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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Maciej Kowalski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 080239 
z dnia 12 lipca 2012 r.  

Jednostka 

kontrolowana 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna, ul. Jana Dekana 3b, 
64-100 Leszno 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Włodzimierz Klimkiewicz, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta 
Leszna, od 1 października 1999 r. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna 
(zwanego dalej „PINB” lub „Inspektorat”) w zbadanym zakresie. 

Inspektorat realizował zadania i obowiązki w zakresie nadzoru budowlanego, 
określone ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U z 2010 r. Nr 243, 
poz. 1623 ze zm.). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 
niesporządzania planów pracy, nieprzestrzegania wynikających z kodeksu 
postępowania administracyjnego terminów załatwiania spraw, sposobu prowadzenia 
ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, 
nakładania grzywien, pomimo braku upoważnienia, sposobu rejestrowania 
i przechowywania skarg, sprawdzania wykonywania obowiązków wynikających 
z wydanych postanowień. Przy dokonywaniu powyższej oceny uwzględniono 
również ograniczenia wynikające z niedoboru środków finansowych oraz braku 
odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Przygotowanie organizacyjne i kadrowe Inspektoratu 

1. Dostosowanie organizacyjne (strukturalne) 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do 
realizacji zadań 

1.1. Struktura organizacyjna 

W Inspektoracie obowiązywał regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem 
nr 1/2006 Powiatowego Inspektora z dnia 10 stycznia 2006 r.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

Ocena ogólna 
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Zadania Inspektoratu wynikające z art. 83 ustawy Prawo Budowlane były ujęte 
w Programie Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta 
Leszna z dnia 18 grudnia 2007 r.  

Struktura organizacyjna Inspektoratu była dostosowana do realizacji zadań 
i obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane. 

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo budowlane organizację wewnętrzną 
i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego 
powinien określić powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w regulaminie 
organizacyjnym.  

Obowiązujący w Inspektoracie regulamin organizacyjny, ustalał swoim zakresem 
jedynie ogólne ustawowe zadania i obowiązki przewidziane w Prawie budowlanym. 
Nie ujęto w nim natomiast zadań wynikających z art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego. 
Zadania te były określone szczegółowo w sporządzonym przez Powiatowego 
Inspektora, Programie Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
dla Miasta Leszna. Powiatowy Inspektor podał w wyjaśnieniu, że szczegółowy 
zakres zadań Inspektoratu nie został określony w regulaminie organizacyjnym przez 
przeoczenie. 

(Dowód: akta kontroli str. 5-10,41) 

W trakcie kontroli NIK, zarządzeniem nr 2/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. Powiatowy 
Inspektor dokonał uzupełnienia w regulaminie organizacyjnym dodając zapis, że 
Inspektorat działa na podstawie m.in. omawianego Programu. 

(Dowód: akta kontroli str. 11) 

1.2. Zatrudnienie w Inspektoracie 

Liczba pracowników zatrudnionych w Inspektoracie (w przeliczeniu na pełne etaty) 
w latach 2008 - 2009  wynosiła średnio 4,75, w latach 2010 - 2011 średnio 5,25,  
a w I półroczu 2012 r. - 4,25. Średnio w badanym okresie liczba pracowników 
przeprowadzających kontrole budów i obiektów budowlanych wynosiła 3 osoby, 
natomiast w 2012 r. 2 osoby. 
Powiatowy Inspektor podał w wyjaśnieniu, że dla poprawności funkcjonowania 
Inspektoratu należałoby zwiększyć zatrudnienie o 2,5 etatu (2 etaty merytoryczne 
i 0,5 etatu do obsługi administracyjnej). Przeszkodą w zatrudnieniu większej liczby 
osób jest niski poziom finansowania działalności Inspektoratu.  
Na koniec czerwca 2012 r. obsada etatów została zrealizowana w 63% (w stosunku 
do wskazanego przez Powiatowego Inspektora poziomu niezbędnego dla 
poprawnego funkcjonowania Inspektoratu), podczas gdy środki finansowe na płace 
wykorzystane zostały w 100%. 
Osoby zatrudnione w Inspektoracie posiadały stosowne wykształcenie, adekwatne 
do zajmowanego stanowiska. Pracownicy merytoryczni posiadali uprawnienia 
budowlane.  
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego 
inspektora (pracownik merytoryczny zajmujący się sprawami prowadzenia kontroli 
obiektów budowlanych i robót budowlanych) zmalało z 3.750 zł w 2009 r. do 3.090 zł 
w 2011 r., a w I półroczu 2012 r. wzrosło do 4.377 zł (tj. o 16,7% w stosunku do 
2009 r.). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto Powiatowego Inspektora 
zmalało natomiast z 5.377 zł w 2009 r. do 5.182 zł w 2011 r., a w I półroczu 2012 r. 
wzrosło do 6.605 zł (tj. o 22,8% w stosunku do 2009 r.). Dla porównania przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w województwie wielkopolskim w I kwartale 2012 r. wg 
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obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2012 r. 
wynosiło 3.424,44 zł (M P z 2012 r. poz. 397). 
Dla pracowników merytorycznych opracowano indywidualne szczegółowe opisy 
stanowisk pracy, w których określono ich obowiązki wynikające z przepisów Prawa 
budowlanego oraz czynności wykonywane w Inspektoracie. W okresie objętym 
kontrolą opisy te i zadania z nich wynikające nie były zmieniane. Główne zadania 
realizowane na stanowiskach merytorycznych to przeprowadzanie kontroli 
i prowadzenie postępowań administracyjnych. Pracownicy realizujący te zadania nie 
uczestniczyli w szkoleniach w tym zakresie. Żaden z pracowników nie otrzymał 
zgody na wykonywanie dodatkowej pracy.  
W okresie objętym kontrolą jednemu z pracowników merytorycznych z dniem 
31 grudnia 2011 r. została wypowiedziana umowa o pracę z uwagi na zmniejszenie 
zatrudnienia w Inspektoracie w związku z ograniczeniem środków finansowych oraz 
zmniejszeniem ilości zadań wykonywanych na tym stanowisku. W okresie od 
4 listopada do 31 grudnia 2011 r. Powiatowy Inspektor zwolnił tego pracownika 
z obowiązku świadczenia pracy.  
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Powiatowy Inspektor zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy, pomimo 
tego że w Inspektoracie zatrudniona była zbyt mała liczba pracowników w stosunku 
do nałożonych zadań. 

2. Plan finansowy Inspektoratu w latach 2009, 2010, 2011 
i 2012 (I półrocze) 

Plan finansowy na 2009 r., ustalony w kwocie 319,0 tys. zł, po zmianach 
dokonanych w ciągu roku wyniósł 322,9 tys. zł (wzrost o 1,2%), został wykonany 
w wysokości 322,9 tys. zł, co stanowiło 100% wykonania planu po zmianach. 

Plan finansowy na 2010 r., ustalony w kwocie 308,0 tys. zł po zmianach dokonanych 
w ciągu roku wyniósł 335,0 tys. zł (wzrost o 8,8%), został wykonany w wysokości 
333,3 tys. zł, co stanowiło 99,5% wykonania planu po zmianach. 

