu. Ponadto 
NIK nie wnosi uwag do przygotowania organizacyjnego i kadrowego Inspektoratu 
wykonującego zadania przy ograniczeniach lokalowych i kadrowych, polegających 
na braku stałej obsługi prawnej. 

Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy 

5. Przygotowanie planów pracy 

Według § 7 ust. 1 i 3 regulaminu organizacyjnego Inspektoratu pracownik za-
trudniony na stanowisku ds. inspekcji był zobowiązany opracować projekty planów 
inspekcji, które zgodnie z § 4 ust. 2 w/w regulaminu zatwierdza Powiatowy Inspek-
tor. Inspektorat nie opracowywał rocznych planów pracy, których podstawą przy-
gotowania byłyby dane i informacje uzyskane w wyniku działalności Inspektoratu. 

[Dowód: akta kontroli, str. 7-8] 
Powiatowy Inspektor w wyjaśnieniu podał, że brak rocznych planów pracy 

wynika ze specyfiki i wielowątkowości prowadzonych spraw, co powoduje duże 
błędy planistyczne. W związku z powyższym Inspektorat tworzył plany kwartalne.  

Inspektorat nie formułował wniosków wynikajacych ze sprawozdań w sprawie 
kierunków i zakresu działalności kontrolnej, ponieważ przy obecnej obsadzie per-
sonalnej i konieczności realizacji zadań statutowych, taka analiza przekraczała 
możliwości Inspektoratu. Czynności kontrolne nie ujawniły sytuacji powtarzalnych, 
rażącego naruszania prawa budowlanego, które wymuszałyby konieczność ukie-
runkowania i wzmożenia kontroli. 

[Dowód: akta kontroli, str. 63-66] 
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PINB kwartalnie opracowywał plany kontroli budów i obiektów budowlanych, 
w podziale na kontrole w okresach miesięcznych oraz gmin i miast powiatu go-
styńskiego. Ponadto w omawianym planie kontroli wskazywano na planowane: 

• kontrole przestrzegania i wypełniania obowiązków wynikających z przepi-
sów Prawa budowlanego przez uczestników procesu inwestycyjnego w 
miarę zgłaszanych potrzeb przez samorządy, 

• doradztwo w zakresie interpretacji przepisów znowelizowanego prawa 
budowlanego podczas kontroli budów, 

• współpracę z organami samorządowymi (Urząd Miejski w Gostyniu, Sta-
rostwo Powiatowe), 

• współdziałanie z innymi służbami (Straż Pożarna, Inspekcja Sanitarna, 
Inspekcja Pracy). 

W latach 2009-2012 (I połowa) roczne plany pracy przewidywały przeprowa-
dzenie 785 kontroli oraz kontrole (bez podania liczby) przestrzegania i wypełniania 
obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego przez uczestników 
procesu inwestycyjnego w miarę zgłaszanych potrzeb przez samorządy. Nie pla-
nowano odrębnie kontroli utrzymania obiektów budowlanych oraz kontroli z innego 
zakresu np. kontrole wynikające ze skarg. 

[Dowód: akta kontroli, str. 68-81] 
Uwzględniając liczbę pracowników w PINB zajmujących się kontrolą, tj. trzech 

osób, planowano, że jeden pracownik Inspektoratu wykonujący czynności kontrol-
ne przeprowadzi w ciągu roku średnio ok. 75 kontroli budów i obiektów budowla-
nych. 

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
brak planów rocznych, co powodowało, że niektóre obszary działalności PINB nie 
były realizowane. Przykładowo dopiero w toku kontroli NIK sprawdzono wykonanie 
decyzji PINB na rozbiórkę obiektów budowlanych (patrz punkt 17 niniejszego 
wystąpienia). Zaznaczyć należy, że w niektórych obszarach Inspektorat w 2012 r. 
przygotował plan weryfikacji danych związanych z rodzajami i liczbą obiektów 
budowanych o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych 
obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 użytkowanych na terenie 
działalności PINB, dla których nie wpłynęło zawiadomienie o przeprowadzonej 
kontroli okresowej. Ponadto podjęto działania weryfikujące osoby pełniące 
samodzielne funkcje techniczne, które dokonywały przeglądów oraz sporządzały 
protokoły kontrolne pod względem posiadanych uprawnień budowlanych (punkt 
nieniejszego 15 wystąpienia). 

6. Realizacja planów pracy 

Powiatowy Inspektor w okresach półrocznych i rocznych składał Wojewódz-
kiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego sprawozdania z działalności nadzoru 
budowlanego na terenie powiatu gostyńskiego. Ujednolicone sprawozdanie w for-
mie tabelarycznej zawierało następujące informacje:  

- o liczbie zrealizowanych przez PINB kontroli oraz o liczbie kontroli innych orga-
nów, 

- w ramach realizowanego orzecznictwa i skarg informacje o: (-) liczbie wydanych 
decyzji i postanowień, (-) liczbie wniesionych skarg na rozstrzygnięcie ad-
ministracyjne organu, (-) liczbie wniesionych wniosków o wszczęcie postę-
powania administracyjnego, odwołań, i zażaleń, (-) liczbie decyzji i posta-
nowień uchylonych lub uznanych za nieważne przez GINB, (-) liczbie decy-
zji uchylonych lub uznanych za nieważne przez Sądy, (-) liczba wniesio-
nych skarg i wniosków obywateli określonych w dziale VIII ustawy KPA, (-) 
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liczba rozpatrzonych skarg i wniosków obywateli określonych w dziale VIII 
KPA,  

- dotyczące postępowania egzekucyjnego, które zawierało informacje o liczbie 
wszczętych i zakończonych postępowań, 

- o ilości wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej, 
- o ilości zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa. 

W kontrolowanym okresie zrealizowano 775 kontroli, co stanowiło 98,7% 
wszystkich zaplanowanych kontroli. 

PINB ograniczył się wyłącznie do podejmowania kontroli obowiązkowych oraz 
kontroli budów, w niewielkim stopniu kontroli utrzymania obiektów i wynikających z 
interwencji albo zgłoszeń od osób trzecich. Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że sytu-
acja taka wymuszona jest dużym skomplikowaniem i różnorodnością poszczegól-
nych spraw, w których często jest wiele wątków i wiele stron postępowania admi-
nistracyjnego, co pochłania dużą część czasu pracowniczego. PINB prowadził i 
prowadzi w terenie kontrole doraźne, przy okazji poruszania się w terenie, co zo-
staje odnotowane w dziennikach budów. 

[Dowód: akta kontroli, str. 60-62, 65-67, 82, 88-89] 

Sprawozdania z działalności Inspektoratu nie były przekazywane Staroście 
Powiatu Gostyńskiego, ponieważ jak podał Powiatowy Inspektor w wyjaśnieniu ta-
kich sprawozdań Starosta nie żądał. 

[Dowód: akta kontroli, str. 65-66] 

Powiatowy Inspektor sporządzał i przekazywał poprzez Wojewódzki Inspekto-
rat Nadzoru Budowlanego Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego półroczne 
sprawozdania: 

• GUNB-1 „Obiekty budowlane przekazane do użytkowania”, w którym in-
formował o liczbie i rodzajach obiektów przekazanych do użytkowania na 
podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz na podstawie po-
zwolenia na użytkowanie (w tym legalizacja), 

• GUNB-2 „Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych”, w których informował 
m.in. o decyzjach nakazujących rozbiórkę w podziale na samowole budow-
lane, prowadzenia budów niezgodnie z warunkami pozwolenia oraz nie-
właściwego utrzymania obiektów, wszczętych postępowaniach z tego tytułu 
oraz wykonanych rozbiórkach. 

Sprawozdania te były sporządzane przez Inspektorat w terminie od 1 do 8 dni 
po upływie półrocza, którego dotyczyły. 

[Dowód: akta kontroli, str. 101-114] 

Ustalono, że w Inspektoracie w kontrolowanym okresie nie odnotowano zna-
czących zmian liczby czynności administracyjno-biurowych oraz działalności 
orzeczniczej. Wprawdzie nastąpił wzrost ilości korespondencji przychodzącej i wy-
chodzącej z inspektoratu w I półroczu 2012 r. w porównaniu z 2009 r. o 14 %, lecz 
w przypadku liczby decyzji i postanowień wydanych przez PINB w badanym w I 
połowie 2012 r. odnotowano spadek o 14% w porównaniu z 2009 r.  

[Dowód: akta kontroli, str. 60-62, 67, 82, 127] 

Zakres informacji podawany w sprawozdaniach i planach kontroli był 
nieporównywalny i trudno było ustalić wykonanie planu. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze, 
mimo stwierdzenia nieprawidłowści polegających na niesporządzaniu rocznych 
(okresowych) planów pracy. Ponadto zakres informacji podawany w 
sprawozdaniach i planach kontroli był nieporównywalny i trudno było ustalić 
wykonanie planu kontroli, ponieważ nie ujmował wszystkich głównych ustawowych 
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zadań PINB. Brak pisemnie sporządzonego planu pracy Inspektoratu powodował, 
że niektóre obszary działalności PINB nie były realizowane, np. dopiero w toku 
kontroli NIK sprawdzono wykonanie decyzji Powiatowego Inspektora na rozbiórkę 
obiektów budowlanych. 

Kontrole obiektów i robót budowlanych  

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

W okresie 2009 –2012 r. (I półrocze) PINB przeprowadził ogółem 775 kontroli, 
w tym 295 kontroli obowiązkowych, tj. 38,1%, 156 kontroli budów, tj. 20,1%, 146 
kontroli utrzymania obiektów, tj. 18,8%, w wyniku zgłaszanych samowoli budowla-
nych i postępowania naprawczego wykonano 90 kontroli, tj. 11,6% przeprowadzo-
nych ogółem. Kontroli wcześniej nieplanowanych, a wynikających z reakcji na za-
obserwowane przez PINB prace budowlane na terenie powiatu gostyńskiego, wo-
bec których istniało podejrzenie naruszenia prawa wykonano 88, tj. 11,4% prze-
prowadzonych ogółem kontroli. Ze zgłoszeń organów i urzędów przeprowadzono 8 
kontroli, tj. 1,3% przeprowadzonych ogółem. W omawianych okresie według pro-
wadzonej przez PINB ewidencji liczba 156 kontroli budów w porównaniu z liczbą 
zgłoszonych budów (2623) wyniosła 5,8%, a do zakończonych w tym okresie bu-
dów (1061) – 7,1%. Dla rozpoczętych budów budynków wskaźnik ten (156 kontroli 
budów) wyniósł dla rozpoczętych budów budynków (1525) – 10,2%, a dla zakoń-
czonych (1061) – 14,7%. 

