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        Wystąpienie pokontrolne 

 Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, 

zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

skontrolowała Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w GiŜycku („Inspektorat”),  

w zakresie legalizacji samowoli budowlanych oraz prawidłowości prowadzenia postępowań 

egzekucyjnych w latach 2005 r. – I półrocze 2008 r.   

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym 26 września 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy         

o NIK, przekazuje Panu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego niniejsze 

wystąpienie pokontrolne.    

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

prowadzenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego („PINB”) postępowań 

administracyjnych w sprawach dotyczących legalizacji samowoli budowlanych oraz 

związanych z tym działań egzekucyjnych. 

PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają następujące oceny cząstkowe i uwagi: 

1. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy 

Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw2, prowadzono postępowania w sprawach 

związanych z legalizacją obiektów budowlanych, wybudowanych w okresie od 1 stycznia 

1995 r. do 11 lipca 1998 r. Wszystkie 34 wnioski złoŜone w tej sprawie w wymaganym 

terminie (do końca 2007 r.) przez ich właścicieli zostały prawidłowo rozpatrzone.  

                                              
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701  
2 Dz. U. Nr 99, poz. 665  
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Po ustaleniu m.in. czasokresu budowy obiektów i zgodności ich lokalizacji z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, a takŜe dostarczeniu przez właścicieli 

obiektów inwentaryzacji powykonawczej, dotychczas zakończono postępowania wobec 

28 wnioskodawców, którym wydano decyzje o pozwoleniu na uŜytkowanie tych 

obiektów, bez naliczania opłaty legalizacyjnej. W odniesieniu natomiast do pozostałych 

sześciu wniosków nie zakończono jeszcze postępowania administracyjnego. 

2. Prawidłowe były postępowania wobec ujawnionych w badanym okresie ośmiu 

przypadków prowadzenia robót budowlanych bez wymaganych decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Dotyczyło to siedmiu domków letniskowych na terenie gminy GiŜycko oraz 

przybudówki do budynku mieszkalnego na terenie gminy Miłki. We wszystkich tych 

przypadkach, postanowieniami wydanymi na podstawie art. 48 ust. 2  i ust. 3 Prawa 

budowlanego3, PINB wstrzymał prowadzenie robót oraz zobowiązał inwestorów do 

przedłoŜenia, w wyznaczonym terminie, wymaganych dokumentów (m.in. projektu 

budowlanego i oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane). W jednym przypadku inwestor nie wywiązał się jednak z obowiązku 

(nałoŜonego postanowieniem wydanym na podstawie art. 49 ust. 3 Prawa budowlanego) 

dostarczenia w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 16 września 2005 r. m.in.  projektu 

budowlanego. Dokumenty te zostały dostarczone do Inspektoratu dopiero w dniu  

18 kwietnia 2006 r. (po upływie ponad siedmiu miesięcy), a mimo to PINB doprowadził 

do zalegalizowania samowoli budowlanej, wydając pozwolenie na uŜytkowanie domku 

letniskowego. Było to niezgodne z art. 49 ust. 3 Prawa Budowlanego, który stanowi, Ŝe  

w takim przypadku właściwy organ winien wydać decyzję nakazującą rozbiórkę obiektu.  

Kontrola wykazała równieŜ nieprawidłowości w naliczeniu opłat legalizacyjnych, które 

zostały ustalone w wydanych w tej sprawie postanowieniach. Stwierdzono bowiem, Ŝe  

w odniesieniu do wszystkich siedmiu domków letniskowych, opłaty te zostały określone 

w kwotach po 15 tys. zł, przy stawce opłaty „s” 300 zł podwyŜszonej 

pięćdziesięciokrotnie. NaleŜności te zostały  wpłacone przez inwestorów  

w wyznaczonych terminach na rachunek bankowy Warmińsko-Warmińskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Olsztynie. Ustalono jednak, Ŝe spośród tych siedmiu samowoli,  

w czterech przypadkach sprawy zostały wszczęte 31 maja 2004 r., tj. w dniu, w którym 

obowiązywała, ustalona ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo 

                                              
3 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm. 
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budowlane4, stawka opłaty „s” 500 zł podwyŜszona pięćdziesięciokrotnie.  

