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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin1 

ul. Karola Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin 

 

Andrzej Loch, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, od 1.04.2015 r.2 

Poprzednio, od 12.09.2006 r. do  31.03.2015 r., funkcje tę pełniła Lucyna Wolińska-
Koryńska.  

(akta kontroli str. 5-7) 

1. Adekwatność zasobów inspekcji nadzoru budowlanego do obowiązków 
i realizowanych zadań. 

2. Wszczynanie postępowań kontrolnych i egzekucyjnych. 

3. Prowadzenie postępowań kontrolnych i egzekucyjnych. 

 

01.01.2015 r. – 30.06.2018 r.3 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Szczecinie 

 

1. Bogusław Wójcik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do  kontroli nr LSZ/170/2018 z 2.10.2018 r.  

2. Marta Górska-Jaś, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do  kontroli nr LSZ/183/2018 z 19.10.2018 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1 Dalej: Inspektorat. 
2 Dalej: Powiatowy Inspektor. 
3 Badania kontrolne dotyczyły również działań wcześniejszych i późniejszych, jeżeli miały one związek 
z kontrolowaną działalnością organów nadzoru budowlanego. W przypadku konieczności porównania niektórych 
danych z danymi za lata wcześniejsze wykorzystywano dowody sporządzone przed okresem objętym kontrolą. 
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.; dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
W latach 2015-2018 (do 30.06) zasoby kadrowe i finansowe Inspektoratu były 
nieadekwatne do liczby i rodzaju załatwianych spraw. Zatrudnienie wzrosło o jedną 
osobę w 2016 r. i następnie utrzymywało się na poziomie 15  inspektorów nadzoru 
budowlanego. Średnia liczba spraw przypadająca na jednego pracownika 
merytorycznego rokrocznie wzrastała od 240,6 w 2014 r. do 265,3 w 2017 r., 
co skutkowało m.in. zmniejszeniem w ogólnej liczbie spraw załatwianych, liczby 
spraw wszczętych i zakończonych z 97,1% w 2014 r. do 83,5% w 2018 r. oraz 
wzrostem liczby spraw wszczętych i niezakończonych z 2,7% do 5,1%, 
niewszczętych z 0,2% do 7,6%, a także zaległych z 0,03% do 3,8%. Liczba 
przeprowadzonych kontroli kształtowała się na poziomie od 1 014 do 1 179, przy 
czym średnio 89% stanowiły kontrole przeprowadzane w wyniku interwencji 
i  zgłoszeń osób trzecich. Poza jednym przypadkiem w 2014 r.6, w Inspektoracie nie 
sporządzano udokumentowanych analiz dotyczących poziomu zatrudnienia czy 
efektywności pracy.  

Sposób rejestracji skarg i wniosków wpływających do Inspektoratu oraz 
przechowywania dokumentacji nie zapewniał, stosownie do art. 254 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego7, łatwości kontroli 
przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych spraw. Spośród 40 analizowanych 
spraw skargowych, w sześciu (15%) przypadkach stwierdzono opieszałość we 
wszczynaniu kontroli wynoszącą od 39 do 287 dni. Ponadto w 18 (45%) badanych 
przypadkach skargi zostały załatwione w terminie od 33 do 461 dni, mimo że nie 
były to sprawy szczególnie skomplikowane, z tego w 17 sprawach Powiatowy 
Inspektor nie zawiadomił stron o niezałatwieniu spraw w terminie z podaniem 
przyczyny zwłoki, wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy oraz 
pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia. Powyższe stanowiło naruszenie art. 
237 § 4 w związku z art. 36-37 kpa. W dwóch przypadkach Inspektorat nie dokonał 
sprawdzenia wykonania nałożonych na inwestora obowiązków określonych 
w postanowieniu i decyzji (wydanych w postępowaniach skargowych). 

Wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 
1997 r. Prawo budowlane8, w Inspektoracie nie była prowadzona ewidencja 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych. Ponadto 
nierzetelny sposób prowadzenia ewidencji przeprowadzanych kontroli oraz 
wydawanych przez organ nadzoru budowlanego decyzji i postanowień uniemożliwiał 
wiarygodne określenie zarówno liczby faktycznie przeprowadzonych czynności 
kontrolnych, jak i wydanych decyzji administracyjnych. W sześciu (tj. 40%) 
z 15  objętych badaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów 
budowalnych, w których organ nałożył obowiązek poinformowania o całkowitym 
zakończeniu prac, inwestorzy nie przedłożyli takich informacji, a Inspektorat nie 
podjął działań w celu wyegzekwowania tego obowiązku oraz nie dokonał 
sprawdzenia wykonania robót w terminie określonym w decyzjach o pozwoleniu na 
użytkowanie. Ponadto w trzech (z 40) sprawach, dotyczących wstrzymania robót 
budowalnych, nie podjęto skutecznych działań mających na celu wyegzekwowanie 
obowiązków wynikających z decyzji, a w jednej - wywiązania się inwestora 
z  obowowiązku uzupełnienia dokumentacji. Brak reakcji ze strony Inspektoratu 
wynosił od 46 do 1 250 dni. W odniesieniu do 14 (z 24) postępowań w sprawie 

                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
6 Analiza sporządzona w związku z opracowaniem planu finansowego na rok 2015.   
7 Dz.U. z 2018 poz. 2096 j.t., dalej: kpa. 
8 Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.; dalej: Prawo budowlane. 
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nakazu rozbiórki obiektu oraz dwóch prowadzonych postępowań egzekucyjnych 
stwierdzono bezczynność organu, tj. niepodejmowanie działań zmierzających do 
zastosowania środków egzekucyjnych wobec zobowiązanego. Brak reakcji ze strony 
Inspektoratu wynosił od 11 do 1 288 dni, licząc od dnia ostatniej czynności 
podejmowanej w sprawie do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK. Ponadto 
w 60  z 80 (tj. 75%) objętych badaniem akt spraw dotyczących wydanych przez 
Powiatowego Inspektora decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz 
postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych brak było metryk sprawy, 
a w pozostałych 20 prowadzono je w sposób niekompletny. Niewpisywano 
w  metryce identyfikatora dokumentu, do którego odnosiła się przeprowadzona 
czynność. 

Stwierdzone nieprawidłowości wskazują na brak prawidłowego nadzoru nad 
działalnością jednostki oraz niezapewnienie realizacji nałożonych na organ nadzoru 
budowlanego obowiązków w terminach określonych przepisami prawa.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Adekwatność organizacji oraz zasobów urzędu 
do  potrzeb wynikających z obowiązków ustawowych 
oraz liczby i rodzaju załatwianych spraw 

1.1 Organizacja, wyposażenie oraz stan i struktura zatrudnienia 
Inspektoratu. 

1.1.1-1.1.2 Zgodnie z art. 86 ust. 4 Prawa budowlanego Powiatowy Inspektor 
określił organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Inspektoratu10. 
Regulamin organizacyjny Inspektoratu, obowiązujący w latach 2015-2018 
(I półrocze) uwzględniał zadania nadzoru budowlanego określone w ww. ustawie. 
Poza stanowiskiem Powiatowego Inspektora przewidziano w nim referaty inspekcji11 
oraz orzeczniczo-prawny12, stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnych13 oraz 
stanowisko głównego księgowego. 

Zgodnie z § 4 ust. 5 regulaminu Powiatowy Inspektor sprawował nadzór m.in. nad: 
1) działalnością inspekcyjno-kontrolną, polegającą na wykonywaniu inspekcji 
terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania 
obiektów budowlanych; 2) postępowaniami administracyjnymi; 3) postępowaniami 
egzekucyjnymi w administracji; 4) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach 
przyczyn katastrof budowlanych; 5) prawidłowym współdziałaniem z organami 
administracji architektoniczno-budowlanej; 6) obsługą prawną Inspektoratu; 
7) kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie.       (akta kontroli str. 9-16) 

                                                      
9 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
10 Zarządzenie nr 3 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie grodzkim Szczecin z dnia 
4  listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowalnego w powiecie grodzkim Szczecin. Wcześniej obowiązywał regulamin organizacyjny z 27.03.2007 r.; 
dalej: regulamin. 
11 Do zadań Referatu należało m.in.: prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu 
procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych oraz prowadzenie postępowań administracyjnych 
w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora (§ 9 regulaminu).  
12 Do zadań Referatu należało m.in.: prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości 
Powiatowego Inspektora, prowadzenie postępowań egzekucyjnych (§ 10 regulaminu). 
13 Do zadań należało m.in.: prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa sekretariatu, prowadzenie rejestrów 
określonych w instrukcji kancelaryjnej (§ 11 regulaminu). 

OBSZAR 

Opis stanu 
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Według stanu na 30.06.2018 r. w Inspektoracie zatrudnionych było 15 pracowników 
przeprowadzających kontrole (merytorycznych), w tym: 12 na stanowiskach 
starszego inspektora nadzoru budowlanego, dwóch na stanowiskach inspektora 
nadzoru budowlanego oraz jeden na stanowisku inspektora. Uprawnienia 
budowlane w nieograniczonym zakresie posiadało 13 inspektorów, w tym: 
dziewięciu w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, trzech w specjalności 
architektonicznej i jeden w specjalności drogowej. Zakresy czynności pracowników 
merytorycznych zostały określone w formie pisemnej i były adkwatne do zadań 
realizowanych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, wskazanych 
w art. 83 ust. 1 oraz art. 84 ust. 1 Prawa budowlanego. 

(akta kontroli str. 17-46) 

W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie nie były sporządzane plany zatrudnienia 
oraz analizy zatrudnienia w odniesieniu do realizowanych zadań.  

(akta kontroli str. 316, 320) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: w PINB ilość zatrudnionych pracowników jest 
uzależniona od środków finansowych przyznanych przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego14 i Miasto Szczecin. Planowanie zatrudnienia nie jest 
sporządzane, jest przeprowadzana analiza finansowa, na jakie zatrudnienie 
wystarczy nam środków finansowych na wynagrodzenia. W roku 2016 
zwiększyliśmy zatrudnienie o jeden etat, pozwoliły na to wyższe środki finansowe 
przyznane przez Wojewodę na wynagrodzenia. W latach 2017 r. i 2018 r. środki 
finansowe na wynagrodzenia pozostały na niezmienionym poziomie. W okresie 
objętym kontrolą analizy zatrudnienia w odniesieniu do realizacji zadań nałożonych 
na PINB przepisami Prawa budowlanego w formie pisemnej nie były sporządzane. 
(…) Taka analiza była zrobiona w 2014 r. przez moją poprzedniczkę. Analiza ta 
wykorzystana była jedynie do uzasadnienia wniosku nr GO.3116/2014/PB 
z 28.10.2014 r. do Wojewody  o zmianę struktury wydatkowania środków 
finansowych na wynagrodzenia w planie na 2015 rok (ponieważ przyznane środki 
zakładały zmniejszenie wynagrodzeń co spowodowałoby obniżenie zatrudnienia), 
w którym to powołaliśmy się na ww. kalkulację dotyczącą ilości zatrudnienia 
określając je na poziomie 25 osób. Skutkiem tego pisma była jedynie zgoda na 
przesunięcie w budżecie wydatkowania przyznanych środków na wynagrodzenia, 
co  pozwoliło jedynie utrzymać dotychczasowe zatrudnienie. Ponadto w 2016 r. 
wszystkie inspektoraty w województwie zachodniopomorskim otrzymały zwiększenie 
budżetu ze wskazaniem, że część tych środków należy przeznaczyć na zatrudnienie 
jednej osoby. Dlatego też nie były sporządzane kolejne analizy dotyczące 
zatrudnienia.                   (akta kontroli str. 316, 320) 

W badanym okresie zatrudnienie pracowników merytorycznych zwiększyło się 
o jedną osobę (z 14 w 2015 r. do 15 w 2016 r.). Analiza fluktucji kadr wykazała, że 
w latach objętych kontrolą liczba pracowników merytorycznych, którzy odeszli 
z Inspektoratu była równa liczbie pracowników przyjętych15. Głównymi przyczynami 
rozwiązywania umów o pracę były: wypowiedzenie umowy przez pracownika  
(trzy przypadki)16, przejście pracownika na emeryturę (jeden przypadek)17, przejście 
pracownika na rentę (jeden przypadek)18, upływ okresu na jaki umowa została 

                                                      
14 Dalej: Wojewoda. 
15 Odpowiednio: w 2015 r. trzy osoby zwolnione i trzy osoby przyjęte, w 2016 r. jedna osoba przyjęta 
(zwiększenie zatrudnienia o jeden etat), w 2017 r. dwie osby zwolnione i dwie osoby przyjęte, w 2018 r. (do 
30.06) jedna osoba zwolniona i jedna osoba przyjęta. 
16 Pracownicy ze stażem zatrudnienia w Inspektoracie wynoszącym: dwa lata i pięć miesięcy, siedem lat i osiem 
miesięcy, dziesięć lat i miesiąc. 
17 Zatrudnienie w Inspektoracie 12 lat i cztery miesiące. 
18 Zatrudnienie w Inspektoracie osiem lat i cztery miesiące. 
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zawarta (jeden przypadek)19. W miejsce pracowników zwalnianych zatrudniano 
osoby mające niezbędne dla danego stanowiska kwalifikacje zawodowe, określone 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r20. 

 (akta kontroli str. 18, 49-51) 

W okresie objętym kontrolą osoby zatrudnione w Inspektoracie nie prowadziły 
własnej działalności gospodarczej. W Inspektoracie nie opracowano wewnętrznych 
procedur dotyczących przeciwdziałania występowaniu zjawiska konfliktu interesów.  

(akta kontroli str. 319, 324) 

W latach 2016-2018 (do 30.06) Powiatowy Inspektor nie informował pisemnie 
jednostki nadrzędnej o problemach w działalności wynikających z braku etatów lub 
niskiego poziomu zarobków. 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: po 2015 r. nie występowałem o zwiększenie liczby 
etatów w inspektoracie, tzn. o zwiększenie środków finansowych na zatrudnienie 
inspektorów z uwagi na to, iż z końcem 2015 r. otrzymaliśmy środki na podwyżki 
oraz na zatrudnienie jednego pracownika w roku 2016. Równocześnie informuję, że 
w okresie 2015-2017 przekazywaliśmy jako inspektoraty powiatowe do Głównego 
Urzędu Nadzoru Budowlanego na jego wniosek za pośrednictwem Wojewódzkiego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie21 informacje o stanie zatrudnienia 
i wysokościach zarobków zatrudnionych pracowników. W związku z powyższym 
uważałem, że sytuacja w Inspektoracie jest znana organom nadrzędnym. 

(akta kontroli str. 346, 349) 

W latach 2014–2018 (do 30.06) Inspektorat prowadził łącznie 17 068 spraw22, 
tj.  odpowiednio: 3 128, 3 838, 4 012, 3 979 i 2 111. Średnia liczba spraw 
przypadająca na jednego kontrolera/inspektora23 we wskazanym okresie wynosiła 
odpowiednio: 240,6; 274,1; 267,5; 265,3 i 140,7. W porównaniu do 2014 r. liczba 
spraw załatwianych w Inspektoracie sukcesywnie wzrastała: o 22,7% w 2015 r., 
28,3% w 2016 r. i 27,2% w 2017 r. Wzrost średniej liczby spraw przypadających na 
jednego pracownika24 wyniósł odpowiednio: 14,1%, 11,2%, 10,3%. 

Udział spraw wszczętych i zakończonych w odniesieniu do ogólnej liczby spraw 
w latach 2014-2018 sukcesywnie malał i wynosił odpowiednio: 97,1%, 94,6%, 
93,2%, 89,3% i 83,5%. We wskazanym okresie zarówno udział spraw wszczętych 
i niezakończonych, niewszczętych, jak i zaległych25 wykazywał tendencję wzrostową 
odpowiednio: 2,7%, 3,1%, 3,7%, 6% i 5,1% (sprawy wszczęte i niezakończone); 
0,2%, 2%, 2,8%, 3,7% i 7,6% (sprawy niewszczęte); 0,03%, 0,3%, 0,4%, 1% i 3,8% 
(sprawy zaległe).             (akta kontroli str. 66-67) 

W latach 2015-2018 (do 30.06) Inspektorat przeprowadził łącznie 5 03226 kontroli 
budów oraz utrzymania obiektów budowlanych, w tym: 296 wynikajacych z planu 
pracy27, 3 583 w wyniku interwencji i zgłoszeń osób trzecich28 oraz 139 w wyniku 

                                                      
19 Zatrudninie w Inspektoracie pięć lat i trzy miesiące. 
20 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. z 2018 r. poz. 807. 
21 Dalej: Wojewódzki Inspektorat. 
22 Sprawy dotyczące m.in.: wydawania pozwoleń na użytkowanie, zawiadomień o rozpoczęciu robót 
budowlanych, zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych, utrzymania obiektów, samowoli budowlanych, 
kontroli procesu budowlanego, kontroli rutynowych i z użytkowania, postępowań skargowych, egzekucji. 
23 Liczba etatów była równa liczbie pracowników. 
24 W porównaniu do 2014 r. 
25 W odniesieniu do ogólnej liczby spraw. 
26 Odpowiednio: 1 014 w 2014 r., 1 179 w 2015 r., 1 147 w 2016 r., 1 109 w 2017 r. i 583 w 2018 r. (do 30.06). 
27 Odpowiednio: 88 (w 2015 r.), 76 (w 2016 r.), 84 (w 2017 r.) i 48 w 2018 r. (do 30.06). 
28 Odpowiednio: 1 052 (w 2015 r.), 1 029 (w 2016 r.), 982 (w 2017 r.) i 520 w 2018 r. (do 30.06). 
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zgłoszeń urzędów i innych organów29. W poszczególnych latach kontrole planowe 
w ogólnej liczbie kontroli stanowiły: 8,4% (w 2014 r.), 7,5% (2015 r.), 6,6% (2016 r.), 
7,6% (2017 r.) i 8,2% (2018 r. do 30.06). Udział kontroli podejmowanych w wyniku 
interwencji i zgłoszeń osób trzecich wynosił odpowiednio: 89,5%, 89,2%, 89,7%, 
88,5%, 89,2%, a podejmowanych w wyniku zgłoszeń urzędów i innych organów 
odpowiednio: 2,1%, 3,3%, 3,7%, 3,9%, 2,6%. W badanym okresie na jednego 
kontrolera przypadały: 84 kontrole w 2015 r., 76 - w 2016 r., 74 - w 2017 r. oraz  
39 - w 2018 r. (do 30.06).            (akta kontroli str. 68) 

W sprawie analizy efektywności czasu pracy przeznaczonego na czynności 
w odniesieniu do zadań tzw. niekontrolnych, Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że takie 
analizy przeprowadzał jego poprzednik, sporządzając plan na 2015 r.  

