
Rzeszów, 2019-06-11 

Podkarpacki Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru Budowlanego 

35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5 

IK.7730.9.2018 

Pan Dariusz Bożek 

Prezydent Miasta Tarnobrzega 

ul. Kościuszki 32 

39-400 Tarnobrzeg 

Wystąpienie pokontrolne 

Na podstawie art. 84 ust. 1 pkt 2 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 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. 

Nr 185, poz. 1092), w dniach 14,15,17 stycznia 2019r. zespół kontrolerów w składzie: 

1. Dorota Sieradzka – starszy specjalista w Wydziale Inspekcji i Kontroli WINB, 

kierownik zespołu kontrolerów, 

2. Dariusz Kuśmierski – ekspert nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji 

i Kontroli WINB, członek zespołu kontrolerów, 

przeprowadzili kontrolę problemową Prezydenta Miasta Tarnobrzega z siedzibą przy 

ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu.  

Kontrolą objęto działalność jednostki jako organu administracji architektoniczno-

budowlanej I instancji w obszarze współpracy z organami nadzoru budowlanego w zakresie 

przekazywania tym organom kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających 

z przepisów prawa budowlanego w okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 listopada 2018r. 

Osobą odpowiedzialną jest Pani Anna Feręs-Niezgoda, która pełni funkcję Naczelnika 

Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.  
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I. Ocena ogólna. 

Pozytywnie z nieprawidłowościami 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 w okresie od 1 stycznia 2017r. do 

30 listopada 2018r. 

W kontrolowanym zakresie sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa 

rejestrowane były w teczkach (zgodnie z informacją udzieloną przez Naczelnika Wydziału 

oraz udostępnionymi rejestrami) o następujących numerach: 

1. UAB-III.6740....2017- pozwolenia na budowę, 

2. UAB-III.6740....2018- pozwolenia na budowę, 

3. UAB-III.6740.1....2017- (podteczka) przeniesienie pozwolenia na budowę, 

4. UAB-III.6740.1....2018- (podteczka) przeniesienie pozwolenia na budowę, 

5. UAB-III.6741...2017- pozwolenia na rozbiórkę, 

6. UAB-III.6741...2018- pozwolenia na rozbiórkę, 

7. UAB-III.6741.1....2017- (podteczka) zgłoszenia robót rozbiórkowych, 

8. UAB-III.6741.1....2018- (podteczka) zgłoszenia robót rozbiórkowych, 

9. UAB-III.6743...2017- zgłoszenia robót budowlanych, 

10. UAB-III.6743...2018- zgłoszenia robót budowlanych, 

11. UAB-III.6743.2....2017- (podteczka) zgłoszenia z projektem budowlanym, 

12. UAB-III.6743.2....2018- (podteczka) zgłoszenia z projektem budowlanym, 

13. UAB-I.6740...2017- pozwolenia na budowę, opinie i informacje (w tym sprawy 

dotyczące wydawania postanowień o odstępstwie od przepisów techniczno-

budowlanych), 

14. UAB-I.6740...2018- pozwolenia na budowę, opinie i informacje (w tym sprawy 

dotyczące wydawania postanowień o odstępstwie od przepisów techniczno-

budowlanych). 
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W kontrolowanym okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 listopada 2018r. w rejestrach 

wniosków dotyczących pozwoleń na budowę zarejestrowanych było 266 spraw w 2017r. 

i 249 spraw w 2018r.  

W rejestrach przeniesienia pozwoleń na budowę zarejestrowanych było 13 spraw 

w 2017r. i 16 spraw w 2018r.  

W rejestrach pozwoleń na rozbiórkę zarejestrowanych było 13 spraw w 2017r. i 5 

spraw w 2018r.  

W rejestrach zgłoszeń robót rozbiórkowych zarejestrowanych było 15 spraw w 2017r. 

i 15 spraw w 2018r.  

