
Rzeszów, 2020-06-22 

Podkarpacki Wojewódzki 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5  

IK.7731.1.2020 

Pan Stanisław Łojek  

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

dla Miasta Krosna  

ul. Bieszczadzka 1 

38-400 Krosno 

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 10 i 12 marca 2020r. 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 

dla Miasta Krosna z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej 1, 38-400 Krosno, zwanego dalej PINB dla 

Miasta Krosna. 

Kontrolą objęto działania PINB dla Miasta Krosna 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 

2018r. do 31 grudnia 2019r.  
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Osobą odpowiedzialną jest Pan Stanisław Łojek, który pełni funkcję kierownika 

jednostki kontrolowanej i został powołany na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Krosna przez Prezydenta Miasta Krosna.  

I. Ocena ogólna. 

Pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości ocenia się 

działalność PINB dla Miasta Krosna 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 2018r. do 31 grudnia 2019r. 

W kontrolowanym zakresie sprawy w PINB dla Miasta Krosna rejestrowane były 

w teczkach oznaczonych: 

• PINB.5120.2018 Zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych 

• PINB.5120.2019 Zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych 

W kontrolowanym okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2019r. zarejestrowanych 

było 308 spraw, w tym 126 spraw w 2018r. i 182 sprawy w 2019r.   

Sprawdzeniu poddano co 2 sprawę z rejestru spraw z 2018r.  tj. 1, 3, 5, 7.itd. oraz co 3 

sprawę z rejestru spraw z 2019r. tj. 1, 3, 6, 9 itd. 

W przypadku gdy kolejno wybrana sprawa, nie spełniała kryterium kontroli tj. gdy 

w danej sprawie zawiadomienie o zakończeniu budowy zostało wycofane, bądź wydano 

decyzję zgłaszającą sprzeciw, sprawę pominięto. 

W trakcie kontroli wybrano 117 spraw zgodnie z przyjętym kluczem, co stanowi 

37,99% ogólnej liczby spraw z tego okresu. 

Sprawdzono sprawy: 

PINB.5120.1.2018, PINB.5120.3.2018, PINB.5120.5.2018, PINB.5120.7.2018, 

PINB.5120.9.2018, PINB.5120.11.2018, PINB.5120.13.2018, PINB.5120.15.2018, 

PINB.5120.17.2018, PINB.5120.19.2018, PINB.5120.21.2018, PINB.5120.23.2018, 

PINB.5120.25.2018, PINB.5120.27.2018, PINB.5120.31.2018, PINB.5120.33.2018, 

PINB.5120.35.2018, PINB.5120.37.2018, PINB.5120.41.2018, PINB.5120.43.2018, 

PINB.5120.45.2018, PINB.5120.47.2018, PINB.5120.49.2018, PINB.5120.51.2018, 
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PINB.5120.53.2018, PINB.5120.55.2018, PINB.5120.57.2018, PINB.5120.59.2018, 