W porównaniu do roku 2009 zrealizowane wydatki w 2010 r. były wyższe  
o 10,3 tys. zł, tj. o 3,2%. 

Plan finansowy na 2011 r., ustalony w kwocie 322,0 tys. zł,  po zmianach 
dokonanych w ciągu roku wyniósł 371,0 tys. zł (wzrost o 15,2%), został wykonany 
w wysokości 371,0 tys. zł, co stanowiło 100% wykonania planu po zmianach. 

W porównaniu do roku 2010 zrealizowane wydatki w 2011 r. były wyższe  
o 37,7 tys. zł, tj. o 11,3%. 

Plan finansowy na 2012 r., ustalony w kwocie 311 tys. zł, po zmianach dokonanych 
w ciągu roku wyniósł 331,0 tys. zł (wzrost o 6,4%), został wykonany do 30 czerwca 
2012 r. w wysokości 166,2 tys. zł, co stanowiło 50,2% wykonania planu rocznego po 
zmianach. 

W okresie objętym kontrolą Inspektorat był wspomagany finansowo przez 
Prezydenta Miasta Leszna następującymi kwotami: w 2010 r. - 17 tys. zł, w 2011 r. - 
10 tys. zł i w 2012 r. - 20 tys. zł, co stanowiło odpowiednio 5,1 %, 2,7 % i 12,0 % 
kwoty wydatków poniesionych przez Inspektorat. Powyższe środki zostały 
przeznaczone na bieżącą działalność Inspektoratu.  

Ponadto Wojewoda Wielkopolski dokonywał zwiększenia planu wydatków 
Inspektoratu w następujący sposób: 
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- w 2009 r.: o kwotę 1.500 zł - z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do 
wyremontowanych pomieszczeń i o kwotę 2.484 zł - przeznaczoną na 
sfinansowanie dodatków specjalnych  (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej, 

- w 2010 r.: o kwotę 3.000 zł - na pokrycie wydatków poniesionych przez organy 
nadzoru budowlanego za wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego 
obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk 
ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r. i o kwotę - 7.000 zł 
z przeznaczeniem na działalność bieżącą, 

- w 2011 r. o kwotę 39.000 zł - z przeznaczeniem na realizację rozbiórki części 
budynku  mieszkalnego  przy ul. Sienkiewicza 3 w Lesznie , który uległ katastrofie 
budowlanej i stanowił zagrożenie. 

Pracownicy Inspektoratu posiadali niezbędne wyposażenie zapewniające właściwą 
realizację zadań i obowiązków. Ustalono, że Inspektorat wyposażony był  
w:  samochód osobowy marki  peugeot (2007 r.), notebook, komputery stacjonarne  
(5 szt.), telefon - faks, kserokopiarkę wielofunkcyjną i drukarki (3 szt.). 

Pracownicy nie posiadali służbowych telefonów komórkowych. 

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

3. Warunki lokalowe   

Do dnia 31 sierpnia 2010 r. siedziba Inspektoratu mieściła się w Lesznie przy 
ul. Jana Pawła II nr 21A. Od dnia 1 września 2010 r. siedziba Inspektoratu znajduje 
się w budynku przy ul. Dekana 3B. Przed zmianą siedziby Inspektorat zajmował 
pomieszczenia dzierżawione od Starostwa Powiatowego w Lesznie o pow. 37,9 m2 

oraz pomieszczenie do archiwizowania dokumentacji o powierzchni 9,0 m2. Obecnie 
wynajmuje pomieszczenia od prywatnej firmy o powierzchni 80 m2. 
W sprawie zapewnienia odpowiednich pomieszczeń dla realizacji zadań przez 
Inspektorat w kontrolowanym zakresie, Powiatowy Inspektor w wyjaśnieniu podał, 
że wielkość powierzchni pod poprzednim adresem utrudniała wykonywanie 
powierzonych zadań, natomiast wielkość aktualnie wynajmowanych pomieszczeń 
jest dla obecnego stanu zatrudnienia wystarczająca. W kwestii pomieszczenia do 
archiwizowania dokumentacji Inspektor wyjaśnił, że pomieszczenie to jest  użyczone 
nieodpłatnie przez właściciela obiektu i na dzień kontroli jest w 85 % wykorzystane. 
Przewiduje się że w roku 2014 będzie potrzeba wynajęcia dodatkowych 
pomieszczeń przeznaczonych na archiwum. 

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

4. Szkolenia pracowników 

Dla pracowników Inspektoratu nie były prowadzone szkolenia, natomiast Powiatowy 
Inspektor uczestniczył w szkoleniach organizowanych corocznie przez 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu 
(WWINB).  

Powiatowy Inspektor podał w wyjaśnieniu, że uczestnictwo pracowników 
w szkoleniach wiąże się z poważnymi wydatkami finansowymi i z tego powodu nie 
były prowadzone szkolenia dla pozostałych pracowników. Z tych samych względów 
w Inspektoracie nie został opracowany plan szkoleń. Natomiast organizowane 
coroczne spotkania przez WWINB nie zawsze miały charakter wyłącznie 
szkoleniowy, bowiem omawiane były na nich również bieżące sprawy organizacyjne 
związane z działalnością PINB i WINB. Zdaniem Powiatowego Inspektora, czas 
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przeznaczony na szkolenia w kontekście różnorodności i złożoności zagadnień 
wynikających z przepisów art. 83 Prawa budowlanego był niewystarczający. 

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

Powiatowy Inspektor nie zapewnił pracownikom uczestnictwa w szkoleniach. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości2 
działalność Inspektoratu w zakresie opisanym w punktach 1 – 4. 

Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy 

5. Przygotowanie planów pracy 

W każdym z kontrolowanych lat został sporządzony plan kontroli losowo wybranych 
obiektów z wykazów pozwoleń na budowę otrzymanych z Urzędu Miasta Leszna. 
Cele i zadania w odniesieniu do planów kontroli nie miały określonych mierników. 
Powiatowy Inspektor podał w wyjaśnieniu, że liczba kontroli planowana była 
w oparciu o możliwości finansowe i kadrowe Inspektoratu. 

W roku 2011 w Inspektoracie została przeprowadzona kontrola przez WINB 
dotycząca problematyki przestrzegania przepisów Prawa budowlanego. Kontrola ta 
dotyczyła wdrożenia ustawowych obowiązków związanych z kontrolami okresowymi 
budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów 
budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2. Zalecenia po ww. 
kontroli zostały zawarte w piśmie WWINB z dnia 11 maja 2012 r. W planie kontroli 
Inspektoratu nie zostały uwzględnione wyniki tej kontroli. Powiatowy Inspektor podał 
w wyjaśnieniu, że kontrola ta obejmowała jedynie wąski zakres działalności 
Inspektoratu, a problematyka z niej wynikająca nie mieściła się w głównych 
priorytetach badań kontrolnych Inspektoratu. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Inspektorat nie sporządzał rocznych planów pracy. Plan pracy Inspektoratu 
ograniczał się jedynie do planu kontroli budów i zrealizowanych obiektów. 
Z wyjaśnień Powiatowego Inspektora wynika, że powodem nieopracowania planu 
pracy dotyczącego całego zakresu zadań Inspektoratu była zbyt mała liczba 
pracowników merytorycznych w Inspektoracie, dla których miałby zostać 
opracowany ten plan. 

