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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Goleniowie1,  

ul. Dworcowa 1, 72–100 Goleniów. 

 

Hanna Krugły, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Goleniowie2, 
od 8.02.1999 r. 

 

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

2. Wszczynanie postępowań kontrolnych i egzekucyjnych. 

3. Prowadzenie postępowań kontrolnych i egzekucyjnych. 

 

1 stycznia 2015 r. – 30 czerwca 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. Karol Kośnik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/178/2018 z 10.10.2018 r.  

2. Sylwia Krawczyk, główny specjalista kontroi państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/184/2018 z 23.10.2018 r. 

(akta kontroli str. 1-2, 100-101) 

 

                                                      
1 Dalej: Inspektorat. 
2 Dalej: Powiatowy Inspektor. 
3 Badania kontrolne mogły dotyczyć 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 wykorzystano 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. Mimo wzrostu ogólnych 
wydatków Inspektoratu o ponad 30%, w tym wydatków na wynagrodzenia o 25%, 
nie zwiększono stanu zatrudnienia. Średnia liczba spraw przypadająca na jednego 
pracownika merytorycznego rokrocznie wzrastała. W okresie objętym kontrolą 
Inspektorat systematycznie posiłkował się pracą stażysów i osób zatrudnionych 
w ramach robót publicznych. Mimo trudnej sytuacji finansowej i kadrowej Inspektorat 
osiągał wysoki poziom spraw wszczętych i zakończonych wynoszący od 88% do 
95%. Udział spraw niewszczętych wynosił od 2,6% do 4,3%, a w 2018 r. - 0%. 
W Inspektoracie nie było spraw zaległych.  

Inspektorat rozpatrzył ogółem 132 sprawy stanowiące odwołania, zażalenia i skargi, 
z których ponad 88% załatwił terminowo. Spośród 40 analizowanych spraw 
skargowych w 11 przypadkach (27,5%) nie zachowano obowiązujących terminów na 
ich rozpatrzenie. Organ nadzoru nie zawiadomił również stron o przyczynach zwłoki, 
nie wskazał nowego terminu załatwienia sprawy oraz nie pouczył o prawie do 
wniesienia ponaglenia. Ponadto w sześciu sprawach skargowych (15%) 
rozpatrzenie skargi nie obejmowało pisemnego zawiadomienia o sposobie jej 
załatwienia. Sposób rejestracji skarg i wniosków nie był zgodny z wymogami 
obowiązującymi organy zespolonej administracji rządowej.  

W latach 2015-2018 (do 30.06) Inspektorat przeprowadził 1 156 kontroli, z tego 
odpowiednio: 480 kontroli budów (41,5%), 79 kontroli wyrobów budowalnych (6,8%) 
i 597 kontroli utrzymania obiektów (51,6%). W tym okresie Powiatowy Inspektor 
wydał 325 pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych. W 32 postępowaniach 
(80%) spośród 40 badanych, decyzje w sprawie pozwolenia na użytkowanie zostały 
wydane, mimo że do wniosków o ich wydanie nie dołączono wszystkich 
wymaganych załączników. 

Spośród ogółem 19 decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych, 
wydanych w okresie objętym kontrolą na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1997 Prawo budowlane6, dwie decyzje (10,5%) wydano niezgodnie 
z obowiązującymi zasadami postępowania administracyjnego, tj. nie zawierały one 
oznaczenia strony, stosownie do art. 107 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego7. W trzech przypadkach (15,8%) 
przesunięto termin wykonania rozbiórki w sposób nieuprawniony, bez wydania 
decyzji, o której mowa w art. 154 § 2 Kpa. Również w ramach 17 postępowań 
dotyczących wstrzymania samowolnie prowadzonych robót budowlanych, 
przeprowadzonych na podstawie art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego, 10 decyzji 
(58,8%) wydano z przywołaniem niewłaściwej podstawy prawnej. Powiatowy 
Inspektor także nie dochował terminu na wydanie sześciu decyzji w sprawie 
nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych, 
o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, w przypadkach istotnego 
odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 
pozwolenia na budowę. Wydał je po upływie terminu dwóch miesięcy, po utracie 
ważności postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych (art. 50 ust. 4 Prawa 
budowlanego). 
W dwóch postępowaniach Powiatowy Inspektor nie wydał decyzji zatwierdzających 
projekt budowlany zamienny i udzielających pozwolenia na wznowienie 

                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
6 Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.; dalej: Prawo budowlane. 
7 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.; dalej: Kpa. 
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wstrzymanych robót budowlanych, pomimo upływu terminu i spełnienia przez 
inwestorów wymogów określonych w decyzjach wydanych na podstawie art. 51 ust. 
1 pkt 3 Prawa budowlanego.  

Nieprawidłowości dotyczyły także wydawanych postanowień w ramach 
prowadzonych postępowań w sprawie samowoli budowlanych. Spośród ogółem 23 
postanowień, osiem (34,8%) wydano z naruszeniem prawa, z tego w sześciu 
(w treści postanowienia) nie wskazano na obowiązek wstrzymania prowadzenia 
robót budowlanych, a w dwóch Inspektorat nie uzyskał potwierdzenia ich doręczeń, 
co uniemożliwiło określenie terminu utraty ich ważności.  

W czterech postępowaniach (21,1%) z ogółem 19 prowadzonych, Inspektorat nie 
wszczął egzekucji administracyjnej, pomimo niewykonania rozbiórki obiektów 
budowlanych w wyznaczonym w decyzji terminie. W jednym przypadku Inspektorat 
ograniczył działania do wysłania upomnienia. Powyższe wskazuje na konieczność 
wykorzystywania środków egzekucyjnych przewidzianych w przepisach 
w przypadku uchylania się zobowiązanych od wykonania ciążących na nich 
obowiązków. W postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązków 
o charakterze niepieniężnym środkami tymi są: grzywna w celu przymuszenia oraz 
wykonanie zastępcze. 

W ocenie NIK jedną z głównych przyczyn wystąpienia stwierdzonych 
nieprawidłowości były niedobory kadrowe w Inspektoracie, w tym pracowników 
dysponujących odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Powiatowy Inspektor 
powinien kontynuować działania mające na celu uzyskanie realnego wzmocnienia 
kadrowego, pozwalającego na rzetelną i terminową realizację ustawowych zadań 
Inspektoratu. 

Stwierdzona nieprawidłowość dotycząca braku podstaw formalnych do zatrudnienia 
dwóch pracowników w ramach korpusu służby cywilnej nie miała wpływu na 
zasadniczą działalność Inspektoratu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Adekwatność organizacji oraz zasobów Inspektoratu 
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 Regulamin organizacyjny Inspektoratu, obowiązujący w latach 2015-
2018, uwzględniał zadania nadzoru budowlanego określone w Prawie budowlanym. 
Poza stanowiskiem Powiatowego Inspektora, przewidziano w nim dwa stanowiska 
wieloosobowe: ds. inspekcji, kontroli obowiązkowych i orzecznictwa9 oraz ds. 

                                                      
8 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. 
9 M.in. prowadzenie: kontroli budów i obiektów, kontroli obowiązkowych, postępowań administracyjnych, egzekucyjnych 
i związanych z katastrofą budowlaną (§ 7 regulaminu). 

OBSZAR 
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organizacyjno-administracyjnych10, a także dwa stanowiska jednoosobowe: 
ds. obsługi prawnej11 i ds. księgowo-kadrowych12. 

(akta kontroli str. 14-20) 

W pierwszym kwartale 2015 r. w Inspektoracie zatrudnionych było czterech 
inspektorów nadzoru, w tym Powiatowy Inspektor. W pozostałym okresie 2015 r. 
i  w latach 2016-2018 (do 30.06) – trzech. Inspektorzy posiadali uprawnienia 
budowlane w ograniczonym zakresie13. Zakresy czynności pracowników 
merytorycznych zakładały realizację wszystkich zadań przewidzianych dla 
powiatowych organów nadzoru budowlanego w Prawie budowlanym i w regulaminie 
organizacyjnym Inspektoratu. Wyjątek stanowiło nieobsadzone jednoosobowe 
stanowisko ds. obsługi prawnej. Inspektorat zatrudniał również od dwóch do trzech 
osób na stanowiskach administracyjnych, w tym głównego księgowego oraz 
specjalistę ds. administracji. Według stanu na 31.12.2015 r. w Inspektoracie 
zatrudnionych było ogółem sześć osób, w latach 2016-2017 pięć osób, na 
30.06.2018 r. sześć osób.  

(akta kontroli str. 14-28, 33-36, 58-60) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że od początku istnienia jednostki nie zatrudniał i nie 
zatrudnia osoby ds. obsługi prawnej z powodu braku środków finansowych. 

(akta kontroli str. 229-230) 

Ponadto na podstawie umowy zlecenia Inspektorat zatrudnił jednorazowo w 2017 r. 
(5.07-12.07) osobę do prac informatycznych oraz na podstawie umowy o dzieło 
(2.11-12.12) osobę do prac archiwalnych. 

(akta kontroli str. 60, 154-157) 

W ramach umów o zorganizowanie stażu zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Goleniowie14 w Inspektoracie pracowali stażyści: jeden w 2015 r. (16.03-15.06), 
trzech w 2016 r. (2.03-1.09, 20.04-19.10, 16.06-15.12), dwóch w 2017 r. (6.02-5.08, 
18.05-17.11). W ramach umów o zorganizowanie i finansowanie robót publicznych 
zawartych z Urzędem Pracy, Inspektorat zatrudniał również jednego pracownika 
administracyjno-biurowego (10.08-9.11.2017 r., 13.11.2017 r. - 12.05.2018 r., od 
15.05.2018 r.15). Wydatki związane ze świadczeniem pracy przez ww. osoby (staż 
i roboty publiczne) pokrywał Urząd Pracy.  

(akta kontroli str. 158-181) 

W sprawie stanu zatrudnienia Powiatowy Inspektor wyjaśnił: w 2015 r. jedna osoba 
(od 2006 r. na ½ etatu inspektora) przeszła na emeryturę. Osoba ta była technikiem 
budowlanym i dysponowała uprawnieniami budowlanymi. W 2016 r. przyjęta została 
jedna osoba na podstawie ww. umowy ze Starostą. Pracownik ten nie posiada 
uprawnień budowlanych, wykonuje czynności, które ich nie wymagają, m.in. 
prowadzi rejestry. Wnioskowałam (…) o osobę z uprawnieniami. Na bieżąco 
sprawdzam oferty Powiatowego Urzędu Pracy, ale nie było osób z uprawnieniami. 

                                                      
10 M.in. prowadzenie kancelarii ogólnej, rejestrów i archiwum, sprawozdawczości budowlanej Głównego Urzędu 
Statystycznego (§ 9 regulaminu). 
11 M.in. sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie projektów aktów prawnych, umów i porozumień, zastępstwo prawne 
i procesowe przed sądami i innymi organami orzekającymi (§ 8 regulaminu). 
12 M.in. prowadzenie sprawozdawczości finansowej oraz spraw związanych z finansowaniem i kadrami Inspektoratu 
(§ 10 regulaminu). 
13 W tym: 1) technik architektury posiadający przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji 
kierownika budowy i robót w specjalności architektonicznej; 2) i 3) technik budowlany posiadający przygotowanie 
zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlnej. 
Uprawnienia budowlane posiadał również jeden pracownik, który w kwietniu 2015 r. odszedł na emeryturę. 
14 Dalej: Urząd Pracy. 
15 Okres zatrudnienia określony w umowie – do 16.02.2019 r. 
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Stąd zatrudniłam osobę wspomagającą. Od lipca 2018 r. jedna osoba pozostaje na 
zwolnieniu lekarskim. Aktualnie uprawnieniami budowlanymi, oprócz mnie, 
dysponuje jedna osoba (inspektor). Pozostali pracownicy nie mają wykształcenia 
budowlanego i pomimo moich propozycji, nie chciały się szkolić, aby uzyskać 
uprawnienia budowlane. 

