
Rzeszów, 2020-09-01 

Podkarpacki Wojewódzki 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5 

IK.7731.2.2020 

Pan Arkadiusz Ból  

Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Leżajsku  

ul. M.C. Skłodowskiej 8  

37-300 Leżajsk 

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 2020r. poz. 1333), 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 od 22 czerwca do 1 lipca 2020r. zespół kontrolerów w 

składzie: 

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

kierownik zespołu kontrolerów, 

2. Dariusz Lonc – ekspert nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli 

WINB, członek zespołu kontrolerów,  

przeprowadził kontrolę problemową Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Leżajsku z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk, zwanego dalej PINB w 

Leżajsku. 

Kontrolą objęto działania PINB w Leżajsku 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 Arkadiusz Ból, który pełni funkcję kierownika jednostki 

kontrolowanej. Do dnia 10.06.2019r. pełnił obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Leżajsku, z dniem 10.06.2019r. został powołany na stanowisko 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Leżajsku przez Starostę Leżajskiego.  

 

I. Ocena ogólna. 

Pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości ocenia się 

działalność PINB w Leżajsku 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 w Leżajsku 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 710 spraw, w tym 325 spraw w 2018r. i 385 spraw w 2019r.  

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

W trakcie kontroli wybrano 72 sprawy zgodnie z przyjętym kluczem, co stanowi 10,14% 

ogólnej liczby spraw z tego okresu. 

Sprawdzono sprawy: 

PINB.5120.1.2018, PINB.5120.10.2018, PINB.5120.20.2018, PINB.5120.30.2018, 

PINB.5120.40.2018, PINB.5120.50.2018, PINB.5120.60.2018, PINB.5120.70.2018, 

PINB.5120.80.2018, PINB.5120.90.2018, PINB.5120.100.2018, PINB.5120.110.2018, 

PINB.5120.120.2018, PINB.5120.130.2018, PINB.5120.140.2018, PINB.5120.150.2018, 

PINB.5120.160.2018, PINB.5120.170.2018, PINB.5120.180.2018, PINB.5120.190.2018, 

PINB.5120.200.2018, PINB.5120.210.2018, PINB.5120.220.2018, PINB.5120.230.2018 

PINB.5120.240.2018, PINB.5120.250.2018, PINB.5120.260.2018, PINB.5120.270.2018, 

PINB.5120.280.2018, PINB.5120.290.2018, PINB.5120.300.2018, PINB.5120.310.2018, 

PINB.5120.320.2018, PINB.5120.1.2019, PINB.5120.10.2019, PINB.5120.20.2019, 

PINB.5120.30.2019, PINB.5120.40.2019, PINB.5120.50.2019, PINB.5120.60.2019, 

PINB.5120.70.2019, PINB.5120.80.2019, PINB.5120.90.2019, PINB.5120.100.2019, 



IK.7731.2.2020  Strona 3 z 11 

PINB.5120.110.2019, PINB.5120.120.2019, PINB.5120.130.2019, PINB.5120.140.2019, 

PINB.5120.150.2019, PINB.5120.160.2019, PINB.5120.170.2019, PINB.5120.180.2019, 

PINB.5120.190.2019, PINB.5120.200.2019, PINB.5120.210.2019, PINB.5120.220.2019, 

PINB.5120.230.2019, PINB.5120.240.2019, PINB.5120.250.2019, PINB.5120.260.2019, 

PINB.5120.270.2019, PINB.5120.280.2019, PINB.5120.290.2019, PINB.5120.300.2019, 

PINB.5120.310.2019, PINB.5120.320.2019, PINB.5120.330.2019, PINB.5120.340.2019, 

PINB.5120.350.2019, PINB.5120.360.2019, PINB.5120.370.2019, PINB.5120.380.2019.  

 

Kryterium kontroli (wykazane odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 

innych warunków pozwolenia na budowę) spełniło 48 spraw. 

