
Rzeszów, 2019-12-19 

Podkarpacki Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru Budowlanego 

35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5 

IK.7731.4.2019 

Pan Jacek Zaśko 

Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Tarnobrzegu 

ul. 1 Maja 4 

39-400 Tarnobrzeg 

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 z późn. zmianami), 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 5 - 6 sierpnia 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 Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, zwanego dalej PINB 

w Tarnobrzegu. 

Kontrolą objęto działania PINB w Tarnobrzegu 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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W okresie objętym kontrolą funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Tarnobrzegu pełniła Pani Stefania Noga.  

Od dnia 25 sierpnia 2019r. osobą odpowiedzialną jest Pan Jacek Zaśko, który pełnił 

obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu, a z dniem 

16 kwietnia 2019r. został powołany przez Starostę Tarnobrzeskiego na stanowisko 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu.  

I. Ocena ogólna. 

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się działalność PINB w Tarnobrzegu 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 Tarnobrzegu rejestrowane były 

w teczkach oznaczonych: 

PINB.5130.2017 Ewidencja zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia 

do użytkowania: 

− PINB.I.5130.2017 Gmina Nowa Dęba, 

− PINB.II.5130.2017 Gmina Baranów Sandomierski, 

− PINB.III.5130.2017 Gmina Grębów, 

− PINB.IV.5130.2017 Gmina Gorzyce, 

PINB.5130.2018 Ewidencja zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia 

do użytkowania: 

− PINB.I.5130.2018 Gmina Nowa Dęba, 

− PINB.II.5130.2018 Gmina Baranów Sandomierski, 

− PINB.III.5130.2018 Gmina Grębów, 

− PINB.IV.5130.2018 Gmina Gorzyce. 

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

było 460 spraw, w tym 232 sprawy w 2017r. i 228 spraw w 2018r.   
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Sprawdzeniu poddano wszystkie sprawy z Gminy Nowa Dęba i z Gminy Gorzyce 

z 2017r. oraz wszystkie sprawy z Gminy Baranów Sandomierski i z Gminy Grębów z 2018r.  

W trakcie kontroli sprawdzono 239 spraw, co stanowi 51,96% ogólnej liczby spraw 

z tego okresu. 

Sprawdzono sprawy: 

− PINB.I.5130.1.2017, PINB.I.5130.2.2017, PINB.I.5130.3.2017,  

− PINB.I.5130.4.2017, .. , PINB.I.5130.64.2017, 

− PINB.IV.5130.1.2017, PINB.IV.5130.2.2017, PINB.IV.5130.3.2017,  

− PINB.IV.5130.4.2017, .... , PINB.VI.5130.67.2017, 

− PINB.II.5130.1.2018, PINB.II.5130.2.2018, PINB.II.5130.3.2018,  

− PINB.II.5130.4.2018, .... , PINB.II.5130.44.2018, 

− PINB.III.5130.1.2018, PINB.III.5130.2.2018, PINB.III.5130.3.2018,  

− PINB.III.5130.4.2018, .... , PINB.III.5130.64.2018. 

Kryterium kontroli (wykazane odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego 

lub innych warunków pozwolenia na budowę) spełniło 10 spraw. 

(Dotyczy spraw: PINB.I.5130.44.2017, PINB.I.5130.48.2017, PINB.IV.5130.23.2017, 

PINB.IV.5130.27.2017, PINB.IV.5130.47.2017, PINB.II.5130.16.2018, PINB.II.5130.36.2018, 

PINB.II.5130.37.2018, PINB.III.5130.36.2018, PINB.III.5130.50.2018) 

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, 
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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. 

