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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/12/079 - Realizacja zadań przez organy nadzoru budowlanego w latach 2009-2012 
(I półrocze) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu 
 

Kontroler Mieczysław Zentel, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 82304 z dnia 18 lipca 2012 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie, ul. T. Kościuszki 7 (kod 
pocztowy: 62-200 Gniezno) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Leszek Dombek, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie od dnia 
1 kwietnia 1999 r. 

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

nieprawidłowości, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Gnieźnie (PINB). 

 PINB realizował zadania i obowiązki w zakresie nadzoru budowlanego, określone 
ustawą z dnia 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 kontroli, nieprzestrzegania terminów dotyczących prowadzenia postępowań 
administracyjnych, załatwiania skarg i przeprowadzania kontroli obowiązkowych, 
a także nieegzekwowania od inwestorów wykonywania obowiązków związanych 
z budową i oddawaniem do użytku obiektów budowlanych. 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 PINB 

1. Dostosowanie organizacyjne (strukturalne) PINB do 
realizacji zadań 

1.1. Struktura organizacyjna 

W kontrolowanym okresie w PINB obowiązywały dwa regulaminy organizacyjne, 
ustalone zarządzeniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (Powiatowy 
Inspektor) nr 4/08 z dnia 25 września 2008 r. i nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r., które 
obejmowały swoim zakresem zadania i obowiązki wynikające z art. 83 ust. 1 Prawa 
budowlanego. Powyższe zadania i obowiązki zostały sformułowane w sposób ogólny 
(np. przeprowadzanie kontroli, prowadzenie postępowań w zakresie właściwości 
Powiatowego Inspektora, obsługa prawna, prowadzenie ewidencji i rejestrów, obsługa 
finansowo-księgowa), co nie pozwalało na ich bezpośrednie porównanie z treścią 
postanowień Prawa budowlanego. 

Struktura organizacyjna, którą tworzyły dwa wydziały: inspekcji i kontroli (WIK) oraz 
orzecznictwa administracyjnego (WOA) i dwa stanowiska pracy do spraw: 
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organizacyjno-prawnych (OP) oraz budżetu, finansów i kadr (WF), była dostosowana 
do realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego. 

PINB posiadał instrukcje kancelaryjne i rzeczowe wykazy akt wprowadzone 
zarządzeniami Powiatowego Inspektora nr 3/04 z dnia 5 listopada 2004 r. i nr 14/2011 
z dnia 13 grudnia 2011 r. Obowiązująca w czasie kontroli instrukcja kancelaryjna 
została zatwierdzona przez dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu, zgodnie 
z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwaliach (Dz U z 2011 r. Nr 123, poz. 698 ze zm.). Jednolity rzeczowy wykaz akt, 
zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. 
w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz 
zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz U 
Nr 167, poz. 1375), został wprowadzony w porozumieniu z dyrektorem właściwego 
miejscowo archiwum państwowego (pismo dyrektora Archiwum Państwowego 
w Poznaniu nr II-401-305/2011 z dnia 17 grudnia 2011 r.) 

W sytuacji ograniczeń wynikających z niedoboru środków finansowych oraz braku 
odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników, Powiatowy Inspektor podejmował 
działania w celu zapewnienia warunków dla prawidłowego funkcjonowania PINB. Do 
głównych efektów tych działań zaliczyć należy: 

− poprawę warunków pracy (w wyniku przeniesienia siedziby z ul. Sobieskiego 20, na 
ul. Kościuszki 7) poprzez zwiększenie liczby zajmowanych pomieszczeń z 8 do 12, 

− utworzenie w nowej siedzibie własnego archiwum, 
− przyjęcie 8 absolwentów na staż pracowniczy (po dwie osoby w każdym roku), 
− uzyskanie dodatkowych środków z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na pokrycie 

wydatków bieżących w łącznej kwocie 22.648 zł. 

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

Według NIK regulamin organizacyjny PINB został sformułowany w sposób zbyt ogólny, 
skutkiem czego nie można jednoznacznie określić do kogo należy realizacja zadań 
związanych np. z kierowaniem do prokuratury zawiadomień o występkach 
i wykroczeniach (art. 90, 91a, 92 i 93 Prawa budowlanego), czy też prowadzeniem 
postępowań wyjaśniających w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie 
(art. 97 ust. 1 Prawa budowlanego).  

1.2. Zatrudnienie w PINB 

W kontrolowanym okresie nastąpił spadek liczby pracowników PINB, w przeliczeniu na 
pełnozatrudnionych, z 8,4 etetu w 2009 r. do 7,9 etatu w I półroczu 2012 r., tj. o 6%. 
Spadek ten został spowodowany wypowiedzeniem z dniem 31 marca 2012 r. umowy 
o pracę przez jednego pracownika (zatrudnionego w WIK na 0,5 etatu). 

Liczba pracowników merytorycznych zajmujących się kontrolą budów i obiektów 
budowlanych, zmniejszyła się z 3,5 etetu w 2009 r. do 3 etatów w I półroczu 2012 r., 
tj. o 14,3%. Pracownik kierujący działalnością WIK, zatrudniony na stanowisku eksperta 
nadzoru budowlanego (inżynier budownictwa), posiadał uprawnienia budowlane 
projektanta oraz kierownika budowy i robót w zakresie konstrukcji budowlanych. 
Kolejny pracownik zatrudniony w WIK na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego 
(technik budowlany) posiadał uprawnienia budowlane kierownika budowy i robót 
w zakresie konstrukcji budowlanych. Uprawnienia budowlane kierownika budowy i robót 
w zakresie konstrukcji budowlanych posiadał również Powiatowy Inspektor (inżynier 
budownictwa).  
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Powiatowy Inspektor opracował karty stanowisk pracy zawierające opis każdego 
stanowiska pracy, a także zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności właściwe 
dla danego stanowiska. Ww. karty stanowisk pracy zostały przekazane pracownikom 
merytorycznym WIK i WOA za pokwitowaniem. Nazwy i opis stanowisk pracy w ww. 
wydziałach określono zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych 
kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do 
ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych 
świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz U Nr 211, poz. 1630 
ze zm.). 

Zakresy czynności dla stanowisk inspektora oraz starszego inspektora nadzoru 
budowlanego w WIK obejmowały: 

− prowadzenie kontroli budów i obiektów budowlanych oraz uprawnień posiadanych 
przez osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, 

− prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności katastrof budowlanych, 
− prowadzenie ewidencji w zakresie wykonywanych zadań, 
− przygotowanie okresowych sprawozdań z działalności stanowiska, 
− współdziałanie ze służbami ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, 

ochrony zabytków oraz z organami jednostek samorządu terytorialnego. 

Zakres czynności dla stanowiska eksperta nadzoru budowlanego w WIK oprócz ww. 
zadań obejmował koordynowanie pracą wydziału, sporządzanie projektów planów 
inspekcji i kontroli oraz współdziałanie z WOA. 

Zatrudnienie w PINB było stabilne. W kontrolowanym okresie odeszły z pracy trzy 
osoby (w tym jeden pracownik merytoryczny zatrudniony w WIK na 0,5 etatu) 
i równocześnie na ich miejsce zostały przyjęte dwie osoby. Powiatowy Inspektor 
oświadczył, że żaden z pracowników PINB nie zwracał się do niego o wyrażenie zgody 
na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. 

Według Powiatowego Inspektora usprawnienie realizacji zadań związanych 
z działalnością PINB wymaga dodatkowego zatrudnienia pięciu wykwalifikowanych 
pracowników (jednego radcy prawnego lub prawnika oraz czterech inżynierów 
budowlanych z uprawnieniami). W uzasadnieniu powyższych potrzeb przedłozono 
następujące wyliczenie: 19.100 godz. (łączny czas pracy na realizację zadań 
wynikających z Prawa budowlanego) : 1.640 godz. (średni roczny czas pracy jednego 
pracownika) = 11,6 etatów + 0,9 etatu (obsługa finansowo-księgowa) + 1 etat (kierownik 
jednostki) = 13,5 etatów (docelowy poziom zatrudnienia). 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w latach 2009-2011 na jednego 
pracownika wykonującego czynności kontrolne kształtowało się w wysokości od 2.850 
zł do 2.900 zł.  Wzrost wynagrodzenia w I półroczu 2012 do kwoty 3.320 zł, tj. o ok. 
15% został sfinansowany ze środków uzyskanych w wyniku zmniejszenia zatrudnienia 
w I półroczu 2012 r. o 0,5 etatu. Według obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 30 maja 
2012 r. (M.P. z 2012 r. poz 397) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie 
wielkopolskim w I kwartale 2012 r. wynosiło 3.424 zł i było wyższe w porównaniu do 
wynagrodzenia w PINB o 104 zł, tj. 3,1%. 