W rejestrach zgłoszeń robót budowlanych zarejestrowanych było 170 spraw w 2017r. 

i 159 spraw w 2018r.  

W rejestrach zgłoszeń z projektem budowlanym zarejestrowanych było 9 spraw 

w 2017r. i 4 sprawy w 2018r.  

W rejestrach pozwoleń na budowę, opinii i informacji zarejestrowane były 

2 postanowienia o odstępstwie od przepisów techniczno-budowlanych w 2017r. oraz 

1 postanowienie o odstępstwie od przepisów techniczno-budowlanych w 2018r. 

Łącznie w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2017r. do 30 listopada 2018r. 

zarejestrowanych było 937 spraw spełniających kryterium kontroli. 

Sprawdzeniu poddano co 10 sprawę z każdego rejestru tj. 1, 10, 20, .itd. 

W trakcie kontroli wybrano 101 spraw zgodnie z przyjętym kluczem. Ocenie poddano 

91 spraw spełniające kryterium kontroli co stanowi 9,71% ogólnej liczby spraw z tego okresu.  

Przy ocenie pominięto sprawy: 

− UAB-III.6740.30.2018- wniesiono odwołanie od decyzji, 

− UAB-III.6740.60.2017- postępowanie zostało zawieszone postanowieniem 

z 05.05.2017r. na podstawie przepisów Kpa, 

− UAB-III.6740.110.2017- inwestor wycofał wniosek, postępowanie zostało 

umorzone na podstawie przepisów Kpa, 
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− UAB-III.6740.220.2018 oraz UAB-6740.240.2018- decyzje nie były ostateczne 

w czasie kontroli, 

− UAB-III.6740.230.2018- decyzja została przekazana przed datą jej ostateczności.  

− UAB-III.6743.160.2017, UAB-III.6743.110.2018- zgłoszenia zostały wycofane 

− UAB-III.6740.60.2018, UAB-III.6741.10.2017- sprawę pozostawiono bez 

rozpoznania. 

Kontrolą objęto sprawy: 

1. wnioski o wydanie pozwolenia na budowę: 

− UAB-III.6740.1.2017, UAB-III.6740.10.2017, UAB-III.6740.20.2017,  

− UAB-III.6740.30.2017, UAB-III.6740.40.2017, UAB-III.6740.50.2017,  

− UAB-III.6740.70.2017, UAB-III.6740.80.2017, UAB-III.6740.90.2017, UAB-

III.6740.100.2017, UAB-III.6740.120.2017, UAB-III.6740.130.2017, UAB-

III.6740.140.2017, UAB-III.6740.150.2017, UAB-III.6740.160.2017, UAB-

III.6740.170.2017, UAB-III.6740.180.2017, UAB-III.6740.190.2017, UAB-

III.6740.200.2017, UAB-III.6740.210.2017, UAB-III.6740.220.2017, UAB-

III.6740.230.2017, UAB-III.6740.240.2017, UAB-III.6740.250.2017, UAB-

III.6740.260.2017, 

− UAB-III.6740.1.2018, UAB-III.6740.10.2018, UAB-III.6740.20.2018,  

− UAB-III.6740.40.2018, UAB-III.6740.50.2018, UAB-III.6740.70.2018, UAB-

III.6740.80.2018, UAB-III.6740.90.2018, UAB-III.6740.100.2018, UAB-

III.6740.110.2018, UAB-III.6740.120.2018, UAB-III.6740.130.2018, UAB-

III.6740.140.2018, UAB-III.6740.150.2018, UAB-III.6740.160.2018, UAB-

III.6740.170.2018, UAB-III.6740.180.2018, UAB-III.6740.190.2018, UAB-

III.6740.200.2018, UAB-III.6740.210.2018,   

2. wnioski o przeniesienie pozwolenia na budowę: 

− UAB-III.6740.1.1.2017, UAB-III.6740.1.10.2017, 

− UAB-III.6740.1.1.2018, UAB-III.6740.1.10.2018, 
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3. wnioski o wydanie pozwolenia na rozbiórkę: 

