
Rzeszów, 2019-12-19 

Podkarpacki Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru Budowlanego 

35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5 

IK.7731.2.2019 

Pani Mirosława Wygoda 

Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Rzeszowie  

Wystąpienie pokontrolne 

Na podstawie art. 83 ust. 2 oraz art. 84b ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1186), 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 2; 4 i 5 kwietnia 2019r. zespół kontrolerów w składzie: 

1. Dariusz Lonc – ekspert nadzoru w Wydziale Inspekcji i Kontroli WINB, kierownik 

zespołu kontrolerów, 

2. Natalia Włodyka – ekspert nadzoru w Wydziale Inspekcji i Kontroli WINB, 

członek zespołu kontrolerów, 

przeprowadził kontrolę problemową Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, zwanego dalej PINB 

w Rzeszowie. 

Kontrolą objęto działania PINB w Rzeszowie w obszarze dokumentowania kwalifikacji 

odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na 

budowę przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 

grudnia 2018r.  

W okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r. osobą 

odpowiedzialną była Pani Katarzyna Lech, która pełniła obowiązki kierownika jednostki 

kontrolowanej, tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. W chwili 

obecnej, tj. od dnia 13.06.2019r. osobą powołaną na stanowisko Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie jest Pani Mirosława Wygoda. 
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I. Ocena ogólna. 
 

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się działalność PINB w Rzeszowie w obszarze 

dokumentowania kwalifikacji odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 

innych warunków pozwolenia na budowę przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy 

w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r. 

W kontrolowanym zakresie sprawy w PINB w Rzeszowie rejestrowane były w teczkach 

oznaczonych: 

 

PINB.5150.2017 Zawiadomienia o zakończeniu budowy: 

− PINB.5120.8.2017 - Gmina Błażowa 

− PINB.5120.11.2017 - Gmina Chmielnik 

− PINB.5120.9G.2017 – Gmina Dynów  

− PINB.5120.10.2017 – Gmina Hyżne 

− PINB.5120.1.2017 – Gmina Kamień 

− PINB.5120.9M.2017 – Gmina Miasto Dynów 

− PINB.5120.2.2017 – Gmina Sokołów Małopolski 

− PINB.5120.4...2017 – Gmina Świlcza 

− PINB.5120.6.2017 – Gmina Tyczyn 

− PINB.5120.3.2017 – Gmina Głogów Małopolski 

− PINB.5120.5.2017 – Gmina Boguchwała 

− PINB.5120.12.2017 – Gmina Krasne 

− PINB.5120.7.2017 – Gmina Lubenia 

− PINB.5120.13.2017 – Gmina Trzebownisko 
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PINB.5150.2018 Zawiadomienia o zakończeniu budowy: 

− PINB.5120.8.2018 - Gmina Błażowa 

− PINB.5120.11.2018 - Gmina Chmielnik 

− PINB.5120.9G.2018 – Gmina Dynów  

− PINB.5120.10.2018 – Gmina Hyżne 

− PINB.5120.1.2018 – Gmina Kamień 

− PINB.5120.9M.2018 – Gmina Miasto Dynów 

− PINB.5120.2.2018 – Gmina Sokołów Małopolski 

− PINB.5120.4.2018 – Gmina Świlcza 

− PINB.5120.6.2018 – Gmina Tyczyn 

− PINB.5120.3.2018 – Gmina Głogów Małopolski 

− PINB.5120.5.2018 – Gmina Boguchwała 

− PINB.5120.12.2018 – Gmina Krasne 

− PINB.5120.7.2018 – Gmina Lubenia 

− PINB.5120.13.2018 – Gmina Trzebownisko 

W kontrolowanym okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r. zarejestrowanych 

było 2335 spraw, w tym 1079 spraw w 2017r. i 1256 spraw w 2018r. 

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

W trakcie kontroli wybrano 136 sprawy zgodnie z przyjętym kluczem, co stanowi 5,82% 

ogólnej liczby spraw z tego okresu. 