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

Według NIK, jednym z głównych skutków zmniejszenia zatrudnienia w grupie 
pracowników merytorycznych zajmujących się kontrolą budów i obiektów budowlanych 
było m. in. ograniczenie planowanej działalności inspekcyjno-kontrolnej, podejmowanej 
przez PINB z własnej inicjatywy. 
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2. Plan finansowy PINB w latach 2009, 2010, 2011 i 2012 
(I półrocze) 

Plan finansowy na 2009 r. ustalony w kwocie 490,0 tys. zł został zwiększony w trakcie 
roku budżetowego do wysokości 514,2 tys. zł, tj. o 24,2 tys. zł (4,9%) w tym: 

− o 3,9 tys. zł (0,8%) ze środków budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego, 
z przeznaczeniem na utrzymanie systemu komputerowego (3,0 tys. zł) 
i elektroniczny dostęp do czasopism i wydawnictw LEX (0,9 tys. zł), 

− o 20,3 tys. zł (4,1%) ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę 
nagrody jubileuszowej (15,0 tys. zł) oraz sfinansowanie dodatków specjalnych 
(wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej (5,3 tys. zł). 

Plan finansowy na 2009 r. w kwocie 514,2 tys. zł (po zmianach) wykonano w 100 %. 

Plan finansowy na 2010 r. ustalony w kwocie 493,0 tys. zł został zwiększony w trakcie 
roku budżetowego do wysokości 510,3 tys. zł, tj. o 17,3 tys. zł (3,5%), w tym:   

− o 3,1 tys. zł (0,6%) ze środków budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego 
z przeznaczeniem na utrzymanie systemu komputerowego, 

− o 14,2 tys. zł (2,9%) ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie 
wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego w związku ze 
sporządzaniem ocen stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych lub 
zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju 
i czerwcu 2010 r. (1,7 tys. zł) oraz na wydatki i opłaty bieżące związane 
z działalnością statutową (12,5 tys. zł). 

Plan finansowy na 2010 r. w kwocie 510,3 tys. zł (po zmianach) został wykonany 
w 100 %. W porównaniu do 2009 r. wykonanie wydatków w 2010 r. było niższe 
o 3,9 tys. zł (0,8%). 

Plan finansowy na 2011 r. ustalony w kwocie 474,0 tys. zł został zwiększony w trakcie 
roku budżetowego do wysokości 500,3 tys. zł, tj. o 26,3 tys. zł (5,5%), w tym:  

− o 25,7 tys. zł (5,4%) ze środków budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego, z tego 18,7 tys. 
zł na pokrycie kosztów związanych ze zmianą siedziby PINB (remont 
i przystosowanie pomieszczeń oraz koszty przeprowadzki z ul. Sobieskiego na 
ul. Kościuszki) oraz 7,0 tys. zł na wydatki i opłaty bieżące (usługi pocztowe, koszty 
energii, zakup materiałów), 

− o 0,6 tys. zł (0,1%) ze środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów szkoleń pracowników. 

Plan finansowy na 2011 r. ustalony w kwocie 500,3 tys. zł (po zmianach), został 
wykonany w 100 %. W porównaniu do lat 2009 i 2010 wykonanie wydatków w 2011 r. 
było niższe odpowiednio o 13,9 tys. zł (2,7%) i o 10,0 tys. zł (2,0%). 

Plan finansowy na 2012 r. ustalony w kwocie 489,0 tys. zł (w I półroczu wysokość 
planowanych wydatków nie uległa zmianie) został wykonany do dnia 30 czerwca 
2012 r. w wysokości 257,2 tys. zł (52,6%). 

Roczne koszty usprawnienia realizacji zadań związanych z działalnością PINB, 
obejmujące sfinansowanie wynagrodzeń dla pięciu nowozatrudnionych pracowników 
merytorycznych) zostały oszacowane na poziomie 443,2 tys. zł.  W uzasadnieniu 
powyższych potrzeb finansowych Powiatowy Inspektor przedłożył następujące 
wyliczenie: wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5.980 zł wraz z pochodnymi w 
kwocie 1.406 zł (składki emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz Fundusz Pracy) 
x 5 pracowników x 12 miesięcy = 443.160 zł. 

Opis stanu faktycznego  
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Podstawowe wyposażenie biurowe PINB stanowiły: cztery komputery stacjonarne (dwa 
z 2003 r. i po jednym z 2004 r. i 2005 r.), pięć laptopów (trzy z 2006 r. i dwa z 2007 r., 
z czego jeden niesprawny), kopiarka Canon (z 2000 r., niesprawna i nienaprawiona 
zpowodu zbyt dużych kosztów naprawy), kserokopiarka Kyocera (z 2006 r.), trzy 
drukarki HP Laser Jet (z lat: 2003, 2006 i 2008), drukarka igłowa OKI (z 2006 r. 
niesprawna), dwie niszczarki do dokumentów z lat: 2003 i 2008 r. Według Powiatowego 
Inspektora sprzęt komputerowy jest stary i w znacznym stopniu zużyty, w związku 
z czym wymaga ciągłych napraw, na które brak środków. Istnieje również potrzeba 
wyposażenia PINB w sześć nowych komputerów. 

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

NIK zwraca uwagę, że plan finansowy na 2012 r. ustalony w kwocie 489,0 tys. zł, jest 
niższy w porównaniu do wydatków zrealizowanych w latch 2009, 2010 i 2011 
odpowiednio o 25,2 tys. zł (4,9%), 21,3 tys. zł (4,2%) i 11,3 tys. zł (2,3%). 
Uwzględniając wykonanie wydatków za 8 miesięcy 2012 r. w wysokości 328,5 tys. zł 
(67,2% planu) oraz zobowiązania na dzień 31 sierpnia 2012 r. w kwocie 12,6 tys. zł, 
należy przewidywać możliwość wystąpienia trudności z zapewnieniem niezbędnych 
środków na finansowanie działalności PINB do końca bieżącego roku. 

3. Warunki lokalowe 

Od dnia 23 maja 2011 r. PINB zajmuje 12 pomieszczeń o łącznej powierzchni 173,27 
m², w tym: sekretariat i gabinet dyrektora (dwa pomieszczenia o łącznej pow. 27,30 m² 
zajmowane przez trzy osoby), biuro głównej księgowej (o pow. 9,20 m² zajmowane 
przez jedną osobę), biuro wydziału orzecznictwa administracyjnego (o pow.23,80 m² 
zajmowane przez dwie osoby), biuro wydziału inspekcji i kontroli (trzy pomieszczenia 
o łącznej pow. 33,61 m² zajmowane przez trzy osoby), archiwum (o pow. 35,80 m²), 
magazynek gospodarczy (o pow. 3,50 m²), WC (dwa pomieszczenia o łącznej 
powierzchni 11,20 m²) oraz korytarz (o pow. 28,86 m²). Poprzednia siedziba PINB 
(8 pomieszczeń o łącznej powierzchni 115,84 m²) mieściła się w Gnieźnie przy 
ul. Sobieskiego 20.  

Koszty utrzymania nowej siedziby obejmujące opłaty za: zużycie wody, energii 
elektrycznej i gazu (do celów grzewczych) i odprowadzanie ścieków, wynoszą 
miesięcznie od 500 zł (w okresie letnim) do 1.500 zł (w sezonie grzewczym).  

