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IK.7731.3.2020 

Pan Wojciech Rawski  

Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego Miasta Tarnobrzeg 

ul. Kościuszki 30  

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 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 2020r. poz. 224), w dniach od 7 do 21 września 2020r. zespół kontrolerów w składzie: 

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

kierownik zespołu kontrolerów, 

2. Grzegorz Adwent – ekspert nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli 

WINB, członek zespołu kontrolerów, 

przeprowadził kontrolę problemową Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

Miasta Tarnobrzeg z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg, zwanego dalej PINB 

Miasta Tarnobrzega. 

Kontrolą objęto działania PINB Miasta Tarnobrzeg 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 okresie objętym kontrolą funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

Miasta Tarnobrzeg (do dnia 18 czerwca 2019r.) pełnił Pan Józef Brudz. Od dnia 18 czerwca 
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2019r.  osobą odpowiedzialną jest Pan Wojciech Rawski, który pełni funkcję kierownika 

jednostki kontrolowanej. Do dnia 18.03.2020r. pełnił obowiązki Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg, z dniem 18.03.2020r. został powołany przez 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego Miasta Tarnobrzeg.  

I. Ocena ogólna. 

Pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości ocenia się 

działalność PINB Miasta Tarnobrzeg 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 Miasta Tarnobrzeg rejestrowane były 

w teczkach oznaczonych: 

• PINB.5130.2018 Zawiadomienia o zakończeniu budowy, 

• PINB.5130.2019 Zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

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

było 288 spraw, w tym 134 sprawy w 2018r. i 154 spraw w 2019r.  

Sprawdzeniu poddano co 5 sprawę z każdego rejestru tj. 1, 5,10,15 .itd. 

W trakcie kontroli wybrano 58 spraw zgodnie z przyjętym kluczem, co stanowi 20,13% 

ogólnej liczby spraw z tego okresu. 

Sprawdzono sprawy: 

PINB.5130.1.2018, PINB.5130.5.2018, PINB.5130.10.2018, PINB.5130.15.2018, 

PINB.5130.20.2018, PINB.5130.25.2018, PINB.5130.30.2018, PINB.5130.35.2018, 

PINB.5130.40.2018, PINB.5130.45.2018, PINB.5130.50.2018, PINB.5130.55.2018, 

PINB.5130.60.2018, PINB.5130.65.2018, PINB.5130.70.2018, PINB.5130.75.2018, 

PINB.5130.80.2018, PINB.5130.85.2018, PINB.5130.90.2018, PINB.5130.95.2018 

PINB.5130.100.2018, PINB.5130.105.2018, PINB.5130.110.2018, PINB.5130.115.2018 

PINB.5130.120.2018, PINB.5130.125.2018, PINB.5130.130.2018, PINB.5130.1.2019, 

PINB.5130.5.2019, PINB.5130.10.2019, PINB.5130.15.2019 PINB.5130.20.2019, 

PINB.5130.25.2019, PINB.5130.30.2019, PINB.5130.35.2019 PINB.5130.40.2019, 

PINB.5130.45.2019, PINB.5130.50.2019, PINB.5130.55.2019 PINB.5130.60.2019, 

PINB.5130.65.2019, PINB.5130.70.2019, PINB.5130.75.2019 PINB.5130.80.2019, 
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PINB.5130.85.2019, PINB.5130.90.2019, PINB.5130.95.2019 PINB.5130.100.2019, 

PINB.5130.105.2019, PINB.5130.110.2019, PINB.5130.115.2019 PINB.5130.120.2019, 

PINB.5130.125.2019, PINB.5130.130.2019, PINB.5130.135.2019 PINB.5130.140.2019, 

PINB.5130.145.2019, PINB.5130.150.2019. 

Kryterium kontroli (wykazane odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego 

lub innych warunków pozwolenia na budowę) spełniło 3 sprawy. 

(Dotyczy spraw: PINB.5130.35.2018, PINB.5130.45.2018, PINB.5130.55.2018.) 

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. 

We wszystkich skontrolowanych sprawach, w których wykazane zostały zmiany 

w stosunku do projektu budowlanego, kwalifikacji tych zmian dokonał projektant sprawujący 

nadzór autorski. 
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2. Pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień ocenia się sprawdzanie przez PINB 

dołączanie do zawiadomienia o zakończeniu budowy kopii rysunków 

z naniesionymi zmianami wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 

budowlanego. 

Akta sprawy PINB.5130.35.2018, w której inwestor w zawiadomieniu o zakończeniu 

budowy wskazał wprowadzenie zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego, nie 

zawierały kopii rysunków z naniesionymi zmianami wchodzących w skład zatwierdzonego 

projektu budowlanego. 

