
Podkarpacki Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru Budowlanego 

35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5 

Rzeszów, 2019-04-24 

IK.7730.5.2018 

Pan  

Tadeusz Chrzan 

Starosta Jarosławski 

ul. Jana Pawła II 17 

37-500 Jarosław 

Wystąpienie pokontrolne 

Na podstawie art. 84b ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  – Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm) zwanej dalej Prawo budowlane, oraz art. 6 

ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. – o kontroli w administracji rządowej), w dniach 5 i 12 

lutego 2019r. zespół kontrolerów w składzie: 

1. Dariusz Lonc – ekspert nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli 

WINB, kierownik zespołu kontrolerów 

2. Natalia Włodyka –   ekspert nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i 

Kontroli WINB, członek zespołu kontrolerów, 

przeprowadzili kontrolę problemową Starosty Jarosławskiego z siedzibą przy ul. Jana 

Pawła II 17, 37-500 Jarosław (Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji). 

Kontrolą objęto działalność jednostki jako organu administracji architektoniczno-

budowlanej I instancji w obszarze współpracy z organami nadzoru budowalnego – w zakresie 

przekazywania tym organom kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów 

prawa budowlanego. W/w kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2018r. 

Osobą odpowiedzialną jest Pan Paweł Wróbel, który pełni funkcję Naczelnika Wydziału 

Architektury, Budownictwa i Inwestycji od dnia 01.10.2017r. (do dnia 30.09.2017r. osobą 

odpowiedzialną był Pan Piotr Lichtarski). 
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Sprawy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji rejestrowane są 

w teczkach:  

− AB-AAB.6740. … .2017/18 pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę 

obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów 

budowlanych lub ich części; 

− AB-AAB.6743. … .2017/18 zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania 

robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części; 

− AB-AAB.6740.3. ... .2017/18 zgłoszenia zamiaru przystąpienia do budowy 

i wykonania robót budowlanych - z projektem; 

− AB-AAB.6740.1. ... .2017/18 zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID. 

I. Ocena ogólna 

Negatywnie ocenia się działalność organu administracji architektoniczno-budowlanej 

I instancji w obszarze współpracy z organami nadzoru budowalnego – w zakresie 

przekazywania tym organom kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających 

z przepisów prawa budowlanego. 

Wybierając sprawy do kontroli posłużono się Spisami Spraw, za okres od 1 stycznia 

2017r. do 31 grudnia 2017r. oraz za okres od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r.  

W okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2018r. zarejestrowano: 

− 954 (w 2017r.) + 521 (w 2018r.) spraw dotyczących pozwolenia na budowę, 

przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu 

użytkowania obiektów budowlanych lub ich części; 

− 834 (w 2017r.) + 489 (w 2018r.) spraw dotyczących zgłoszenia zamiaru 

przystąpienia do wykonania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; 

145 (w 2017r.) + 35 (w 2018r.) spraw dotyczących zgłoszenia zamiaru przystąpienia do 

budowy i wykonania robót budowlanych - z projektem; 

− 5 (w 2018r.) + 1 (w 2018r.) spraw dotyczących ZRID. 
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Łącznie w w/w okresie zarejestrowano: 

1938 (w 2017r.)  +  1046 (w 2018r.) = 2984 spraw. 

Oceniając działalność Starosty Powiatu Jarosławskiego w kontrolowanym okresie 

wybrano co trzydziestą sprawę ze Spisu Spraw, zakończoną ostatecznie – do dnia 30 czerwca 

2018r. 

Kontrolą objęto 101 spraw, w tym sprawdzono 95 spraw spełniających kryterium 

niniejszej kontroli zarejestrowanych w okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2018r., co 

stanowi 3,4 % ogólnej liczby spraw z tego okresu. Sześciu spraw nie dotyczył zakres kontroli, 

były do sprawy gdzie wycofano wniosek, inwestycja nie wymagała uzyskania decyzji lub 

dokonania zgłoszenia lub dotyczyła ZRID-u.  