(Dowód: akta kontroli str. 150-153, 158-160) 

6. Realizacja planów pracy  

Według planów kontroli Inspektoratu liczba zaplanowanych kontroli wynosiła: 
w 2009 r. - 22, w 2010 r. - 19, w 2011 r. - 6 i w 2012 r. – 20. Plany te zostały 
zrealizowane w 100 %. Powiatowy Inspektor podał w wyjaśnieniu, że zakres 
planowanych kontroli merytorycznych dobierany jest zawsze proporcjonalnie do 
prowadzonych spraw w danym roku, jakie są załatwiane w Inspektoracie, a także do 
możliwości kadrowych. Dlatego też w 2011 r. zaplanowano mniejszą liczbę kontroli 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
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z uwagi na ponad półroczne zwolnienie lekarskie jednego pracownika 
merytorycznego.  

Powiatowy Inspektor w okresach półrocznych i rocznych składał WWINB 
sprawozdania z działalności. Sprawozdania te zawierały m.in. informacje o: liczbie 
zrealizowanych przez PINB kontroli, liczbie wydanych decyzji i postanowień, liczbie 
wniesionych skarg na rozstrzygnięcie administracyjne organu, a także liczbie 
wniesionych wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego. Informowały 
też o postępowaniach egzekucyjnych, o wnioskach o ukaranie z tytułu 
odpowiedzialności zawodowej, a także o ilości zawiadomień do prokuratury 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
WINB nie przedkładał Powiatowemu Inspektorowi swojego stanowiska co do 
złożonych sprawozdań. 

Powiatowy Inspektor przedstawiał Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego 
(GUNB) półroczne sprawozdania: GUNB-1 „Obiekty budowlane przekazane do 
użytkowania” i GUNB-2 „Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych”. Sprawozdania te 
były sporządzane przez Inspektorat w terminie od 4 do 11 dni po upływie półrocza, 
którego dotyczyły. 

Analizy informacji z realizacji planów kontroli nie były dokumentowane. Powiatowy 
Inspektor podał w wyjaśnieniu, że z analizy planowanych kontroli wynika, iż przy 
opracowaniu przyszłościowych projektów planów kontroli należałoby uwzględnić 
kontrole istniejącej starej substancji mieszkaniowej. Jednak zwiększenie liczby 
planowanych kontroli jest  ściśle związane z liczbą zatrudnionych w Inspektoracie 
pracowników merytorycznych. 

Powiatowy Inspektor podał w wyjaśnieniu, że w zależności od złożoności 
prowadzonych spraw czas zadań kontrolnych w terenie można oszacować na  
5-30% w stosunku do wszystkich prowadzonych spraw przez PINB. 

W Inspektoracie nie prowadzono analizy efektywności wykorzystania czasu pracy. 
Powiatowy Inspektor podał w wyjaśnieniu, że powodem tego była mała liczba 
pracowników merytorycznych.  

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Inspektoratu w zakresie 
opisanym w punktach 5 – 6. 

Kontrole obiektów i robót budowlanych oraz stosowania 
wyrobów budowlanych 

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

W okresie 2009 –2012 r. (I półrocze) PINB przeprowadził ogółem 513 kontroli, w tym   
44 kontrole budów (8,6%), 222 kontrole utrzymania obiektów budowlanych (43,3%), 
i 247 kontroli związanych z wydaniem pozwoleń na użytkowanie, a także 
samowolami budowlanymi (48,1%). Według ustalonego planu kontroli 
przeprowadzono 67 kontroli (13,1%), a w wyniku interwencji i zgłoszeń osób trzecich 
446 kontroli (86,9%). Dla porównania w okresie objętym kontrolą do PINB wpłynęło 
1.198 zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych. 
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W 2010 r. Powiatowy  Inspektor z polecenia WINB uczestniczył w kontroli stanu 
technicznego obiektów budowlanych objętych powodzią na terenie Miasta Kalisza. 
Sporządzone protokoły kontroli znajdują się w PINB dla Miasta Kalisza. 

PINB nie kontrolował hoteli pracowniczych przekształconych w wielorodzinne 
budynki socjalne, ponieważ jak podał Powiatowy Inspektor w wyjaśnieniu, na terenie 
miasta Leszna nie było takich obiektów. 

PINB działając na obszarze 32,0 km2 stwierdził w kontrolowanym okresie ogółem 47 
przypadków wykroczeń i wystawił 47 mandatów na łączną kwotę 12,7 tys. zł. 
Inspektorat nie pozyskiwał  informacji o skuteczności egzekucji. Powiatowy 
Inspektor podał w wyjaśnieniu, że brak informacji o skuteczności egzekucji wynika 
z faktu, że PINB nie jest wierzycielem ani organem egzekucyjnym, a dochody 
z mandatów karnych kierowane są na konto Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu.  

Z informacji dla NIK uzyskanej od Wojewody Wielkopolskiego wynika, że 
z wymierzonej w 2009 r. kwoty mandatów 3.700 zł zapłacono kwotę 3.400 zł.  
Natomiast w I półroczu 2012 r. z kwoty 1.800 zł zapłacono 1.000 zł. Mandaty 
wystawione w latach 2010-2011 na kwoty odpowiednio 3.950 zł i 3.300 zł zostały 
zapłacone w całości. 

Zbiorcze informacje dotyczące liczby otrzymanych i wykorzystanych bloczków 
mandatowych oraz nałożonych i uiszczonych grzywien przesyłane były do 
Wojewody Wielkopolskiego w terminach określonych w § 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.), który zobowiązuje do 
przesyłania ww. informacji nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

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

Zgodnie z § 3 pkt 3 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 
października 2002 r., upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego wydaje pracownikom powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, na 
wniosek powiatowego inspektora nadzoru budowlanego - właściwy wojewoda. 
Według przepisu § 4 ust. 1 tego rozporządzenia upoważnienie do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego powinno zawierać: datę wydania i termin 
ważności, oznaczenie organu wydającego upoważnienie, 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. 

W okresie od dnia 1 stycznia do 20 listopada 2011 r. żadna z osób zatrudnionych 
w Inspektoracie nie posiadała uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego na terenie miasta Leszna. W tym okresie zostało jednak nałożonych 13 
mandatów na łączną kwotę 3.300 zł. Mandaty te zostały zapłacone. 

Z wyjaśnień Powiatowego Inspektora wynika, że przyczyną tego było przeoczenie. 
(Dowód: akta kontroli str. 197,204-206,223) 

8. Kontrole doraźne  

Liczba kontroli doraźnych stanowiła 38,8% (199 kontroli) wszystkich kontroli 
przeprowadzonych przez PINB w kontrolowanym okresie (513). Powodem ich 
przeprowadzenia były interwencje i zgłoszenia. 
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Zakres przeprowadzanych kontroli doraźnych zależał od rodzaju prowadzonych 
spraw i obejmował m.in.: 

− w przypadku kontroli obiektów w użytkowaniu: prowadzenie książek obiektu 
budowlanego, sporządzanie protokołów z okresowych kontroli stanu 
technicznego budynków, stopień realizacji zaleceń wynikających z 
wcześniejszych kontroli stanu, 

− w przypadku budów: zgodność realizacji z pozwoleniem na budowę 
i zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawdzenie zamieszczenia tablicy 
budowy, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, 
opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także sprawdzenie 
certyfikatów materiałów użytych do budowy, aprobat technicznych i atestów; 
sprawdzeniu poddawano również prawidłowość prowadzenia dzienników 
budowy.  