PINB.5120.61.2018, PINB.5120.63.2018, PINB.5120.65.2018, PINB.5120.67.2018, 

PINB.5120.69.2018, PINB.5120.71.2018, PINB.5120.75.2018, PINB.5120.77.2018, 

PINB.5120.79.2018, PINB.5120.81.2018, PINB.5120.83.2018, PINB.5120.85.2018, 

PINB.5120.87.2018, PINB.5120.89.2018, PINB.5120.91.2018, PINB.5120.93.2018, 

PINB.5120.95.2018, PINB.5120.97.2018, PINB.5120.99.2018, PINB.5120.101.2018, 

PINB.5120.103.2018, PINB.5120.105.2018, PINB.5120.107.2018, PINB.5120.109.2018, 

PINB.5120.111.2018, PINB.5120.113.2018, PINB.5120.115.2018, PINB.5120.117.2018, 

PINB.5120.119.2018, PINB.5120.121.2018, PINB.5120.123.2018,  

PINB.5120.1.2019, PINB.5120.3.2019, PINB.5120.6.2019, PINB.5120.9.2019, 

PINB.5120.12.2019, PINB.5120.15.2019, PINB.5120.18.2019, PINB.5120.21.2019,  

PINB.5120.24.2019, PINB.5120.27.2019, PINB.5120.30.2019, PINB.5120.33.2019,  

PINB.5120.36.2019, PINB.5120.39.2019, PINB.5120.42.2019, PINB.5120.45.2019, 

PINB.5120.48.2019, PINB.5120.51.2019, PINB.5120.54.2019, PINB.5120.57.2019,  

PINB.5120.60.2019, PINB.5120.63.2019, PINB.5120.66.2019, PINB.5120.69.2019,  

PINB.5120.72.2019, PINB.5120.75.2019, PINB.5120.81.2019, PINB.5120.84.2019, 

PINB.5120.87.2019, PINB.5120.90.2019, PINB.5120.93.2019, PINB.5120.96.2019, 

PINB.5120.99.2019, PINB.5120.102.2019, PINB.5120.105.2019, PINB.5120.108.2019, 

PINB.5120.111.2019, PINB.5120.114.2019, PINB.5120.117.2019, PINB.5120.120.2019, 

PINB.5120.123.2019, PINB.5120.126.2019, PINB.5120.129.2019, PINB.5120.132.2019, 

PINB.5120.135.2019, PINB.5120.138.2019, PINB.5120.141.2019, PINB.5120.144.2019, 

PINB.5120.147.2019, PINB.5120.150.2019, PINB.5120.153.2019, PINB.5120.156.2019, 

PINB.5120.159.2019, PINB.5120.165.2019, PINB.5120.171.2019, PINB.5120.174.2019, 
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PINB.5120.177.2019, PINB.5120.180.2019,  

Kryterium kontroli (wykazane odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego 

lub innych warunków pozwolenia na budowę) spełniło 22 sprawy. 

(Dotyczy spraw:  

PINB.5120.23.2018, PINB.5120.33.2018, PINB.5120.35.2018, PINB.5120.49.2018,  

PINB.5120.63.2018, PINB.5120.71.2018, PINB.5120.77.2018, PINB.5120.81.2018,  

PINB.5120.91.2018, PINB.5120.99.2018, PINB.5120.107.2018, PINB.5120.117.2018, 

PINB.5120.33.2019, PINB.5120.72.2019, PINB.5120.375.2019, PINB.5120.84.2019, 

PINB.5120.87.2019, PINB.5120.93.2019, PINB.5120.108.2019, PINB.5120.117.2019, 

PINB.5120.129.2019, PINB.5120.153.2019) 

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 pomimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia się badanie przez 

PINB dokonywania kwalifikacji zamierzonego odstąpienia przez projektanta 

sprawującego nadzór autorski. 

Co do zasady kwalifikacje zamierzonego odstąpienia dokonywane były przez 

projektanta sprawującego nadzór autorski. 
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Stwierdzono nieprawidłowości w sprawach PINB.5120.107.2018 oraz 

PINB.5120.117.2018, w których do zawiadomienia o zakończeniu budowy zostały dołączone 

kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami, bez kwalifikacji tych zmian przez projektanta sprawującego nadzór autorski (art. 

36a ust. 6 Prawa budowlanego).  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„W sprawach znak: PINB.5120.107.2018 i PINB.5120.117.2018 dokonanie zmian 

nieistotnych zostało potwierdzone podpisem projektanta w oświadczeniu kierownika 

budowy, gdzie zmiany te zostały wymienione. Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy – Prawo 

budowlane 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. Tym samym pomimo braku kwalifikacji projektanta na kopii rysunków 

z naniesionymi zmianami organ uznał, że zmiany te były przez projektanta zatwierdzone 

i dopuszczone do wykonania.”1 

Ponadto akta sprawy PINB.5120.99.2018 nie zawierały 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. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany przedłożył kserokopię decyzji 

Prezydenta Miasta Krosna o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 

(anonimizacja) znak: (anonimizacja) oraz wyjaśnił, że projektant dokonujący kwalifikacji jest 

projektantem wskazanym w decyzji o pozwoleniu na budowę.  

