
Rzeszów, 2019-10-14 

Podkarpacki Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru Budowlanego 

35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5 

IK.7731.3.2019 

Pan  

Kazimierz Bartczak Powiatowy 

Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Przemyślu 

plac Dominikański 3 

37-700 Przemyśl 

Wystąpienie pokontrolne 

Na podstawie art.83 ust. 2 oraz 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 29 - 30 maja 2019r. zespół kontrolerów w składzie: 

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

kierownik zespołu kontrolerów, 

2. Zofia Rzeszutek – starszy specjalista w Wydziale Inspekcji i Kontroli WINB, 

członek zespołu kontrolerów, 

przeprowadził kontrolę problemową Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Przemyślu z siedzibą przy placu Dominikańskim 3, 37-700 Przemyśl, zwanego dalej PINB 

w Przemyślu. 

Kontrolą objęto działania PINB w Przemyślu 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.  
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Osobą odpowiedzialną jest Pan Kazimierz Bartczak, który pełni funkcję kierownika 

jednostki kontrolowanej i został powołany na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Przemyślu przez Starostę Przemyskiego.  

I. Ocena ogólna. 

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się działalność PINB w Przemyślu 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 Przemyślu rejestrowane były w teczkach 

oznaczonych: 

• PINB.5150.2017 Zawiadomienia o zakończeniu budowy: 

− PINB.VII.B.5150.2017 - Gmina Bircza 

− PINB.IV.D.5150.2017, PINB.V.D.5150.2017 - Gmina Dubiecko 

− PINB.V.F.5150.2017 - Gmina Fredropol 

− PINB.III.K.5150.2017- Gmina Krasiczyn 

− PINB.III.KA.5150.2017- Gmina Krzywcza 

− PINB.IV.M.5150.2017, PINB.V.M.5150.2017 - Gmina Medyka 

− PINB.V.O.5150.2017 - Gmina Orły 

− PINB.VII.PG.5150.2017 - Gmina Przemyśl 

− PINB.VII.S.5150.2017 - Gmina Stubno 

− PINB.III.Ż.5150.2017 - Gmina Żurawica 

• PINB.5150.2018 Zawiadomienia o zakończeniu budowy: 

− PINB.VII.B.5150.2018 - Gmina Bircza 

− PINB.V.D.5150.2018 - Gmina Dubiecko 

− PINB.V.F.5150.2018 - Gmina Fredropol 
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− PINB.III.K.5150.2018- Gmina Krasiczyn 

− PINB.III.KA.5150.2018- Gmina Krzywcza 

− PINB.V.M.5150.2018 - Gmina Medyka 

− PINB.V.O.5150.2018 - Gmina Orły 

− PINB.VII.PG.5150.2017 - Gmina Przemyśl 

− PINB.VII.S.5150.2017 - Gmina Stubno 

− PINB.III.Ż.5150.2017 - Gmina Żurawica 

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

było 546 spraw, w tym 268 spraw w 2017r. i 278 spraw w 2018r. 

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

W trakcie kontroli wybrano 66 sprawy zgodnie z przyjętym kluczem, co stanowi 12,09% 

ogólnej liczby spraw z tego okresu. 

Sprawdzono sprawy: 