[Dowód: akta kontroli, str. 60-62, 83, 88-92, 198-199]  
Do kontroli postępowań administracyjnych wytypowano 30 obiektów budow-

lanych, dla których inwestorzy złożyli zawiadomienia o zakończeniu budowy. 
Stwierdzono, że w 10 przypadkach PINB przeprowadził kontrole w trakcie budowy. 
W trakcie tych kontroli sprawdzano m.in. wykonywanie realizacji robót samodziel-
nych funkcji technicznych przez uprawnione osoby, stosowanie podczas realizacji 
robót budowlanych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu, terminowość 
opracowania, zakres i formę planu bioz (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) pod-
czas wykonywania robót oraz przestrzeganie jego ustaleń, legalność użytkowania 
oraz utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym. 

[Dowód: akta kontroli, str. 173]  
PINB brał udział w ogólnopolskich kontrolach inicjowanych przez Główny 

Urząd Nadzoru Budowlanego i Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
które dotyczyły prawidłowości utrzymania obiektów oświatowych, domów pomocy 
społecznej i hoteli pracowniczych. Powiatowy Inspektor w wyjaśnieniu podał, że 
PINB brał udział w takich kontrolach nie jako uczestnik ogólnopolskich kontroli, a 
jako kontrolujący te obiekty na terenie własnego powiatu z inicjatywy GUNB i 
WINB. Rezultaty przedmiotowych kontroli wypadły pozytywnie i nie wymagały na-
kładania kar na administratorów lub właścicieli. 

[Dowód: akta kontroli, str. 169, 170] 
Powiatowy Inspektor działając na obszarze 810,26 km2. wystawił w kontrolo-

wanym okresie ogółem 58 mandatów na łączną kwotę 13,4 tys. zł. Inspektorat nie 
pozyskiwał informacji o realizacji zapłaconych kar określonych w art. 93 ustawy 
Prawo budowlane. Powiatowy Inspektor w wyjaśnieniu podał, że brak takiej infor-
macji wynika z faktu, że PNIB nie jest wierzycielem ani egzekutorem. Dochody z 
mandatów karnych kierowane są na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.  

Z informacji uzyskanej od Wojewody Wielkopolskiego dla NIK wynika, że 
wszystkie mandaty wymierzone przez PINB zostały zapłacone. 

[Dowód: akta kontroli, str. 39-43, 63-64, 158-167]  

Opis stanu 
faktycznego 



 

10 

PINB 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 mandatowych (Dz U z 1994 r. Nr 131, poz. 
663 ze zm.) nie rzadziej niż raz w miesiącu, sporządzał zbiorczą informację doty-
czącą liczby otrzymanych i wykorzystanych bloczków mandatowych oraz nałożo-
nych i uiszczonych grzywien i jeden egzemplarz tej informacji przedstawiał Woje-
wodzie Wielkopolskiemu w celu dokonania rozliczenia. Nie stwierdzono opóźnienia 
w przesyłaniu rozliczeń mandatów do Wojewody.  

W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie było dwóch pracowników posia-
dających upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za 
wykroczenia określone art. 93 ustawy Prawo budowlane.  

[Dowód: akta kontroli, str. 46] 

NIK nie wnosi uwag w powyższym zakresie. 

8. Kontrole doraźne 

Liczba kontroli doraźnych stanowiła 11,4% (88 kontroli) wszystkich kontroli 
przeprowadzonych przez PINB w kontrolowanym okresie. Najczęstszym powodem 
ich przeprowadzenia było podejrzenie naruszenia przepisów ustawy Prawo bu-
dowlane. 

W wyjaśnieniu Powiatowy Inspektor podał, że kontrole doraźne wynikały z 
obserwacji prowadzonych przez inspektorów PINB widocznych w terenie prowa-
dzonych prac budowlanych, wobec których istniało podejrzenie naruszenia przepi-
sów Prawa budowlanego. 

Zgodnie z art. 36 i 52 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 
rządowej (Dz U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) ustalenia dokonane w trakcie kontroli 
oraz oceny opisuje się w projekcie wystąpienia pokontrolnego lub w sprawozdaniu 
z kontroli, który przekazuje się kierownikowi jednostki kontrolowanej.  

PINB wykonując kontrole doraźne, nie sporządzał z nich protokółu kontroli lub 
sprawozdania z kontroli, dokonując jedynie wpisu o kontroli do dzienników budów. 
Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że w analizowanym okresie przeprowadzonych zo-
stało 88 kontroli doraźnych tzw. rutynowych, które nie były planowane, zaś realiza-
cja następowała sukcesywnie przy okazji objazdu terenu oraz w sytuacjach inter-
wencyjnych. Przedmiotowe kontrole obejmowały zasadniczo całość tematyczną 
związaną z prawidłowością przebiegu procesu inwestycyjnego oraz bezpieczeń-
stwem prowadzonych robót budowlanych. Z kontroli nie sporządzano protokołu ze 
względu na częstą nieobecność inwestora lub kierownika budowy oraz ze względu 
na dublowanie czynności administracyjnych. Pobyty na budowie i ewentualne 
ustalenia oraz zalecenia pokontrolne zostały wyartykułowane każdorazowo wpi-
sem w dziennik budowy, stanowiący oficjalny dokument służący rejestracji prze-
biegu robót budowlanych. W sytuacji braku rażącego naruszenia prawa nie wdra-
żano postępowania administracyjnego. Ewentualne niedociągnięcia kończyły się 
pouczeniem lub nałożeniem grzywny. W związku ze zwróceniem uwagi na powyż-
szy fakt przez kontrolera NIK zobowiązuję się do udokumentowywania wszelkich 
kontroli na budowie w formie protokołu kontroli. 

[Dowód: akta kontroli, str. 66, 89, 141, 142] 

Inspektorzy PINB nie sporządzali protokółu kontroli lub sprawozdania z 
kontroli doraźnej, co naruszało przepis art. 36 i 52 ustawy o kontroli w 
administracji rządowej.  
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9. Liczba realizowanych robót budowlanych 

Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowla-
nych była prowadzona w sposób zgodny z zasadami określonymi w rozporządze-
niu z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz U Nr 
129, poz. 1130).  

Ewidencja prowadzona była w formie księgi formatu A-4. W ewidencji ujmo-
wano wszystkie otrzymane decyzje o pozwoleniu na budowę. Nie stwierdzono wy-
stępowania niewypełnionych pustych wierszy, nadawania decyzjom jednakowych 
numerów, niezachowanie chronologicznej numeracji. Wypełnione i zakończone 
tomy ewidencji były przechowywane przez jednego pracownika PINB, który przyj-
mował wnioski o rozpoczynanych budowach. W zakończonych tomach ewidencji 
strony były ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący przed ich 
usunięciem lub wymianą. 

Odrębnie poszczególne tomy ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych były prowadzone dla: 

• budynków, zgodnie załącznikiem nr 1 do omawianego rozporządzenia; 
• budowli, zgodnie z załącznikiem nr 2 do omawianego rozporządzenia; 
• dróg, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia; 
• obiektów mostowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do omawianego rozpo-

rządzenia; 
• rurociągów, przewodów, linii i sieci, zgodnie z załącznikiem nr 5 do oma-

wianego rozporządzenia; 
• innych obiektów budowlanych, niewymienionych, zgodnie z załącznikiem 

nr 6 do omawianego rozporządzenia. 
Na podstawie nadanych numerów w ewidencji rozpoczynanych i oddawanych 

do użytkowania obiektów budowlanych, założone były teczki rozpoczynanych i od-
dawanych do użytkowania obiektów budowlanych, w których umieszczano m.in. 
decyzje, postanowienia i zgłoszenia, o których jest mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo budowlane, tj. kopie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z projek-
tem budowlanym, kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z 
przepisów ustawy Prawo budowlane. W wyniku zgłaszanych rozpoczynanych i od-
dawanych do użytkowania obiektów budowlanych w PINB utworzono rejestr osób, 
które posiadają uprawnienia budowlane. Rejestr ten obejmował 556 osób, a w 
okresie objętym kontrolą do rejestru dopisano w 2009 r. – 63 osoby, w 2010 r. – 29 
osób, w I półroczu 2011 r. – 5 osób. Powiatowy Inspektor analizował zgłoszenia 
inwestora o zamierzonym rozpoczęciu robót budowlanych pod kątem kompletności 
przedłożenia wymaganych dokumentów. Z dokumentacji gromadzonej w PINB 
wynika, że Powiatowy Inspektor nie wszczynał postępowania administracyjnego 
zmierzającego do usunięcia wad w przedkładanych decyzjach o pozwoleniu na 
budowę otrzymanych od organu administracji architektoniczno-budowlanego. 

Ponadto PINB prowadził równolegle do ewidencji w formie papierowej księgi, 
od połowy 2010 r. ewidencję rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiek-
tów budowlanych w formie elektronicznej w użytkowanym programie ESTIMA-
PINB przeznaczonym do obsługi działań Inspektoratu, w tym ewidencji postano-
wień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane 
(opis programu patrz punkt 15 niniejszego wystąpienia). 

[Dowód: akta kontroli, str. 90-92,  67, 119, 178] 

Opis prowadzonych ewidencji o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 
pkt 3 ustawy Prawo budowlane przedstawiono punkcie 15 niniejszego wystąpienia.  
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PINB nie wykorzystywał informacji ze zdjęć lotniczych do wykrywania samo-
woli budowlanych, ponieważ jak Powiatowy Inspektor wyjaśnił do tej pory nie było 
potrzeby orzekając o samowoli budowlanej uzyskiwać danych dowodowych ze 
zdjęć lotniczych 

[Dowód: akta kontroli, str. 169-170] 

W ewidencji PINB rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych w roku 2009, są znaczące dysproporcje liczby obiektów budowla-
nych rozpoczynanych w porównaniu z liczbą obiektów zakończonych. W roku tym 
odnotowano:  

• 459 rozpoczętych budów budynków, a zakończonych było 312, tj. 68,0%, 
• 56 rozpoczętych budów budowli, a zakończonych było 55, tj. 98,2%,  
• 54 rozpoczętych budów rurociągów, przewodów, linii i sieci, a zakończonych 

było 42, tj. 82,1%,  
• 4 rozpoczętych budów dróg, a zakończona była 1, tj. 25,0%. 