(Dotyczy spraw:  

PINB.5120.10.2018, PINB.5120.20.2018, PINB.5120.30.2018, PINB.5120.40.2018, 

PINB.5120.50.2018, PINB.5120.70.2018, PINB.5120.90.2018, PINB.5120.100.2018, 

PINB.5120.110.2018, PINB.5120.120.2018, PINB.5120.130.2018, PINB.5120.140.2018, 

PINB.5120.150.2018, PINB.5120.160.2018, PINB.5120.180.2018, PINB.5120.190.2018, 

PINB.5120.200.2018, PINB.5120.210.2018, PINB.5120.220.2018, PINB.5120.230.2018 

PINB.5120.240.2018, PINB.5120.250.2018, PINB.5120.260.2018, PINB.5120.270.2018, 

PINB.5120.310.2018, PINB.5120.1.2019, PINB.5120.30.2019, PINB.5120.50.2019, 

PINB.5120.60.2019, PINB.5120.90.2019, PINB.5120.100.2019, PINB.5120.110.2019, 

PINB.5120.140.2019, PINB.5120.180.2019, PINB.5120.190.2019, PINB.5120.200.2019, 

PINB.5120.220.2019, PINB.5120.230.2019, PINB.5120.240.2019, PINB.5120.250.2019, 

PINB.5120.270.2019, PINB.5120.280.2019 , PINB.5120.290.2019, PINB.5120.310.2019, 

PINB.5120.320.2019, PINB.5120.330.2019, PINB.5120.340.2019, PINB.5120.350.2019. 

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, 
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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 uchybień i 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. 

Stwierdzono nieprawidłowości w sprawach: PINB.5120.220.2018 oraz 

PINB.5120.340.2019, w których organ przyjął zawiadomienia o zakończeniu budowy, do 

których 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: 

„do sprawy nr PINB.5120.220.2018 kwalifikacji zmian dokonała osoba pełniąca funkcję 

projektanta  sprawującego nadzór autorski inwestycji P. (anonimizacja), przed zmianą 

nazwiska P. (anonimizacja), na załączonym rysunku ze zmianami przez niedopatrzenie 

zmiany nie zostały opisane przez projektanta, lecz stanowią one integralna cześć 

oświadczenia kierownika budowy  z akceptacją  i wyszczególnieniem zmian (w załączeniu 

kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę, oświadczenie kierownika budowy, rysunek ze 

zmianami),  

-do sprawy nr PINB.5120.340.2019 kwalifikacji zmian dokonała osoba pełniąca funkcję 

projektanta sprawującego nadzór autorski, na załączonym rysunku ze zmianami przez 

niedopatrzenie nie zostały opisane przez projektanta, lecz stanowią one integralna cześć 

oświadczenia kierownika budowy z akceptacją i wyszczególnieniem zmian (w załączeniu 

oświadczenie kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowę, kopia uprawnień 

projektanta, rysunek ze zmianami)  1 

 
1 wyjaśnienia PINB w Leżajsku z 10.07.2020r. 
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Stwierdzone uchybienia: 

W sprawie PINB.5120.140.2019 organ przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy, 

do którego 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 kontrolowany wyjaśnił: 

„-do sprawy nr PINB.5120.140.2019 kwalifikacji zmian dokonała osoba pełniąca funkcję 

projektanta sprawującego nadzór autorski P. (anonimizacja), omyłkowo projektant użył na 

rysunku ze zmianami pieczątki kierownik budowy (w załączeniu kopia uprawnień 

projektanta, rysunek ze zmianami)”2 

W sprawach PINB.5120.310.2019 oraz PINB.5120.240.2018 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.  

W stosunku do powyższego kontrolowany wyjaśnił: 