WYKAZ SPRAW SKONTROLOWANYCH: 

od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2018r. 

− sprawy rejestrowane w teczkach: pozwolenia na budowę, przebudowę 

i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania 

obiektów budowlanych lub ich części; 

AB-AAB.6740.1.2017, AB-AAB.6740.30.2017, AB-AAB.6740.60.2017, AB-

AAB.6740.90.2017, AAB.6740.120.2017, AB-AAB.6740.150.2017, AB-

AAB.6740.180.2017, AB-AAB.6740.210.2017, AB-AAB.6740.240.2017, AB-

AAB.6740.270.2017, AB-AAB.6740.300.2017, AB-AAB.6740.330.2017, AB-

AAB.6740.360.2017, AB-AAB.6740.390.2017, AB-AAB.6740.420.2017, AB-

AAB.6740.450.2017, AB-AAB.6740.480.2017, AB-AAB.6740.510.2017, AB-

AAB.6740.540.2017, AB-AAB.6740.570.2017, AB-AAB.6740.600.2017, AB-

AAB.6740.630.2017, AB-AAB.6740.660.2017, AB-AAB.6740.690.2017, AB-

AAB.6740.720.2017, AB-AAB.6740.750.2017, AB-AAB.6740.780.2017, AB-

AAB.6740.810.2017, AB-AAB.6740.840.2017, AB-AAB.6740.870.2017, AB-

AAB.6740.900.2017, AB-AAB.6740.930.2017, AB-AAB.6740.1.2018, AB-

AAB.6740.30.2018, AB-AAB.6740.60.2018, AB-AAB.6740.90.2018, AB-

AAB.6740.120.2017, AB-AAB.6740.150.2018, AB-AAB.6740.180.2018, AB-

AAB.6740.210.2017, AB-AAB.6740.240.2018, AB-AAB.6740.270.2018, AB-

AAB.6740.300.2018, AB-AAB.6740.330.2017, AB-AAB.6740.360.2018, AB-

AAB.6740.390.2018, AB-AAB.6740.420.2018  
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− sprawy rejestrowane w teczkach: zgłoszenia zamiaru przystąpienia do 

wykonania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części; 

AB-AAB.6743.1.2017, AB-AAB.6743.30.2017, AB-AAB.6743.60.2017, AB-

AAB.6743.90.2017, AB-AAB.6743.120.2017, AB-AAB.6743.180.2017, AB-

AAB.6743.210.2017, AB-AAB.6743.240.2017, AB-AAB.6743.270.2017, AB-

AAB.6743.300.2017, AB-AAB.6743.330.2017, AB-AAB.6743.360.2017, AB-

AAB.6743.390.2017, AB-AAB.6743.420.2017, AB-AAB.6743.450.2017, AB-

AAB.6743.480.2017, AB-AAB.6743.510.2017, AB-AAB.6743.540.2017, AB-

AAB.6743.570.2017, AB-AAB.6743.600.2017, AB-AAB.6743.630.2017, AB-

AAB.6743.660.2017, AB-AAB.6743.690.2017, AB-AAB.6743.720.2017, AB-

AAB.6743.750.2017, AB-AAB.6743.780.2017, AB-AAB.6743.810.2017, AB-

AAB.6743.1.2018, AB-AAB.6743.30.2018, AB-AAB.6743.90.2018, AB-

AAB.6743.120.2018, AB-AAB.6743.150.2018, AB-AAB.6743.180.2018, AB-

AAB.6743.210.2018, AB-AAB.6743.240.2018, AB-AAB.6743.270.2018, AB-

AAB.6743.300.2018, AB-AAB.6743.330.2018, AB-AAB.6743.360.2018, AB-

AAB.6743.390.2018, AB-AAB.6743.420.2018, AB-AAB.6743.450.2018, AB-

AAB.6743.480.2018 

− sprawy rejestrowane w teczkach: zgłoszenia zamiaru przystąpienia do budowy 

i wykonania robót budowlanych (z projektem); 