− UAB-III.6741.1.2017, UAB-III.6741.1.2018, 

4. zgłoszenia robót rozbiórkowych: 

− UAB-III.6741.1.1.2017, UAB-III.6741.1.10.2017, 

− UAB-III.6741.1.1.2018, UAB-III.6741.1.10.2018, 

5. zgłoszenia robót budowlanych: 

− UAB-III.6743.1.2017, UAB-III.6743.10.2017, UAB-III.6743.20.2017, 

− UAB-III.6743.30.2017, UAB-III.6743.40.2017, UAB-III.6743.50.2017, 

− UAB-III.6743.60.2017, UAB-III.6743.70.2017, UAB-III.6743.80.2017, 

− UAB-III.6743.90.2017, UAB-III.6743.100.2017, UAB-III.6743.110.2017, 

− UAB-III.6743.120.2017, UAB-III.6743.130.2017, UAB-III.6743.140.2017, 

− UAB-III.6743.150.2017, UAB-III.6743.170.2017, 

− UAB-III.6743.1.2018, UAB-III.6743.10.2018, UAB-III.6743.20.2018, 

− UAB-III.6743.30.2018, UAB-III.6743.40.2018, UAB-III.6743.50.2018, 

− UAB-III.6743.60.2018, UAB-III.6743.70.2018, UAB-III.6743.80.2018, 

− UAB-III.6743.90.2018, UAB-III.6743.100.2018, UAB-III.6743.120.2018, UAB-

III.6743.130.2018, UAB-III.6743.140.2018, UAB-III.6743.150.2018, 

6. zgłoszenia robót z projektem budowlanym: 

− UAB-III.6743.2.1.2017, 

− UAB-III.6743.2.1.2018,  

7. postanowienia o odstępstwie od przepisów techniczno-budowlanych: 

− UAB-I.6740.12.2017,  

− UAB-I.6740.1.2018. 
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W wyniku analizy wytypowanych do kontroli spraw stwierdzono, że organ przekazał 

większość decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego 

w okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 listopada 2018r.- bez zachowania terminu 

bezzwłoczności.  

Ocenę ogólną sformułowano na podstawie ocen częściowych.  

II.  Oceny częściowe: 

1. Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się bezzwłoczne przekazywanie do PINB 

kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym 

projektem budowlanym (art. 82b ust. 1 pkt 2 lit. a Prawa budowlanego). 

Ocenie poddano 45 decyzji spełniających powyższe kryterium.  

W kontrolowanych sprawach stwierdzono nieprawidłowości polegające na m.in. 

dokumentowaniu przekazywania kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz 

z projektem budowlanym. Z kontrolowanych akt spraw nie wynika, czy do PINB 

przekazywane były kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z projektem 

budowlanym. W rozdzielniku wskazany jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jako 

„do wiadomości” bez informacji czy przekazano do niego jeden egzemplarz projektu 

budowlanego i ostateczną decyzję. Na decyzji widnieje pieczęć PINB Miasta Tarnobrzega 

z datą wpływu. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 82b ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego, Prezydent 

Miasta Tarnobrzega przekazuje do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego kopie 

ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem 

budowlanym.  Na podstawie zapisu zawartego w art. 34 ust. 4 i ust.4a Prawa budowlanego: 

„Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.” 

„Zatwierdzeniu podlegają cztery egzemplarze projektu budowlanego, z których dwa 

egzemplarze przeznaczone są dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego 

projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego”, uznano, iż 

projekt budowlany jest załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę i taka adnotacja 

jest zamieszczana na decyzji o pozwoleniu na budowę (pod pieczęcią i podpisem organu). 