W sprawach PINB.5120.35.2018, PINB.5120.75.2019, PINB.87.2019 oraz 

PINB.5120.129.2019 kwalifikacji zmian dokonał inny projektant, niż wskazany w decyzji 

o pozwoleniu na budowę, a akta sprawy nie zawierały informacji o zmianie projektanta 

sprawującego nadzór autorski.  

Wobec powyższego kontrolowany wyjaśnił, iż do dokumentacji przedłożonej przez 

inwestora do zawiadomienia o zakończeniu budowy dołączone było oświadczenie o przejęciu 

 
1 wyjaśnienia PINB dla Miasta Krosna z 07.05.2020r. 
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obowiązków projektanta sprawującego nadzór autorski przez inną osobę niż wskazaną 

w pozwoleniu na budowę, a dokument ten został zwrócony inwestorowi po rozpatrzeniu 

sprawy.  

2. Pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości ocenia się 

sprawdzanie przez PINB dołączanie do zawiadomienia o zakończeniu budowy kopii 

rysunków z naniesionymi zmianami wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 

budowlanego. 

Stwierdzone nieprawidłowości: 

W sprawach PINB.5120.63.2018, PINB.5120.33.2019, PINB.5120.93.2019, organ przyjął 

zawiadomienie o zakończeniu budowy z wykazanymi zmianami w stosunku do 

zatwierdzonego projektu, bez dołączonych kopii rysunków z naniesionymi zmianami 

wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego (art. 57 ust. 2 Prawa 

budowlanego).  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„PINB.5120.63.2018 – w powyższej sprawie zmiany nieistotne polegały za zmianie 

materiałów, z których wykonany był obiekt (pustak solbet w miejsce pustaka ceramicznego 

oraz zmiana konstrukcji schodów wewnętrznych z żelbetowych na drewniane) 

przy zachowaniu wymiarów zewnętrznych obiektu bez zmian. Dokonanie zmian nieistotnych 

zostało potwierdzone w oświadczeniu kierownika budowy przez projektanta wymienionego 

w sentencji decyzji pozwolenia na budowę. Ze względu na zmiany wyłącznie w zakresie 

wyrobów budowlanych rysunki zamienne byłyby tożsame ze stanem pierwotnym, dlatego 

organ uznał, że nie są one wymagane.  

PINB.5120.33.2019 – zmiany nieistotne zostały potwierdzone przez projektanta 

w oświadczeniu kierownika budowy i dotyczyły one ukształtowania terenu działki, na której 

realizowana była przedmiotowa inwestycja. Projektant P. (anonimizacja) złożył oświadczenie, 

z którego wynika, że mapa do celów projektowych wykorzystana do sporządzenia projektu 

zagospodarowania terenu dla działki nr (anonimizacja) nie zawierała danych zgodnych 

z rzeczywistością odnośnie ukształtowania terenu. Efektem tego było powstanie skarpy od 

północno-zachodniej strony budynku, która nie zmienia naturalnego spadku, kierunku 

spływu wód powierzchniowych i gruntowych oraz stosunków wodnych przedmiotowej 

działki z sąsiednimi. Ukształtowanie działki zostało uwidocznione na inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej, którą zwrócono inwestorowi zgodnie z art. 57 ust. 8. 
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PINB.5120.93.2019 – w trakcie realizacji robót budowlanych inwestor zrezygnował 

z wykonania projektowanego zadaszenia od strony południowej na istniejącej części 

budynku. Kierownik budowy pełniący samodzielną funkcję techniczną w budownictwie 

potwierdził w swoim oświadczeniu rezygnację z wykonania powyższego zadaszenia.”2 

Stwierdzone uchybienia: 