(akta kontroli str. 30) 

Plany zatrudnienia w Inspektoracie (będące częścią zestawienia tabelarycznego 
w załączniku do wytycznych i założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu 
Goleniowskiego w latach 2015-2018) dotyczyły etatów wszystkich pracowników 
Inspektoratu, bez wyodrębnienia etatów pracowników merytorycznych.  
Planowana liczba etatów w latach 2015-2018 wynosiła odpowiednio: 5,69, 5,02, 
4,75, 6,5 (w tym pełnozatrudnieni w roku 2015, 2016 i 2017 – cztery etaty, w 2018 r. 
– sześć etatów). Wykonanie w 2015 r. (na 31.12) wyniosło 4,5 etatu (sześć osób)16, 
w latach 2016-2017 (na 31.12) wyniosło 4,5 etatu (pięć osób) i na 30.06.2018 r. – 
pięć etatów (sześć osób). Różnica między planowaną liczbą etatów i wykonaniem 
wynosiła od 0,25 do 1,5 etatu17. 
Stan zatrudnienia pracowników merytorycznych w latach 2015-2017 (na 31.12) i na 
30.06.2018 r. nie ulegał zmianom i wynosił trzy osoby (i etaty). Wszyscy trzej 
pracownicy merytoryczni zajmowali się sprawami orzecznictwa administracyjnego 
i orzecznictwa nadzoru budowlanego, a dwóch z nich sprawami kontroli obiektów 
budowlanych i robót budowlanych, kontroli wyrobów budowlanych oraz skargami 
i wnioskami.  

(akta kontroli str. 60, 185-208) 

W sprawie planowania zatrudnienia Powiatowy Inspektor wyjaśnił: nie ma 
wytycznych, ani procedur dotyczących sporządzania rocznych planów zatrudnienia. 
Nie były wykonywane plany zatrudnienia w formie pisemnej. Nie dokonywałam 
analiz zatrudnienia, bo uważałam, że nie było takiej potrzeby dla pięciu osób 
zatrudnionych. Na bieżąco nadzoruję pracę każdego pracownika.  

(akta kontroli str. 29-30) 

Powiatowy Inspektor informował Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Szczecinie18 o niewystarczającej liczbie pracowników: 

 pismem z 17.03.2014 r., w którym wskazał m.in. że niezbędna byłaby jedna 
dodatkowa osoba, która zajmowałaby się składaniem powiadomień do 
prokuratury (w tym formułowaniem wniosków, przygotowywaniem akt, 
uczestniczeniem w przesłuchaniach, opracowywaniem technicznych orzeczeń); 

 pismem z 5.02.2015 r., w którym – w odpowiedzi na prośbę o podanie 
wysokości środków finansowych i liczby etatów niezbędnych do właściwego 
funkcjonowania Inspektoratu i wypełniania wszystkich zadań ustawowych – 
określił, że wysokość środków finansowych powinna wynosić 420 tys. zł, 
a liczba etatów – siedem. 

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: w 2014 r. razem z 10 powiatowymi inspektorami 
wystosowaliśmy do Inspektora Wojewódzkiego pismo w sprawie zbyt małych 
środków finansowych na działalność inspektoratów. W odpowiedzi Inspektorat 
otrzymał od Wojewody Zachodniopomorskiego19 dofinansowanie w wysokości 

                                                      
16 W pierwszym kwartale 2015 r. – 5,5 etatu (siedem osób). 
17 W 2015 r – 1,19 etatu, w 2016 r. – 0,52 etatu, w 2017 r. – 0,25 etatu, w 2018 r. – 1,5 etatu. 
18 Dalej: Inspektor Wojewódzki. 
19 Dalej: Wojewoda. 
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25 tys. zł. Podpisałam ze Starostą Goleniowskim umowę odnośnie zatrudnienia 
osób, którym wynagrodzenie wypłacał Starosta20. 

(akta kontroli str. 29-30, 141-147) 

W 2014 r. Inspektorat przeprowadził ogółem 1 467 spraw, w tym na jednego 
pracownika/kontrolera (w etatach i osobach) przypadało odpowiednio 419 i 367 
spraw. W 2015 r. Inspektorat prowadził 1 337 spraw i średnia na jednego 
pracownika wynosiła 446 spraw21. W 2016 r.  prowadzono 1 408 spraw i średnia na 
pracownika wynosiła 469. W 2017 r. prowadzono 1 407 spraw (469/pracownika). 
W porównaniu do 2014 r. liczba spraw załatwianych w Inspektoracie zmalała o 8,9% 
w 2015 r., 4% w 2016 r. i 4,1% w 2017 r. Natomiast średnia spraw przypadająca na 
pracownika wzrosła odpowiednio o 21,5%, 28% i 27,9%. 
W 2018 r. (do 30.06) w Inspektoracie przeprowadzono 770 spraw (co stanowiło 
52,5% ogólnej liczby spraw z 2014 r.) i średnia wyniosła 257 spraw.  
Udział spraw wszczętych i zakończonych w ww. latach (2014-2018) wynosił 
odpowiednio: 91,7%, 90,2%, 95%, 88,8% i 92,9%. Udział spraw wszczętych 
i niezakończonych wynosił: 4,6%, 5,5%, 2,4%, 7,8% i 7,1%. Udział spraw 
niewszczętych wynosił: 3,7%, 4,3%, 2,6%, 3,3% i 0%. W Inspektoracie nie było 
spraw zaległych. 

(akta kontroli str. 103-104, 237-238) 

Ponadto Powiatowy Inspektor wyjaśnił: na bieżąco wyznaczam pracownikom 
obowiązki, których realizację nadzoruję. Uznałam, że nie było potrzeby 
wykonywania formalnych analiz czasu wykorzystywanego na tzw. czynności 
niekontrolne, dla czterech pracowników merytorycznych. 

(akta kontroli str. 30) 

W 2014 r. Inspektorat przeprowadził ogółem 420 kontroli, w tym na jednego 
pracownika/kontrolera (w etatach i osobach) przypadało odpowiednio 120 i 105 
kontroli. W 2015 r. Inspektorat prowadził 270 kontroli i średnia na jednego 
pracownika wynosiła 90 kontroli22. W 2016 r. prowadzono 338 kontroli 
(113/pracownika), w 2017 r. - 351 kontroli (117/pracownika). W ramach ogólnej 
liczby kontroli w danym roku udział kontroli planowych wynosił w poszczególnych 
latach odpowiednio 39,3%, 48,1%, 46,4% i 52,4%. Udział kontroli podjętych 
w wyniku interwencji i zgłoszeń osób trzecich wynosił 51,7%, 48,1%, 47% i 43,6%, 
a w wyniku zgłoszeń urzędów i innych organów – 9%, 3,7%, 6,5% i 4%. 
W porównaniu do 2014 r. ogólna liczba kontroli załatwianych w Inspektoracie 
zmalała o 35,7% w 2015 r., 19,5% w 2016 r. i 53,1% w 2017 r.  
W 2018 r. (do 30.06) w Inspektoracie przeprowadzono 197 kontroli (co stanowiło 
46,9% ogólnej liczby kontroli z 2014 r.) i średnia na pracownika wyniosła 66 kontroli. 
Udział kontroli planowych w tym okresie wynosił 45,2%, a kontroli interwencyjnych 
54,8% (w tym w wyniku zgłoszeń urzędów/organów – 4%). 

(akta kontroli str. 102, 239) 

W sprawie analiz efektywności pracy Powiatowy Inspektor wyjaśnił: analiz wniosków 
z wykonanych kontroli, analiz ryzyka i analiz skarg dokonuję na bieżąco. Znam 
wszystkie sprawy w Inspektoracie, analizuję je i przydzielam poszczególnym 
pracownikom do realizacji. Wskazuję, co należy wykonać i czy ewentualnie w trybie 
natychmiastowym. W Inspektoracie nie wykonywano analiz pisemnych, ponieważ 
nie dysponuję potrzebnym dodatkowym czasem, ani osobami, które mogłyby 
przeprowadzić takie analizy bez wpływu na inne obowiązki w pracy. Wszystkie plany 

                                                      
20 W imeniu Starosty Goleniowskiego umowę zawarł Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie. 
21 W latach 2015-2018 liczba etatów była równa z liczbą osób. 
22 W latach 2015-2018 liczba etatów była równa z liczbą osób. 
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pracy przekazałam Staroście Goleniowskiemu, który przyjął je bez uwag. Nie 
uzgadniałam planów z innymi organami. 

(akta kontroli str. 29) 

Zgodnie z regulminem organizacyjnym Inspektoratu wyposażenie stanowisk pracy 
w niezbędne materiały oraz sprzęt zapewniał Powiatowy Inspektor (§ 21). 

W ewidencji księgowej Inspektoratu na koncie 011 (środki trwałe) ujęta była ich 
wartość wynosząca łącznie 64 312 zł (w tym jeden samochód osobowy23, pięć 
zestawów komputerowych i jedna kopiarka), na koncie 013 (pozostałe środki trwałe) 
ujęto aktywa w wysokości 31 803 zł (w tym m.in. cztery drukarki, dwie niszczarki, 
trzy laptopy, jeden skaner, jeden aparat cyfrowy i cztery telefony). Na koncie 020 
(wartości niematerialne i prawne) ujęto kwotę aktywów w wysokości 3 369 zł. 

(akta kontroli str. 118-123, 184, 245) 

W sprawie wyposażenia pracowników merytorycznych oraz problemów, które mogą 
ograniczać realizację zadań Inspektoratu Powiatowy Inspektor wyjaśnił: każdy 
merytoryczny pracownik ma przydzielony stacjonarny komputer (z programami 
Windows Office i Excel), podłączony do drukarki. Na początku 2015 r. otrzymaliśmy 
od Wojewody środki finansowe, za które kupiłam używaną kserokopiarkę/drukarkę 
(tzw. kombajn), jej cena wyniosła 6 190 zł. Inspektorat jest wyposażony w cyfrowy 
aparat fotograficzny, taśmy miernicze (10 i 15 m), telefon stacjonarny, ubrania na 
budowę (kaski, gumowce, buty robocze, kamizelki odblaskowe, kurtki chroniące 
przed wiatrem i deszczem, rękawice ochronne) oraz laptop z przenośną drukarką, 
z których mogą korzystać inspektorzy PINB. Od 2006 r. jest samochód służbowy 
Skoda Fabia – oprócz mnie jeszcze dwie osoby mają wymagane psychotesty, 
potrzebne do kierowania samochodem służbowym. Nie było potrzeby stosowania 
systemu rekompensowania za wykorzystywanie własnych środków transportu do 
realizacji zadań służbowych. Od 1999 r. na wyposażeniu Powiatowego Inspektora 
jest telefon komórkowy. W mojej ocenie potrzebna jest wymiana komputerów na 
nowsze (…) (obecnie są dwa różne programy Windows XP 8 i 1024). Występowałam 
też o nowy samochód, najodpowiedniejszy byłby terenowy. Potrzebna jest również 
kamera cyfrowa do rejestracji przebiegu oględzin oraz zapisu stanu obiektów 
budowlanych. Od 1999 r. siedziba PINB mieściła się w budynku Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie. Od 2015 r. do chwili obecnej dysponujemy dwoma 
pokojami na drugim piętrze i jednym pokojem na trzecim. Pomieszczenia 
użytkujemy bez opłat za najem, na podstawie umowy użyczenia. Inspektorat ponosi 
opłaty za media (energia elektryczna, woda, ścieki, ogrzewanie, wywóz śmieci, 
łącze internetowe i telefoniczne) i za sprzątanie. Opłaty są zmienne, jak dla reszty 
budynku Starostwa. Meble przenośne są własnością PINB, natomiast wbudowane 
szafy – Starostwa. Remonty pomieszczeń wykonywane są na koszt Inspektoratu. 
Zwolnienie z opłat za media, pozwoliłoby wykorzystać te środki finansowe na zakup 
znaczków pocztowych. Konieczna jest też wymiana samochodu służbowego na 
nowy. 

(akta kontroli str. 30-31, 246) 

Do projektu budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2018 Powiatowy Inspektor 
zgłosił potrzeby finansowe Inspektoratu, tj. planowaną kwotę wydatków w wysokości 
600,9 tys. zł, w tym wydatki majątkowe – 84,5 tys. zł (z tego: na samochód osobowy 
– 70,0 tys. zł, na zestaw komputerowy i kserokopiarkę – 14,5 tys. zł). 