Decyzja o pozwoleniu na budowę, podczas przekazywania do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego jest dołączona do projektu budowlanego, który został tą decyzją 

zatwierdzony. W celu udokumentowania przekazania w.w. dokumentów, zgodnie 

z wymogiem art. 82 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru 
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Budowlanego na egzemplarzu decyzji, pozostającej w aktach Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

umieszcza pieczęć i datę oraz podpis potwierdzający przekazanie decyzji wraz z załącznikiem 

- zatwierdzonym projektem budowlanym.” 1 

Akta kontrolowanych spraw nie zawierają informacji o ostateczności decyzji.  

W stosunku do powyższego kontrolowany wyjaśnił: 

„W poniższej tabeli przedstawiono informację o ostateczności decyzji o pozwoleniu na 

budowę i na rozbiórkę”2 

Znak sprawy Data ostateczności decyzji 

UAB-III.6740.1.2017 21.04.2017 

UAB-III.6740.10.2017 06.04.2017 

UAB-III.6740.20.2017 21.04.2017 

UAB-III.6740.30.2017 15.03.2017 

UAB-III.6740.40.2017 29.03.2017 

UAB-III.6740.50.2017 25.05.2017 

UAB-III.6740.60.2017 24.04.2017 

UAB-III.6740.70.2017 16.08.2017 

UAB-III.6740.80.2017 19.05.2017 

UAB-III.6740.90.2017 17.07.2017 

UAB-III.6740.100.2017 18.08.2017 

UAB-III.6740.110.2017 Wniosek o pozwolenie wycofany - 
umorzenie 

UAB-III.6740.120.2017 31.08.2017 

UAB-III.6740.130.2017 15.09.2017 

UAB-III.6740.140.2017 27.09.2017 

UAB-III.6740.150.2017 19.09.2017 

 
1 Odpowiedź z 24.01.2019r. 
2 Odpowiedź z 24.01.2019r. 
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UAB-III.6740.160.2017 23.10.2017 

UAB-III.6740.170.2017 27.10.2017 

UAB-III.6740.180.2017 09.10.2017 

UAB-III.6740.190.2017 06.11.2017 

UAB-III.6740.200.2017 11.12.2017 

UAB-III.6740.210.2017 23.11.2017 

UAB-III.6740.220.2017 08.01.2018 

UAB-III.6740.230.2017 27.12.2017 

UAB-III.6740.240.2017 29.12.2017 

UAB-III.6740.250.2017 26.03.2018 

UAB-III.6740.260.2017 06.03.2018 

UAB-III.6740.1.2018 03.04.2018 

UAB-III.6740.10.2018 22.02.2018 

UAB-III.6740.20.2018 06.04.2018 

UAB-III.6740.31.2018 08.05.2018 

UAB-III.6740.40.2018 19.04.2018 

UAB-III.6740.50.2018 11.05.2018 

UAB-III.6740.61.2018 11.05.2018 

UAB-III.6740.70.2018 03.07.2018 

UAB-III.6740.80.2018 19.06.2018 

UAB-III.6740.90.2018 02.07.2018 

UAB-III.6740.100.2018 12.07.2018 

UAB-III.6740.110.2018 25.07.2018 

UAB-III.6740.120.2018 19.07.2018 

UAB-III.6740.130.2018 30.07.2018 

UAB-III.6740.140.2018 06.09.2018 
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UAB-III.6740.150.2018 18.09.2018 

UAB-III.6740.160.2018 19.11.2018 

UAB-III.6740.170.2018 29.10.2018 

UAB-III.6740.180.2018 22.11.2018 

UAB-III.6740.190.2018 28.11.2018 

UAB-III.6740.200.2018 30.11.2018 

UAB-III.6740.210.2018 13.11.2018 

UAB-III.6740.220.2018 Decyzja nie jest ostateczna 

UAB-III.6740.230.2018 17.01.2019 

UAB-III.6740.240.2018 Decyzja nie jest ostateczna 

UAB-III.6741.1.2017 27.03.2017 

UAB-III.6741.10.2017 Sprawa bez rozpoznania 

UAB-III.6741.11.2017 02.01.2018 

UAB-III.6741.1.2018 21.06.2018 

Organ nie przekazywał bezzwłocznie powiatowemu inspektorowi nadzoru 

budowlanego kopii decyzji o pozwoleniu na budowę wynikających z przepisów prawa 

budowlanego (art. 82b ust. 1 pkt 2 lit. a Prawa budowlanego). 