W sprawach: PINB.5120.33.2018, PINB.5120.35.2018, PINB.5120.77.2018, 

PINB.5120.99.2018, PINB.5120.107.2018, PINB.5120.117.2018, PINB.5120.75.2019, 

PINB.5120.87.2019, PINB.5120.153.2019 akta sprawy nie pozwalają na stwierdzenie czy 

rysunki dołączone do zawiadomienia pochodzą z zatwierdzonego projektu budowlanego.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„PINB.5120.33.2018 – organ dokonał analizy przedłożonego rysunku ze zmianami 

nieistotnymi z posiadanym egzemplarzem projektu budowlanego dotyczącego 

rozpatrywanej sprawy i stwierdził, że zmiany naniesiono na kopii rysunków wchodzących 

w skład zatwierdzonego projektu budowlanego. Powyższe potwierdza metryczka z opisem 

w dolnej części rysunku oraz numer strony odpowiadający stronie z zatwierdzonego 

projektu. Na tej stronie w zatwierdzonym projekcie budowlanym nie było pieczęci organu 

administracji architektoniczno-budowlanej. 

PINB.5120.35.2018 – po analizie przedłożonego rysunku ze zmianami nieistotnymi 

i porównaniu go z posiadanym przez tutejszy organ nadzoru budowlanego egzemplarzem 

projektu budowlanego stwierdzono, że jest to kopia rysunku wchodzącego w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego. Dołączony rysunek ze zmianami nieistotnymi 

obejmuje część budynku istniejącego, która była rozbudowywana i przebudowywana. 

Niewidoczny fragment rysunku obejmuje część budynku istniejącego, na której nie 

prowadzono robót. Na rysunku zamiennym widoczna jest pieczęć organu administracji 

architektoniczno-budowlanej oraz fragment metryczki.  

PINB.5120.77.2018 – po analizie przedłożonych rysunków ze zmianami nieistotnymi 

i porównaniu ich z posiadanym egzemplarzem projektu budowlanego stwierdzono, że są to 

kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego. Na tych 

stronach w zatwierdzonym projekcie budowlanym nie było pieczęci organu administracji 

architektoniczno-budowlanej. 

 
2 wyjaśnienia PINB dla Miasta Krosna z 07.05.2020r. 
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PINB.5120.99.2018 – po analizie przedłożonych rysunków ze zmianami nieistotnymi 

i porównaniu ich z posiadanym egzemplarzem projektu budowlanego stwierdzono, że są 

to kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego. W trakcie 

opracowywania tych rysunków z racji dużego obszaru inwestycji projektant przedłożył 

fragmenty projektu z dokonanymi zmianami w innej skali w celu lepszego zobrazowania 

wykonanych zmian. Zabieg ten poprawił czytelność rysunku.  

PINB.5120.107.2018 - po analizie przedłożonego rysunku ze zmianami nieistotnymi 

i porównaniu go z posiadanym egzemplarzem projektu budowlanego stwierdzono, że jest to 

kopia rysunku wchodzącego w skład zatwierdzonego projektu budowlanego. 

PINB.5120.117.2018 - po analizie przedłożonych rysunków ze zmianami nieistotnymi 

i porównaniu ich z posiadanym egzemplarzem projektu budowlanego stwierdzono, że są 

to kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego. 

Przedłożono rysunki zamienne dla poszczególnych segmentów. W rozpatrywanej sprawie 

dołączono jeden rysunek, który nie jest kopią z projektu budowlanego, jednak pełnił on 

wyłącznie funkcję poglądową/pomocniczą dla lepszego zobrazowania wykonanych zmian.  