(akta kontroli str. 320) 

Z analizy przeprowadzonej w 2014 r. wynikało, że biorąc pod uwagę realizowane 
zadania oraz ilość roboczogodzin przypadających rocznie na jedną osobę, 
w Inspektoracie zatrudnionych powinno być 25 osób. W piśmie GO.3111.6/2014.PB 
z 28.10.2014 r., skierowanym do Wojewody, Powiatowy Inspektor wskazał m.in.,  
że obsada Inspektoratu jest niewystarczająca, a aktualny stan zatrudnienia 
(14 pracowników merytorycznych) nie gwarantuje wykonywania zadań w 100%. 

(akta kontroli str. 52-65) 

W sprawie wyposażenia Inspektoratu w narzędzia zapewniające realizację zadań 
Powiatowy Inspektor oświadczył że: każdy z pracowników posiada stanowisko 
wyposażone w komputer, podłączony do sieci Urzędu Miasta z dostępem do 
Internetu i z możliwością dokonywania wydruków na drukarkach-kserokopiarkach, 
podłączonych do sieci informatycznej. Komputery wyposażone są 
w oprogramowanie podstawowe, tj MS Windows, MS Office. Dodatkowo dzięki 
uprzejmości Urzędu Miasta pracownicy Inspektoratu mają dostęp do zasobów 
urzędu, tj. do systemu informacji przestrzennej miasta Szczecina. W sekretariacie 
stanowisko komputerowe posiada oprogramowanie „Estima Kancelaria”, w którym 
rejestrowane są dokumenty wpływające do Inspektoratu i które z Inspektoratu 
wychodzą (jako odpowiedzi, decyzje, postanowienia itp.). Ponadto Inspektorat 
posiada dostęp - na jedno stanowisko - do aplikacji internetowej „LEX - Serwis 
budowlany”. Inspektorat posiada trzy samochody służbowe, do których przypisani są 
konkretni pracownicy. W pozostałych przypadkach z pracownikami, którzy 
wykorzystują prywatne samochody do celów służbowych, są podpisane umowy 
(ryczałt) na określony limit kilometrów. Inspektorat posiada adekwatne 
do  aktualnego zatrudnienia warunki lokalowe za wyjątkiem pomieszczeń 
przeznaczonych na archiwum, których inspektorat posiada trzy (już zapełnione), 
w tym jedno poza siedzibą Inspektoratu oddalone o kilka kilometrów. Obecnie trwają 
poszukiwania dodatkowego pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum, które 
przy braku wolnych pomieszczeń w gmachu Urzędu Miasta będzie kolejnym poza 
siedzibą Inspektoratu. Taka sytuacja znacząco utrudnia pracę Inspektoratu. Ponadto 
w pokojach służbowych, w których pracuje trzech-czterech inspektorów zdarzają się 
okresowe sytuacje, w których po przybyciu kilku interesantów, trudno w takich 
warunkach zapewnić komfort pracy zarówno pracownikom jak i osobom przybyłym, 
np.: na przesłuchania, celem zapoznawania się z dowodami czy też wyjaśniania 
poszczególnych aspektów prowadzonych spraw. (…) W podstawowym zakresie 
wyposażenie pracowników merytorycznych w mojej ocenie jest w miarę 
wystarczające w odniesieniu do realizacji zadań ustawowych, wynikających 
z przepisów Prawa budowlanego.        (akta kontroli str. 316, 321) 

                                                      
29 Odpowiednio: 39 (w 2015 r.), 42 (w 2016 r.), 43 (w 2017 r.) i 15 w 2018 r. (do 30.06). 
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1.1.3 W okresie objętym kontrolą przeciętne wynagrodzenie zasadnicze brutto 
pracowników merytorycznych wynosiło: 3 733  zł w 2015 r., 3 934  zł w 2016 r., 
4 028 zł w 2017 r. i 4 080 zł na koniec czerwca 2018 r. Przeciętne wynagrodzenie 
brutto pracowników administracyjnych wynosiło odpowiednio: 3 562 zł, 3 869 zł oraz 
3 801 zł (w latach 2017-2018 (30.06), natomiast kierownictwa Inspektoratu : 4 500 zł 
w 2015 r., 5 000 zł w latach 2016-2018(do 30.06). 

(akta kontroli str. 69) 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego30 przeciętne wynagrodzenie 
brutto w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4 065,5 zł, w czwartym kwartale 2016 r. 
– 4 217,2 zł, w czwartym kwartale 2017 r. – 4 514,8 zł oraz w drugim kwartale 
2018 r. – 4 521,1 zł. 

Przeciętne wynagrodzenia w Inspektoracie w porównaniu: 2016 r. do 2015 r. 
wzrosły o 6,2%; 2017 r. do 2016 r. wzrosły o 1,6%; I półrocza 2018 r. do 2017 r. 
wzrosły o 1%. Przeciętne wynagrodzenia pracowników merytorycznych 
w  porównaniu: 2016 r. do 2015 r. wzrosły o 5,4%; 2017 r. do 2016 r. wzrosły 
o  2,4%; I półrocza 2018 r. do 2017 r. wzrosły o 1,3%; pracowników administracyjnych 
w porównaniu: 2016 r. do 2015 r. wzrosły o 8,6%; 2017 r. do 2016 r. zmalały o 1,8%; 
I  półrocza 2018 r. do 2017 r. pozostały na niezmienionym poziomie; kierownictwa 
jednostki w porównaniu: 2016 r. do 2015 r. wzrosły o 11,1%, w kolejnych latach 
pozostawały na niezmienionym poziomie.        (akta kontroli str. 69) 

Powiatowy Inspektor oświadczył: wysokość zarobków pracowników Inspektoratu nie 
jest konkurencyjna w odniesieniu do stawek rynkowych. Tym bardziej, że są to 
osoby, które musza posiadać wiedzę specjalistyczną (praktyczną i teoretyczną), 
uprawnienia budowlane, znajomość przepisów prawa materialnego 
i administracyjnego i biegle je wykorzystywać na stanowisku pracy. 

(akta kontroli str. 317, 321) 

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

1.2 Środki finansowe na funkcjonowanie Inspektoratu. 

W latach 2014-2018 (do 30.06) wydatki Inspektoratu ulegały stopniowemu 
zwiększeniu i wynosiły: 1 572 tys. zl (w 2014 r.), 1 655 tys. zł (w 2015 r.), 
1 740,5 tys. zł (2016 r.), 1 801,4 tys. zł (2017 r.) i 906,7 tys. zł (do 30.06.2018 r.). 
Źródłami finansowania wydatków były środki pochodzące z budżet państwa oraz 
budżetu Miasta Szczecin. Dofinansowanie wydatków budżetowych Inspektoratu 
z budżetu Miasta Szczecin kształtowało się na zbliżonym poziomie i wyniosło: 
587,2  tys. zł (w 2014 r.), 598 tys. zł (w 2015 r.), 635,4 tys. zł (w 2016 r.), 637,7 tys. 
zł (w 2017 r.) i 629,5 (do 30.06.2018 r.). Wzrost wydatków Inspektoratu w 2015 r. 
w porównaniu do roku poprzedniego wyniósł 5,3%, a w latach 2016-2017 
odpowiednio: 5,2% i 3,5%.           (akta kontroli str. 70) 

Powiatowy Inspektor 11–krotnie występował do Wojewódzkiego Inspektora 
o  przyznanie dodatkowego finansowania, z tego w 2014 r. złożył dwa wnioski na 
łączną kwotę 263,9 tys. zł (Inspektorat otrzymał 171,7 tys. zł), w 2015 r. - cztery na 
łączną kwotę 755,6 tys. zł (otrzymano 93,2 tys. zł), w 2016 r. - dwa na łączną kwotę 
47,5 tys. zł (otrzymano 50,8 tys. zł), w 2017 r. - dwa na łączną kwotę 58,7 tys. zł 
(otrzymano  46,6 tys. zł), w 2018 r. - jeden wniosek na kwotę 47,6 tys. zł (otrzymano 
12,6 tys. zł). Wnioski dotyczyły głównie potrzeb finansowych w zakresie wypłaty 
nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zakupów inwestycyjnych 

                                                      
30 Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z: 9 sierpnia 2018 r., 9 lutego 2018 r., 9 lutego 2017 r., 
9 lutego 2016 r.  
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(np. kserokopiarki, wyposażenia archiwum w regały). Wyjątek stanowił wniosek 
złożony w 2015 r. o kwotę 625,8 tys. zł, w którym wskazana została potrzeba 
zwiększenia zatrudnienia pracowników merytorycznych o siedem osób.31 

(akta kontroli str. 71-112) 

W okresie objętym kontrolą Inspektorat nie otrzymywał wsparcia rzeczowego od 
innych podmiotów.            (akta kontroli str. 317, 321) 

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

W latach 2015-2018 (do 30.06) zasoby kadrowe i finansowe Inspektoratu były 
nieadekwatne do liczby i rodzaju załatwianych spraw. Zatrudnienie wzrosło o jedną 
osobę w 2016 r. i następnie utrzymywało się na niezmienionym poziomie 15 osób. 
Średnia spraw przypadająca na jednego pracownika merytorycznego rokrocznie 
wzrastała od 240,6 w 2014 r. do 265,3 w 2017 r., co skutkowało m.in. 
zmniejszeniem w ogólnej liczbie spraw załatwianych, liczby spraw wszczętych i 
zakończonych z  97,1% w 2014 r. do 83,5% w 2018 r. oraz wzrostem liczby spraw 
wszczętych i  niezakończonych z 2,7% do 5,1%, niewszczętych z 0,2% do 7,6%, a 
także zaległych z 0,03% do 3,8%. Przeciętne wynagrodzenia pracowników 
merytorycznych (z wyjątkiem stanowiska kierowniczego) w odniesieniu do wymagań 
stawianych na danym stanowisku pracy, nieznacznie odbiegały od przeciętnych 
wynagrodzeń rynkowych. W latach 2014-2015 Powiatowy Inspektor informował 
pisemnie jednostkę nadrzędną o niewystarczającej liczbie pracowników. W latach 
2016-2018 (do 30.06) nie informował o problemach w działalności wynikających 
z  braku etatów lub niskiego poziomu zarobków. Liczba przeprowadzonych kontroli 
kształtowała się na poziomie od 1 014  do 1 179, przy czym największy udział (89%) 
stanowiły kontrole przeprowadzane w wyniku interwencji i zgłoszeń osób trzecich. 
Poza jednym przypadkiem w 2014 r. w Inspektoracie nie sporządzano 
udokumentowanych analiz poziomu zatrudnienia, czy efektywności pracy.  

2. Wszczynanie postępowań kontrolnych i egzekucyjnych 

2.1 Skargi dotyczące zgłoszeń o nieprawidłowościach 
w  Inspektoracie. 

W Inspektoracie w formie papierowej prowadzony był rejestr skarg na działania 
organu, które były przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat. W rejestrze 
odnotowywane były informacje dotyczące: daty wpływu skargi, osoby składającej, 
postępowania którego dotyczyła ze wskazaniem adresu nieruchomości, inspektora 
prowadzącego sprawę oraz daty udzielenia odpowiedzi na skargę. W okresie 
objętym kontrolą w rejestrze odnotowano: 36 skarg w 2015 r., 27 w 2016 
r.,17  w 2017 r. i 16 w 2018 r. (do 30.06). 

(akta kontroli str. 150-157) 

W Inspektoracie nie były prowadzone odrębne rejestry skarg i wniosków 
wpływających bezpośrednio do organu nadzoru (I instancji). Sprawy w tym zakresie 
klasyfikowane były według jednolitego rzeczowego wykazu akt32 i wpisywane do 
spisów spraw w kategoriach: zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych – 
oznaczone symbolem klasyfikacji JRWA 5120; pozwolenia na użytkowanie obiektów 
budowlanych (5121); kontrole utrzymania obiektów budowlanych (5141); kontrole 

                                                      
31 We wniosku skalkulowane zostało dodatkowe dofinansowanie roczne (w tym wynagrodzenie, składki ZUS, 
narzuty kosztów rzeczowych) przy zatrudnieniu siedmiu pracowników. 
32 Wprowdzonego zarządzeniem nr 4/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27 grudnia 
2012 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego w Szczecinie, dalej: JRWA. 
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realizacji obiektu budowlanego (5142); postępowania w związku z samowolną 
budową obiektu oraz w związku z samowolnymi robotami budowlanymi (5160); 
postępowania w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania (5161); 
postępowania w zakresie nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu (5162); 
postępowania wykroczeniowe związane z naruszeniem przepisów prawa 
budowlanego (5164); sprawy odesłane do załatwienia innym podmiotom (055); 
interwencje w zakresie naruszenia przepisów prawa budowlanego (501); 
współdziałanie z innymi podmiotami (070); katastrofy budowlane (515); skargi 
i  wnioski załatwiane bezpośrednio (051). 

Spisy spraw przechowywane były w oddzielnych segregatorach dla poszczególnych 
lat kalendarzowych 2015-2018. Spisy spraw, w formie tabeli, posiadały do 
wypełnienia rubryki: liczba porządkowa, sprawa (krótka treść), od kogo wpłynęła 
(znak pisma, z dnia), data (wszczęcia, ostatecznego załatwienia), uwagi sposób 
załatwienia. W rubryce sprawa (krótka treść) wypełniany był adres nieruchomości, 
a w rubryce uwagi inicjały inspektora, któremu sprawa została przekazana do 
załatwienia.           (akta kontroli str. 113-149, 274-312) 

Marta Siniecka, Inspektor prowadzący sekretariat Inspektoratu wyjaśniła, 
że  wpływające pisma są rejestrowane w rejestrze kancelaryjnym Estima, 
prowadzonym w sekretariacie i następnie przekazywane do dekretacji Powiatowemu 
Inspektorowi. Po zadekretowaniu są one odnotowywane w spisach spraw przez 
poszczególnych inspektorów nadzoru budowlanego, którym sprawy zostały 
przydzielone do załatwienia.           (akta kontroli str. 150) 

Weryfikacja spisów spraw z lat 2015-2018 (do 30.06) wykazała, że spośród 1 667 
spraw zaewidencjonowanych w 2015 r. datę wpływu wniosku wskazano w 298 
przypadkach (18%), datę wszczęcia postępowania wskazano w 584 (35%), datę 
ostatecznego załatwienia sprawy w 25 (1%). Spośród 1 735 spraw 
zaewidencjonowanych w 2016 r. datę wpływu wniosku wskazano w 236 z nich 
(14%), datę wszczęcia postępowania wskazano w 583 (34%), datę ostatecznego 
załatwienia sprawy w 70 (4%). Spośród 1 194 spraw zaewidencjonowanych 
w 2017 r. datę wpływu wniosku wskazano w 201 (17%), datę wszczęcia 
postępowania wskazano w 805 (67%), datę ostatecznego załatwienia sprawy 
w  69  (6%). Spośród 765 spraw zaewidencjonowanych w 2018 r. (do 30.06) datę 
wpływu wniosku wskazano w 153 przypadkach (20%), datę wszczęcia 
postępowania wskazano w 415 (54%), datę ostatecznego załatwienia sprawy – 
w  jednym przypadku (0,1%).           (akta kontroli str. 158) 

W sprawie sposobu rejestracji skarg i wniosków Powiatowy Inspektor wyjaśnił: 
wszystkie dokumenty, które wpływają do inspektoratu, w tym skargi i wnioski 
rejestrowane są w rejestrze Estima Kancelaria. Wiele wpływających pism ma bardzo 
różny charakter i bardzo często dotyczą już prowadzonych postępowań, które są 
uwzględniane przy zajmowanych przez organ stanowiskach w formie decyzji, czy 
postanowień. W znaczącej większości, ok. 70-80%, informacji kierowanych do PINB 
(pisma, dokumenty, zgłoszenia telefoniczne, pocztą elektroniczną) wpływających do 
Inspektoratu noszą znamiona skarg i wniosków. Najczęściej nie można ich 
jednoznacznie sklasyfikować.        (akta kontroli str. 318, 323) 

W Inspektoracie nie wyodrębniono komórki organizacyjnej do rozpatrywania skarg 
i  wniosków. Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że rozpatrywaniem skarg i wniosków 
zajmuje się pracownik, któremu skarga (wniosek) została przydzielona do jej 
załatwienia.              (akta kontroli str. 319, 324) 

W sprawie sposobu weryfikacji informacji zawartych w treści skarg lub wniosków 
w celu podjęcia działań Powiatowy Inspektor wyjaśnił: pierwsza weryfikacja 
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następuje przy dekretacji sprawy pracownikowi w drodze odręcznych zapisków lub 
też bezpośredniej rozmowie, gdzie dekretujący przekazuje informację, co 
w pierwszej kolejności należy zrobić. Następnie przez pracownika, który weryfikuje 
treść informacji zawartych w skardze lub wniosku i przeprowadza czynności, które 
umożliwią ich rozpatrzenie.         (akta kontroli str. 318, 323) 

W zestawieniu skarg i wniosków sporządzonym na potrzeby kontroli NIK, Powiatowy 
Inspektor wykazał, że w latach 2015-2018 (do 30.06) do Inspektoratu złożone 
zostały 2 073  skargi, z tego w terminie do miesiąca załatwionych zostało 507 skarg 
(24,5%), od powyżej jednego do dwóch miesięcy 469 (22,6%), od powyżej dwóch 
do sześciu miesięcy 632 (30,5%), od powyżej sześciu do dwunastu miesięcy 
200  (9,6%), nie załatwiono pomimo upływu roku 265 skarg (12,8%). 