W sprawach prowadzonych na wniosek strony wszczynane były postępowania 
administracyjne. Po przeprowadzeniu oględzin w terenie ustalano właściciela lub 
współwłaścicieli, zobowiązywano strony do przedłożenia stosownych do sprawy 
dokumentów, dowodów i złożenia oświadczeń, ustalenia w jakim okresie miało 
miejsce zdarzenie, a w razie konieczności występowano do innych instytucji w celu 
ustalenia okoliczności niezbędnych dla prawidłowości przeprowadzenia 
postępowania. 

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

9. Liczba realizowanych robót budowlanych  

PINB  prowadził ewidencję ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz 
z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz ostatecznych odrębnych decyzji 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem w oparciu 
o dostarczane raz na kwartał przez Wydział Architektury, Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, dokumenty.  

PINB nie wykorzystywał informacji ze zdjęć lotniczych do wykrywania samowoli 
budowlanych.   

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

Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych 
nie była prowadzona w sposób zgodny z zasadami określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych (Dz U Nr 120, poz. 1130). Do ewidencji tej nie wpisywano bowiem: 
symbolu podzbioru Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, danych 
technicznych, daty zawiadomienia o zakończeniu budowy, daty złożenia wniosku 
o wydanie pozwolenia na użytkowanie, numeru i daty decyzji w sprawie pozwolenia 
na użytkowanie, informacji o poddaniu decyzji w sprawie pozwolenia na  
użytkowanie kontroli w trybie nadzwyczajnym. 

PINB prowadził ponadto osobne (dodatkowe) ewidencje opatrzone nazwą 
„Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, 
zakończenia” (części I – V). Do ewidencji tych wpisywane były następujące dane:  
rodzaj obiektu, adres, kategoria  obiektu, nazwa lub imię i nazwisko inwestora, 
numer i data decyzji o pozwoleniu na budowę, data zawiadomienia o zakończeniu 
budowy. Pomimo wyodrębnienia w ww. rozporządzeniu 6 kategorii obiektów 
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(budynków i budowli, dróg, obiektów mostowych, rurociągów, przewodów, linii 
i sieci), dla których powinny być prowadzone odrębne ewidencje, w Inspektoracie do 
tej ewidencji wpisywano razem wszystkie kategorie obiektów. Do ewidencji tej nie 
były wpisywane: symbol podzbioru PKOB, dane techniczne, data złożenia wniosku 
o wydanie pozwolenia, numer i data decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie, 
informacja o poddaniu decyzji w sprawie pozwolenia na  użytkowanie kontroli 
w trybie nadzwyczajnym. 

Powiatowy Inspektor podał w wyjaśnieniu, że taki sposób prowadzenia ewidencji 
ułatwia rejestrowanie spraw. Jednocześnie zadeklarował uzupełnienie rejestrów do 
końca bieżącego roku i prowadzenie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

(Dowód: akta kontroli str. 226-228) 

Sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych powodował, że nie stanowiły one pełnego materiału 
informacyjnego pozwalającego w sposób zorganizowany pełnić nadzór nad 
przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego w tym zakresie. 

Zgodnie z przepisem art. 84 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego do zadań organów 
nadzoru budowlanego należy m.in. kontrola działania organów administracji 
architektoniczno-budowlanej. W okresie objętym kontrolą PINB nie dokonywał 
weryfikacji decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanych przez administrację 
architektoniczno-budowlaną. Powiatowy Inspektor podał w wyjaśnieniu, że szeroki 
zakres kompetencji i zadań jakie do niego należą przy obecnym stanie finansowania 
(a co za tym idzie stanie zatrudnienia), nie pozwalają  na dodatkowe obciążenie 
pracowników merytorycznych. 

10. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót 

Kontrola 30 postępowań administracyjnych wykazała, że w 29 przypadkach 
inwestorzy wywiązali się z obowiązku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego 
o rozpoczęciu robót budowlanych na przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót 
budowlanych oraz przedkładali wymagane dokumenty określone w art. 41 ust. 4 
Prawa budowlanego. Osoby wymienione w zawiadomieniu o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót posiadały uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności 
i były wpisane do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane 
oraz posiadały zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego 
z określonymi w nich terminami ważności. Dane dotyczące postępowań 
dotyczących zawiadomień o rozpoczęciu budowy, załączonych do nich dokumentów 
były gromadzone w PINB. 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego inwestor jest obowiązany zawiadomić 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane 
pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad 
zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich 
rozpoczęciem. W 1 z 30 spraw poddanych kontroli ustalono, że na zawiadomieniu 
o rozpoczęciu robót budowlanych data wpływu do Inspektoratu jest tożsama z datą 
rozpoczęcia robót budowlanych. Z wyjaśnień Powiatowego Inspektora wynika, że na 
zawiadomieniu tym omyłkowo wpisał błędną datę wpływu do Inspektoratu (22 
czerwca 2010 r.), natomiast samo zawiadomienie zostało złożone we właściwym 
terminie (15 czerwca 2010 r.). 

(Dowód: akta kontroli str. 239-241,232) 
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11. Kontrole sprawdzające  

PINB nie prowadził osobnego rejestru dotyczącego sprawdzania wykonania 
obowiązków wynikających z wydanych decyzji. Na podstawie poddanych analizie 
spraw prowadzonych przez Inspektorat w oparciu o przepis art. 48 Prawa 
budowlanego, oraz 30 spraw, w których wydano pozwolenia na użytkowanie 
stwierdzono, że sprawdzenie wykonania obowiązków wynikających z wydanych 
decyzji i postanowień było dokumentowane w aktach poszczególnych spraw. 

Nie sprawdzano poprzez przeprowadzenie kontroli sprawdzających wykonania 
obowiązków wynikających z wydanych decyzji na podstawie art. 66 Prawa 
budowlanego, w których PINB nakazywał usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. Ponadto 
w decyzjach zamieszczany był zapis - „o wykonaniu  powyższych czynności należy 
powiadomić tutejszy Inspektorat na piśmie”. Właściciel bądź zarządca obiektu 
zobowiązany był do przedłożenia stosownych protokołów potwierdzających 
wykonanie  nałożonych obowiązków lub protokołów stwierdzających odpowiedni 
stan techniczny obiektu lub instalacji. Dokumenty takie znajdowały się w aktach 
spraw (protokoły badań i sprawdzeń, oświadczenia o wykonaniu danej czynności, 
opinie techniczne itp.). 
Powiatowy Inspektor podał w wyjaśnieniu, że przeprowadzanie kontroli 
realizowanych obiektów budowlanych dla zapewnienia przestrzegania i stosowania 
przepisów Prawa budowlanego przy obecnym stanie finansowania i ograniczonymi 
możliwościami zatrudnienia na stanowiskach merytorycznych realizowane jest na 
granicy możliwości. Przyjęto zasadę, że wybór kontrolowanej inwestycji odbywa się 
losowo na podstawie rejestru pozwoleń na budowę przekazywanych przez Wydział 
Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna. 
Liczba planowanych kontroli jest każdorazowo ustalana z uwzględnieniem  
możliwości kadrowych i finansowych Inspektoratu.  

