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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/079 – Realizacja zadań przez organy nadzoru budowlanego w latach 
2009-2012 (I półrocze)1.  

Jednostka  
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontroler Marcin Mirończuk, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 82652 z dnia 10 lipca 2012 r. 

                                (dowód: akta kontroli tom I str. 1-2) 

Jednostka 
 kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. ks. F. Kutrowskiego 31A,  
55-200 Oława, zwany dalej Inspektoratem lub PINB. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pani Elżbieta Pawlikowska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, zwana 
dalej Powiatowym Inspektorem lub Inspektorem.             

  (dowód: akta kontroli tom I str. 3)                                                                   

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie2 działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie realizacji zadań nałożonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  
budowlane3 (dalej ustawa Prawo budowlane lub prawo budowlane). 

 

Powyższa ocena wynika ze stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości 
dotyczących w szczególności: 

 ograniczenia działalności kontrolnej przez Inspektorat głównie 
do przeprowadzania kontroli doraźnych, 

 stwierdzonych przypadków braku sprawdzania i egzekwowania wydanych 
nakazów dotyczących usunięcia nieprawidłowości, 

 nieterminowego załatwiania spraw,  

 ewidencjonowania skarg i wniosków w sposób uniemożliwiający kontrolę 
przebiegu i terminowości ich załatwienia, 

 nieskutecznego funkcjonowania kontroli zarządczej. 

 

 

 

                                                      
1 Badaniami objęte zostały również działania mające miejsce przed 1 stycznia 2009 r. o ile miały one 

bezpośredni wpływ na zjawiska będące przedmiotem kontroli. 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
3 Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie organizacyjne i kadrowe inspektoratu 

1.1 Dostosowanie organizacyjne (strukturalne) 
Inspektoratu do realizacji zadań 

1.1.1 Struktura organizacyjna 

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

Obowiązujący w Inspektoracie regulamin organizacyjny z dnia 25 czerwca  
2001 r.4 określał m.in.: 

 w sposób ogólny zadania i obowiązki kontrowanej jednostki – w § 5 ust. 2 
regulaminu wymieniono zadania organów nadzoru budowlanego tożsame 
z zadaniami przywołanymi w art. 84 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 

 strukturę organizacyjną Inspektoratu – zgodnie z § 7 regulaminu, w skład 
Inspektoratu wchodzą wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska  
ds. inspekcji oraz orzecznictwa i obsługi prawnej, organizacyjno-
administracyjne, obsługi finansowo-księgowo-kadrowej; 

 zakres zadań Powiatowego Inspektora (§ 4-6) oraz pracowników 
Inspektoratu zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach (w § 8-10). 

                  (dowód: akta kontroli tom I str. 4-10) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in.5, że pomimo ogólności zapisów regulamin 
zawiera zadania i obowiązki określone ustawie Prawo budowlane. 
                (dowód: akta kontroli tom I str. 12-13) 

W zakresach czynności Powiatowego Inspektora oraz pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach ds. inspekcji oraz orzecznictwa i obsługi prawnej z różną 
szczegółowością uwzględniono wszystkie główne zadania organów nadzoru 
budowlanego szczebla powiatowego wymienione w ustawie Prawo budowlane.   
                (dowód: akta kontroli tom I str. 38-50) 

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

Od dnia 1 sierpnia 2009 r. w Inspektoracie brak było obsady stanowiska  
ds. organizacyjno-administracyjnych, co powodowało, że faktyczna struktura 
organizacyjna jednostki była niezgodna ze strukturą określoną w § 7 regulaminu 
organizacyjnego. W miejsce pracownika zatrudnionego na tym stanowisku, który 
odszedł z pracy, zatrudniono pracownika na stanowisku ds. inspekcji.  
                  (dowód: akta kontroli tom I str. 4-10, 572-575) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił6, że w 2009 r. odeszło dwóch pracowników (inspektor 
nadzoru budowlanego i pracownik administracyjny), na miejsce których zatrudniono 
dwie osoby jako inspektorów nadzoru budowlanego, ze względu na większe 
potrzeby obsadzenia tego stanowiska. Poinformował ponadto7, że w związku  
z ustabilizowaną sytuacją kadrową w jednostce przystąpił do prac mających na celu 
sporządzenie nowego regulaminu organizacyjnego wraz ze strukturą organizacyjną. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 12-13, 80) 

                                                      
4 Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych aneksem z 1 lutego 2005 r. 
5 W piśmie z 23 sierpnia 2012 r. 
6 W piśmie z 17 lipca 2012 r. 
7 W piśmie z 13 lipca 2012 r.  
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1.1.2 Zatrudnienie w Inspektoracie 

Liczba pracowników zatrudnionych w Inspektoracie kształtowała się w badanym 

okresie na stałym poziomie  pięciu pracowników wraz z Powiatowym Inspektorem 
(którzy zatrudnieni byli łącznie na 4,5 etatach). Przeprowadzaniem kontroli budów 
i obiektów budowlanych zajmowały się od 1 sierpnia 2009 r. trzy osoby, 
z uwzględnieniem Powiatowego Inspektora (przed tym okresem sprawami tymi 
zajmowały się dwie osoby). Zadaniami dotyczącymi prowadzenia postępowań 
administracyjnych, załatwiania skarg i wniosków, prowadzenia i archiwizacji 
dokumentacji zajmowali się wszyscy pracownicy Inspektoratu. Poza zmianami 
kadrowym, które miały miejsce w 2009 r., w kolejnych latach nie było fluktuacji kadr. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 14-15, 33, 80, 572-575) 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na stanowiskach merytorycznych w 2012 r. 
(I półrocze) przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego wynosiło 2 752,49 zł brutto 
(z uwzględnieniem Powiatowego Inspektora) i w porównaniu do wynagrodzenia 
wypłacanego w 2009 r. (2 247,77 zł) było wyższe o 504,72 zł, tj. o 22,5%. 
Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie 
dolnośląskim w I kw. 2012 r. wynosiło 3 634,07 zł8. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 37) 

Od 1 października 2010 r. Inspektorat korzystał przy wykonywaniu zadań z pomocy 
stażystów zatrudnianych na stanowiskach ds. administracyjnych lub technika prac 

biurowych. W kontrolowanym okresie staże takie odbyły w PINB kolejno 4 osoby  
na podstawie umów zawieranych z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 81-92) 

Pracownicy PINB zajmujący się kontrolami budów i obiektów budowlanych posiadali 
odpowiednie specjalistyczne wykształcenie (wyższe budowlane). Dwóch z nich, 
w tym Powiatowy Inspektor, posiadało uprawnienia budowlane do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 25-31, 572-575) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in.9, że w jego ocenie do sprawnego realizowania 
zadań w Inspektoracie powinno być zatrudnionych 10 pracowników (5 inspektorów 
nadzoru budowlanego, 3 referentów prawnych, 1 pracownik administracyjny, 
1 pracownik finansowy). Czas przeznaczony na kontrole w terenie wynosi około 
40% w stosunku do czasu wykorzystywanego na zadania niekontrolne. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 19-20, 36) 

W odpowiedzi na pismo Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego we Wrocławiu10 (zwanego dalej Wojewódzkim Inspektorem) 
Powiatowy Inspektor zwrócił się pismem z 22 sierpnia 2011 r. z prośbą  
o zwiększenie środków finansowych na 2 dodatkowe etaty.   

(dowód: akta kontroli tom I str. 35) 

Według wyjaśnień udzielonych kontrolerowi NIK przez Wojewódzkiego Inspektora 
Panią Barbarę Skultecką11, powyższe informacje zbierane były w celu przekazania 
do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zbiorczej informacji dotyczącej potrzeb 
finansowych powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego województwa 
dolnośląskiego na rok 2011 i 2012. Wojewódzki Inspektor poinformował ponadto, 

                                                      
8 Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2012 r. (M.P., poz. 397). 
9 W pismach z 20 i 27 lipca 2012 r. 
10 Z 16 sierpnia 2011 r. 
11 Pismo z 27 sierpnia 2012 r. 
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że liczba etatów przyznana na realizację zadań przez PINB w latach 2009-2012 
(I półrocze) nie uległa zmianie i wynosi 5,2 etatu. 
                (dowód: akta kontroli tom I str. 130) 

Odnosząc się do tej ostatniej informacji Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in.12, 
że według jego wiedzy przyznana Inspektoratowi liczba etatów na zatrudnienie 
kształtuje się na poziomie 4,5 etatu. W związku z nowymi informacjami otrzymanymi 
w tym zakresie wystąpi do Wojewódzkiego Inspektora oraz Wojewody 
Dolnośląskiego o przekazanie dodatkowych środków finansowych na zatrudnienie. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 132) 

Powiatowy Inspektor opracował dla poszczególnych pracowników Inspektoratu 
zakresy czynności, które w trakcie zatrudnienia w badanym okresie nie ulegały 
zmianie. Zakresy czynności inspektorów nadzoru budowlanego były podobne, za 
wyjątkiem jednej osoby, której zakres zadań nie obejmował przeprowadzania 
kontroli obowiązkowych z uwagi na brak posiadania uprawnień do samodzielnego 
wykonywania funkcji technicznych w budownictwie. Opracował ponadto opisy 
poszczególnych stanowisk stosownie do wymogów określonych w art. 84 ust. 1 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej13. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 38-76) 

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, członkowie korpusu służby 
cywilnej (którymi są m.in. pracownicy Inspektoratu – art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy), 
nie mogą podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody ani 
wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy 
lub podważających zaufanie do służby cywilnej. 

Powiatowy Inspektor oraz pracownicy Inspektoratu w przedłożonych kontrolerowi 
NIK oświadczeniach podali, że poza pracą w PINB nie byli dodatkowo zatrudnieni. 
Powiatowy Inspektor i jeden z pracowników zatrudnionych na stanowisku 
inspektora nadzoru budowlanego oświadczyli, że są biegłymi sądowymi, z tym 
że wykonując opinie, nie biorą zleceń z terenu powiatu oławskiego. Osoba 
zatrudniona na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego przyznała ponadto, 
że prowadzi działalności gospodarczą, w ramach której sporządza indywidualne 
projekty budowlane oraz świadectwa charakterystyki energetycznej, z tym 
że (wg. oświadczenia) nie przyjmuje zleceń z powiatu oławskiego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 93-97, 134) 

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

Ustalono, że jeden z dwóch pracowników zatrudnionych w Inspektoracie 
na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego nie potwierdził na piśmie 
zapoznanie się z opisem zajmowanego przez niego stanowiska. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 51-76) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił14, że ww. pracownik został zapoznany z opisem 
stanowiska w trakcie przeprowadzonej rozmowy przy naborze, jednakże ze względu 
na wzmożoną ilość kontroli oraz zadań nałożonych na nadzór budowlany nie 
potwierdził tego w formie pisemnej.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 19) 

                                                      
12 W piśmie z 30 sierpnia 2012 r. 
13 Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm. 
14 W piśmie z 27 lipca 2012 r. 