Według Powiatowego Inspektora zmiana siedziby wpłynęła na poprawę warunków 
pracy, które przy obecnym poziomie zatrudnienia, należy uznać za wystarczające dla 
prawidłowego funkcjonowania PINB. W wyniku zmiany siedziby wzrosły również koszty 
związane z utrzymaniem obiektu.  

4. Szkolenia pracowników 

W PINB nie planowano działalności szkoleniowej z uwagi na ograniczone możliwości 
finansowe. Z powodu braku środków preferowano udział pracowników w szkoleniach 
i konferencjach zorganizowanych nieodpłatnie, zwłaszcza przez wyższe uczelnie 
i jednostki samorządowe. Koszty udziału pracowników w takich szkoleniach 
finansowano w ramach wydatków na delegacje służbowe. W latach 2009-2012 
(I półrocze) pracownicy WOA i WIK uczestniczyli w dwóch szkoleniach na temat: 
problematyki prawnej realizacji inwestycji i postępowania egzekucyjnego 
w administracji oraz w trzech konferencjach szkoleniowych służb nadzoru budowlanego 
województwa wielkopolskiego. Ponadto w 2011 r. zorganizowano jedno szkolenie 
wewnętrzne dla pracowników PINB z zakresu przestrzegania przepisów Kodeksu 
postępowania administracyjnego.  
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie prawidłowość i skuteczność działań 
Powiatowego Inspektora w zakresie przygotowania organizacyjnego i kadrowego PINB, 
zwracając jednocześnie uwagę na ograniczenia wynikające z niedoboru środków 
finansowych oraz brak odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników. 

Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy 

5. Przygotowanie planów pracy 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym obowiązującym w latach 2009-2010, wydziały 
i stanowiska pracy były zobowiązane do opracowywania rocznych programów działania 
oraz sprawozdań z ich realizacji. Ponadto zarządzeniem nr 7/2009 Powiatowego 
Inspektora z dnia 23 marca 2009 r. kierownik WIK został zobowiązany do opracowania 
planu kontroli na 2009 r. z uwzględnieniem: utrzymania budynków użyteczności 
publicznej, utrzymania obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy powyżej 2.000 
m² (w przypadku braku zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli stanu technicznego), 
realizacji obiektów budowlanych o skomplikowanej konstrukcji i powierzchni powyżej 
2.000 m² oraz utrzymania placów zabaw. Podczas kontroli należało zwrócić szczególną 
uwagę na: prawidłowość sporządzania protokołów kontroli stanu technicznego obiektów 
budowlanych, uprawnienia osób dokonujących tych kontroli, właściwe 
udokumentowanie czynności związanych z usunięciem nieprawidłowości opisanych 
w protokołach oraz użytkowanie kontrolowanych obiektów zgodnie z przeznaczeniem. 
Ww. zadania w zakresie sporządzania programów działania oraz planów kontroli nie 
były realizowane, poza planem na 2009 r., zakładającym przeprowadzenie kontroli 
utrzymania 46 budynków użyteczności publicznej (w tym: szkół, przedszkoli, żłobków, 
domów opieki społecznej i domów dziecka) oraz 12 placów zabaw. 

Obowiązujący od 2011 r. regulamin organizacyjny nie zawierał postanowień 
dotyczących opracowywania planów pracy. Równocześnie według tego regulaminu do 
zadań Powiatowego Inspektora należało m. in. zatwierdzanie planów kontroli. 

W kontrolowanym okresie Powiatowy Inspektor nie opracowywał planów pracy PINB, 
jak również, za wyjątkiem 2009 r., planów kontroli. 

[Dowód: akta kontroli str. 71-73] 

Powiatowy Inspektor w wyjaśnieniach podał, że od 2009 r. nie sporządzano planów 
pracy z uwagi na brak merytorycznego uzasadnienia dla tworzenia takich planów 
w sytuacji ograniczonych możliwości ich wykonania, z powodu znacznego wzrostu 
zadań podejmowanych w trybie doraźnym, obejmujących w szczególności prowadzenie 
kontroli obowiązkowych, w ramach postępowań o wydanie pozwolenia na użytkowanie 
obiektu oraz kontroli interwencyjnych i zleconych, a także niskiego, w stosunku do 
zakresu realizowanych zadań, poziomu zatrudnienia. Z tych samych powodów nie 
prowadzono również analiz dotyczących efektywności wykorzystania czasu pracy przez 
pracowników PINB. 

6. Realizacja planów pracy 

W latach 2009-2012 (I półrocze) pracownicy PINB przeprowadzili 1055 kontroli budów 
i obiektów budowlanych. Uwzględniając liczbę pracowników merytorycznych 
zajmujących się kontrolą (tj. 3,5 etatu w latach 2009-2011 oraz 3 etaty w I półroczu 
2012 r.), na jednego pracownika przypadało średnio w ciągu roku ok. 91 kontroli. 
Czynności związane z kontrolą były wykonywane przez zespół w złożony z dwóch 
osób. Średni czas przeznaczony na jedną kontrolę wynosił ok. 6 godzin. 
Przeprowadzenie ww. kontroli zajęło każdemu pracownikowi średnio 65% rocznego 
czasu pracy. Pozostałe 35% czasu pracy wykorzystywano na przyjmowanie 
i rozpatrywanie otrzymywanych przez PINB decyzji, postanowień, zawiadomień, 
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zgłoszeń i protokołów kontroli, prowadzenie rejestrów i ewidencji, archiwizowanie 
dokumentów oraz załatwianie interesantów. 

W kontrolowanym okresie Powiatowy Inspektor wydał łącznie 1.037 decyzji 
i postanowień, przy czym ich liczba zmniejszyła się z 343 w 2009 r. do 266 w 2010 r. 
i 268 w 2011 r., tj. o ok. 22%. 

Rejestr korespondencji przychodzącej do PINB w kontrolowanym okresie zawierał ok. 
22,5 tys. wpisów, przy czym ilość tej korespondencji zmniejszyła się z 6,6 tys. wpisów 
w 2009 r. do 6,3 tys. wpisów w 2011 r., tj. o ok. 4,5%. Rejestr korespondencji 
wychodzącej z PINB w tym okresie zawierał ok. 6,4 tys. wpisów, a liczba tej 
korespondencji  zwiększyła się z 1,6 tys. wpisów w 2009 r. do 1,9 tys. wspisów 
w 2011 r., tj. o ok. 18%. Powyższe dane wskazują na niewielkie zmniejszenie liczby 
czynności administracyjno-biurowych wykonywanych przez pracowników PINB 
w okresie od 2009 r. do końca I półrocza 2012 r. 

Powiatowy Inspektor w wyjaśnieniach podał, że wraz ze spadkiem liczby wydanych 
decyzji i postanowień z 343 w 2009 r. do 268 w 2011 r., wzrosła liczba spraw 
skomplikowanych, wymagających zebrania obszernego materiału dowodowego, 
przesłuchania stron oraz przeprowadzenia rozpraw, oględzin i kontroli. Poinformował 
również o występujacych trudnościach związanych w szczególności z dostępem do 
aktualnych przepisów prawnych dotyczących wielu innych dziedzin gospodarki (np. 
zagospodarowania przestrzennego, geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami 
i ochrony środowiska) oraz pozyskiwaniem danych o właścicielach lub osobach 
władających nieruchomościami, a także z brakiem uregulowań dotyczących m. in. 
warunków technicznych dla obiektów budowlanych przeznaczonych na prowadzenie 
działalności handowej i na cele użyteczności publicznej. 

NIK uważa, że brak rocznych planów kontroli, obejmujących m. in. przestrzeganie 
przepisów Prawa budowlanego dotyczacych zawiadamiania o rozpoczęciu robót 
i zakończeniu budowy oraz warunków użytkowania obiektów, powoduje obniżenie 
efektywności działania PINB w zakresie wykrywania przypadków samowoli budowlanej, 
nielegalnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania obiektu budowlanego 
oraz nieprzeprowadzania okresowych ocen stanu technicznego tych obiektów. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność PINB w badanym obszarze, 
z uwagi na brak planów pracy i planów kontroli 

Kontrole obiektów i robót budowlanych oraz stosowania 
wyrobów budowlanych 

7. Kontrole obiektów budowlanych i robót budowlanych  

Z 1055 kontroli budów i obiektów budowlanych przeprowadzonych w latach 2009-2012 
(I półrocze) 28,8% stanowiły kontrole obowiązkowe, 56,6% kontrole przeprowadzone 
w wyniku interwencji osób trzecich, 9,3% kontrole podjęte w wyniku zgłoszeń innych 
organów oraz 5,3% kontrole podjęte przez PINB z własnej inicjatywy. 