Podobne dysproporcje wystąpiły w innych latach i tak łącznie za okres lat 
2009-2012 (I półrocze) różnica pomiędzy rozpoczynanymi i kończonymi budowami 
przedstawiała się następująco: 

• 1525 rozpoczętych budów budynków, a zakończonych było 1061, tj. 69,6%, 
• 148 rozpoczętych budów budowli, a zakończonych było 138, tj. 93,2%,  
• 173 rozpoczętych budów rurociągów, przewodów, linii i sieci, a zakończonych 

było 142, tj. 82,1%,  
• 22 rozpoczętych budów dróg, a zakończonych było 11, tj. 50,0%,  
• 825 rozpoczętych innych obiektów budowlanych, a zakończonych było 828, 

tj.100,4%. 
Powiatowy Inspektor wyjasnił, że duża dysproporcja pomiędzy liczbą budów 

rozpoczętych a zakończonych w roku 2009 roku, która w zasadzie utrzymuje się w 
latach kolejnych wynika z kilku uwarunkowań (1) zgłoszenie rozpoczęcia budowy 
w konkretnej dacie często jest tylko zabiegiem formalnym umożliwiającym 
pobranie dziennika budowy, natomiast budowa fizycznie kontynuowana jest 
znacznie później i zgodnie z art. 37 ustawy Prawo budowlane często realizowana  
przez kilka a nawet kilkanaście lat, (2) część zgłoszonych budów nie będzie nigdy 
zakończonych ze względu na podjęcie decyzji przez  inwestora o rezygnacji (z 
różnych przyczyn) z budowy w ogóle względnie z kontynuacji budowy już 
rozpoczętej. W takich sytuacjach wygasa pozwolenie na budowę a kontynuacja 
inwestycji w takich warunkach traktowana jest jako samowola budowlana. PINB 
nie jest o takich faktach informowany - brak podstawy prawnej do takiego żądania, 
(3) istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre inwestycje są ukończone, jednak z 
niewiadomych przyczyn brak rejestracji formalnego zakończenia, co możliwe jest 
do ustalenia tylko poprzez podjęcie czynności kontrolnych bezpośrednio na terenie 
budowy. 

Znając realia pracy Inspektoratu związane z obsadą personalną zamierzam w 
planach pracy na rok 2013, a konkretnie w I kwartale 2013 roku przewidzieć, 
metodą losową, kontrole znacznej liczby inwestycji, które widnieją w ewidencji jako 
rozpoczęte i nie zakończone w realnym terminie. W stosunku do ujawnionych 
zaniedbań wyciągnięte zostaną wnioski administracyjne i karne stosownie do 
obowiązujących przepisów wynikających z ustawy Prawo budowlane. 

 [Dowód: akta kontroli, str. 90-92, 198-199] 

W przypadku braku zgłoszenia o oddaniu do użytkowania obiektu 
budowlanego, Inspektorat nie sprawdzał oddania do użytkowania obiektów 
budowlanych, mimo wcześniejszego zgłoszenia o rozpoczęciu ich budowy. Jest to 
niedopełnienie obowiązku określonego przepisem art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy 
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Prawo budowlane. Dla 5 kontroli doraźnych dla obiektów budowlanych, których 
budowę rozpoczęto w 2008 r., stwierdzono nieprawidłowości w dwóch obiektach 
budowlanych (patrz punkt) 12 niniejszego wystąpienia pokontrolnego 

10. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót 

Kontrola 30 postępowań administracyjnych wykazała, że we wszystkich przy-
padkach inwestorzy wywiązali się z obowiązku zawiadomienia organu nadzoru 
budowlanego o rozpoczęciu robót budowlanych na przynajmniej 7 dni przed roz-
poczęciem robót budowlanych. Inwestorzy zawiadamiali o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych, na które posiadali wymagane pozwolenie na bu-
dowę oraz przedkładali wymagane dokumenty określone w art. 41 ust. 4 ustawy 
Prawo budowlane. Osoby wymienione w zawiadomieniu o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót posiadały uprawnienia w odpowiedniej specjalności i były wpi-
sane w drodze decyzji do centralnego rejestru oraz posiadały zaświadczenie wy-
dane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem 
ważności. 

Dane dotyczące postępowań dotyczących zawiadomień o rozpoczęciu budo-
wy, załączonych do nich dokumentów były gromadzone w PINB w formie papiero-
wej oraz od połowy 2010 r, wprowadzane były dodatkowo w wersji elektronicznej 
do programu ESTIMA-PINB (patrz punkt 15 niniejszego wystąpienia). 

[Dowód: akta kontroli, str. 130-140, 175] 

NIK nie wnosi uwag do poprawności postępowań dotyczących zawiadomień 
o rozpoczęciu budowy. 

11. Kontrole sprawdzające 

Przepis art. 84a ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego stanowi, że organy nadzoru 
budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego sprawdzają 
wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na 
podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane.  

Kontrole sprawdzające typowano uwzględniając możliwość wystąpienia za-
grożenia w stosunku do osób trzecich w związku z lokalizacją inwestycji, z uwagi 
na wielkość i rangę przedsięwzięcia, wydłużający się okres realizacji, brak tablic 
informacyjnych i właściwych zabezpieczeń terenu budowy. 

Spośród kontroli postępowań administracyjnych dla 30 obiektów budowla-
nych, dla których inwestorzy złożyli zawiadomienia o zakończeniu budowy, stwier-
dzono, że w 10 przypadkach PINB przeprowadził kontrole w trakcie budowy. W 
trakcie tych kontroli sprawdzano m.in. wykonywanie podczas realizacji robót sa-
modzielnych funkcji technicznych przez uprawnione osoby, stosowanie podczas 
realizacji robót budowlanych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu, 
terminowość opracowania, zakres i formę planu bioz podczas wykonywania robót 
oraz przestrzeganie jego ustaleń, legalność użytkowania oraz utrzymania obiektów 
budowlanych we właściwym stanie technicznym. 

W ewidencji kontroli obowiązkowych stwierdzono, że w okresie objętym 
kontrolą stwierdzono ogółem 57 nieprawidłowości (w 2009 r. - 24, w 2010 r. – 17, 
w 2011 r – 13,w I półroczu 2012 – 3), które polegały one na wydaniu decyzji z za-
strzeżeniem, gdzie zobowiązano inwestora do wykonania określonych czynności w 
wyznaczonym terminie, np. wydano decyzję (-) na użytkowanie hali sportowej przy 
szkole w Bodzewie z zastrzeżeniem, że inwestor wykona drogę manewrowo–
ewakuacyjną dla potrzeb Straży Pożarnej, (-) dla przychodni lekarskiej w Gostyniu 
z zastrzeżeniem, że inwestor jest zobowiązany w ciągu 14 dni na oznakowanie 
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poziome i pionowe miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, (-) dla bu-
dynku produkcyjno – socjalnego w Malewie z zastrzeżeniem, ze inwestor w ciągu 
30 dni wykona zadaszenie nad drzwiami otwieranymi na zewnątrz daszku ochron-
nego budynku dwukondygnacyjnego. 

[Dowód: akta kontroli, str. 169, 170, 173] 
W okresie objętym kontrolą PINB wykonał ogółem 156 kontroli budów, tj. 

20,1% wszystkich wykonanych kontroli, w tym 83 w 2009 r., 55 w 2010 r., 14 w 
2011 r. i 4 w I półroczu 2012 r. W wyniku zgłaszanych samowoli budowlanych i 
postępowania naprawczego wykonano 90 kontroli, tj. 11,6% przeprowadzonych 
ogółem, w tym 24 w 2009 r., 20 w 2010 r., 30 w 2011 r. i 16 w I półroczu 2012 r.. 
Kontroli wcześniej nieplanowanych, a wynikających z reakcji na zaobserwowane 
przez PINB prace budowlane na terenie powiatu gostyńskiego, wobec których ist-
niało podejrzenie naruszenia prawa wykonano 88, tj. 11,4% przeprowadzonych 
ogółem kontroli, w tym 42 w 2009 r., 21 w 2010 r., 25 w 2011 r. i 0 w I półroczu 
2012 r.. Ze zgłoszeń organów i urzędów przeprowadzono 8 kontroli, tj. 1,3% prze-
prowadzonych ogółem, w tym 4 w 2009 r., 1 w 2010 r., 3 w 2011 r. i 0 w I półroczu 
2012 r.. 

[Dowód: akta kontroli, str. 88-89] 

W kontrolowanym okresie PINB wystawił na podstawie art. 93 ustawy Prawo 
budowlane ogółem 54 mandaty na łączną kwotę 12,8 tys. zł za wykonanie robót 
budowlanych w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepi-
sach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiór-
ki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu (art. 93 pkt 6 ustawy 
Prawo budowlane). 

 [Dowód: akta kontroli, str. 40-43, 159-166] 

Kontrola wykonania 15 decyzji wydanych w latach 2009-2011 o rozbiórce 
obiektów budowlanych nakazujących ich rozbiórkę na skutek niewłaściwego 
utrzymania obiektów budowlanych na podstawie art. 66 i 67 ustawy Prawo budow-
lane oraz obiektów będących wynikiem samowoli budowlanej na podstawie art. 48 
ustawy Prawo budowlane została sprawdzona przez PINB dopiero w toku kontroli 
NIK w dniach od 30 sierpnia do 3 września 2012 r. (patrz punkt 17 niniejszego wy-
stąpienia). 