Ustalone  
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  



 

6 

1.2 Plan finansowy Inspektoratu. 

Wydatki ponoszone przez Inspektorat finansowane były w badanym okresie 

w całości ze środków z budżetu państwa i wynosiły: w 2009 r.  
240,8 tys. zł  (co stanowiło 99,7% planu po zmianach); w 2010 r. – 
294,3 tys. zł (99,1% planu po zm.); w 2011 r. – 292,9 tys. zł (100% planu);  

w I połowie 2012 r.  138,4 tys. zł (co stanowiło 46,7 % planu wydatków po 
zmianach). Kwoty ustalone w planach finansowych Inspektoratu (281,9 tys. zł  – 

2009 r.; 290,5 tys. zł – 2010 r.; 292,9 tys. zł  2011 r.; 296,6 tys. zł – 2012 r.) 
niewiele odbiegały od kwot, o których przyznanie wnioskował Powiatowy Inspektor 
(odpowiednio: 283,2 tys. zł; 281,9 tys. zł; 290,7 tys. zł; 311,7 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 98) 

Jak wyjaśnił Powiatowy Inspektor15 przy określaniu planów finansowych brał pod 
uwagę przewidywany wzrost wydatków (np. wzrost wynagrodzeń o zmianę stawki 
na dodatek stażowy), a także ich celowość. Do kwietnia 2011 r. siedziba 
Inspektoratu składała się z dwóch pomieszczeń biurowych, tak więc bezcelowym 
było wnioskowanie o możliwość zatrudnia dodatkowych osób oraz o dodatkowe 
środki na wyposażenie, w związku z brakiem miejsca na nowe stanowiska pracy. 
Ilość oraz sprawność sprzętu, który posiada PINB zabezpiecza podstawowe 
potrzeby jednostki. Dla poprawnego i efektywnego funkcjonowania Inspektoratu 
wysokość przyznanych środków powinna kształtować się na poziomie 800 tys. zł 
i pozwolić m.in. (poza dwukrotnym zwiększeniem liczby zatrudnionych pracowników) 
na zapewnienie wynagrodzeń dla inspektorów na poziomie minimum średniego 
wynagrodzenia w gospodarce oraz odpowiedniego wyposażenia (m.in. dwa 
samochody służbowe, telefony komórkowe).    

(dowód: akta kontroli tom I str. 18-19) 

W kontrolowanym okresie w jednym przypadku Inspektorat otrzymał środki 
finansowe z przeznaczeniem na realizację dodatkowego zadania. W 2010 r. plan 
wydatków PINB zwiększony został o kwotę 6 tys. zł z przeznaczeniem 
na sfinansowanie wydatków związanych z oceną stanu technicznego obiektów 
budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, 
które miały miejsce w maju i czerwcu tego roku. Ze środków tych PINB wykorzystał 
na realizację przedmiotowego zadania 3,6 tys. zł.   

(dowód: akta kontroli tom I str. 98, 104, 135-137) 

Starostwo Powiatowe w Oławie nie dofinansowywało bezpośrednio w badanym 
okresie działalności Inspektoratu ze środków własnych. Udzielało natomiast tej 
jednostce wsparcia przez nieodpłatne użyczanie do 31 marca 2011 r. pomieszczeń 
na siedzibę tej jednostki. Od 1 kwietnia 2011 r. PINB wynajmuje te pomieszczenia 
(kolejno od Starostwa a następnie od Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-
Socjoterapeutycznych w Oławie). Wysokość ustalonych opłat czynszu dzierżawnego 
(377,49 zł brutto miesięcznie, bez opłat za korzystanie z mediów) nie jest jednak,  
w ocenie NIK, wysoka biorąc po uwagę powierzchnię wynajmowanych pomieszczeń 
(102,3 m2).  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 98, 109-123) 

Należy dodać, że w kontrolowanym okresie samorząd powiatu oławskiego był 
inwestorem dla trzech inwestycji rozpoczętych w 2009 r. (których realizacja 
podlegała nadzorowi ze strony Inspektoratu), takich jak: budowa boisk sportowych 
Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jelczu – Laskowicach, 

                                                      
15 W piśmie jw. 
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rozbudowa i przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego i diagnostyki obrazowej 
SP ZOZ Oława, budowa szybu windowego zewnętrznego w budynku Starostwa.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 285-290) 

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

1.3 Warunki lokalowe 

Warunki lokalowe w jakich działał Inspektorat uległy w badanym okresie znaczącej 
poprawie. Do 27 grudnia 2010 r., PINB dysponował (na podstawie umów użyczenia) 
jedynie dwoma pokojami o łącznej powierzchni 37,55 m2 znajdującymi się budynku 
Starostwa położonym przy ul. 3-go Maja 1 w Oławie. Następnie na podstawie 
umowy użyczenia z 28 grudnia 2010 r. oraz kolejnych umów najmu z 1 kwietnia 
2011 r. i 30 maja 2012 r. Inspektorat pozyskał pomieszczenia o prawie trzykrotnie 
większej powierzchni (102,3 m2) znajdujące się na parterze budynku przy 
ul. Kutrowskiego 31A w Oławie (gdzie znajduje się jego aktualna siedziba). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 109-111, 119-123) 

W trakcie oględzin w dniu 18 lipca 2012 r. stwierdzono, że PINB dysponuje 
6. pokojami biurowymi, pomieszczeniem socjalnym, pokojem do archiwum i toaletą. 
Wyposażenie pomieszczeń (m.in.: biurka, regały, szafy) oraz sprzęt użytkowany 
przy wykonywaniu zadań (zestawy komputerowe, drukarki, telefony, aparaty 
cyfrowe, dalmierz, skaner, kserokopiarka) były w trakcie oględzin sprawne. 
Dokumentacja dotycząca bieżących spraw znajduje się w szafach w pokojach 
biurowych, natomiast dokumenty archiwalne znajdują się w oddzielnym 
pomieszczeniu na 19 regałach metalowych. Pomieszczenia biurowe i archiwum 
są zapełnione w około 75%.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 124-128) 

W ocenie Powiatowego Inspektora16 warunki lokalowe znajdujące się w budynku 
Starostwa powiatowego w Oławie nie były wystarczające do prawidłowego 
funkcjonowania Inspektoratu. Obecne warunki lokalowe są zdecydowanie lepsze 
i zapewniają poprawne funkcjonowanie Inspektoratu, jednakże w niedalekiej 
przyszłości zabraknie miejsca na archiwum.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 33-34) 

Inspektorat do wykonywania zadań dysponował samochodem osobowym (rocznik 
1998 r.), który otrzymał nieodpłatnie z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego  
20 lutego 2008 r. W wyniku oględzin przeprowadzonych 18 lipca 2012 r. 
stwierdzono, że samochód posiadał ważne badania techniczne i ubezpieczenie OC. 
Nie był jednak w najlepszym stanie technicznym (skorodowana karoseria, liczne 
zadrapania, łuszczący się lakier, niedomykającej się szyby przednich okien). 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 108, 124-128) 

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

1.4 Szkolenia pracowników 

Pracownicy zatrudnieni w Inspektoracie uczestniczyli w ogółem 17. różnego 
rodzajach szkoleniach (8 w 2009 r.; 7 w 2010 r.; po 1. w 2011 r. i w I poł. 2012 r.). 
Powiatowy Inspektor oraz pozostali dwaj pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 
inspektorów nadzoru budowlanego brali udział w szkoleniach dotyczących m.in.: 
szczególnych zasad odbudowy, rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych 

                                                      
16 Wyjaśnienia z 20 lipca 2012 r. 
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w wyniku działania żywiołu; wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem 
postępowań administracyjnych oraz egzekucyjnych, rozwiązywania konfliktów 
powstających w pracy w kontaktach z interesantami. Pracownik zatrudniony 
na stanowisku referenta prawnego uczestniczył w 5. szkoleniach dotyczących 
zagadnień związanych z przeprowadzaniem postępowań administracyjnych, 
dostępem do informacji publicznej i BIP. Pracownik zatrudniony na stanowisku 
ds. obsługi finansowo-księgowo-kadrowej brał udział w 6. szkoleniach, dotyczących 
m.in. zagadnień finansowo-księgowych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 77-79, 572-575) 

Inspektorat wydatkował w badanym okresie na sfinansowanie kosztów szkoleń 
kwotę ogółem 10,4 tys. zł, z czego 95% środków wydatkowane zostało w latach 
2009-2010 (9,2 tys. zł).  W latach 2011-2012 (I półrocze) wydatkowano na ten cel 
1,2 tys. zł. W 2011 r. pracownik zatrudniony na stanowisku ds. obsługi finansowo-
księgowo kadrowej uczestniczył w szkoleniu pn. „Warsztaty praktycznego 
wykorzystania platformy ePUAP w realizacji obowiązków administracji publicznej”. 
Natomiast w I połowie 2012 r. pracownik zatrudniony na stanowisku referenta 
prawnego brał udział w szkoleniu pn. „Kodeks postępowania administracyjnego - 
Metryczki administracyjne”. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 77-79, 572-575) 

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

Środki planowane na finansowanie szkoleń wykorzystywane były na ten cel 
najwyżej w połowie. W 2009 r. wydatki poniesione na sfinansowanie szkoleń 
stanowiły 31,6% kwoty zaplanowanej na ten cel (12 tys. zł), w 2010 r. – 53,7% 
(10 tys. zł), w 2011 r. – jedynie 9,4% (10 tys. zł). W I półroczu 2012 r. wydatkowano 
na szkolenia 6,2% kwoty zaplanowanej na wydatki w tym zakresie w całym roku 
(4 tys. zł). Należy dodać, że w latach 2011-2012 (I poł.) w szkoleniach nie brali 
udziału pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inspektorów nadzoru budowlanego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 18, 77-79) 

Według wyjaśnień Powiatowego Inspektora17 niewykorzystanie w całości środków 
zaplanowanych na szkolenia spowodowane było m.in. zwolnieniami lekarskimi 
i urlopami macierzyńskimi, której to sytuacji nie można było przewidzieć przy 
konstruowaniu budżetu. Jednocześnie oferta szkoleniowa nie zawsze była 
zadawalająca i uwzględniała merytoryczny aspekt zainteresowań pracowników. 
Proponowane przez firmy oferty szkoleniowe dotyczyły szkoleń, na których 
pracownicy już uczestniczyli (brak istotnych zmian w przepisach). Powiatowy 
Inspektor nie szukał szkoleń na własną rękę. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 84) 

W ocenie NIK jedną z przyczyn niskiego wykorzystywania środków zaplanowanych 
na szkolenia było nieanalizowanie przez Powiatowego Inspektora potrzeb 
szkoleniowych i nieopracowywanie w oparciu o wyniki tej analizy planów szkoleń 
na etapie planowania wydatków na ten cel. Potwierdzają tą ocenę wyjaśnienia 
Powiatowego Inspektora18, który stwierdził, że pracownicy są kierowani na szkolenia 
na bieżąco, wg aktualnych potrzeb oraz ofert szkoleniowych.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 18) 

                                                      
17 Pismo z 20 sierpnia 2012 r. 
18 Pismo z 27 lipca 2012 r. 
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Środki niewykorzystane na finansowanie szkoleń przesuwane były (w ramach 
stosownych zmian planów finansowych) na finansowanie innych bieżących 
wydatków PINB.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 138-144) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości19 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 
 

2. Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy 

W Inspektoracie nie opracowywano rocznych planów pracy, w tym rocznych planów 
kontroli (inspekcji). W kontrolowanym okresie działalność kontrolna Inspektoratu 
ograniczała się wyłącznie do przeprowadzania kontroli doraźnych, wynikających 
głównie z pism interwencyjnych lub skargowych osób trzecich, o czym będzie mowa 
w dalszej części wystąpienia.  
                 (dowód: akta kontroli tom I str. 19, 129) 