W kontrolowanym okresie pracownicy PINB uczestniczyli w 8 kontrolach 
zainicjowanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) lub Wojewódzki 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego (WINB), obejmujących następujące obiekty 
budowlane: fermy norek, budynki socjalne, budynki i obiekty wielkopowierzchniowe, 
szpitale, pomieszczenia z automatami do gry, stacje paliw, wiadukty i mosty oraz 
szkolne boiska sportowe i sale gimnastyczne. 

Kontrolą budynków socjalnych objęto siedem obiektów zlokalizowanych na terenie 
Gniezna (5) oraz Trzemeszna (1) i Niechanowa (1). W wyniku kontroli stwierdzono zły 
stan techniczny budynku socjalnego przy ul. Świętokrzyskiej w Gnieźnie, a także brak 
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protokołów okresowych ocen stanu technicznego dla dalszych czterech obiektów. 
Decyzją nr WOA.7356/ 38/692/m.Gn./09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. Powiatowy 
Inspektor nakazał natychmiastowe opróżnienie ww. budynku przy ul. Świętokrzyskiej, 
z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. W wyniku kontroli sprawdzającej 
przeprowadzonej w dniu 16 czerwca 2009 r. ustalono, że przedmiotowy budynek 
socjalny został rozebrany. 

W wyniku przeprowadzonych, wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną, kontroli 
boisk sportowych i sal gimnastycznych w sześciu szkołach podstawowych, 
szczególnych nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Powiatowy Inspektor oraz wszyscy pracownicy WIK posiadali ważne upoważnienia do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, opatrzone pieczęcią oraz podpisane 
przez Wojewodę Wielkopolskiego. Upoważnienia te zawierały dane określone w § 4 
ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. 
w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz U Nr 174, poz. 1423), tj.: 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. 

Zarządzeniem nr 15/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. Powiatowy Inspektor wprowadził 
taryfikator określający wysokość mandatów karnych za wykroczenia popełniane przez 
inwestorów i właścicieli obiektów budowlanych, w zależności od kategorii obiektu oraz 
jego przeznaczenia, tj.: 

− od 300 do 500 zł w przypadku budowy i utrzymania obiektów budowlanych 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

− od 300 do 500 zł w przypadku budowy i utrzymania obiektów budowlanych 
związanych z ochroną środowiska,  

− od 50 do 500 zł w przypadku budowy i utrzymania obiektów niekubaturowych, 
− od 50 do 500 zł w przypadku budowy i utrzymania budynków wielorodzinnych, 
− od 50 do 300 zł w przypadku budowy i utrzymania budynków jednorodzinnych 

i gospodarczych oraz garaży (do dwóch stanowisk). 

W przypadku wykroczeń popełnianych przez kierowników budów i robót, projektantów 
oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego ustalono wysokość mandatów karnych 
w wysokości 300-500 zł. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, 
wynikajacego z prowadzonej budowy, rozbiórki lub warunków utrzymania obiektu 
budowlanego, zalecono wymierzanie kar w maksymalnej wysokości. 

Pracownicy PINB, działając na terenie powiatu gnieźnieńskiego o pow. 1.254 km², 
wystawili w kontrolowanym okresie 226 mandatów na łączną kwotę 43,3 tys. zł, w tym: 
137 mandatów (60,6%) na kwotę 24,1 tys. zł (55,7%) za wykroczenia z art. 93 ust. 4 
Prawa budowlanego oraz 50 mandatów (22,1%) na kwotę 10,8 tys. zł (24,9%) za 
wykroczenia z art. 93 ust. 8 Prawa budowlanego. Według informacji uzyskanych w 
trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy o NIK z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu, do czasu zakończenia kontroli zostało zapłaconych 217 mandatów na 
łączną kwotę 41,7 tys. zł, co stanowiło odpowiednio 96% i 96,3% w stosunku do liczby 
i wartości mandatów wystawionych. 

PINB przekazywał Wojewodzie Wielkopolskiemu wymagane informacje dotyczące 
otrzymanych i wykorzystanych bloczków mandatowych oraz nałożonych grzywien. 

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie 
sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych 
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w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania 
i rozliczania bloczków mandatowych (Dz U Nr 131, poz. 663 ze zm.), do obowiązków 
PINB należy sporządzanie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, informacji dotyczącej liczby 
nałożonych grzywien i przedstawienie jej Wojewodzie Wielkopolskiemu, w celu 
rozliczenia. Informacja o nałożeniu w dniu 3 lutego 2011 r. grzywny w drodze mandatu 
karnego nr CK 3507609 na kwotę 100 zł została przekazana Wojewodzie 
Wielkopolskiemu w dniu 15 marca 2011 r., tj. 12 dni po upływie ww. terminu. 

[Dowód: akta kontroli str. 92-94] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że powodem przekroczenia terminu złożenia informacji 
o nałożeniu mandatu karnego nr CK 3507609 było przeoczenie pracownika. 

8. Kontrole doraźne 

W latach 2009-2012 r. (I półrocze) pracownicy PINB przeprowadzili 597 kontroli 
doraźnych, w tym: 287 (48,1%) kontroli budów oraz 310 (51,9%) kontroli utrzymania 
stanu technicznego obiektów budowlanych.  

W wyjaśnieniach Powiatowy Inspektor podał, że kontrole doraźne były podejmowane 
w celu załatwienia spraw wynikających z interwencji i zgłoszeń obywateli, w ramach 
realizacji zadań i obowiązków w zakresie nadzoru budowlanego wynikających z art. 83 
ust. 1 Prawa budowlanego. W przypadku interwencji i zgłoszeń wskazujących na 
możliwość naruszenia przepisów Prawa budowlanego, Powiatowy Inspektor, jako organ 
pierwszej instancji, przeprowadzał kontrole przedmiotowych budów i obiektów 
budowlanych oraz wszczynał właściwe postępowanie administracyjne. Przyjmuje się, 
że termin załatwienia takich interwencji i zgłoszeń określa data wysłania do 
zainteresowanej osoby zawiadomienia o terminie przeprowadzenia kontroli (do tej pory 
kontrole były przeprowadzane w terminie do trzech miesięcy od otrzymania zgłoszenia). 

Zakres informacji zawarty w protokole kontroli doraźnej obejmował: nazwę i adres 
inwestora (właściciela, zarządcy), pozwolenie na budowę (zgłoszenie), daty 
rozpoczęcia i zakończenia budowy, rodzaj obiektu, zakres i stopień zaawansowania 
robót, pozwolenie na użytkowanie (zgłoszenie), opis występującego zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, szkic sytuacyjny z dokumentacją zdjęciową, pouczenie o 
odpowiedzialności wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
(Dz U Nr 88, poz. 553 ze zm.), za zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy. 

9. Liczba realizowanych robót budowlanych 

 Zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w PINB prowadzono ewidencje 
decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2, w zakresie 
obejmującym: 

− ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę, 
− odrębne decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego, 
− inne decyzje, postanowienia i zgłoszeia wynikające z Prawa budowlanego. 

Ww. ewidencje były prowadzone w zeszytach formatu A-4 wykonanych w sposób trwały 
z ponumerowanymi stronami.  

Zakres danych uwzględnionych w ewidencji decyzji o pozwoleniu na budowę 
obejmował: liczbę porządkową (z odrębną numeracją decyzji otrzymanych w danym 
roku), numer i datę decyzji (z uwzględnieniem daty wydania i daty wpływu decyzji do 
PINB), nazwę, adres i rodzaj obiektu lub zakres robót budowlanych oraz nazwę i adres 
inwestora. Ewidencja ww. decyzji za lata 2009-2012 (I półrocze) składała się z siedmiu 
tomów zawierających łącznie 4918 wpisów, z czego 1496 wpisów dotyczyło 2009 r., 
1346 - 2010 r., 1328 - 2011 r. i 748 - I półrocza 2012 r. Pod ostatnim wpisem w każdym 
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roku znajdowała się informacja o liczbie tomów, stron i pozycji w danym roku oraz 
podpis Powiatowego Inspektora. 