Bezzwłocznie przekazano do PINB 2 decyzje (co stanowi 4,45%) (dotyczy spraw: UAB-

III.6740.170.2017, UAB-III.6740.190.2017). 

Ze zwłoką (od 15 do 30 dni od dnia ostateczności decyzji) przekazano do PINB 6 decyzji 

(co stanowi 13,33%) (dot. spraw: UAB-III.6740.1.2017, UAB-III.6740.20.2017, UAB-

III.6740.70.2017, UAB-III.6740.160.2017, UAB-III.6740.180.2017, UAB-III.6740.140.2018). 

Ze zwłoką (powyżej 30 dni od dnia ostateczności decyzji) przekazano 37 decyzji (co 

stanowi 82,22%). Maksymalna zwłoka w przekazaniu decyzji wyniosła 144 dni. (dot. spraw: 

UAB-III.6740.10.2017, UAB-III.6740.30.2017, UAB-III.6740.40.2017, UAB-III.6740.50.2017, 

UAB-III.6740.80.2017, UAB-III.6740.90.2017, UAB-III.6740.100.2017, UAB-III.6740.120.2017, 

UAB-III.6740.130.2017, UAB-III.6740.140.2017, UAB-III.6740.150.2017, UAB-

III.6740.200.2017, UAB-III.6740.210.2017, UAB-III.6740.220.2017, UAB-III.6740.230.2017, 



IK.7730.9.2018  Strona 10 z 15 

UAB-III.6740.240.2017, UAB-III.6740.250.2017, UAB-III.6740.260.2017, UAB-III.6740.1.2018, 

UAB-III.6740.10.2018, UAB-III.6740.20.2018, UAB-III.6740.40.2018, UAB-III.6740.50.2018, 

UAB-III.6740.70.2018, UAB-III.6740.80.2018, UAB-III.6740.90.2018, UAB-III.6740.100.2018, 

UAB-III.6740.110.2018, UAB-III.6740.120.2018, UAB-III.6740.130.2018, UAB-

III.6740.150.2018, UAB-III.6740.160.2018, UAB-III.6740.170.2018, UAB-III.6740.180.2018, 

UAB-III.6740.190.2018, UAB-III.6740.200.2018, UAB-III.6740.210.2018). 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Przy przekazywaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz przyjętych zgłoszeń tut. Urząd miał na uwadze iż: 

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 82b ust.2 Prawa budowlanego, organy 

administracji architektoniczno-budowlanej prowadzą Rejestry wniosków i decyzji 

o pozwoleniu na budowę w formie elektronicznej, które są przesyłane do organu wyższego 

stopnia na bieżąco.  W art. 82b ust. 3a i 4a Pb. określono dane, jakie organ zamieszcza 

w rejestrach. Z art. 82b ust.7 Pb., wynika iż dane te są jawne (z małymi wyjątkami) 

i ublikowane na stronie podmiotowej BIP urzędu obsługującego Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, zatem Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ma na bieżąco 

możliwość wglądu do rejestru wydawanych pozwoleń na budowę. W odniesieniu do 

pozwoleń na budowę, wydawanych na terenie Miasta Tarnobrzega oraz przyjmowanych 

zgłoszeń nie bez znaczenia pozostaje fakt siedziby Urzędu Miasta Tarnobrzega w sąsiedztwie 

siedziby Powiatowego Inspektora Nadzoru - po drugiej stronie drogi gminnej, w odległości 

ok. 130m. W przypadku wystąpienia konieczności przekazania danej decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub zgłoszenia, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje telefonicznie 

o takiej potrzebie tut. Urząd- Wydział UAB i decyzja lub zgłoszenie wraz z aktami 

przekazywane są natychmiastowo. Jednak potrzeba natychmiastowego przekazania 

dokumentów zdarza się sporadycznie. 