„do sprawy nr PINB.5120.310.2019 kwalifikacji zmian dokonała osoba posiadająca 

wymagane uprawnienia budowlane (nie będąca projektantem inwestycji) z uwagi brak 

kontaktu inwestora z projektantem w okresie realizacji inwestycji, omyłkowo akceptujący 

zmiany użył pieczątki kierownik budowy (w załączeniu decyzja o pozwoleniu na budowę, 

oświadczenie kierownika budowy, rysunek ze zmianami, decyzja o pozwoleniu na budowę, 

kopia uprawnień osoby akceptującej zmiany), 

do sprawy nr PINB.5120.240.2018 kwalifikacji zmian dokonała osoba posiadająca 

wymagane uprawnienia nie będąca projektantem z uwagi na informacje inwestora o braku 

kontaktu z projektantem w okresie realizacji inwestycji (w załączeniu decyzje o pozwoleniu 

na budowę, oświadczenie kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowę, kopia 

uprawnień osoby akceptującej zmiany)” 3 

W sprawach PINB.5120.310.2018, PINB.5120.60.2019, PINB.5120.180.2019 oraz 

PINB.5120.190.2019 organ przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z kopiami 

rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, na których zmiany 

 
2 wyjaśnienia PINB w Leżajsku z 10.07.2020r. 
3 wyjaśnienia PINB w Leżajsku z 10.07.2020r. 
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nie zostały naniesione przez projektanta w sposób zgodny z przepisami art. 36a ust. 6 Prawa 

budowlanego, ponieważ zmiany zostały naniesione przez kierownika budowy. 

W stosunku do powyższego kontrolowany wyjaśnił: 

„do sprawy: nr PINB.5120.310.2018 wyjaśnienie w pkt 24, nr PINB.5120.60.2019, nr 

PINB.5120.180.2019, nr PINB.5120.190.2019 do zawiadomienia o zakończeniu budowy 

przedłożone zostały kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 

budowlanego z naniesionymi zmianami z adnotacją kierownika budowy, jednakże na 

przedstawionych rysunkach ze zmianami akceptacji i kwalifikacji tych zmian dokonał 

projektant sprawującego nadzór autorski, który w świetle prawa odpowiada za całokształt 

dokonanych zmian”5 

W sprawie PINB.5120.280.2019 projektant nie podpisał się pod kwalifikacją. Podpis 

projektanta znajduje się w innym miejscu na rysunku.   

W stosunku do powyższego kontrolowany wyjaśnił: 

„-do sprawy nr PINB.5120.280.2019 kwalifikacji zmian dokonała osoba pełniąca funkcję 

projektanta sprawującego nadzór autorski, podpis projektanta figuruje poniżej kwalifikacji 

zmian, co jest rozwiązaniem czytelnym i do przyjęcia (w załączeniu oświadczenie kierownika 

budowy, rysunek ze zmianami)”6 

Ponadto z akt sprawy PINB.5120.140.2018, PINB.5120.330.2019 nie wynikało, czy 

projektant dokonujący kwalifikacji zmian od zatwierdzonego projektu bądź warunków 

pozwolenia na budowę pełnił funkcję projektanta sprawującego nadzór autorski i czy 

posiadał odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany przedłożył kopie uprawnień 

projektantów i wyjaśnił: 

„do spraw nr PINB.5120.140.2018 i nr PINB.5120.330.2019 organ sprawdził, że 

projektant dokonujący kwalifikacji zmian od zatwierdzonego projektu bądź pozwolenia na 

budowę pełnił funkcję projektanta sprawującego nadzór autorski i posiada uprawnienia 

budowlane na podstawie dokumentów dotyczących posiadanych zezwoleń na budowę oraz 

na podstawie danych będących w posiadaniu inspektoratu (w załączeniu kopie uprawnień 

budowlanych). W sprawie nr PINB.5120.140.2018 nadzór autorski pełnił (anonimizacja) 

 
4 sprostowanie omyłki pismem z 22.07.2020r. 
5 wyjaśnienia PINB w Leżajsku z 10.07.2020r. 
6 wyjaśnienia PINB w Leżajsku z 10.07.2020r. 
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posiadający wymagane uprawnienia budowlane, projektant obiektów (ZOI, pozwolenie na 

budowę z 1996r.) od dawna nie żyje.”7 

2. Pozytywnie ocenia się sprawdzanie przez PINB dołączanie do zawiadomienia 

o zakończeniu budowy kopii rysunków z naniesionymi zmianami wchodzących 

w skład zatwierdzonego projektu budowlanego. 

Co do zasady akta spraw, w których wykazane zostały zmiany w stosunku do projektu 

budowlanego, zawierały potwierdzenie, że kopie rysunków dołączonych do oświadczenia 

kierownika budowy pochodziły z zatwierdzonego projektu budowlanego.  