AB-AAB.6740.1.2017, AB-AAB.6740.30.2017, AB-AAB.6740.60.2017, AB-

AAB.6740.90.2017, AB-AAB.6740.120.2017, AB-AAB.6740.1.2018, AB-

AAB.6740.30.2018 

− sprawy rejestrowane w teczkach: zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej 

ZRID; 

AB-AAB.6740.1.1.2017 

AB-AAB.6740.1.1.2018 

W kontrolowanym okresie: 

− bezzwłocznie do PINB przekazano 17 (decyzji/zgłoszeń/postanowień), co 

stanowi 17,9% kontrolowanych spraw, 

− ze zwłoką przekazano do PINB przekazano 78 (decyzji/zgłoszeń/postanowień), 

co stanowi 82,1% kontrolowanych spraw. 
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Największa zwłoka przekazania ostatecznej decyzji do PINB wynosi 14 miesięcy 

(sprawa znak: WA.6740.1.1.2017). 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn zwłoki przekazania PINB kopii 

ostatecznych decyzji, postanowień i zgłoszeń, w sprawach wymienionych w piśmie z dnia 

05.09.2018r. znak: AIK.7730.5.20178, pismem z dnia 12 września 2018r. znak: AB-

AAB.2011.181.2018 kontrolowany wyjaśnił:  

„Zasadniczą przyczyną zwłoki w przekazaniu wymienionych decyzji jest duża liczba 

wniosków rozpatrywana przez tut. Wydział Architektury, które wynosiły odpowiednio: 

1. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.: 

− 954 wniosków o pozwolenie na budowę (w tym 814 wydanych decyzji); 

− 834 wniosków zgłoszenia robót budowlanych; 

− 145 wniosków zgłoszenia robót budowlanych z projektem; 

− 5 wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 

− 29 wniosków o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę; 

2. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.: 

− 521 wniosków o pozwolenie na budowę (w tym 415 wydanych decyzji); 

− 489 wniosków zgłoszenia robót budowlanych; 

− 35 wniosków zgłoszenia robót budowlanych z projektem; 

− 10 wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 

− 1 wniosek o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę. 

Większość wydanych decyzji oraz zatwierdzonych projektów budowlanych jest 

przekazywana do PINB na bieżąco, jednakże z uwagi na powyżej przedstawioną dużą liczbę 

rozpatrywanych spraw oraz ich terminowość wyjaśniam, iż część wydanych decyzji jest 

przekazywana okresowo przy pomocy dodatkowych pracowników zatrudnianych doraźnie 

(w formie stażu lub w ramach pomocy administracyjnej), którym powierza się pomoc 

pracownikom merytorycznym w zakresie archiwizacji dokumentacji. Dodatkowo wyjaśniam, 

iż zgodnie z przyjętą dobrą praktyką w zakresie współpracy z tutejszym Powiatowym 
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Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu, w razie konieczności sprawy są 

przekazywana w wyniku telefonicznych ustaleń. 

II. Oceny częściowe 

Ocenie podlegały następujące zagadnienia z działalności organu w zakresie 

poddanym kontroli: 

1. Negatywnie ocenia się działalność organu administracji architektoniczno-

budowlanej I instancji w obszarze bezzwłocznego przekazywania do PINB kopii 

ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem 

budowlanym. 

Łącznie sprawdzono 47 decyzji spełniających powyższe kryterium, z czego 32 decyzje 

z 2017r. i 15 decyzji z 2018r. 