(akta kontroli str. 159) 

Badaniem objęto 40 skarg i wniosków spośród złożonych w Inspektoracie33 
w okresie objętym kontrolą, w tym osiem na bezczynność organu. Analiza dwóch 
skarg34 potwierdziła bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia. 

Spośród badanych 40 skarg/wniosków, w 22 sprawach organ prowadził 
postępowania wydając postanowienia/decyzje, spośród których w dwóch35 nie 
sprawdzono wykonania nałożonych na inwestora obowiązków, a dwie sprawy36 
zostały przekazane do egzekucji.  

We wszystkich badanych sprawach skargowych zawiadomienie o sposobie 
załatwienia skargi zawierało elementy określone w art. 238 § 1 kpa. Dwie skargi 
zostały rozpatrzone w dniu ich wpływu do Inspektoratu. Pozostałe badane skargi 
i  wnioski były rozpatrywane w terminach od dwóch do 461 dni od dnia wpływu. 
W  22 przypadkach37 (55%) skargi i wnioski były rozpatrywane w terminie do 
miesiąca, tj. w terminie określonym w art. 237 § 1 kpa. Inspektorat wszczynał 
kontrole w terminach od jednego do 287 dni, w czterech sprawach czynności 
kontrole zostały podjęte w dniu wpływu skargi do Inspektoratu. Dłuższy okres od 
wpływu skargi do wszczęcia kontroli był spowodowany m.in. koniecznością: 
zebrania dokumentacji od innych organów, złożenia wyjaśnień w sprawie, 
poinformowania stron o terminie i obecności podczas oględzin. W badanej próbie 
w  34 przypadkach nie stwierdzono nieuzasadnionej zwłoki we wszczynaniu kontroli.  

(akta kontroli str. 160-164, 326-333, 560-562) 

                                                      
33 Tj. w: 2015 r. – 2 022, 2016 r. – 1 871, 2017 r. – 1 886, 2018 (I pół.) – 807. Wyszczególnione ilości obejmują: 
wnioski/skargi, wnioski o: kontrolę, interwencję, wszczęcie postępowania, zajęcie stanowiska w sprawie, 
podjęcie działań, sprawdzenie legalności, zakończenia budowy, udzielenie pozwolenia na użytkowanie, 
legalizację, samowole budowlane, zażalenia i odwołania, o doprowadzenie inwestycji do stanu zgodnego 
z przepisami, wydanie zaświadczenia, pisma przekazane wg właściwości i informacje do wykorzystania 
służbowego. 
34 Tj.: 1) RIN.5142/25.2234.2015.WT - postanowieniem z 15.05.2015 r. Powiatowy Inspektor wstrzymał 
prowadzenie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu, wykonanych z istotnym 
odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego; decyzją RIN.5142.25.2234.2015.WT z 18.05.2015 r. 
nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia i przedstawienia w terminie do 31.07.2015 r. projektu 
budowlanego zamiennego; decyzją RIN.5142.25.2234.2015.WT/SaM z 11.09.2015 r. zatwierdził inwestorowi 
projekt zamienny i udzielił pozwolenia na wznowienie robót budowlanych; 2) RIN.5142.20.1648.2016.WT – dot. 
prowadzenia robót ziemnych w sposób mogący spowodować osunięcie skarpy, na której posadowiony był 
budynek; postanowieniem z 13.04.2016 r. Powiatowy Inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych oraz 
nakazał zabezpieczenie obiektu, decyzją RIN.5142.20.1646.2016.WT z 13.05.2016 r. postępowanie 
administracyjne zostało umorzone – Inwestor dostarczył ocenę stanu technicznego wykonania robót oraz 
zawiadomił Inspektorat o wykonaniu zabezpieczeń nakazanych postanowieniem. 
35 Nr: ROP.5162.97.6634.2014/15.WA-KM, nr ROP.5160.473.5797.2015.KM. 
36 Na skutek niewykonania decyzji w sprawie nr ROP.5160.88.1488.2016.GM, nakazującej odłączenie 
samowolnie zamontowanego kominka oraz decyzji w sprawie ROP.5141.80.6728.2017.DA, nakazującej 
przywrócenie stanu poprzedniego. 
37 W tym w dwóch przypadkach, w których skargi zostały rozpatrzone w dniu ich wpływu. 
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Szczegółowym badaniem objęto postępowanie skargowe38 dotyczące stanu 
technicznego budynku, stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej (…) 
w Szczecinie39. W przedmiotowej sprawie osoba fizyczna40 złożyła 12.11.2014 r. 
pisemne zgłoszenie w Inspektoracie wskazując m.in., że budynek stwarza 
zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców, poniewż nie spełnia wymogów 
bezpieczeństwa (brak piorunochronu, zawilgocenie i pęknięcia na ścianach i suficie 
w piwnicach). Pismem z 19.11.2014 r.41 inspektor nadzoru budowlanego wezwał 
Wspólnotę do przedłożenia kopii protokołów z okresowej rocznej oraz 5-letniej 
kontroli obiektu budowlanego, z uwzględnieniem instalacji elektrycznej i odgromowej 
budynku. Wspólnota 10.12.2014 r. dostarczyła do Inspektoratu: 

 protokół kontroli okresowej budynku – przegląd 5 letni, sporządzony 
29.06.2010 r. przez osobę uprawnioną. W protokole stwierdzono, że budynek 
nadaje się do eksploatacji. Elementy budynku zostały ocenione w skali 
siedmiostopniowej. Żaden z ocenianych elementów nie został zaklasyfikowany 
w kategoriach „1” i „2” (najniższych), dla których wskazaniami są rozbiórka, 
zakaz użytkowania, wymiana, remont kapitalny, zabezpieczenia. Protokół 
został sporządzony przez inspektora nadzoru budowlanego posiadającego 
uprawnienia budowlane; 

 protokół z przeglądu instalacji elektrycznej, sporządzony 1.12.2014 r. przez 
osobę uprawnioną nie stwierdzono nieprawidłowości; 

 protokół z kontroli rocznej, sporządzony 8.12.2014 r. przez osobę uprawnioną. 
W protokole zalecono remont schodów zewnętrznych. Pozostałe elementy 
otrzymały ocenę od dość dobrej do lichej (elementy do remontu średniego, 
częściowej wymiany, zabezpieczenia). W protokole stwierdzono, że budynek 
nadaje się do eksploatacji. 

Skarżący złożył 26.06.2015 r. kolejny wniosek wskazując na brak działań 
dotyczących rozpatrzenia jej zgłoszenia z 12.11.2014 r. W wyniku oględzin 
przeprowadzonych 26.08.2015 r. inspektor nadzoru budowlanego nie stwierdził 
istotnych nieprawidłowości. W związku z prowadzonym postępowaniem 
14.09.2015 r. Zarządca nieruchomościami Wspólnoty przedożył w Inspektoracie 
protokół kontroli okresowej budynku – przegląd 5-letni, sporządzony 4.09.2015 r. 
przez osobę uprawnioną. Stan techniczny budynku określony został jako 
dostateczny. W protokole wskazano, że budynek nadaje się do dalszej eksploatacji 
i  należy pilnie wykonać: naprawy w piwnicach42, naprawy przy kominie43; 
zabezpieczenie narożników budynku kątownikami; zabezpieczenie okien na 
klatkach schodowych; remont schodów zewnętrznych do piwnic; naprawę opaski 
budynku. Ponadto wskazano na potrzebę sporządzenia odrębnej opinii 
i tymczasowego podstemplowania stropu w piwnicy. Decyzją ROP.5162. 
97.6634.2014/15.KM z 3.12.2015 r. Powiatowy Inspektor nakazał Wspólnocie 
doprowadzenie do właściwego stanu technicznego budynku mieszkalnego poprzez 
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Termin wykonania prac wyznaczono na 
31.03.2016 r.44  

                                                      
38 Skarga dotycząca braku działań ze strony Inspektoratu, złożona do NIK 7.11.2018 r., tj. w trakcie kontroli 
przeprowadzanej w Inspektoracie. 
39 Dalej: Wspólnota. 
40 Dalej: skarżący. 
41 Potwierdzenie doręczenia z 21.11.2014 r. 
42 Stwierdzone zostały: znaczne ubytki betonu, pęknięcia, odkryte mocno skorodowane zbrojenie w piwnicach, 
korodujące belki stalowe, pęknięcia stropu (nowe). 
43 Stwierdzono zniszczoną obróbkę komina, pęknięcia i nieszczelności na kielichach pionów. 
44 Powiatowy Inspektor nakazał:  oczyszczenie skorodowanych stalowych elementów stropu w piwnicy i ich 
zabezpieczenie antykorozyjne, zabezpieczenie, uzupełnienie ubytków w stropie betonowym; tymczasowo pilnie 
podstemplowanie stropu w piwnicy; naprawę obróbki komina; zabezpieczenie okien na klatce schodowej 
(montaż barierek przy portfenetrach); naprawienie schodów zewnętrznych do piwnicy, uzupełnienie ubytków 
betonowych i udrożnienie odpływu w obrębie zewnętrznych schodów.  
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skarżący 17.11.2015 r. (…) złożył skargę do Wojewódzkiego Inspektora na 
przewlekłość postępowania Inspektoratu wskazując na brak działań dotyczących 
rozpatrzenia jego zgłoszeń. Wojewódzki Inspektor pismem WOA.7641.153.2015.JC 
z 16.12.2015 r. uznał skargę za niezasadną.  
Pismem z 22.03.2016 r. Powiatowy Inspektorat został poinformowany przez Zarząd 
Wspólnoty o: wykonaniu tymczasowego podstemplowania stropu w korytarzu 
piwnicznym, zleceniu wykonania ekspertyzy całego stropu nad poziomem piwnic 
wraz z zaprojektowaniem docelowego wzmocnienia całej powierzchni stropu nad 
piwnicami. W informacji wskazano ponadto, że obróbki komina i zewnętrzne schody 
do piwnic zostaną poprawione w warunkach sprzyjających wykonywaniu tych prac, 
barierki zabezpieczające okna klatki schodowej zostały zaprojektowane i zostaną 
w  najbliższym czasie wykonane i zamontowane. Pismem z 23.03.2016 r. Zarząd 
Wspólnoty wniósł o przedłużenie terminu na wykonanie nałożonych na nią 
obowiązków do 30.06.2016 r. Postanowieniem ROP.5162.97.6634. 2014/15.KM 
z  31.03.2016 r. Powiatowy Inspektor przedłużył do 30.06.2016 r. termin wykonania 
powyższych prac. Pismem z 25.07.2016 r. Zarządca nieruchomościami Wspólnoty 
poinformował, że wykonano: naprawę stropu, trzy sztuki bramek drewnianych 
w  otworach okiennych klatki schodowej, naprawę zewnętrznych stopni wejść do 
budynku, wymianę ławy kominiarskiej. W trakcie realizacji pozostawał remont czapy 
komina. Ponadto Zarządca nieruchomościami Wspólnoty poinformował, że posiadał 
oferty na montaż instalacji odgromowej i w związku z tym przystąpi do działań 
w  celu wykonania prac ujętych w nakazie z 3.12.2015 r. 
Pismem z 6.02.2018 r. skarżący złożył kolejną skargę na przewlekłość 
postępowania Inspektoratu wskazując na brak działań w odniesieniu do decyzji 
Powiatowego Inspektora z 3.12.2015 r. W związku z wynikiem oględzin 
nieruchomości, przeprowdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego 
(Inspektoratu) 23.02.2018 r. i potwierdzeniem wykonania nakazów określonych 
w decyzji Powiatowego Inspektora (ROP.5162.97.6634. 2014/15.KM PINB 
z 3.12.2015 r.) Wojewódzki Inspektor pismem (WOA.7641.26.2018.JC) 
z 5.03.2018 r. uznał skargę za niezasadną. Jednak skarżący 21.03.2018 r. złożył 
kolejny wniosek do Inspektoratu, wskazując na brak działań dotyczących 
rozpatrzenia jej zgłoszenia w odniesieniu do decyzji Powiatowego Inspektora 
z 3.12.2015 r. w zakresie wzmocnienia stropu oraz oczyszczenia skorodowanych 
stalowych elementów stropu w piwnicy oraz ich antykorozyjnego zabezpieczenia. 
Inspektor nadzoru budowlanego przeprowadził 4.04.2018 r. kolejne oględziny 
nieruchomości, w wyniku których stwierdził, że w pomieszczeniu piwnicznym na 
suficie występowały niewielkie miejsca nieuzupełnione zaprawą cementową. 
Inspektorat zobowiązał Zarządcę Wspólnoty do ich pilnego zabezpieczenia. Pismem 
z 9.04.2018 r. Zarządca Wspólnoty poinformował o wykonaniu prac. Kolejny 
wniosek skarżący złożył do Inspektoratu 4.08.2018 r. wskazując na brak działań 
dotyczących rozpatrzenia jego zgłoszenia w odniesieniu do decyzji Powiatowego 
Inspektora z 3.12.2015 r. w zakresie wzmocnienia stropu oraz zainstalowania 
odgromników. W wyniku kolejnych oględziny stanu technicznego budynku, 
przeprowadzonych 5.09.2018 r. inspektor nadzoru budowlanego stwierdził trzy 
lokalizacje niezabezpieczonych prętów stropowych. Wg oświadczenia Zarządcy 
nieruchomościami Wspólnoty miejsca nie zostały zabezpieczone ze względu na ich 
położenie w niedostępnych miejscach nad rurami. Pismem z 12.09.2018 r. Zarządca 
poinformował Inspektorat, że pręty zbrojeniowe stropu zostały zabezpieczone 
farbami antykorozyjnymi i zakryte zaprawą cementową. Do oświadczenia została 
załączona opinia techniczna dotycząca oceny stanu technicznego istniejącego 
stropu45, sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 

                                                      
45 Data sporządzenia: wrzesień 2018 r. 
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w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń. W tej 
opinii stwierdzono m.in., że „konstrukcja stropu znajduje się w dostatecznym stanie 
technicznym – wymaga jedynie oczyszczenia elementów stalowych z korozji oraz 
zabezpieczenia ich farbą przeciwkorozyjną, a następnie uzupełnienia braków tynku. 
Istniejąca tymczasowa drewniana konstrukcja wsporcza nie jest wymagana. Stan 
techniczny stropu jest dostateczny, a sam układ wsporczy w momencie montażu nie 
został odpowiednio zaklinowany i obecnie po wyschnięciu drewna (co spowodowało 
zmniejszenie jego objętości), pozostaje luźny i nie spełnia żadnej roli nośnej. 
Konieczne prace naprawcze należy potraktować jako roboty remontowe – 
niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia odpowiedniemu 
organowi administracji budowlanej”. W opinii technicznej stwierdzono, że „istnieje 
możliwość dalszego bezpiecznego dla zdrowia i mienia mieszkańców użytkowania 
konstrukcji stropu znajdującego się w budynku wielorodzinnym”.  

W kolejnym wniosku złożonym 22.10.2018 r. w Inspektoracie skarżący stwierdził, że 
w jego ocenie nie zostały wykonane żadne prac nakazane decyzją z 3.12.2015 r. 
W  wyniku kolejnych oględzin stanu technicznego budynku przeprowadzonych 
26.10.2018 r. inspektor nadzoru budowlanego stwierdził, że ubytki w tynku 
zauważone w trakcie poprzednich oględzin zostały uzupełnione. Nie stwierdził 
widocznych ugięć, ani niebezpiecznych spękań stropu i na potwierdzenie wykonał 
dokumentację zdjęciową. Pismem z 29.10.2018 r. Powiatowy Inspektor 
poinformował skarżącego, że Inspektorat stwierdził wykonanie w całości decyzji 
ROP.5162.97.6634.2014/15. KM z 3.12.2015 r. 