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

12. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

Z rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę wytypowano 5 decyzji wydanych przed 
2009 r. Stwierdzono, że inwestorzy zawiadomili Powiatowego Inspektora 
o zakończeniu budowy i uzyskali pozwolenie na użytkowanie.  

Kontrolą przestrzegania przez inwestorów obowiązku zawiadomienia o zakończeniu 
budowy objęto również dokumentację dotyczącą 126 decyzji o udzieleniu pozwoleń 
na budowę obiektów budowlanych, zaliczonych do kategorii XXVI (sieci i rurociągi 
przesyłowe), wydanych w latach 2009-2012 (I półrocze). Kontrola wykazała, że ze 
144 inwestorów, którzy zawiadomili PINB o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych, 127 złożyło zawiadomienie o zakończeniu budowy.  

Ponadto kontroli poddano 30 postępowań administracyjnych. 

Stwierdzono, że składane przez inwestorów zawiadomienia o zakończeniu budowy 
obiektu budowlanego były kompletne i zawierały wszystkie dokumenty określone w 
art. 57 ust. 1 Prawa budowlanego. Do każdego wniosku o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie był dołączony: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika 
budowy o okolicznościach określonych w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane, oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
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zagospodarowania, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzacja geodezyjna 
powykonawcza oraz pozostałe dokumenty. Wydanie pozwolenia na użytkowanie 
obiektu budowlanego było poprzedzone obowiązkową kontrolą na miejscu budowy 
obejmującą sprawdzenie warunków określonych odpowiednio  
w art. 59 i 59a Prawa budowlanego. W dokumentacji znajdującej się w Inspektoracie 
były zgromadzone komplety dokumentów związane z objęciem funkcji kierownika 
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zaświadczenia wydane przez 
właściwą izbę samorządu zawodowego. 

Pracownicy dokonujący obowiązkowej kontroli sprawdzali zgodność obiektu 
budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym w zakresie parametrów 
technicznych, liczby kondygnacji oraz zgodności obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu.   

PINB przeprowadzając obowiązkową kontrolę budowy przestrzegał 21 dniowego 
terminu jej przeprowadzenia od dnia doręczenia wezwania inwestorowi określonego 
w art. 59c ustawy Prawo budowlane. O terminie jej przeprowadzenia inwestor był 
zawiadamiany w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania do PINB. Inwestor 
uczestniczył w obowiązkowej kontroli w wyznaczonym terminie. Kontrole 
przeprowadzane były przez dwuosobowe zespoły. Każdorazowo przynajmniej jedna 
z tych osób posiadała uprawnienia budowlane. Osoby te będąc pracownikami PINB 
działały z upoważnienia Powiatowego Inspektora (art. 59e Prawa budowlanego). 

We wszystkich przypadkach przestrzegano wymogu sporządzenia z obowiązkowej 
kontroli protokołów według schematu określonego w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej 
kontroli (Dz U Nr 132, poz. 1231). 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

1. W Inspektoracie nie było dokumentów potwierdzających przekazywanie jednego 
egzemplarza protokołu z kontroli obowiązkowej do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. Powiatowy Inspektor podał w wyjaśnieniu, że 
cyklicznie, nie rzadziej niż raz w miesiącu PINB przekazywał listem pocztowym 
(zwykłym) egzemplarz  z kontroli obowiązkowej do WINB. Przesyłanie protokołów 
z obowiązkowej kontroli odbywało się bez pisma przewodniego, w związku z czym 
PINB nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi przekazania tych protokołów do 
WINB. 

(Dowód: akta kontroli str. 251) 

2. W protokołach kontroli obowiązkowej w punkcie 8.3. „wyroby budowlane 
(wbudowane w zakończony obiekt budowlany) szczególnie istotne dla 
bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, posiadają dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego 
stosowania w budownictwie:” dokonywano  zapisu: m.in. „ spełnione, Inwestor 
przedłożył do wglądu atesty, certyfikaty” , „tak” , „spełniono wymagania”.   

Powiatowy Inspektor podał w wyjaśnieniu, że podczas obowiązkowej kontroli 
Inwestor przedkładał do wglądu atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne  etc.,  które 
były  sprawdzane przez pracownika PINB. W protokole kontroli obowiązkowej nie 
wyszczególniono sprawdzanych  dokumentów z uwagi na ich ogromną ilość oraz 
brak podstawy prawnej do  spisywania i gromadzenia ich w siedzibie PINB. 
Dokumenty po sprawdzeniu w toku kontroli obowiązkowej zwracane były  
Inwestorowi. 

(Dowód: akta kontroli str. 251-254) 
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13. Egzekwowanie kar wymierzonych w trakcie 
obowiązkowej kontroli   

W kontrolowanym okresie PINB przeprowadził łącznie 247 kontroli obowiązkowych. 
W wyniku ich przeprowadzenia stwierdzono w jednym przypadku 3 odstępstwa od 
warunków określonych w pozwoleniu na budowę polegające na zmianie parametrów 
technicznych obiektu, zmianie usytuowania klatki schodowej i zmianie sposobu 
użytkowania części magazynowej. Na tej podstawie wymierzona została kara 
w drodze postanowienia Powiatowego Inspektora na łączną kwotę 33,7 tys. zł. 
W wyniku złożonego zażalenia na ww. postanowienie, WWINB postanowieniem nr 
WOA-7144/43/09-10/3882a z dnia 5 lipca 2010 r. uchylił w całości zaskarżone 
postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozstrzygnięcia. Postanowieniem 
nr PINB-G 7353/67/2008/UŻ/3 z dnia 23 sierpnia 2012 r. Powiatowy Inspektor 
ponownie wymierzył inwestorowi karę  w takiej samej wysokości.  

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwaną dalej „KPA” 
organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. 
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić 
nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później 
niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  
Od momentu przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez WINB do czasu 
wydania przez Powiatowego Inspektora postanowienia w sprawie upłynęły ponad 
2 lata.  
Z wyjaśnień Powiatowego Inspektora wynika, że postępowanie w sprawie było 
bardzo czasochłonne i z uwagi na znaczną ilość innych spraw prowadzonych przez 
Inspektorat załatwienie jej było odkładane na później. 
Powiatowy Inspektor nie informował strony postępowania o przekroczeniu terminów 
prowadzenia postępowania administracyjnego oraz nie wyznaczał nowych terminów 
jej załatwienia. 

(Dowód: akta kontroli str. 256-262,312) 

Postanowienie w omawianej sprawie zostało wydane dopiero podczas kontroli NIK. 