W stosunku do powyższego kontrolowany wyjaśnił: 

 „Wypisana przez inwestora w zawiadomieniu o zakończeniu budowy zmiana 

wprowadzona w czasie realizacji obiektu dot. zmiany lokalizacji budynku gospodarczego 

i dotycząca do projektowania wiaty od strony północno-zachodniej wykonana została na 

podstawie decyzji zmieniającej z dnia (anonimizacja) r. znak: (anonimizacja) i nie powinna 

być wyszczególniona przez inwestora w w/w zawiadomieniu, gdyż nie została wykonana w 

trakcie realizacji. (doł. kserokopię decyzji)”1 

Z akt sprawy PINB.5130.45.2018 nie wynikało w jaki sposób organ dokonał oceny 

prawidłowości kwalifikacji zmian naniesionych na dołączonych do zawiadomienia 

o zakończeniu budowy kopiach rysunków. Dołączone do zawiadomienia rysunki ze zmianami 

są nieczytelne. 

W stosunku do powyższego kontrolowany wyjaśnił: 

„Oceny prawidłowości kwalifikacji zmian naniesionych na kserokopiach rysunków 

załączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy organ dokonał na podstawie 

oryginałów rysunków które były czytelne. Następnie do zawiadomienia o zakończeniu 

budowy zostały dołączone kserokopie tych rysunków potwierdzone za zgodności 

z oryginałem, a oryginały oddane inwestorowi. W związku z powyższym wystąpiono do 

inwestora o przedłożenie oryginałów, załączone do wglądu.”2 

 
1 Wyjaśnienia PINB dla Miasta Tarnobrzega z 01.10.2020r. (wpływ do WINB) 
2 Wyjaśnienia PINB dla Miasta Tarnobrzega z 01.10.2020r. (wpływ do WINB) 
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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 sprawie PINB.5130.55.2018 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. 

Kontrolowany w odpowiedzi na zadane pytania przesłał kopie rysunków na których 

została zamieszczona kwalifikacja zmian wraz z rysunkiem i opisem wprowadzonych zmian. 

Przesłane kopie rysunków są inne, niż te dołączone do akt sprawy PINB.5130.55.2018.  

W powyższej sprawie kontrolowany złożył wyjaśnienia:  

„Na załączonych kopiach rysunków naniesione zostały zmiany przez projektanta ale 

w związku z tym że jest to kserokopia czarnobiała, zmiana nie jest widoczna. Dołączono 

oryginał rysunków zamiennych wraz z czytelnymi zmianami.”3 

4. Pozytywnie pomimo stwierdzonych 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. 

W sprawie PINB.5130.35.2018 do zawiadomienia o zakończeniu budowy nie zostało 

dołączone oświadczenie 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). Do zawiadomienia o zakończeniu budowy została 

dołączona kopia strony z dziennika budowy „stwierdzenie zdatności obiektu do 

użytkowania”. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„W kwestii oświadczenia kierownika budowy informuję iż dołączone do zawiadomienia 

oświadczenie kierownika kserokopią oświadczenia kierownika wyrwaną z dziennika budowy, 

a druk ten nie zawiera informacji o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. 

Taka forma przyjęcia była związana z nieobecnością kierownika budowy na czas składania 

 
3 Wyjaśnienia PINB dla Miasta Tarnobrzega z 01.10.2020r. (wpływ do WINB) 
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zawiadomienia. Powyższe zostało uzupełnione po wezwaniu kierownika budowy do tut. 

Inspektoratu i wypisaniu właściwego oświadczenia. (kserokopia)”4 

W sprawie PINB.5130.45.2018 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: 

„Projektant sprawujący nadzór autorski nad projektem budowlanym podpisał się na 

rysunku zamiennym i potwierdził dokonane zmiany jako nieistotne. Uzupełniono podpis 

i pieczątkę projektanta sprawującego nadzór autorski na oświadczeniu kierownika budowy 

o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami.”5 

Zalecenia pokontrolne 

Wobec dokonanych ustaleń i sformułowanych ocen, w celu usunięcia stwierdzonych 

uchybień zaleca się: 

1. Każdorazowe sprawdzanie kompletności złożonego zawiadomienia 

o zakończeniu budowy, w szczególności w zakresie dołączania oświadczenia 

kierownika budowy oraz 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. 

2. Każdorazowe sprawdzanie czy do zawiadomienia o zakończeniu budowy 

dołączone zostały kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego 

projektu budowlanego.  

 
4 Wyjaśnienia PINB dla Miasta Tarnobrzega z 01.10.2020r. (wpływ do WINB) 
5 Wyjaśnienia PINB dla Miasta Tarnobrzega z 01.10.2020r. (wpływ do WINB) 
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3. Każdorazowe sprawdzanie czy na rysunkach wchodzących w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego zamieszczone zostały odpowiednie 

informacje o dokonanym odstąpieniu (rysunek i opis). 

Ponadto zwracam uwagę na konieczność dokonywania przez organ analizy złożonych 

dokumentów dołączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy, w zakresie 

dokonywania w trakcie realizacji robót zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę.  

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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