(akta kontroli str. 1099-1144) 

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

1. Wpływające do Inspektoratu skargi i wnioski nie były rejestrowane w sposób 
uniemożliwiający kontrolę przebiegu i terminów ich załatwiania, stosownie do 
wymogów określonych w art. 254 kpa.       (akta kontroli str. 113-157) 

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. 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in: skargi i wnioski od obywateli/jednostek 
organizacyjnych wpływające do organu nie były zarejestrowane w osobnym 
rejestrze skarg/wniosków ponieważ 70-80% wpływających do inspektoratu pism, 
zgłoszeń telefonicznych czy też pocztą elektroniczną (za wyjątkiem decyzji, 
postanowień, zgłoszeń, pism od organu administracji architektoniczno-budowlanej 
czy też zawiadomień o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych itp., 
korespondencje między organami i z innymi jednostkami) są ewidencjonowane 
w ogólnym rejestrze prowadzonym w inspektoracie w formie elektronicznej (Estima 
Kancelaria). W osobnym rejestrze były rejestrowane skargi na organ. Do nadzoru 
budowlanego szczebla powiatowego przede wszystkim wpływają skargi i wnioski i to 
nie jest ułamek wszystkich wpływów, jak np. w innych organach administracji 
publicznej lecz ich znacząca większość. Następnie w zależności od dokonanych 
ustaleń wniesiona skarga lub wniosek powoduje wszczęcie postępowania (…) lub 
też jest udzielana pisemna odpowiedź. Rejestrowanie w osobnym rejestrze 
wpływających pism i zgłoszeń noszących znamiona skarg i wniosków od obywateli 
czy też innych podmiotów sprowadzałoby się do powielenia rejestru ogólnego w ok. 
70%. Przy obecnej obsadzie kadrowej i związanej z tym czasochłonności nakładu 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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pracy nie mam możliwości prowadzenia odrębnych rejestrów, co byłoby związane 
z powieleniem już prowadzonego rejestru ogólnego. 

(akta kontroli str. 326, 328) 

NIK nie podziela powyższego stanowiska. Istotne jest aby sposób rejestracji 
i przechowania ułatwiał kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych 
skarg i wniosków, zarówno przez kierownika jednostki, jak i podmioty sprawujące 
nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków. 
Wszystkie pisma składane i przekazywane do organów administracji publicznej 
powinny być przechowywane w sposób umożliwiający bieżącą i późniejszą 
weryfikację prawidłowości postępowania organu administracji w danej sprawie. 

2. W dwóch46 postępowaniach skargowych spośród 22 zbadanych 47, Inspektorat 
nie sprawdził wykonania nałożonych na inwestora obowiązków zawartych 
w postanowieniu48 oraz decyzji49, co stanowiło naruszenie art. 84a ust. 2 pkt 2 
Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem organy nadzoru budowlanego, 
kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego, sprawdzają wykonywanie 
obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie 
przepisów prawa budowlanego.        (akta kontroli, str. 160-164) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in: niedokonanie na bieżąco weryfikacji wykonania 
nałożonych na inwestora obowiązków nałożonych postanowieniem/decyzją 
w sprawach o nr ROP.5162.97.6634.2014/15.WA-KM i nr ROP.5160.473.5797. 
2015.KM spowodowane było brakiem czasu na wykonanie takiej czynności. Ilość 
spraw i związana z tym konieczność przeprowadzenia szeregu czynności 
przypadających na jednego pracownika Inspektoratu często powoduje, że 
przeprowadzenie czynności sprawdzających nie zawsze jest możliwe w określonym 
terminie. (…) te sprawy były prowadzone przez pracowników, którzy obecnie 
w Inspektoracie nie pracują.         (akta kontroli str. 327, 333) 

NIK zauważa, że obowiązkiem kierownika jednostki jest m.in. zapewnienie 
sprawnego i terminowego wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa 
oraz zapewnienie kontynuacji ich realizacji również w sytacjach zmian kadrowych 
w jednostce. 

3. W 17 (z 40 badanych) postępowaniach50 dotyczących skarg/wniosków, ich 
załatwienie nastąpiło w terminie od 33 do 461 dni, mimo iż według art. 237 § 1 
w związku z art. 244 § 1 kpa ich załatwienie powinno nastąpić nie później niż 
w ciągu miesiąca (skargi nie były szczególnie skomplikowane). Ponadto w tych 
17  sprawach Inspektorat nie zawiadomił stron o niezałatwieniu spraw w terminie 
z  podaniem przyczyny zwłoki, wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy 
oraz pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia. Powyższe stanowiło 
naruszenie art. 237 § 4 w związku z art. 36-37 kpa. 

(akta kontroli str. 160-164, 326-333, 560-562) 

                                                      
46 Nr ROP.5162.97.6634.2014/15.WA-KM, nr ROP.5160.473.5797.2015.KM. 
47 W których Powiatowy Inspektor załatwił skargę, wydając postanowienie lub decyzję. 
48 Nr ROP.5160.473.5797.2015.KM z 15.04.2016 r., nakazujące wstrzymanie robót budowlanych oraz nałożenie 
na inwestora obowiązku przedłożenia dokumentów do 31.12.2016.  
49 Nr ROP.5162.97.6634.2014/15.WA-KM z 3.12.2015 r., nakazującej doprowadzenie do właściwego stanu 
technicznego budynku do 31.03.2016 r. 
50 Tj. w sprawach (termin załatwienia sprawy - w dniach): ROP.5160.361.4541.2015.SK (122), ROP.5162.97. 
6634.2014/15.WA-KM (386) ROP.5162.70.6837.2015.GM (461), ROP.5160.473.5797.2015.KM (172), 
RIN.501.59.4779.2015.WT (149), ROP.5160.214.2874.2015.KM-II (33), RIN.5160.296.4158.2015.WT (40), 
ROP.5142.6537.2016.SK (279), ROP.5142.23.1490.2016.CM (37), RIN.501.57.3982.2016.WT (102), 
ROP.5141.72.4964.2016.LM (188), ROP.5160.88.1488.2016.GM (308), ROP.5141. 80.6728.2017.DA (131), 
ROP.5160.349.4992.2017.KM (132), ROP.5142.22.9530.2017.KM (64), ROP.501.114.6091.2017.PE (152), 
ROP.501.95.4652.2017.PE (62), ROP.5160.15.494.2018.JA (35), przy czym w przypadku skargi nr ROP.5160. 
288.4796.2017.GM z 25.01.2018 r. Inspektorat wyznaczył stronie termin na przeprowadzenie oględzin na 
21.02.2018 r., które na wniosek strony przesunięto na 14.03.2018 r. 
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Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in: niezałatwienie skarg w terminie określonym 
przepisami kpa spowodowane jest zbyt dużą ilością spraw przypadających na 
poszczególnych pracowników. Na wiele z tych skarg nie można udzielić w terminie 
odpowiedzi po przeprowadzeniu kilku prostych, mniej czasochłonnych czynności 
(np. takich jak sprawdzenie w archiwum PINB czy Urzędzie Miasta, ustalenie 
właścicieli poszczególnych nieruchomości, itp.) lecz wymaga wielokrotnie większego 
zaangażowania jak przeprowadzenie oględzin, a tym samym uprzedniego 
zawiadomienia stron o ich terminie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, 
przesłuchania świadków, wzywanie zobowiązanych do przedłożenia i okazania 
określonych dokumentów, w oparciu o które organ będzie mógł odpowiedzieć na 
skargę/wniosek, występowanie do organu np. administracji architektoniczno – 
budowlanej o ustalenie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego (…). 
Główną przyczyną nieinformowania stron o przyczynie niezałatwienia sprawy 
w terminie jest w takich przypadkach konieczność wskazania nowego terminu 
załatwienia sprawy, której organ nie mógł jednoznacznie ustalić, ponieważ 
wielokrotnie nie jest to zależne wyłącznie od organu. W prowadzonych sprawach 
obowiązkiem organu jest m.in. ustalenie stanu faktycznego oraz konieczność 
zebrania materiału dowodowego umożliwiającego zajęcie stanowiska przez organ. 
(…) nie zawsze jest to możliwe w krótkim czasie, ponieważ taki materiał dowodowy 
organ pozyskuje od stron, świadków, biegłych i bardzo często nie ma wpływu na 
termin, w którym materiał dowodowy zostanie pozyskany. 

(akta kontroli str. 326-327, 329) 

NIK nie podziela powyższego stanowiska. Konsekwencją zawiadomienia strony 
o nowym terminie załatwienia sprawy jest niedopuszczenie do przewlekłości 
postępowania lub bezczynności organu. Przewlekłości postępowania można 
zapobiec za pomocą ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 38 kpa niedopełnienie 
obowiązku zawiadomienia strony o niezałatwieniu sprawy w terminie skutkować 
może pociągnięciem pracownika organu administracji publicznej do 
odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej. 

4. W sześciu sprawach51 (z 40 badanych), pomiędzy wpływem skargi/wniosku do 
Inspektoratu, a wszczęciem czynności kontrolnych (oględzin) upłynął okres od 39 do 
287 dni.               (akta kontroli str. 160-164) 

Inspektor Powiatowy wyjaśnił m.in: w sprawie nr ROP.5160.361.4541.2015.SK (…) 
brak jest możliwości określenia przyczyny przeprowadzenia pierwszych czynności 
kontrolnych – oględzin w 39 dniu od złożenia wniosku, z uwagi na fakt, że osoba 
prowadząca postępowanie nie jest już pracownikiem PINB (…). W sprawie nr 
ROP.5141.80.6728.2017.DA pomiędzy wpływem wniosku a wszczęciem czynności 
kontrolnych (oględzin) upłynął okres 68 dni z powodu ilości bieżących spraw oraz 
konieczności wysłania zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli z wymaganym 
wyprzedzeniem. W sprawie nr ROP.5160.349.4992.2017.KM pomiędzy wpływem 
wniosku a wszczęciem czynności kontrolnych (oględzin) upłynął okres 40 dni 
z powodu ilości bieżących spraw oraz odejścia z pracy inspektora współpracującego 
przy oględzinach. W sprawie nr ROP.5162.70.6837.2015.GM pismo skarżącej 
wpłynęło 4.12.2015 r., tj. w okresie przedświątecznym (…). Pismo z 28.01.2016 r. 
skierowane do Wspólnoty Mieszkaniowej zostało przekazane do wiadomości osoby 
wnoszącej skargę. (…). W sprawie nr ROP.5160.88.1488.2016.GM (…) ze względu 
na fakt natłoku spraw jak i koniec okresu grzewczego /czasowa eliminacja 

                                                      
51 W sprawach - czynności kontrolne podjęto: nr ROP.5162.97.6634.2014/15.WA-KM – po 287 dniach, 
nr ROP.5160.361.4541.2015.SK – 39 dniach, nr ROP.5141.80.6728.2017.DA - 68 dniach, nr ROP.5160. 
349.4992.2017.KM – 40 dniach, nr ROP.5162.70.6837.2015.GM - 129 dniach, nr ROP.5160.88.1488.2016.GM – 
246 dniach. 
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zagrożenia wynikającego z braku potrzeby użytkowania kominka/, kroki w celu 
odłączenia kominka podjęto po upływie okresu letniego i uzyskaniu informacji od 
ZBiLK (…). Głównym powodem opóźnienia w przedmiotowej sprawie był brak czasu 
wynikający z prowadzenia dużej ilości spraw wymagających znacznego 
zaangażowania. W sprawie nr ROP.5162.97.6634.2014/15.WA-KM (…) pomiędzy 
wpływem skargi/wniosku do Inspektoratu, a wszczęciem czynności (oględziny) 
upłynął okres 287 dni, ponieważ: przedmiotem sprawy był nieodpowiedni stan 
techniczny, który nie stanowił zagrożenia zdrowia i życia (…), przedłożone na 
niezwłoczne wezwanie Inspektoratu protokoły badań i sprawdzeń nie wykazały 
stanu zagrożenia, a protokół 5-letni z badania stanu technicznego całego budynku 
dopuścił obiekt do eksploatacji; postępowanie prowadzone było w sprawie 
nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu (…).  

(akta kontroli str. 560-563) 

W ocenie NIK w ww. sprawach nastąpiła nieuzasadniona zwłoka we wszczynaniu 
postępowań kontrolnych. Ponadto NIK zauważa, że przytoczone wyjaśnienia 
wskazują na brak prawidłowego nadzoru ze strony kierownika jednostki nad 
działalnością Inspektoratu oraz niezapewnienie realizacji nałożonych na organ 
obowiązków w terminach określonych w przepisach prawa.  

Sposób rejestracji skarg i wniosków wpływających do Inspektoratu oraz 
przechowywania dokumentacji nie zapewniał łatwości kontroli przebiegu i terminów 
załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, co było niezgodne z art. 254 kpa. 
Spośród 40 analizowanych spraw dotyczących skarg i wniosków, w sześciu (15%) 
przypadkach stwierdzono opieszałość we wszczynaniu kontroli wynoszącą od 39 do 
287 dni. Ponadto w 17 przypadkach skargi/wnioski zostały załatwione w terminie od 
33 do 461 dni mimo, że nie były to sprawy szczególnie skomplikowane. W dwóch 
przypadkach Inspektorat nie sprawdził wykonania nałożonych na inwestora 
obowiązków zawartych w postanowieniu i decyzji. W żadnym przypadku z 40 spraw 
objętych kontrolą nie wystąpiły przesłanki do wszczęcia postępowania 
egzekucyjnego. Wyjaśnienia składane przez Powiatowego Inspektora w związku ze 
stwierdzonymi nieprawidłowościami wskazują na brak prawidłowego nadzoru nad 
działalnością jednostki oraz niezapewnienie realizacji nałożonych na organ 
obowiązków w terminach określonych przepisami prawa. Wszystkie zawiadomienia 
o sposobie załatwienia skargi/wniosku zawierały elementy określone w art. 238 § 1 
kpa. 

3. Prowadzenie postępowań kontrolnych i egzekucyjnych 

3.1 Plan kontroli prowadzonych przez inspektorat. 

W Inspektoracie sporządzane były roczne plany kontroli w podziale na kontrole 
budów oraz kontrole obiektów. W każdym roku Inspektorat przewidywał na terenie 
Gminy Miasta Szczecin kontrolę 20 budów oraz 35 obiektów budowlanych. 

(akta kontroli str. 165-172) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: przy sporządzaniu planów kontroli brano pod uwagę 
różnorodność inwestycji, w oparciu o wydane decyzje o pozwoleniu na budowę 
i zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. Plan kontroli obejmował 
różne aspekty - wielkość inwestycji, jej usytuowanie, znaczenie dla mieszkańców 
i ewentualna uciążliwość prowadzonych robót budowlanych bazując również na 
kontrolach i ich wynikach z lat ubiegłych. Plany kontroli nie były uzgadniane z innymi 
organami kontrolnymi.           (akta kontroli str. 317, 321) 
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W planach kontroli nie przewidziano wykonywania czynności, określonych w art. 85 
pkt 1 Prawa budowlanego, tj współdziałania z organami administracji 
architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej. 

(akta kontroli str. 165-172) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że: organ administracji architektoniczno–budowlanej 
nie zgłaszał potrzeb do przeprowadzania wspólnych kontroli. Przy prowadzeniu 
przez ten organ postępowaniach w sprawie wygaszenia pozwolenia na budowę 
(przerwanie robót na okres dłuższy niż trzy lata) występuje on do Inspektoratu 
o dokonanie kontroli realizacji robót budowlanych. Organ takie kontrole 
przeprowadza. (…) W okresie objętym kontrolą Inspektorat nie miał potrzeby 
prowadzenia planowanych wspólnych kontroli z organami: administracji 
architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej. Z tego też powodu 
takie kontrole nie były uzgadniane.        (akta kontroli str. 344, 347) 

W sprawie bazy danych zawierającej wykaz wszystkich obiektów budowlanych 
z obszaru swojego działania oraz podlegających kontrolom Powiatowy Inspektor 
wyjaśnił: PINB nie posiada bazy danych zawierającej liczbę wszystkich obiektów 
budowlanych z obszaru swojego działania oraz podlegających kontrolom, które 
zostały wymienione w art. 62 Prawa budowlanego. PINB posiada wykaz obiektów 
tzw. wielkopowierzchniowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3, który jest na 
bieżąco aktualizowany.           (akta kontroli str. 317, 321) 

W latach 2015-2018 (do 30.06) w Inspektoracie prowadzono: 

 ewidencję decyzji, postanowień i zgłoszeń, otrzymywanych od organów 
administracji architektoniczno-budowlanej (Wydziału Urbanistyki i Administracji 
Budowlanej), czym spełniono wymóg określony w art. 84 ust. 2 pkt 2 Prawa 
budowlanego; ewidencję prowadzono w formie elektronicznej52; 

 ewidencję zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 
Prawa budowlanego, w formie elektronicznej53; 

 ewidencję rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych, która zawierała: adres inwestycji, nazwę inwestycji, datą i numer 
pozwolenia na budowę, datę złożenia zawiadomienia o rozpoczęciu budowy, 
datę rozpoczęcia budowy, dane kierownika budowy wraz z numerem 
uprawnień, dane inspektora nadzoru wraz z numerem uprawnień, kategorię 
obiektu, datę wydania i numer dziennika budowy, dane inwestora.  

W ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych 
nie były wykazywane: symbol podzbioru PKOB54, dane techniczne, data 
zawiadomienia o zakończneiu budowy, data złożenia wniosku o wydanie 
pozwolenia, nr i data decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie, informacja 
o poddaniu decyzji w sprawie pozwolenia na użytkokwanie kontroli w trybie 
nadzwyczajnym, tj. dane wskazane we wzorze ewidencji obiektów budowlanych 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania, stanowiącej załącznik do 
rozporządzenia Ministra Infrastuktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru 
i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych55. Ponadto ewidencja była prowadzona elektronicznie, w formie 
tabelarycznej w programie EXCEL. W ewidencji możliwa była modyfikacja 
wpisanych danych. Rejestr rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 

                                                      
52 W formie tabelarycznej w programie EXCEL.  
53 W formie tabelarycznej w programie EXCEL.  
54 Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych, stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112 poz. 1316, ze zm.); 
dalej: PKOB. 
55 Dz. U. Nr 120, poz. 1130; dalej: rozporządzenie w sprawie ewidencji obiektów budowlanych. 
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budowlanych nie był prowadzony w formie księgi wskazanej w § 2 rozporządzenia 
w sprawie w sprawie ewidencji obiektów budowlanych. 

(akta kontroli str. 113-149) 

3.2 Kontrole przeprowadzane przez Inspektorat. 

3.2.1 Inspektorat przedstawił w zestawienu sporządzonym na potrzeby NIK,  
że w latach 2015-2018 (do 30.06) przeprowadził 4 018 kontroli, w tym: 3 376 kontroli 
budów i 642 kontrole utrzymania obiektów budowlanych.   

(akta kontroli str. 68) 

W okresie objętym kontrolą do Inspektoratu złożono 4 674 zawiadomień o terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych, z tego: 1 355 w 2015 r., 1 315 w 2016 r., 1 306 
w 2017 r. i 698 w I półroczu 2018 r.  

Badanie dokumentacji dotyczącej 20 zawiadomień o rozpoczęciu robót 
budowalnych56, złożonych w Inspektoracie w latach 2017-2018 (do 30.06) wykazało, 
że do wszystkich zawiadomień inwestorzy załączyli dokumenty wskazane w art. 41 
ust. 4 Prawa budowlanego. Wszystkie objęte badaniem zawiadomienia dotyczyły 
ważnych pozwoleń na budowę.        (akta kontroli str. 173-199) 

Powiatowy Inspektor poinformował, że inspektorzy Inspektoratu nie przeprowadzali 
kontroli mających na celu sprawdzenie, czy nastąpiło fizyczne rozpoczęcie budowy 
przez inwestora przed powiadomieniem organu nadzoru budowlanego, co 
spowodowane było brakiem wystarczającej ilości inspektorów. 

(akta kontroli str. 318, 323, 344, 348) 

Sposób prowadzenia w Inspektoracie ewidencji kontroli budów w trakcie ich 
realizacji uniemożliwiał wskazanie faktycznie przeprowadzonej liczby kontroli 
z  uwagi na rejestrację prowadzonych spraw w różnych kategoriach wynikających 
z  jednolitego rzeczowego wykazu akt. 

(akta kontroli str. 113-149) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: PINB przeprowadzał kontrole w trakcie realizacji 
inwestycji. Przy czym część kontroli była rejestrowana w segregatorze „Klasyfikacja 
spraw’" w teczce oznaczonej nr 5142 - kontrole realizacji obiektu budowlanego, 
a część w ramach prowadzonych innych postępowań, (np. pozwolenie na 
użytkowanie - obowiązkowa kontrola, samowole budowlane, istotne odstąpienie od 
warunków pozwolenia na budowę). Ilość kontroli zarejestrowanych w segregatorze 
„Klasyfikacja spraw” w teczce oznaczonej nr 5142 w 2015 r. - 75, w 2016 – 80, 
w 2017 – 69, w I poł. 2018 r. - 40. Kontrolując budowy w trakcie ich realizacji 
pracownicy Inspektoratu dokonują oględzin i sprawdzają: 1) zgodność wykonywania 
robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, zatwierdzonym projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, 2) dokumenty związane 
z prowadzeniem robót budowlanych, w tym plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
3) posiadanie przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji, 4) czy umieszczono tablicę 
informacyjną i informację BIOZ w widocznym miejscu. Kontrole są przeprowadzane 
przynajmniej przez dwóch inspektorów. 

(akta kontroli str. 318, 323, 345, 348-349) 

                                                      
56 Zgłoszonych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę oznaczonych numerami: 677/17, 421/17, 
1967/17, 1305/17, 93/17, 1382/17, 463/17, 1984/17, 368/18, 1225/17, 540/2016, 813/16, 1579/16, 25/15, 
772/17, 585/16, 1346/16, 1535/15, 1775/15, 1713/16. 
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W badanym okresie inspektorzy Inspektoratu przeprowadzali obowiązkowe kontrole, 
na podstawie których wydawane były decyzje o pozwoleniu na użytkowanie 
obiektów budowalnych, jednak sposób prowadzenia ich ewidencji uniemożliwiał 
określenie faktycznej liczby decyzji wydanych w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 113-149) 

W sekretariacie Inspektoratu w odrębnych segregatorach57 przechowywane były 
decyzje administracyjne i postanowienia wydawane przez Powiatowego Inspektora. 
W każdym z segregatorów znajdowały się zakładki oddzielające poszczególne 
grupy decyzji i postanowień. Decyzje i postanowienia grupowane były w podziale na 
inspektorów prowadzących sprawy58 lub w podziale uwzględniającym podstawę 
prawną ich wydania59. Wpinane do segregatorów postanowienia i decyzje nie były 
kolejno numerowane.           (akta kontroli str. 113-149) 

W poszczególnych latach objętych kontrolą Inspektorat sporządzał sprawozdania 
przesyłane do Wojewódzkiego Inspektoratu zawierające dane w zakresie liczby: 
wydanych decyzji, postanowień, przeprowadzonych kontroli (w tym kontroli 
obowiązkowych), zawiadomień do prokuratury, przesłanych wniosków o wszczęcie 
postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, uchylonych decyzji, 
uchylonych postanowień, kontroli budów/obiektów budowlanych, wniesionych skarg 
na rozstrzygnięcia administracyjne organu, wniesionych wniosków o wszczęcie 
postępowania administracyjnego, odwołań, zażaleń, decyzji i postanowień 
uchylonych lub uznanych za nieważne przez Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego60, decyzji uchylonych lub uznanych za nieważne przez Sądy, 
wniesionych skarg i wniosków obywateli (dział VIII kpa), rozpatrzonych skarg 
i wniosków obywateli (dział VIII kpa), wszczętych postępowań egzekucyjnych, 
zakończonych postępowań egzekucyjnych, wniosków o ukaranie z tytułu 
odpowiedzialności zawodowej, zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa.         (akta kontroli str. 200-208) 

W sprawie sposobu ustalania w latach 2015-2018 (30.06) danych wykazywanych 
w wyżej wymienionych sprawozdaniach, Marta Siniecka, inspektor prowadzący 
sekretariat61, wyjaśniła: dane wskazywane w sprawozdaniach przekazywanych do 
ZWINB ustalane były na podstawie dokumentów wpinanych przez inspektorów PINB 
w poszczególne segregatory (…). Ilość zawiadomień do prokuratury, ilość 
przesłanych zawiadomień o wszczęcie postępowania z tytułu odpowiedzialności 
zawodowej są to dane podawane z akt sprawy bezpośrednio przez inspektorów 
PINB. Liczba wniesionych wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego, 
odwołań zażaleń, liczba decyzji i postanowień uchylonych lub uznanych za 
nieważne przez GINB, liczba decyzji uchylonych lub uznanych za nieważne przez 
Sądy, liczba wniesionych skarg i wniosków obywateli, ilość uchylonych decyzji, ilość 
chylonych postanowień – są to dane wygenerowane z rejestru kancelaryjnego 
Estima, prowadzonego w sekretariacie PINB.  

(akta kontroli str. 13-14, 564-565) 

                                                      
57 Dla poszczególnych lat 2015-2018 (do 30.06). 
58 Pozwolenia na użytkowanie; decyzje administracyjne dotyczące odmów. 
59 W odrębnych zakładkach przechowywane były: decyzje wydane na podstawie: art. 37, art. 40, art. 42, art. 48, 
art. 49, art. 49b ust. 3, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 1, art. 51 ust.1 pkt 2 (decyzje nakazowe), art. 51 ust.1 pkt 
3, art. 51 ust.3 pkt 1, art. 51 ust.3 pkt 2, art. 51 ust.4, art. 51 ust.5, art. 66, art. 67 ust. 1 i art. 71a Prawa 
budowlanego oraz art. 104, art. 132 i art. 155 kpa, inne decyzje (niesklasyfikowane w wymienionych zakładkach) 
oraz postanowienia wydane na podstawie: art. 3, art. 48, art. 49 ust. 1 i 2, art. 49 ust. 3, art. 49b, art. 49b ust. 4 
i 5, art. 49, art. 50, art. 50 ust. 7, art. 59f, art. 62 i art. 71a Prawa budowlanego oraz art. 77, art. 78, art. 97, 
art. 113, art. 123 i art. 145 kpa, inne (niesklasyfikowane w wymienionych zakładkach). 
60 Dalej: Główny Inspektor. 
61 Do zakresu obowiązków której należało m.in.: prowadzenie kancelarii ogólnej i prowadzenie rejestrów 
określonych w instrukcji kancelaryjnej. 
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3.2.2 W zestawieniu sporządzonym na potrzeby kontroli NIK62 Powiatowy Inspektor 
wykazał, że w okresie objętym kontrolą wydał ogółem 705 decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie, w tym: 221 w 2015 r., 215 w 2016 r., 179 w 2017 r. oraz 
90  w pierwszym półroczu 2018 r. Ponadto w 21 przypadkach odmówił udzielenia 
pozwolenia na użytkowanie, z tego: w dwóch w 2015 r., czterech w 2016 r., 
10  w 2017 r. i pięciu w 2018 r. (do 30.06).  

(akta kontroli str. 318, 323) 

Badanie 40 spraw63 dotyczących wydania przez Powiatowego Inspektora decyzji 
administracyjnych w sprawie udzielenia pozwoleń na użytkowanie obiektów 
budowlanych wykazało, że we wszystkich przypadkach przed wydaniem decyzji 
zostały przeprowadzone obowiązkowe kontrole budów, stosownie do art. 59a ust. 1 
Prawa budowlanego. Kontrolerzy przeprowadzający kontrole obowiązkowe byli 
zatrudnieni w Inspektoracie, legitymowali się uprawnieniami budowlanymi oraz 
posiadali upoważnienia do ich przeprowadzania, co było zgodne z art. 59e ustawy. 
Kontrole zostały przeprowadzone z zachowaniem terminów określonych w art. 59c 
ust. 1 ustawy, a sprawdzeń dokonywano w zakresie okrślonym w art. 59a ust. 2 
Prawa budowlanego. Każdorazowo w obowiązkowej kontroli uczestniczył inwestor 
wnioskujący o jej przeprowadzenie. Z przeprowadzonych kontroli, zgodnie 
z wymogami określonymi w art. 59d Prawa budowlanego, zostały sporządzone 
protokoły wraz z dokumentacją zdjęciową. W badanej próbie nie stwierdzono 
odmiennych rozstrzygnięć w podobnych sprawach. Spośród 40 spraw objętych 
kontrolą wystąpił jeden przypadek udzielenia pozwolenia na użytkowanie lokali 
mieszkalnych w budynku wielorodzinnym, a jego wydanie nie było uzależnione od 
wykonania tzw. białego montażu. W 36 teczkach akt spraw objętych badaniem brak 
było metryki sprawy, o której mowa w art. 66a § 1-3 kpa, a w pozostałych czterech64 
- metryki prowadzone były w sposób niekompletny, m.in. z uwagi na niewpisywanie 
w metryce identyfikatora dokumentu, do którego odnosiła się przeprowadzona 
czynność65.               (akta kontroli str. 209-216) 

W 15 z 40 zbadanych spraw (37,5%) Powiatowy Inspektor udzielił inwestorom 
pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, nakładając jednocześnie 
obowiązek zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót 
budowlanych, prowadzonych po przystąpieniu do użytkowania obiektu. Dwóch66 
inwestorów przekazało informację o realizacji części nałożonych na nich 

                                                      
62 W związku z brakiem kompletnych i wiarygodnych danych w ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektow budowlanych, prowadzonej w programie EXCEL. 
63 Znak sprawy: ROP.5121.110.4353.2014.2015.PW, ROP.5121.3.1.2015.LM, ROP.5121.002.086.2015.DH, 
ROP/DA/7357/147/2370/01/15, ROP.5121.22.473.2015.LM, ROP.5121.28.892.2015.PW, ROP/PW/7114/5977/ 
628/12/15, ROP.5121.151.5650.2015.PW, ROP.5121.159.5781.2015.LM, ROP.5121.172.6221.2015.PW, ROP. 
5121.189.6933.2015.2016.PW, ROP.5121.43.1283.2016.KM, ROP.5121.66.2409.2016.PW, ROP/PW/7114/ 
5977/628/12/16, ROP.5121.67.2478.2016.PW, ROP.5121.101.3675.2016.PW, ROP.5121.111.4105.2016.LM, 
ROP.5121.119.4311.2016.PW, ROP.5121.133.4656.2015.GP, ROP. 5121.162.5455.2016.GP, ROP.5121.209. 
6944.2016.GM, ROP.5121.8.130.2017.RN, ROP.5121.24.593.2017.GP, ROP.5160. 29.727.2017.PW, 
ROP.5121.73.2130.2017.RN, ROP.5121.95.3417.2017.PW, ROP.5121.103.3677.2017.PW, ROP.5121.123. 
4381.2017.PW, ROP.5121.125.4343.2017.LM, ROP.5121.130.4736.2017.PW, ROP.5121.186.7038.2017.PW, 
ROP.5121.18.377.2018.DE, ROP.5121.19.472.2018.PE.PW, ROP.5121.28.737.2018.PW, ROP.5121.50.1603. 
2018.GP, ROP.5121.45.1530.2018.PW, ROP.5121.52.1794.2018.PW, ROP.5121.57.1888.2018.KA, ROP.5121. 
66.2234.2018.PW, ROP.5121.77.2825.2018.LM. 
64 ROP.5121.110.4353.2014.2015.PW, ROP.5121.151.5650.2015.PW, ROP/PW/7114/5977/628/12/16, ROP. 
5121.19.472.2018.PE.PW 
65 Stosownie do wzoru metryki sprawy, określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U. poz. 250) 
identyfikacja dokumentu jest możliwa poprzez podanie daty dokumentu (jeżeli w sprawie jest tylko jeden 
dokument z określoną datą) bądź znaku pisma lub innego niepowtarzalnego w danej sprawie identyfikatora 
dokumentu, do którego odnosi się dana czynność. 
66 Sprawy oznaczone symbolami: ROP.5121.119.4311.2016.PW, ROP.5121.45.1530.2018.PW  
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obowiązków, a w czterech67 (spośród ww. 15) przypadkach w aktach spraw brak 
było jakichkolwiek informacji od inwestorów.  

(akta kontroli str. 209-216) 

W przypadku sześciu (z ww. 15) spraw Inspektorat nie został poinformowany 
o zakończeniu prac związanych z zagospodarowaniem terenu, z tego: w dwóch 
przypadkach68 termin zakończnia prac upłynął 30.04.2015. r., a w jednym69 - 
31.12.2017 r.; w trzech kolejnych sprawach o zakończeniu: oznaczania miejsc 
postojowych, termin wykonania minął 15.04.2018 r.70; robót elewacyjnych - termin 
wykonania upłynął 31.05.2018 r.71; prac związanych z: nasadzeniem zieleni niskiej 
i wysokiej, montażem stojaków na rowery, wykonaniem oczka wodnego oraz 
zagospodarowaniem terenu wokół niego i montażem pozostałych elementów 
elewacji budynku biurowo–socjalnego - termin wykonania upłynął 30.06.2018 r. 72 

(akta kontroli str. 209-216) 

Ponadto w jednym postępowaniu (z ww. 15) o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie (w sprawie oznaczonej ROP.5121.43.1283.2016.KM), Powiatowy 
Inspektor nie podjął innych działań poza skierowaniem 25.05.2018 r. pisma do 
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie73 o zajęcie 
stanowiska, czy możliwa jest zmiana wnioskowanego przez inwestora terminu 
wykonania prac w kontekście bezpiecznego użytkowania obiektu. W przedmiotowej 
sprawie inwestor został zobowiązany do wykonania robót budowlanych, 
wynikających ze stanowiska Komendanta Miejskiego PSP z 22.03.2016 r. 
w terminie do 31.12.2016 r. W kolejnych latach inwestor zwracał się do Inspektoratu 
z wnioskiem o przedłużenie terminu na wykonanie robót budowlanych, określonych 
przez Komendanta Miejskiego PSP (22.03.2016 r.). Powiatowy Inspektor wydawał 
w tym zakresie postanowienia o przedłużeniu terminu na wykonanie robót 
odpowiednio do: 30.09.2017 r. (postanowieniem z 25.11.2016 r.); następnie do 
30.06.2018 r. (postanowieniem z 6.09.2017 r.). Pismem DOT/98/0/2018 
z 14.05.2018 r. inwestor (Uniwersytet Szczeciński) zwrócił się ponownie 
o przedłużenie terminu do 30.09.2019 r.  