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

Powiatowy Inspektor nie wywiązywał się z obowiązków określonych w regulaminie 
organizacyjnym Inspektoratu (§ 5 ust 1 pkt 2) i zakresie czynności (część II pkt 9) 
zgodnie z którym do jego zadań należało m.in. zatwierdzanie planów kontroli.  
                 (dowód: akta kontroli tom I str. 4-10, 19, 38-39) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił20, że roczne plany pracy nie były opracowywane przez 
Powiatowego Inspektora, ponieważ prace wykonywane są na bieżąco na podstawie 
wpływających pism od osób trzech (np. prośby o kontrole). Nie opracowywał 
rocznych planów kontroli (inspekcji), ponieważ przy obecnym stanie kadrowym 
układanie planu kontroli mijałoby się z celem. Inspektorat jest w stanie realizować 
tylko kontrole bieżące oraz kontrole wynikające z zadań zleconych przez Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego (akcje krajowe). Planowane terminy kontroli 
wpisywane są do kalendarza kontroli, który można nazwać bieżącym planem 
kontroli. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 19-20) 

W ocenie NIK ograniczanie działalności kontrolnej przez Inspektorat 
do przeprowadzania kontroli doraźnych (podejmowanych po otrzymaniu informacji 
o nieprawidłowościach lub na wniosek organów nadzoru budowlanego wyższego 
szczebla) wskazuje na to, że Inspektorat w niepełnym zakresie realizuje zadania 
inspekcyjno-kontrolne określone w art. 83 ustawy Prawo budowlane. Powyższą 
ocenę potwierdzają wyjaśnienia Powiatowego Inspektora21, który stwierdził m.in., że 
liczba przeprowadzonych kontroli nie jest wystarczająca dla zapewnienia 
przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane. Kontrole mają 
charakter wyrywkowy i jednostkowy, co związane jest z brakami kadrowymi. 
Jednocześnie inwestorzy oraz kierownicy budowy mają świadomość, iż organy 
nadzoru nie będą w stanie skontrolować wszystkich obiektów, wobec powyższego 
czują się bezkarni.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 84-85) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 

                                                      
19 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 

pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
20 Pismo z 27 lipca 2012 r. 
21 Pismo z 20 sierpnia 2012 r. 
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3. Kontrole obiektów i robót budowlanych. 

3.1 Kontrole obiektów budowlanych, robót 
budowlanych. 

Zgodnie z art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, do zadań organów nadzoru 
budowlanego należy m.in. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa 
budowlanego. 

Ustalono, że w ramach realizacji powyższego zadania Inspektorat przeprowadził 
w badanym okresie ogółem 449 kontroli (bez uwzględnienia kontroli 
obowiązkowych). Liczba przeprowadzanych kontroli przez Inspektorat stopniowo 
wzrastała w poszczególnych latach. W 2009 r. przeprowadzono 87 kontroli, 
w 2010 r. – 142, a w 2011 r. – 169 (w I półroczu 2012 r. przeprowadzono 

51 kontroli). Przeprowadzone kontrole dotyczyły: w 77 przypadkach  
prowadzonych prac przy budowie obiektów budowlanych; w 198 przypadkach – 
prawidłowości utrzymania obiektów budowlanych; w 174 przypadkach – innych 
zagadnień, takich jak wyjaśnienie zasadności zarzutów dotyczących wystąpienia 
samowoli budowlanej lub samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego oraz sprawdzenie wykonania wydanych nakazów.  
Wszystkie te kontrole (o czym była już mowa wcześniej) miały charakter kontroli 
doraźnych (nieplanowych) i podejmowane były głownie w reakcji na otrzymywane 
pisma interwencyjne (skargowe). Tylko 2 kontrole (tj. 0,4% kontroli ogółem) 
przeprowadzone zostały przez PINB z inicjatywy własnej. Natomiast 347 kontroli 
(77,2%) podjęto, w związku z otrzymanymi pismami o charakterze skargowym. 
Pozostałe 100 (22,2%)  w wyniku otrzymanych zgłoszeń organów i urzędów.   

(dowód: akta kontroli tom I str. 129) 

W wyniku zbadania dokumentacji dotyczącej 11 kontroli (wybranych losowo) 
stwierdzono, że przedmiotem tych kontroli była w szczególności: legalność 
i zgodność prowadzonych robót z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz 
prawidłowość użytkowania i utrzymania obiektów budowlanych. Badane kontrole 
podjęte zostały przez Inspektorat w związku z otrzymanymi pismami informującymi 
o występowaniu nieprawidłowości przy budowie lub użytkowaniu obiektów 
budowlanych. Inspektorat po przeprowadzeniu kontroli, których wyniki potwierdziły 
zarzuty podnoszone w skargach, podejmował stosowne działania wyjaśniające 
i prowadził postępowania określone w ustawie Prawo budowlane (m.in. w art. 48-51 
i art. 66), w tym wydawał decyzje nakazujące usunięcie nieprawidłowości.  
                (dowód: akta kontroli tom I str. 145-451) 

Inspektorat uczestniczył w badanym okresie w akcjach (ok. 20) inicjowanych przez 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczących zebrania informacji lub 
podjęcia działań kontrolnych dotyczących stanu utrzymania różnego rodzaju 
obiektów budowlanych. Pisma z prośbą lub poleceniem podjęcia stosownych 
działań kierowane były do PINB przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowalnego. Otrzymane w tym zakresie polecenia (prośby) przez Powiatowego 
Inspektora dotyczyły m.in.: bezzwłocznego dokonania kontroli stanu utrzymania 
budynków zakwaterowania zbiorowego (hotele pracownicze), oraz socjalnych 
budynków mieszkalnych (pismo z 14 kwietnia 2009 r.); monitorowania 
bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych pod kątem ich zagrożenia 
zalegającym na dachach śniegiem (pismo z 11 stycznia 2010 r.); monitorowania 
stanu bezpieczeństwa obiektów w rejonach zagrożonych powodziami lub 
podtopieniami na skutek intensywnych opadów deszczu (pismo z 19 maja 2010 r.); 
przeprowadzenia kontroli stadionów sportowych pod kątem sprawdzenia realizacji 
przez ich właścicieli lub zarządców ustawowych obowiązków w zakresie 

Opis stanu  
faktycznego 



 

11 

przeprowadzania okresowych kontroli (pismo z 20 stycznia 2011 r.); 
przeprowadzania w latach 2011-2012 kontroli obiektów socjalnych pod kątem 
prawidłowości ich utrzymania (pismo z 12 kwietnia 2011 r.).  
Inspektorat wywiązywał się z otrzymywanych w tym zakresie poleceń (próśb). 
Przekazywał do Wojewódzkiego Inspektora informacje o liczbie poszczególnych 
rodzajów obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu oławskiego, 
o liczbach przeprowadzonych kontroli tych obiektów, oraz o ich wynikach.  
                (dowód: akta kontroli tom I str. 465- 570) 

Ustalono, że w latach 2009-2011 jeden z pracowników zatrudnionych 
w Inspektoracie na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego, do którego zadań 
należało m.in. przeprowadzanie kontroli dotyczących budowy lub użytkowania 
obiektów budowlanych, nie posiadał upoważnienia wojewody dolnośląskiego 
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. W I poł. 2012 r. obaj 
pracownicy zatrudnieni na tym stanowisku nie posiadali takich upoważnień. Przez 
cały ten okres upoważnienia w tym zakresie posiadał Powiatowy Inspektor oraz 
osoby zatrudnione na stanowiskach referenta prawnego oraz głównego księgowego. 
Upoważnienia wydawane na okres 2 lat, zawierały wymagane informacje określone 
w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. 
w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień 
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.22  

(dowód: akta kontroli tom I str. 98, tom II str. 1-12) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił23, że upoważnienia tego nie miał inspektor, który 
zatrudniony jest na ½ etatu i uczestniczył głównie w kontrolach obowiązkowych, 
na których nie wystawia się mandatów karnych. Drugi z inspektorów nie miał 
go w I poł. 2012 r., ponieważ był nieobecny w pracy do maja tego roku. Mandaty 
wystawiane są zarówno na kontrolach jak i w Inspektoracie. W przypadku gdyby 
na kontroli byli inspektorzy, którzy nie posiadają upoważnienia do wystawiania 
mandatów, zobowiązani są wpisać fakt konieczności wypisania mandatu 
do protokołu z kontroli oraz wysłać wezwanie do odbioru mandatu karnego. 
W przypadku nie stawienia się po odbiór, należy wypisać mandat karny zaoczny 
(nie było takiej sytuacji). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 131) 

W kontrolowanym okresie pracownicy Inspektoratu nałożyli w 417 przypadkach 
grzywny w formie mandatów za wykroczenia, określone w art. 93 pkt 3, 4, 6, 8-10 
ustawy Prawo budowlane, na ogólną kwotę 95,1 tys. zł. Jak wynika z informacji 
uzyskanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (pismo 
z 9 sierpnia 2012 r.) w 407 przypadkach dotyczących kwoty 93,4 tys. zł grzywny 
te zostały uregulowane. Zaległości (w kwocie 1,7 tys. zł) dotyczyły grzywien 
wymierzonych w latach 2011-2012 (I poł.). 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 13-20, 42-56) 

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

1. Powiatowy Inspektor informując w piśmie z 24 sierpnia 2011 r. Wojewódzkiego 
Inspektora o wynikach podjętych działań w ramach akcji dotyczącej sprawdzenia 
bezpieczeństwa miejsc rekreacji dla dzieci podał m.in., że na dwóch  placach zabaw 
stwierdzono nieprawidłowości i że będzie w tym zakresie prowadzone stosowne 
postępowanie. Działań takich jednak nie podjęto, pomimo wysłania 1 sierpnia 
2011 r. do właścicieli (zarządców) tych nieruchomości (Urząd Miasta Oławy oraz 

                                                      
22 Dz.U. Nr 174, poz. 1423 
23 Pismo z 20 sierpnia 2012 r. 
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Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jelczu-Laskowicach) 
zawiadomień o planowanym terminie przeprowadzenia kontroli.  
                        (dowód: akta kontroli tom I str. 534-538) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił24, że nie przeprowadził tych kontroli ponieważ 
przedłużyły się kontrole zaplanowane na innych obiektach.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 456) 

2. Pomimo iż w trakcie przeprowadzonych w na przełomie czerwca i lipca 2012 r. 
kontroli stacji benzynowych25 (które to kontrole podjęto w wyniku otrzymanych 
zaleceń Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem 
Wojewódzkiego Inspektora) w 5 przypadkach stwierdzono różnego rodzaju 
nieprawidłowości dotyczące m.in.: braku protokołów z przeglądów okresowych 
rocznych i pięcioletnich (w 4 przypadkach), braku planu sytuacyjnego w książce 
obiektu (w 2 przypadkach) lub dokumentacji związanej z zakończeniem rozbudowy 
stacji (w 1 przypadku), do końca sierpnia 2012 r. stosowne grzywny wymierzone 
zostały za wykroczenia określone m.in. w art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane 
tylko w odniesieniu do właściciela jednej z tych stacji (2 mandaty po 500 zł). 
                 (dowód: akta kontroli tom I str. 552-555) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił26, że ze względu na zaabsorbowanie kontrolą NIK nie 
udało się przeprowadzić jeszcze wszystkich czynności. W trakcie kontroli nie było 
osób umocowanych do przyjęcia mandatu. W najbliższym czasie zostaną wezwane 
umocowane osoby po odbiór mandatu karnego.  
                (dowód: akta kontroli tom I str. 456) 