Z akt sprawy znak: PINB.I.5130.48.2017 nie wynika czy w trakcie realizacji robót 

budowlanych nastąpiła zmiana projektanta sprawującego nadzór autorski. Oświadczenie 

kierownika budowy zostało potwierdzone przez Pana (anonimizacja). Na kopiach rysunków 

z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, kwalifikacji zmian 

dokonał Pan (anonimizacja), jednak na jednym z dołączonych rysunków kwalifikacji zmian 

dokonała Pani (anonimizacja).  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Sprawa PINB.I.5130.48.2017 – Budynek mieszkalny jednorodzinny wg projektu „WB 

3927L” wykonanego przez (anonimizacja). Projekt adaptowany został przez (anonimizacja) 

upr. bud. do projektowania nr (anonimizacja) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 

członka POIIB o nr ewid PDK/BO/0830/01. Na załączonych rysunkach jak i na oświadczeniu 

kierownika budowy opisane są zmiany kwalifikowane jako nieistotne. Kwalifikacji dokonał 

wykonujący adaptacje projektu (anonimizacja)” 1 

Z akt sprawy PINB.IV.5130.23.2017, PINB.I.5130.48.2017,PINB.II.5130.16.2018 oraz 

PINB.III.5130.50.2018 nie wynika, czy projektant dokonujący kwalifikacji zmian sprawował 

nadzór autorski i czy posiadał odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Sprawa PINB.IV.5130.23.2017 – Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz 

z przyłączem do punktu gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

w miejscowości (anonimizacja). Projekt opracowany został przez (anonimizacja) upr. bud. 

(anonimizacja) do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń: wod-kan., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, członek (anonimizacja) 

o nr ewid. (anonimizacja). Kwalifikację zmian nieistotnych dokonał autor projektu mgr inż. 

(anonimizacja). 

 
1 Wyjaśnienia PINB w Tarnobrzegu z 10.09.2019r. 
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Sprawa PINB.I.5130.48.2017 – Budynek mieszkalny jednorodzinny wg projektu „WB 

3927L” wykonanego przez (anonimizacja). Projekt adaptowany został przez (anonimizacja) 

upr. bud. do projektowania nr (anonimizacja) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 

członka (anonimizacja) o nr ewid (anonimizacja). Na załączonych rysunkach jak i na 

oświadczeniu kierownika budowy opisane są zmiany kwalifikowane jako nieistotne. 

Kwalifikacji dokonał wykonujący adaptacje projektu (anonimizacja). 

Sprawa PINB.II.5130.16.2018 – Sieć gazowa średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu 

na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości (anonimizacja) gm. 

(anonimizacja). Projekt opracowany przez mgr inż. (anonimizacja) upr. nr (anonimizacja) do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń: wod-kan., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, członek (anonimizacja) o nr 

ewid. (anonimizacja). Na załączonych rysunkach jak i na oświadczeniu kierownika budowy 

opisane są zmiany kwalifikowane jako nieistotne. Kwalifikacji dokonała wykonująca projekt 

(anonimizacja) Zmiany potwierdził pełniący funkcję inspektora nadzoru (anonimizacja) upr. 

(anonimizacja) 

Sprawa PINB.III.5130.50.2018 – Budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości 

(anonimizacja). Budynek wg projektu „Z35 L” (anonimizacja). Projekt wykonany przez 

technika budownictwa (anonimizacja)– upr. bud. do projektowania nr (anonimizacja) 

w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, członek (anonimizacja) 

o nr ewid. (anonimizacja). Na załączonych rysunkach jak i na oświadczeniu kierownika 

budowy opisane są zmiany kwalifikowane jako nieistotne. Kwalifikacji dokonał wykonujący 

adaptacje projektu (anonimizacja).”2 

2. Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się sprawdzanie przez PINB dołączanie 

do zawiadomienia o zakończeniu budowy kopii rysunków z naniesionymi zmianami 

wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego. 

W sprawach: PINB.I.5130.44.2017, PINB.IV.27.2017, PINB.IV.5130.47.2017, 

PINB.II.5130.36.2018, PINB.II.5130.37.2018 oraz PINB.III.5130.36.2018 w oświadczeniach 

kierowników budów zostały wykazane zmiany od zatwierdzonego projektu bądź warunków 

pozwolenia na budowę, bez dołączenia kopii rysunków z naniesionymi zmianami 

wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, których te zmiany dotyczą.  

W sprawie PINB.I.5130.44.2017 zmiany zostały wskazane na rysunkach nie 

wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego.  

 
2 Wyjaśnienia PINB w Tarnobrzegu z 10.09.2019r. 
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W sprawie PINB.IV.27.2017 na oświadczeniu kierownika budowy jako załączniki 

wskazano kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego 

z naniesionymi zmianami, których nie ma w aktach sprawy.  