PINB.5120.75.2019 - po analizie przedłożonych rysunków ze zmianami nieistotnymi 

i porównaniu ich z posiadanym egzemplarzem projektu budowlanego stwierdzono, że są to 

kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego. Na tych 

stronach w zatwierdzonym projekcie budowlanym nie było pieczęci organu administracji 

architektoniczno-budowlanej. 

PINB.5120.87.2019 - po analizie przedłożonych rysunków ze zmianami nieistotnymi 

i porównaniu ich z posiadanym egzemplarzem projektu budowlanego stwierdzono, że są to 

kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego. 

Na tych stronach w zatwierdzonym projekcie budowlanym nie było pieczęci organu 

administracji architektoniczno-budowlanej. 

PINB.5120.153.2019 - po analizie przedłożonego rysunku ze zmianami nieistotnymi 

i porównaniu go z posiadanym egzemplarzem projektu budowlanego stwierdzono, że jest to 

kopia rysunku wchodzącego w skład zatwierdzonego projektu budowlanego. Na tej stronie 

w zatwierdzonym projekcie budowlanym nie było pieczęci organu administracji 

architektoniczno-budowlanej.(..)  

Ponadto tutejszy organ informuje, że projekty zatwierdzone przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej (Prezydenta Miasta Krosna) nie posiadają pieczęci urzędowych 
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na wszystkich stronach dokumentacji, lecz na wybranych rzutach i rysunkach. Na powyższą 

kwestię tutejszy organ nadzoru budowlanego nie ma wpływu.”3 

W sprawach PINB.5120.35.2018, PINB.5120.81.2018, PINB.5120.91.2018 oraz 

PINB.5120.129.2019 do akt sprawy nie została dołączona kopia PZT, a charakter wskazanych 

zmian dotyczy projektu zagospodarowania terenu. (W sprawie PINB.5120.35.2018 zmiana 

dotyczyła zwiększenia szerokości budynku, w sprawie PINB.PINB.5120.81.2018 zmiana 

polegała na wykonaniu dodatkowego okna, w sprawie PINB.5120.91.2018 zmieniono 

usytuowanie budynku na działce, w sprawie PINB.5120.129.2019 zmiana polegała na 

wykonaniu dodatkowych drzwi i okien.)  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„PINB.5120.35.2018, PINB.5120.81.2018, PINB.5120.91.2018, PINB.5120.129.2019 - 

Podczas analizy przedmiotowych spraw organ dokonał sprawdzenia zgodności usytuowania 

obiektów, jak również odległości wykonanych otworów okiennych i drzwiowych względem 

granic działki na podstawie przedłożonej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

Dlatego poza rysunkami ze zmianami nieistotnymi na poszczególnych rzutach i przekrojach 

nie wymagano projektu zagospodarowania terenu.”4 

3. Pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia się sprawdzanie przez 

PINB zamieszczania w projekcie budowlanym odpowiednich informacji 

o dokonanych odstępstwach (opis i rysunek). 

Stwierdzono nieprawidłowości w sprawach PINB.5120.23.2018, PINB.5120.33.2018, 

PINB.5120.35.2018, PINB.5120.77.2018, PINB.5120.81.2018, PINB.5120.91.2018, 

PINB.5120.117.2018, PINB.5120.72.2019, PINB.5120.75.2019, PINB.5120.87.2019, 

PINB.5120.108.2019, PINB.5120.129.201, w których 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 stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Sprawy znak: PINB.5120.23.2018, PINB.5120.33.2018, PINB.5120.35.2018, 

PINB.5120.77.2018, PINB.5120.81.2018, PINB.5120.91.2018, PINB.5120.117.2018, 

 
3 wyjaśnienia PINB dla Miasta Krosna z 07.05.2020r. 
4 wyjaśnienia PINB dla Miasta Krosna z 07.05.2020r. 
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PINB.5120.72.2019, PINB.5120.75.2019, PINB.5120.87.2019, PINB.5120.108.2019, 

PINB.5120.129.2019 – W wymienionych sprawach przedłożono kopie rysunków, w których 

projektanci w sposób graficzny przedstawili wprowadzone zmiany. Rysunki te zostały 

opracowane w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości organu, natomiast szczegółowy opis 

dokonanych zmian zawarto w złożonych oświadczeniach kierowników budów (...).”5 

4. Pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości ocenia się 

sprawdzanie przez PINB potwierdzania oświadczenia kierownika budowy 

o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym lub warunkami 

pozwolenia na budowę przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego - 

jeżeli został ustanowiony. 