W sprawie potrzeb monitorowania realizacji obiektów budowlanych pod 
względem zapewnienia przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlane-
go na terenie powiatu gostyńskiego, Powiatowy Inspektor podał, że liczba prze-
prowadzonych kontroli realizowanych obiektów budowlanych jest niewystarczają-
ca. PINB zgodnie ze statutem wykonuje różne czynności związane z rejestracją 
rozpoczynanych inwestycji, ich zakończeniem, związane ze sprawozdawczością 
dla GUS, rozpatruje wnioski obywateli oraz prowadzi szereg postępowań admini-
stracyjnych, które pochłaniają większą część czasu pracy Inspektoratu. Z tych 
między innymi względów zwiększenie liczby kontroli tzw. rutynowych nie jest moż-
liwe. Uważam, że każda inwestycja winna być w trakcie  realizacji chociaż jeden 
raz skontrolowana poza kontrolą obowiązkową wynikającą z przepisów wprost. 
Każde działanie prewencyjne jest o wiele skuteczniejsze niż inne, naprawcze, 
względnie restrykcyjne, często ze skutkami nieodwracalnymi powodującymi ogro-
my stres i niewłaściwe postrzeganie państwowego nadzoru budowlanego, pośred-
nio i całej administracji państwowej przez  inwestorów. Brak kontroli powoduje du-
żą swobodę wykonawców i niewłaściwy odbiór obowiązujących przepisów w tym 
wynikających z prawa budowlanego, zasad prowadzenia prac budowlanych, bez-
pieczeństwa itp. Rzadkie kontrole wyrabiają u osób biorących udział w procesie 
budowlanym brak samokontroli i lekkomyślność w podejmowaniu ważnych decyzji, 
często przez telefon. 
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[Dowód: akta kontroli, str. 169, 170] 

NIK nie wnosi uwag do poprawności postępowań dotyczących kontroli spraw-
dzających, dla których inwestorzy złożyli zawiadomienia o zakończeniu budowy, 
natomiast powinny być wykonywane kontrole sprawdzające wykonania decyzji 
PINB w pozostałych obszarach działalności PINB. 

12. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

Zgodnie z art. 84a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, kontrola przestrzegania i 
stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje kontrolę zgodności wykony-
wania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowla-
nym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Z związku z wnioskiem NIK o przeprowadzenie kontroli przez PINB na pod-
stawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
(Dz U  z 2012 r., poz. 82 ze zm.), Powiatowy Inspektor przeprowadził kontrole do-
raźne w celu sprawdzenia przyczyn braku informacji o zakończeniu budowy wy-
maganych przepisem art. 54 ustawy Prawo budowlane dla 5 obiektów budowla-
nych, których budowę rozpoczęto w 2008 r.: jednego budynku mieszkalnego, jed-
nego budynku gospodarczego, jednej wiaty na maszyny rolnicze, jednego budynku 
gospodarczo-garażowego i linii kablowej na napięcie 0,4 kV z przeznaczeniem za-
silania budynku użyteczności publicznej. W wyniku przeprowadzonej kontroli w 
dniach 11 i 12 września 2012 r. stwierdzono nieprawidłowości w dwóch obiektach 
budowlanych: dla wiaty na maszyny rolnicze w mieście Gostyń oraz dla linii kablo-
wej na napięcie 0,4 kV z przeznaczeniem zasilania budynku użyteczności publicz-
nej w miejscowości Pępowo. W wyniku kontroli pozostałych 3 obiektów budowla-
nych nie stwierdzono przystąpienia do użytkowania, stan zaawansowania tych bu-
dów określono, jako kubaturowo zamknięty w fazie wykończeniowym.  

[Dowód: akta kontroli, str. 180-186, 194-195] 

W przypadku budowy obiektu budowlanego „wiata na maszyny rolnicze” 
ujawniono realizację w sposób istotnie odbiegający od założeń projektu budowla-
nego w rozumieniu art. 36a ust. 5 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane. Powiatowy In-
spektor wstrzymał prowadzenie dalszych robót budowlanych stosownie do art. 50 
ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane oraz postanowił pociągnąć inwestora do 
odpowiedzialności karno-administracyjnej wynikającej z art. 93 pkt 6 ww. ustawy, 
wystawiając mu mandat w wysokości 300 zł. Ponadto Powiatowy Inspektor sto-
sownie do art. 51 ust.1 pkt. 3 wstrzymał dalsze roboty budowlane i wdrożył postę-
powanie naprawcze, w wyniku, którego na inwestora został nałożony obowiązek 
sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego. 

[Dowód: akta kontroli, str. 187-190] 

W przypadku budowy obiektu budowlanego „linia kablowa niskiego napięcia 
0,4 kV z przeznaczeniem do zasilania budynku użyteczności publicznej” w Pępo-
wie stwierdzono, że inwestor realizujący inwestycję budowy linii kablowej zasilają-
cej budynek użyteczności publicznej, zakończył budowę i przedmiotowa linia użyt-
kowana jest bezawaryjnie od maja 2008 roku. Na poparcie tego faktu użytkownik 
przedłożył zgłoszenie z dnia 12 maja 2008 r. dotyczące zmiany przyłącza napo-
wietrznego na kablowe z terminem wykonania na dzień 21 maja 2008 r. W toku 
kontroli PINB ustalono, że na podstawie zgromadzonej dokumentacji inwestor nie 
dokonał formalnego zgłoszenia zakończenia budowy, natomiast obiekt (linia ener-
getyczna) od 2008 roku jest użytkowany. W związku z powyższym Powiatowy In-
spektor wszczął postępowanie dotyczące nielegalnego użytkowania linii kablowej 
skutkujące stosownie do art. 57 ust. 7 ustawy Prawo budowlane wymierzeniem ka-
ry w oparciu o art 59f ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Postanowieniem nr PINB-
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5130.11.2012 z dnia 25 września 2012 r.. Powiatowy Inspektor nałożył na inwesto-
ra karę w wysokości 40 000 zł z tytułu nielegalnego użytkowania linii kablowej. 
Równolegle PINB wdrożył postępowanie naprawcze skutkujące doprowadzeniem 
budowy do zgodności z obowiązującymi przepisami. 

[Dowód: akta kontroli, str. 191-195] 

W związku z występującymi nieprawidłowościami polegającymi na braku in-
formacji o zakończeniu budowy wymaganych przepisem art. 54 ustawy Prawo bu-
dowlane dla budowli infrastrukturalnych sieciowych, NIK zwróciła się w dniu 24 
września 2012 r. na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o 
Najwyższej Izbie Kontroli z wnioskiem do Powiatowego Inspektora o przeprowa-
dzenie kontroli przez PINB, dla dwóch obiektów budowlanych, których budowę 
rozpoczęto w 2009 r.: drogi gminnej w Trzecianowie (budowę rozpoczęto w czerw-
cu 2009 r.) oraz sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie miejscowości Dusina. 
W wyniku przeprowadzonej przez PINB kontroli, Powiatowy Inspektor powiadomił 
NIK, że inwestycje został zakończone i użytkownicy przestąpili do użytkowania 
tych obiektów. Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy prawo budowlane, Powiatowy 
Inspektor wymierzył karę inwestorowi drogi gminnej w Trzecianowie w wysokości 
5.000 zł oraz karę w wysokości 20.000 zł inwestorowi sieci wodociągowej w rejo-
nie miejscowości Dusina 

[Dowód: akta kontroli, str. 203, 209] 
Kontrola 30 postępowań administracyjnych wykazała, że składane przez in-

westorów zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego były kom-
pletne i zawierały wszystkie wymagane dokumenty określone w art. 57 ust. 1 
ustawy Prawo budowlane. 

Do każdego wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie był dołączony: 
oryginał dziennika budowy (w posiadaniu PINB zachowane są kopie), oświadcze-
nie kierownika budowy o okolicznościach określonych w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Prawo budowlane, oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyle-
głych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpo-
wiedniego zagospodarowania, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzację geo-
dezyjną powykonawczą oraz pozostałe dokumenty wydanie pozwolenia (w bada-
nej próbie) na użytkowanie obiektu budowlanego było poprzedzone obowiązkową 
kontrolą na miejscu budowy (art. 59) obejmującą sprawdzenie warunków określo-
nych w art. 59a. 

W dokumentacji posiadanej przez Inspektorat były zgromadzone komplety 
dokumentów związane z objęciem funkcji kierownika budowy lub inspektora nad-
zoru inwestorskiego oraz zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu 
zawodowego. 

Inspektorzy PINB dokonujący obowiązkowej kontroli sprawdzali zgodność 
obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym w zakresie para-
metrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, sze-
rokości i liczby kondygnacji oraz zgodności obiektu budowlanego z projektem za-
gospodarowania działki lub terenu, a także zastosowanych wyrobów budowlanych, 
szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowe-
go. Na przykład dla obiektu budowlanego kategorii XVIII magazynu dobudowywa-
nego do istniejącej hali produkcyjnej wraz z instalacjami: sanitarną, elektryczną i 
kanalizacja deszczowa w trakcie kontroli obowiązkowej sprawdzono elementy 
szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego 
poprzez sprawdzenie posiadania dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie 
do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania. Były to: (-) aprobaty 
techniczne dla wszystkich zastosowanych rodzajów prętów i użytych przy budo-
wie, (-) deklaracje zgodności wszystkich rodzajów betonów klasy B i C zastosowa-
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nych na budowie, (-) deklaracje zgodności dla stosowanych na budowie płyt z weł-
ny mineralnej, blachy trapezowej, samonośnych płyt warstwowych, kopułkowych 
klap domowych, (-) certyfikaty dla dachowej membrany izolacyjnej, różnych rodza-
jów zastosowanych dwuteowników, kształtowników kwadratowych, ceowników 
równoramiennych, (-) świadectwa wyrobu dla zastosowanych konstrukcji stalo-
wych, stalowych siatek z drutów żebrowanych. 

Na podstawie art. 59c ustawy Prawo budowlane, właściwy organ przeprowa-
dza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni oraz zawiadamia inwestora o 
terminie obowiązkowej kontroli przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o 
udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. W przypadku budyn-
ku usługowo-magazynowo-składowego w Daleszynie (nr w rejestrze decyzji PINB-
7353/30/2009), zawiadomienie o kontroli obowiązkowej przekazano inwestorowi 
po upływie 11 dni (19 maja 2009 r.) po dacie wniesienia przez inwestora zawiado-
mienia o zakończeniu budowy 8 maja 2009 r.), natomiast w przypadku budynku 
mieszkalnego bliźniaczego w Gostyniu (nr w rejestrze decyzji PINB-
7353/73/2011), zawiadomienie o kontroli obowiązkowej przekazano inwestorowi 
po upływie 11 dni (5 grudnia 2011 r.) po dacie wniesienia przez inwestora zawia-
domienia o zakończeniu budowy 24 listopada 2011 r.). Powiatowy Inspektor wyja-
śnił, że przekroczenie 7 - dniowego okresu dotyczącego zawiadomienia inwestora 
o terminie kontroli obowiązkowej w przypadku budynku usługowo - magazynowo – 
składowego zlokalizowanego w Daleszynie stosownie do decyzji PINB -
7353/30/2009 spowodowane było tym, że pracownik Inspektoratu w tym okresie 
prowadził równolegle kilka różnych spraw. Identyczna sytuacja miała miejsce w 
przypadku budynku mieszkalnego bliźniaczego w Gostyniu, w stosunku, do które-
go w rezultacie wydana została decyzja na użytkowanie PINB-7373/73/2011. 