W sprawach PINB.IV.5130.47.2017 oraz PINB.III.5130.36.2018 w oświadczeniu 

kierownika budowy nie został wykreślony pkt b tego oświadczenia wskazujący na dokonanie 

zmian. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Sprawa znak:  

PINB.I.5130.44.2017 – Budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem gazowym na 

potrzeby budynku mieszkalnego położonego w miejscowości (anonimizacja).  

Na podstawie informacji zawartej w oświadczeniu kierownika budowy trasa gazociągu 

została nieznacznie zmieniona. Zmiana została zakwalifikowana jako nieistotna. Przebieg 

sieci został zaznaczony kolorem czerwonym na załączonym rysunku. Do zawiadomienia 

o zakończeniu budowy została mapa wykonana przez (anonimizacja)– geodetę 

uprawnionego. Z przedmiotowej mapy została sporządzona kserokopia przez pracownika 

PINB i dołączona do sprawy. 

PINB.IV.27.2017 – Staw ziemny bezodpływowy w miejscowości (anonimizacja). 

Kierownik budowy potwierdził zgodność inwestycji z wydanym pozwoleniem na 

budowę. Nie odnotowano zmian podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.  

PINB.IV.5130.47.2017 – budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem gazowym na 

potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  

Załącznikami do zawiadomienia o zakończeniu budowy jest m.in. oświadczenie 

kierownika budowy w którym zawarto że inwestycja została zrealizowana zgodnie 

z projektem i warunkami pozwolenia na budowę. Informacja geodety inż. (anonimizacja) 

stwierdziła zgodność realizacji sieci gazowej z projektem zagospodarowania terenu. 

PINB.II.5130.36.2018 – Sieć kanalizacji sanitarnej w (anonimizacja). 

Organ jest w posiadaniu oświadczenie kierownika budowy (anonimizacja) z którego 

wynika że wystąpiły zmiany nieistotne – zmiana przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej. 

Zmiany zostały potwierdzone przez projektanta (anonimizacja) oraz pełniącą funkcję 

inspektora nadzoru (anonimizacja). W dniu złożenia dokumentacji o zakończeniu budowy 
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przyjęto rysunki z naniesionymi zmianami. Organ po zapoznaniu się zwrócił je z pozostałymi 

dokumentami inwestorowi. 

PINB.II.5130.37.2018 – Odcinek sieci wodociągowej w (anonimizacja). 

Organ jest w posiadaniu oświadczenie kierownika budowy (anonimizacja)z którego 

wynika że wystąpiły zmiany nieistotne – zmiana przebiegu trasy odcinka sieci wodociągowej. 

Zmiany zostały potwierdzone przez projektanta (anonimizacja) oraz pełniącą funkcję 

inspektora nadzoru (anonimizacja). W dniu złożenia dokumentacji o zakończeniu budowy 

przyjęto rysunki z naniesionymi zmianami. Organ po zapoznaniu się zwrócił je z pozostałymi 

dokumentami inwestorowi. 

PINB.III.5130.36.2018 – Sieć gazowa ś/c wraz z przyłączem gazu na potrzeby budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego. 

Załącznikami do zawiadomienia o zakończeniu budowy jest m.in. oświadczenie 

kierownika budowy w którym zawarto że inwestycja została zrealizowana zgodnie 

z projektem i warunkami pozwolenia na budowę. Informacja geodety inż. (anonimizacja) 

stwierdziła zgodność realizacji sieci gazowej z projektem zagospodarowania terenu.”3 

W nawiązaniu do przesłanych pismem z dnia 10.09.2019r. odpowiedzi na pytania oraz 

załączonych do nich kopii dokumentów, skierowano do PINB w Tarnobrzegu dodatkowe 

pytanie dotyczące wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy oświadczeniem kierownika budowy 

zalegającego w sprawie PINB.IV.5130.47.2017, którego kserokopie pobrano w trakcie 

kontroli, a kserokopią oświadczenia kierownika budowy, które dołączono do udzielonych 

odpowiedzi.  