Jednakże akta spraw: PINB.5120.30.2018, PINB.5120.90.2018, PINB.5120.100.2018, 

PINB.5120.130.2018, PINB.5120.140.2018, PINB.5120.160.2018, PINB.5120.200.2018, 

PINB.5120.240.2019, PINB.5120.270.2019, PINB.5120.340.2019 nie zawierały takiego 

potwierdzenia. 

W stosunku do powyższego kontrolowany wyjaśnił: 

„- do sprawy: nr PINB.5120.30.2018, nr PINB.5120.90.2018, nr PINB.5120.100.2018, nr 

PINB.5120.130.2018, nr PINB.5120.140.2018, nr PINB.5120.160.2018, nr 

PINB.5120.200.2018, nr PINB.5120.240.2019, nr PINB.5120.270.2019, nr 

PINB.5120.340.2019 organ przyjmując zawiadomienie o zakończeniu budowy z wykazanymi 

zmianami w stosunku do zatwierdzonego projektu  bądź warunków pozwolenia na budowę 

z załączonymi kopiami rysunków ze zmianami sprawdza również zgodność przedstawionych 

kopii rysunków, porównując je z egzemplarzami z zatwierdzonych projektów (będących 

w posiadaniu tut. Organu). W większości na przedkładanych kopiach rysunków ze zmianami 

widnieją pieczęcie organu zatwierdzającego projekt budowlany. Jednakże zdarzają się, że na 

przedkładanych kopiach rysunków ze zmianami nie widnieją pieczęci organu 

zatwierdzającego, nie wszystkie strony projektu budowalnego opieczętowywane są przez 

organ zatwierdzający projekt budowlany. Niektóre rysunki ze zmianami zostały wykonane na 

fragmentach odbitek z uwagi na duże formaty (inwestycje liniowe), jednakże zostały 

sprawdzone w zakresie projektowanej inwestycji z zatwierdzonym projektem budowlanym.”  

8 

 
7 wyjaśnienia PINB w Leżajsku z 10.07.2020r. 
8 wyjaśnienia PINB w Leżajsku z 10.07.2020r. 
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3. Pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień ocenia się sprawdzanie przez PINB 

zamieszczania w projekcie budowlanym odpowiednich informacji o dokonanych 

odstępstwach (opis i rysunek). 

W sprawach PINB.5120.30.2018, PINB.5120.40.2018, PINB.5120.120.2018, 

PINB.5120.130.2018, PINB.5120.140.2018, PINB.5120.160.2018, PINB.5120.220.2018, 

PINB.5120.230.2018, PINB.5120.270.2018, PINB.5120.310.2018, PINB.5120.140.2019, 

PINB.5120.180.2019, PINB.5120.190.2019, PINB.5120.220.2019, PINB.5120.240.2019, 

PINB.5120.270.2019, PINB.5120.150.2018 oraz PINB.5120.200.2018, 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: 

„do sprawy: nr PINB.5120.30.2018 (rysunki ze zmianami zostały wykonane na), nr 

PINB.5120.40.2018, nr PINB.5120.120.2018, nr PINB.5120.130.2018, nr PINB.5120.140.2018, 

nr PINB.5120.160.2018, PINB.5120.220.2018, nr PINB.5120.230.2018, nr 

PINB.5120.270.2018, nr PINB.5120.310.2018, nr PINB.5120.140.2019, nr 

PINB.5120.180.2019, nr PINB.5120.190.2019, nr PINB.5120.220.2019, nr 

PINB.5120.240.2019 nr PINB.5120.270.2019, oraz nr PINB.5120.150.2018, nr 

PINB.5120.200.2019 organ przyjmując zawiadomienie o zakończeniu budowy z wykazanymi 

zmianami w stosunku do zatwierdzonego projektu  bądź warunków pozwolenia na budowę 

z załączonymi rysunkami ze zmianami gdzie przez niedopatrzenie nie zostały opisane, lecz 

stanowią one integralna cześć oświadczenia kierownika budowy  z akceptacją 

i wyszczególnieniem zmian przez projektanta.”9 

4. Pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień 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. 

W sprawach PINB.5120.310.2019 oraz PINB.5120.240.2018 do zawiadomień 

o zakończeniu budowy z wykazanymi zmianami w stosunku do zatwierdzonego projektu 

bądź warunków pozwolenia na budowę, zostały dołączone oświadczenia kierownika budowy 

o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na 

 
9 wyjaśnienia PINB w Leżajsku z 10.07.2020r. 