(akta kontroli str. 209-216) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: w związku ze zwróceniem się Inspektoratu pismem 
(ROP.5121.43.1283.2016.KM) z 25.05.2018 r. do Komendanta Miejskiego PSP 
o zajęcie stanowiska, czy możliwa jest zmiana wnioskowanego terminu 
w kontekście bezpiecznego użytkowania obiektu nie były podejmowane działania 
(ponaglenia) w celu uzyskania odpowiedzi, z przyczyny odejścia na emeryturę 
inspektora uprzednio prowadzącego sprawę i natłoku prowadzonych spraw. 

(akta kontroli str. 338, 343) 

3.2.3 W zestawieniu sporządzonym na potrzeby kontroli NIK, Powiatowy Inspektor 
wykazał, że w okresie objętym kontrolą wydał 60 decyzji nakazujących rozbiórkę, 
z których zrealizowano 36. Przyczyną niezrealizowania 24 decyzji było: uchylenie 
decyzji w postępowaniu odwoławczym – w pięciu przypadkach, stwierdzenie 
nieważności decyzji – w jednym przypadku. W pozostałych 18 przypadkach, 

                                                      
67 Sprawy oznaczone : ROP.5121.002.086.2015.DH, ROP.5121.22.473.2015.LM, ROP.5121.19.472.2018.PE. 
PW, ROP.5121.52.1794.2018.PW. 
68 Decyzje: ROP.5121.002.086.2015.DH z 28.01.2015 r. i ROP.5121.22.473.2015.LM z 18.02.2015 r. 
69 Decyzja ROP.5121.119.4311.2016.PW z 31.08.2016 r. 
70 Decyzja ROP.5121.45.1530.2018.PW z 30.03.2018 r. 
71 Decyzja ROP.5121.19.472.2018.PE.PW z 20.02.2018 r. 
72 Decyzja ROP.5121. 52.1794.2018.PW z 16.04.2018 r. 
73 Dalej: Komendant Miejski PSP. 
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w których decyzja stała się ostateczna: w 10 zostały wystawione upomnienia; 
w czterech - nie wystawiono upomnień do dnia zakończenia kontroli74; w dwóch 
wszczęto postępowania egzekucyjne; w jednym wszczęte postępowanie 
egzekucyjne zawieszono z uwagi na przekazanie na żądanie organu nadrzędnego 
akt sprawy w celu ewentualnego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 
nieważności decyzji; w jednym - wykonanie decyzji zostało wstrzymane przez Sąd 
Administracyjny, przed rozstrzygnięciem skargi na decyzję Wojewódzkiego 
Inspektora, utrzymującą w mocy decyzję o rozbiórce. 

(akta kontroli str. 318, 323, 344, 348) 

W 10 sprawach, w których wystawione zostały upomnienia nakazujące inwestorom 
wykonanie obowiązków wynikających z decyzji o nakazie rozbiórki upłynęło od 
11  do 1 250 dni75. W czterech sprawach, w których wydano decyzję administracyjną 
o nakazie rozbiórki i nie podjęto innych czynności upłynęło od 313 do 1 288 dni76. 

(akta kontroli str. 348, 556-558) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: w Inspektoracie nie opracowano specjalnych 
procedur i sposobów w zakresie wykrywania i likwidacji samowoli budowlanych. 
Procedury likwidacji samowoli budowlanych zostały określone w Prawie 
budowlanym. Natomiast wykrywanie samowoli budowlanych odbywa się w różny 
sposób. Najczęściej informacje o samowolach budowlanych pozyskiwane są od 
osób fizycznych i innych podmiotów informujących Inspektorat o prowadzonych 
robotach budowlanych lub budowie jak również przy okazji kontroli sąsiednich 
budów.                (akta kontroli str. 344, 348) 

W zestawieniu sporządzonym na potrzeby kontroli NIK Powiatowy Inspektor 
wykazał, że w okresie objętym kontrolą wydane zostały 123 postanowienia 
wstrzymujące prowadzenie robót budowalnych, w tym: 33 w 2015 r., 34 w 2016 r., 
39 w 2017 r. i 17 w 2018 r. (do 30.06). 

(akta kontroli str. 232-246) 

Badanie 40 postanowień77 wstrzymujących prowadzenie robót budowlanych 
wykazało, że we wszystkich postanowieniach wydanych na podstawie art. 48 ust. 2 

                                                      
74 16.11.2018 r. 
75 ROP.5160.160.2220.2015.RN (rozbiórka samowolnie wybudowanego garażu blaszanego - 688 dni), 
ROP.5160.276.3789.2015.GM (rozbiórka samowolnie wybudowanego ogrodzenia terenu ogródka letniego - 739 
dni), ROP.5160.376.5423.2014.CM (rozbiórka pawilonu typu kontenerowego -1 250 dni), ROP.5142.66.5511. 
2013.GM (rozbiórka samowolnie wybudowanego budynku gospodarczego wraz z dobudowaną do budynku 
wiatą - 949 dni), ROP.5160.383.4997.2015.KM (rozbiórka dwukondygnacyjnego budynku gospodarczego - 534 
dni), ROP.5160.74.1423.2016.DE (rozbiórka przyczepy handlowej o konstrukcji stalowej - 393 dni), ROP.5160. 
288.4148.2015.RN (rozbiórka ściany działowej wydzielającej z części strychu pomieszczenie łazienki, 
zamurowanie otworu drzwiowego oraz demontaż gazowego grzejnika wody przepływowej - 500 dni), 
ROP.5142.36.5345.2014.SaM (rozbiórka będącego w budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 
11  dni), ROP.5160.28.452-1.2016.GM (rozbiórka oranżerii budynku - 164 dni), ROP.5160.28.452-2.2016.GM 
(rozbiórka ganku przed wejściem głównym do budynku - 164 dni). Terminy obliczone od daty wskazanej 
w upomnieniach przesłanych inwestorom do dnia zakończenia czynności kontrolnych (16.11.2018 r.). 
76 ROP.5160.27.598.2013.SK/1 (rozbiórka ściany działowej pomiędzy pokojami - 987 dni), RIN/DD-
Sam/7140/175/4553/10/14 (rozbiórka samowolnie wybudowanego budynku garażowego - 1319 dni), 
RIN.501.44.2271.2017.WT (rozbiórka i budowa nowego muru oporowego - 344 dni), ROP.5160.257.3352.2015/ 
16.DH (rozbiórka drewnianego budynku parterowego - 772 dni). Terminy obliczone od daty uprawomocnienia się 
decyzji administracyjnych do dnia zakończenia czynności kontrolnych (16.11.2018 r.). 
77 ROP.5160.214.2874.2015.KM-ll, ROP.5160.214.2874.2015.KM-I, ROP.5160.278.3721.2015.PW, RIN.5162. 
20.1719.2015. WT.RiN.5160.43.687.2015.WT, RIN.5142.25.2234.2015.WT, RIN.5142.29.3612.2015.WT, RIN. 
5160.296.4158.2015.WT/1, ROP.5160.479.5941.2015.DA, RIN.5142.53.5451.2015.WT, ROP.5160.122.2198. 
2016.GP, RIN.501.22.1721.2016.WT, ROP. 5160.383.4997.2015.KM, ROP.5161 4.3426.2016.RN, RIN.501.57. 
3982.2016. WT.LM, ROP.5141..6.446.2016.LM, RIN.5142. 20.1648.2016.WT/1, ROP.5160.203.3252.2016.DA, 
ROP.5142.021.1819.2015.2016.DH, ROP.5160.269.4096.2016.DA, ROP. 501.94.6616.2016.RN, RIN.501.79. 
5788.2016.RN-2, RIN.5160.95.1814.2017.SaM, RiN.501.8.422.2017.WT, ROP.5162.7.871. 2017.GM, ROP. 
5142.7.699.2017.GP, RIN.5160.42.3556.2017.WT, ROP.5160.237.4203.2017.PE, RIN.501.74.4090.2017.WT, 
ROP.5160.243.4625.2017.LM, ROP.5160.15.494.2018.JA, ROP.5160.409.3905.2017.DA, ROP.5160.542.6778. 
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i art. 49b ust. 2 Prawo budowlanego78, ustalone zostały wymagania określone w art. 
48 ust. 3 ustawy, dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz 
przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentacji. W przypadku postanowień 
wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy79 na inwestorów został nałożony 
obowiązek przedstawienia inwentaryzacji wykonanych robót budowalnych lub 
odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz (art. 50 ust. 3). W 27  
(z 40 objętych badaniem) sprawach inwestorzy wywiązali się z nałożonych na nich 
obowiązków (sprawy zostały zakończone), z tego w 13 sprawach inwestorzy 
przedłożyli wymaganą dokumentację, a w 14 przeprowadzono kontole 
sprawdzające. W czterech80 Inspektorat zawiesił prowadzone postępowania 
w uzasadnieniu wskazując, że zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 kpa organ administracji 
publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji 
zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia przez inny organ. W czterech81 
sprawach brak było informacji o stanie ich realizacji oraz działaniach 
podejmowanych przez Inspektorat. Pięć postępowań82 nie zostało ostatecznie 
zakończonych (sprawy były w toku).  

W 24 teczkach akt spraw objętych badaniem brak było metryki sprawy, o której 
mowa w art. 66a kpa, a w pozostałych 1683 prowadzone były one w sposób  
niekompletny m.in. z uwagi na niewpisywanie w metryce identyfikatora dokumentu, 
do którego odnosiła się przeprowadzona czynność. 

(akta kontroli str. 217-231, 247-256) 

Od daty wydania czterech ww. (z 40 badanych) postanowień o zawieszeniu 
postępowań administracyjnych upłynęło od 119 do 1 152 dni84.  

(akta kontroli str. 247-256) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że w związku z zawieszonymi postępowaniami nie 
były podejmowane dodatkowe działania m.in z uwagi na natłok prowadzonych 
spraw.              (akta kontroli str. 334-335, 340) 

Cztery sprawy (z 40 badanych postanowień), w odniesieniu do których 
w Inspektoracie brak było informacji o stanie ich realizacji, dotyczyły wstrzymania 
inwestorom prowadzenia robót budowlanych związanych z: 

 podłączeniem pieca na paliwo stałe do przewodu kominowego oraz montażu 
urządzeń sanitarnych: WC oraz umywalki; dodatkowo Powiatowy Inspektor 
nakazał zabezpieczyć wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

                                                                                                                                       
2015.SK.SaM, ROP.5160.394.6736.2017.LM, ROP.5160.84.1973.2018.JA, RIN.5160.28.864.2018.WT, ROP. 
5142.7.625.2018.LM ,RIN. 501.16.1237.2018.WT, RIN.501.29.2261.2018.WT, ROP.5160.143.3011 2018.DA,  
78 15 postanowień wydanych na podstawie art. 48 ust. 2 i jedno postanowienie wydane na podstawie at. 49b ust. 
2 Prawa budowlanego. 
79 24 postanowienia. 
80 Sprawy: ROP.5160.15.494.2018.JA, ROP.5160.214.2874.2015.KM-I, ROP.5160.214.2874.2015.KM-II, ROP. 
5160.278.3721.2015.PW. 
81 RIN.5160.43.687.2015.WT, ROP.5160.383.4997.2015.KM, ROP.5161.4.3426.2016.RN, ROP.5160.394.6736. 
2017.LM 
82 Sprawy, w przypadku których: złożono odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora ROP.5160.143.3011. 
2018.DA; nie upłynął jeszcze termin na dostarczenie dokumentacji przez inwestora ROP.5160.542.6778. 
2015.SK.SaM, od daty wydania decyzji nakładającej na inwestora obowiązek nie upłynął miesiąc. 
RIN.501.74.4090.2017.WT, ROP.5160.409.3905.2017.DA, ROP.5160.84.1973. 2018.JA 
83 RIN.5160.43.687.2015.WT, RIN.5162.20.1719.2015.WT, RIN.5142.25.2234.2015.WT, RIN.5142.29.3612. 
2015.WT, RIN.501.22.1721.2016.WT, RIN.5142.20.1648.2016.WT/1, ROP.5141.6.446.2016.LM, ROP.501.94. 
6616.2016.RN, RIN.501.8.422.2017.WT, RIN.5160.42.3556.2017.WT, ROP.5160.237.4203.2017.PE, RIN.501. 
74.4090.2017.WT, RIN.5160.28.864. 2018.WT, RIN.501.16.1237.2018.WT, RIN.501.29.2261.2018.WT, ROP. 
5160.143.3011.2018.DA 
84 ROP.5160.15.494.2018.JA (119 dni), ROP.5160.214.2874.2015.KM-I i ROP.5160.214.2874.2015.KM-II 
(1 052 dni) ROP.5160.278.3721.2015.PW (1 106 dni) – liczba dni obliczona do 8.11.2018 r. (dzień skierowania 
zapytania w ww. sprawach do Powiatowego Inspektora). 
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w tym odłączyć piec od przewodu kominowego, aby nie powodował zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ponadto nałożył na inwestora obowiązek 
przedłożenia w Inspektoracie w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
postanowienia oceny stanu technicznego wykonanych robót budowlanych. 
Inwestor nie wywiązał się z nałożonego obowiązku. Decyzją RIN. 
5160.43.687.2015.WT z 15.05.2015 r. Powiatowy Inspektor nakazał 
inwestorowi doprowadzenie części obiektu do stanu poprzedniego, 
tj.  odłączenie pieca na paliwo stałe od przewodu kominowego i zaniechanie 
dalszych robót budowlanych w lokalu. W uzasadnieniu decyzji wskazano m.in., 
że: z informacji uzyskanych od zarządcy budynku wynika, że inwestor również 
nie udostępnił swojego lokalu do kontroli stanu technicznego przewodów 
kominowych, a w budynku przy ul. Wita Stwosza istnieją trzy przewody 
kominowe pozajmowane przez inne lokale. W związku z powyższym w ocenie 
Inspektoratu podłączenie ww. pieca do jednego z przedmiotowych przewodów 
kominowych nie spełnia wymogów warunków technicznych i może 
spowodować pogorszenie stanu technicznego obiektu budowlanego, 
zagrożenie życia zdrowia lub mienia85; 

 wykonaniem bez pozwolenia na budowę dwukondygnacyjnego budynku 
gospodarczego. Na inwestora nałożono obowiązek przedłożenia w terminie do 
30.12.2016 r. dokumentów: zaświadczenia Prezydanta Miasta Szczecin 
o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu86, 
czterech egz. projektu budowlanego, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością. Inwestor nie wywiązał się z nałożonego 
obowiązku. Decyzją ROP.5160.383.4997.2015.KM z 27.02.2017 r. Powiatowy 
Inspektor nakazał rozbiórkę dwukondygnacyjnego budynku gospodarczego. 
Po  przeprowadzeniu 18.05.2017 r. oględzin do inwestora zostało wysłane 
22.05.2017 r. upomnienie, wzywające do wykonania w terminie 7 dni od jego 
doręczenia rozbiórki tego budynku. Pismem z 21.06.2017 r. inwestor 
poinformował, że jest w trakcie jego rozbiórki oraz że budynek zostanie 
rozebrany do 7.07.2017 r. Inspektorat przeprowadził kolejne oględziny: 
26.07.2017 r. i następnie 26.01.2018 r., wyniku czego stwierdził, że budynek 
nie został rozebrany87; 

 prowadzeniem budowy, bez pozwolenia na budowę, zakładu przetwarzania 
odpadów. Na inwestora nałożono obowiązek przedłożenia w terminie do 
31.12.2016 r. dokumentów: zaświadczenia Prezydenta Miasta Szczecin 
o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu, 
czterech egz. projektu budowlanego, oświadczenia o prawie do dysponowania 
nieruchomością. Inwestor przedłożył dokumenty i następnie wnioskiem 
z  27.02.2017 r. wystąpił o ich zwrot w celu uzupełnienia oraz zawnioskował 
o  przedłużenie terminu złożenia wymaganej dokumentacji do 30.06.2017 r. 
Postanowieniem z 28.03.2017 r. Powiatowy Inspektor wydłużył termin. Pismem 
z 30.06.2017 r. inwestor ponownie zwrócił się o  przedłużenie terminu na 
dostarczenie dokumentów do 10.09.2017 r. (w związku z trwającymi pracami 
geodezyjnymi). Postanowieniem z 11.07.2017 r. termin został przedłużony, 
a  inwestor przedłożył część dokumentów. Postanowieniem z 20.07.2017 r. 
Powiatowy Inspektor zobowiązał inwestora do uzupełnienia przedłożonych 
dokumentów dotyczących uzupełnienia projektu budowlanego do 1.10.2018 r. 
Do zakończenia czynności kontrolnych NIK (tj. do 16.11.2018 r.) inwestor nie 
przedłożył wymaganych dokumentów88; 