W sprawie PINB.IV.5130.47.2017, w pobranej podczas kontroli kopii oświadczenia 

kierownika budowy pkt b tego oświadczenia nie jest wykreślony, natomiast w przedłożonej 

kopii pkt ten jest przekreślony. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Sprawa znak:(...) 

PINB.IV.5130.47.2017 – budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem gazowym na 

potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  

 
3 Wyjaśnienia PINB w Tarnobrzegu z 10.09.2019r. 
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Załącznikami do zawiadomienia o zakończeniu budowy jest m.in. oświadczenie 

kierownika budowy w którym zawarto że inwestycja została zrealizowana zgodnie 

z projektem i warunkami pozwolenia na budowę. Informacja geodety inż. (anonimizacja) 

stwierdziła zgodność realizacji sieci gazowej z projektem zagospodarowania terenu. 

Przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie siec gazowa średniego ciśnienia 

z przyłączem do obsługi budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 

Gruntów (anonimizacja) w obrębie ewidencyjnym 0002 (anonimizacja), jednostce 

ewidencyjnej (anonimizacja) została zrealizowana na podstawie pozwolenia na budowę 

znak: AB.II.6740.16.2017 z dnia 20.04.2017 roku. Pozwolenie zostało udzielone dla 

(anonimizacja) reprezentowanego pełnomocnika Panią (anonimizacja) Projekt budowlany 

został opracowany przez mgr inż. (anonimizacja) upr. bud. nr (anonimizacja) do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, członka 

(anonimizacja) Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym 

(anonimizacja). 

Kierownikiem budowy przedmiotowej inwestycji była Pani (anonimizacja) natomiast 

inspektorem nadzoru inwestorskiego był (anonimizacja) upr. nr (anonimizacja). 

Po ponownej ocenie zgromadzonych dokumentów dołączonych do zawiadomienia 

o zakończeniu budowy i porównania ich z pierwotnym projektem stanowiącym załącznik do 

pozwolenia na budowę Pani (anonimizacja) skorygowała oświadczenie kierownika budowy 

o zakończeniu robót budowlanych.”4 

3. Pozytywnie z uchybieniami ocenia się sprawdzanie przez PINB zamieszczania 

w projekcie budowlanym odpowiednich informacji o dokonanych odstępstwach 

(opis i rysunek). 

W sprawie PINB.III.5130.50.2018 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. Na załączonych do zawiadomienia kopiach rysunków 

wprowadzone zmiany zostały zakwalifikowane, lecz nie zostały opisane. Zgodnie z art. 36a 

ust. 6 Prawa budowlanego projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od 

zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, 

 
4 Wyjaśnienia PINB w Tarnobrzegu z 31.10.2019r. 
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a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie 

budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Sprawa PINB.III.5130.50.2018 – Budynek mieszkalny jednorodzinny 

w miejscowości(anonimizacja). Budynek wg projektu „Z35 L” Pracownia Architektoniczna 

(anonimizacja). Projekt wykonany przez technika budownictwa (anonimizacja)– upr. bud. do 

projektowania nr (anonimizacja) w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, członek (anonimizacja) o nr ewid. (anonimizacja). Na załączonych rysunkach jak 

i na oświadczeniu kierownika budowy opisane są zmiany kwalifikowane jako nieistotne. 

Kwalifikacji dokonał wykonujący adaptacje projektu (anonimizacja). 

Organ przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy z kopią rysunków z naniesionymi 

zmianami i adnotacją projektanta (anonimizacja) o kwalifikacji zmian jako nieistotne. Zmiany 

nieistotne zaznaczone kolorem czerwonym na rzutach oraz elewacjach.  

Na podstawie art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego w razie zmian nieodstępujących 

w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, 

dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, 

należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 

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

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. 