PINB.VII.B.5150.1.2017, PINB.VII.B.5150.10.2017, PINB.VII.B.5150.20.2017, 

PINB.IV.D.5150.1.2017, PINB.V.D.5150.10.2017, PINB.V.D.5150.20.2017, 

PINB.V.D.5150.30.2017, PINB.V.F.5150.1.2017, PINB.III.K.5150.1.2017, 

PINB.III.K.5150.10.2017, PINB.III.K.5150.20.2017, PINB.III.KA.5150.1.2017, 

PINB.III.KA.5150.10.2017, PINB.IV.M.5150.1.2017, PINB.V.M.5150.10.2017, 

PINB.V.O.5150.1.2017, PINB.V.O.5150.10.2017, PINB.V.O.5150.20.2017, 

PINB.V.O.5150.30.2017, PINB.VII.PG.5150.1.2017, PINB.VII.PG.5150.10.2017, 

PINB.VII.PG.5150.20.2017, PINB.VII.PG.5150.30.2017, PINB.VII.PG.5150.40.2017, 

PINB.VII.S.5150.1.2017, PINB.VII.S.5150.10.2017, PINB.III.Ż.5150.1.2017, 

PINB.III.Ż.5150.10.2017, PINB.III.Ż.5150.20.2017, PINB.III.Ż.5150.30.2017, 

PINB.III.Ż.5150.40.2017, PINB.III.Ż.5150.50.2017, PINB.VII.B.5150.1.2018, 

PINB.VII.B.5150.10.2018, PINB.VII.B.5150.20.2018, PINB.V.D.5150.1.2018, 

PINB.V.D.5150.10.2018, PINB.V.D.5150.20.2018, PINB.V.D.5150.30.2018, 

PINB.V.D.5150.40.2018, PINB.V.D.5150.50.2018, PINB.V.F.5150.1.2018, 

PINB.V.F.5150.10.2018, PINB.III.K.5150.1.2018, PINB.III.K.5150.10.2018, 

PINB.III.K.5150.20.2018, PINB.III.KA.5150.1.2018, PINB.III.KA.5150.10.2018, 
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PINB.III.KA.5150.20.2018, PINB.V.M.5150.1.2018, PINB.V.M.5150.10.2018, 

PINB.V.M.5150.20.2018, PINB.V.O.5150.1.2018, PINB.V.O.5150.10.2018, 

PINB.V.O.5150.20.2018, PINB.VII.PG.5150.1.2018, PINB.VII.PG.5150.10.2018, 

PINB.VII.PG.5150.20.2018, PINB.VII.PG.5150.30.2018, PINB.VII.S.5150.1.2018, 

PINB.VII.S.5150.10.2018, PINB.III.Ż.5150.1.2018, PINB.III.Ż.5150.10.2018, 

PINB.III.Ż.5150.20.2018, PINB.III.Ż.5150.30.2018, PINB.III.Ż.5150.40.2018. 

Kryterium kontroli (wykazane odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego 

lub innych warunków pozwolenia na budowę) spełniło 4 sprawy. 

(Dotyczy spraw: PINB.VII.S.5150.10.2017, PINB.VII.B.5150.20.2018, 

PINB.V.D.5150.20.2018, PINB.VII.PG.5150.10.2018) 

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 ocenia się badanie przez PINB dokonywania kwalifikacji zamierzonego 

odstąpienia przez projektanta sprawującego nadzór autorski. 

Akta sprawy PINB.VII.B.5150.20.2018 oraz PINB.V.D.5150.20.2018 nie zawierają 

dokumentacji potwierdzającej kwalifikowanie zmian od zatwierdzonego projektu bądź 

warunków pozwolenia na budowę przez projektanta sprawującego nadzór autorski oraz 

posiadania przez niego odpowiednich uprawnień w tym zakresie. 
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W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Sprawy nr: PINB.VII.B.5150.20.2018, PINB.V.D.5150.20.2018 – PINB  w Przemyślu 

sprawdził kto jest autorem projektu budowlanego (projektantem)  w wydanym pozwoleniu 

na budowę. W przedmiotowych przepadkach kwalifikacji zmian od zatwierdzonego projektu 

bądź warunków pozwolenia na budowę dokonali projektanci, a więc osoby, których 

uprawnienia w tym zakresie wynikają z decyzji o pozwoleniu na budowę i były weryfikowane 

przez organ AB na etapie wydawania tej decyzji. Weryfikacja uprawnień tych osób na etapie 

zakończenia budowy nastąpiła w oparciu o załączone do projektu budowlanego kopie 

uprawnień.”1 

2. Pozytywnie ocenia się sprawdzanie przez PINB dołączanie   do zawiadomienia 

o zakończeniu budowy kopii rysunków z naniesionymi zmianami wchodzących 

w skład zatwierdzonego projektu budowlanego. 

We wszystkich kontrolowanych sprawach, w których wykazane zostały zmiany 

w stosunku do projektu budowlanego, do oświadczenia kierownika budowy dołączone 

zostały kopie rysunków z naniesionymi zmianami wchodzących w skład zatwierdzonego 

projektu budowlanego.  

3. Pozytywnie z uchybieniami ocenia się sprawdzanie przez PINB zamieszczania 

w projekcie budowlanym odpowiednich informacji o dokonanych odstępstwach 

(opis i rysunek). 