(akta kontroli str. 182-183, 202-208) 

                                                      
23 Rok produkcji – 2006. 
24 Edytor tekstu Microsoft Word 2007, 2010 i 2013. 
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1.1.3 W okresie objętym kontrolą wydatki na wynagrodzenia pracowników 
Inspektoratu wynosiły: w 2015 r. – 223,1 tys. zł, w 2016 r. – 248,1 tys. zł (wzrost 
o 11,2%), w 2017 r. – 279,1 tys. zł (wzrost o 12,5%, a w porównaniu do 2015 r. 
o 25,1%), do 30.06.2018 r. – 135,4 tys. zł (co stanowiło 48,5% wydatków 
poniesionych w 2017 r).  
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracowników wynosiło: 2 763 zł 
w 2015 r., 3 263 zł w 2016 r., 3 287 zł w 2017 r., 3 139 zł w I półroczu 2018 r. 
Przeciętne wynagrodzenie pracowników merytorycznych wynosiło odpowiednio 
2 649 zł, 3 490 zł, 3 421 zł i 2 798 zł; pracowników administracyjnych25 – 1 375 zł, 
1 809 zł, 1 839 zł i 1 720 zł; kierownictwa jednostki – 4 620 zł, 5 490 zł, 5 780 zł 
i 5 619 zł.  

(akta kontroli str. 60, 209, 213, 217, 221, 240) 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego26 przeciętne wynagrodzenie  
w czwartym kwartale 2015 r. wynosiło 4 065,5 zł, w czwartym kwartale 2016 r. – 
4 217,2 zł, w czwartym kwartale 2017 r. – 4 514,8 zł, w drugim kwartale 2018 r. –   
4 521,1 zł. 
Przeciętne wynagrodzenia w Inspektoracie w porównaniu: 2016 r. do 2015 r. 
wzrosły o 18,1%; 2017 r. do 2016 r. wzrosły o 0,7%; I półrocza 2018 r. do 2017 r. 
zmalały o 4,5%. Przeciętne wynagrodzenia pracowników merytorycznych 
w porównaniu: 2016 r. do 2015 r. wzrosły o 31,8%; 2017 r. do 2016 r. zmalały o 2%; 
I półrocza 2018 r. do 2017 r. zmalały o 18,2%27; pracowników administracyjnych 
w porównaniu: 2016 r. do 2015 r. wzrosły o 31,6%; 2017 r. do 2016 r. wzrosły 
o 1,6%; I półrocza 2018 r. do 2017 r. zmalały o 6,4%; kierownictwa jednostki 
w porównaniu: 2016 r. do 2015 r. wzrosły o 18,8%; 2017 r. do 2016 r. wzrosły 
o 5,3%; I półrocza 2018 r. do 2017 r. zmalały o 2,8%. 

(akta kontroli str. 60) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: wysokość zarobków pracowników merytorycznych 
PINB jest zdecydowania za niska. Inżynierowie budownictwa oświadczają, że nie są 
zainteresowani pracą w Inspektoracie, przede wszystkim na niekonkurencyjną 
wysokość zarobków. Nie ma osób z wymaganymi kwalifikacjami, chętnych do pracy 
w Inspektoracie, za obecne wynagrodzenie. 

(akta kontroli str. 31) 

W sprawozdaniach budżetowych Rb-28S z lat 2015-2018 (do 30.06) Inspektorat 
wykazał wydatki (łącznie 345,6 tys. zł) na wynagrodzenia zaklasyfikowane do 
paragrafu 4020 (wydatki na wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej). 
W ramach służby cywilnej w Inspektoracie pracowali: jeden inspektor nadzoru 
budowlanego, główna księgowa i operator urządzeń przygotowania danych. 

(akta kontroli str. 209, 213, 217, 221, 236) 

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 
2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji 
zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do 
ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych 
świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej28, w powiatowych 
inspektoratach nadzoru budowlanego pracownikami korpusu służby cywilnej mogą 
być obsadzone stanowiska inspektorów i ekspertów nadzoru budowlanego oraz 
zastępcy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. 

                                                      
25 Wynagrodzenie za pół etatu. 
26 Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia: 9 sierpnia 2018 r., 9  lutego 2018 r., 9  lutego 2017 r., 
9 lutego 2016 r.  
27 Wynagrodzenia w I półroczu były niższe od wynagrodzeń obejmujących II półrocze. 
28 Dz. U. z 2018 r. poz. 807 j.t.; dalej: rozporządzenie w sprawie stanowisk urzędników służby cywilnej. 
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1.2 Środki finansowe na funkcjonowanie Inspektoratu 

Jedynym źródłem finansowania działalności Inspektoratu był budżet państwa. 
W latach 2014-2018 wydatkowane środki wynosiły: w 2014 r. – 291,7 tys. zł, 
w 2015 r. – 304,8 tys. zł (w porównaniu do roku poprzedniego - wzrost o 4,5%), 
w 2016 r. – 357,4 tys. zł (wzrost o 17,3%), w 2017 r. – 397,0 tys. zł (wzrost o 11,1%, 
a w porównniu do 2014 r. o 36,1%), w 2018 r. (do 30.06) – 194,2 tys. zł 
(co stanowiło 48,9% wydatków poniesionych w 2017 r.). 
Powiatowy Inspektor siedmiokrotnie występował do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Szczecinie29 o przyznanie dodatkowych środków: 
w 2014 r. – raz (2,0 tys. zł), w 2015 r. – dwa razy (20,9 tys. zł), w 2017 r. – trzy 
razy (25,1 tys. zł), w 2018 r. – raz (1,8 tys. zł). Wnioskowane i otrzymane kwoty 
wyniosły łącznie 49,8 tys. zł. Dofinansowanie pochodziło z budżetu Państwa 
(ze środków Wojewody). 

(akta kontroli str. 61-62) 

W okresie objętym kontrolą Inspektorat współpracował z Urzędem Pracy, który 
pokrywał wydatki związane ze świadczeniem pracy w ramach robót publicznych 
i stażu, co zostało opisane w pkt 1.1.1-1.1.2 wystąpienia pokontrolnego. 

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

1. W okresie objętym kontolą w ramach służby cywilnej w Inspektoracie pracowały 
dwie osoby (główna księgowa i operator urządzeń przygotowania danych), z którymi 
Powiatowy Inspektor zawarł umowy o pracę na podstawie ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o służbie cywilnej30 wbrew obowiązującym przepisom 
wykonawczym do tej ustawy. 
Rozporządzenie w sprawie stanowisk urzędników służby cywilnej określa 
stanowiska, grupy stanowisk i wymagane kwalifikacje dla pracowników korpusu 
służby cywilnej31. W powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego 
pracownikami służby cywilnej mogą być wyłącznie: inspektorzy32 i eksperci nadzoru 
budowlanego oraz zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. 

Wskutek braku formalnych podstaw do zakwalifikowania ww. dwóch pracowników 
do korpusu służby cywilnej ich wynagrodzenia (łącznie 175,1 tys. zł) nieprawidłowo, 
tj. w sposób nieuprawniony ujmowano w sprawozdaniach budżetowych Rb-28S33 
w paragrafie 4020 (wydatki na wynagrodzenia pracowników korpusu służby 
cywilnej). 

(akta kontroli str. 209, 213, 217, 221, 232-236) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: niedopatrzenie to wynikało stąd, że w przeszłości 
w PINB zatrudnionych było kilka głównych księgowych (jedna przeszła na 
emeryturę, jedna wyjechała zagranicę, jedna przeszła na urlop wychowawczy na 
cztery lata, jedna była na zastępstwo). Osoby, które zatrudniłam na tym stanowisku 
nie pracowały wcześniej w jednostkach budżetowych i nie miały takiego 
doświadczenia. Musiały się wszystkiego uczyć, przychodziły z sektora prywatnego. 

                                                      
29 Dalej: Wojewódzki Inspektorat. 
30 Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 j.t.; dalej: ustawa o służbie cywilnej.  
31 W tabeli nr IV („Tabela grup stanowisk urzędniczych, wykazów stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacji 
zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych w komendach, inspektoratach 
i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji 
i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży”) w pkt XIII („Powiatowe inspektoraty 
nadzoru budowlanego”). 
32 Młodszy inspektor nadzoru budowlanego, inspektor nadzoru budowlanego oraz starszy inspektor nadzoru 
budowlanego. 
33 W sprawozdaniu za rok 2015 – 43,9 tys. zł; za rok 2016 – 53,3 tys. zł; za rok 2017 – 54,0 tys. zł;  za I półrocze 2018 r. 
– 23,8 tys. zł. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Dokonamy stosownej zmiany w najbliższym roku (2019). Zostanie to 
uporządkowane, przekwalifikowane. Uważam, że rozporządzenie wykonawcze 
powinno być zmienione i rozszerzone o stanowiska administracyjne. Łatwiej jest 
zatrudnić osoby wykształcone bez uprawnień budowalnych, niż inspektorów 
z uprawnieniami. Problemem są niskie wynagrodzenia w PINB. One w zasadzie 
decydują o wyborze pracodawcy. 

(akta kontroli str. 230) 

W latach 2015-2018 (do 30.06) zasoby kadrowe i finansowe Inspektoratu były 
nieadekwatne do liczby i rodzaju załatwianych spraw. Mimo wzrostu ogólnych 
wydatków Inspektoratu o ponad 30%, w tym wydatków na wynagrodzenia o 25%, 
nie zwiększono stanu zatrudnienia. Średnia spraw przypadająca na jednego 
pracownika merytorycznego rokrocznie wzrastała, w tym w latach 2016-2017 
o ponad 27%. W okresie objętym kontrolą Inspektorat posiłkował się pracą stażysów 
i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Przeciętne wynagrodzenia 
pracowników merytorycznych (z wyjątkiem stanowiska kierowniczego), 
w odniesieniu do wymagań stawianych na danym stanowisku pracy, niekorzystnie 
odbiegały od przeciętnych wynagrodzeń rynkowych. Powiatowy Inspektor 
informował pisemnie jednostkę nadrzędną o niewystarczającej liczbie pracowników 
w roku 2014 i 2015. W latach 2016-2018 (do 30.06) nie informował o problemach 
w działalności wynikających z braku etatów lub niskiego poziomu zarobków. Mimo 
trudnej sytuacji finansowej i kadrowej Inspektorat osiągał wysoki poziom spraw 
wszczętych i zakończonych wynoszący od 88% do 95%. Udział spraw 
niewszczętych wynosił od 2,6% do 4,3%, a w 2018 r. - 0%. W Inspektoracie nie było 
spraw zaległych. W porównaniu do 2014 r. ogólna liczba kontroli załatwianych 
w Inspektoracie w latach 2015-2017 zmalała od 16,4% do 35,7%. Natomiast 
kontrole przeprowadzone w I półroczu 2018 r. stanowiły 53,1% ogólnej liczby 
kontroli z 2014 r. Udział kontroli planowych (w liczbie kontroli ogółem) wynosił od 
39,3% do 52,4%, kontroli podjętych w wyniku interwencji i zgłoszeń osób trzecich – 
od 43,6% do 51,7%, podjętych w wyniku zgłoszeń urzędów i innych organów – od 
3,7% do 9%. W Inspektoracie nie sporządzano udokumentowanych analiz 
dotyczących poziomu zatrudnienia czy efektywności pracy. Stwierdzona 
nieprawidłowość dotycząca braku formalnych podstaw do zatrudnienia dwóch 
pracowników w ramach korpusu służby cywilnej nie miała wpływu na zasadniczą 
działalność Inspektoratu. 

2. Postępowanie po uzyskaniu informacji 
o nieprawidłowościach 

2.1. Skargi dotyczące zgłoszeń o nieprawidłowościach 
w Inspektoracie 

Skargi i wnioski wpływające do Inspektoratu kwalifikowano i rejestrowano według 
„Jednolitego rzeczowego wykazu akt Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Goleniowie”34, zgodnie z którym „Interwencje w zakresie naruszenia 
przepisów prawa budowlanego”, w tym skargi, wnioski i interwencje społeczne, 
należało oznaczać symbolem 501 – w ramach symbolu 50 „Zagadnienia ogólne 
w zakresie realizacji nadzoru budowlanego” w części piątej „Nadzór budowlany”.  
Kwalifikowanie wpływających skarg i wniosków nie było dokonywane według 
„Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej 
w województwie i urzędów obsługujących te organy”, stanowiącego załącznik nr 5 
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

                                                      
34 Spis klas pierwszego i drugiego rzędu (z 10.12.2012 r.). 
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instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych35.  
Czynności kancelaryjne oraz ich dokumentowanie wykonywano w Inspektoracie 
w systemie tradycyjnym (w postaci nieelektronicznej). Całość dokumentacji 
gromadzono i przechowywano w teczkach aktowych. 