Spośród 30 skontrolowanych postępowań administracyjnych PINB przepro-
wadzając obowiązkową kontrolę budowy przestrzegał 21 dniowego terminu jej 
przeprowadzenia od dnia doręczenia wezwania inwestorowi określonego w art. 
59c ustawy Prawo budowlane. Spośród 30 skontrolowanych postępowań admini-
stracyjnych, PINB przeprowadzał obowiązkową kontrolę budowy z udziałem inwe-
storów. Osoby dokonujące kontroli posiadały uprawnienia budowlane i będąc pra-
cownikami PINB działały, zgodnie z postanowieniami art. 59e ustawy Prawo bu-
dowlane, z upoważnienia Powiatowego Inspektora (art. 59e). We wszystkich przy-
padkach przestrzegano wymogu sporządzenia z obowiązkowej kontroli protokołów 
według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli. 

[Dowód: akta kontroli, str. 130-142, 150-156, 171, 172] 

W poddanych kontroli 30 postępowań stwierdzono przekroczenie 7-
dniowego terminu zawiadomienia inwestora o 4 dni w dwóch postępowaniach, co 
narusza przepis art. art. 59c ustawy Prawo budowlane.  

W przypadku braku zgłoszenia o oddaniu do użytkowania obiektu 
budowlanego, Inspektorat nie sprawdzał oddania do użytkowania obiektów 
budowlanych, mimo wcześniejszego zgłoszenia o rozpoczęciu ich budowy. W 
przypadku 5 kontroli doraźnych dla obiektów budowlanych wykonanych w toku 
kontroli NIK, których budowę rozpoczęto w 2008 r., stwierdzono nieprawidłowości 
na jednym obiekcie, a drugi obiekt był ukończony i użytkowany bez przekazania 
zawiadomienia o jego ukończeniu. 

Ustalone 
nieprawidłowo-

ści 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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13. Egzekwowanie kar wymierzonych w trakcie obo-
wiązkowej kontroli 

Łączna liczba kontroli obowiązkowych przeprowadzonych przez PINB w kon-
trolowanym okresie wyniosła 295. W wyniku ich przeprowadzenia nie stwierdzono 
odstępstw od warunków określonych w decyzjach o pozwoleniu na budowę. Nie 
wymierzano kar w drodze postanowienia przez PINB.  

 [Dowód: akta kontroli, str. 44]  
Zgodnie z art. 59d ust. 1 i 1a ustawy Prawo budowlane, PINB po przeprowa-

dzeniu obowiązkowej kontroli budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie 
z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę sporządza proto-
kół w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz doręcza się inwestorowi 
bezzwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz przekazuje się orga-
nowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje w PINB. Dopuszcza się przekazanie 
protokołu organowi wyższego stopnia w formie elektronicznej. W takim przypadku 
sporządza się dwa egzemplarze protokołu. 

Z analizy 30 obowiązkowych kontroli wykonanych w okresie objętym kontrolą 
wynika, że protokóły obowiązkowej kontroli sporządzane były w trzech egzempla-
rzach, z których jeden egzemplarz doręczany był inwestorowi, a drugi i trzeci eg-
zemplarz pozostawał w PINB. Nie były dostarczane protokóły do Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że w kontrolo-
wanym okresie organ II stopnia nie upominał się o takowe dokumenty w związku z 
tym uznałem za niecelowe ich przesyłanie tym bardziej, że koszty jednej przesyłki 
wynoszą 5,65 zł. co dla budżetu PINB stanowi bardzo istotny czynnik przetrwania. 
Uważam, że przesyłanie na koniec okresu sprawozdawczego kompletu zaległych 
protokołów nie miałoby sensu. Dnia 5 września br. ustaliłem telefonicznie z Panem 
Tomaszem Buczkowskim Z-cą Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego przesłanie (celem uzupełnienia dokumentów) kopi wszystkich 
protokołów obowiązkowej kontroli za miniony okres 2012 roku. Od chwili obecnej 
sporządzane protokoły obowiązkowej kontroli będą na bieżąco przesyłane na ad-
res WWINB w Poznaniu stosownie do art. 59d ust. 1a ustawy Prawo Budowlane 
drogą elektroniczną z odpowiednią adnotacją w dokumentach archiwalnych. 

[Dowód: akta kontroli, str. 130-142] 
W dniu 10 września 2012 r. Powiatowy Inspektor poinformował, że zostały 

przekazane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru po jednym egzemplarzu każ-
dego z protokółów z obowiązkowych kontroli przeprowadzonych przez PINB w 
okresie od stycznia do sierpnia 2012 r. W piśmie informującym o tym fakcie Powia-
towy Inspektor zobowiązał się do przekazywania nowych protokółów z przeprowa-
dzanych kontroli obowiązkowych w formie elektronicznej. 

Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Poznaniu powiadomił, że w związku z zaistniałą sytuacją Powiatowy Inspektor w 
trybie nadzoru został pouczony o zaistniałych nieprawidłowościach i zobowiązany 
do przesłania wszystkich protokółów kontroli obowiązkowej do dnia 31 październi-
ka 2012 r. 

[Dowód: akta kontroli, str. 157, 174]  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprzekazywanie jednego egzemplarza protokółu kontroli obowiąz-
kowej do WINB, co było naruszeniem postanowień art. 59d ust. 1 i 1a ustawy Pra-
wo budowlane. 

Opis stanu 
faktycznego  

Ustalone 
nieprawidłowo-

ści 
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14. Katastrofy budowlane 

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy Prawo budowlane PINB po otrzymaniu zawia-
domienia o katastrofie budowlanej jest obowiązany niezwłocznie powołać komisję 
w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności nie-
zbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz nie-
zwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru budowla-
nego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

W kontrolowanym okresie wystąpiły katastrofy budowlane spowodowane 
zniszczeniami w dniu 23 lipca 2009 r., które były skutkiem wiatru o sile huraganu. 
Zniszczeniu uległo 18 obiektów, w tym 9 stodół, 2 budynki gospodarcze oraz 7 bu-
dynków inwestorsko-składowych w miejscowościach Koszkowo, Trzecianów, Wy-
cisłowo, Strzelce Małe, Lipie, Brzezie, Michałowo, Ziółkowo, Smogorzewo, Sied-
miorogów, Dzięczyna i Wilkonice w gminach Borek, Piaski, Gostyń, Poniec i Pę-
powo. Po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie, PINB niezwłocznie dokonywał 
oględzin uszkodzonych obiektów. W każdym przypadku sporządzono protokół z 
dokonanych oględzin, w których uczestniczyło dwóch pracowników PINB, delego-
wany pracownik samorządu na terenie, którego znajdował się ten obiekt oraz wła-
ściciel zniszczonego obiektu, w którym ustalano przyczynę i okoliczności ich po-
wstania, wykonano dokumentację fotograficzną zniszczonego obiektu. Ponadto 
Powiatowy Inspektor zawiadamiał o wystąpieniu katastrofy Wojewódzkiego In-
spektora Nadzoru Budowlanego oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlane-
go.  

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Powiatowy Inspektor w 
decyzji nakazywał inwestorowi wykonanie rozbiórki pozostałości zniszczonego 
obiektu. Decyzje były wydane w dniu 3 sierpnia 2009 r. i nadano im charakter na-
tychmiastowej wykonalności. O wykonaniu nakazu decyzji zobowiązano właścicie-
la obiektu o powiadomienie PINB w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.  

[Dowód: akta kontroli, str. 144-146] 

Dopiero w trakcie kontroli NIK w dniach od 30 sierpnia do 3 września 2012 r., 
PINB przeprowadził czynności sprawdzające i kontrole w terenie w celu spraw-
dzenia wykonania rozbiórki obiektów budowlanych przez właścicieli tych obiektów, 
którzy nie złożyli zawiadomienia o dokonanej rozbiórce (patrz punkt 17 wystąpie-
nia pokontrolnego).  

[Dowód: akta kontroli, str. 104, 128-129]  

NIK nie wnosi uwag do poprawności postępowania Powiatowego Inspektora 
bezpośrednio po wystąpieniu katastrof budowlanych. 

15. Bazy danych o liczbie obiektów budowlanych 

Powiatowy Inspektor prowadził ewidencję zawiadomień o kontrolach, o któ-
rych mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, tj. kontroli obiektów 
budowlanych, które powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez wła-
ściciela lub zarządcę budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 
oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 
kontroli okresowej w zakresie, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu 
stanu technicznego (-) elementów budynku (budowli i instalacji narażonych na 
szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących 
podczas użytkowania obiektu), (-) instalacji i urządzeń służących ochronie środo-
wiska, (-) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalino-
wych i wentylacyjnych), co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz 
do 30 listopada. 

Opis stanu 
faktycznego 

Uwagi do-
tyczące badanej 

działalności  

Opis stanu 
faktycznego  
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Pracownicy Inspektoratu posiadali dane i zbierali informacje związane z ro-
dzajami i liczbą obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy przekraczającej 
2 000 m2 oraz innych obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 
użytkowanych na terenie działalności PINB. Informacje zawarte w ewidencji tych 
obiektów organ uzyskał od administracji samorządowych poszczególnych gmin 
oraz na podstawie własnych ustaleń. W stosunku do pierwotnych ustaleń ewiden-
cja jest aktualizowana o kolejne obiekty, dla których PINB wydaje decyzje na użyt-
kowanie. Według stanu na I półrocze 2012 r. dotyczyło to 49 obiektów budowla-
nych o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów o 
powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2, tj.: 

• 3 budynków mroźni składowych, 
• 42 budynków produkcyjno-magazynowych, 
• 3 budynków handlowych, 
• 1 budynek szkolny. 
Prowadzona ewidencja obiektów znajdujących się we właściwości PINB 

obejmowała, nazwę z adresem właściciela lub zarządcę obiektu, przeznaczenie 
obiektu budowlanego, powierzchnię zabudowy, realizację kontroli okresowych do 
dnia 31 maja 2012 r. w podziale na kontrole budowlane, instalacji gazowych, 
przewodów kominowych oraz instalacji ochrony środowiska z podaniem daty kon-
troli okresowej oraz imienia i nazwiska sporządzającego kontrolę. 