 Z nieprawidłowościami dotyczącymi terminu przekazania decyzji do PINB 

wynoszącymi od 1 miesiąca do 14 miesięcy przekazano 23 decyzje w 2017r. oraz 12 decyzji 

z 2018r, łącznie 35 decyzji, co stanowi 74,5 % wszystkich kontrolowanych decyzji. 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn zwłoki przekazania PINB kopii 

ostatecznych decyzji, postanowień i zgłoszeń, w sprawach wymienionych w piśmie z dnia 

05.09.2018r. znak: AIK.7730.5.2018, pismem z dnia 12 września 2018r. znak: AB-

AAB.2011.181.2018 kontrolowany wyjaśnił:  

„Zasadniczą przyczyną zwłoki w przekazaniu wymienionych decyzji jest duża liczba 

wniosków rozpatrywana przez tut. Wydział Architektury, które wynosiły odpowiednio: 

1. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.: 

− 954 wniosków o pozwolenie na budowę (w tym 814 wydanych decyzji); 

− 834 wniosków zgłoszenia robót budowlanych; 

− 145 wniosków zgłoszenia robót budowlanych z projektem; 

− 5 wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 

− 29 wniosków o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę; 

2. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.: 

− 521 wniosków o pozwolenie na budowę (w tym 415 wydanych decyzji); 
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− 489 wniosków zgłoszenia robót budowlanych; 

− 35 wniosków zgłoszenia robót budowlanych z projektem; 

− 10 wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 

− 1 wniosek o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę. 

Większość wydanych decyzji oraz zatwierdzonych projektów budowlanych jest 

przekazywana do PINB na bieżąco, jednakże z uwagi na powyżej przedstawioną dużą liczbę 

rozpatrywanych spraw oraz ich terminowość wyjaśniam, iż część wydanych decyzji jest 

przekazywana okresowo przy pomocy dodatkowych pracowników zatrudnianych doraźnie 

(w formie stażu lub w ramach pomocy administracyjnej), którym powierza się pomoc 

pracownikom merytorycznym w zakresie archiwizacji dokumentacji. Dodatkowo wyjaśniam, 

iż zgodnie z przyjętą dobrą praktyką w zakresie współpracy z tutejszym Powiatowym 

Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu, w razie konieczności sprawy są 

przekazywana w wyniku telefonicznych ustaleń.   

Podczas kontroli w sprawach o znaku:  

− AB.6740.210.2017;  

− AB.6740.450.2017;  

Stwierdzono, iż organ przekazał kopię decyzji przed jej ostatecznością.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

W kwestii zapytania w sprawie przyczyn przekazania do nadzoru budowlanego kopii 

wydanych decyzji przed ich ostatecznością (dot. spraw znak: AB.6740.210.2017 

i AB.6740.450.2017) wyjaśniam, iż sprawa AB.6740.210.2017 stanowi decyzję o przeniesieniu 

pozwolenia na budowę i została ona wysłana do PINB w Jarosławiu równocześnie 

z wysłaniem decyzji do wszystkich stron postępowania administracyjnego. Natomiast 

odnośnie drugiej wymienionej sprawy znak: AB.6740.450.2017 stanowiącej decyzję 

o pozwoleniu na budowę wydaną w dniu 11.08.2017 r. wyjaśniam, iż stała się ona ostateczna 

z dniem 25.08.2017 r., a potwierdzenia dokonano w dniu 09.04.2018r., natomiast na 

archiwalnym egzemplarzu decyzji tut. organu decyzji omyłkowo wpisano datę: 25.08.2018 r. 

(prawidłowa data: 25.08.2017r.), a zatem przedmiotowa decyzja wraz z dokumentacją 

projektową została przekazana do organu nadzoru po tym, gdy stała się ostateczna.  
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 Jednocześnie stwierdzono, że w przekazywanych kopiach ostatecznych decyzji 

o udzieleniu pozwolenia na budowę w niektórych sprawach brak jest adnotacji 

o załącznikach, tj. o przekazywaniu projektu budowlanego.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

W odpowiedzi na pytanie, czy organ po udzielenia na budowę lub przyjęciu zgłoszenia 

(z projektem) przekazuje organowi nadzoru budowlanego projekt budowlany wyjaśniam, iż 

tut. organ przekazuje Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu 

projekt budowlany wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę lub kopią wniosku 

zgłoszenia robót budowlanych. Potwierdzeniem tego są zwrotne potwierdzenia odbioru, 

których adresatem jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu opatrzone 

znakiem danej sprawy lub potwierdzenia wpływu decyzji (lub kopii wniosków zgłoszenia) 

oraz dokumentacji w formie pieczątki potwierdzającej wpływ w/w dokumentów 

bezpośrednio w kancelarii PINB. Potwierdzenia te oznaczają przekazanie zarówno 

ostatecznej decyzji lub kopii wniosku, jak i załączanych do nich projektów budowlanych. 