Organ uznał że zmiany widoczne na rysunkach są wystarczające, czytelne i nie było 

potrzeby uzupełniającego opisu tych zmian. Do zawiadomienia dołączono oświadczenie 

projektanta o zmianach wprowadzonych w trakcie budowy oraz ich kwalifikacji na podstawie 

art. 36a ust.5 Prawo budowlanego.”5 

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 spawach PINB.IV.5130.23.2017, PINB.II.5130.36.2018, PINB.II.5130.37.2018 do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy z wykazanymi zmianami w stosunku do 

 
5 Wyjaśnienia PINB w Tarnobrzegu z 10.09.2019r. 
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zatwierdzonego projektu bądź warunków pozwolenia na budowę, zostało dołączone 

oświadczenie kierownika budowy, bez potwierdzenia go przez projektanta sprawującego 

nadzór autorski.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił:  

„Sprawa PINB.IV.5130.23.2017 - Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz 

z przyłączem do punktu gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

w miejscowości (anonimizacja) gm. (anonimizacja). Projekt opracowany został przez mgr inż. 

(anonimizacja) upr. bud. (anonimizacja) do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wod-kan., cieplnych, wentylacyjnych 

i gazowych, członek (anonimizacja) o nr ewid. (anonimizacja). Kwalifikację zmian nieistotnych 

dokonał autor projektu mgr inż. (anonimizacja). 

Organ przyjmując zawiadomienie o zakończeniu budowy uznał za prawidłowe złożone 

przez inwestora dokumenty.  

Sprawa PINB.II.5130.36.2018 – Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedleszczany 

gm. Baranów Sandomierski.  

Organ jest w posiadaniu oświadczenie kierownika (anonimizacja) budowy z którego 

wynika że wystąpiły zmiany nieistotne – zmiana przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej. 

Zmiany zostały potwierdzone przez projektanta (anonimizacja) oraz pełniącą funkcję 

inspektora nadzoru (anonimizacja). 

Sprawa PINB.II.5130.37.2018 – Odcinek sieci wodociągowej w (anonimizacja) gm. 

(anonimizacja). 

Organ jest w posiadaniu oświadczenie kierownika budowy (anonimizacja) z którego 

wynika że wystąpiły zmiany nieistotne – zmiana przebiegu trasy odcinka sieci wodociągowej. 

Zmiany zostały potwierdzone przez projektanta (anonimizacja) oraz pełniącą funkcję 

inspektora nadzoru (anonimizacja).”6 

W nawiązaniu do przesłanych pismem z dnia 10.09.2019r. odpowiedzi na pytania oraz 

załączonych do nich kopii dokumentów, skierowano do PINB w Tarnobrzegu dodatkowe 

pytanie dotyczące wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy oświadczeniami kierowników budów 

zalegających w sprawach PINB.II.5130.36.2018, oraz PINB.II.5130.37.2018, których 

 
6 Wyjaśnienia PINB w Tarnobrzegu z 10.09.2019r. 
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kserokopie pobrano w trakcie kontroli, a kserokopiami oświadczeń kierowników budów, 

które dołączono do udzielonych odpowiedzi.  

W sprawie PINB.II.5130.36.2018 oraz w sprawie PINB.II.5130.37.2018 pobrane podczas 

kontroli kopie oświadczeń kierowników budów nie były potwierdzone przez projektanta 

sprawującego nadzór autorski. W przesłanych kopiach oświadczenia kierowników budów 

zostały potwierdzone przez projektanta.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Sprawa znak: 

PINB.II.5130.36.2018- Sieć kanalizacji sanitarnej w (anonimizacja) 

PINB.II.5130.37.2018- Odcinek sieci wodociągowej w (anonimizacja). 

Organ jest w posiadaniu oświadczenie kierownika budowy (anonimizacja) z którego 

wynika że wystąpiły zmiany nieistotne – zmiana przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej 

i wodociągowej. 

Ze względu na zmiany nieodstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 

lub warunków pozwolenia na budowę oświadczenie kierownika budowy zostało 

potwierdzone przez projektanta (anonimizacja) i inspektora nadzoru inwestorskiego 

(anonimizacja).7 

W sprawie PINB.IV.5130.23.2017 organ przyjął jako prawidłowe dołączenie do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy oświadczenia kierownika budowy, w którym 

wskazuje, że obiekt budowlany nie został wykonany zgodnie z projektem budowlanym 

i warunkami pozwolenia na budowę oraz z obowiązującymi przepisami. W oświadczeniu 

kierownika budowy został wykreślony pkt a tego oświadczenia, który stanowi: że roboty 

budowlane „wykonano zgodnie z projektem budowlanych i warunkami pozwolenia na 

budowę, przepisami oraz obowiązującymi w tym zakresie normami”. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Sprawa PINB.IV.5130.23.2017 - Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz 

z przyłączem do punktu gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

w miejscowości (anonimizacja) gm. (anonimizacja). Projekt opracowany został przez mgr inż. 