Zauważyć należy, że wiele wątpliwości budzi interpretacja terminu użytego w art. 82b 

ust.1 pkt 2-„bezzwłocznie”, jako pojęcia nieostrego. Na gruncie prawa cywilnego występuje 

często zwrot „niezwłocznie”. W praktyce definiuje się go, jako „bez zbędnej zwłoki”.  Próby 

wyjaśnienia tego pojęcia pojawiają się od wielu lat w polskim orzecznictwie. W wyroku z dnia 

13 grudnia 2006 r. (sygn. akt II CSK 293/06) Sąd Najwyższy zauważa, że użytego w art. 455 KC 

terminu „niezwłocznie" nie należy utożsamiać z terminem natychmiastowym, termin 

„niezwłocznie" oznacza bowiem termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca 

i czasu, a także regulacje zawarte w art. 354 i art. 355 KC (Dłużnik powinien wykonać 

zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-
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gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie 

ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom). 

Mając na uwadze powyższą interpretację, prowadzone są działania tut. Urzędu 

w zakresie kompleksowego przekazywania do PINB decyzji, wydawanych przez tut. Urząd 

oraz przyjmowanych zgłoszeń, zwłaszcza, że nie są to czynności nie cierpiące zwłoki, 

o których mowa w przepisach KPA.”3 

2. Odstąpiono od oceny bezzwłocznego przekazywania do PINB kopii ostatecznych 

odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem 

(art. 82b ust. 1 pkt 2 lit. b Prawa budowlanego). 

W okresie objętym kontrolą, żadna z kontrolowanych spraw nie zawierała odrębnej 

decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego. 

 

3. Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się bezzwłoczne przekazywane zgłoszeń 

wynikających z przepisów Prawa budowlanego (art. 82b ust. 1 pkt 2 lit. c Prawa 

budowlanego).  

Ocenie poddano 38 zgłoszeń spełniających powyższe kryterium.  

Organ nie przekazywał bezzwłocznie powiatowemu inspektorowi nadzoru 

budowlanego kopii zgłoszeń dotyczących robót budowlanych.  

Bezzwłocznie przekazano do PINB 2 zgłoszenia (co stanowi 5,26%) (dot. spraw: UAB-

III.6743.20.2017, UAB-III.6743.170.2017). 

Ze zwłoką od 15 do 30 dni od terminu na wniesienie sprzeciwu bądź od daty wydania 

zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu przekazano do PINB 3 zgłoszenia (co stanowi 

7,90%) (dot. spraw: UAB-III.6743.10.2018, UAB-III.6743.40.2018, UAB-III.6741.1.1.2018). 

Ze zwłoką powyżej 30 dni od terminu na wniesienie sprzeciwu bądź od daty wydania 

zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu, przekazano 33 zgłoszenia (co stanowi 86,84%). 

Maksymalna zwłoka w przekazaniu zgłoszenia wyniosła 139 dni. (dot. spraw: 

UAB-III.6743.1.2017, UAB-III.6743.10.2017, ,UAB-III.6743.30.2017,UAB-

III.6743.40.2017, UAB-III.6743.50.2017, UAB-III.6743.60.2017, UAB-III.6743.70.2017, 

UAB-III.6743.80.2017, UAB-III.6743.90.2017, UAB-III.6743.100.2017, UAB-

 
3 Odpowiedź z 20.02.2019r. 
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III.6743.110.2017, UAB-III.6743.120.2017, UAB-III.6743.130.2017, UAB-