(akta kontroli str. 105-109, 113-117, 124-136) 

W Inspektoracie nie wyodrębniono komórki organizacyjnej lub stanowisk do spraw 
rozpatrywania skarg i wniosków. Zadania w tym zakresie, oprócz innych spraw, 
realizowało dwóch (z trzech) pracowników merytorycznych Inspektoratu.  
Powiatowy Inspektor wyjaśnił: (…) odpowiadam za załatwianie skarg i wniosków. 
Czasami wyznaczam innego pracownika do załatwiania pojedynczej skargi 
i udzielenia na nią odpowiedzi, na podstawie upoważnienia. 

(akta kontroli str. 31, 118-123) 

W latach 2015-2018 (do 30.06) do Inspektoratu wniesiono ogółem 132 sprawy 
stanowiące odwołania, zażalenia i skargi, z tego: 28 odwołań do Wojewódzkiego 
Inspektora, w tym 16 (57%) zasadnych; 20 zażaleń, w tym 10 (50%) zasadnych; 84 
skargi (nie było skarg zasadnych).  
Wniesione skargi (84) Inspektorat rozpatrzył w następujących terminach: do 
miesiąca (licząc od dnia zarejestrowania wpływu sprawy) 74 skargi (tj. 88,1% 
wszystkich skarg); od jednego do dwóch miesięcy - sześć skarg (7,1%); od dwóch 
do sześciu miesięcy – cztery skargi (4,8%). 

(akta kontroli str. 110-111) 

Badaniem objęto 40 spraw (tj. 30,3% ze 132) rozpatrywanych w Inspektoracie 
w okresie objętym kontrolą, w tym jedną skargę, która mogła dotyczyć zagrożenia 
życia i zdrowia. Analiza tej skargi potwierdziła możliwość wystąpienia takiego 
zagrożenia, ponieważ dotyczyła użytkowania instalacji gazowej propan-butan 
w pomieszczeniu kuchennym budynku wielorodzinnego, mimo braku dokumentów 
potwierdzających dokonanie przeglądu kominiarskiego i badania szczelności 
instalacji podłączenia butli gazowej do kuchni. Podjęte przez Inspektorat czynności 
doprowdziły do odłączenia butli gazowej od kuchni. 

Z badanych 40 spraw 27 dotyczyło zażaleń i odwołań36, z których 10 wpłynęło 
bezpośrednio do Inspektoratu, 13 z jednostki nadrzędnej i cztery od innego 
organu37. Sprawy te dotyczyły postępowań administracyjnych już prowadzonych 
przez Inspektorat i nie wymagały wszczęcia czynności weryfikacyjnych i podjęcia 
kontroli. Pozostałe 13 spraw stanowiło typowe skargi i w wyniku ich złożenia 
wszczęto czynności weryfikacyjne i kontrolne.  
Inspektorat wszczynał kontrole po upływie od 10 do 215 dni38 od dnia wpływu skargi 
i podejmował czynności wobec właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych. Na 
terminy wszczynania kontroli wpływ miały m.in.: konieczność zebrania dokumentacji 
od innych organów lub podmiotów, przygotowanie niezbędnych opinii i ekspertyz 
technicznych. W badanej próbie nie stwierdzono przypadku nieuzasadnionej zwłoki 
we wszczynaniu kontroli. Nie stwierdzono również konieczności podejmowania 
i prowadzenia czynności egzekucyjnych.  

                                                      
35 Dz. U. Nr 14 poz. 67, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej. 
36 Skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia 
postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być uwzględnione, 
stosownie do art. 235 § 1 Kpa. 
37 Tj. z: Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie, 
ze Starostwa Powiatowego w Goleniowie, Gminy Nowogard. 
38 Sprawa PINB.070.88.20.2016.HK (pozycja 12 zestawienia tabelarycznego sporządzonego przez kontrolera NIK) – 
prokurent strony zawnioskował o rozważenie możliwości odstąpienia od czynności kontrolnych (w związku 
z wyznaczeniem przez Inspektorat terminu oględzin) – do czasu rozpoznania skargi przez sąd (skargę wniesiono do 
sądu na decyzję Wojewódzkiego Inspektora). 
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Badane sprawy (odwołania, zażalenia i skargi) były rozpatrywane w terminach od 
jednego do 103 dni od dnia wpływu, w tym 10 spraw rozpatrzono w terminie powyżej 
miesiąca, a jedną sprawę (skargę od radnej) w terminie przekraczającym 14 dni. 
W 11 ww. sprawach (27,5% badanej próby) organ nie zawiadomił stron 
o przyczynach zwłoki, nie wskazał nowego terminu załatwienia sprawy oraz nie 
pouczył o prawie do wniesienia ponaglenia. W sześciu badanych sprawach 
skargowych (15% badanej próby) załatwienie skargi nie obejmowało pisemnego 
zawiadomienia o sposobie jej załatwienia. 

(akta kontroli str. 105-109, 113-117) 

Jedna z badanych skarg była skargą anonimową39. Inspektorat podjął czynności40, 
mimo że § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków41 stanowi, że 
skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego 
pozostawia się bez rozpoznania. 
Powiatowy Inspektor wyjaśnił: (…) każda z nich może zagrażać życiu lub zdrowiu, 
czy bezpieczeństwu mienia, stąd na miejscu oceniam sytuację. Jeśli jakaś sprawa 
nie należy do moich obowiązków (skarga może być niejasno sformułowana) to 
dopiero będąc w terenie mogę naocznie, wizualnie ocenić skalę problemu sprawy. 
Uważam, że nie należy bagatelizować żadnych anonimów. Potwierdza to moje 
wieloletnie doświadczenie pełnione w nadzorze budowlanym. Analizuję anonimowe 
skargi również dla spokoju sumienia. Podam przykład: była sprawa, która nie 
dotyczyła mojego zakresu działań, a dotyczyła jednego z urzędów gmin, i wówczas 
przekazałam sprawę oficjalnie do rozpatrzenia, z załączonym anonimem, 
protokołem z oględzin i materiałem fotograficznym. Zdarzają się też anonimy 
telefoniczne i mailowe, które na bieżąco weryfikuję. Organ nadzoru niejednokrotnie 
korzysta też z pomocy Prokuratury, Policji, Straży pożarnej i Sanepidu.  
Powiatowy Inspektor oświadczył, że korzysta z pomocy innych jednostek w związku 
z rozpoznawaniem sprawy i gromadzeniem materiałów dowodowych 
w prowadzonych postępowaniach (m.in. z ksiąg wieczystych ustalając stan prawny 
nieruchomości, powiatowej ewidencji gruntów i budynkow, powiatowego zasobu 
geodezyjnego). 

(akta kontroli str. 105-109, 228-229, 244, 254-264) 

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

1. Badanie terminowości załatwiania skarg i wniosków wykazało, że w 1042 
sprawach (25% z analizowanej próby 40 spraw) termin ten wynosił od 35 do 103 dni 
i przekroczył termin określony w art. 237 § 1 Kpa, tj. nie załatwiono skargi/wniosku 
nie później niż w ciągu miesiąca. Organ nadzoru budowlanego (w ww. 10 
przypadkach) nie zawiadomił stron o przyczynach zwłoki, nie wskazał nowego 
terminu załatwienia sprawy oraz nie pouczył o prawie do wniesienia ponaglenia. 
Powyższe stanowiło naruszenie art. 36 i 37 Kpa. 

(akta kontroli str. 105-109, 113-117) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: w każdym przypadku należy ustalić strony, 
powiadomić o podjęciu czynności w terenie, stąd wymaga to czasu. 
Niedotrzymywanie terminów wynikało ze zbyt małej liczby zatrudnionych 

                                                      
39 Sprawa znak PINB.501.28.2016.KK z 3.01.2016 r. (pozycja 14 zestawienia tabelarycznego sporządzonego przez 
kontrolera NIK). 
40 Wszczęto postępowanie (2.03.2016 r.), przeprowadzono kontrolę obiektu (17.03.2016 r.). 
41 Dz. U. Nr 5, poz. 46. 
42 Pozycja nr: 5, 12, 17, 19, 27, 28, 30, 31, 35, 38 zestawienia sporządzonego przez kontrolera NIK; termin ten wynosił 
odpowiednio: 47, 35, 47, 77, 52, 103, 50, 61, 76 i 35 dni. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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pracowników, nieadekwatnej do liczby wpływających spraw do rozpatrzenia. Osoby 
mi znane (które zostawiały nr telefonu kontaktowego lub adres mailowy) były na 
bieżąco informowane o przebiegu wszystkich czynności lub proszone o uzupełnienie 
dokumentów lub informacji i danych. Niekiedy nakładało się to z planowanymi 
urlopami lub nieplanowanymi nieobecnościami pracowników (jak choroba czy 
zdarzenie losowe). Podkreślam, że uprawnienia budowlane od II kwartału 2015 r. do 
dnia dzisiejszego posiadają tylko dwie osoby. Tożsami pracownicy przeprowadzają 
i kontrole w terenie, i kontrole doraźne (pożar, zawalenie się obiektu lub urządzeń, 
wybuchy, itp.). Od czasu utworzenia tutejszej jednostki w 1999 r. zabiegam 
o zwiększenie etatów, w szczególności osób z uprawnieniami budowlanymi.  

(akta kontroli str. 227-228) 

2. W przypadku jednej skargi (2,5% z 40 spraw) skierowanej przez radną43 
odpowiedzi nie udzielono w terminie określonym w art. 237 § 2 Kpa., tj. w ciągu 14 
dni. Organ nadzoru nie zawiadomił również strony o przyczynach zwłoki, nie 
wskazał nowego terminu załatwienia sprawy oraz nie pouczył o prawie do 
wniesienia ponaglenia. Powyższe stanowiło naruszenie art. 36 i 37 Kpa. 

(akta kontroli str. 105-109, 113-117) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: termin odpowiedzi był spowodowany koniecznością 
dokonania postępowania wyjaśniającego przed udzieleniem odpowiedzi radnej, co 
wymagało wyjazdu w teren oraz należało załatwić bieżące sprawy, w tym 
zaplanowane kontrole. W sprawie, której dotyczyła skarga, nie było pełnego 
materiału dowodowego. W tamtym okresie (II kwartał 2017 r.) nie było możliwości 
załatwiania skargi w ciągu 14 dni. (…) Utrzymywałam z radną bieżący kontakt 
telefoniczny. Została poinformowana o wszczęciu postępowania wyjaśniającego 
i znała przyczyny opóźnienia. 

(akta kontroli str. 227) 

3. Kwalifikowanie wpływających skarg i wniosków nie było dokonywane według 
„Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej 
w województwie i urzędów obsługujących te organy”, stanowiącego załącznik nr 5 
do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Zgodnie z ww. przepisami 
sprawy w zakresie realizacji nadzoru budowlanego powinny być oznaczone 
symbolem 7640. Analiza 40 spraw, w tym skarg wykazała, że sprawy miały różne 
sygnatury: sześć spraw miało znak PINB.501 (…), jedna sprawa PINB.5160 (…), 
jedna sprawa PINB.5162 (…), a pozostałe 32 sprawy znak PINB.070 (…). 
Przyjęty w Inspektoracie jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA) określał, że skargi, 
wnioski i interwencje społeczne miały być oznaczone symbolem 50144, co nie było 
zgodne z wymogami ww. rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej.  

(akta kontroli str.113-117, 124-136) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: wiele skarg dotyczy spraw już prowadzonych 
(postępowań administracyjnych) i wtedy nadaję znak sprawy już prowadzonej 
(516  - Realizacja nadzoru budowlanego) lub ma to związek z przekazywaniem 
sprawy do Wojewódzkiego Inspektoratu, wtedy jest znak 070 – Współdziałanie 
z innymi podmiotami. 

(akta kontroli str. 229) 

Zgodnie z art. 254 Kpa, sposób rejestracji skarg i wniosków powinien zapewniać 
łatwość kontroli przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych spraw. Powinien 
też odpowiadać wymogom rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej. 

                                                      
43 Znak PINB.070.53.2017.HK. 
44 W ramach symbolu 50 „Zagadnienia ogólne w zakresie realizacji nadzoru budowlanego” w części piątej „Nadzór 
budowlany”. 
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4. Analiza 40 spraw wykazała, że w sześciu45 badanych sprawach skargowych 
(15%), które wpłynęły bezpośrednio do Inspektoratu, i w których wszczęto 
postępowanie administracyjne oraz dokonano czynności weryfikacyjnych 
i kontrolnych, rozpatrzenie skargi nie obejmowało pisemnego zawiadomienia 
o sposobie jej załatwienia. Stanowiło to naruszenie wymogu określonego w art. 238 
§ 1 Kpa. 