Stwierdzone nieprawidłowości: 

W sprawach PINB.5120.93.2019 oraz PINB.5120.108.2019 do zawiadomienia 

o zakończeniu budowy z wykazanymi zmianami w stosunku do zatwierdzonego projektu 

bądź warunków pozwolenia na budowę, zostało dołączone oświadczenie kierownika budowy 

o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami, bez potwierdzenia go przez projektanta sprawującego nadzór 

autorski (art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego). 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„W sprawie PINB.5120.93.2019 w trakcie realizacji robót budowlanych inwestor 

zrezygnował z wykonania zadaszenia od strony południowej budynku. Zadaszenie to miało 

zostać wykonane na części istniejącej budynku. Decyzja pozwolenia na budowę jest 

traktowana, jako uprawnienie inwestora do wykonania określonych robót budowlanych, 

a nie jako obowiązek. Rezygnacja z zadaszenia doprowadziła do zachowania pierwotnego 

wyglądu części obiektu, dlatego organ przyjął oświadczenie kierownika o rezygnacji 

z zadaszenia jako wystarczające.  

PINB.5120.108.2019 - w rozpatrywanym przypadku pomimo faktu, że na rysunkach 

zamiennych widnieje podpis i pieczęć innego projektanta, to projektant sprawujący nadzór 

autorski potwierdził wykonanie nieistotnych zmian swoim podpisem na oświadczeniu 

kierownika budowy. Tym samym nie można uznać, że zmiany te zostały potwierdzone 

wyłącznie przez projektanta, który nie pełnił nadzoru autorskiego.” 6 

 
5 wyjaśnienia PINB dla Miasta Krosna z 07.05.2020r. 
6 wyjaśnienia PINB dla Miasta Krosna z 07.05.2020r. 
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W sprawie PINB.5120.49.2018 organ przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy bez 

dołączonego oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (art. 57 

ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego). 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„W odniesieniu do sprawy znak: PINB.5120.49.2018 informuję, że decyzja pozwolenia 

na budowę dotycząca rozpatrywanej inwestycji została wydana w 1984 r. Po uzyskaniu 

pozwolenia inwestor nie ustanowił kierownika budowy, jak również nie wybrał dziennika 

budowy, w którym miały być dokonywane wpisy z przebiegu robót budowlanych. 

Za niedopełnienie tych obowiązków inwestor został ukarany mandatem karnym zgodnie 

z art. 93 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane. Wraz z dokumentami złożonymi 

z zawiadomieniem o zakończeniu budowy przedłożono w miejsce oświadczenia kierownika 

budowy i dziennika budowy opinię techniczną oraz harmonogram z przebiegu robót 

budowlanych, sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane oraz będącą 

członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Tym samym organ nadzoru budowlanego 

w celu umożliwienia inwestorowi zaużytkowania przedmiotowego obiektu zastępczo przyjął 

w/w dokumenty.”7 

Ponadto w sprawie PINB.5120.71.2018 organ przyjął zawiadomienie o zakończeniu 

budowy, do którego zostało dołączone oświadczenie kierownika budowy wraz 

z załącznikiem- kopia rysunku PZT, z którego wynika, że do wykonania pozostały roboty: 