14. Katastrofy budowlane 

W kontrolowanym okresie wystąpiło 8 katastrof budowlanych, w tym 2 w 2009 r.,  
2 w 2010 r. i 4 w 2011 r. Przyczyną katastrof były: zjawiska losowe - 38%, wina 
ludzka - 62%. Wszystkie obiekty, które uległy katastrofie budowlanej były 
kontrolowane przez pracowników PINB. Dla każdej katastrofy budowlanej była 
powoływana  komisja w celu ustalenia przyczyn i okoliczności oraz zakresu 
czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
Każdorazowo PINB sporządzał ankietę dotyczącą katastrofy wg załącznika nr 2 do 
pisma Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB) z dnia 15 kwietnia 
2008 r. nr DIK/INN/074/3/08, którą niezwłocznie przesyłał do GUNB i WINB.  

Zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawa budowlanego po zakończeniu prac komisji 
(powołanej w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu 
czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia) 
właściwy organ niezwłocznie wydaje decyzję określającą zakres i termin wykonania 
niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia 
obiektu budowlanego do czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do stanu 
właściwego. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 



 

14 

W 7 sprawach po zakończeniu prac komisji, PINB niezwłocznie wydawał decyzję 
określającą zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania 
terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu wykonania robót 
doprowadzających obiekt do stanu właściwego. 

W jednej sprawie (dotyczącej zawalenia rusztowania przy remontowanym budynku) 
PINB nie wydał decyzji, lecz zakończył ją spisaniem protokołu. W protokole tym 
zapisano „wobec faktu, że teren katastrofy został uporządkowany a obiekt 
budowlany zabezpieczony – nie ma zdaniem Komisji potrzeby wydawania przez 
PINB dla miasta Leszna decyzji o której mowa w art. 78 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane.” 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

15. Bazy danych o liczbie obiektów budowlanych 

Inspektorat posiadał dane i gromadził informacje związane z rodzajami i liczbą 
budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów 
budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2. Według stanu na 
koniec I półrocza 2012 r. na terenie Leszna były 42 obiekty budowlane 
o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2, tj.: 4 budynki produkcyjno-
magazynowe, 6 hal produkcyjnych, 2 hurtownie, pływalnia, 10 budynków 
handlowych, 2 magazyny, 2 hale sportowe, 10 szkół, Centrum Kształcenia 
Praktycznego, szpital, 2 stacje obsługi samochodów i aula. 

Powiatowy Inspektor prowadził ewidencję zawiadomień o przeprowadzonej kontroli 
obiektów, które powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela 
lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej 2 razy w roku, w przypadku budynków 
o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów 
budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2. Nieprawidłowości w tej 
ewidencji opisano w punkcie 19 niniejszego wystąpienia. 

Powiatowy Inspektor podał w wyjaśnieniu, że poszukując informacji mogących mieć 
znaczenie przy wykonywaniu obowiązków służbowych pracownicy PINB korzystali 
z danych zgromadzonych w: Archiwum Państwowym  (informacje dotyczące 
historycznego sposobu zabudowy działek oraz informacje techniczne dotyczące 
samego obiektu), Sądzie Rejonowym (informacje zawarte w księgach wieczystych, 
byłych i obecnych właścicieli nieruchomości  oraz o ewentualnych wtórnych 
podziałach działek), Urzędzie Miasta Leszna: w Wydziale Ewidencji Ludności  
(adresy zamieszkania), w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru (ewidencja 
gruntów, dane dotyczące właścicieli lub współwłaścicieli, numery ksiąg 
wieczystych), w Wydziale Dochodów i Windykacji (adresy zarządców i właścicieli 
nieruchomości). 

Ponadto Powiatowy Inspektor podał w wyjaśnieniu, że dane uzyskiwane z ww. 
instytucji są wystarczające dla PINB do wykonywania ustawowych obowiązków. 

Ponadto Inspektorat gromadził m.in. niżej wymienione dane do załatwiania spraw 
z obszaru Prawa budowlanego: 

1) dane statystyczne przekazywane do Głównego Urzędu Statystycznego: 
formularze B-06 - meldunek o budownictwie mieszkaniowym, wykazy budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania 
przekazanych do użytkowania, wykazy inwestorów; formularze B-08 - sprawozdanie 
o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego  zamieszkania oraz domach letnich 
oddanych do użytkowania; F-03 - sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych;  
Z-03 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; Z-06 - sprawozdanie 
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o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy oraz formularz Z-05 - badanie 
popytu na pracę, 

2) dane związane z prowadzeniem ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń 
o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2  Prawa budowlanego, tj.:  kopie ostatecznych 
decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, 
kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz 
z tym projektem, kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających 
z przepisów Prawa budowlanego, 

3) dane związane z prowadzeniem ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych: budynków, budowli, mostów, dróg, rurociągów, 
przewodów , linii , sieci itp., 

4) dane związane z przekazywaniem informacji o liczbie otrzymanych 
i wykorzystywanych bloczków mandatowych oraz nałożonych mandatów karnych.  

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

Nieprawidłowości w prowadzonej ewidencji dotyczącej obiektów o powierzchni 
zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o 
powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 zostały opisane w punkcie 19 
niniejszego wystąpienia. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości  
działalność w zakresie opisanym w punktach 7 – 15. 

Postepowania administracyjne, nakładanie kar i ustalania 
opłat legalizacyjnych 

16. Terminowość prowadzenia postepowań 
administracyjnych 

W badanym okresie PINB załatwił ogółem 336 spraw, z tego: 3 skargi (2 w 2009 r.  
i 1 w 2010 r.), 9 odwołań (1 w 2009 r., 3 w 2010 r., 3 w 2011 r. i 2 w I półroczu  
2012 r.), 2 zażalenia (w 2011 r.) i 322 decyzje (110 w 2009 r., 74 w 2010 r.  
89 w 2011 r. i 49 w I półroczu  2012 r.). 
Analiza terminowości załatwiania spraw w okresie objętym kontrolą wykazała, że 
skargi, odwołania i zażalenia były przesyłane do WINB terminowo.  
Termin załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki, tj. nie później niż w ciągu jednego 
miesiąca, a spraw szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 miesięcy 
od dnia wszczęcia postępowania nie zawsze był dotrzymywany przez PINB. Udział 
decyzji nie załatwionych w ciągu 2 miesięcy wynosił w 2009 r. 1%, w 2010 r. 5%, 
w 2011 r. 4% i w I połowie 2012 r. 2 %. Odsetek załatwionych decyzji w terminie do 
1 miesiąca wynosił w 2009 r. 90% w 2010 r. 65%, w 2011 r. 72% i w I połowie 
2012 r. 84%. Uwzględniając średnią liczbę pracowników merytorycznych 
zatrudnionych w inspektoracie, (3 osoby), 1 pracownik załatwił w ciągu roku średnio 
32 postępowania administracyjne, w tym 3 odwołanie i 31 decyzji. 

W okresie objętym kontrolą do Inspektoratu wpłynęło 9 odwołań od decyzji  
i  4 zażalenia na postanowienia. WINB uchylił i przekazał do ponownego 
rozpoznania 8 decyzji i 3 postanowienia, a 1 decyzję utrzymał w mocy.  