(akta kontroli str. 105-109, 113-117) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: przeważnie skargi przychodzą od innych organów 
i temu organowi udzielam odpowiedzi. W przypadku osób fizycznych informacja 
o sposobie załatwienia skargi zwarta jest w protokole z kontroli (oględzin), który jest 
odczytywany w obecności osoby uczestniczącej i potwierdzającej własnym 
podpisem. Zdarzają się przypadki odmowy podpisania protokołu; kiedy strona żąda 
kopii tego protokołu - wówczas otrzymuje. 

(akta kontroli str. 229) 

Obowiązek sporządzenia pisma informującego o sposobie załatwienia sprawy 
zainicjowanej skargą z art. 228 Kpa dotyczy wszystkich skarżących. 

W latach 2015-2018 (do 30.06) Inspektorat rozpatrzył ogółem 132 sprawy 
stanowiące odwołania, zażalenia i skargi. Ponad 88% wniesionych spraw (w tym 
dotyczących skarg i wniosków) Inspektorat załatwił terminowo, tj. w ciągu miesiąca. 
Spośród 40 analizowanych spraw skargowych w 11 (27,5%) przypadkach nie 
zachowano obowiązujących terminów na ich rozpatrzenie. Organ nadzoru nie 
zawiadomił również stron o przyczynach zwłoki, nie wskazał nowego terminu 
załatwienia sprawy oraz nie pouczył o prawie do wniesienia ponaglenia. Ponadto, 
w sześciu sprawach skargowych (15%) rozpatrzenie skargi nie obejmowało 
pisemnego zawiadomienia o sposobie jej załatwienia. W badanej próbie nie 
stwierdzono przypadków opieszałości we wszczynaniu czynności kontrolnych przez 
Inspektorat oraz konieczności podejmowania i prowadzenia czynności 
egzekucyjnych. Sposób rejestracji skarg i wniosków nie zapewniał łatwości kontroli 
przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, a ich 
kwalifikowanie nie było dokonywane zgodnie z wymogami obowiązującymi organy 
zespolonej administracji rządowej.  

3. Postępowania kontrolne i egzekucyjne prowadzone 
przez Inspektorat 

3.1 Plan kontroli Inspektoratu 

Powiatowy Inspektor opracował roczne plany pracy Inspektoratu na lata 2015-2018. 
W planach ujęto realizację, w poszczególnych miesiącach, zadań wynikających 
z przepisów Prawa budowlanego, m.in.: rozpatrywanie wniosków dotyczących 
samowoli budowlanych i utrzymania obiektów, prowadzenie postępowań 
administracyjnych i obowiązkowych kontroli budów, kontrola wykonania obowiązków 
nałożonych w decyzjach i postanowieniach, rozpatrywanie zawiadomień 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zakończenie budowy 
obiektu budowlanego, prowadzenie kontroli obiektów wielkopowierzchniowych oraz 
rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 

(akta kontroli str. 10-13) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że przy opracowaniu planów pracy/kontroli brał pod 
uwagę: (…) termin wydania i uprawomocnienia się decyzji, lokalizację, kategorię 

                                                      
45 Pozycja nr: 5, 12, 21, 28, 37, 39 zestawienia tabelarycznego. 
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i wielkość poszczególnych obiektów, formę budownictwa, w tym m.in. komunalne, 
spółdzielcze, indywidualne realizowane z przeznaczeniem na sprzedaż i wynajem, 
rodzaj infrastruktury – instalacyjnej i drogowej. 

(akta kontroli str. 57) 

W planach pracy Inspektoratu na lata 2015-2018 nie przewidziano wykonywania 
czynności, określonych w art. 85 Prawa budowlanego, tj. współdziałania z organami 
administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej, 
polegającego w szczególności na: uzgadnianiu w miarę potrzeb planów kontroli 
i prowadzeniu wspólnych działań kontrolnych oraz przekazywaniu i wymianie 
informacji o wynikach kontroli. 

(akta kontroli str. 10-13) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że niewykazanie w planach pracy tych czynności 
wynikało z przeoczenia, mimo że organ nadzoru prowadził i prowadzi współdziałania 
z organem architektoniczno-budowlanym i organami kontroli państwowej.  

(akta kontroli str. 57) 

W badanym okresie Inspektorat prowadził ewidencje, o których mowa w art. 84 ust. 
2 pkt 2 i 3 Prawa budowlanego, tj. ewidencję rozpoczynanych obiektów 
budowlanych, dwie ewidencje46 oddawanych do użytkowania obiektow budowlanych 
oraz ewidencję decyzji, postanowień i zgłoszeń47. Ewidencje obiektów budowlanych 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania prowadzono niezgodnie ze wzorem 
określonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastuktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych 
i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych48. W ewidencji decyzji, 
postanowień i zgłoszeń, przekazywanych przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej,  Inspektorat nie dokonywał wpisów w okresie od 
6.06.2018 r. do 18.10.2018 r. 

(akta kontroli str. 6-7) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: Inspektorat posiada również rejestr obiektów 
wielkopowierzchniowych. Obiekty użyteczności publicznej (szkoły, administracja, 
obiekty handlowe, stacje paliw) znam na pamięć. Dwa razy do roku (w maju 
i październiku) zgłaszane są do PINB informacje nt. stanu technicznego obiektów 
wielkopowierzchniowych. Nie ma potrzeby, ani wymogu prowadzenia bazy danych 
na temat obiektów podlegających kontrolom z art. 62 Prawa budowlanego. Nabyta 
w trakcie pracy wiedza na ten temat wystarcza do wyznaczenia obiektów do 
indywidualnej kontroli. PINB ma dostęp do danych w powiatowej ewidencji gruntów 
i budynków, poprzez internetowy program komputerowy. Wojewódzki Inspektorat 
przesyła do Inspektoratu aktualizację bazy danych z nazwiskami rzeczoznawców 
budowlanych z listy Wojewody. Wojewódzki Inspektor przesyła nam także materiały 
z odbytych szkoleń. PINB otrzymuje bezpłatnie dwa wydawnictwa branżowe: 
Inżynier budowlany i Informator budowlany. 

(akta kontroli str. 31) 
 
 
 

                                                      
46 Jedną dla przypadków, w których wydano decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie i drugą dla przypadków, 
o których mowa w art. 54 ust. 2 Prawa budowlanego, dotyczących zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu. 
47 O których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. 
48 Dz. U. Nr 120, poz.1130, dalej: rozporządzenia w sprawie ewidencji obiektów budowlanych. 
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3.2 Kontrole przeprowadzane przez Inspektorat 

3.2.1 W latach 2015-2018 (do 30.06) Inspektorat przeprowadził 1 156 kontroli, 
z tego odpowiednio: 480 kontroli budów, 79 kontroli wyrobów budowalnych i 597 
kontroli utrzymania obiektów. 

W okresie objętym kontrolą do Inspektoratu złożono 2 055 zawiadomień 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, w tym 538 w 2015 r., 584 
w 2016 r., 605 w 2017 r. i 328 w I półroczu 2018 r.  

Analiza 60 zawiadomień49 (2,9% ich ogólnej liczby) wykazała, że dołączono do nich 
wszystkie załączniki określone w art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego. Pozwolenia na 
budowę posiadały potwierdzenia Starostwa Powiatowego o dacie ważności decyzji. 
Dane (rodzaj i adres inwestycji, nazwisko i adres inwestora, data zgłoszenia, data 
i nr pozwolenia na budowę, termin rozpoczęcia) zawarte w ewidencji 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych były zgodne 
z danymi w ewidencji wydawanych pozwoleń i zgłoszeń budowy. 

(akta kontroli str. 79-82, 102-104, 237-239) 

Powiatowy Inspektor nie opracował odrębnych procedur wewnętrznych, 
dotyczących kontroli w zakresie prowadzenia budowy w okresie pomiędzy 
uprawomocnieniem się decyzji o pozwoleniu na budowę, a zgłoszeniem do 
Inspektoratu zamiaru rozpoczęcia robót. 

(akta kontroli str. 67) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: (…) zgodnie z moją wiedzą nie ma takiego przepisu 
w Prawie budowlanym. Brakuje nam czasu na tak specjalistyczne kontrole. Nie 
stwierdziliśmy przypadku takiego rozpoczęcia robót. Kontroli budów dokonujemy na 
podstawie mojego doboru celowego, dokonywanego spośród zawiadomień 
o zamiarze rozpoczęcia robót. Corocznie kontrolujemy budowy z każdej kategorii 
obiektów budowlanych. Są to kontrole bez zawiadamiania stron, podczas których 
sprawdzamy spełnienie wymogów formalnych na budowie, prawidłowość 
prowadzenia dziennika budowy. Przed każdą kontrolą na budowie zapoznaję się 
z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Budowy kontroluje się również, gdy 
wystąpi nieszczęśliwy wypadek. Podczas każdego wyjazdu w teren sprawdzam, czy 
na każdej budowie jest tablica informacyjna budowy, ponieważ jej brak może 
sygnalizować samowolę budowlaną. Nie stwierdziliśmy przypadku takiej samowoli. 
Informacje o samowolach budowlanych są zazwyczaj przekazywane przez osoby 
trzecie. 

(akta kontroli str. 67-68) 

3.2.2 W okresie objętym kontrolą Inspektorat wydał 325 pozwoleń na użytkowanie, 
w tym 70 w 2015 r., 84 w 2016 r., 113 w 2017 r. i 58 w I półroczu 2018 r.  
Z analizy 40 postępowań50 (12,3% ich ogólnej liczby) dotyczących wydania decyzji 
w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wynika, że Powiatowy 
Inspektor we wszystkich zbadanych przypadkach udzielił pozwolenia na 
użytkowanie, po przeprowadzeniu, na wezwanie inwestora, obowiązkowej kontroli, 
o której mowa w art. 59a Prawa budowlanego. W 32 zbadanych sprawach do 

                                                      
49 Po 15 zawiadomień z lat: 2015 (nr: 8 z 13.01., 12 z 14.01., 22 z 14.01., 26 z 19.01., 44 z 10.02., 25 z 19.02., 27 
z 19.01., 24 z 16.01., 177 z 15.05., 161 z 7.05., 176 z 15.05., 170 z 12.05., 174 z 14.05., 172 z 13.05., 165 z 8.05.), 
2016 (nr: 51 z 11.02., 57 z 16.02., 62 z 18.02., 66 z 25.02., 74 z 3.03., 81 z 8.03., 72 z 3.03., 73 z 3.03., 202 z 24.05., 
184 z 13.05., 163 z 29.04., 170 z 5.05., 164 z 29.04., 192 z 17.05., 157 z 22.04.), 2017 (nr: 27 z 30.01., 37 z 9.02., 43 
z 14.02., 268 z 4.07., 274 z 6.07., 275 z 6.07., 280 z 11.07., 289 z 13.07., 354 z 17.08., 355 z 17.08., 369 z 28.08., 372 
z 29.08., 376 z 31.08., 397 z 7.09., 410 z 11.08.), I połowa 2018 r. (nr: 84 z 20.02., 107a z 18.02., 122 z 12.03., 130 
z 14.03., 140 z 16.03., 154 z 27.03., 160 z 29.03., 173 z 9.04., 239 z 15.05., 241 z 15.05., 253 z 18.05., 270 z 25.05., 
289 z 4.06., 312 z 21.06., 325 z 28.06.). 
50 Po 10 postepowań prowadzonych w każdego roku w okresie objętym kontrolą. 

Opis stanu 
faktycznego 
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wniosków inwestorów o wydanie pozwolenia na użytkowanie nie zostały dołączone 
wszystkie załączniki określone w art. 57 Prawa budowlanego, z tego w 2015 r. 
w czterech przypadkach, w 2016 r. w dziewięciu, w 2017 r. w 10 i w 2018 r. 
(I półrocze) w dziewięciu.  
Zakres przeprowadzonych obowiązkowych kontroli odpowiadał wskazanemu w art. 
59a ust. 2 Prawa budowlanego. Przeprowadzenie kontroli i doręczenie inwestorowi 
zawiadomień o ich datach, odbyło się w terminie określonym w art. 59c ust. 1 tej 
ustawy. Wszystkie kontrole (40) przeprowadził w obecności inwestorów Powiatowy 
Inspektor dysponujący uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w art. 59e 
Prawa budowlanego. Zastosowany wzór protokołu był zgodny z określonym 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru 
protokołu obowiązkowej kontroli51. W trakcie obowiązkowych kontroli, Powiatowy 
Inspektor nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 
2 Prawa budowlanego.  