III.6743.140.2017, UAB-III.6743.150.2017, UAB-III.6743.1.2018, UAB-III.6743.20.2018, 

UAB-III.6743.30.2018, UAB-III.6743.50.2018, UAB-III.6743.60.2018, UAB-

III.6743.70.2018, UAB-III.6743.80.2018, UAB-III.6743.90.2018, UAB-III.6743.100.2018,  

UAB-III.6743.120.2018, UAB-III.6743.130.2018, UAB-III.6743.140.2018, UAB-

III.6743.150.2018,  UAB-III.6741.1.1.2017, UAB-III.6741.1.10.2017, UAB-

III.6741.1.10.2018, UAB-III.6743.2.1.2017, UAB-III.6743.2.1.2018).  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Przy przekazywaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz przyjętych zgłoszeń tut. Urząd miał na uwadze iż: 

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 82b ust.2 Prawa budowlanego, organy 

administracji architektoniczno-budowlanej prowadzą Rejestry wniosków i decyzji 

o pozwoleniu na budowę w formie elektronicznej, które są przesyłane do organu wyższego 

stopnia na bieżąco.  W art. 82b ust. 3a i 4a Pb. określono dane, jakie organ zamieszcza 

w rejestrach. Z art. 82b ust.7 Pb., wynika iż dane te są jawne (z małymi wyjątkami) 

i publikowane na stronie podmiotowej BIP urzędu obsługującego Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, zatem Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ma na bieżąco 

możliwość wglądu do rejestru wydawanych pozwoleń na budowę. W odniesieniu do 

pozwoleń na budowę, wydawanych na terenie Miasta Tarnobrzega oraz przyjmowanych 

zgłoszeń nie bez znaczenia pozostaje fakt siedziby Urzędu Miasta Tarnobrzega w sąsiedztwie 

siedziby Powiatowego Inspektora Nadzoru - po drugiej stronie drogi gminnej, w odległości 

ok. 130m. W przypadku wystąpienia konieczności przekazania danej decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub zgłoszenia, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje telefonicznie 

o takiej potrzebie tut. Urząd- Wydział UAB i decyzja lub zgłoszenie wraz z aktami 

przekazywane są natychmiastowo. Jednak potrzeba natychmiastowego przekazania 

dokumentów zdarza się sporadycznie. 

Zauważyć należy, że wiele wątpliwości budzi interpretacja terminu użytego w art. 82b 

ust.1 pkt 2-„bezzwłocznie”, jako pojęcia nieostrego. Na gruncie prawa cywilnego występuje 

często zwrot „niezwłocznie”. W praktyce definiuje się go, jako „bez zbędnej zwłoki”.  Próby 

wyjaśnienia tego pojęcia pojawiają się od wielu lat w polskim orzecznictwie. W wyroku z dnia 

13 grudnia 2006 r. (sygn. akt II CSK 293/06) Sąd Najwyższy zauważa, że użytego w art. 455 KC 

terminu „niezwłocznie" nie należy utożsamiać z terminem natychmiastowym, termin 

„niezwłocznie" oznacza bowiem termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca 

i czasu, a także regulacje zawarte w art. 354 i art. 355 KC (Dłużnik powinien wykonać 

zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-
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gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie 

ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom). 

Mając na uwadze powyższą interpretację prowadzone są działania tut. Urzędu 

w zakresie kompleksowego przekazywania do PINB decyzji, wydawanych przez tut. Urząd 

oraz przyjmowanych zgłoszeń, zwłaszcza, że nie są to czynności nie cierpiące zwłoki, 

o których mowa w przepisach KPA.”4 

4. Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się przekazywanie do PINB kopii innych 

decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego (art. 82b ust. 

1 pkt 2 lit. a Prawa budowlanego).  

Ocenie poddano 6 decyzji i 2 postanowienia spełniające kryteria niniejszego punktu.  

Bezzwłocznie przekazano do PINB 4 decyzje i 2 postanowienia (co stanowi 75%) (dot. 

spraw: UAB-III.6741.1.1.2017, UAB-III.6741.1.10.2017, UAB-III.6741.1.1.2018, UAB-

III.6741.1.10.2018, UAB-I.6740.12.2017, UAB-I.6740.1.2018). 