3. Z analizy treści dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych przez Inspektorat 
kontroli budowy obiektów budowlanych wynika, że w ramach tych kontroli nie 
sprawdzano zagadnień takich jak: posiadanie stosownych uprawnień przez osoby 
pełniące na budowie samodzielne funkcje techniczne, stosowanie wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu, opracowania planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (dalej „plan bioz”) o którym mowa w art. 21a ustawy Prawo 
budowlane oraz przestrzegania jego ustaleń.  
                     (dowód: akta kontroli tom I str. 145-452) 

Obowiązek obejmowania nadzorem, w tym kontrolą, powyższych spraw przez 
Powiatowego Inspektora wynika z przepisów art. 81 ust. 1 pkt 1 (lit. b, d i e), art. 84 
ust. 1 pkt 1 oraz art. 84a ust. 1 ustawy Prawo budowlane.  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in.27, że nie sprawdza w trakcie kontroli 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych przez uprawnione osoby, 
ponieważ uznał, że dokumenty składane podczas zawiadamiania o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót budowlanych są wystarczające. Inspektorat nie 
przeprowadzał kontroli w zakresie opracowywania planu bioz z uwagi na dużą ilość 
kontroli wynikających z wpływających wniosków. Inspektorzy nie oceniali jakości 
wykonywanych robót i wybudowanych wyrobów, gdyż ustawa Prawo budowlane nie 
wymaga (poza kontrolami obowiązkowymi), żeby w kontrolach brały udział osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Wobec powyższego nie było 
możliwe rzetelne ocenianie wykonywanych robót. Poza tym inspektorat nie 
zatrudnia osób posiadających uprawnienia budowlane w każdej ze specjalności 
wymienionych w art. 14 ustawy Prawo budowlane.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 455) 

                                                      
24 Pismo z 31 sierpnia 2012 r. 
25 Kontrole stacji paliw podjęto w wykonaniu otrzymanych 22 maja 2012 r. zaleceń Głównego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora. 
26 Pismo z 31 sierpnia 2012 r. 
27 Pismo jw. 
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W ocenie NIK, powyższe wyjaśnienia potwierdzają nierzetelne wywiązywanie się 
przez Powiatowego Inspektora z zadań dotyczących sprawowania nadzoru i kontroli 
nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego. Nie ma przeszkód żeby 
w ramach przeprowadzanych kontroli każdorazowo sprawdzać m.in., czy 
opracowany został i czy jest przestrzegany plan bioz oraz czy osoby, które wykonują 
samodzielne funkcji techniczne na budowie są tymi samymi, których dokumentację 
przesłano przy zawiadomieniach informujących o zamierzonym terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych. 

3.2 Liczba realizowanych robót budowlanych 

Głównym źródłem informacji Inspektoratu o realizowanych robotach budowlanych 
objętych decyzjami o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu są przesyłane przez 
inwestorów zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 
o których jest mowa w art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.  
W kontrolowanym okresie wydane zostały 2 072 decyzje o pozwolenie na budowę, 
z czego w 1 630 przypadkach inwestorzy przekazali do PINB zawiadomienia 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.  

 (dowód: akta kontroli tom III str. 65) 

PINB nie podejmował z własnej inicjatywy działań mających na celu wykrycie 
samowoli budowlanych. Kontrole w tym zakresie przeprowadzane były przez 
Inspektorat wyłącznie w wyniku interwencji i zgłoszeń osób trzecich (skargi) 
i zgłoszeń urzędów i innych organów. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 129) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił28, że nie korzysta ze zdjęć lotniczych do wykrywania 
samowoli budowlanych, bo zdjęcia lotnicze są nieaktualne i nie zamieszcza się 
na nich granic działek oraz numerów działek, dlatego nie jest możliwa identyfikacja 
inwestycji. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 84) 

Zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 2-4 ustawy Prawo budowlane w Inspektoracie 
prowadzono ewidencje: decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których jest mowa 
w art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy; rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych; zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 
pkt 3 ustawy. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 86-262) 

Ewidencje rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych 
prowadzono wg wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu 
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych29. Do ewidencji wpisywano kolejne budowy bez pozostawiania 
wolnych wierszy. 
                    (dowód: akta kontroli tom II str. 86-140) 

Do ewidencji otrzymanych decyzji wpisywane były kolejne decyzje, w kolejności 
numerów zgodnej z liczbami porządkowymi, z pozostawieniem wolnych wierszy.  
                   (dowód: akta kontroli tom II str. 141-235) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił30, że wolne rubryki są następstwem nieprzekazywania 
przez starostę oławskiego decyzji umarzających postępowania.  
                (dowód: akta kontroli tom II str. 84) 

                                                      
28 Pismo z 20 sierpnia 2012 r. 
29 Dz.U. Nr 120, poz. 1130 
30 Pismo z 20 sierpnia 2012 r. 
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Powiatowy Inspektor w 5. przypadkach w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości 
w wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę zwrócił się do Wojewody 
Dolnośląskiego o dokonanie ich weryfikacji. Spośród ww. wniosków Wojewoda 
uwzględnił jeden31 wydając 25 lipca 2011 r. decyzję stwierdzającą nieważność 
wydanego 15 lipca 1999 r. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, z uwagi na wydanie tej decyzji niezgodnie z decyzją o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 
               (dowód: akta kontroli tom II str. 265-296) 

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

W prowadzonych przez Inspektorat ewidencjach rozpoczynanych i oddawanych 
do użytkowania obiektów budowlanych nie wszystkie strony zostały ponumerowane. 
Ponadto prowadzone w tym zakresie ewidencje za 2012 r., w miękkich 
skoroszytach, nie posiadały stron zabezpieczonych przed ich usunięciem lub 
wymianą. 

Zgodnie z § 2 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, ewidencja 
powinna być prowadzona w formie księgi, wykonanej w sposób trwały, która 
powinna mieć strony ponumerowane i zabezpieczone w sposób chroniący przed ich 
usunięciem lub wymianą.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 86-139, 297-298) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił32, że ewidencje nie posiadają ponumerowanych stron 
przez nieuwagę osób dokonujących wpisów. Ze względu na nawał pracy 
prowadzenie ewidencji zostało scedowane na stażystów. Rozporządzenie mówi 
o zabezpieczaniu stron w sposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą nie 
określając sposobu zabezpieczania (bindowanie, luźnych stron, zeszyt, segregator, 
skoroszyt) wobec powyższego sposób prowadzenia ewidencji za 2012 r. został 
uznany za zgodny z rozporządzeniem. 

               (dowód: akta kontroli tom II str. 299-300) 

NIK nie podziela stanowiska Powiatowego Inspektora, że sposób prowadzenia 
ewidencji jest zgodny z rozporządzeniem. „Zbindowanie” kart, lub umieszczanie ich 
w segregatorze, czy w skoroszycie, pozwala w łatwy sposób na zastąpienie ich 
innymi kartami. 

W ocenie NIK ograniczenie podejmowanych przez Inspektorat działań mających 
na celu wykrycie samowoli budowlanej tylko do przypadków, w których Inspektorat 
otrzymywał informacje o tego rodzaju zdarzeniach, świadczy o niepełnym 
wykonywaniu zadań określonych w ustawie Prawo budowlane, m.in. w art. 84 ust. 1, 
pkt 1, zgodnie z którymi do zadań organów nadzoru budowlanego należy kontrola 
przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego. Na wykonywanie 
powyższych zadań jedynie w bardzo ograniczonym zakresie wskazuje również 
porównanie liczby 77 kontroli budów przeprowadzonych w badanym okresie przez 
Inspektorat z liczbą 1 630 otrzymanych w tym okresie zawiadomień od inwestorów 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, o których była mowa 
wyżej.  

                                                      
31 W jednym przypadku brak było dokumentacji w Inspektoracie odnośnie sposobu rozpatrzenia wniosku przez Wojewodę. 
32 Pismo z 3 sierpnia 2012 r. 

Ustalone  
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 

15 

3.3 Zawiadomienia o planowanym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, inwestor obowiązany zawiadomić 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które wymagane jest 
pozwolenie na budowę, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, co najmniej 
7 dni przed ich rozpoczęciem.  

W wyniku zbadania dokumentacji losowo wybranych 30 inwestycji, których 
realizacja została zakończona i wydane zostały stosowne pozwolenia 
na użytkowanie stwierdzono, że we wszystkich przypadkach inwestorzy przesłali 
do Powiatowego Inspektora zawiadomienia, o których mowa wyżej. 
Do zawiadomień tych każdorazowo dołączone zostały oświadczenia i aktualne 
zaświadczenia wymienione w art. 41 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 301-555; tom III str. 1-65) 

W trakcie analizy ww. dokumentacji nie stwierdzono zapisów lub dokumentów 
potwierdzających sprawdzanie przez Powiatowego Inspektora, czy osoby 
wyznaczone na kierowników budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego 
uzyskały, stosownie do postanowień art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, wpis 
do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 301-555; tom III str. 1-64) 

Ustalono, że spośród 442 przypadków, w których inwestorzy pomimo otrzymania 
w badanym okresie decyzji o pozwoleniu na budowę nie zawiadomili Powiatowego 
Inspektora o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych, w 153 przypadkach 
dotyczyło to spraw, w których stosowne pozwolenia na budowę wydane zostały 
w latach 2009-2010. Na podstawie dokumentacji prowadzonej w Inspektoracie nie 
można było ustalić, jakie były tego przyczyny w poszczególnych przypadkach. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 65) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił33, że nie jest w stanie dokonać kontroli obiektów 
budowlanych przy tak dużej ilości wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę 
i przy obecnym stanie kadrowym. W miarę możliwości wzywa pisemnie inwestorów 
do złożenia wyjaśnień na temat realizacji inwestycji. W przypadku ujawnienia 
rozpoczęcia robót bez zgłoszeń nakładane są mandaty za brak zgłoszenia. Gdy 
inwestor nie przedstawi dokumentów potwierdzających rozpoczęcie robót 
budowlanych do starosty oławskiego, kierowane są wnioski o wygaszenie decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 84) 

Kontroler NIK (przy udziale Powiatowego Inspektora) przeprowadził 8 sierpnia 
2012 r. oględziny wybranych 5 budów, dla których inwestorzy po otrzymaniu 
pozwolenia na budowę (3 decyzje  z 2009 r. oraz 2 z lat 2010-2011) nie przekazali 
do Inspektoratu zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych. W ich wyniku stwierdzono prowadzenie budowy garażu na samochód 
osobowy przy ul. Kołłątaja w Oławie (działka nr 31 AM-22)34 bez przesłania 
stosownego zawiadomienia do PINB. W pozostałych 4 przypadkach prace 
budowlane nie zostały rozpoczęte. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 65-67) 

W związku z powyższymi ustaleniami, pracownicy Inspektoratu przeprowadzili  
20 sierpnia 2012 r. kontrolę, w wyniku której potwierdzili prowadzenie budowy 
przedmiotowego garażu (stan surowy zamknięty) bez przekazania do PINB 

                                                      
33 Pismo z 20 sierpnia 2012 r. 
34 Budowa ta prowadzona była na postawie pozwolenia na budowę nr 1127/2009 z 7 grudnia 2009 r. 
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wymaganego zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych. Stwierdzili ponadto brak wymaganej tablicy informacyjnej oraz 
wprowadzenie zmiany charakterystycznych parametrów obiektu35 wymagających 

(jako zmiany istotne) uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę  zgodnie 
z art. 36a ust. 1 (w powiązaniu z art. 36a ust. 5 pkt 2) ustawy Prawo budowlane.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 70-72) 

Odnosząc się do wyników ww. kontroli Powiatowy Inspektora wyjaśnił36,  
że w kontroli nie uczestniczyli inwestorzy (w aktach sprawy brak potwierdzenia 
odbioru zawiadomienia o kontroli) wobec powyższego nie było możliwości 
sprawdzenia dziennika budowy. Z uwagi na liczne nieprawidłowości Powiatowy 
Inspektor podejmie działania w przedmiotowej sprawie. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 69) 

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

W wyniku kontroli 30 zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych37 stwierdzono, że inwestorzy nie dołączyli do nich informacji o danych 
zamieszczonych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 prawa 
budowlanego, pomimo iż wymóg taki wynikał z art. 41 ust 4 pkt 3 ustawy Prawo 
budowlane. Inspektorat nie reagował na powyższe braki. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 301-555; tom III str. 1-65) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił38, że przyczyną tej sytuacji była nieuwaga 
przyjmujących zgłoszenie stażystów. 
               (dowód: akta kontroli tom I str. 453, 456) 

W ocenie NIK powyższa sytuacja wskazuje, na brak sprawowania należytego 
nadzoru ze strony Powiatowego Inspektora nad pracą stażystów. 