 

Sprawdzono sprawy: 

PINB.5120.8.1.2017, PINB.5120.8.20.2017, PINB.5120.8.40.2017, PINB.5120.11.1.2017, 

PINB.5120.11.20.2017, PINB.5120.11.40.2017, PINB.5120.9G.1.2017, PINB.5120.9G.5.2017, 

PINB.5120.10.1.2017, PINB.5120.10.20.2017, PINB.5120.10.40.2017, PINB.5120.1.1.2017, 
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PINB.5120.1.20.2017, PINB.5120.9M.1.2017, PINB.5120.9M.17.2017, PINB.5120.2.1.2017, 

PINB.5120.2.20.2017, PINB.5120.2.40.2017, PINB.5120.4.1.2017, PINB.5120.4.20.2017, 

PINB.5120.4.60.2017, PINB.5120.4.80.2017, PINB.5120.4.100.2017, PINB.5120.6.1.2017, 

PINB.5120.6.20.2017, PINB.5120.6.40.2017,, PINB.5120.6.60.2017,, PINB.5120.6.80.2017, 

PINB.5120.3.1.2017, PINB.5120.3.20.2017, PINB.5120.3.40.2017, PINB.5120.3.60.2017, 

PINB.5120.3.80.2017, PINB.5120.3.100.2017, PINB.5120.3.120.2017, PINB.5120.3.140.2017, 

PINB.5120.3.160.2017, PINB.5120.5.1.2017, PINB.5120.5.20.2017, PINB.5120.5.40.2017, 

PINB.5120.5.60.2017, PINB.5120.5.80.2017, PINB.5120.5.100.2017, PINB.5120.5.120.2017, 

PINB.5120.5.140.2017, PINB.5120.12.1.2017, PINB.5120.12.20.2017, PINB.5120.12.40.2017, 

PINB.5120.12.60.2017, PINB.5120.12.80.2017, PINB.5120.12.100.2017, PINB.5120.7.1.2017, 

PINB.5120.7.20.2017, PINB.5120.13.1.2017, PINB.5120.13.20.2017, PINB.5120.13.40.2017, 

PINB.5120.13.60.2017, PINB.5120.13.80.2017, PINB.5120.13.100.2017, 

PINB.5120.13.120.2017, PINB.5120.13.140.2017, PINB.5120.13.160.2017, 

PINB.5120.13.180.2017, 

PINB.5120.8.1.2018, PINB.5120.8.20.2018, PINB.5120.8.40.2018, PINB.5120.11.1.2018, 

PINB.5120.11.20.2018, PINB.5120.11.40.2018, PINB.5120.9G.1.2018, PINB.5120.9G.17.2018, 

PINB.5120.10.1.2018, PINB.5120.10.20.2018, PINB.5120.10.40.2018, PINB.5120.1.1.2018, 

PINB.5120.1.9.2018, PINB.5120.9M.1.2018, PINB.5120.9M.20.2018, PINB.5120.2.1.2018, 

PINB.5120.2.20.2018, PINB.5120.2.40.2018, PINB.5120.4.1.2018, PINB.5120.4.20.2018, 

PINB.5120.4.60.2018, PINB.5120.4.80.2018, PINB.5120.4.100.2018, PINB.5120.4.120.2018,  

PINB.5120.6.1.2018, PINB.5120.6.20.2018, PINB.5120.6.40.2018, PINB.5120.6.60.2018, 

PINB.5120.6.80.2018, PINB.5120.6.100.2018, 

PINB.5120.6.120.2018, PINB.5120.6.140.2018, PINB.5120.3.1.2018, PINB.5120.3.20.2018, 

PINB.5120.3.40.2018, PINB.5120.3.60.2018, PINB.5120.3.80.2018, PINB.5120.3.100.2018, 

PINB.5120.3.120.2018, PINB.5120.3.140.2018, PINB.5120.3.160.2018, 

PINB.5120.3.180.2018, 

PINB.5120.5.1.2018, PINB.5120.5.20.2018, PINB.5120.5.40.2018, PINB.5120.5.60.2018, 

PINB.5120.5.80.2018, PINB.5120.5.100.2018, PINB.5120.5.120.2018, PINB.5120.5.140.2018, 

PINB.5120.5.160.2018, 

PINB.5120.12.1.2018, PINB.5120.12.20.2018, PINB.5120.12.40.2018, PINB.5120.12.60.2018, 

PINB.5120.12.80.2018, PINB.5120.12.100.2018, 

PINB.5120.12.120.2018, PINB.5120.7.1.2018, PINB.5120.7.20.2018, PINB.5120.13.1.2018, 

PINB.5120.13.20.2018, PINB.5120.13.40.2018, PINB.5120.13.60.2018, 

PINB.5120.13.80.2018, PINB.5120.13.100.2018, PINB.5120.13.120.2018, 
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PINB.5120.13.140.2018, PINB.5120.13.160.2018, PINB.5120.13.180.2018, 

PINB.5120.13.200.2018, 