Z informacji WINB nr WKO.020.10.2012.EK z dnia 10 września 2012 r. wynika, że 
do WINB wpłynęło 5 skarg w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji oraz zażaleń 
na postanowienia Powiatowego Inspektora (3 w 2009 r., 1 w 2010 r. i 1 w 2011 r.). 
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W wyniku rozpatrzenia tych skarg uznano, że 2 skargi, tj. 40% było zasadnych  
(1 w 2009 r. i 1 w 2011 r.). 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Zgodnie z art. 254 KPA skargi i wnioski składane i przekazywane do organów 
państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych 
i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty 
rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów 
załatwiania poszczególnych skarg i wniosków. 
PINB nie prowadził rejestru skarg. Skargi, które wpłynęły do PINB były załączane do 
akt prowadzonego w Inspektoracie postępowania administracyjnego. Skargi te nie 
miały nadawanego odrębnego numeru . 
Powiatowy Inspektor podał w wyjaśnieniu, że sposób przechowywania skarg 
podyktowany jest praktycznymi względami ponieważ skargi dotyczyły prowadzonych 
postępowań administracyjnych, są one dołączane do tych spraw pod rejestrem 
prowadzonego postępowania administracyjnego. Jednocześnie Inspektor 
zadeklarował, że od dnia 1 października 2012 r. założy oddzielny rejestr dotyczący 
skarg i wniosków spełniający wymogi  zapisu  art. 254 KPA. 

(dowód: akta kontroli str. 285,286) 

2. W sprawie wydania części decyzji z uchybieniem terminów określonych w art. 35 
KPA (opisanych w punkcie 13 niniejszego wystąpienia) Powiatowy Inspektor podał 
w wyjaśnieniu, że szeroki zakres kompetencji i zadań, jakie należą do powiatowego 
inspektora nadzoru budowlanego oraz mnogość spraw i różnorodność 
prowadzonych postępowań administracyjnych, jakie załatwiane są w Inspektoracie, 
przy obecnym sposobie finansowania, a co za tym idzie stanie  zatrudnienia, nie 
pozwalają we wszystkich sprawach zachować ustawowych terminów w załatwianiu 
spraw. 

(Dowód: akta kontroli str. 287-290,291) 

17. Rozbiórki obiektów budowlanych 

W kontrolowanym okresie PINB wydał ogółem 9 decyzji o rozbiórce obiektów 
budowlanych, z tego w 7 przypadkach nakazano rozbiórkę na podstawie art. 67 
Prawa budowlanego z uwagi na to, że nieużytkowane budynki nie nadają się do 
remontu i odbudowy ze względu na zły stan techniczny, natomiast w 2 przypadkach 
- na podstawie art. 48 ustawy Prawo budowlane, ponieważ obiekty zostały 
zrealizowane bez wymaganego pozwolenia na budowę. 

W aktach spraw, w których nakazano rozbiórki na podstawie art. 67 Prawa 
budowlanego znajdowały się następujące rodzaje dokumentów:  wniosek strony 
o rozbiórkę obiektu, protokół kontroli spisany przed wydaniem orzeczenia w sprawie,  
decyzja nakazująca rozbiórkę z uwagi na to, że nieużytkowane budynki nie nadają 
się do remontu i odbudowy ze względu na zły stan techniczny. Ze względu na zły 
stan techniczny obiektów, wszystkim decyzjom nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności. W aktach sprawy oznaczonej nr PINB-G 7356/26/2009 znajdowała 
się notatka służbowa spisana w siedzibie PINB, którą udokumentowano rozmowę 
telefoniczną, podczas której właściciel obiektu poinformował o dokonaniu rozbiórki 
zgodnie z ww. decyzją.  

W kontrolowanym okresie PINB wymierzył postanowieniem nr  
PINB-G 7355/13/06-09 z dnia 26 maja 2009 r. opłatę legalizacyjną na kwotę 
250.000 zł za legalizację budowy budynku dwukondygnacyjnego, pełniącego funkcję 
magazynową i klatki schodowej zewnętrznej. Opłata ta decyzją Wojewody 
Wielkopolskiego nr OA.VI-13.3150-157a/09 z dnia 2 września 2009 r. została 
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rozłożona na 48 rat. Do dnia 31 sierpnia 2012 r. inwestor spłacił 36 rat w kwocie 
187.200 zł. 

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

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 prawa budowlanego.  
W aktach 6 z 7 spraw, w których wydano decyzje na podstawie art. 67 Prawa 
budowlanego nie było dokumentów, z których wynikałoby, czy obowiązki wynikające 
z wydanych decyzji zostały wykonane.  
W sprawozdaniach GUNB-2 „Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych” za okres 
objęty kontrolą PINB dla Miasta Leszna wykazał, że wydał 7 decyzji nakazujących 
rozbiórkę z tytułu art. 67 Prawa budowlanego, oraz że wykonanych zostało 
6 rozbiórek. 
Z wyjaśnień Powiatowego Inspektora wynika, że do sprawozdania GUNB-2 wpisano 
dane o liczbie rozbiórek dokonanych z art. 67 Prawa budowlanego na podstawie 
oględzin terenu przeprowadzonych przy okazji innych postępowań 
administracyjnych. Z oględzin tych nie sporządzono notatek z uwagi na dużą liczbę 
innych spraw  toczących się w Inspektoracie. W sprawozdaniu GUNB-2 za rok 2009 
liczba wykonanych rozbiórek z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektów 
budowlanych (art. 67 Prawa budowlanego) nie jest spójna z ilością decyzji 
nakazujących rozbiórkę z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektów z uwagi na to, 
iż Inwestor nie jest zobligowany żadnymi przepisami powiadomić o dokonaniu 
rozbiórki.  

(Dowód: akta kontroli str. 301-302) 

Niedopełnienie przez Powiatowego Inspektora obowiązku weryfikacji wykonania  
decyzji o rozbiórce obiektów budowlanych, powoduje potencjalne 
niebezpieczeństwo ich użytkowania oraz jest przyczyną nierzetelnego sporządzenia 
sprawozdania GUNB-2. 

18. Nielegalne użytkowanie obiektów budowlanych 

W okresie objętym kontrolą PINB nałożył 47 grzywien (na łączną kwotę 12.750 zł) 
na podstawie art. 93 Prawa budowlanego, z tego: 18 - na podstawie art. 93 pkt 8 na 
łączną kwotę 4.500 zł, 9 - na podstawie art. 93 pkt 6 na łączną kwotę 2.900 zł, 8 - na 
podstawie art. 93 pkt 9 na łączną kwotę 1.700 zł, 5 - na podstawie art. 93 pkt 3 na 
łączną kwotę 1.400 zł, 4 - na podstawie art. 93 pkt 9b na łączną kwotę 1.350 zł  
i 3 - na podstawie art. 93 pkt 1 na łączną kwotę 900 zł. W PINB nie było ustalonego 
taryfikatora dotyczącego wysokości grzywien. 
W kontrolowanym okresie PINB wymierzył 1 karę z tytułu nielegalnego użytkowania 
obiektu budowlanego (postanowienie nr PINB-G 7353/67/2008/UŻ/2 z dnia 
26 stycznia 2009 r. na kwotę 112,5 tys. zł). WINB postanowieniem nr  
WOA-7144/43/09-10/3882 z dnia 5 lipca 2010 r., po rozpatrzeniu zażalenia uchylił 
zaskarżone postanowienie w całości i przekazał sprawę do ponownego 
rozpatrzenia. W uzasadnieniu WINB podał m.in., że wśród ustaleń poczynionych 
przez PINB zabrakło podstawowej okoliczności, jaką jest określenie daty 
(przybliżonego czasu), z którą nastąpiło przystąpienie do samowolnego użytkowania 
obiektu.  