PINB prowadził ewidencje rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych według wzorów określonych 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). W latach 2009-2010 ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych była prowadzona oddzielnie dla każdej z 10 gmin 
powiatu gnieźnieńskiego, w formie odrębnych skoroszytów dla poszczególnych 
rodzajów obiektów, do których wpinano odpowiednie formularze, sporządzone na 
osobnych kartach formatu A-4, z wyjątkiem trzech ewidencji (budynków i innych 
obiektów budowlanych na terenie miasta Gniezna oraz budynków na terenie gminy 
Gniezno) prowadzonych w zeszytach formatu A-4, wykonanych w sposób trwały. 
Wszystkie ewidencje prowadzone w skoroszytach oraz w zeszytach miały nadane 
numery stron. Skoroszyty zawierające ewidencje rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych w dwóch gminach (Mieleszyn i Czerniejewo) 
posiadały dodatkowe zabezpieczenie przed usunięciem lub wymianą stron. Skoroszyty 
zawierające ewidencje obiektów w pozostałych gminach nie posiadały żadnych 
zabezpieczeń przed usunięciem lub wymianą stron, co było niezgodne z wymogami § 2 
ust. 2 i 3 ww. rozpoprządzenia. 

Od 2011 r. ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych była prowadzona w zeszytach formatu A-4 wykonanych w sposób trwały, 
z ponumerowanymi stronami. Zakres danych uwzględnionych w tej ewidencji 
obejmował: liczbę porządkową, rodzaj, adres i kategorię obiektu, nazwę i adres 
inwestora, symbol podzbioru według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 
(PKOB), dane techniczne (a, b, c i d), numer i datę decyzji o pozwoleniu na budowę, 
datę rozpoczęcia budowy, datę zawiadomienia o zakończeniu budowy, zgłoszenie lub 
brak sprzeciwu, datę wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, datę decyzji 
o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, informację o poddaniu decyzji o udzieleniu 
pozwolenia na użytkowanie kontroli w trybie nadzwyczajnym oraz uwagi. 

Kontrola wykazała, że ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych była prowadzona z naruszeniem postanowień rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Stwierdzone nieprawidłowości 
dotyczyły w szczególności: 

− braku części wpisów dotyczących: kategorii obiektu w ewidencjach budynków (poz. 
117-119, 164-166, 206-209) i budowli (poz. 29-32), symbolu podzbioru PKOB 
w ewidencjach budowli (poz. 1-9 i 11-17) i innych obiektów budowlanych (poz. 
1-12), danych technicznych w ewidencjach budynków (poz. 265-269, 292-296, 
308 -310) i innych obiektów budowlanych (poz. od 1 do 12), 

− niewłaściwego sposobu poprawiania błędów we wpisach do ewidencji: budynków 
(poz. 71, 261, 391, 417, 442 i 445), dróg (poz. 5) oraz rurociągów, przewodów, linii i 
sieci (poz. 53). 

[Dowód: akta kontroli str. 107-110] 

W wyjaśnieniach Powiatowy Inspektor podał, że w działalności PINB nie wykorzystuje 
się informacji uzyskanych ze zdjęć lotniczych. W jednym przypadku własciciel 
nieruchomości przedstawił zdjęcie lotnicze jako dowód w sprawie o ustalenie terminu 
powstania samowoli budowlanej.  

NIK zwraca uwagę, że podobne nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, zostały 
stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej przez WINB w 2011 r. 
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10. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót 

Inwestorzy przestrzegali obowiązku przekazania do PINB zawiadomienia 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane 
pozwolenie na budowę. 

Spośród 30 skontrolowanych zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, 
w jednym przypadku, dotyczącym rozbudowy budynku administracyjnego Starostwa 
Powiatowego w Gnieźnie, brakowało zaświadczenia o przynależności inspektora 
nadzoru inwestorskiego do właściwej izby samorządu zawodowego, co stanowiło 
naruszenie art. 41 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego.  

Stwierdzono także sześć przypadków niedotrzymania terminu złożenia zawiadomienia 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, określonego w art. 41 ust. 4 
Prawa budowlanego, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Na podstawie 
wpisów do dzienników budowy ustalono, że w trzech przypadkach roboty budowlane 
zostały rozpoczęte w dniu zawiadomienia PINB, a w kolejnych trzech przypadkach, po 
upływie jednego, dwóch i trzech dni od złożenia tego zawiadomienia. 

[Dowód: akta kontroli str. 131-151 i 158-159] 

W wyjaśnieniach Powiatowy Inspektor podał, że zawiadomienie o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót budowlanych zostało przyjęte bez wymaganego 
zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego przez nieuwagę pracownika. 
Stwierdził również, że w każdym zawiadomieniu inwestorzy zobowiązali się do 
zachowania siedmiodniowego terminu rozpoczęcia robót. Równoczesnie informacje 
o faktycznym terminie rozpoczęcia robót uzyskiwano dopiero podczas kontroli budów 
albo też z dziennika budowy przekazywanego do PINB wraz z zawiadomieniem 
o zakończeniu budowy lub z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 

11. Kontrole sprawdzające 

W wyniku kontroli ustalono, że Powiatowy Inspektor, zgodnie z art. 84a ust. 2 pkt 2 
Prawa budowlanego, sprawdzał wykonanie obowiązków wynikających z wydanych 
decyzji. W dwóch przypadkach kontrole sprawdzające wykonanie nakazanych 
rozbiórek zostały przeprowadzone po upływie 14 i 32 miesięcy od wydania decyzji, 
odpowiednio nr WOA.7356/137/574m.Gn./10 z dnia 19 listopada 2010 r. i nr 
WOA.7356/59/58gm.Witk./11 z dnia 10 stycznia 2011 r. 

W wyjaśnieniach Powiatowy Inspektor poddał, że liczba kontroli przeprowadzonych 
przez PINB jest niewystarczająca dla zapewnienia przestrzegania i stosowania 
przepisów Prawa budowlanego. Szczególnego zintensyfikowania wymagają kontrole 
w zakresie utrzymania stanu technicznego budynków użyteczności publicznej oraz 
wielorodzinnych budynków mieszkaniowych (starych kamienic) usytuowanych 
w centrum miasta. Równocześnie z powodu niewystarczającej liczby pracowników 
z uprawnieniami budowlanymi, wykonywane są wyłącznie kontrole obowiązkowe oraz 
podejmowane w wyniku interwencji osób trzecich lub zgłoszenia innych organów 
(GUNB i WINB), natomiast nie przeprowadza się kontroli planowych.  

12. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

Inwestorzy wywiązywali się z obowiązku zawiadomienia PINB o zakończeniu budowy 
oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. W wyniku badania 
10 decyzji Starosty Gnieźnieńskiego z 2008 r. o udzieleniu pozwolenia na budowę 
ustalono, że w przypadku dwóch inwestycji, tj. budowy garażu (decyzja nr AB.7351/ 
556/1331gm.Gn./08 z dnia 17 czerwca 2008 r. oraz budowy sklepu (decyzja nr 
AB.7351/996/2435gm.Gn./2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r.), akta sprawy nie zawierały 
zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Z kolei 
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w dokumentacji decyzji o udzieleniu pozwolenia na rozbudowę warsztatu stolarskiego, 
zawierającej zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 
brakowało zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz decyzji o udzieleniu pozwolenia 
na użytkowanie obiektu. 

Podczas dokonanych w toku kontroli oględzin ustalono, że zarówno budowa garażu jak 
i budowa sklepu nie zostały rozpoczęte. Przeprowadzona równocześnie kontrola robót, 
związanych z rozbudową warsztatu stolarskiego wykazała, że realizacja tego zadania 
nie została zakończona. W związku ze stwierdzonymi podczas tej kontroli brakami: 
tablicy informacyjnej, części ogrodzenia oraz badań instalacji elektrycznej, kierownik 
budowy został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. 