Kryterium kontroli (wykazane odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego 

lub innych warunków pozwolenia na budowę) spełniło 17 spraw. 

(Dotyczy spraw: PINB.5120.3.20.2017, PINB.5120.3.40.2017, PINB.5120.3.80.2017, 

PINB.5120.4.40.2017, PINB.5120.6.20.2017, PINB.5120.6.80.2017, PINB.5120.10.40.2017, 

PINB.5120.13.100.2017, PINB.5120.7.20.2018, PINB.5120.8.20.2018, PINB.5120.9M.20.2018, 

PINB.5120.9G.17.2018, PINB.5120.11.1.2018, PINB.5120.12.100.2018, 

PINB.5120.12.120.2018, 

PINB.5120.4.1.2018, PINB.5120.6.140.2018. 

W obszarze poddanym kontroli wyodrębniono 4 podobszary: 

1. dokonywanie kwalifikacji zamierzonego odstąpienia przez projektanta 

sprawującego nadzór autorski, 

2. dołączanie do zawiadomienia o zakończeniu budowy kopii rysunków 

z naniesionymi zmianami wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 

budowlanego, 

3. zamieszczanie w projekcie budowlanym odpowiednich informacji 

o dokonanych odstępstwach (opis i rysunek)- ocena na podstawie dołączonych 

do zawiadomienia kopii rysunków, 

4. potwierdzanie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania 

obiektu z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę przez 

projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego- jeżeli został ustanowiony. 

II. Oceny częściowe. 

1. Pozytywnie z uchybieniami ocenia się badanie przez PINB dokonywania kwalifikacji 

zamierzonego odstąpienia przez projektanta sprawującego nadzór autorski. 

Akta sprawy PINB.5120.13.60.2017 oraz PINB.5120.6.40.2018 nie zawierają 

dokumentacji potwierdzającej kwalifikowanie zmian od zatwierdzonego projektu bądź 

warunków pozwolenia na budowę przez projektanta sprawującego nadzór autorski. Zmiany 

zakwalifikowane zostały przez osobę opracowującą cześć projektu budowlanego a nie 

projektanta pełniącego nadzór autorski. 
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W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„We wskazanych przez kontrolujących sprawach PINB.5120.13.60.2017 

i PINB.5120.6.40.2018 oświadczenie kierownika budowy zostało potwierdzone przez 

projektanta sprawującego nadzór autorski pana Jana Miłek (PINB.5120.13.60.2017) oraz 

przez pana Janusza Majka (PINB. 5120.6.40.2018). Zgodnie z treścią art. 57 ust. 2 ustawy 

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1202) do zawiadomienia o zakończeniu budowy 

należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 

budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. 

W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno zostać potwierdzone przez 

projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego jeżeli został ustanowiony. Literalne 

brzmienie ww. przepisu nie wskazuje kto ma wykonać rysunki zamienne, czy ma zostać 

na nich umieszczona informacja o kwalifikacji wykonanych zmian i przez kogo. Potwierdzenie 

przez projektanta oświadczenia kierownika budowy z wymienionymi zmianami tak jak 

w kwestionowanym przypadku zostało potraktowane jako zakwalifikowane zrealizowanych 

w toku realizacji inwestycji zmian jako nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu 

budowlanego”. 