(akta kontroli str. 33-34, 37-55) 

W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie nie opracowano wewnętrznych 
procedur dotyczących przeciwdziałania występowaniu zjawiska konfliktu interesów 
(z uwzględnieniem prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników). 
Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że w Inspektoracie nikt nie prowadził własnej 
działalności gospodarczej, nie było więc potrzeby opracowywania takich procedur. 

(akta kontroli str. 32) 

3.2.3 W latach 2015-2018 (do 30.06) Powiatowy Inspektor wydał łącznie 19 decyzji 
nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych na podstawie art. 67 ust. 1 Prawa 
budowlanego52, z tego siedem decyzji (36,8%) nie zostało wykonanych53, tj.:  

 termin wykonania trzech decyzji (z: 11.11., 30.11. i 31.12.2018 r.) nie upłynął do 
zakończenia kontroli NIK,  

 w jednym przypadku inwestor poinformował Inspektorat, że był w trakcie 
reorganizacji przedsiębiorstwa,  

 w trzech przypadkach z akt sprawy nie wynikały przyczyny ich niewykonania. 
Spośród siedmiu niewykonanych decyzji: w dwóch decyzjach54 Powiatowy Inspektor 
nie określił, na kogo nakłada obowiązek wykonania rozbiórki obiektów budowlanych, 
przez co decyzje nie zawierały oznaczenia strony lub stron; w trzech przypadkach 
przesunął termin wykonania rozbiórki obiektów budowlanych55, bez wydania decyzji, 
o której mowa w art. 154 § 2 Kpa, a Inspektorat wysłał do adresatów pisma, 
informujące o przesunięciu terminów wykonania rozbiórek. 

(akta kontroli str. 63-65) 

W okresie objętym kontrolą Powiatowy Inspektor wydał 23 postanowienia 
o wstrzymaniu samowolnie prowadzonych robót budowlanych, z tego: trzy na 
podstawie art. 48 ust. 256, trzy na podstawie art. 49b ust. 2 ustawy57, 17 na 
podstawie art. 50 ust. 158 Prawa budowlanego. 

                                                      
51 Dz. U. Nr 132, poz. 1231. 
52 Tj. w przypadkach, kiedy nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadawał się do remontu, 
odbudowy lub wykończenia. 
53 Sprawy: PINB.5162.17.2016.KK, PINB.5162.5.2017.ASz-L, PINB.5162.21.2016.2017.KK, PINB.5162.1.2018.JT, 
PINB.5162.20.2017.2018.JT, PINB.5162.21.2017.2018.ASz-L, PINB.5162.3.2018.ASz-L. 
54 Znak: PINB.5162.5.2017.ASz-L, PINB.5162.20.2017.2018.JT. 
55 Sprawy: PINB.5162.5.2017.ASz-L (łącznie przedłużono termin o 181 dni), PINB.5162.1.2018.JT (o 194 dni), 
PINB.5162.21.2017.2018.ASz-L (o 44 dni). 
56 Samowole dotyczące: rozbudowy i budowy domu mieszkalnego oraz budowy hali namiotowej bez wymaganego 
pozwolenia na budowę. 
57 Samowole dotyczące: rozbudowy dwóch domów mieszkalnych i budowy budynku gospodarczego. 
58 Smowole dotyczące: odejścia w sposób istotny od warunków pozwolenia na budowę w trakcie budowy w przypadku 
11 domów mieszkalnych, czterech budynków gospodarczych, przyłącza kanalizacji sanitarnej i stawu rybnego. 



 

19 

W trzech postępowaniach dotyczących samowoli budowlanych (na podstawie art. 48 
ust. 2 Prawa budowlanego) wydano: jedną decyzję o rozbiórce na podstawie art. 48 
ust. 1 i 4 (w trakcie realizacji); jedno postanowienie o nałożeniu opłaty legalizacyjnej 
w wysokości 50 tys. zł59, które postanowieniem z 31.12.2017 r. zostało zawieszone 
do czasu rozstrzygnięcia przez Wojewodę wniosku inwestora o rozłożenie 
nakazanej kwoty opłaty na raty; w jednym postępowaniu Inspektorat zawiadomił 
(20.12.2017 r.) Prokuraturę Rejonową o samowolnej rozbudowie budynku 
usługowego o pomieszczenie kotłowni i lakierni60 - inwestor nie złożył wszystkich 
dokumentów nakazanych w postanowieniu o wstrzymaniu robót w wyznaczonym 
terminie, tj. do 30.05.2018 r.61 Inspektorat zawiadomił stronę 5.11.2018 r. (w toku 
kontroli NIK) o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów przed 
wydaniem decyzji. Powiatowy Inspektor oświadczył, że po skutecznym odbiorze 
korespondencji wyda decyzję o nakazie rozbiórki na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 4 
Prawa budowlanego.  
We wszystkich trzech postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 49b ust. 2 
Prawa budowlanego, wydano postanowienia o nałożeniu opłaty legalizacyjnej 
w wysokości po 5 tys. zł. W dwóch  przypadkach opłaty zostały uiszczone (jeden 
z inwestorów dokonał opłaty w dwóch ratach), w jednym zapłacono 1 tys. zł 
i złożono wniosek o rozłożenie 4 tys. na raty – do czasu zakończenia kontroli NIK 
Inspektorat nie uzyskał informacji czy Wojewoda rozpatrzył wniosek. 

W trzech ww. postanowieniach62 wydanych na podstawie art. 48 ust. 2 Prawa 
budowlanego i w trzech postanowieniach63 - na podstawie art. 49b ust. 2 tej ustawy, 
Powiatowy Inspektor nie wstrzymał prowadzenia robót budowlanych (tj. nie zawarł 
w treści postanowienia takiego nakazu), pomimo takiego wymogu zawartego w obu 
przepisach. 

W 10 z 17 (58,8%) postępowań64 o wstrzymaniu robót budowlanych (prowadzonych 
na podstawie art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego), Powiatowy Inspektor wydał 
decyzje zatwierdzające projekt budowlany zamienny i udzielające pozwolenia na 
wznowienie wstrzymanych robót budowlanych, na podstawie art. 49 ust. 4 pkt 1 
Prawa budowlanego, zamiast na podstawie art. 51 ust. 4 tej ustawy. 
W dwóch postępowaniach65 Powiatowy Inspektor nie wydał, na podstawie art. 51 
ust. 4 Prawa budowlanego, decyzji zatwierdzających projekt budowlany zamienny 
i udzielających pozwolenia na wznowienie wstrzymanych robót budowlanych, 
pomimo upływu terminu oraz spełnienia przez inwestorów66 wymogów określonych 
w decyzjach wydanych na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. 
W jednym przypadku decyzja wydana na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa 
budowlanego, nakazująca wykonanie określonych czynności celem legalizacji 
wykonanych robót budowlanych, była w trakcie wykonania. 
W dwóch postępowaniach67 brakowało potwierdzenia daty doręczenia postanowień 
wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego, co uniemożliwiało 
określenie upływu terminu dwóch miesięcy, po którym, w myśl art. 50 ust. 4, 

                                                      
59 Samowolna budowa domu mieszkalnego. 
60 Powiatowy Inspektor 20.12.2018 r. zawiadomil Prokuraturę Rejonową w Goleniowie o sześciu samowolach 
budowlanych. 
61 Pierwotny termin określony na 28.02.2018 r. został zmieniony na 30.05.2018 r. na wniosek inwestora. 
62 PINB.5160.27.2016.2017.JT, PINB.5160.4.2017.JT, PINB.5160.20.2016.2017.ASz-L. 
63 PINB.5160.13.2016.2017.JT, PINB.5160.12.2017.ASz-L, PINB.5160.56.2015.2018.JT. 
64 PINB.5160.3.2015.JT, PINB.5160.19.2015.JT, PINB.5160.59.2015.JT, PINB.5160.60.2015.2016.JT, 
PINB.5160.73.2015.2016.JT, PINB.5160.15.2017.JT, PINB.5160.11.2016.JT, PINB.5160.19.2016.JT, 
PINB.5160.35.2016.2017.ASz-L, PINB.5160.26.2017.JT. 
65 PINB.5160.3.2018.ASz-L, PINB.5160.18.2018.ASz-L. 
66 Odpowiednio: 30.08. i 30.10.2018 r. 
67 Znak: PINB.5160.15.2017.JT i PINB.5160.18.2018.ASz-L. 
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postanowienie traci ważność, chyba że w tym terminie zostanie wydana decyzja, 
o której mowa w art. 50a pkt 2 albo w art. 51 ust. 1 tej ustawy. 
W sześciu postępowaniach68 Powiatowy Inspektor wydał decyzje na podstawie 
art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, po upływie terminu 2 miesięcy, o którym 
mowa w art. 50 ust. 4 Prawa budowlanego, tj. po utracie ważności postanowienia 
o wstrzymaniu robót budowlanych. 

(akta kontroli str. 69-78, 241-243, 247-253) 

W czterech z siedmiu (57,1%) postępowaniach Powiatowy Inspektor nie wszczął 
egzekucji administracyjnej, o której mowa w art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. opostępowaniu egzekucyjnym w administracji69, pomimo niewykonania 
w wyznaczonym terminie, rozbiórki obiektów budowlanych, nakazanych 
w decyzjach70. Upomnienie wzywające do wykonania rozbiórki zostało przesłane 
inwestorowi tylko w jednym postępowaniu. 

(akta kontroli str. 64-65) 

3.2.4-3.2.5 W okresie objętym kontrolą Powiatowy Inspektor wydał siedem decyzji71 
na podstawie art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego, w których nakazał usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. 
Każdorazowo przed wydaniem decyzji przeprowadzano oględziny w terenie72. 
Cztery decyzje dotyczyły nieodpowiedniego stanu technicznego przewodów 
kominowych, a pozostałe trzy: pokrycia dachowego, ogrodzenia terenu i instalacji 
gazowej propan-butan. Jedna decyzja73 (z 30.03.2016 r.) została uchylona decyzją 
Wojewódzkiego Inspektora z 19.05.2016 r., po której Powiatowy Inspektor wydał 
19.09.2016 r. decyzję nakazującą przeprowadzenie kontroli przewodów kominowych 
(o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego). We wszystkich 
siedmiu przypadkach decyzje zostały wykonane, co Inspektorat potwierdził podczas 
oględzin.  

(akta kontroli str. 83-84) 

W badanym okresie w Inspektoracie nie opracowano odrębnych rozwiązań 
systemowych przy planowaniu i realizacji kontroli dotyczących stanu starej 
zabudowy74 oraz budynków mieszkalnych z tzw. wielkiej płyty. 

(akta kontroli str. 83) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że Inspektorat (…) od czasu powstania (…) 
przeprowadzał i przeprowadza osobne kontrole dotyczące stanu technicznego 
obiektów z lat przedwojennych, zabytkowych, komunalnych (…), z wielkiej płyty (…). 
Kontrole odbywają się w obecności właścicieli obiektów, (…) przy udziale (…) m.in. 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej (…), Inspektoratów Ochrony Środowiska (…) 
Sanepidu, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (…), Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, Zarządu Gospodarki Wodnej „Wód Polskich” (…), gdy są 
niezbędne do zajęcia stanowiska (…). 

(akta kontroli str. 95, 97) 

                                                      
68 Znak: PINB.5160.3.2015.JT, PINB.5160.59.2015.JT, PINB.5160.73.2015.2016.JT, PINB.5160.60.2015.2016.JT, 
PINB.5160.26.2017.JT, PINB.5160.3.2018.ASz-L. 
69 Dz.U. z 2018 r. poz. 1314, ze zm.; dalej: ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
70 Znak: PINB.5162.17.2016.KK (termin do 30.06.2018 r.), PINB.5162.21.2016.2017.KK (termin do 30.07.2018 r.), 
PINB.5162.20.2017.2018.JT (termin do 29.06.2018 r., przesunięty do 30.09.2018 r.), PINB.5162.5.2017.ASz-L (termin 
do 30.09.2017 r., przesunięty do 30.03.2018 r.). 
71 Decyzje: PINB.5162.6.2018.ASz-L (z 29.06.2018 r.), PINB.5162.23.2017.2018.ASz-L (z 16.03.2018 r.), 
PINB.5162.3.2017.2018.ASz-L (z 26.03.2018 r.), PINB.5162.6.2017.ASz-L (z 29.09.2017 r.), 
PINB.5162.1.2015.2016.KK (z 18.03.2016 r.), PINB.5162.2.2017.JT (z 28.09.2017 r.) – wcześniej decyzja na podstawie 
art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c (z 19.04.2017 r.), PINB.5162.2.2015.2016.KK (z 30.03.2016 r.). 
72 W terminie 1-33 dni od daty powzięcia informacji o występowaniu nieprawidłowości. 
73 Decyzja PINB.5162.2.2015.2016.KK. 
74 Zabudowa wykonana starą technologią, budynki komunalne, zabytkowe. 
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3.3 Postępowania egzekucyjne 

3.3.1-3.3.2 W okresie objętym kontrolą Powiatowy Inspektor nie wszczynał 
postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej na podstawie 
tytułów wykonawczych75.  
Powiatowy Inspektor wyjaśnił: nie było takiej potrzeby. Skuteczne były upomnienia 
i ponawiane czynności kontrolne. 