Kontrolą przestrzegania przez inwestorów obowiązku zawiadomienia o zakończeniu 
budowy objęto również dokumentację dotyczącą 170 decyzji o udzieleniu pozwoleń na 
budowę obiektów budowlanych, zaliczonych do kategorii XXVI (sieci i rurociągi 
przesyłowe), wydanych w latach 2009-2011. Kontrola wykazała, że ze 144 inwestorów, 
którzy zawiadomili PINB o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 111 
złożyło zawiadomienie o zakończeniu budowy.  

W wyniku kontroli 30 decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego ustalono, co następuje: 

− wniosek PKN Orlen S.A. w Płocku z dnia 16 stycznia 2009 r. o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie stacji paliw w m. Rudki gm. Trzemeszno nie zawierał 
wymaganych oświadczeń kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, co stanowiło 
naruszenie art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, 

− w dwóch przypadkach nie został dotrzymany termin przeprowadzenia kontroli 
obowiązkowej przed upływem 21 dni oraz termin zawiadomienia inwestora o tej 
kontroli, przed upływem 7 dni od złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu budowlanego, tj. Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
została zawiadomiona o terminie kontroli obowiązkowej po upływie 19 dni, 
a kontrolę przeprowadzono po upływie 33 dni, natomiast Towarzystwo 
Inwestycyjne NEST Sp. z o.o., zostało zawiadomione o terminie kontroli 
obowiązkowej po upływie 15 dni, a kontrolę przeprowadzono po upływie 30 dni od 
złożenia ww. wniosków, co stanowiło naruszenie art. 59c Prawa budowlanego. 

[Dowód: akta kontroli str. 131-132 i 152-159] 

Pracownicy PINB przeprowadzający kontrole obowiązkowe przestrzegali wymogu 
sporządzania protokołów z tych kontroli według wzoru określonego w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu 
obowiązkowej kontroli (Dz U Nr 132, poz. 1231). W pkt 8.3. ww. protokołów 
kontrolujący zamieszczali ogólny wpis o sprawdzeniu atestów potwierdzających 
dopuszczenie wyrobów budowlanych, szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa 
konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, do obrotu i stosowania w budownictwie, bez 
wymieniania, jakich wyrobów dotyczyły te atesty. Równocześnie dokumentacja 
badanych decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie zawierała kserokopie 
atestów potwierdzających dopuszczenie tych wyrobów do stosowania w budownictwie. 

NIK uważa za konieczne wyjaśnienie przyczyn różnic pomiędzy liczbą wydanych 
pozwoleń na budowę obiektów zaliczonych do kategorii XXVI, a liczbą zawiadomień 
zarówno o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, jak i o zakończeniu budowy, 
poprzez przeprowadzenie kontroli sprawdzających. 
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13. Egzekwowanie kar wymierzonych w trakcie 
obowiązkowej kontroli 

W latach 2009-2012 (I półrocze) pracownicy PINB przeprowadzili 304 kontrole 
obowiązkowe. W trzech przypadkach, w związku ze stwierdzeniem w trakcie kontroli 
obowiązkowej odstępstw od warunków określonych w decyzji o udzieleniu pozwolenia 
na budowę, Powiatowy Inspektor, działając na podstawie art. 59f ust. 1 Prawa 
budowlanego, wymierzył kary w łącznej wysokości 16,5 tys. zł, w tym: 

− Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółka z o. o. w kwocie 7,5 tys. zł (postanowienie nr 
WOA.7353/438/2/14/2180/m.Gn./08 z dnia 12 stycznia 2009 r.), za zmianę 
usytuowania drogi dojazdowej niezgodnie z planem zagospodarowania działki, 

− inwestorowi prywatnemu z Gniezna w kwocie 7,5 tys. zł (postanowienie nr 
WOA.7353/293/1/1968/ 3374/m.Gn./11 z dnia 30 czerwca 2011 r. zmienione 
Postanowieniem Wojewódzkiego Inspektora nr WOA.7722.99.2011.PZ z dnia 19 
września 2011 r.), za zwiększenie kubatury wybudowanego budynku handlowo-
usługowego z 2.155,8 m³ do 2.619,24 m³, 

− inwestorowi prywatnemu z Trzemeszna w kwocie 1,5 tys. zł (postanowienie nr 
WOA.7353/1/522/ 119/695/2gm.Trzem./10-11 z dnia 1 sierpnia 2011 r.), za 
zwiększenie powierzchni wybudowanego budynku gospodarczo-garażowego 
z 74,70 m² do 156,02 m². 

Według informacji uzyskanej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy o NIK z 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do zakończenia kontroli ww. inwestorzy 
zapłacili kary na łączną kwotę 15 tys. zł, co stanowiło 90,9% wymierzonych kar. W 
powyższej informacji podano, że w sprawie pozostałej do uregulowania kary w kwocie 
1,5 tys. zł postępowanie egzekucyjne prowadzi Urząd Skarbowy w Gnieźnie. 

14. Katastrofy budowlane 

Rejestr postępowań dotyczących katastrof budowlanych zawierał następujące wpisy: 
data zgłoszenia katastrofy budowlanej i dane zgłaszającego, nazwa i adres obiektu 
budowlanego, zakres uszkodzenia lub zniszczenia, dane właściciela lub zarządcy 
obiektu, data zawiadomienia GUNB i WINB, data rozpoczęcia i zakończenia kontroli, 
numer i data protokołu kontroli oraz numer teczki zawierającej dokumentację katastrofy. 
W latach 2009-2012 (I półrocze) do ww. rejestru wpisano trzy katastrofy, tj.: 

− zawalenie się części nieużytkowanego budynku inwentarskiego należącego do 
Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie, w miejscowości Fałkowo, w dniu 23 lipca 2009 r., 

− uszkodzenie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, należącego do osoby 
fizycznej w miejscowości Owieczki, w dniu 11 sierpnia 2011 r., w wyniku uderzenia 
samochodu ciężarowego, 

− pożar budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, należącego do Wspólnoty 
Mieszkaniowej w Gnieźnie, w dniu 21 września 2011 r., w wyniku niezachowania 
należytej ostrożności podczas wykonywania robót dekarskich. 

Jedna katastrofa budowlana (pożar budynku mieszkalnego w Gnieźnie) była wynikiem 
błędów popełnionych podczas prowadzenia robót budowlanych (dekarskich), natomiast 
dwie pozostałe katastrofy miały charakter zdarzeń losowych. W każdym przypadku 
Powiatowy Inspektor przeprowadził komisyjną kontrolę obiektu budowlanego mającą na 
celu ustalenie przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych 
do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także zawiadomił 
niezwłocznie o katastrofie właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia 
i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W ww. kontrolach komisyjnych 
uczestniczyli pracownicy PINB, właściciele obiektów oraz przedstawiciele Policji 
i Straży Pożarnej, co zostało udokumentowane poprzez zamieszczenie uwag oraz 
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złożenie podpisów w protokołach kontroli. Po zakończeniu czynności wyjaśniających 
i kontrolnych zostały wydane decyzje nakazujące wykonanie robót związanych 
z zabezpieczeniem obiektu i usunięciem skutków katastrofy, którym, ze względu na 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

15. Bazy danych o liczbie obiektów budowlanych 

W PINB prowadzono od 2007 r. wykaz wszystkich budynków o powierzchni zabudowy 
przekraczającej 2 000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu 
przekraczającej 1 000 m², położonych na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Zgodnie 
z zaleceniami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
(Wojewódzki Inspektor) przekazanymi w piśmie nr WIK.0930-4/2007 z dnia 2 sierpnia 
2007 r., ww. wykaz zawierał dane dotyczące: lokalizacji, nazwy i przeznaczenia 
obiektu, powierzchni dachu i zabudowy oraz terminów przeprowadzenia kontroli 
okresowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego. Prowadzenie 
tego wykazu miało na celu poprawę skuteczności egzekwowania ustawowego 
obowiązku pisemnego zawiadamiania PINB o przeprowadzeniu kontroli okresowej 
stanu technicznego ww. obiektów budowlanych. 