Decyzją nr PINB-G 7353/62/2009/UŻ z dnia 12 listopada 2009 r. PINB udzielił 
pozwolenia na użytkowanie tego obiektu. W notatce służbowej z dnia 
19 października 2010 r.  strona oświadczyła, że wszystkie dokumenty, jakie 
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posiadała przedłożone zostały przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie, a do użytkowania obiektu przystąpiła dopiero po otrzymaniu decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie. 

Powiatowy Inspektor postanowieniem nr PINB-G 7356/3/09 z dnia 19 lipca 2012 r., 
tj. w trakcie kontroli NIK, umorzył postępowanie administracyjne w tej sprawie. 
W uzasadnieniu postanowienia wskazano m.in., że w toku ponownego 
rozpatrywania sprawy nie udało się zgromadzić dowodów, które wskazywałyby 
jednoznacznie czy obiekt w dacie obowiązkowej kontroli był użytkowany oraz 
ewentualnie od kiedy mógł być użytkowany, a tym samym dowodów na 
potwierdzenie, że inwestor przystąpił do nielegalnego użytkowania obiektu. 

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

Od czasu przekazania sprawy do ponownego rozstrzygnięcia przez WINB do czasu 
wydania przez Powiatowego Inspektora postanowienia w sprawie upłynęły ponad 
2 lata. 
W sprawie wydania części decyzji z uchybieniem terminów określonych w art. 35 
KPA, Powiatowy Inspektor podał w wyjaśnieniu, że z uwagi na znaczną ilość innych 
spraw prowadzonych przez Inspektorat, załatwienie jej było odkładane na później. 

(Dowód: akta kontroli str.304 -314) 

Od dnia 19 października 2010 r. Powiatowy Inspektor nie podejmował działań w celu 
ustalenia daty użytkowania ww. obiektu.  

Z wyjaśnień Powiatowego Inspektora wynika, że już w pierwszym stadium 
postępowania, w 2009 r. ustalenia prowadziły do wniosku, ze nie jest możliwe 
zebranie dowodów, które jednoznacznie wskazywałyby na datę przystąpienia przez 
inwestora do użytkowania obiektu. WINB przekazując sprawę do ponownego 
rozpatrzenia nie wskazał jakie dowody należałoby wziąć pod uwagę. 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości  
działalność Inspektoratu w zakresie opisanym w punktach 16 – 18. 

19. Kontrola wewnętrzna  

W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie nie była przeprowadzana kontrola 
wewnętrzna ani audyt wewnętrzny. W okresie tym została natomiast 
przeprowadzona kontrola zewnętrzna (przez WINB) dotycząca wdrożenia 
ustawowych obowiązków związanych z kontrolami okresowymi budynków 
o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m² oraz innych obiektów 
budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m². 
W zaleceniach pokontrolnych z dnia 11 maja 2012 r. WINB wniósł m.in. o: 
1) podejmowanie skutecznych działań w przypadku stwierdzenia wystąpienia na 
ww. obiektach budowlanych zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, bądź 
bezpieczeństwa mienia, 
2) realizowanie zadania priorytetowego, określonego w piśmie GUNB nr 
DIN/INN/074/2/06/07 z dnia 23 lipca 2007 r., dotyczącego sporządzenia wykazu 
obiektów budowlanych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego 
poprzez:  
- zaprowadzenie wykazu obiektów budowlanych wymienionych w art. 62 ust.1 pkt 3 
Prawa budowlanego w sposób precyzyjnie określający miejsce lokalizacji tych 
obiektów, ich nazwę, przeznaczenie, powierzchnię zabudowy lub powierzchnię 
dachu, a także dane o realizacji kontroli okresowych,  
- intensyfikację działań kontrolnych, 
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- pełne sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów w zakresie dotyczącym osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (art. 81 ust 1 pkt 1 lit. d 
oraz art. 84a ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego), 
- kontynuowanie działań mających na celu ustalenie faktycznej liczby obiektów, 
o których mowa w art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, znajdujących się na 
terenie działania PINB, 
3) wyeliminowanie błędów z ewidencji zawiadomień o kontrolach, o której mowa 
w art. 84 ust.2 pkt 4 Prawa budowlanego, 
4) dokonywanie wnikliwej weryfikacji wpływających do PINB zawiadomień 
o przeprowadzonych kontrolach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich zakres 
oraz czy przekazują je osoby wskazane w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, 
5) podejmowanie działań w stosunku do właścicieli i zarządców, a także osób 
wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z uwagi na 
zaniedbania w wywiązywaniu się z ustawowych obowiązków, określonych w art. 62 
Prawa budowlanego. 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

Do dnia zakończenia kontroli NIK zalecenia WINB nie zostały zrealizowane. 
Powiatowy Inspektor podał w wyjaśnieniu m.in., że w odpowiedzi na ww. zalecenia 
poinformował w piśmie nr PINB-G 151.1.2012 o tym, że wszystkie zalecenia 
pokontrolne będą wdrażane i realizowane przez pracowników PINB. Praktyczne 
wdrożenie zaleceń pokontrolnych zostanie ostatecznie wprowadzone po 
przekazaniu przez osoby dokonujące okresowej kontroli budynków o powierzchni 
zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych 
o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2, zawiadomień o przeprowadzonych 
kontrolach. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego termin 
przeprowadzenia tych kontroli mija z dniem 30 listopada br. Do dnia dzisiejszego nie 
wpłynęło  żadne zawiadomienie  dotyczące przeprowadzonych kontroli tych 
obiektów.  

(Dowód: akta kontroli str. 315-325) 

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

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. Opracowywanie rocznych planów pracy Inspektoratu. 

2. Bieżące sprawdzanie realizacji decyzji o rozbiórce obiektów budowlanych.  

3. Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych zgodnie obowiązującymi przepisami. 

4. Rzetelne dokumentowanie wpływu dokumentów do Inspektoratu. 

5. Prowadzenie postępowań administracyjnych w terminach wynikających z KPA. 

6. Podjęcie działań mających na celu pełną realizację zaleceń po kontrolach 
przeprowadzonych w Inspektoracie. 

7. Pisemne dokumentowanie czynności podejmowanych przy załatwianiu spraw 
administracyjnych. 
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8. Rejestrowanie i przechowywanie dokumentacji skarg w sposób ułatwiający 
kontrolę przebiegu i terminów ich załatwiania. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w 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 18 października 2012 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
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