W sprawach: PINB.5120.1.1.2018; PINB.5120.13.80.2018; PINB.5120.4.100.2018; 

PINB.5120.9G.1.2018;  PINB.5120.13.60.2017; PINB.5120.12.20.2018;  PINB.5120.6.80.2018; 

PINB.5120.4.40.2017;  PINB.5120.12.40.2017; PINB.5120.4.100.2018; 

PINB.5120.13.180.2018;  PINB.5120.10.1.2018; PINB.5120.3.100.2018 

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy dołączono kopię rysunków wchodzących 

w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, w sytuacji gdy 

kwalifikacji powyższych dokonywał inny projektant, niż projektant sporządzający projekt 

budowlany czy też figurujący w oświadczeniu kierownika budowy. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Art. 57 ust. 2 – ustawy Prawo budowlane nie precyzuje w sposób jednoznaczny czy 

danej kwalifikacji ma dokonać projektant sprawujący nadzór autorski nad projektem czy też 

dowolna osoba posiadająca uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.” 

2. Pozytywnie z uchybieniami ocenia się sprawdzanie przez PINB dołączanie   do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy kopii rysunków z naniesionymi zmianami 

wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego. 

Podczas kontroli ustalono, iż w sprawach:  
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PINB.5120.1.9.2018; PINB.5120.2.1.2018; PINB.5120.3.1.2018; PINB.5120.13.80.2018; 

PINB.5120.13.160.2018; PINB.5120.13.80.2017;  PINB.5120.3.100.2017; 

PINB.5120.3.140.2017; PINB.5120.11.20.2018;  PINB.5120.12.1.2018;  

PINB.5120.12.40.2018;  PINB.5120.6.1.2018;  PINB.5120.6.80.2018; PINB.5120.13.80.2017; 

PINB.5120.6.40.2017;  PINB.5120.12.40.2017; PINB.5120.13.1.2017;   PINB.5120.10.1.2017; 

PINB.5120.9G.1.2017; PINB.5120.5.80.2017; PINB.5120.4.100.2018;  PINB.5120.5.100.2018;  

PINB.5120.10.20.2017;  PINB.5120.8.40.2018; PINB.5120.13.60.2017. 

przyjęto jako prawidłowe, dołączenie do zawiadomienia o zakończeniu budowy kopii 

rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami, bez kwalifikacji dokonywanych przez projektanta na przedmiotowych rysunkach. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany organ wyjaśnił: 

„Brzmienie art. 57 ust. 2 – ustawy z 7 lipca 1994 roku ( Dz. U. z 2018 poz. 1202) 

wskazuje:  w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do 

zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, należy dołączyć  kopie rysunków wchodzących 

w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami. W takim 

przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone 

przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. W opinii 

organu stopnia powiatowego zacytowany przepis nie wprowadza rygoru umieszczenia na 

rysunkach zamiennych adnotacji o zakwalifikowaniu wykonanych w trakcie realizacji 

inwestycji zmian jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu wraz z podpisem 

projektanta sprawującego nadzór autorski nad projektem. W opinii organu złożenie przez 

projektanta podpisu na oświadczeniu kierownika budowy stanowi kwalifikację zmian jako 

nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego”. 

W sprawach: PINB.5120.3.100.2017; PINB.5120.3.100.2018;  PINB.5120.9g.1.2018;   

PINB.5120.12.1.2018;  PINB.5120.13.1.2017; PINB.5120.5.80.2017;  PINB.5120.9g.1.2017; 

PINB.5120.5.100.2018;  PINB.5120.10.20.2017; PINB.5120.8.40.2018.  

Kontrolowany organ przyjął jako prawidłowe, dołączenie do zawiadomienia 

o zakończeniu budowy kopii rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 

budowlanego z naniesionymi zmianami, w sytuacji gdy brak jest naniesienia oraz 

zakwalifikowania wszystkich zamian wyszczególnionych w treści oświadczenia kierownika 

budowy. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany organ wyjaśnił: 
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„We wszystkich wskazanych sprawach na kopii rysunków wschodzących w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego nie zostały odzwierciedlone zmiany polegające na 

rezygnacji z wykonania wewnętrznej instalacji gazu oraz dwóch przypadkach przyłącza wody 

ze studni, przyłącza kanalizacji sanitarnej do zbiornika (szamba). Powyższe zmiany zostały 

w sposób szczegółowy i rzetelny opisane w oświadczeniu kierownika budowy, co w ocenie 

organu nie wymagało wykonania dodatkowych rysunków”. 