Ustalenia przeprowadzonej 20 sierpnia 2012 r. przez Inspektorat kontroli (podjętej  
w związku z ustaleniami kontroli NIK39), w której stwierdzono prowadzenie budowy 
garażu z istotnymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego 
(samowola budowlana) oraz bez uprzedniego przekazania zawiadomienia 
o planowanym rozpoczęciu tej budowy potwierdzają, w ocenie NIK, potrzebę 
przeprowadzania przez Inspektorat samodzielnych analiz dotyczących 
występowania podobnych nieprawidłowości oraz podejmowania z własnej inicjatywy 
kontroli w celu ujawniania i eliminowania przypadków naruszania przepisów prawa 
budowlanego. 

3.4 Kontrole sprawdzające 

Zgodnie z art. 84a ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, organy nadzoru 
budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego, m.in. 
sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z wydanych decyzji 
i postanowień. 

Inspektorat w okresie objętym kontrolą przeprowadził 23 kontrole sprawdzające 
wykonywania przez właścicieli (zarządców) obiektów budowlanych obowiązków 
wynikających z wydanych przez Powiatowego Inspektora decyzji na podstawie 

                                                      
35 Zatwierdzony projekt budowlany przewidywał budowę garażu o wymiarach zewnętrznych 4,48 m na 7,61 m, natomiast 

wybudowany budynek miał wymiary 4,26 m na 6,27 m 
36 Pismo z 22 sierpnia 2012 r. 
37 Dotyczących 30 wybranych losowo inwestycji, dla których wydane zostały decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.  
38 Pismo z 31 sierpnia 2012 r. 
39 Podjętej w związku w wynikami oględzin przeprowadzonych 8 sierpnia 2012 r. przez kontrolera NIK. 
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art. 48, 66, 67, 68 ustawy Prawo budowlane (9  w 2009 r., 6  w 2010 r.,  

6 – w 2011 r. i 2  w I półroczu 2012 r.).  
(dowód: akta kontroli tom I str. 129; tom III str. 73-279) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in.40, że taka liczba kontroli sprawdzających 
spowodowana jest brakami kadrowymi. Każde zdarzenie nagłośnione przez media, 
skutkuje zleceniem przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego natychmiastowego 
przeprowadzenia dziesiątek kontroli. Wobec powyższego brak jest już czasu 
na tworzenie własnego harmonogramu kontroli i jego realizację. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 282) 

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

W wyniku zbadania dokumentacji dotyczącej 11 kontroli (wybranych losowo), 
stwierdzono, że z 5 kontroli, których wyniki skutkowały wydaniem przez 
Powiatowego Inspektora decyzji nakładających wykonanie przez właściciela 
(zarządcę) obiektu budowlanego określonych czynności (takich jak np. rozbiórka 
obiektu lub przeprowadzenie prac remontowych), w 3 przypadkach Inspektorat nie 
podjął działań w celu sprawdzenia ich wykonania. Nie sprawdzono wykonania 
decyzji: nr 23/2009 z 9 marca 2009 r. nakazującej usunięcie nieprawidłowości 
dotyczących przewodu kominowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
stwierdzonych w „protokole kominiarskim” (wydanej na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo budowlane); nr 59/2010 z 12 maja 2010 r.  nakazującej rozbiórkę 
nieużytkowanego budynku gospodarczego w terminie do 30 grudnia 2010 r. 
(wydanej na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy Prawo budowlane) oraz nr 100/2011 
z 22 grudnia 2011 r. nakazującej likwidację butli na gaz płynny propan-butan wraz  
z instalacją doprowadzającą gaz do kuchenki (wydanej na podstawie, m.in. art. 66 
ust 1 pkt 2 i ust 2 ustawy Prawo budowlane). 
                (dowód: akta kontroli tom I str. 405-453) 

Obowiązek sprawdzenia przez Inspektorat sposobu wykonania tych decyzji wynikał 
z art. 84a ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.  

Powiatowy Inspektor w wyjaśnieniach41 brak przeprowadzenia kontroli 
sprawdzających wykonanie ww. decyzji tłumaczył, m.in. następująco: decyzja 

Nr 59/2010  organ nadzoru nie może po wydaniu decyzji zmusić krokami prawnymi 
inwestora do szybszego wykonywania obowiązku. Inwestor może wykonywać 

rozbiórkę przez nieograniczenie długi czas; decyzja nr 100/2011  w przypadku 
niewykonania tej decyzji wypłynęłaby do nas informacja od zarządcy obiektu 

budowlanego o niewykonaniu obowiązku; decyzja nr 23/2009  organ wydaje wiele 
decyzji nakazujących wykonanie różnych obowiązków w określonych terminach. 
Brak systemu informatycznego, który by weryfikował te terminy i przypominał o ich 
upływie powoduje, że inspektorzy nie są w stanie pamiętać o każdej decyzji lub 
postanowieniu, a następnie dokonywać sprawdzeń. 
               (dowód: akta kontroli tom I str. 453-456) 

NIK nie podziela argumentów o braku posiadania przez organy nadzoru 
budowlanego narzędzi do wyegzekwowania realizacji wydanych nakazów rozbiórki 
obiektów budowlanych. Narzędzia takie określone zostały bowiem w Dziale III 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji42. 
Należą do nich w szczególności grzywna w celu przymuszenia, o której jest mowa  

                                                      
40 Pismo z 27 sierpnia 2012 r. 
41 Pismo z 31 sierpnia 2012 r. 
42 Dz.U. z 2012 r., poz. 1015. 
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w Rozdziale 2 tego Działu oraz wykonanie zastępcze, o którym jest mowa Rozdziale 
3 Działu. 

3.5 Wydawanie pozwoleń na użytkowanie 

W wyniku kontroli dokumentacji losowo wybranych 30 decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie stwierdzono, że do wniosków o wydanie tych decyzji dołączone 
zostały43 (poza 5 przypadkami) dokumenty wymienione w art. 57 ust. 1-3 ustawy 
Prawo budowlane.  

 (dowód: akta kontroli tom III str. 285-344) 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy Prawo budowlane wydanie ww. decyzji w każdym 
przypadku poprzedzone zostało przeprowadzeniem przez Inspektorat obowiązkowej 
kontroli, o której jest mowa w art. 59a tej ustawy. Obowiązkową kontrolę budowy 
przeprowadzano z zachowaniem terminu określonego w art. 59c ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane. Zgodnie z art. 59e ustawy Prawo budowlane kontrole 
obowiązkowe w wybranych do kontroli sprawach przeprowadzali pracownicy 
Inspektoratu, posiadający uprawnienia budowlane i działający z upoważnienia 
Powiatowego Inspektora. W kontrolach tych każdorazowo uczestniczył inwestor lub 
jego pełnomocnik – stosownie do wymogów określonych w art. 59c ust. 2 ww. 
ustawy. Protokoły z obowiązkowej kontroli sporządzano w trzech egzemplarzach 
przy wykorzystaniu wzoru protokołu określonego w załączniku do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu 
obowiązkowej kontroli44. Jak wynika z ich treści, pracownicy Inspektoratu, 
sprawdzali w ramach tych kontroli zagadnienia wskazane w art. 59a ust. 2 pkt 1, 2, 4 
i 5 ustawy Prawo budowlane.   
             (dowód: akta kontroli tom III str. 283,  285-344) 

Inspektorat nie podejmował z własnej inicjatywy kontroli dotyczących sprawdzenia, 
czy inwestorzy wywiązują się z obowiązków określonych w art. 54 i 55 ustawy 
Prawo budowlane, zgodnie z którymi  przed przystąpieniem do użytkowania obiektu 
budowlanego (na wzniesienie którego jest wymagane pozwolenie na budowę) 
należy przekazać zawiadomienie o zakończeniu budowy lub uzyskać decyzję 
o pozwoleniu na użytkowanie.   

(dowód: akta kontroli tom I str. 129) 

W związku z powyższymi ustaleniami Inspektorat przeprowadził 20 sierpnia 2012 r. 
kontrole 5 inwestycji (wybranych przez kontrolera NIK) dotyczących budowy 
budynków jednorodzinnych, w przypadku których inwestorzy nie przekazali 
do Inspektoratu zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych, pomimo iż decyzje 
o pozwoleniu na budowę uzyskali w 2008 r. i zawiadomili Inspektorat o planowanym 
rozpoczęciu robót budowalnych. W wyniku przeprowadzonych kontroli pracownicy 
Inspektoratu ustalili, że: w 3 przypadkach roboty nie zostały jeszcze zakończone; 
w 2 przypadkach (inwestycje prowadzone na podstawie decyzji o pozwoleniu 
na budowę nr 999/2008 z 30 października 2008 r. oraz nr 660/2008 z 1 sierpnia 
2008 r.) inwestorzy zakończyli budowę budynków, które były użytkowane bez 
zawiadomienia Inspektoratu o zakończeniu prowadzenia robót budowlanych 
(samowolne przystąpienie do użytkowania). Ponadto w przypadku dwóch z tych 
budów (inwestycje realizowane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę 
nr 660/2008 z 1 sierpnia 2008 r. oraz nr 396/2008 z 12 maja 2008 r.) w ramach 
przeprowadzonych kontroli stwierdzono występowanie istotnych odstępstw 
od zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 345 – 365) 

                                                      
43 Jak wynika z dokumentacji tych spraw znajdującej się w Inspektoracie. 
44 Dz.U. Nr 132, poz. 1231. 
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Powiatowy Inspektor w wyjaśnieniach45 dotyczących omówienia wyników tych 
kontroli podał m.in., że zostaną wszczęte postępowania w sprawie samowolnego 
przystąpienia do użytkowania oraz w zakresie istotnych odstępstw 
od zatwierdzonego projektu. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 349 – 350) 