Od 2011 r. w wykazie budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m² 
oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m², 
zamieszczono następujące dane: nazwa właściciela, adres i przeznaczenie obiektu, 
wyposażenie w instalacje i urządzenia, data zawiadomienia o kontroli okresowej oraz 
imię, nazwisko i nr uprawnień budowlanych osoby przeprowadzającej kontrolę. Według 
stanu na koniec I półrocza 2012 r. wykaz obejmował 71 obiektów budowlanych. 
W przypadku trzech obiektów, tj. Collegium Europaeum oraz dwóch hal produkcyjnych 
należących do HC Holding w Gnieźnie, stwierdzono brak zawiadomienia 
o przeprowadzeniu kontroli okresowej w terminie do dnia 31 maja 2012 r. 

W wyjaśnieniu Powiatowy Inspektor podał, że kontrole ww. trzech obiektów, 
w odniesieniu do których stwierdzono brak zawiadomień o dokonaniu okresowej 
kontroli stanu technicznego, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, zostaną 
przeprowadzone przez PINB w terminie do końca października 2012 r. 

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

Postępowania administracyjne, nakładanie kar i ustalanie 
opłat legalizacyjnych 

16. Terminowość prowadzenia postępowań 
administracyjnych 

W badanym okresie Powiatowy Inspektor wydał 1.037 decyzji i postanowień, w tym: 
343 (33,1%) w 2009 r., 266 (25,7%) w 2010 r., 268 (25,8%) w 2011 r. oraz 160 (15,4%) 
w I półroczu 2012 r. Uwzględniając średnią liczbę pracowników zatrudnionych w PINB 
(w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, bez Powiatowego Inspektora i głównej 
księgowej PINB), tj. 6,5 osób, w latach 2009 -2011 oraz 6 osób w I półroczu 2012 r., 
jeden pracownik załatwił w ciągu roku średnio ok. 49 spraw, w tym ok. 46 decyzji 
i postanowień. 

W badanym okresie PINB rozpatrzył ogółem 686 spraw, tj.: 

− 42 skargi, z czego: 9 w 2009 r., 11 w 2010 r., 16 w 2011 r. i 6 w I półroczu 2012 r., 
− 21 odwołań, z czego: 5 w 2009 r., 6 w 2010 r., 1 w 2011 r. i 9 w I półroczu 2012 r., 
− 13 zażaleń, z czego: 6 w 2009 r., 4 w 2010 r. i 3 w 2011 r., 
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− 610 decyzji, z czego: 207 w 2009 r., 170 w 2010 r., 150 w 2011 r. oraz 83 decyzje 
w I półroczu 2012 r. 

Analiza terminowości załatwiania skarg i spraw w kontrolowanym okresie wykazała, że: 

− udział skarg nie załatwionych przez ponad siedem dni wynosił: w 2009 r. 33,3%, 
w 2010 r. 54,5%, w 2011 r. 62,5% i w I półroczu 2012 r. 50%, 

− udział odwołań nie załatwionych przez ponad siedem dni wynosił: w 2009 r. 20%, 
w 2010 r. 33,3% i w I półroczu 2012 r. 44,4%. 

− wszystkie zażalenia zostały załatwione w czasie do siedmiu dni, 
− udział decyzji nie załatwionych przez ponad dwa miesiące wynosił: w 2009 r. 

48,4%, w 2010 r. 48,3%, w 2011 r. 38,0% i w I półroczu 2012 r. 36,2%, a odsetek 
decyzji załatwionych w okresie do jednego miesiąca wynosił: w 2009 r. 46,8%, 
w 2010 r. 48,8%, w 2011 r. 59,3% i w I półroczu 2012 r. 57,8 %. 

Udział decyzji załatwionych, lub niezałatwionych po upływie 1 roku, wynosił 
odpowiednio: w 2009 r. 1,0% w 2010 r. 1,8% i w 2011 r. 2,7%. 

Określony w art. 35. § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), termin załatwienia sprawy 
bez zbędnej zwłoki, tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie 
skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania, nie był dotrzymywany przez PINB. 

Decyzjami nr: WOA-11.7144-495/10/8115 z dnia 19 stycznia 2011 r., WOA.7721.48. 
2012.HG z dnia 7 marca 2012 r. i WOA.7721.36.2012.MO z dnia 26 marca 2012 r., 
Wojewódzki Inspektor uchylił decyzje Powiatowego Inspektora nr: WOA.7355/ 
18/767/m.Gn./10 z dnia 29 listopada 2010 r., WOA.7353/94/93/gm.Gn./10 z dnia 9 
stycznia 2012 r. i WOA.7353/82/752/3/m.Gn./10-12 z dnia 9 stycznia 2012 r. oraz 
przekazał sprawy wynikające z tych decyzji do ponownego rozpatrzenia przez organ 
I instancji. Dwie sprawy zostały załatwione decyzjami Powiatowego Inspektora nr 
WOA.7355/18/758/ m.Gn./11 z dnia 1 czerwca 2011 r. i nr WOA.7353/94/ 93/gm.Gn./10 
z dnia 23 sierpnia 2012 r.), wydanymi z przekroczeniem terminu określonego w art. 35 
§ 3 Kpa, odpowiednio o 72 i 107 dni, natomiast trzecia sprawa nie została załatwiona 
do czasu kontroli (przekroczenie terminu do 13 09.2012 r. o 110 dni). 

[Dowód: akta kontroli str. 171-175 i 182-215] 

W wyjaśnieniach Powiatowy Inspektor podał, że ww. sprawy nie zostały załatwione 
w terminie z uwagi na trudności z ustaleniem danych dotyczących stron postępowania, 
uzyskaniem wypisów z ksiąg wieczystych, zebraniem dodatkowych informacji od 
organów architektoniczno-budowlanych oraz wyznaczeniem dogodnego dla stron czasu 
przeprowadzenia oględzin. 

Z 42 skarg na działalność Powiatowego Inspektora, jakie wpłynęły do PINB w latach 
2009-2012 (I półrocze), 22 skargi (52,4%) przekazano do rozpatrzenia i załatwienia 
według właściwości przez Wojewódzkiego Inspektora z przekroczeniem wymaganego 
terminu od jednego do 14 dni, co stanowiło naruszenie ww. art. 231 Kpa. 

[Dowód: akta kontroli str. 171-172 i 216-220] 

Odwołania od czterech decyzji Powiatowego Inspektora nr: WOA.7353/94/93/gm.Gn. 
/10 z dnia 9 stycznia 2012 r., WOA.7353/94/93/m.Gn./12 z dnia 12 stycznia 2012 r., 
WOA.7353/62/1/ 709/gm.Gn./09-10 z dnia 16 stycznia 2012 r. i WOA. 7355/18/1/1982 
/3392/gm.Gn./11 z dnia 3 lutego 2012 r., zostały przesłane do rozpatrzenia według 
właściwości przez Wojewódzkiego Inspektora po upływie odpowiednio 14, 13, 12 i 14 
dni od dnia ich wpływu do PINB, co stanowiło naruszenie art. 231 Kpa. 

[Dowód: akta kontroli str. 171-175 i 214-215] 
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W wyjaśnieniach Powiatowy Inspektor podał, że opóźnienia w przekazaniu skarg 
i odwołań od decyzji powstały w wyniku konieczności wykonania dodatkowych 
czynności związanych ze zgromadzeniem akt sprawy, uporządkowaniem 
i uzupełnieniem materiału dowodowego, wyegzekwowaniem od operatora pocztowego 
zwrotnych potwierdzeń odbioru dokumentów oraz opracowaniem stanowiska 
odnoszącego się do argumentów zawartych zarówno w skargach jak i w odwołaniach. 