W konsekwencji zaniŜono opłatę legalizacyjną od czterech inwestorów  w łącznej kwocie 

40 tys. zł.  

3. Analiza 34 spraw (63% ogółu), w których wydano w kontrolowanym okresie 

postanowienia, w trybie art. 50 ust.1 Prawa budowlanego, wstrzymujące roboty 

budowlane wykazała, Ŝe we wszystkich przypadkach zostały one załatwione prawidłowo, 

w tym: 

− w 25 przypadkach (74%) postępowanie zakończono w trybie art. 51 ust. 1 Prawa 

budowlanego, 

− w 9 pozostałych , dotyczących głównie odstępstwa od pozwoleń na budowę (m.in. 

inwestorzy nie ustanowili kierowników budowy), nie wydano decyzji  

na podstawie ww. przepisu, poniewaŜ PINB w terminie waŜności postanowienia  

o wstrzymaniu robót budowlanych, uzyskał od inwestorów wymagane 

dokumenty.    

4. W badanym okresie PINB wydał (w trybie art. 48 Prawa budowlanego) łącznie 15 decyzji 

o rozbiórce obiektów budowlanych prowadzonych bez decyzji o pozwoleniu na budowę, 

z czego osiem z nich zostało wykonanych, a dwie były w toku. W przypadku pozostałych 

pięciu spraw, nakazy rozbiórki nie zostały natomiast wyegzekwowane, pomimo Ŝe stały 

się one wymagalne. Stwierdzono przy tym, Ŝe  działania  podjęte przez  PINB wobec tych 

inwestorów w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji5, zostały ograniczone do wysłania upomnień, 

wzywających do wykonania obowiązku rozbiórki oraz do wydania tytułów 

wykonawczych. Tylko w jednym tylko przypadku PINB wydał postanowienie  

o nałoŜeniu na zobowiązanego grzywny (1000 zł), w celu przymuszenia, z powodu 

uchylania się od wykonania obowiązku. Wprawdzie w wyniku zaŜalenia inwestora organ 

II instancji w marcu 2007 r. uchylił to postanowienie z powodu braku uzasadnienia 

przyczyn wysokości kwoty nałoŜonej grzywny, jednak dalszych działań w tym przypadku 

PINB nie podjął. Zaprzestanie dalszego postępowania egzekucyjnego, PINB wyjaśnił 

przeoczeniem, w związku z niewystarczającą w stosunku do potrzeb odsadą kadrową 

Inspektoratu (tylko dwie osoby z uprawnieniami budowlanymi), a pracownicy 

                                              
4 Dz. U. Nr 93 poz. 888 ze zm. 
5 Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.  
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Inspektoratu byli angaŜowani dodatkowo do znacznej liczby  kontroli doraźnych 

zlecanych przez WINB w Olsztynie.  

5.  Prawidłowe było postępowanie PINB do stwierdzonych, w badanym okresie, dwóch 

przypadków nieodpowiedniego stanu technicznego nieuŜytkowanych obiektów 

budowlanych W sprawach tych wydane zostały (na podstawie art. 67 ust 1 Prawa 

budowlanego), decyzje nakazujące właścicielom tych obiektów dokonanie w 

wyznaczonym terminie rozbiórkę i uporządkowanie terenu, co zostało w pełni 

wyegzekwowane.  

6. W badanym okresie, PINB wydał teŜ (w trybie art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego) ogółem 

21 decyzji, nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w uŜytkowanych 

obiektach budowlanych, polegających głównie na nieodpowiednim ich stanie technicznym.  

We wszystkich przypadkach Inspektorat przeprowadził kontrole, stwierdzając wykonanie 

prac określonych w 20 decyzjach, a w jednym przypadku podjęto dalsze postępowania, 

celem wyegzekwowania nałoŜonego obowiązku w decyzji (dotychczas jest ono w toku).           

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu wyegzekwowania decyzji nakazującej dokonania rozbiórki 

pięciu obiektów budowlanych zrealizowanych bez decyzji o pozwoleniu na budowę. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy  

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie 

wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o podjętych działaniach w celu jego 

realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.  

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie  

do dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Olsztynie umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o której mowa wyŜej, wynosi 14 dni od daty otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK w sprawie ich rozstrzygnięcia. 

        Z powaŜaniem 