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

1. Spośród 30 pozwoleń na użytkowanie wybranych do kontroli w 5 przypadkach 
w dokumentacji brakowało części dokumentów, które powinny być dołączone 
do wniosku o wydanie tego rodzaju decyzji zgodnie z art. 57 ust. 1-3 ustawy Prawo 
budowlane, w tym: 

 w 2 przypadkach (decyzje nr 38/2009/U z 24 czerwca 2009 r. oraz 
nr 48/2010/U z 9 sierpnia 2010 r.) brak było dziennika budowy, jak również 
adnotacji, że został on oddany inwestorowi, 

(dowód: akta kontroli tom III str. 315-316, 327-328) 

 w 2 przypadkach (decyzje nr 139/2011/U z 7 listopada 2011 r. oraz 
nr 1/2010/U z 4 stycznia 2010 r.) brak było wymaganego oświadczenia 
kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane,  

(dowód: akta kontroli tom III str. 307-308, 311-312) 

 w 1 przypadku (decyzja nr 7/2010/U z 25 stycznia 2010 r.) brak było 
oświadczenia inwestora, o którym mowa w art. 57 ust. 3 Prawa budowlanego.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 287-288) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in.46, że brak oryginałów dziennika budowy wynikał 
z dokonania ich zwrotu inwestorom (czego nie udokumentowano). Brakujące 
oświadczenia musiały zostać przez nieuwagę zwrócone inwestorom. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 282-283) 

2. Na podstawie zapisów zamieszczonych w protokołach z kontroli obowiązkowej 
nie można było ustalić, czy pracownicy Inspektoratu sprawdzali w ramach kontroli 
zastosowane wyroby budowlane szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji 
i bezpieczeństwa pożarowego (a jeżeli tak, to jakie wyroby objęli kontrolą). 
W protokołach w rubryce, w której powinien zostać przedstawiony wynik 
sprawdzenia tego rodzaju wyrobów w formie odpowiedzi na pytanie, czy wyroby 
te posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania 
w budownictwie, zamieszczano następujący zapis: „Zgodne z oświadczeniem 
kierownika budowy” (ponadto w przypadku 23 na 30 przeanalizowanych spraw brak 
było w aktach takiego oświadczenia). 

(dowód: akta kontroli tom III str.  285-344) 

Wymóg sprawdzania w ramach kontroli obowiązkowej wyrobów budowlanych 
szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego 
wynika z art. 59a ust 2 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in.47, że: wyroby budowlane szczególnie istotne dla 
bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego są sprawdzane podczas 
obowiązkowej kontroli i to tylko te, które nie uległy zakryciu (badanie tabliczek 
znamionowych z aprobatami, atestami lub certyfikatami). W pozostałych 
przypadkach kontrolujący żądają w trakcie obowiązkowej kontroli przedłożenia przez 

                                                      
45 Pismo z 22 sierpnia 2012 r. 
46 Pismo z 27 sierpnia 2012 r. 
47 Pismo jw. 
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inwestora atestów, aprobat i certyfikatów na materiały budowlane wbudowane 
w kontrolowany obiekt, które nie są widoczne. PINB nie posiada zestawienia 
materiałów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji 
i bezpieczeństwa pożarowego. Osoba dokonująca kontroli każdorazowo 
na podstawie projektu budowlanego i złożonych dokumentów w tym atestów, 
aprobat, certyfikatów dokonuje weryfikacji w/w materiałów.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 282-283) 

W odniesieniu do powyższych wyjaśnień należy zaznaczyć, że przedstawiony 
zakres badania wyrobów budowlanych nie został udokumentowany w treści 
protokołów z kontroli obowiązkowej. 

3. Na podstawie dokumentacji z rozpatrywania wniosków o wydanie pozwoleń na 
użytkowanie w 5 przypadkach, na 30 spraw objętych kontrolą, nie było możliwe 
ustalenia, czy Inspektorat dochował 21 dniowego terminu przeprowadzenia kontroli 
obowiązkowej, ponieważ w aktach nie było informacji o doręczeniu zawiadomienia 
o terminie przeprowadzenia kontroli obowiązkowej (brak zwrotki, lub informacji 
o odbiorze osobistym). 

(dowód: akta kontroli tom III str. 285-344) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił48, że: zawiadomienie o kontroli obowiązkowej jest 
wysyłane do inwestora za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Brak „zwrotnego 
potwierdzenia odbioru” może wynikać z faktu nie dostarczenia go przez pocztę lub 
niewpięcia do akt sprawy przez stażystę. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 283) 

Powyższe wyjaśnienia Powiatowego Inspektora wskazują, w ocenie NIK, 
na nierzetelne wykonywanie przez pracowników Inspektoratu zadań dotyczących 
prowadzenia i przechowywania dokumentacji spraw, którymi zajmuje się PINB. 

Przywołane wyżej ustalenia przeprowadzonych 20 sierpnia 2012 r. przez Inspektorat 
kontroli (podjętych w trakcie kontroli NIK, w związku z jej ustaleniami), w których 
przypadki przystępowania do użytkowania budynków mieszkalnych bez uprzedniego 
zawiadomienia Inspektoratu o zakończeniu prowadzenia robót budowlanych, 
potwierdzają w ocenie NIK potrzebę przeprowadzania przez Inspektorat 
samodzielnych analiz dotyczących występowania podobnych nieprawidłowości oraz 
podejmowania z własnej inicjatywy kontroli w celu ujawniania i eliminowania 
przypadków naruszania przepisów prawa budowlanego przez inwestorów. 

Stwierdzono ponadto, że protokoły z obowiązkowej kontroli nie zawierały wskazania 
w nagłówku miejsca i daty ich sporządzenia, co było niezgodne ze wzorem 
określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 285-344) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił49, że przy tworzeniu szablonu protokołu kontroli 
obowiązkowej pominięto datę i miejsce sporządzenia. Powyższy błąd został już 
skorygowany. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 283) 
 

                                                      
48 Pismo jw. 
49 Pismo jw. 
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3.6 Egzekwowanie kar wymierzonych w trakcie 
obowiązkowej kontroli 

Zgodnie z art. 59f ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w przypadku stwierdzenia 
w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa 
w art. 59a ust. 2, wymierza się karę.  

W badanym okresie Powiatowy Inspektor w wyniku dwóch kontroli obowiązkowych, 
wymierzył tego rodzaju kary w łącznej wysokości 29 tys. zł. Postanowieniem 
nr 37/2009 r. z dnia 23 marca 2009 r. nałożył na inwestora (budowy budynku 
mieszkalno-usługowego) karę w łącznej wysokości 25 tys. zł za 5 różnego rodzaju 
nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli. Postanowieniem nr 117/2009 
z dnia 7 października 2009 r. Powiatowy Inspektor nałożył na inwestora (budowy 
budynku mieszkalno-usługowego) karę w wysokości 4 tys. zł za dwie różnego 
rodzaju nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 57; tom III str. 366-400) 

Zgodnie z informacjami przekazanymi kontrolerowi NIK przez Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki we Wrocławiu50 inwestorzy zapłacili kary w całości.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 57) 

W obu tych przypadkach Powiatowy Inspektor, zgodnie z art. 59f ust. 6 ustawy 
Prawo budowlane, po wymierzeniu powyższych kar odmówił w drodze decyzji 
wydania pozwoleń na użytkowanie i przeprowadził postępowania, o których jest 
mowa w art. 51 ustawy Prawo budowlane. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 368-399) 

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

3.7 Katastrofy budowlane 

W badanym okresie, jak wynika z wyjaśnień Powiatowego Inspektora51, na terenie 
powiatu oławskiego nie wystąpiły katastrofy budowlane, o których mowa w art. 73 
ust. 1 ustawy Prawo budowlane.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 299) 

3.8 Bazy danych o liczbie obiektów budowlanych 

Jednym z głównych źródeł informacji Inspektoratu o obiektach budowlanych 
znajdujących się na terenie powiatu oławskiego jest ewidencja rozpoczynanych 
i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.  
                    (dowód: akta kontroli tom II str. 86-140) 

W ramach realizacji wytycznych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z lipca 
2007 r., w PINB prowadzone były wykazy obiektów budowlanych (tzw. 
wielkopowierzchniowych), o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 
budowlane (budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz inne 
obiekty o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2), które powinny podlegać 
okresowym wykonywanym dwa razy w roku (do 31 maja oraz do 30 listopada). 
W wykazach tych odnotowywano daty przeprowadzenia przedmiotowych kontroli 
na podstawie otrzymanych informacji od osób je przeprowadzonych zgodnie 
z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. W aktualnym wykazie, dotyczącym 
2012 r. wymienione zostały 73 tego rodzaju obiekty. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 257; tom III str. 282, 401-409) 

                                                      
50 Pismo Dyrektora Biura Organizacyjno-Administracyjnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z 9 sierpnia 2012 r. 
51 Pismo z 3 sierpnia 2012 r. 
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W 2009 r. Powiatowy Inspektor dwukrotnie przekazał Wojewódzkiemu Inspektorowi 
dane o ilości wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych zlokalizowanych 
na terenie powiatu oławskiego. Zgodnie z przesłanymi informacjami (wg. stanu na 
dzień 31 maja 2009 r.) na terenie tego powiatu zlokalizowanych było 70 obiektów 
wielkopowierzchniowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 
budowlane.  
                (dowód: akta kontroli tom II str. 261-262; tom III 282, 401-409) 

W oparciu o posiadane informacje Powiatowy Inspektor sporządzał dla Głównego 
Urzędu Statystycznego: miesięczne meldunki o budownictwie mieszkaniowym  
(B-06), kwartalne sprawozdania o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach 
w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania (B-07); roczne 
sprawozdania o budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach 
letnich oddanych do użytkowania (B-08) oraz kwartalne wykazy budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania 
przekazanych do użytku. Do  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 
przekazywano natomiast półroczne sprawozdania: o obiektach budowlanych 
przekazanych do użytkowania (GUNB-1) oraz o nakazach rozbiórki obiektów 
budowlanych (GUNB-2).  

(dowód: akta kontroli tom III str. 410-422) 

Powiatowy Inspektor wyjaśniał m.in.52, że pracownicy sporządzając sprawozdania 
korzystają z akt sprawy, wykorzystując arkusz kalkulacyjny Excel, gdyż bazy danych 
nie są prowadzone (brak systemów informatycznych). Inspektorat posiada dostęp 
do niektórych baz prowadzonych przez inne organy, które znajdują się na stronach 
internetowych organów (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, elektronicznej 
księgi wieczystej, portal mapowy). Najwięcej trudności wynika z braku dostępu do 
wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, który jest prowadzony przez Starostę 
oławskiego, a ma decydujące znaczenie przy ustalaniu stron postępowania, 
określeniu lokalizacji działek i obiektów budowlanych. 
                                                    (dowód: akta kontroli tom II str. 85, tom III str. 423) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 

4. Postepowania administracyjne, nakładanie kar i ustalania 
opłat legalizacyjnych 

4.1 Terminowość prowadzenia postepowań 
administracyjnych 

W badanym okresie Inspektorat prowadził ogółem 594 postępowania53 zakończone 
wydaniem decyzji administracyjnych. W 441 przypadkach (tj. 74,2%) rozpatrywanie 
tych spraw przez PINB trwało nie dłużej niż 2 miesiące, tj. mieściło się w terminach 
określonych w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego54 (dalej kpa), w tym w 375 przypadkach (63,1%) ich 
rozpatrywanie nie trwało dłużej niż 1 miesiąc. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 425-428) 

                                                      
52 Pisma z 20 i 31 sierpnia 2012 r. 
53 Liczba ta nie obejmuje spraw prowadzonych w badanym okresie, które zostały wszczęte przed 2009 r. 
54 Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm. 