(anonimizacja) upr. bud. (anonimizacja) do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

 
7 Wyjaśnienia PINB w Tarnobrzegu z 31.10.2019r. 
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wod-kan., cieplnych, wentylacyjnych 

i gazowych, członek (anonimizacja) o nr ewid. (anonimizacja). Kwalifikację zmian nieistotnych 

dokonał autor projektu mgr inż. (anonimizacja). 

Organ przyjmując zawiadomienie o zakończeniu budowy uznał za prawidłowe złożone 

przez inwestora dokumenty. Kierownik budowy oświadczył że „nieznacznie zmieniono trasę 

sieci gazociągu ze względu na warunki geologiczne panujące pod drogą” co zostało 

potwierdzone kwalifikacją projektanta.”8 

Akta sprawy PINB.IV.5130.62.2017 nie zawierają oświadczenia kierownika budowy 

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Sprawa PINB.IV.5130.62.2017 – Budynek gospodarczy w miejscowości (anonimizacja) 

gm. (anonimizacja). 

Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem 

i warunkami pozwolenia na budowę na podstawie art. 57 ust. 1 pkt. 2 Prawo budowlanego 

złożone do zawiadomienia o zakończenia budowy. Oświadczenie wypełnione przez 

(anonimizacja) upr. bud. (anonimizacja). dot. obiektu budowlanego – budynek gospodarczy 

„64L”.”9 

W sprawie PINB.III.5130.36.2018 organ przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy 

z dołączoną kserokopią oświadczenia kierownika budowy. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Sprawa PINB.III.5130.36.2018 – Sieć gazowa średniego ciśnienia wraz z przyłączem 

gazu na potrzeby budynku mieszkalnego.  

Organ jest w posiadaniu oryginału oświadczenia kierownika budowy który stanowi 

załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy.”10 

W sprawie PINB. IV.5130.12.2018 organ przyjął za prawidłowe dołączenie do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy oświadczenia kierownika budowy, z którego nie 

 
8 Wyjaśnienia PINB w Tarnobrzegu z 10.09.2019r. 
9 Wyjaśnienia PINB w Tarnobrzegu z 10.09.2019r. 
10 Wyjaśnienia PINB w Tarnobrzegu z 10.09.2019r. 
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wynika jakiego obiektu budowlanego ono dotyczy. Oświadczenie kierownika budowy 

stanowi wypełniona kartka z dziennika budowy. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Sprawa PINB.IV.5130.12.2018 – Budynek gospodarczy z garażem w miejscowości 

(anonimizacja) gm. (anonimizacja). 

Przyjmującym zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z załącznikami była Pani 

Stefania Noga - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu. Po dokonaniu 

sprawdzenia wymaganych dokumentów nie wniesiono sprzeciwu do co niniejszego 

zawiadomienia. 

Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem 

i warunkami pozwolenia na budowę na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawo budowlanego 

stanowi załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Oświadczenie wypełnione przez 

(anonimizacja) upr. bud. (anonimizacja). Oświadczenie dot. obiektu budowlanego - budynek 

gospodarczy z garażem w (anonimizacja). 

Ponadto organ jest w posiadaniu osobnego oświadczenia kierownika budowy 

dotyczącego zakończenia budowy budynku gospodarczego w (anonimizacja). Inwestorem są: 

(anonimizacja) zam. (anonimizacja); (anonimizacja)- załącznik nr 1. Przedmiotowe 

oświadczenie znajdowało się w dokumentach innej budowy na której był kierownikiem 

(anonimizacja).”11 

W sprawie PINB.III.5130.50.2018 w dołączonym do zawiadomienia oświadczeniu 

kierownika budowy nie został wskazany fakt wprowadzenia zmian od zatwierdzonego 

projektu budowlanego. Oświadczenie kierownika budowy nie zostało również potwierdzone 

przez projektanta sprawującego nadzór autorski. Wprowadzenie zmian zostało 

potwierdzone dołączonym oświadczeniem projektanta. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Sprawa PINB.III.5130.50.2018 – Budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości 

Grębów. Budynek wg projektu „Z35 L” Pracownia Architektoniczna (anonimizacja) Projekt 

wykonany przez technika budownictwa (anonimizacja)– upr. bud. do projektowania nr 

(anonimizacja) w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, członek 

(anonimizacja) o nr ewid. (anonimizacja).  