Z prowadzonego rejestru dla 49 budynków wynika, że do dnia 27 lipca 2012 r. 
nie zgłoszono pisemnie informacji z następujących kontroli okresowych, które po-
winny być wykonane do dnia 31 maja 2012 r. dla: 

• Kontroli budowlanych dla 5 budynków (4 produkcyjny, 1 handlowy), 
• Kontroli instalacji gazowych dla 45 budynków, 
• Kontroli przewodów kominowych dla 46 budynków, 
• Kontroli instalacji ochrony środowiska dla 48 budynków. 

[Dowód: akta kontroli, str. 83-87] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że w związku ze stwierdzeniem faktu niewła-
ściwego oznaczenia wyposażenia instalacyjnego poszczególnych obiektów wiel-
kopowierzchniowych informuję, że układ tabel wykazu obiektów wielkopowierzch-
niowych stanowi powtarzające się mustro, w którym określone zostały wszystkie 
możliwe instalacje. Zostanie ono odpowiednio zmodyfikowane w miarę uzupełnie-
nia wiedzy na temat rodzaju występujących instalacji w poszczególnych obiektach, 
co będzie możliwe w okresie kolejnej kontroli okresowej wynikającej z art. 62 ust. 1 
pkt. 3 ustawy Prawo budowlane tj. do końca listopada 2012.  

[Dowód: akta kontroli, str. 201] 
Na podstawie art. 62 ust. 1 ust. 3 ustawy Prawo budowlane osoba dokonują-

ca okresowej kontroli obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 
oraz innych obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 jest obowią-
zana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kon-
troli. 

W związku z brakiem zawiadomień o przeprowadzeniu kontroli okresowych, 
które powinny być wykonane do dnia 31 maja 2012 r. dla pięciu budynków, NIK 
zwróciła się w dniu 21 września 2012 r. na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o Naj-
wyższej Izbie Kontroli z wnioskiem do Powiatowego Inspektora o przeprowadzenie 
kontroli przez PINB, właścicieli i zarządców tych budynków. Powiatowy Inspektor 
powiadomił NIK Delegaturę w Poznaniu, że w wyniku podjętych przez PINB czyn-
ności kontrolnych, że w jednym przypadku właściciel nie wypełnił obowiązku wy-
konania wymaganych badań i został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, w 
trzech przypadkach właściciele budowli nie dopełnili obowiązku przesłania infor-
macji o wykonaniu przeglądu i zostali ukaranie mandatami w łącznej wysokości 
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500 zł (100 zł, 200 zł i 200 zł), a w jednym przypadku właściciel budynku wyłączył 
go z użytkowania (PINB dokonał aktualizacji w prowadzonej ewidencji). 

[Dowód: akta kontroli, str. 200, 210] 
W okresie objętym kontrolą PINB przeprowadził 146 kontroli utrzymania 

obiektów budowlanych (wszystkich obiektów, a nie tylko o powierzchni zabudowy 
przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów o powierzchni dachu przekraczają-
cej 1 000 m2) i tylko w dwóch przypadkach w 2009 r. nałożył mandaty za niewy-
pełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. W 
pozostałych latach, tj. 2010 – 2012 (I półrocze) PINB nie stwierdził takich wykro-
czeń. 

[Dowód: akta kontroli, str. 40-43, 89, 159-166] 

W piśmie z dnia 16 kwietnia 2012 r. Powiatowy Inspektor do właścicieli i za-
rządców obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych 
obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2, zobowiązał ich do pełne-
go przestrzegania przepisu art. 62 ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane dotyczącego 
wykonywania wszystkich kontroli okresowych i przypomniał, że kontrole te mogą 
wykonywać tylko osoby posiadające właściwe o odpowiedniej specjalności upraw-
nienia budowlane. W piśmie tym zapowiedziano, że kontrole PINB w omawianych 
zakresie będą również weryfikowały kwalifikacje osób wykonujących kontrole 
okresowe, a w przypadku braku tych kwalifikacji, będą wszczynane postępowania 
dyscyplinarne w stosunku do osób, które wykraczają poza posiadany zakres 
uprawnień. 

[Dowód: akta kontroli, str. 126] 

Inspektorat nie posiadał wiedzy ile budynków o powierzchni zabudowy prze-
kraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 
1 000 m2 posiadało instalację gazową i kominową (w prowadzonym wykazie ozna-
czono, że wszystkie obiekty budowlane posiadają taką instalację). Powiatowy In-
spektor zapewnił, że: do końca br. przeprowadzone zostaną kontrole w użytkowa-
nych obiektach, dla których nie wpłynęło zawiadomienie o przeprowadzonej kon-
troli okresowej. Ponadto podjęte zostaną działania weryfikujące osoby pełniące 
samodzielne funkcje techniczne, które dokonywały przeglądy oraz sporządzały 
protokoły kontrolne pod względem posiadanych uprawnień budowlanych. PINB 
zamierza działać prewencyjnie w stosunku do właścicieli obiektów ustalając usta-
wowy wymóg, przeprowadzania również kontroli okresowych instalacji: gazowych, 
kominowych oraz ochrony środowiska z uwzględnieniem wymaganych uprawnień 
budowlanych. 

[Dowód: akta kontroli, str. 83-87] 

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu nie posiadali dostępu do baz danych 
prowadzonych przez inne  ograny. Mogli jedynie korzystać z możliwości, jakie da-
je internet. 

[Dowód: akta kontroli, str. 169, 170] 

Powiatowy Inspektorat posiadał wdrożony program komputerowy ESTIMA-
PINB przeznaczony do obsługi działań Inspektoratu. Producentem 
oprogramowania była firma SOFTLINE z Wrocławia. Program został w wdrożony  
do użytkowania od II półrocza 2010 r., przy czym całość prowadzonych spraw jest 
rejestrowana od 1 stycznia 2011 r. Program umożliwia gromadzenie, przeglądanie, 
wyszukiwanie i sporządzanie raportów dla decyzji wydawanych w PINB. 
Korzystając z informacji zawartych w bazie można odnaleźć wymagany dokument 
na podstawie różnych kryteriów, np.: przez znak sprawy, wnioskodawcę, 
właściciela bądź stronę. Wyszukanie właściwej sprawy umożliwia funkcja 
odnajdywania dokumentów (z wszystkich rejestrów) na podstawie numeru działki. 
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Do programu wprowadzono standardowe wzory wydawanych przez Inspektorat 
dokumentów. W programie sporządzane są między innymi raporty dla GUS,  
raporty dla GUNB-1 i 2, ewidencja rozpoczętych i zakończonych budów, rejestry 
postanowień i decyzji. W programie prowadzony jest rejestr postępowań 
dotyczących: samowoli budowlanych, kontroli budów, złego stanu technicznego 
obiektów, utrzymania obiektów, katastrof budowlanych, pozwoleń na użytkowanie 
itp. W ramach postępowań zapisywane są wszystkie zawiadomienia o wszczęciu 
postępowań, zawiadomienia o terminach kontroli obiektów, protokoły kontroli i 
oględzin, wydane postanowienia i decyzje oraz postanowienia i zgłoszenia, o 
których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane . 

Ponadto Inspektorat korzystał z ogólnodostępnego programu Serwis 
Budowlany ABC Firmy Wolters Kluwer business z uwagi na zawarte w nich 
przepisy z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, 
normalizacji i certyfikacji, bezpieczeństwa pracy w budownictwie, itp., komentarze 
specjalistów oraz  stale uzupełniany zbiór ponad 4500 orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego, Sadu Najwyższego, Naczelnego Sadu Administracyjnego, 
wojewódzkich sadów administracyjnych oraz innych. 

[Dowód: akta kontroli, str. 175, 176] 

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

• Inspektorat nie posiadał wiedzy ile budynków o powierzchni zabudowy 
przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów o powierzchni dachu 
przekraczającej 1 000 m2 posiadało instalację gazową i kominową, w 
wyniku tego posiadał niedokończoną bazę danych dotycząca rodzajów i 
liczby tych obiektów budowanych, 

• brak skutecznego nadzoru i kontroli wypełniania obowiązków 
wynikających z art. 62 ust 1 ustawy Prawo budowlane w obiektach o 
powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów 
o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia prowadzoną przez Powiatowy 
Inspektorat kontrole obiektów i robót budowlanych oraz prowadzenia ewidencji 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, mimo 
stwierdzonych nieprawidłowści polegajacych przede wszystkim na zaniechaniu 
sporządzania protokółów kontroli lub sprawozdań z kontroli doraźnych, 
nieprzekazywaniu trzeciego egzemplarza protokółu z kontroli obowiazkowych do 
Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego.  

PINB nie posuadał pełnej wiedzy PINB o liczbie budynków o powierzchni 
zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów o powierzchni dachu 
przekraczającej 1 000 m2 posiadających instalację gazową i kominową, co 
skutkowało niedokończoną bazą danych dotycząca rodzajów i liczby  tych 
obiektów budowanych. Brak takiej pełnej bazy danych tych obiektów budowlanych 
uniemozliwiał skuteczny nadzór wobec właścicieli tych obiektów, poprzez 
wypełnianie przez nich obowiązków wynikających z art. 62 ust 1 ustawy Prawo 
budowlane, polegających na obowiązku wykonywania wszystkich wymaganych 
okresowych kontroli i zweryfikowania pod względem posiadanych uprawnień 
budowlanych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, które dokonywały 
przeglądów okresowych tych obiektów.  

W przypadku braku zgłoszenia o oddaniu do użytkowania obiektu 
budowlanego, Inspektorat nie sprawdzał oddania do użytkowania obiektów 
budowlanych, mimo wcześniejszego zgłoszenia o rozpoczęciu ich budowy. Jest to 
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niedopełnienie obowiązku określonego przepisem art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo budowlane. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegające na nieprzestrzeganiu przez PINB 
terminu zawiadamiania inwestora o terminie obowiązkowej kontroli przed upływem 
7 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego miały charakter sporadyczny i wystąpiły tylko w dwóch przypadkach 
sposród 30 zbadanych postepowań, a opóźnienia były stosunkowo niewielkie i 
wynosiły 4 dni.  