Wyjaśniam, iż na potwierdzeniu odbioru obligatoryjnie wpisuje się znak danej sprawy lub 

decyzji oraz datę dokumentu w celu identyfikacji, natomiast inne zapisy dodatkowe np. 

„decyzja + dokumentacja”, brak takich zapisów lub inne zapisy skrótowe są umieszczane 

indywidualnie, dodatkowo przez pracowników merytorycznych, wynikają z przyjętej praktyki. 

Jednakże wyjaśniam, że potwierdzenia odbioru opatrzone znakiem sprawy i datą oznaczają 

przekazanie zarówno ostatecznej decyzji lub kopii wniosku, a także równocześnie projektów 

budowlanych. 

2. Negatywnie ocenia się działalność organu administracji architektoniczno-

budowlanej I instancji w obszarze bezzwłocznego przekazywania do PINB kopii 

zgłoszeń. 

Łącznie sprawdzono 48 spraw spełniających powyższe kryterium, z czego 30 z 2017r. 

i 18 z 2018r. 

 Z dokonanych ustaleń wynika, iż z uchybieniem terminu (opóźnienie w przekazaniu 

zgłoszeń do PINB wynoszące od 14 dni do 30 dni) przekazano 4 kopie zgłoszeń w 2017r. oraz 

1 kopie zgłoszenia w 2018r. - łącznie 5 kopii zgłoszeń, co stanowi 10,4 % wszystkich 

kontrolowanych zgłoszeń.  

Z nieprawidłowościami w zakresie terminu przekazania zgłoszeń do PINB (wynoszącym 

powyżej 30 dni) przekazano 22 kopie zgłoszeń w 2017r. oraz 16 kopii zgłoszeń z 2018r, 

łącznie 38 decyzji, co stanowi 79,2 % wszystkich kontrolowanych zgłoszeń. 
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W odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn zwłoki przekazania PINB kopii zgłoszeń 

kontrolowany udzielił wyjaśnień przytoczonych w punkcie powyżej. 

3. Bezzwłoczne przekazywanie do PINB kopii innych (nie ujętych w pkt a i b) decyzji, 

postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.  

Organ w kontrolowanym okresie nie wydał decyzji postanowień i zgłoszeń 

spełniających powyższe kryterium. 

4. Bezzwłoczne przekazywanie do PINB kopii innych decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego.  

Organ w kontrolowanym okresie nie wydał decyzji spełniających powyższe kryterium. 

Zalecenia pokontrolne 

Wobec dokonanych ustaleń i sformułowanych ocen, w celu usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości i uchybień zaleca się: 

1. Każdorazowe bezzwłocznie przekazywanie właściwym organom nadzoru budowlanego: 

− kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem 

budowlanym; 

− kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz 

z tym projektem; 

− kopii przyjętych bez sprzeciwu zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 

1a, 2b i 19a Prawa budowlanego wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym; 

− kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa 

budowlanego; 

2. Dokumentowanie w aktach spraw terminu oraz zakresu przekazanych dokumentów. 

W terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego 

proszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz wykorzystaniu wniosków lub o 

podjętych w tym celu działaniach albo przyczynach ich nie podjęcia, w odniesieniu do 

każdego ze sformułowanych zaleceń i wniosków. 

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze 
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Kierownik jednostki kontrolowanej nie skorzystał z uprawnienia do zgłoszenia 

zastrzeżeń, dlatego wystąpienie pokontrolne sporządzono w oparciu o treść projektu 

wystąpienia pokontrolnego, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron postępowania kontrolnego. 

Podkarpacki Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru Budowlanego 

mgr inż. arch. Ryszard Witek 
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