 
11 Wyjaśnienia PINB w Tarnobrzegu z 31.10.2019r. 
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Na załączonych rysunkach jak i na oświadczeniu projektanta opisane są zmiany 

kwalifikowane jako nieistotne. Kwalifikacji dokonał wykonujący adaptacje projektu 

(anonimizacja). 

Kierownikiem przedmiotowej budowy i jednoczenie osobą która adaptowała projekt 

jest (anonimizacja). Kierownik budowy złożył m.in. oświadczenie o zgodności wykonania 

obiektu z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę. Jednocześnie 

dołączono również oświadczenie o zmianach nieistotnych wprowadzonych w trakcie 

budowy.”12 

Z akt spraw:  PINB.I.5130.48.2017, PINB.IV.5130.23.2017, PINB.IV.27.2017, 

PINB.III.5130.50.2018 nie wynika czy organ sprawdził fakt ustanowienia przez inwestora 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Sprawa PINB.I.5130.48.2017 – Budynek mieszkalny jednorodzinny wg projektu „WB 

3927L” wykonanego przez (anonimizacja). Projekt adaptowany został przez (anonimizacja) 

upr. bud. do projektowania nr (anonimizacja) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 

członka (anonimizacja) o nr ewid (anonimizacja). Na załączonych rysunkach jak i na 

oświadczeniu kierownika budowy opisane są zmiany kwalifikowane jako nieistotne. 

Kwalifikacji dokonał wykonujący adaptacje projektu (anonimizacja).  

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego ww przypadku nie było wymagane. 

Sprawa PINB.IV.5130.23.2017 – Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz 

z przyłączem do punktu gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

w miejscowości (anonimizacja) gm. (anonimizacja). Projekt opracowany został przez mgr inż. 

(anonimizacja) upr. bud. (anonimizacja) do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wod-kan., cieplnych, wentylacyjnych 

i gazowych, członek (anonimizacja) o nr ewid. (anonimizacja). Kwalifikację zmian nieistotnych 

dokonał autor projektu mgr inż. (anonimizacja) 

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego ww przypadku nie było wymagane. 

Sprawa PINB.IV.27.2017 – Staw ziemny bezodpływowy w miejscowości (anonimizacja).  

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego ww przypadku nie było wymagane. 

 
12 Wyjaśnienia PINB w Tarnobrzegu z 10.09.2019r. 
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Sprawa PINB.III.5130.50.2018 – Budynek mieszkalny jednorodzinny.  

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego ww przypadku nie było 

wymagane.”13 

Zalecenia pokontrolne 

Wobec dokonanych ustaleń i sformułowanych ocen, w celu usunięcia stwierdzonych 

uchybień zaleca się: 

1. Każdorazowe sprawdzanie czy kwalifikacja wprowadzonych odstąpień od 

zatwierdzonego projektu budowlanego dokonana został przez projektanta 

sprawującego nadzór autorski.  

2. Każdorazowe sprawdzanie czy do zawiadomienia o zakończeniu budowy 

dołączone zostały kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego 

projektu budowlanego.  

3. Każdorazowe sprawdzanie czy na rysunkach wchodzących w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego zamieszczone zostały odpowiednie 

informacje o dokonanym odstąpieniu (rysunek i opis). 

4. Każdorazowe sprawdzanie czy oświadczenie kierownika budowy o zgodności 

wykonania obiektu z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na 

budowę potwierdzone zostało (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 

 
13 Wyjaśnienia PINB w Tarnobrzegu z 10.09.2019r. 
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Kierownik jednostki kontrolowanej nie wniósł 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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