                                                      
85 Postanowienie RIN.5160.43.687.2015.WT z 9.03.2015 r. 
86 Tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dalej: miejscowy plan. 
87 Postanowienie ROP.5160.383.4997.2015.KM z 5.09.2016 r. 
88 Postanowienie ROP.5161.4.3426.2016.RN z 15.09.2016 r. 
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 wykonaniem bez pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej. Na inwestora 
nałożono obowiązek przedłożenia w terminie do 30.05.2018 r. dokumentów, 
m.in: zaświadczenia Prezydenta Miasta Szczecin o zgodności budowy 
z obowiązującym miejscowym planem albo decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, czterech egz. projektu budowlanego wraz 
z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi 
przepisami szczególnymi, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Inwestor nie wywiązał się 
z  nałożonego obowiązku. Decyzją ROP.5160.394.6736.2017.LM z 9.07.2018 
r. Powiatowy Inspektor nakazał inwestorowi rozbiórkę pozostałej części obiektu 
budowlanego. Przed wydaniem decyzji Inspektorat przeprowadził oględziny 
nieruchomości, które wykazały, że rozebrano część nieruchomości (śmigło 
elektrowni wiatrowej), natomiast pozostała część obiektu pozostała do 
rozbiórki89.             (akta kontroli str. 247-256) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: w sprawie RIN.5160.43.687.2015.WT - z uwagi na 
brak informacji o użytkowaniu pieca oraz brak czasu Inspektorat nie przeprowadził 
sprawdzenia wykonania decyzji z 15.05.2015 r. nakazującej inwestorowi 
doprowadzenie części obiektu do stanu poprzedniego, tj. odłączenie pieca na paliwo 
stałe od przewodu kominowego w piwnicy lokalu mieszkalnego i zaniechanie 
dalszych robót budowlanych w tym lokalu. W sprawie ROP.5160.383.4997.2015.KM 
– w stosunku do inwestora zostało wysłane upomnienie po otrzymaniu którego 
zawiadomił organ, że przystąpił do rozbiórki, dlatego też nie zostało wszczęte 
postępowanie egzekucyjne w administracji. W sprawie ROP.5161.4.3426.2016.RN – 
inwestor, na którego postanowieniem ROP.5161.4.3426.2016.2018.KA 
z 20.07.2018 r. nałożony został obowiązek uzupełnienia projektu budowlanego 
w terminie do 1.10.2018 r. nie wywiązał się dotychczas z obowiązku. Nie podjęto 
dotychczas działań w celu ponaglenia inwestora (inspektor prowadzący przebywa 
na urlopie). Na przedmiotowej nieruchomości nie były przeprowadzone oględziny 
potwierdzające wstrzymanie robót, ponieważ nie było sygnałów świadczących 
o kontynuacji robót budowlanych. W sprawie ROP.5160.394.6736.2017.LM – w toku 
prowadzonego postępowania w sprawie samowoli budowlanej inwestor 
poinformował Inspektorat o rozbiórce, czego nie potwierdziły oględziny (rozebrano 
jedynie część obiektu), dlatego też postępowanie zostało zakończone decyzją 
z 9.07.2018 r. nakazującą rozbiórkę. Inwestor decyzji fizycznie nie odebrał 
(korespondencja została zwrócona do Inspektoratu 2.08.2018 r.) nie mniej jednak 
zgodnie z przepisami kpa, decyzja została skutecznie doręczona (z uzyskanych 
niepotwierdzonych informacji od syna inwestora, ojciec miał zawał i przebywa 
w szpitalu – na tę okoliczność nie została sporządzona notatka). Inwestor nie 
poinformował Inspektoratu o wykonaniu rozbiórki w całości. Do dnia dzisiejszego nie 
dokonano kontroli potwierdzającej wykonanie decyzji, co zostanie uczynione 
niebawem (akurat inspektor prowadzący sprawę przebywa w szpitalu). 

(akta kontroli str. 335-336, 340-341, 346, 349) 

3.2.4 W okresie objętym kontrolą Powiatowy Inspektor, działając na podstawie art. 
66 ust. 1 Prawa budowlanego, wydał ogółem 147 decyzji nakazujących usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości w przypadkach, kiedy obiekt budowlany zagrażał 
życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska lub był 
w nieodpowiednim stanie technicznym, z tego: 27 w 2015 r., 50 w 2016 r., 
42  w 2017 r. oraz 28 w 2018 r. (do 30.06). Ponadto na podstawie art. 62 ust. 3 
ustawy wydał 40 postanowień nakazujących przeprowadzenie okresowej kontroli, 

                                                      
89 Postanowienie ROP.5160.394.6736. 2017.LM z 3.04.2018 r. 
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bądź przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu, z tego 10 w 2015 r., 
12  w 2016 r., 15 w 2017 r. oraz trzy w 2018 r. (do 30.06).  

(akta kontroli str. 257, 319, 324) 

W Inspektoracie nie zostały opracowane i wdrożone procedury w zakresie 
planowania i realizacji działań kontrolnych ukierunkowanych na stan 
starej/zabytkowej zabudowy oraz budynków mieszkalnych, z tzw. wielkiej płyty. 

W sprawie kontroli w ww. zakresie Powiatowy Inspektor wyjaśnił: w okresie objętym 
kontrolą były przeprowadzane kontrole w budynkach starych/zabytkowych oraz 
w budynkach mieszkalnych z tzw. wielkiej płyty. Nie były to jednak kontrole 
kompleksowe, dotyczące ich stanu technicznego jako całości, lecz wynikały 
z prowadzonych w nich robót budowlanych lub zgłaszanych problemów związanych 
z np. wilgocią, zarysowaniami, sprawnością wentylacji tp., które powodowały 
(bądź  nie) wszczęcie postępowania w konkretnej sprawie lub udzielenie 
odpowiedzi.             (akta kontroli str. 318, 323-324) 

Badanie ośmiu spraw90 wykazało że w każdym przypadku wydanie decyzji nastąpiło 
po przeprowadzeniu kontroli przez inspektorów Inspektoratu. W sześciu 
przypadkach nieprawidłowości zostały usunięte przez stronę w określonym terminie, 
co w dwóch przypadkach zostało potwierdzone w trakcie kontroli przeprowadzonej 
przez inspektorów oraz w czterech poprzez przedłożenie protokołów 
potwierdzających usunięcie nieprawidłowości, sporządzonych przez osoby 
uprawnione. W jednym przypadku na wniosek strony91, Powiatowy Inspektor 
dokonał zmiany terminu wykonania nakazu z 29.12.2017 r. na 31.12.2018 r.,  
a w jednym Wojewódzki Inspektor uchylił (16.08.2018 r.) zaskarżoną decyzję 
w  całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. 
Sprawa jest w toku rozpatrywania.       

(akta kontroli str. 258-261) 

Powiatowy Inspektor oświadczył, że Inspektorat nie prowadzi odrębnej ewidencji 
protokołów kontroli obiektów budowlanych przeprowadzonych przez osoby 
uprawnione, przesyłanych w trybie art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego, nie mniej 
jednak nie przypominam sobie, żeby w okresie pełnienia przeze mnie funkcji 
Powiatowego Inspektora, tj. od 1.04.2015 r. taki protokół wpłynął. 

(akta kontroli str. 319, 324) 

3.3 Postępowania egzekucyjne. 

W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie prowadzono sześć postępowań 
egzekucyjnych (w tym jedno zakończone 16.10.2018 r.), z których:  

 jedno zostało zawieszone w związku ze złożeniem przez inwestora zażalenia 
do Wojewódzkiego Inspektora. Decyzją z 22.03.2018 r., znak: 
RIN.5142.29.3032.2016.WT/CM, wydaną na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 2 
Prawa budowlanego, Powiatowy Inspektor nakazał inwestorowi rozbiórkę 
części obiektu budowlanego. Wskane roboty budowlane należało wykonać 
w  porozumieniu z konserwatorem zabytków, a po ich zakończeniu powiadomić 
Inspektorat, załączając oświadczenie o prawidłowości ich wykonania. Z uwagi 

                                                      
90 Po jednej decyzji i jednym postanowieniu z każdego roku objętego kontrolą: ROP.5162.49.4463.2015.KM, 
ROP.0501.4.536.2014.CM, RIN.5162.18.2016.2016.WT, ROP.5160.201.2447.2015.KM, ROP.5162.16.1672. 
2016.DE, RIN.501.54.3050.2017.WT, ROP.5142.34.2833.2017.DA, ROP.5162.83.6950.2017.DA. 
91 Pismem z 4.12.2017 r. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych zwrócił się o przedłużenie terminu na 
wykonanie prac remontowych budynku użytkowego do 31.12.2018 r. w uzasadnieniu wskazując, że z uwagi na 
koszt prac remontowych budynku rozważana jest możliwość jego rozbiórki. 

Opis stanu 
faktycznego 
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na uchylanie się inwestora od wykonania w/w obowiązku, 20.04.2018 r. 
Powiatowy Inspektor wystawił upomnienie nr 8/2018 wzywające do realizacji 
nakazu. Obowiazek nie został zrealizowany. Postanowieniem ROP.52.2. 
2018.SM z 16.05.2018 r. Powiatowy Inspektor nałożył na inwestora grzywnę 
w  celu przymuszenia w wysokości 573 610 zł. Na powyższe postanowienie 
inwestor wniósł zażalenie do Wojewódzkiego Inspektora, wszczynając tym 
postępowanie zażaleniowe. Powiatowy Inspektor postanowieniem RIN.5142. 
29.3032.2016.WT/CM/PW z 24.07.2018 r. wstrzymał wykonanie decyzji 
z  22.03.2018 r., w związku z powyższym postępowanie egzekucyjne uległo 
zawieszeniu;  

 jedno zostało umorzone w związku ze złożeniem przez inwestora odwołania do 
Wojewódzkiego Inspektora. 18.02.2016 r. (data wpływu do Inspektoratu) 
Wspólnota złożyła do Wojewódzkiego Inspektora (za pośrednictwem 
Powiatowego Inspektora) odwołanie od decyzji PINB-ROP/DH/ 7143/156/6904 
Powiatowego Inspektora z 25.11.2013 r. W uzasadnieniu w pierwszej 
kolejności Wspólnota podniosła naruszenie przez Powiatowego Inspektora 
przepisów postępowania, polegającego na pozbawieniu jej udziału 
w  charakterze strony w toczącym się postępowaniu administracyjnym, 
zakończonym wydaniem decyzji, poprzez doręczanie wszelkiej korespondencji 
w sprawie podmiotowi nieuprawnionemu, tj. spółce zarządzającej jej 
nieruchomościami, podczas gdy skuteczne doręczenie wszelkich decyzji oraz 
postanowień dotyczących budynku Wspólnoty powinny być doręczane 
bezpośrednio do właścicieli lokali, jako strony postępowania administracyjnego, 
co w konsekwencji uniemożliwiło branie czynnego udziału w postępowaniu 
administracyjnymi i doprowadziło do wydania skarżonej decyzji. W związku 
z  powyższym postanowieniem z 22.02.2016 r. Powiatowy Inspektor umorzył 
postępowanie egzekucyjne (z uwagi na uwzględnienie argumentów Współnoty 
podniesionych w odwołaniu złożonym do Wojewódzkiego Inspektora). 
W  uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z art. 59 § 1 ust. 7 ustawy z dnia 
17  czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji92, 
postępowanie egzekucyjne umarza się jeżeli egzekucja administracyjna lub 
zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne albo zobowiązanemu nie 
doręczono upomnienia, mimo że obowiązek taki ciążył na wierzycielu. Decyzją 
WOA.771.8.2016.JM z 12.04.2016 r. Wojewódzki Inspektor stwierdził 
nieważność decyzji Powiatowego Inspektora z 25.11.2013 r.; 

 jedno zostało umorzone w związku ze stwierdzeniem przez Naczelnika Urzędu 
Skarbowego przesłanki do umorzenia postępowania egzekucyjnego z uwagi na 
brak możliwości uzyskania kwoty przewyższającej wydatki związane 
z  prowadzeniem postępowania egzekucyjnego93. Na rachunek Urzędu 
Skarbowego Inspektorat przekazał środki w kwocie 244,78 zł na poczet 
kosztów prowadzonego postępowania egzekucyjnego (ostatecznie 
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne); 

 w jednym przypadku postępowanie, dotyczące doprowadzenia przewodów 
kominowych w budynku wielorodzinnym do właściwego stanu technicznego94, 
zostało zakończone w 2018 r. W związku z brakiem działań właściciela 
budynku w latach 2014-2015, Powiatowy Inspektor ostatecznie nałożył grzywnę 
w celu przymuszenia 8.06.2015 r. (8 tys. zł). Po postępowaniu 

                                                      
92 Dz.U. z 2018 r., poz.1314 ze zm., dalej ustawa o postępowaniu egzekucyjnym. 
93 Analiza dostępnych źródeł informacji nie doprowadziła do ustalenia rachunków bankowych na których 
znajdowałby się środki do zajęcia oraz składników majątku, wierzytelności, ani praw majątkowych podlegających 
zajęciu. 
94 Zakres prac został wskazany w decyzji Powiatowego Inspektora z 12.04.2014 r., po kontroli przeprowadzonej 
przez mistrza kominiarskiego – protokół z 5.10.2014 r. 
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administracyjnym, przeprowadzonym w wyniku odwołania właściciela budynku, 
grzywna wpłynęła (19.06.2015 r.) na rachunek wskazany przez Inspektorat 
i  następnie została odprawadzona na rachunek budżetu państwa. Zarządca 
nieruchomości wystąpił (26.04.2016 r.) o przedłużenie terminu na usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości do 31.05.2016 r. Inspektorat uzyskał 
17.10.2018 r. (tj. w toku kontroli NIK) informację o wykonaniu przez właściciela 
nałożonego na niego nakazu; 

 dwa postępowania do zakończenia kontroli NIK były w toku. 

1) W postępowaniu dotyczącym odłączenia samowolnie zamontowanego kominka 
w lokalu mieszkalnym i zamurowania powstałego w wyniku odłączenia otworu 
w ścianie kominowej do inwestora zostało skierowane 29.05.2017 r.95 upomnienie 
nr  11/17. Zobowiązany nie poinformował o wykonaniu prac, w związku z czym 
3.10.2017 r został wystawiony tytuł wykonawczy TW-2 (stosowany w egzekucji 
obowiązków o charakterze niepieniężnym). 3.10.2017 r. zostało również wydane 
postanowienie (ROP.52.11.2017.SM) o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia. 
Grzywnę ustalono na kwotę 2 000 zł, opłatę egzekucyjną - 68 zł (łączenie do zapłaty 
2 068 zł). Postanowienie zostało doręczone 10.10.2017 r. Postanowienie było 
ostatnim dokumentem w aktach sprawy. Od uprawomocnienia się postanowienia 
upłynęło 395 dni96 (w tym okresie Inspektorat nie podejmował kolejnych działań). 

2) W postępowaniu dotyczącym doprowadzenia części obiektu budowlanego do 
stanu poprzedniego (poprzez rozbiórkę ściany wydzielającej łazienkę z kuchni), do 
inwestora zostało skierowane 4.12.2017 r.97 upomnienie nr 21/17. Zobowiązany nie 
poinformował o wykonaniu prac, w związku z czym 19.01.2018 r został wystawiony 
tytuł wykonawczy TW-2 (stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze 
niepieniężnym) oraz wydano postanowienie (ROP.52.1.2017.SM) o nałożeniu 
grzywny w celu przymuszenia. Grzywnę ustalono na 2 500 zł, opłatę egzekucyjną 
w wysokości 68 zł (łączenie do zapłaty 2 568 zł). Postanowienie nie zostało 
doręczone (zwrot korespondencji do nadawcy 12.02.2018 r. z adnotacją: adresat 
nieobecny/nie podjęto w terminie). Z uwagi na brak reakcji ze strony właściciela 
obiektu budowlanego, 23.02.2018 r. wystawiony został tytuł wykonawczy TW-1 
(stosowany w egzekucji należności pieniężnych). Tytuł wykonawczy był ostatnim 
dokumentem w aktach sprawy. Tytuł wykonawczy został przekazany Naczelnikowi 
Urzędu Skarbowego w trakcie trwających czynności kontrolnych NIK. Od dnia 
wystawienia tytułu wykonawczego do przekazania go Naczelnikowi Urzędu 
Skarbowego upłynęło 234 dni (Inspektorat nie dokonywał sprawdzenia wykonania 
nałożonego obowiązku). 

W objętych badaniem przypadkach przed wystawieniem tytułu wykonawczego, 
dotyczącego obowiązków o charakterze niepieniężnym przesyłano zobowiązanemu 
upomnienie. Tytuły wykonawcze były wystawione na obowiązujących wzorach 
formularzy (TW-1, TW-2) i zawierały informacje określone w art. 27 ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym. W żadnym przypadku nie zastosowano wykonania 
zastępczego.             (akta kontroli str. 265-266) 

W ocenie Powiatowego Inspektora wykonanie zastępcze, w przeciwieństwie do 
grzywny w celu przymuszenia, jest skutecznym środkiem egzekucyjnym. 

(akta kontroli str. 319, 324) 

W sprawie dalszych czynności egzekucyjnych, Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że 
w sprawie ROP.52.11.2017.SM kolejne czynności egzekucyjne wobec 

                                                      
95 Data doręczenia 1.06.2017 r. 
96 Do zakończenia czynności kontrolnych NIK. 
97 Nie doręczono – zwrot korespondencji do nadawcy 27.12.2017 r., z adnotacją: adresat nieobecny/nie podjęto 
w terminie. 
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zobowiązanego po wystawieniu tytułu wykonawczego i wydaniu postanowienia 
o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia nie zostały podjęte. Przyczyną braku 
kontynuacji postępowania było przeoczenie pracownika prowadzącego 
postępowanie egzekucyjne w administracji. (…). W sprawie ROP.52.1.2017.SM po 
wystawieniu tytułu wykonawczego w egzekucji należności pieniężnych i wysłaniu do 
Naczelnika III Urzędu Skarbowego w Szczecinie, doręczonego 15.10.2018 r., 
nie  podejmowano jeszcze dalszych czynności. 