(akta kontroli str. 112, 228) 

Powiatowy Inspektor był upoważniony76 do nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego77 na terenie powiatu goleniowskiego. W latach 2015-2018 (do 30.06) organ 
nadzoru wystawił78 59 mandatów karnych na łączną kwotę 21 200 zł79. 

(akta kontroli str. 4-5, 225-226) 

W sprawie nakładania grzywien w celu przymuszenia oraz wykonania zastępczego 
Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że są one związane z postępowaniem egzekucyjnym, 
którego nie prowadzono w Inspektoracie w okresie objętym kontrolą. 
Powiatowy Inspektor wyjaśnił: (…) w toku postępowań przesyłanie upomnień (…), 
nieuchronnie zobowiązywało do wykonania czynności z zagrożeniem skierowania 
sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, z których zobowiązani wywiązywali 
się natychmiastowo, z obawy nałożenia grzywny w celu przymuszenia (…). 

(dowód: akta kontroli str. 8-9) 

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

1. Ewidencje obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania, 
prowadzono niezgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do rozporządzenia 
w sprawie ewidencji obiektów budowlanych. Nie zawierały one danych/informacji 
dotyczących: symbolu podzbioru PKOB80, adnotacji o zgłoszeniu sprzeciwu/braku 
sprzeciwu, daty decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie oraz danych 
technicznych81 obiektów budowlanych. Kategorię obiektu wpisywano wyłącznie 
wówczas, gdy została określona w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

(akta kontroli str. 6-7) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: PINB (…) nie prowadzi ewidencji (…) wg wzoru 
określonego w rozporządzeniu (…) z uwagi na niedostateczną ilość zatrudnionych 
pracowników (…) Rejestry prowadzone są w formie i treści skróconej (…) W ocenie 
PINB (…) wzór ewidencji z roku 2003 jest pracochłonny (…) i nieadekwatny do 
wymogów aktualizowanych sukcesywnie statystyk, a w szczególności, jakie organ 
przekazuje do GUS. (…). 

(akta kontroli str. 87-89) 

NIK nie podziela argumentacji Powiatowego Inspektora. Formę i szczegółowość 
prowadzonej ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do 

                                                      
75 Organ nadzoru wystawił 12 upomnień (w 2015 r. dwa, w 2016 r. dwa, w 2017 r. siedem, do 30.06.2018 r. jedno). 
76 Upoważnienia Wojewody z 11.03.1999 r. i 12.07.2005 r. 
77 Za wykroczenia określone w art. 93 Prawa budowlanego. 
78 Zgodnie z przepisami art. 20 § 1 pkt 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jako organ egzekucyjny 
w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym (wynikających z wydawanych 
w zakresie swojej właściwości decyzji i postanowień). 
79 W tym: w 2015 r. 12 mandatów na kwotę 2 400 zł; w 2016 r. 13 mandatów na kwotę 7 500 zł; w 2017 r. 25 mandatów 
na kwotę 7 750 zł; w 2018 (do 30.06) 9 mandatów na kwotę 3 550 zł. W 2015 r. mandaty przekazywano do 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Od 2016 r. mandaty przekazywano do organów 
Krajowej Administracji Skarbowej (w formie elektronicznej).  
80 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. 
81 W ewidencji  oddawanych obiektów wpisywano powierzchnię użytkową, a w 2016 r. wpisywano również 
powierzchnię obiektów wielkopowierzchniowych. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

22 

użytkowania określono szczegółowo w przepisach budowlanych, które 
bezwzględnie obowiązują organ nadzoru budowlanego. 

2. W okresie od 6.06.2018 r. do 18.10.2018 r. Inspektorat nie dokonywał wpisów 
w ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, przekazywanych przez organ 
administracji architektoniczno-budowlanej, mimo wymogu określonego w w art. 84 
ust. 2 pkt 2 Prawa Budowlanego. 

(akta kontroli str. 6-7) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: przyczyna (…) nierejestrowania (…) na bieżąco 
dokumentów (…), spowodowana została niewspółmiernie dużą ilością spraw (…) do 
załatwienia, a także przeprowadzaniem oględzin i kontroli w terenie, w stosunku do 
zatrudnionych pracowników, gdzie (…) pracownik zarazem prowadził rejestry 
i uczestniczył m.in. w obowiązkowych kontrolach. Informuję, że rejestr (…) jest (…) 
uzupełniany (…). 

(akta kontroli str. 87-89) 

3. W 32 (z 40) zbadanych sprawach82 (80% próby) do wniosków inwestorów 
o wydanie pozwolenia na użytkowanie nie zostały dołączone wszystkie załączniki 
określone w art. 57 Prawa budowlanego, z tego w 2015 r. w czterech przypadkach, 
w 2016 r. w dziewięciu, w 2017 r. w 10 i w 2018 r. (I półrocze) w dziewięciu. 
Stwierdzone braki dotyczyły: 

 w 22 przypadkach83 (55% wszystkich zbadanych): informacji o zgodności 
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub 
terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzonej przez osobę 
wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 
posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe (art. 57 ust. 1 pkt 5), 

 w 21 przypadkach84 (53%): kompletu wymaganych protokołów badań 
i sprawdzeń (art. 57 ust. 1 pkt 4), w tym w 21 - dotyczących instalacji 
elektrycznej, ośmiu - przewodów kominowych i czterech - instalacji gazowej; 
w 17 przypadkach w aktach były, sporządzone przez inwestorów, wykazy 
dokumentów udostępnionych Inspektoratowi do wglądu (tylko dwa spisy 
zawierały adnotacje inspektorów Inspektoratu, potwierdzające te czynności), 

 w 11 przypadkach85 (28%): oświadczeń inwestora o braku sprzeciwu lub uwag 
ze strony organów i inspekcji wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego 
(art. 57 ust. 3). 

                                                      
82 PINB.5121.6.2015.KK, PINB.5121.30.2015.KK, PINB.5121.61.2015.KK, PINB.5121.67.2015.KK, 
PINB.5121.13.2016.KK, PINB.5121.23.2016.KK, PINB.5121.37.2016.KK, PINB.5121.41.2016.KK, 
PINB.5121.42.2016.KK, PINB.5121.55.2016.KK, PINB.5121.57.2016.KK, PINB.5121.66.2016.KK, 
PINB.5121.71.2016.KK, PINB.5121.8.2017.KK, PINB.5121.17.2017.KK, PINB.5121.33.2017.KK, 
PINB.5121.58.2017.KK, PINB.5121.69.2017.KK, PINB.5121.78.2017.KK, PINB.5121.91.2017.KK, 
PINB.5121.94.2017.KK, PINB.5121.100.2017.KK, PINB.5121.110.2017.KK, PINB.5121.5.2018.KK, 
PINB.5121.14.2018.KK, PINB.5121.15.2018.KK, PINB.5121.16.2018.KK, PINB.5121.18.2018.KK, 
PINB.5121.36.2018.KK, PINB.5121.39.2018.KK, PINB.5121.43.2018.KK, PINB.5121.53.2018.KK. 
83 Sprawy: PINB.5121.61.2015.KK, PINB.5121.13.2016.KK, PINB.5121.37.2016.KK, PINB.5121.42.2016.KK, 
PINB.5121.55.2016.KK, PINB.5121.57.2016.KK, PINB.5121.66.2016.KK, PINB.5121.8.2017.KK, 
PINB.5121.17.2017.KK, PINB.5121.33.2017.KK, PINB.5121.58.2017.KK, PINB.5121.78.2017.KK, 
PINB.5121.91.2017.KK, PINB.5121.110.2017.KK, PINB.5121.5.2018.KK, PINB.5121.18.2018.KK, 
PINB.5121.36.2018.KK, PINB.5121.39.2018.KK, PINB.5121.5.2018.KK, PINB.5121.15.2018.KK, 
PINB.5121.18.2018.KK, PINB.5121.53.2018.KK. 
84 Sprawy: PINB.5121.6.2015.KK, PINB.5121.67.2015.KK, PINB.5121.23.2016.KK, PINB.5121.42.2016.KK, 
PINB.5121.55.2016.KK, PINB.5121.57.2016.KK, PINB.5121.71.2016.KK, PINB.5121.8.2017.KK, 
PINB.5121.17.2017.KK, PINB.5121.33.2017.KK, PINB.5121.58.2017.KK, PINB.5121.69.2017.KK, 
PINB.5121.94.2017.KK, PINB.5121.5.2018.KK, PINB.5121.14.2018.KK, PINB.5121.15.2018.KK, 
PINB.5121.16.2018.KK, PINB.5121.18.2018.KK, PINB.5121.36.2018.KK, PINB.5121.39.2018.KK, 
PINB.5121.53.2018.KK. 
85 Sprawy: PINB.5121.30.2015.KK, PINB.5121.13.2016.KK, PINB.5121.41.2016.KK, PINB.5121.42.2016.KK, 
PINB.5121.71.2016.KK, PINB.5121.69.2017.KK, PINB.5121.78.2017.KK, PINB.5121.100.2017.KK, 
PINB.5121.15.2018.KK, PINB.5121.36.2018.KK, PINB.5121.43.2018.KK. 
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Inspektorat nie wezwał inwestorów, mimo obowiązku uzupełnienia przez inwestora 
dokumentów, w wyniku ich sprawdzenia przez organ nadzoru budowlanego, 
stosownie do art. 57 ust. 4 Prawa budowlanego. Powiatowy Inspektor we wszystkich 
zbadanych przypadkach udzielił pozwolenia na użytkowanie, po przeprowadzeniu, 
na wezwanie inwestora, obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a Prawa 
budowlanego. 

(akta kontroli str. 37-55) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: (…) sprawy, w których wystąpiły braki (…) 
prowadzone były przez pracowników, którzy odbywali i odbywają staż pracy (…), 
skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy. Z uwagi na niedostateczny stan 
zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, organ posiłkuje się stażystami, którzy 
przyjmują zgłoszenia i zawiadomienia (…). Powiatowy Inspektor (…) z uwagi na 
wykonywanie innych zadań, nie jest w stanie (…) każdorazowo sprawdzić 
pracownika – stażystę, jakie dokumenty i czy prawidłowo przyjął od zgłaszających 
inwestorów, stąd występujące braki (…) W celu wyeliminowania powyższych 
braków, Powiatowy Inspektor zobowiązuje się (…) systematycznie monitorować 
powierzony zakres czynności stażysty (…). 

(akta kontroli str. 91-93) 

4. W czterech z siedmiu (57,1%) postępowaniach Powiatowy Inspektor nie wszczął 
egzekucji administracyjnej, o której mowa w art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, pomimo niewykonania w wyznaczonym terminie 
rozbiórki obiektów budowlanych, nakazanych w decyzjach86. Tylko w jednym 
przypadku Inspektorat przesłał pisemne upomnienie wzywające do wykonania, 
w ciągu 7 dni od dnia doręczenia upomnienia, decyzji o rozbiórce budynku 
gospodarczego w nieodpowiednim stanie technicznym87, jednak nie wszczęto 
postępowania egzekucyjnego, a budynek nie został rozebrany. 