NIK pozytywnie ocenia podjętą w 2012 r. inicjatywę Powiatowego 
Inspektroratu weryfikowania kwalifikacji osób wykonujących kontrole okresowe, 
czy posiadają właściwe o odpowiedniej specjalności uprawnienia budowlane oraz 
zapowiedź, że w przypadku braku tych kwalifikacji, będą wszczynane 
postępowania dyscyplinarne w stosunku do osób, które wykraczają poza 
posiadany zakres uprawnień. 

 

Postępowania administracyjne, nakładanie kar i ustala-
nia opłat legalizacyjnych 

16. Terminowość prowadzenia postępowań administra-
cyjnych 

Według prowadzonej w Inspektoracie ewidencji, w badanym okresie do PINB 
wpłynęło ogółem 712 spraw, tj.: 

- 3 skargi (2 w 2011 r. i 1 w I półroczu  2012 r.), 
- 33 odwołania od decyzji (5 w 2009 r., 6 w 2010 r., 10 w 2011 r. i 12 w I półroczu 
2012 r.), 
- 23 zażalenia od postanowień (1 w 2009 r., 7 w 2010 r., 8 w 2011 r. i 7 w I pół-

roczu 2012 r.), 
- 653 decyzji (223 w 2009 r., 190 w 2010 r., 162, w 2011 r. i 78 w I półroczu  

2012 r.). 

Zgodnie z art. 35 § 1 i 3 ustawy KPA termin załatwiania spraw bez zbędnej 
zwłoki, tj. nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a spraw szczególnie skompli-
kowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowa-
nia nie był dotrzymywany przez PINB, w przypadku wystawiania decyzji. 

Analiza terminowości załatwiania w okresie objętym kontrolą wykazała, że 
udział decyzji niezałatwionych w ciągu ponad 2 miesięcy wynosił w 2010 r. - 13%, 
w 2011 r. - 27% i w I połowie 2012 r. - 5%. Odsetek załatwionych decyzji w termi-
nie do 1 miesiąca wynosił w 2009 r. - 72%, w 2010 r. - 63%, w 2011 r. - 64% i w I 
połowie 2012 r. - 70%. Nie było spraw załatwianych dłużej niż 6 miesięcy. 

[Dowód: akta kontroli, str. 121-123] 

Powiatowy Inspektor w wyjaśnieniu podał, że do najczęściej występujących 
przyczyn nieterminowego wydawania przez PINB decyzji, należało m.in. skompli-
kowanie i zawiłości postępowań, często konieczność prowadzenia postępowania 
wyjaśniającego w trakcie, których wydawane były postanowienia z żądaniem wy-
konania określonych czynności, dodatkowe oględziny z przeprowadzenia dowodu, 
konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji fotograficznej, konsultacje 
prawnicze oraz często przedłużający termin odbioru korespondencji przez strony 
postępowania. Wydawane w rezultacie decyzje administracyjne nie były kwalifiko-
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wane, jako wydane z naruszeniem prawa poprzez nie zachowanie terminów usta-
wowych. 

[Dowód: akta kontroli, str. 148, 149, 177] 

Uwzględniając średnią liczbę pracowników zatrudnionych w inspektoracie, tj. 
3 osób, jeden pracownik załatwił w ciągu roku średnio ok. 60 decyzji oraz przygo-
tował do rozpatrzenia przez PINB 3 odwołań od decyzji oraz 2 zażalenia. 

Zgodnie z art. 133 i 141 ustawy KPA organ administracji publicznej, który wy-
dał decyzję lub postanowienie, obowiązany jest przesłać odwołanie (lub zażalenie) 
wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w 
którym otrzymał odwołanie. W okresie objętym kontrolą złożono do PINB 36 odwo-
łań na decyzje Powiatowego Inspektora oraz 23 zażalenia na wydane postanowie-
nia Powiatowego Inspektora, łącznie 59 odwołań. Termin ten przez PINB nie był 
dotrzymywany w 15 sprawach, tj. 23,7% wszystkich odwołań, w tym przekazano z 
opóźnieniem 1 dniowym 4 sprawy, tj. 6,8% odwołań, z opóźnieniem od 2 do 7 dni 
8 spraw, tj.13,6% odwołań, a z opóźnieniem powyżej 7 dni 2 sprawy, tj. 3,4% od-
wołań (opóźnienia wyniosły 13 i 28 dni). 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że niedotrzymanie 7 dniowego terminu przeka-
zania odwołań wraz z aktami organowi odwoławczemu wynikało przede wszystkim 
ze skomplikowania spraw i konieczności uzupełnienia dokumentacji, często foto-
graficznej w terenie. Przekazywane dokumenty muszą być chronologicznie ozna-
kowane i a sprawa będąca przedmiotem postępowania przed przekazaniem tych 
dokumentów, wnikliwie przeanalizowana w związku z art. 132 KPA. Czynności te 
pochłaniają znaczną część potrzebnego czasu. 

 [Dowód: akta kontroli, str. 147-148] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że przekroczenie terminu rozpatrzenia zażaleń 
o 28 dni w jednym przypadku w 2010 r. oraz o 13 dni w I poł. 2012 r. wynikało ze 
skomplikowania prowadzonych postępowań. W każdym przypadku przed osta-
tecznym przekazaniem dokumentów do organu II instancji konieczne było uzupeł-
nienie dokumentacji, w tym fotograficznej. Sprawy wymagały ponadto konsultacji 
prawniczej. 

[Dowód: akta kontroli, str. 121-123, 143] 

Według informacji uzyskanej od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 
Poznaniu wpłynęło 12 skarg sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji oraz zażaleń 
na postanowienia Powiatowego Inspektora (1 w 2009 r., 6 w 2010 r. i 5 w I półro-
czu 2012 r.), z których do 30 czerwca 2012 r. rozpatrzono 11 skarg (nie rozpatrzo-
no 1 skargi, która wpłynęła w I półroczu 2012 r.). W wyniku rozpatrzenia 11 skarg 
uznano, że 4 skargi, tj. 36% rozpatrzonych skarg jest zasadnych (2 w 2011 r. i 2 w 
I półroczy 2012 r. 

 [Dowód: akta kontroli, str. 168-169] 

Porównując liczbę 3 skarg będących w ewidencji Inspektoratu, z ewidencją 
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do którego wpłynęło 12 
skarg, wynika, że w 9 przypadkach w pismach skarżący informowali o naruszeniu 
przepisów ustawy Prawo budowlane, a mimo to były one kwalifikowane w PINB, 
jako wnioski o przeprowadzenie kontroli i wszczęcie postępowania administracyj-
nego. Postępowanie powyższe było niezgodne z brzmieniem art. 227 KPA. 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że rozbieżności pomiędzy liczbą skarg będą-
cych w ewidencji Inspektoratu w ilości 3 szt. a ewidencją Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, do którego wpłynęło 12 skarg wynika z 
faktu, że skargi na działanie PINB-u składane są bezpośrednio do organu wyższe-
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go szczebla tj. do WWINB w Poznaniu. Zatem PINB w Gostyniu do czasu rozpa-
trzenia takich skarg nie ma o nich żadnej informacji. Zaewidencjonowane w In-
spektoracie 3 skargi złożone zostały pod niewłaściwy adres i w konsekwencji 
przesłane zgodnie z art. 231 KPA do organu właściwego. Ponieważ w kontrolowa-
nym okresie do PINB wpływały odwołania od decyzji administracyjnych wydawa-
nych przez PINB w Gostyniu w formie skarg, ze względu na zawartość treściową 
traktowane były, jako niezadowolenie od wydanych decyzji a nie skargi na działa-
nie PINB. W najbliższym czasie podejmę działania zmierzające do ustalenia jedno-
litej kwalifikacji skarg, chociaż wydaje się, że ich kwalifikacja jest prawidłowa. 

[Dowód: akta kontroli, str. 196-197] 

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

• niedotrzymanie terminu przekazania w ciągu siedmiu dni odwołania i 
zażalenia wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu, 

• brak uzgodnienia jednolitej kwalifikacji skarg na działalność PINB w 
Powiatowym i Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. 

17. Rozbiórki obiektów budowlanych 

W kontrolowanym okresie PINB wydał ogółem 47 decyzji o rozbiórce obiek-
tów budowlanych, z których do dnia 29 sierpnia 2012 r. i według informacji posia-
danych przez PINB 32 wykonano, tj. 68,1%, w tym 7 budynków mieszkalnych, z 
których do dnia 29 sierpnia 2012 r. według informacji posiadanych przez PINB - 3 
wykonano. PINB nie posiadał informacji o 15 obiektach budowlanych, wobec któ-
rych Powiatowy Inspektor wydał decyzje o rozbiórce. Decyzje nakazujące rozbiór-
kę dotyczyły przede wszystkim 39 przypadków niewłaściwego utrzymania obiek-
tów budowlanych na podstawie art. 66 i 67 ustawy prawo budowlane oraz w ośmiu 
przypadkach samowoli budowlanej na podstawie art. 48 ustawy Prawo budowlane. 
Według informacji posiadanych przez PINB dokonano rozbiórki 26 obiektów bu-
dowlanych w przypadku niewłaściwego ich użytkowania oraz 6 obiektów powsta-
łych w wyniku samowoli budowlanej.  

Powyższe dane zostały zamieszczone w półrocznych sprawozdaniach do 
Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego GUNB-2, które przekazywano po-
przez Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego w Poznaniu. 

Powiatowy Inspektor w wyjaśnieniu podał, ze stosownie do sprawozdań reali-
zacja rozbiórek odbiega znacznie od nakazanych, co wynika z braku aktualnej in-
formacji na powyższy temat. Sprawę potraktowano rutynowo monitorując nakaza-
ne rozbiórki przy okazji pracy w terenie. Celem uściślenia informacji o nakazanych 
rozbiórkach, w dniach  30.08, 31.08 i 3.09.2012 r. przeprowadzone zostały czyn-
ności sprawdzające i kontrole w terenie.  

[Dowód: akta kontroli, str. 45, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 128-129] 

W toku kontroli NIK w dniach 30-31 sierpnia oraz 3 września 2012 r. PINB 
przeprowadził czynności sprawdzające i kontrole obiektów budowlanych, o których 
PINB nie posiadał informacji o wykonaniu decyzji o rozbiórce obiektu budowlane-
go. W wyniku tych kontroli ustalono, że: 

- dokonano rozbiórki nakazane ze względu na ich realizację w warunkach 
samowoli - 7 obiektów, a wykazano wykonanie w sprawozdaniach 5 obiektów; po-
nadto w wyniku czynności sprawdzających ujawniono dodatkowo 2 rozbiórki tablic 
reklamowych oraz 1 przypadek nierozebranego budynku gospodarczego w sto-
sunku, do którego toczy się postepowanie egzekucyjne, 
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- wykonano rozbiórki nakazane ze względu na zły stan techniczny - 39 obiek-
tów, a wykazano wykonanie w sprawozdaniach 27 obiektów; ponadto w wyniku 
czynności sprawdzających ujawniono dodatkowo 10 rozbiórek budynków gospo-
darczych i mieszkalnych w tym 3 obiekty z okresu przed 2009 r. 