W sprawie PINB.VII.B.5150.20.2018 do zawiadomienia o zakończeniu budowy zostały 

dołączone kopie rysunków z wykazanymi zmianami, bez zamieszczenia na nich przez 

projektanta sprawującego nadzór autorski, odpowiednich informacji (rysunku i opisu) 

dotyczących wykazanych zmian (art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego). Na kopiach rysunków 

dołączonych do zawiadomienia wprowadzone zmiany zostały naniesione, lecz nie zostały 

opisane. W sprawie PINB.V.D.5150.20.2018 opis oraz rysunki zmian są nieprecyzyjne - 

naniesione zmiany nie umożliwiają jednoznacznego określenia zakresu dokonanych zmian.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Sprawy nr PINB.VII.B.5150.20.2018, PINB.V.D.5150.20.2018 – PINB w Przemyślu 

przyjmując dołączone do zawiadomienia o zakończeniu budowy kopie rysunków 

z naniesionymi przez projektanta zmianami, bez zamieszczenia przez niego opisu uznał, że 

taka forma dla zakresu tych jest wystarczająca . Zmiany precyzyjnie i czytelnie wykazane na 

 
1 wyjaśnienia PINB w Przemyślu z 18.06.2019r. 
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rysunkach nie wpływają na opis do projektu budowlanego (nie wymagają jego zmiany bądź 

uzupełnienia ).”2 

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. 

W sprawie PINB.VII.S.5150.10.2017 organ przyjął jako prawidłowe dołączenie do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy oświadczenia kierownika budowy, w którym wskazał, 

że obiekt budowlany został wykonany niezgodnie z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz z obowiązującymi przepisami. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Sprawa nr PINB.VII.S.5150.10.2017 – PINB w Przemyślu przyjął dołączone do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy oświadczenia kierownika budowy, w którym 

wskazuje, że obiekt budowlany został wykonany niezgodnie z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz z obowiązującymi przepisami. Organ uznał, że obiekt 

wykonano niezgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę ponieważ wprowadzono zmiany 

nieistotne.”3 

W sprawie PINB.V.D.5150.20.2018 organ przyjął za właściwe dołączenie do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy oświadczenia kierownika budowy, w którym nie 

wskazano wszystkich zmian zakwalifikowanych przez projektanta, wykazanych na 

dołączonych do zawiadomienia kopiach rysunków.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Sprawa nr PINB.V.D.5150.20.2017 – PINB w Przemyślu przyjmując dołączone do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy oświadczenia kierownika budowy, w którym nie 

wskazano wszystkich zmian zakwalifikowanych przez projektanta uznał, że zawiadomienie 

inwestora spełnia warunki wynikające z obowiązujących przepisów. Nieścisłość 

z oświadczenia kierownika budowy dotyka bowiem formularza mającego jedynie charakter 

pomocniczy ( nie będący formularzem urzędowym).”4 

 
2 wyjaśnienia PINB w Przemyślu z 18.06.2019r. 
3 wyjaśnienia PINB w Przemyślu z 18.06.2019r. 
4 wyjaśnienia PINB w Przemyślu z 18.06.2019r. 



IK.7731.3.2019  Strona 7 z 8 

Z akt sprawy nie wynika czy organ sprawdził fakt ustanowienia przez inwestora 

inspektora nadzoru inwestorskiego? (Dotyczy spraw: PINB.VII.S.5150.10.2017, 

PINB.VII.B.5150.20.2018, PINB.V.D.5150.20.2018, PINB.VII.PG.5150.10.2018). 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Sprawy nr: PINB.VII.S.5150.10.2017, PINB.VII.B.5150.20.2018, 

PINB.V.D.5150.20.2018, PINB.VII.PG.5150.10.2018 – PINB w Przemyślu sprawdził kwestię 

ustanowienia przez inwestora inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie złożenia przez 

inwestora zawiadomienia o rozpoczęciu budowy. Przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy 

ponownie zweryfikował ewentualny w/w obowiązek. W przedmiotowych przypadkach, 

zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których 

realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego nie wynika 

obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru.”5 

Zalecenia pokontrolne 

Wobec dokonanych ustaleń i sformułowanych ocen, w celu usunięcia stwierdzonych 

uchybień zaleca się: 

1. Każdorazowe sprawdzanie czy na rysunkach wchodzących w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego zamieszczone zostały odpowiednie 

informacje o dokonanym odstąpieniu (rysunek i opis). 

2. Każdorazowe sprawdzanie czy oświadczenie kierownika budowy o zgodności 

wykonania obiektu z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na 

budowę jest prawidłowe i czy zostało potwierdzone (w przypadku 

wprowadzenia zmian) przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego- 

jeżeli został ustanowiony.  

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. 

 
5 wyjaśnienia PINB w Przemyślu z 18.06.2019r. 
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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. 

wz. Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Budowanego  

inż. Zofia Majka  

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego 
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