Ustalone  
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  
faktycznego 



 

23 

W kontrolowanym okresie do Inspektoratu wpłynęło ogółem 60 odwołań od decyzji 
wydanych przez Powiatowego Inspektora. W 58 przypadkach, zgodnie z art. 133 
kpa, odwołania te zostały przekazane do rozpatrzenia przez Wojewódzkiego 
Inspektora w terminie do 7 dni od daty ich wpływu do PINB. W toku postępowania 
odwoławczego w 33 przypadkach (tj. 55%) powyższe odwołania zostały uznane za 
zasadne. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 429, 437) 

W kontrolowanym okresie do Inspektoratu wpłynęły ogółem 32 zażalenia 
na postanowienia wydane przez Powiatowego Inspektora. We wszystkich 
przypadkach, zgodnie z art. 133 kpa, zażalenia zostały przekazane do rozpatrzenia 
przez Wojewódzkiego Inspektora w terminie do 7 dni od daty ich wpływu do PINB. 
W 20 przypadkach (tj. w 61%) powyższe zażalenia zostały uznane za zasadne. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 429 - 437) 

W okresie objętym kontrolą Inspektorat nie prowadził rejestru skarg i wniosków, 
o których mowa w Dziale VIII ustawy kpa. Korespondencja, w tym również pisma 
o charakterze skargowym lub wnioskowym rejestrowane były w dzienniku 
korespondencji. Z uwagi na powyższe nie możliwe było ustalenie liczby skarg, które 
wpłynęły do PINB a także terminowości ich rozpatrzenia. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 454, 456; tom III str. 424, 429, 432-436) 

W toku kontroli stwierdzono, że do Inspektoratu wpływały pisma o charakterze 
skargowym m.in.: 

 pismo z 27 stycznia 2009 r., w którym zarządca budynku przy ul. Rynek 13/3 
poinformował PINB o zainstalowaniu przez jednego z mieszkańców kominka bez 
pozwolenia,  

 pismo z 30 marca 2009 r., w którym radny z gminy Oława poinformował 
Inspektorat o niszczejącym budynku stodoły, zlokalizowanym w pobliżu chodnika 
oraz drogi krajowej, który z uwagi na bardzo zły stan techniczny może w każdej 
chwili się zawalić, co zagrażało zdrowiu i życiu zarówno mieszkańców jak 
i użytkowników drogi, 

 pismo z 25 sierpnia 2010 r., w którym osoba fizyczna poinformowała Inspektorat 
o niewłaściwym (w jej ocenie) zainstalowaniu agregatów do klimatyzacji oraz 
przewodów wentylacyjnych, 

 pismo z 13 grudnia 2010 r., w którym osoba fizyczna poinformowała Inspektorat 
o wybudowaniu, przez jednego z mieszkańców, kotłowni w pomieszczeniu do 
tego nieprzystosowanym. 

We wszystkich tych przypadkach Inspektorat po przeprowadzeniu stosownych 
kontroli i postępowań administracyjnych wydał następnie decyzje nakazujące 
podjęcie odpowiednich działań w celu usunięcia nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 184-211, 212-286, 406-441) 

Pośrednio o liczbie pism o charakterze skargowym, które wpłynęły w badanym 
okresie do Inspektoratu (tj. pism, w których informowano o nieprawidłowościach przy 
budowie lub użytkowaniu obiektów budowlanych) świadczy liczba 347 kontroli 
doraźnych podjętych przez Inspektorat w tym okresie w związku z tego rodzaju 
pismami. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 129) 

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków55, 

                                                      
55 Dz.U. Nr 5, poz. 46. 
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przyjmowanie skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej 
lub imiennie wyznaczonym pracownikom. 

W Inspektoracie nie została wyznaczona osoba lub komórka organizacyjna, której 
powierzono przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 453) 

Powiatowy Inspektor wyjaśniał56, że sytuacja taka wynika z braku etatów oraz 
nakładania coraz to nowych zadań na pracowników Inspektoratu. Sprawami tymi 
zajmuje się osobiście. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 456) 

Jak wynika z informacji przekazanych kontrolerowi NIK przez Starostę Powiatu 
Oławskiego57 oraz Dyrektora Wydziału Infrastruktury z Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu58, w badanym okresie, Starosta wydał ogółem 2 793 
decyzje o pozwoleniu na budowę. Wszystkie te decyzje wydane zostały 
z zachowaniem terminu 65 dni od daty złożenia wniosku (o którym jest mowa 
w art. 35 ust. 6 ustawy Prawo budowlane). Nie było przypadku nałożenia kary 
za zwłokę w wydaniu tych decyzji przez organ wyższego stopnia (wojewoda 
dolnośląski).  

(dowód: akta kontroli tom III str. 451-472) 

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

1. Spośród 594 prowadzonych przez Inspektorat w badanym okresie postępowań59 
zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych w 153 przypadkach (tj. w 25,8%) 
rozpatrywanie tych spraw trwało dłużej niż 2 miesiące, w tego w 33 przypadkach 
trwało to od 6 do 12 miesięcy, a w kolejnych 12 – powyżej roku. Ponadto według 
stanu na koniec sierpnia 2012 r. niezakończone zostało jeszcze 61 postępowań 
wszczętych w latach 2009-2010. W przypadku 15 wybranych losowo 
niezakończonych spraw stwierdzono brak działań Inspektoratu w celu ich 
dokończenia (brak ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy). 

(dowód: akta kontroli tom III str. 425-428, 454-457) 

Rozpatrywanie spraw przez okres dłuższy niż 2 miesiące stanowi naruszenie 
postanowień określonych w art. 35 § 3 kpa, zgodnie z którymi organy administracji 
publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy 
szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in.60, że terminy załatwienia spraw nie były 
dotrzymywane z uwagi na dużą ilość spraw w stosunku do ilości osób zatrudnionych 
w PINB. Nieterminowość w większości przypadków wynika z dłuższej nieobecności 
w pracy osoby prowadzącej daną sprawę (zwolnienia lekarskie, urlop macierzyński). 
Odnosząc się do wskazanych przez kontrolera NIK 15 wybranych spraw lat 2009-
2011, niezakończonych do końca sierpnia 2012 r., w przypadku których stwierdzono 
bezczynność Inspektoratu, Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że sprawy te nie zostały 
do tej pory załatwione na drodze postępowania egzekucyjnego. Droga 
postępowania administracyjnego została zakończona poprzez wydanie postanowień 
nakładających obowiązek przedłożenia ocen, ekspertyz i opinii. W przypadku 
postępowań odwoławczych organ zajął swoje stanowisko w uchylonej decyzji. 
Ze względu na brak jednolitości orzeczeń sądowych pojawiły się trudności 

                                                      
56 Pismo z 31 sierpnia 2012 r. 
57 Pismo z 16 sierpnia 2012 r. 
58 Pismo z 23 sierpnia 2012 r. 
59 Liczba ta nie obejmuje spraw prowadzonych w badanym okresie, które zostały wszczęte przed 2009 r. 
60 Pismo z 31 sierpnia 2012 r. 
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w dalszym rozpatrywaniu sprawy. W pozostałych przypadkach organ nie miał 
pomysłu na załatwienie spraw lub nie zostały załatwione przez nieuwagę. 

(dowód: akta kontroli tom I str.454-457) 

2. Zgodnie z art. 133 kpa organ administracji publicznej, który wydał decyzję, 
obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu 
w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie 
nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132. 
Spośród ogółem 60 odwołań od decyzji wydanych przez Powiatowego Inspektora, 
w 2 przypadkach stwierdzono, że odwołania te zostały przekazane do rozpatrzenia 
przez Wojewódzkiego Inspektora w terminie dłuższym niż 7 dni od daty ich 
zarejestrowania w Inspektoracie. Odwołanie od decyzji nr 105/2009 z 2 grudnia 
2009 r., które wpłynęło do Inspektoratu 17 grudnia 2009 r. przekazane zostało 
do Wojewódzkiego Inspektora 28 grudnia 2009 r., natomiast odwołanie od decyzji 
nr 100/2011 z 27 grudnia 2011 r., które wpłynęło do Inspektoratu 12 stycznia 
2012 r., przekazano do Wojewódzkiego Inspektora 24 stycznia 2012 r. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 437-450) 

Powiatowy Inspektora wyjaśniał61, że odwołanie z 2009 r. zostało przekazane 
po terminie ze względu na harmonogram pracy poczty (okres Bożonarodzeniowy), 
natomiast odwołanie z 2012 r. przekazano z opóźnieniem ze względu na urlop 
pracownika merytorycznego zajmującego się sprawą. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 454, 456) 

3. Zgodnie z art. 254 kpa, skargi i wnioski składane i przekazywane do organów 
państwowych rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu 
i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków. 

Inspektorat nie prowadził rejestru skarg i wniosków. Pisma o tym charakterze wraz 
z inną korespondencją były rejestrowane wyłączenie w dzienniku korespondencji. 
Powyższy sposób rejestracji tego rodzaju spraw, w ocenie NIK, nie zapewniał 
możliwości sprawowania kontroli przebiegu i terminów załatwiania przez Inspektorat 
poszczególnych skarg i wniosków. W wyniku analizy dokumentacji przedstawionej 
w toku kontroli stwierdzono, że do PINB wpływały pisma, w których autorzy skarg 
wskazywali na nieprawidłowości przy budowie lub użytkowaniu obiektów 
budowalnych. Tego rodzaju pisma, kwalifikowały się do uznania za skargi, o których 
mowa w art. 227 kpa. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 184-286, 406-441; tom III str. 432-436, 454-456) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in.62, że w Inspektoracie nie jest prowadzony rejestr 
skarg i wniosków, gdyż wszelkie pisma przychodzące są wpisywanie do dziennika 
korespondencji. Dokumentacja dotycząca skarg i wniosków znajduje się w jednym 
miejscu lub w aktach sprawy. Skargi, które wpłynęły dotyczyły bezczynności 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie były rozpatrywanie przez 
DWINB lub Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Powiatowy Inspektor 
założy odrębną książkę dotyczącą wpływających skarg na działalność Inspektoratu. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 454- 456) 

W odniesieniu do ww. wyjaśnień, NIK wskazuje, że definicja skargi określona 
w art. 227 Kpa, nie ogranicza się do skarg na działalność właściwych organów. 
Obejmuje ona również skargi dotyczące naruszenia praworządności lub interesów 
skarżących, w zakresie spraw, do których załatwiania i rozstrzygania, właściwy jest 
dany organ administracji publicznej.  