17. Rozbiórki obiektów budowlanych 

W latach 2009-2012 (I półrocze) Powiatowy Inspektor wydał ogółem 30 decyzji 
nakazujących dokonanie rozbiórki obiektu budowlanego. W wyniku kontroli 21 akt 
spraw dotyczących ww. decyzji ustalono, że 14 decyzji (66,7%) zostało wykonanych, 
dwie (9,5%) uchylił Wojewódzki Inspektor i przekazał sprawy do ponownego 
rozpatrzenia, trzy (14,3%) były w toku załatwiania, natomiast akta spraw dwóch decyzji 
(9,5%), poza protokołami kontroli obiektu budowlanego, nie zawierały innych 
dokumentów świadczących o podejmowaniu działań w celu wyegzekwowania 
wykonania nakazanych rozbiórek. 

W przypadku decyzji nr WOA.7356/59/58gm.Witk./11 z dnia 10 stycznia 2011 r. 
nakazującej dokonanie rozbiórki budynku gospodarczego w Witkowie, przeprowadzona 
w dniu 14 marca 2012 r. kontrola wykazała, że  w obecnym stanie nie można dokonać 
tej rozbiórki, ponieważ jedna ściana przedmiotowego obiektu została wybudowana 
w granicy działki i stanowi wspólną ścianę nośną z budynkiem usytuowanym na 
sąsiedniej działce. Z kolei w przypadku decyzji nr WOA.7356/137/574m.Gn./10 z dnia 
19 listopada 2010 r. nakazującej dokonanie rozbiórki budynku gospodarczego 
w Gnieźnie, przeprowadzona w dniu 17 września 2012 r. kontrola wykazała, że obiekt 
ten jest w trakcie rozbiórki. 

W wyjaśnieniach Powiatowy Inspektor podał, że dalsze działania PINB będą polegały 
na wyegzekwowaniu wykonania rozbiórki nakazanej decyzją nr WOA.7356/137/ 
574m.Gn./10, natomiast w sprawie nr WOA.7356/59/58gm.Witk./11, w związku ze 
stwierdzonymi podczas kontroli komplikacjami w zakresie usytuowania oraz konstrukcji 
budynku, zostanie przeprowadzona rozprawa. 

W kontrolowanym okresie Powiatowy Inspektor wydał postanowienia o ustaleniu opłaty 
legalizacyjnej w odniesieniu do pięciu przypadków samowoli budowlanych, na łączną 
kwotę 280 tys. zł, z czego trzy dotyczyły opłaty z tytułu samowolnej budowy lub 
rozbudowy obiektu budowlanego w wysokości 175 tys. zł, a dwa opłaty z tytułu 
samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu w wysokości 105 tys. zł. Opłaty 
ustalone w trzech postanowieniach na łączną kwotę 80 tys. zł, przekazano na rachunek 
Wojewody Wielkopolskiego. Postanowienie nr WOA.7355/ 10/642/n.Gn./08, o ustaleniu 
opłaty w kwocie 125 tys. zł, zostało uchylone przez Wojewódzkiego Inspektora z uwagi 
na brak projektu budowlanego, a nr WOA.7356/ 113/55gm.Witk./08-09 o ustaleniu 
opłaty w kwocie 75 tys. zł umorzono, z powodu przywrócenia przez właściciela 
pierwotnego sposobu użytkowania budynku. 

18. Nielegalne użytkowanie obiektów budowlanych 

W latach 2009-2012 (I półrocze) Powiatowy Inspektor wymierzył dwie kary za 
użytkowanie obiektu budowlanego bez zawiadomienia o zakończeniu budowy, tj.: 

− osobie fizycznej zam. w Gnieźnie, w kwocie 5 tys. zł (postanowienie 
nr WOA.7353/888-1/251/ 360m.Gn./08-09 z dnia 18 lutego 2009 r.), za nielegalne 
użytkowanie obiektu budowlanego (budynku gospodarczo-garażowego) bez 
zawiadomienia o zakończeniu budowy,  

− osobie fizycznej zam. w Gnieźnie, w kwocie 10 tys. zł (postanowienie 
nr WOA.7353/42/1/1416/ 2501/1/m.Gn./09 z dnia 4 lutego 2010 r., za za nielegalne 
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użytkowanie obiektu budowlanego (jednorodzinnego budynku mieszkalnego) bez 
zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

Według informacji uzyskanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w trybie art. 29 
ust. 1 pkt 2 lit f ustawy o NIK, ww. kary nie zostały zapłacone do zakończenia kontroli. 
Postępowanie egzekucyjne w tej sprawie prowadzi Urząd Skarbowy w Gnieźnie. 

19. Kontrola wewnętrzna  

Główne zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w PINB wynikają z nw. zarządzeń 
Powiatowego Inspektora: 

− nr 2/2009 z dnia 2 stycznia 2009 r., nr 2/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. i nr 1/2012 
z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad 
rachunkowości, 

− nr 1/2009 z dnia 2 stycznia 2009 r. i nr 3/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie 
wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych, 

− nr 3/2005 z dnia 3 stycznia 2005 r. i nr 6/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie 
procedur kontroli ustalania, pobierania, dochodzenia i gromadzenia środków 
publicznych, 

− nr 3/04 z dnia 5 listopada 2004 r. i nr 14/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt, 

− nr 5/2005 z dnia 3 stycznia 2005 r. i nr 5/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie 
procedur kontroli gospodarowania mieniem, 

− nr 11/2005 z dnia 21 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji 
inwentaryzacyjnej. 

W PINB nie utworzono komórki organizacyjnej ds. kontroli wewnętrznej z uwagi na 
małe zatrudnienie nieprzekraczające 9 osób. Prowadzenie kontroli wewnętrznych w 
zakresie spraw organizacyjnych i finansowych przypisano do zakresu działania 
stanowiska pracy ds. budżetu, finansów i kadr. Kontrolę działalności PINB sprawował 
Powiatowy Inspektor oraz główna księgowa w sposób funkcjonalny, tj. poprzez: 
przestrzeganie przyjętych zasad rachunkowości, prowadzenie kontroli dowodów 
księgowych, bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników oraz 
pisemną akceptację pism. 

PINB nie był zobowiązany do prowadzenia audytu wewnętrznego. 

W 2011 r. Wojewódzki Inspektor przeprowadził kontrolę działalności PINB w latach 
2009-2010. Zakres kontroli obejmował sprawy organizacyjne i kadrowe, prawidłowość 
postępowań administracyjnych, wykonywanie czynności kontrolnych oraz prowadzenie 
rejestrów i ewidencji. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące 
w szczególności: 

− wystawienia upoważnień do kontroli z niewłaściwie przywołaną podstawą prawną, 
− nieprzestrzegania zasad prowadzenia ewidencji ustalonych rozporządzeniem 

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), 

− prowadzenia niewłaściwego wykazu budynków o pow. zabudowy przekraczającej 
2 000 m² i innych obiektów budowlanych o pow. dachu przekraczającej 1 000 m², 

− niewłaściwą realizację zaleceń GUNB i WINB dotyczących kontroli przestrzegania 
przepisów Prawa budowlanego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
placach budowy, a także stanu utrzymania wielorodzinnych budynków socjalnych 
oraz obiektów szpitalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

− prowadzenie postępowań administracyjnych z naruszeniem przepisów Kpa i Prawa 
budowlanego, 
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− niewłaściwe dokumentowanie czynności kontrolnych. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność PINB 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 o NIK, wnosi o: 

1. Sporządzanie planów kontroli w zakresie realizacji obowiązków wynikających 
z rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania obiektów budowlanych. 

2. Przestrzeganie terminu przekazywania Wojewodzie Wielkopolskiemu informacji 
dotyczących nałożonych grzywien. 

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

4. Egzekwowanie od inwestorów przestrzegania warunków zawiadomień 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy oraz o zakończeniu budowy 

5. Terminowe informowanie inwestorów o kontrolach obowiązkowych oraz terminowe 
przeprowadzanie tych kontroli. 

6. Przestrzeganie terminów w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych 
oraz załatwiania skarg. 

7. Przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych, w odniesieniu do których 
stwierdzono brak zawiadomień o zakończeniu budowy, a także o dokonaniu 
okresowej kontroli stanu technicznego. 

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     października 2012 r. 

 

Kontroler 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Mieczysław Zentel 
gł. specjalista k. p. 
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