(akta kontroli str. 559, 561) 

W sprawozdaniach rocznych, składanych do Wojewódzkiego Inspektoratu 
w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych, Powiatowy Inspektor 
wykazał, że: w 2015 r. wszczęte zostały dwa postępowania egzekucyjne oraz 
zakończonych dziewięć; w 2016 r. zakończonych zostało siedem; w 2017 r. 
wszczęte zostały dwa oraz zakończonych dziewięć; w 2018 r. (do 30.06) wszczęte 
zostało jedno oraz zakończono trzy. Dane wykazane w sprawozdaniach były 
niezgodne z rejestrem prowadzonych w Inspektoracie postępowań egzekucyjnych. 

(akta kontroli str. 200-208, 262-264) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: w składanych do Wojewódzkiego Inspektora 
sprawozdaniach w tabeli omyłkowo wykazywano również te sprawy, które zostały 
wyegzekwowane po skierowaniu do zobowiązanego upomnienia, a przed 
wystawieniem tytułu wykonawczego i nałożeniu grzywny w celu przymuszenia. 
Te  sprawy zostały zakwalifikowane jako zakończone postępowania egzekucyjne, 
a  nimi nie były, ponieważ wystawienie upomnienia poprzedza wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego (…). 

(akta kontroli str. 346, 349-350) 

W Inspektoracie nie były prowadzone analizy dotyczące skuteczności 
prowadzonych postępowań egzekucyjnych. 

(akta kontroli str. 319, 324) 

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

1. Pomimo obowiązku wynikającego z art. 84 ust. 2 pkt 3 Prawa budowlanego 
w Inspektoracie nie była prowadzona ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych.  

(akta kontroli str. 113-149) 

W myśl art. 84 ust. 2 pkt 3 Prawa budowlanego organy nadzoru budowlanego są 
obowiązane do prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych. Ewidencja ta, stosownie do § 2 rozporządzenia 
w sprawie ewidencji obiektów budowlanych, powinna być prowadzona w formie 
księgi w formacie A-4 wykonanej w sposób trwały. Księga powinna mieć strony 
ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub 
wymianą. 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: obejmując funkcję Powiatowego Inspektora w 2015 r. 
po moim poprzedniku, który przeszedł na emeryturę, byłem przekonany, że rejestr 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych jest 
prowadzony, czego w tamtym okresie nie sprawdziłem. 

(akta kontroli str. 344, 347) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. W sześciu98 przypadkach (z 1599, w których udzielono pozwolenia na 
użytkowanie, przed zakończeniem robót budowlanych), Powiatowy Inspektor nie 
wyegzekwował od inwestorów wywiązania się z nałożonego obowiązku 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych, 
prowadzonych po przystąpieniu do użytkowania obiektu.  
Obowiązki określone w wydanych decyzjach o pozwoleniu na użytkowanie nie 
zostały wyegzekwowane, pomimo że od wyznaczonego terminu na zakończenie 
robót upłynęło od 139 do 1 296 dni.  

(akta kontroli str. 209-216) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że Inspektorat nie podejmował w ww. przypadkach 
działań w celu weryfikacji wykonania przez inwestorów obowiązków nałożonych 
w decyzjach o pozwoleniu na użytkowanie, ani w zakresie wyegzekwowania 
obowiązku zawiadomienia o terminie wykonania określonych robót. Jako powody 
zaniechania działań w tych sprawach wskazał: odejście na emeryturę inspektora 
prowadzącego sprawę ROP.5121.002.086.2015.DH (z 28.01.2015 r.) oraz 
odłożenie weryfikacji wykonania obowiązku do czasu odbioru końcowego inwestycji 
w pięciu przypadkch, realizowanych dwuetapowo (tj. inwestycji związanych 
z przebudową szkoły, budową żłobka, budową: hali sportowej, salonu 
samochodowego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego), za czym – w ocenie 
Powiatowego Inspektora - przemawiały „względy możliwości poświęcenia czasu na 
oględziny jak i względy ekonomiczne”100. 

(akta kontroli str. 337-338, 342-343) 

NIK nie podziela powyższego stanowiska. W decyzjach administracyjnych 
precyzyjnie określono termin wywiązania się z obowiązków przez inwestorów oraz 
poinformowania o powyższym Inspektoratu. Brak reakcji ze strony organu na 
niewywiązywanie się inwestorów z obowiązków, świadczy o braku skutecznego 
nadzoru nad realizacją nakazów określonych w decyzjach. 

3. W 14 (z 24) przypadkach, w których wydano decyzje o nakazie rozbiórki, 
Inspektorat nie podjął skutecznych działań mających na celu wyegzekwowanie 
obowiązków wynikających z decyzji. W przypadku 10 spraw101, w których 
wystawione zostały upomnienia nakazujące inwestorom wykonanie obowiązków 
wynikających z decyzji o nakazie rozbiórki, opóźnienia w podjęciu czynności 
egzekucyjnych wynosiło od 11 do 1 250 dni. W czterech sprawach102 nie podjęto 
żadnych czynności, mimo że upłynęło od 344 do 1 319 dni od dnia wydania decyzji 
administracyjnej.  

(akta kontroli str. 476-558) 

W sprawie braku działań Powiatowy Inspektor wyjaśnił: obowiązki wynikające 
z decyzji organu nadzoru budowlanego są obowiązkiem o charakterze 
niepieniężnym, dlatego też z tych względów organ nadzoru budowlanego podejmuje 
czynności mające na celu dobrowolne wykonanie obowiązku przez adresata decyzji, 
tj. wydaje upomnienie. Grzywna w celu przymuszenia, jak już informowałem, (…) nie 
jest skutecznym środkiem do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym, 

                                                      
98 Sprawy oznaczone symbolami: ROP.5121.002.086.2015.DH, ROP.5121.22.473.2015.LM, ROP.5121.19. 
472.2018.PE.PW, ROP.5121.52.1794.2018.PW, ROP.5121.119.4311.2016.PW, ROP.5121.45. 1530.2018.PW. 
99 Spośród 40 decyzji objetych kontrolą w sprawie pozwolenia użytkowanie obiektów budowlanych. 
100 Sprawy: ROP.5121.22.473.2015.LM, ROP.5121.119.4311.2016.PW, ROP.5121.19.472.2018.PE.PW, 
ROP.5121.45.1530.2018.PW, ROP.5121.52.1794. 2018. PW). 
101 ROP.5160.160.2220.2015.RN, ROP.5160.276.3789.2015.GM, ROP.5160.376.5423.2014.CM, ROP.5142.66. 
5511.2013.GM, ROP.5160.383.4997.2015.KM, ROP.5160.74.1423.2016.DE, ROP.5160.288.4148.2015.RN, 
ROP.5142.36.5345.2014.SaM, ROP.5160.28.452-1.2016.GM, ROP.5160.28.452-2.2016.GM. 
102 ROP.5160.27.598.2013.SK/1, RIN/DD-Sam/7140/175/4553/10/14, RIN.501.44.2271.2017.WT, ROP.5160. 
257.3352.2015/16.DH. 
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gdyż nawet jej uiszczenie (ściągnięcie) nie skutkuje wykonaniem decyzji 
nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części. Ponadto w przypadku 
nieuiszczenia grzywny przez adresata decyzji organ po wydaniu tytułu 
wykonawczego, stosowanego w egzekucji należności pieniężnych i przekazaniu go 
do właściwego urzędu skarbowego, staje się wierzycielem, a nie organem 
egzekucyjnym i ponosi dodatkowe koszty postępowania, pomimo braku wykonania 
nałożonego obowiązku decyzją, która nadal nie jest wykonana. Dodatkowo 
wyjaśniam, że osoba prowadząca postępowania egzekucyjne w Inspektoracie 
wykonuje również szereg innych obowiązków wynikających z zakresu jej czynności 
takich jak: 1) przygotowanie wszelkich sprawozdań związanych z ruchem 
budowlanym dla organów nadrzędnych i urzędów statystycznych; 2) uczestniczenie 
w oględzinach obiektów budowlanych; 3) prowadzenie spraw osobowych w zakresie 
ewidencji czasu pracy, ustalanie i obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego 
pracownikom oraz prowadzenie ewidencji ww. spraw; 4) prowadzenie spraw 
sekretariatu, archiwum, przekazywanie dochodów budżetu państwa i udzielanie 
innych informacji finansowych w czasie nieobecności osób prowadzących te sprawy, 
5) wykonywanie innych czynności służbowych powierzonych przez Powiatowego 
Inspektora. Tym samym wykonywanie innych obowiązków, w tym koniecznych, 
wymagających natychmiastowego działania i niecierpiących zwłoki często odbywa 
się kosztem czynności egzekucyjnych.        

(akta kontroli str. 566) 

Ponadto w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym w sprawie dotyczącej 
samowolnie zamontowanego kominka w lokalu mieszkalnym103, Inspektorat nie 
podjął żadnych działań, pomimo że od wystawienia postanowienia o nałożeniu 
grzywny w celu przymuszenia oraz tytułu wykonawczego (TW-2) upłynęło 
395  dni104. W postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w sprawie dotyczącej 
doprowadzenia części obiektu budowlanego do stanu poprzedniego poprzez 
rozbiórkę ściany wydzielającej łazienkę z kuchni105, tytuł wykonawczy (TW-1) został 
przekazany Naczelnikowi Urzędu Skarbowego dopiero 15.10.2018 r. (w trakcie 
trwających czynności kontrolnych NIK), tj. po upływie 234 dni od daty jego 
wystawienia. Natomiast w postępowaniu w sprawie (dotyczacej doprowadzenia 
przewodów kominowych do właściwego stanu technicznego w budynku 
wielorodzinnym106. Inspektorat nie podejmował czynności sprawdzających od 
31.05.2016 r. Dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. 17.10.2018 r., po 869 dniach 
Inspektorat uzyskał informację o wykonaniu przez właściciela budynku nałożonego 
na niego nakazu. 

(akta kontroli str. 265-266) 

Brak działań w powyższych sprawach Powiatowy Inspektor tłumaczył m.in. 
przeoczeniem pracownika.          (akta kontroli str. 559, 561) 

NIK ocenia zaniechanie działań jako bezczynność organu nadzoru budowlanego. 
Stosownie do art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w razie uchylania się 
zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności 
zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. Ponadto niepodejmowanie 
przez wierzyciela czynności zmierzających do zastosowania środków 
egzekucyjnych w  przypadku uchylania się przez zobowiązanego od wykonania 
ciążących na nim obowiązków może być przyczyną szkody, za którą Skarb Państwa 

                                                      
103 ROP.52.11.2017.SM. 
104 Do zakończenia czynności kontrolnych. 
105 ROP.52.1.2017.SM. 
106 ROP.5141.51.3388.2013/14.KM. 
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lub właściwa jenostka samorządu terytorialnego może ponosić odpowiedzialność 
majątkową. 

4. W trzech (z 40, tj. 7,5%) sprawach dotyczących wstrzymania robót budowalnych 
Inspektorat nie podjął skutecznych działań mających na celu wyegzekwowanie 
obowiązków polegających na: odłączeniu pieca na paliwo stałe od przewodu 
kominowego107, rozbiórce dwukondygnacyjnego budynku gospodarczego108, 
rozbiórce pozostałej części obiektu budowlanego109, a w jednej sprawie110 - 
wywiązania się inwestora z obowiązku do uzupełnienia dokumentacji. Brak reakcji 
ze strony Inspektoratu wynosił od 46 do 1250 dni111. 

(akta kontroli str. 247-256) 

Brak działań w wyżej wymienionych sprawach, Powiatowy Inspektor tłumaczył m.in: 
brakiem czasu, brakiem sygnałów świadczących o kontynuacji robót budowlanych, 
nieobecnością inspektorów nadzoru budowlanego prowadzących sprawy.  

(akta kontroli str. 335-336, 340-341, 346, 349) 

W ocenie NIK brak reakcji ze strony organu nadzoru budowlanego 
na  niewywiązywanie się inwestorów z ciążących na nich obowiązków świadczy 
o  braku skutecznego nadzoru nad realizacją nakazów określonych w decyzjach. 
Zadaniem kierownika jednostki jest zapewnienie sprawności i ciągłości działania 
organu. 

5. W 60 (z 80) objętych badaniem teczkach akt spraw dotyczących wydanych przez 
Powiatowego Inspektora decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz 
postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych brak było metryk sprawy, 
a w pozostałych 20 prowadzone były one w sposób nieczytelny, tj. niekompletny bez 
wymaganych wpisow. Stanowiło to naruszenie obowiązku wynikającego  
z art. 66a § 1-3 kpa.     

     (akta kontroli str. 209-231, 247-256) 

Zgodnie z art. 66a § 1-3 kpa w aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie 
pisemnej lub elektronicznej. W treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, 
które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym 
oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz 
z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub 
elektronicznej określających te czynności. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do 
których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco 
aktualizowana. 
Powiatowy Inspektor wyjaśnił: dla spraw objętych kontrolą nie były zakładane 
metryki sprawy, a dokumenty znajdujące się w aktach nie były numerowane 
z powodu nadmiernej czasochłonności tych czynności. 

(akta kontroli str. 345, 349) 

Celem wprowadzenia metryki administracyjnej, jako obowiązkowej części akt 
administracyjnych, jest zwiększenie transparentności udziału poszczególnych 
urzędników w procesie wydawania rozstrzygnięć w sprawach obywateli oraz 
transparentności uzasadnienia podjęcia takiego, a nie innego rozstrzygnięcia 
w  sprawie.  

                                                      
107 RIN.5160.43.687.2015.WT. 
108 ROP.5160.383.4997.2015.KM. 
109 ROP.5160.394.6736.2017.LM. 
110 ROP.5161.4.3426.2016.RN. 
111 Opóźnienie obliczone od daty ostatniej czynności w sprawie do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK. 
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Sporządzane w Inspektoracie plany kontroli/pracy nie uwzględniały współdziałania 
z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli 
państwowej. Inspektorat posiadał wykaz obiektów tzw. wielkopowierzchniowych, 
o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, nie dysponował 
natomiast bazą danych o wszystkich obiektach budowlanych z obszaru swojego 
działania oraz podlegających kontrolom, które zostały wymienione w art. 62 Prawa 
budowlanego. Wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 84 ust. 2 pkt 3 tej ustawy 
w Inspektoracie nie była prowadzona ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych. Ponadto sposób prowadzenia ewidencji 
przeprowadzanych kontroli oraz wydawanych przez organ decyzji i postanowień, 
w związku nieprowadzeniem metryk spraw i wykazów, uniemożliwiał wiarygodne 
i rzetelne określenie zarówno liczby faktycznie przeprowadzonych czynności 
kontrolnych, jak i wydanych decyzji administracyjnych. W sześciu (tj. 40%)  
z 15 objętych badaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów 
budowalnych, inwestorzy nie wywiązali się z nałożonego obowiązku poinformowania 
o całkowitym zakończeniu prac, a Inspektorat nie podjął działań w celu ich 
wyegzekwowania. Ponadto w trzech (z 40) sprawach dotyczących wstrzymania 
robót budowalnych, Powiatowy Inspektor nie podjął skutecznych działań mających 
na celu wyegzekwowanie obowiązków wynikających z wydanych decyzji, a w jednej 
wywiązania się inwestora z obowiązku  uzupełnienia dokumentacji. Brak reakcji ze 
strony Inspektoratu wynosił od 46 do 1 250 dni. W odniesieniu do 14 (z 24) 
postępowań w sprawie nakazu rozbiórki obiektu oraz dwóch prowadzonych 
postępowań egzekucyjnych stwierdzono bezczynność organu, tj. niepodejmowanie 
działań zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec 
zobowiązanego. Ponadto w jednej sprawie dopiero po upływie dwóch lat (w trakcie 
kontroli NIK) Inspektorat uzyskał od właściciela obiektu informacje o sposobie 
wykonania nałożonego obowiązku. Opóźnienie w podjęciu czynności egzekucyjnych 
wynosiło od 11 do 1 288 dni. Ponadto w 60 (z 80) objętych badaniem teczkach akt 
spraw dotyczących wydanych przez Powiatowego Inspektora decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie obiektu oraz postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych brak 
było metryk sprawy, a w pozostałych 20 prowadzono je w sposób 
nieczytelny/niekompletny. Stwierdzone nieprawidłowości świadczą o braku 
skutecznego nadzoru ze strony Powiatowego Inspektora nad realizacją zadań 
nałożonych na organ nadzoru budowlanego. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na  podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych we właściwej formie i z zachowaniem odpowiedniego 
stopnia szczegółowości. 

2. Sprawdzanie wykonania obowiązków nałożonych przez organ nadzoru 
budowlanego na inwestorów. 

3. Wykorzystywanie środków egzekucyjnych w przypadku uchylania się 
zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków, w szczególności 
dotyczących nakazów rozbiórek obiektów budowlanych. 

4. Rzetelne rejestrowanie skarg i wniosków zgodnie z wymogami obowiązującymi 
organy zespolonej administracji rządowej oraz ich terminowe załatwianie. 

5. Prowadzenie dokumentacji akt spraw z wykorzystaniem metryk spraw. 

OCENA CZĄSTKOWA 

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

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków 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. 

Szczecin,  19  grudnia 2018 r. 
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