„inwestor zrezygnował całkowicie z wykonania tarasu na gruncie od strony północnej”. Kopia 

rysunku dołączona do oświadczenia kierownika budowy zawiera informację odnośnie 

wprowadzonej zmiany, bez kwalifikacji tej zmiany przez projektanta. Oświadczenie 

kierownika budowy również nie zostało podpisane przez projektanta sprawującego nadzór 

autorski.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„PINB.5120.71.2018 – inwestor w trakcie realizowania robót budowlanych 

zrezygnował z budowy tarasu na gruncie, co zostało przedstawione na kopii projektu 

zagospodarowania terenu i podpisane przez kierownika budowy. W obecnym stanie 

prawnym utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych nie wymaga uzyskania 

pozwolenia na budowę, a nawet dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji 

architektoniczno-budowlanej. W związku z powyższym organ nie traktował rezygnacji 

z tarasu na gruncie (tak taras określono w projekcie budowlanym), jako odstępstwa od 

 
7 wyjaśnienia PINB dla Miasta Krosna z 07.05.2020r. 
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decyzji pozwolenia na budowę. Rezygnacja z tarasu nie wpływa na zmianę powierzchni 

obiektu, jak również nie oddziałuje negatywnie na nieruchomości sąsiednie.”8 

Stwierdzone uchybienia: 

W sprawach PINB.5120.91.2018 oraz PINB.5120.153.2019 do zawiadomienia 

o zakończeniu budowy zostało dołączone oświadczenie kierownika budowy, w którym 

zostały wskazane inne zmiany, niż zmiany wskazane na dołączonych kopiach rysunków. 

W sprawie PINB.5120.35.2018 z oświadczenia kierownika budowy wynika, że szerokość 

budynku zwiększono o 25 cm, natomiast z kopii rysunku dołączonego do oświadczenia 

wynika, że szerokość budynku zwiększyła się o 30 cm. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„PINB.5120.91.2018 – w przedłożonym rysunku projektant przedstawił zmiany 

nieistotne dotyczące stolarki okiennej. Natomiast w oświadczeniu kierownika budowy 

odniesiono się do kolejnej zmiany, która, pomimo iż dotyczyła zmiany usytuowania obiektu 

została potraktowana, jako nieistotna. Powyższe podyktowane było tym, że w czasie 

wydawania pozwolenia na budowę oraz wykonywania przedmiotowych robót budowlanych 

w ustawie – Prawo budowlane nie było zamkniętego katalogu nieistotnych odstępstw od 

zatwierdzonego projektu budowlanego (art. 36a ustawy – Prawo budowlane został 

wprowadzony w życie w dniu 31 maja 2004 r.). Tym samym umożliwia to ocenę zgodności 

realizacji obiektu z warunkami pozwolenia na budowę i zatwierdzonym projektem 

budowlanym na bardziej preferencyjnych warunkach. 

PINB.5120.153.2019 – zmiany dotyczące ścianek działowych oraz otworów okiennych 

i drzwiowych zostały przedstawione w formie opisowej oraz graficznej na załączonych 

rysunkach, natomiast zmiany materiałowe zastosowanych wyrobów budowlanych wyłącznie 

w formie opisowej, gdyż nie wpłynęły one na zmianę rzutów oraz przekrojów obiektu, 

PINB.5120.35.2018 – projektant, a zarazem kierownik budowy musiał popełnić 

pomyłkę w trakcie opracowywania dokumentów przeznaczonych do odbioru obiektu. 

Zarówno w przypadku 25 cm jak i 30 cm zostały spełnione warunki określone w art. 36a ust. 

5a pkt 1 ustawy – Prawo budowlane (nie przekroczono 2% wymiarów zewnętrznych 

obiektu), które stanowiłyby o istotnym odstępstwie od warunków uzyskanego pozwolenia na 

budowę i zatwierdzonego projektu budowlanego.”9 

 
8 wyjaśnienia PINB dla Miasta Krosna z 07.05.2020r. 
9 wyjaśnienia PINB dla Miasta Krosna z 07.05.2020r. 
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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 

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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