IK.7731.2.2020  Strona 9 z 11 

budowę oraz przepisami, bez potwierdzenia go przez projektanta sprawującego nadzór 

autorski (art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego). Akta spraw nie zawierają informacji o zmianie 

projektanta sprawującego funkcję nadzoru autorskiego.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„do sprawy nr PINB.5120.310.2019 kwalifikacji zmian dokonała osoba posiadająca 

wymagane uprawnienia budowlane (nie będąca projektantem inwestycji) z uwagi brak 

kontaktu inwestora z projektantem w okresie realizacji inwestycji, omyłkowo akceptujący 

zmiany użył pieczątki kierownik budowy (w załączeniu decyzja o pozwoleniu na budowę, 

oświadczenie kierownika budowy, rysunek ze zmianami, decyzja o pozwoleniu na budowę, 

kopia uprawnień osoby akceptującej zmiany, 

do sprawy nr PINB.5120.240.2018 kwalifikacji zmian dokonała osoba posiadająca 

wymagane uprawnienia nie będąca projektantem z uwagi na informacje inwestora o braku 

kontaktu z projektantem w okresie realizacji inwestycji (w załączeniu decyzje o pozwoleniu 

na budowę, oświadczenie kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowę, kopia 

uprawnień osoby akceptującej zmiany)”10 

W sprawach PINB.5120.230.2018 oraz PINB.5120.30.2019 organ przyjął zawiadomienie 

o zakończeniu budowy oświadczenia kierownika budowy, z którego nie wynika, czy obiekt 

budowlany został wykonany zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz z obowiązującymi przepisami (art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego). 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„do sprawy: nr PINB.5120.230.2018, nr PINB.5120.30.2019 do zawiadomienia 

o zakończeniu budowy przedłożone zostały oświadczenia kierownika budowy, który 

omyłkowy wykreślił na oświadczeniu zgodność z projektem budowlanym lub warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, uwzględniając zmiany nieistotne. Z dokonanych 

wpisów w dziennik budowy nie wynika stwierdzenie jakichkolwiek nieprawidłowości lub 

zmian w zakresie realizacji inwestycji.”11 

W sprawach PINB.5120.10.2018 oraz PINB.5120.40.2018 organ przyjął zawiadomienie 

o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy, z którego nie wynika, czy 

obiekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 57 ust. 1 pkt 2 

Prawa budowlanego). 

 
10 wyjaśnienia PINB w Leżajsku z 10.07.2020r. 
11 wyjaśnienia PINB w Leżajsku z 10.07.2020r. 
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W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„do sprawy: nr PINB.5120.10.2018, nr PINB.5120.40.2018 do zawiadomienia 

o zakończeniu budowy przedłożone zostały oświadczenia kierownika budowy, gdzie brak jest 

informacji o zgodności z obowiązującymi przepisami z uwagi na przeoczenie. W dzienniku 

budowy kierownik budowy zamieścił wpisy o zgodności z zatwierdzonym projektem 

budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi warunkami technicznymi. 

Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy w ww. sprawach została poinformowana 

o konieczności sporządzania oświadczeń pełnej treści, wynikającego z art. 57 ust.1 pkt 2a 

ustawy prawo budowlane.”12 

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 została przez projektanta 

sprawującego nadzór autorski.  

2. Każdorazowe sprawdzanie czy na rysunkach wchodzących w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego zamieszczone zostały odpowiednie 

informacje o dokonanym odstąpieniu (rysunek i opis). 

3. 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 

 
12 wyjaśnienia PINB w Leżajsku z 10.07.2020r. 
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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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