Ze zwłoką (powyżej 30 dni od dnia ostateczności decyzji) przekazano 2 decyzje (co 

stanowi 25%). Maksymalna zwłoka w przekazaniu decyzji wyniosła 98 dni (dot. spraw UAB-

III.6741.1.2017, UAB-III.6741.1.2018). 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Przy przekazywaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz przyjętych zgłoszeń tut. Urząd miał na uwadze iż: 

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 82b ust.2 Prawa budowlanego, organy 

administracji architektoniczno-budowlanej prowadzą Rejestry wniosków i decyzji 

o pozwoleniu na budowę w formie elektronicznej, które są przesyłane do organu wyższego 

stopnia na bieżąco.  W art. 82b ust. 3a i 4a Pb. określono dane, jakie organ zamieszcza 

w rejestrach. Z art. 82b ust.7 Pb., wynika iż dane te są jawne (z małymi wyjątkami) 

i publikowane na stronie podmiotowej BIP urzędu obsługującego Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, zatem Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ma na bieżąco 

możliwość wglądu do rejestru wydawanych pozwoleń na budowę. W odniesieniu do 

pozwoleń na budowę, wydawanych na terenie Miasta Tarnobrzega oraz przyjmowanych 

zgłoszeń nie bez znaczenia pozostaje fakt siedziby Urzędu Miasta Tarnobrzega w sąsiedztwie 

siedziby Powiatowego Inspektora Nadzoru - po drugiej stronie drogi gminnej, w odległości 

ok. 130m. W przypadku wystąpienia konieczności przekazania danej decyzji o pozwoleniu na 

 
4 Odpowiedź z 20.02.2019r. 
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budowę lub zgłoszenia, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje telefonicznie 

o takiej potrzebie tut. Urząd- Wydział UAB i decyzja lub zgłoszenie wraz z aktami 

przekazywane są natychmiastowo. Jednak potrzeba natychmiastowego przekazania 

dokumentów zdarza się sporadycznie. 

Zauważyć należy, że wiele wątpliwości budzi interpretacja terminu użytego w art. 82b 

ust.1 pkt 2-„bezzwłocznie”, jako pojęcia nieostrego. Na gruncie prawa cywilnego występuje 

często zwrot „niezwłocznie”. W praktyce definiuje się go, jako „bez zbędnej zwłoki”.  Próby 

wyjaśnienia tego pojęcia pojawiają się od wielu lat w polskim orzecznictwie. W wyroku z dnia 

13 grudnia 2006 r. (sygn. akt II CSK 293/06) Sąd Najwyższy zauważa, że użytego w art. 455 KC 

terminu „niezwłocznie" nie należy utożsamiać z terminem natychmiastowym, termin 

„niezwłocznie" oznacza bowiem termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca 

i czasu, a także regulacje zawarte w art. 354 i art. 355 KC (Dłużnik powinien wykonać 

zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-

gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie 

ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom). 

Mając na uwadze powyższą interpretację, prowadzone są działania tut. Urzędu 

w zakresie kompleksowego przekazywania do PINB decyzji, wydawanych przez tut. Urząd 

oraz przyjmowanych zgłoszeń, zwłaszcza, że nie są to czynności nie cierpiące zwłoki, 

o których mowa w przepisach KPA.”5 

Zalecenia pokontrolne 

Wobec dokonanych ustaleń i sformułowanych ocen, w celu usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości i uchybień zaleca się: 

1. Każdorazowe bezzwłoczne przekazywanie właściwym organom nadzoru 

budowlanego: 

2. kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym 

projektem budowlanym; 

3. 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; 

 
5 Odpowiedź z 20.02.2019r. 
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4. kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa 

budowlanego; 

5. Dokumentowanie w aktach spraw terminu oraz rodzaju przekazywanych 

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 

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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