3. Pozytywnie z uchybieniami ocenia się sprawdzanie przez PINB zamieszczania 

w projekcie budowlanym odpowiednich informacji o dokonanych odstępstwach 

(opis i rysunek). 

W sprawach: PINB.5120.13.60.2017; PINB.5120.6.1.2018; PINB.5120.9g.1.2018; 

PINB.5120.12.1.2018;  PINB.5120.13.1.2017; PINB.5120.5.80.2017;  PINB.5120.9G.1.2017; 

PINB.5120.5.100.2018;  PINB.5120.10.20.2017; PINB.5120.8.40.2018 do zawiadomienia 

o zakończeniu budowy dołączono kopie  rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego 

projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, bez kwalifikacji projektanta sprawującego 

nadzór autorski (art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego). Znajduje się jedynie wyszczególnienie 

odstępstw od projektu lub ich „akceptacja” przez projektanta. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„W sprawach wskazanych w pkt. 7 przyjęto jako prawidłowe oświadczenie kierownika 

budowy o dokonaniu nieistotnych zmian potwierdzone przez projektanta. Podpis 

projektanta na oświadczeniu kierownika budowy, tut. Organ uznał jako zakwalifikowanie 

przez projektanta dokonanych w toku realizacji inwestycji jako nieistotne odstąpienie od 

zatwierdzonego projektu budowlanego. Art.  57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane nie 

wskazuje, że kwalifikacja dokonanych zmian ma być dokonana na rysunku zamiennym. 

W sprawach PINB.5120.6.80.2018; PINB.5120.11.20.2018 do zawiadomienia o 

zakończeniu budowy zostały dołączone kopie rysunków wchodzących w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami. Brak jest natomiast 

wyszczególnienia przedmiotowych zmian w treści oświadczenia kierownika budowy 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„W sprawie PINB.5120.11.20.2018 do zawiadomienia o zakończeniu budowy 

dołączono kolorowe ksero planu zagospodarowania terenu, na której kolorem czerwonym 

naniesione były skarpy wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy działki, a także nowa 

lokalizacja studni i skarpa od strony południowej budynku. Po analizie rysunku zamiennego 

stwierdzono, że kolor czerwony posiada rożne odcienie skarpy wzdłuż wschodniej i 



IK.7731.2.2019  Strona 9 z 11 

zachodniej granicy w opinii organu były istniejące w momencie projektowania budynku 

mieszkalnego, świadczy o tym widoczny ich dalszy przebieg nie poprawiony na czerwono. 

Skarpa od strony południowej i nowa lokalizacja studni. W ocenie tut. organu jest zmianą, 

dokonaną w toku realizacji inwestycji wymienioną w oświadczeniu kierownika budowy. 

Stwierdzić należy dodatkowo, że niektóre elementy na projekcie zagospodarowania działki 

są nieczytelne (rozmazane) - dotyczy to dolnej części projektu zagospodarowania. W sprawie 

PINB.5120.6.80.2018 w oświadczeniu kierownika budowy nie wyegzekwowano adnotacji 

o zmianie lokalizacji studni (zmianę umieszczono jedynie na rysunku zamiennym)”. 

4. Pozytywnie z uchybieniami ocenia się sprawdzanie przez PINB potwierdzanie 

oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę przez projektanta i inspektora 

nadzoru inwestorskiego - jeżeli został ustanowiony. 