W wyniku dokonanego sprawdzenia wypełnienia decyzji o nakazanej rozbiór-
ce Powiatowy Inspektor stwierdził, że nadal nie rozebrano 5 obiektów budowla-
nych: 

• dwóch należących do zmarłej osoby, wobec której nie zostało jeszcze 
wdrożone postępowanie spadkowe - sprawa jest w toku załatwiania, 

• dla jednego obiektu wpłynął wniosek do PINB o przedłużenie terminu 
rozbiórki – Powiatowy Inspektor wyraził zgodę na przedłużenie terminu, 

• dla jednego przypadku – określono termin realizacji na II półrocze 2012 r. 
– sprawa w toku, 

• w jednym przypadku PINB wystawił upomnienie właścicielowi obiektu. 
Powiatowy Inspektor zapewnił, że stwierdzone rozbiórki zostaną ujęte w 

sprawozdaniu GUNB 2 za II półrocze 2012 roku. 
[Dowód: akta kontroli, str. 128-129, 145-146, 179, 201] 

W kontrolowanym okresie PINB wymierzył postanowieniem z dnia 6 grudnia 
2010 r. jedną opłatę legalizacyjną na kwotę 25 tys. zł w związku z podjęciem bu-
dowy zaplecza gospodarczego istniejącego budynku mieszkalno-handlowego.  
Skuteczność egzekucji kar z tego tytułu wyniosła 100%. W dniu 13 grudnia 2010 r. 
Biuro Organizacyjno-Administracyjne Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
powiadomiło o wpływie w dniu 7 grudnia 2010 r. kwoty określonej w postanowieniu 
Powiatowego Inspektora na rachunek dochodów budżetowych. 

 [Dowód: akta kontroli, str. 45, 96, 98] 

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

• Powiatowy Inspektor nie posiadał informacji o realizacji wszystkich decyzji 
o rozbiórce obiektów budowlanych, 

• Sprawozdania GUNB-2 nie obejmowały wszystkich zrealizowanych 
rozbiórek obiektów budowlanych. 

18. Nielegalne użytkowanie obiektów budowlanych. 
Wymierzane kary. 

W kontrolowanym okresie PINB wymierzył w dniu 30 maja 2011 r. jedną karę 
na kwotę 5 tys. zł z tytułu nielegalnego użytkowania obiektów budowlanych. Sku-
teczność egzekucji kar z tego tytułu wyniosła 100%. W dniu 10 czerwca 2011 r. 
Biuro Organizacyjno-Administracyjne Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
powiadomiło o wpływie kwoty określonej w postanowieniu Powiatowego Inspektora 
na rachunek dochodów budżetowych. 

[Dowód: akta kontroli, str. 95, 97] 

Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zgodnie z 
§ 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. 
(Dz U Nr 174, poz. 1423) zawierały: datę wydania i termin ważności, oznaczenie 
organu wydającego upoważnienie (Wojewoda Wielkopolski), powołanie podstawy 
prawnej, imię, nazwisko i stanowisko służbowe uprawnionego pracownika, numer 
legitymacji służbowej, określenie wykroczeń, za które pracownik jest upoważniony 
do nakładania grzywien, oraz terenu, na którym upoważnienie jest ważne. 

[Dowód: akta kontroli, str. 46] 
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W kontrolowanym okresie PINB wystawił w kontrolowanym okresie na pod-
stawie art. 93 ustawy Prawo budowlane ogółem 58 mandatów na łączną kwotę 
13,8 tys. zł, w tym za: 

• dokonanie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając prze-
pisy art. 28 lub art. 31 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (art. 93 pkt 3) – 2 
mandaty na kwotę 700 zł (tylko w roku 2009), 

• wykonanie robót budowlanych w sposób odbiegający od ustaleń i warun-
ków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź 
w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwier-
dzonego projektu (art. 93 pkt 6) – 54 mandaty na kwotę 12.800 zł, 

• nie spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane (art. 93 pkt 8) – 2 mandaty na kwotę 300 zł (tylko w roku 2009). 

[Dowód: akta kontroli, str. 40-43] 

W okresie objętym kontrolą inspektorzy PINB wymierzali mandaty karne na 
podstawie art. 93 ustawy Prawo budowlane od 100 do 1000 zł i nie stosowano 
żadnego taryfikatora. Powiatowy Inspektor w wyjaśnieniu podał, że wymierzając 
mandaty karne na podstawie art. 93 ustawy Prawo budowlane w PINB nie stoso-
wano żadnego taryfikatora, ponieważ takowy nie obowiązuje. Wysokość nakłada-
nych grzywien uzależniona była od rangi wykroczenia oraz jego powiązania z za-
sadami bezpieczeństwa. 

[Dowód: akta kontroli, str. 159-163, 171, 172] 

NIK nie wnosi uwag do sposobu wymierzania opłat legalizacyjnych oraz sku-
teczności egzekucji wymierzanych mandatów na podstawie ustawy Prawo budow-
lane. 

19. Kontrola wewnętrzna  

W latach 2009 – 2012 (I półrocze) kontrole zewnętrzne PINB były 
prowadzone przez: 

• Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 
Poznaniu w dniach od 24 kwietnia 2009 r. do 4 maja 2009 r., a tematem 
kontroli była działalność PINB w Gostyniu jako organu właściwego w sprawach 
nadzoru budowlanego. Kontrola objęła następujące obszary działalności PINB: 
organizacja pracy PINB i kwalifikacje pracowników, prawidłowość prowadzenia 
postępowań administracyjnych, realizacja priorytetowych zadań określanych 
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, obowiązek prowadzenia 
ewidencji zawiadomień o rozpoczętych budowach oraz poprawność 
prowadzenia czynności kontrolnych. W odpowiedzi na wystapienie 
pokontrolne Powiatowy Inspektor poinformował Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego o zastosowaniu się do uwag wynikających z kontroli. 

• Zarząd Powiatu Gostyńskiego w dniu 3 września 2009 r. na podstawie art. 187 
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz U Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.), a tematem kontroli była gospodarka finansowa PINB 
za 2008 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

• Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie art. 28 i 44 ustawy z dnia 23 
stycznia 2009 r. o województwie i administracji rządowej w województwie 
(Dz U Nr 2009, poz. 206 ze zm.) w dniach od 29 kwietnia 2010 r. do dnia 14 
maja 2010 r., a tematem kontroli było wykorzystanie dotacji udzielonych z 
budżetu państwa w 2009 r. na realizację zadań w dziale 710. W wyniku 
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

[Dowód: akta kontroli, str. 118] 
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W Inspektoracie nie utworzono komórki organizacyjnej ds. kontroli wewnętrz-
nej z uwagi na małe zatrudnienie nieprzekraczające 9 osób. Prowadzenie kontroli 
wewnętrznych w zakresie spraw organizacyjnych i finansowych przypisano do za-
kresu działania stanowiska pracy ds. budżetu, finansów i kadr. Kontrolę działalno-
ści PINB sprawował Powiatowy Inspektor oraz główna księgowa poprzez prze-
strzeganie przyjętych zasad rachunkowości, prowadzenie kontroli dowodów księ-
gowych, bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników oraz 
pisemną akceptację pism. 

[Dowód: akta kontroli, str. 6-10, 118] 

PINB nie był zobowiązany do prowadzenia audytu wewnętrznego. 
[Dowód: akta kontroli, str. 118] 

NIK nie wnosi uwag w powyższym zakresie. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie prowadzone postępowania 
administracyjne, nakładanie kar i ustalanie opłat legalizacyjnych, mimo 
stwierdzonych nieprawidłowści polegajacych przede wszystkim na braku informacji 
o realizacji wszystkich decyzji o rozbiórce obiektów budowlanych, co skutkowało 
przekazywaniem wyższym organom sprawozdań do Głównego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego GUNB-2 nierzetelnych informację o realizacji rozbiórek 
obiektów budowlanych. Brak sprawdzenia wykonywania obowiązków wynikajacych 
z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego 
jest naruszeniem przepisu art. 84a ustawy Prawo budowlane. 

Krytycznie NIK ocenia niedotrzymanie terminu przekazania w ciągu siedmiu 
dni odwołań i art. 133 i 141 ustawy KPA.  

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 (Dz U z 2012 r., poz. 82 ze zm.), wnosi o: 

1. Zaktualizowanie regulaminu organizacyjnego Inspektoratu. 

2. Opracowywanie rocznych planów pracy Inspektoratu. 

3. Sporządzanie kwartalnych planów kontroli w sposób umożliwiający rzetelne 
wykonywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności 
Inspektoratu. 

4. Uzupełnienie brakujących danych w ewidencji obiektów o powierzchni 
zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów o powierzchni 
dachu przekraczającej 1 000 m2 dotyczacych wykonywania 
obowiązkowych kontroli okresowych. 

5. Dokonanie sprawdzenia kwalifikacji osób wykonujących kontrole okresowe. 

6. Wyegzekwowanie realizacji decyzji o rozbiórce obiektów budowlanych i 
uzupełnienia sprawozdania GUNB-2 o informacje związane z dokonanymi 
rozbiórkami. 

7. Terminowe przekazywanie odwołań od decyzji PINB organowi 
odwoławczemu. 

8. Ujednolicenie kwalifikowania skarg na PINB w uzgodnieniu z 
Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego. 
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9. Ujęcie w planie kontroli PINB na 2013 r. obiektów budowlanych, które 
zostały zgłoszone jako rozpoczęte i nie zostały zakończone w terminie 
możliwym na ich realizację. 

10. Przekazanie Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 
protokółów kontroli obowiązkowych. 

11. Sporządzanie protokołów z kontroli doraźnych. 
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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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
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 
Poznaniu. 

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

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. 

 

Poznań, dnia    października 2012 r. 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Wicedyrektor  

Krzysztof Płoszewski 

gł. specjalista k.p. 

Grzegorz Malesiński 
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