                                                      
61 Pismo jw.. 
62 Pismo z 31 sierpnia 2012 r. 



 

26 

4.2 Rozbiórki obiektów budowlanych 

Powiatowy Inspektor wydał w badanym okresie 23 decyzje nakazujące dokonania 
rozbiórki obiektów budowlanych lub ich części. Decyzje takie wydawane były 
zarówno na podstawie przepisów art. 48-51 ustawy Prawo budowlane 
(18 przypadków), dotyczących postępowania m.in. w przypadku stwierdzenia 
wybudowania obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia, jak i na podstawie przepisów art. 66-67 tej ustawy (5 przypadków), 
dotyczących postępowania w przypadku stwierdzenia m.in., że obiekt budowlany, 
jest w nieodpowiednim stanie technicznym, może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, 
bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, nie nadaje się do remontu, odbudowy lub 
wykończenia. 
     (dowód: akta kontroli tom III str. 166-167, 196-197, 202-203, 421-422) 

W jednym przypadku Powiatowy Inspektor przeprowadził postępowanie legalizujące 
samowolę budowlaną. W trakcie przeprowadzonej 31 sierpnia 2009 r. kontroli przez 
pracowników Inspektoratu stwierdzono, że wybudowany został, bez stosownych 
zgłoszeń i pozwoleń, parterowy dom jednorodzinny. Powiatowy Inspektor po 
sprawdzeniu, że budowa ta jest zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, przeprowadził w tej sprawie 
postępowanie w sprawie zalegalizowania tej budowy, na podstawie art. 48 ust. 2-3, 
5 i art. 49 ustawy Prawo budowlane. Przed wydaniem decyzji w sprawie 
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót 
budowlanych, Powiatowy Inspektor postanowieniem nr 19/2010 z 18 lutego 2010 r. 
wymierzył inwestorowi przedmiotowego obiektu opłatę legalizacyjną w kwocie 
50 tys. zł. Wysokość opłaty ustalona została zgodnie z zasadami określonymi  
w art. 49 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Opłata ta została przez inwestora 
zapłacona 19 marca 2010 r. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 58; tom III str. 509-512) 

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

W ramach kontroli wybranych losowo 11 kontroli przeprowadzonych przez 
Inspektorat, oraz działań podejmowanych w celu wyegzekwowania wydanych 
po tych kontrolach nakazów stwierdzono, że Inspektorat nie podejmował działań 
w celu sprawdzenia sposobu wykonania decyzji Powiatowego Inspektora z 12 maja 
2010 r., nakazującą rozbiórkę nieużytkowanego budynku gospodarczego 
zlokalizowanego w miejscowości Gać. 
                  (dowód: akta kontroli tom I str. 406-451) 

Sprawa ta została omówiona w pkt 3.4. wystąpienia pokontrolnego, pn. „Kontrole 
sprawdzające”. 

W przywołanym postanowieniu Powiatowego Inspektora nr 19/2010 z 18 lutego 
2010 r., wydanym na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, podano, że 
dotyczy ono wymierzenia kary z tytułu samowolnego przystąpienia do budowy 
budynku mieszkalnego, podczas gdy przedmiotowy przepis tej ustawy nie dotyczy 
wymierzania kar, tylko ustalania wysokości opłaty legalizacyjnej. 
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4.3 Nielegalne użytkowanie obiektów budowla-
nych 

Zgodnie z art. 57 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, w przypadku stwierdzenia (przez 
Powiatowego Inspektora63), przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub 
jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55 tej ustawy, Powiatowy Inspektor 
zobowiązany był do wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu 
budowlanego. 

W kontrolowanym okresie w 2 przypadkach na podstawie postanowień wydanych 
przez Powiatowego Inspektora wymierzono tego rodzaju kary na łączną kwotę 
175 tys. zł. Przedmiotowe kary wymierzone zostały za nielegalne użytkowanie 
„zespołu tymczasowych pawilonów handlowych” (wybudowanego w technologii 
szkieletu drewnianego) oraz namiotowej hali magazynowej. Wysokość należnych 
kar ustalona została zgodnie z postanowieniami art. 57 ust. 7 i art. 59f ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 513-528) 

Zgodnie z informacjami przekazanymi kontrolerowi NIK przez Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki we Wrocławiu64, kara wymierzona w 2011 r. w wysokości 100 tys. zł 
została przez inwestora uregulowana. Kara wymierzona w 2006 r. w wysokości 
75 tys. zł nie została zapłacona. Z uwagi na nieściągalność zaległości, Naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Oławie postanowieniem z 19 grudnia 2011 r. umorzył 
postępowanie egzekucyjne w tej sprawie. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 57) 

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

4.4 Kontrola wewnętrzna 

Powiatowy Inspektor nie opracował zasad i procedur sprawowania kontroli 
wewnętrznej oraz zarządczej w Inspektoracie. Nie przeprowadzał również w sposób 
udokumentowany tego rodzaju kontroli lub badań i analiz prawidłowości realizacji 
zadań w celu usprawnienia prowadzonej działalności. 
             (dowód: akta kontroli tom I str. 21-23, 132-133) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił65, że (w jego ocenie) realizowana na bieżąco kontrola 
jest wystarczająca biorąc pod uwagę ilość zatrudnionych pracowników oraz 
że przystąpi do prac mających na celu sformalizowanie zadań przeprowadzania 
kontroli wewnętrznej w jednostce.  

                 (dowód: akta kontroli tom I str. 23) 

W kolejnych wyjaśnieniach Powiatowy Inspektor wskazał m.in.66, że kontrola 
zarządcza nie była przeprowadzana w Inspektoracie gdyż nie posiada dostatecznej 
wiedzy na ten temat. Planuje uczestniczyć w szkoleniach w tym zakresie, 
jednocześnie przeprowadził rozeznanie na rynku w sprawie kosztów usługi jej 
sporządzenia (około 1 600,00 zł netto). Nie dokonywał w sposób udokumentowany 
analiz ryzyk związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo 
budowlane, w związku z tym nie opracował szczegółowych procedur postępowań 
mających na celu wyeliminowanie najważniejszych zagrożeń.  
                (dowód: akta kontroli tom I str. 132-133) 

                                                      
63 Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. 
64 Pismo Dyrektora Biura Organizacyjno-Administracyjnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z 9 sierpnia 2012 r. 
65 Pismo z 3 sierpnia 2012 r. 
66 Pismo z 30 sierpnia 2012 r. 
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W badanym okresie działalność Inspektoratu była kontrolowana jedynie przez 
Archiwum Państwowe we Wrocławiu (w 2011 r.). 

(dowód: akta kontroli tom III str. 529-531) 

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

W art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych67, 
określono, że do obowiązków kierownika jednostki należy zapewnienie 
funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym (§ 4 ust 2 pkt 7) Powiatowy Inspektor 
sprawuje nadzór nad kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie.  

(dowód: akta kontroli str. 4) 

Nieustalenie przez Powiatowego Inspektora zasad i procedur kontroli wewnętrznej 
oraz nieprzeprowadzanie udokumentowanych badan i analiz prawidłowości 
realizacji zadań w celu usprawnienia prowadzonej działalności było działaniem 
nierzetelnym w zakresie sprawowania kontroli zarządczej. 
W ocenie NIK skutkiem braku funkcjonowania w Inspektoracie kontroli wewnętrznej 
(zarządczej) są różnego rodzaju nieprawidłowości w działalności stwierdzone 
w ramach niniejszej kontroli NIK. 

Inspektorat, który w badanym okresie (przy udziale 5 pracowników) m.in. 
rozpatrywał ok. 650 spraw (wszczętych w badanym okresie), przeprowadził 
ok. 450 kontroli (nie licząc kontroli obowiązkowych), nie posiada żadnego systemu 
informatycznego, który wspomagałby pracę pracowników oraz ułatwiał sprawowanie 
nadzoru przez Powiatowego Inspektora, chociażby w zakresie przypomnienia 
o upływie terminu załatwienia sprawy.  
                  (dowód: akta kontroli tom III str. 423) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli68, wnosi o: 

1) zaktualizowanie regulaminu organizacyjnego w zakresie zgodności  
z aktualną strukturą organizacyjną, 

2) opracowywanie okresowych planów szkoleniowych dla pracowników 
Inspektoratu w oparciu o analizy potrzeb w tym zakresie, 

3) prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych w formie określonej w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,  

4) egzekwowanie od inwestorów dołączania do zawiadomień o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót, informacji o której jest mowa art. 41 ust. 4 pkt 3 
ustawy Prawo budowlane, 

                                                      
67 Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 
68 Dz.U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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5) analizowanie danych zamieszczonych w prowadzonych przez Inspektorat 
ewidencjach dotyczących przebiegu procesów inwestycyjnych m.in. w celu 
ujawniania przypadków niewywiązywania się inwestorów z obowiązków 
określonych w art. 41 ust. 4 i art. 55 ustawy Prawo budowalne, 

6) opracowywanie rocznych planów pracy (kontroli) m.in. w oparciu o wyniki analiz 
danych zawartych w prowadzonych przez Inspektorat ewidencjach oraz 
obejmowanie kontrolami zakresu określonego w art. 84a ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane, 

7) egzekwowanie od właścicieli (lub zarządców) obiektów budowlanych usunięcia 
nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie przeprowadzonych kontroli, 

8) bezzwłoczne nakładanie grzywien w formie mandatu karnego w przypadku 
stwierdzenia wystąpienia wykroczeń wskazanych w art. 93 ustawy Prawo 
budowlane,  

9) egzekwowanie od inwestorów występujących o wydanie pozwoleń 
na użytkowanie obiektów budowlanych przedstawienia całości wymaganej 
dokumentacji określonej w art. 57 ust. 1-3 ustawy Prawo budowlane, 

10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozpatrywania wniosków o wydanie 
pozwoleń na użytkowanie w sposób umożliwiający ustalenie, które dokumenty 
zostały przez inwestora złożone, oraz które z nich, po ich sprawdzeniu, zostały 
mu zwrócone, 

11) zapewnienie udokumentowania w protokołach z kontroli obowiązkowych 
sposobu wywiązania się przez pracowników Inspektoratu z obowiązku 
(określonego w art. 59a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) dotyczącego 
sprawdzenia wyrobów szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji 
i pożarowego, 

12) terminowe rozpatrywanie spraw oraz podjęcie skutecznych działań w celu 
zakończenia postępowań administracyjnych wszczętych w latach 2009-2010, 

13) rejestrowanie wszystkich pism o charakterze skargowym lub wnioskowym 
na zasadach określonych w art. 254 kpa, 

14) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej  zgodnie 
z art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,  

15) opracowanie systemu rejestracji prowadzonych postępowań umożliwiającego 
sprawowanie bieżącego nadzoru nad stanem załatwienia poszczególnych 
spraw, 

16) przesłanie do NIK informacji o końcowych wynikach kontroli i postępowań 
wszczętych w trakcie kontroli NIK w związku z jej ustaleniami (w tym 
o wysokości wymierzonych grzywien lub naliczonych kwotach kar lub opłat) 
dotyczących m.in.: 

 budowy obiektu budowlanego (garaż wraz z przyłączem kanalizacyjnym) 
na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kołłątaja w Oławie, bez 
uprzedniego przesłania do Inspektoratu stosownego zawiadomienia, 
o którym jest mowa w art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego; 

 dwóch przypadków przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych, 
bez uprzedniego przesłania do Inspektoratu stosownych zawiadomień 
o zakończeniu budowy, o których jest mowa w art. 54 ustawy Prawo 
budowlane. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy 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 Warszawie. 

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

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 
                                 

Warszawa , dnia 10 października 2012 r. 
  
  

 Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Warszawie 

Kontroler Wicedyrektor 
Mirosław Hamera Marcin Mirończuk 

starszy inspektor k.p. 
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Podpis Podpis 
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