(akta kontroli str. 64-65) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: w każdym przypadku upływu terminu, sprawdzam 
w terenie w ciągu 7 dni, czy wykonano nakazaną rozbiórkę. W przypadku 
postępowania PINB.5162.17.2016.KK inwestor powiadomił mnie telefonicznie, że 
w związku z przeprowadzaną reorganizacją przedsiębiorstwa nie miał możliwości 
przeprowadzenia postępowania przetargowego na rozbiórkę, równocześnie 
zobowiązał się do przeprowadzenia rozbiórki do końca 2018 r. W postępowaniu 
PINB.5162.21.2016.2017.KK - sprawdziłam na miejscu, że obiekt jest w trakcie 
rozbiórki, PINB.5162.5.2017.ASz-L - że obiekt budowlany został rozebrany, ale nie 
zdążyłam tego jeszcze odnotować na piśmie. Nie sprawdzaliśmy jeszcze, czy 
decyzja PINB.5162.20.2017.2018.JT została wykonana, przyczyną jest brak czasu 
na wykonanie wszystkich czynności, najpierw wykonywane są kontrole planowe. 
Często brakuje nam czasu na formalny pisemny zapis wykonanych już czynności, 
poprzestajemy więc na przyjęciu faktów do naszej wiadomości. W przypadku decyzji 
na rozbiórkę staram się przyjmować dobrą wolę inwestora i dać mu jeszcze czas na 
wykonanie decyzji, rozumiejąc, że jest to zadanie trudne i czasochłonne. 

(akta kontroli str. 66) 

W ocenie NIK, zaniechanie podejmowania działań egzekucyjnych w przypadku 
niewykonania nakazu rozbiórki obiektów budowlanych jest nierzetelnym działaniem 
organu nadzoru budowlanego. 

                                                      
86 Znak: PINB.5162.17.2016.KK (termin do 30.06.2018 r.), PINB.5162.21.2016.2017.KK (termin do 30.07.2018 r.), 
PINB.5162.20.2017.2018.JT (termin do 29.06.2018 r., przesunięty do 30.09.2018 r.). PINB.5162.5.2017.ASz-L (termin 
wykonania 30.09.2017 r., przesunięty do 30.03.2018 r.). 
87 Znak: PINB.5162.5.2017.ASz-L (termin wykonania 30.09.2017 r., przesunięty do 30.03.2018 r.). 
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5. W dwóch decyzjach88(z ogółem 19 objętych kontrolą), wydanych na podstawie 
art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego, Powiatowy Inspektor nie określił, na kogo 
nakłada obowiązek wykonania rozbiórki obiektów budowlanych, przez co decyzje 
nie zawierały oznaczenia strony, tj. elementu wymaganego art. 107 § 1 pkt 3 Kpa. 

(akta kontroli str. 64-65) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że nieokreślenie strony wynikało z jego przeoczenia. 
(akta kontroli str. 67) 

6. W trzech przypadkach z 19 badanych (15,8%) Powiatowy Inspektor przesunął 
termin wykonania rozbiórki obiektów budowlanych89 w sposób nieuprawniony, tj. bez 
wydania decyzji, o której mowa w art. 154 § 2 Kpa. Inspektorat wysłał do adresatów 
jedynie pisma informujące o przesunięciu terminów wykonania rozbiórek, bez 
podania podstawy prawnej zmiany terminów określonych w uprzednio wydanych 
decyzjach. 

(akta kontroli str. 64-65) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: strony postępowania nie występowały o wydanie 
decyzji o zmianie pierwotnej decyzji. Z uwagi na stopień obciążenia pracą brakowało 
czasu na formalne załatwienie sprawy, co znacznie wydłużyłoby postępowanie. 
Inspektorat skontrolował stan faktyczny na miejscu i posiadał wiedzę, że nakazane 
rozbiórki były w trakcie realizacji. 

(akta kontroli str. 67) 

Organ nadzoru budowlanego jest związany trybem działania wynikającym 
z przepisów prawa i nie może prowadzić postępowania w sposób nieuprawniony. 

7. W postanowieniach wydanych w okresie objętym kontrolą, tj. w trzech 
postanowieniach90 wydanych na podstawie art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego oraz 
w trzech postanowieniach91 - na podstawie art. 49b ust. 2 tej ustawy, Powiatowy 
Inspektor nie wstrzymał prowadzenia robót budowlanych (tj. nie wskazał w treści 
postanowienia tego obowiązku), pomimo takiego wymogu zawartego w obu 
przepisach. We wszystkich przypadkach organ nadzoru budowlanego stwierdził, że 
roboty budowlane zostały wykonane/zakończone. Nałożenie obowiązku 
wstrzymania prowadzenia robót budowlanych gwarantowałoby, że inwestor nie 
wprowadzi zmian do stanu robót budowlanych, stwierdzonych przez Inspektorat. 

(akta kontroli str. 69-72) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: (…) potwierdzam fakt, iż pomimo „zakończonych” 
robót budowlanych (…), organ formalnie nie dopełnił obowiązku wstrzymania 
prowadzenia robót budowlanych postanowieniem, czego wymaga art. 50 ust. 3 
Prawa budowlanego. 

(akta kontroli str. 97) 

8. W dwóch postępowaniach92 Powiatowy Inspektor nie wydał, na podstawie art. 51 
ust. 4 Prawa budowlanego, decyzji zatwierdzających projekt budowlany zamienny 
i udzielających pozwolenia na wznowienie wstrzymanych robót budowlanych, 
pomimo upływu terminu oraz spełnienia przez inwestorów93 wymogów określonych 
w decyzjach wydanych na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. 

(akta kontroli str. 69-72) 

                                                      
88 Znak: PINB.5162.5.2017.ASz-L, PINB.5162.20.2017.2018.JT,(tj. w postępowaniach, w których rozbiórek nie 
wykonano i nie została wszczęta egzekucja administracyjna). 
89 Sprawy: PINB.5162.5.2017.ASz-L (w sumie przedłużono termin o 181 dni), PINB.5162.1.2018.JT (o 194 dni), 
PINB.5162.21.2017.2018.ASz-L (o 44 dni). 
90 PINB.5160.27.2016.2017.JT, PINB.5160.4.2017.JT, PINB.5160.20.2016.2017.ASz-L. 
91 PINB.5160.13.2016.2017.JT, PINB.5160.12.2017.ASz-L, PINB.5160.56.2015.2018.JT. 
92 PINB.5160.3.2018.ASz-L, PINB.5160.18.2018.ASz-L. 
93 Odpowiednio: 30.08. i 30.10.2018 r. 
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Powiatowy Inspektor wyjaśnił: w obu postępowaniach (…) pracownicy, z powodu 
obciążenia innymi obowiązkami, nie byli w stanie na bieżąco zakończyć procedury 
w sprawach. W związku z tym PINB (…) zobowiązuje się niezwłocznie wydać 
stosowne decyzje Inwestorom (…). 

(akta kontroli str. 97) 

9. W dwóch postępowaniach94 z 17 (11,8%) brakowało potwierdzenia daty 
doręczenia postanowień wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego, 
co było działaniem nierzetelnym, ponieważ uniemożliwiało określenie upływu 
terminu dwóch miesięcy, po którym, w myśl art. 50 ust. 4, postanowienie traci 
ważność, chyba że w tym terminie zostanie wydana decyzja, o której mowa w art. 
50a pkt 2 albo w art. 51 ust. 1 tej ustawy. 

(akta kontroli str. 76, 77-78) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: (…) z uwagi na upływ czasu, domniemam, iż brak na 
potwierdzeniu odbioru daty doręczenia postanowień (…), wynikał z niedopełnienia 
formalności przez pracownika, podczas przekazania dokumentów inwestorom. 

(akta kontroli str. 96) 

10. W sześciu postępowaniach95 z 17 (35,3%) Powiatowy Inspektor nie dochował 
terminu na wydanie decyzji w sprawie nałożenia obowiązku wykonania określonych 
czynności lub robót budowlanych na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa 
budowlanego, tj. w przypadkach istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Wydał je po upływie 
terminu dwóch miesięcy, o którym mowa w art. 50 ust. 4 Prawa budowlanego, tj. po 
utracie ważności postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych (opóźnienie 
wynosiło od jednego do 55 dni). 

(akta kontroli str. 72-73, 76-77) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: (…) powyższe należy tłumaczyć nieumyślnym 
przeoczeniem terminu przez pracowników, którzy (…) mają nadmiar innych 
obowiązków do wykonania (…). 

(akta kontroli str. 96) 

We wszystkich 40 zbadanych postępowaniach Powiatowy Inspektor wydał decyzje 
o pozwoleniu na użytkowanie na podstawie art. 59 ust. 1 Prawa budowlanego, po 
prawidłowo przeprowadzonych kontrolach obowiązkowych, o których mowa w art. 
59a. Jednakże w 32 przypadkach (80% próby) do wniosków inwestorów o wydanie 
pozwolenia na użytkowanie nie zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki, 
określone w art. 57 Prawa budowlanego.  
Spośród ogółem 19 decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych, 
(wydanych na podstawie art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego), dwie decyzje (10,5%) 
nie zawierały oznaczenia strony lub stron (niezgodnie z art. 107 § 1 pkt 3 Kpa), 
a w trzech przypadkach (15,8%) przesunięto termin wykonania rozbiórki, bez 
wydania decyzji, o której mowa w art. 154 § 2 Kpa. W ramach 17 postępowań 
dotyczących wstrzymania samowolnie prowadzonych robót budowlanych 
(przeprowadzonych na podstawie art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego), 10 decyzji 
(58,8%) wydano z przywołaniem niewłaściwej podstawy prawnej. Powiatowy 
Inspektor nie dochował terminu na wydanie sześciu decyzji w sprawie nałożenia 
obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych (na podstawie 
art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego), tj. w przypadkach istotnego odstąpienia od 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. 

                                                      
94 Znak: PINB.5160.15.2017.JT i PINB.5160.18.2018.ASz-L. 
95 Decyzje wydane w sprawach (liczba dni po terminie), znak: PINB.5160.3.2015.JT (19), PINB.5160.59.2015.JT (4), 
PINB.5160.73.2015.2016.JT (55), PINB.5160.60.2015.2016.JT (18), PINB.5160.26.2017.JT (12), 
PINB.5160.3.2018.ASz-L (jeden). 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Wydał je po upływie terminu dwóch miesięcy, o którym mowa w art. 50 ust. 4 Prawa 
budowlanego, tj. po utracie ważności postanowienia o wstrzymaniu robót 
budowlanych. W dwóch postępowaniach Powiatowy Inspektor nie wydał decyzji 
zatwierdzających projekt budowlany zamienny i udzielających pozwolenia na 
wznowienie wstrzymanych robót budowlanych, pomimo upływu terminu i spełnienia 
przez inwestorów wymogów określonych w decyzjach wydanych na podstawie 
art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego. Spośród ogółem 23 postanowień 
o wstrzmaniu samowolnie prowadzonych robót budowlanych, osiem (34,8%) 
wydano nieprawidłowo, z tego w sześciu nie wskazano w treści postanowienia 
obowiązku wstrzymania prowadzenia robót budowlanych, a w dwóch Inspektorat nie 
posiadał potwierdzenia ich doręczeń, co uniemożliwiło określenie terminu utraty ich 
ważności.  
W czterech postępowaniach Inspektorat nie wszczął egzekucji administracyjnej, 
pomimo niewykonania rozbiórki obiektów budowlanych w wyznaczonym w decyzji 
terminie, a tylko w jednym przypadku Inspektorat ograniczył działania do wysłania 
upomnienia.  

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.  Rzetelne prowadzenie ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych 
i oddawanych do użytkowania oraz ewidencji decyzji, postanowień 
i zgłoszeń, przekazywanych Inspektoratowi przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej.  

2. Egzekwowanie od inwestorów obowiązku dołączania do wniosków 
o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wszystkich 
wymaganych załączników. 

3. Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych oraz egzekwowanie od 
pracowników Inspektoratu obowiązku ustalania daty doręczenia 
postanowień i określania w decyzjach administracyjnych stron 
zobowiązanych do wykonania nakazu rozbiórki. 

4. Weryfikowanie wykonania nakazów rozbiórki. 

5. Wykorzystywanie środków egzekucyjnych w przypadku uchylania się 
zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiazków, 
w szczególności zweryfikowanie wykonania rozbiórek obiektów 
budowlanych w czterech postępowaniach administracyjnych. 

6. Rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie rejestru skarg 
i wniosków, w tym nadawanie właściwych symboli klasyfikacyjnych według 
jednolitego rzeczowego wykazu akt.  

7. Wzmocnienie nadzoru w zakresie terminowego i prawidłowego załatwiania 
skarg i wniosków. 

8. Zweryfikowanie umów o pracę zawartych z osobami nieposiadającymi 
kwalifikacji określonych dla pracowników korpusu służby cywilnej 
powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. 

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 dni 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,      21  grudnia 2018 r. 

 

 

 

Kontroler 

Karol Kośnik 
Specjalista kontroli państwowej 

 
........................................................ 

podpis 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

Dyrektor 
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podpis
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