Do sprawy PINB.5120.6.120.2018 załączono oświadczenie kierownika budowy, 

w którym nie opisano zmian wprowadzonych do projektu, brak jest rysunków ze zmianami 

zaś w oświadczeniu kierownika budowy wykreślono pkt 1 (roboty budowlane zostały 

wykonane zgodnie z: „projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz 

przepisami”), ponadto w sprawie: PINB.5120.4.20.2017 w oświadczeniu kierownika budowy 

wykreślono pkt 2 (roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z: „następującymi zmianami 

w stosunku do rozwiązań i ustaleń pozwolenia na budowę wprowadzonymi do realizacji 

w trakcie wykonywania robót”), przy jednoczesnym wpisaniu wprowadzonych do projektu 

zmian. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„W obu przypadkach w trakcie weryfikacji dokumentów dołączonych do zawiadomień 

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego tj.: w oświadczeniu kierownika budowy nie 

wykreślono w sposób prawidłowy, nie budzący zastrzeżeń obowiązującej w ww. dokumencie 

„formuły”, która w sposób jednoznaczny kwalifikuje sposób realizacji inwestycji tj. zgodnie z 

projektem (…), lub w trakcie realizacji wprowadzono zmiany (…). Przedmiotowe nieścisłości 

w omawianych przypadkach wynikają z dużej ilości spraw wpływających do organu oraz 

braków kadrowych (sprawy dot. odbiorów obiektów budowlanych przypadają na dwie 

osoby)”. 

W sprawie PINB.5120.10.20.2017 kwalifikacja odstępstwa od projektu dokonana 

została przez innego projektanta niż projektant potwierdzający oświadczenie kierownika 

budowy. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 
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„W sprawie PINB.5120.10.20.2017 zarówno oświadczenie kierownika budowy jak 

i kopia rysunku wchodzącego w skład zatwierdzonego projektu budowlanego tj. plan 

zagospodarowania działki z naniesionymi zmianami zostały potwierdzone przez projektanta 

sprawującego nadzór autorski nad projektem tj. p. Joannę Marię Ciecholewską- posiadającą 

uprawnienia w specjalności architektonicznej, natomiast kopię rysunków tj.: rzut stropu, rzut 

fundamentów oraz przekrój A-A zostały potwierdzone przez p. Elżbietę Miąskowską 

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Art. 57 ust. 

2 wyżej cytowanej ustawy nie precyzuje w sposób jednoznaczny czy danej kwalifikacji ma 

dokonać projektant sprawujący nadzór autorski nad konkretnym projektem czy też dowolna 

osoba posiadająca uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Osoba sprawującą 

nadzór autorski nad ww. projektem potwierdziła oświadczenie kierownika budowy, a także 

na odrębnym dokumencie sporządziła wykaz dokonanych w toku realizacji inwestycji zmian. 

Tak sporządzone oświadczenie kierownika budowy z podpisem projektanta stanowi w ocenie 

organu nadzoru budowlanego akceptacje dokonanych zmian i ich kwalifikacje jako nieistotne 

odstępstwo. Przepis art. 57 ust. 2 ustawy prawo budowlane stanowi, że oświadczenie 

kierownika budowy powinno zostać potwierdzone przez projektanta, tylko w przypadku 

nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu. Nie sposób się zgodzić z tezą organu 

kontrolującego, że kwalifikacji dokonywał inny projektant. W opinii tut. Organu kwalifikacji 

dokonał nie tylko projektant sprawujący nadzór autorski (potwierdzenie na oświadczeniu i 

dodatkowy opis), ale także projektant odpowiedniej specjalności.” 

Zalecenia pokontrolne 

Wobec dokonanych ustaleń i sformułowanych ocen, w celu usunięcia stwierdzonych 

uchybień zaleca się: 

− - Każdorazowe badanie czy kwalifikacja zamierzonego odstąpienia dokonana została 

przez projektanta sprawującego nadzór autorski. 

− - Każdorazowe sprawdzanie czy dołączone do zawiadomienia o zakończeniu budowy 

rysunki z naniesionymi zmianami stanowią kopię rysunków wchodzących w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego. 

− - Każdorazowe sprawdzanie czy na projekcie budowlanym (dołączonych do 

zawiadomienia o zakończenia kopii rysunków) zamieszczone zostały odpowiednie 

informacje o dokonanych odstępstwach (opis i rysunek). 

− - Każdorazowe sprawdzanie czy w przypadku wskazania w oświadczeniu kierownika 

budowy odstępstw zostało ono potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 

inwestorskiego - jeżeli został ustanowiony. 
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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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