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1.  PINB w Wołominie 

− sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych 
oraz ustalenie stopnia realizacji działań 
zadeklarowanych w udzielonej odpowiedzi na 
zalecenia pokontrolne 

DIK.42.1.2019 

8 kwietnia 2019 –  
17 maja 2019 oraz  
16 grudnia 2019 –  
20 grudnia 2019 

2.  
PINB dla m.st. 

Warszawy 
− prawidłowość podejmowania działań  

w indywidualnej sprawie  
DIK.42.2.2020 15-19 czerwca 2020 

3.  
PINB dla miasta na 
prawach powiatu w 

Gdańsku 

− prawidłowość podejmowania działań  
w sprawie indywidualnej  

DIK.42.3.2020 14-17 września 2020 

4.  Opolski WINB 

− prawidłowość podejmowania działań  
w sprawach: obiektów budowlanych, lub ich 
części, będących w budowie albo 
wybudowanych bez wymaganego pozwolenia 
na budowę albo zgłoszenia bądź pomimo 
wniesienia sprzeciwu, robót budowlanych 
innych niż budowa, wykonywanych bez 
wymaganego pozwolenia na budowę albo 
zgłoszenia, istotnego odstąpienia od 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub 
innych warunków pozwolenia na budowę, 
podejmowanych na podstawie przepisów  
o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. 

DIK.42.5.2020 
14 września 2020 –  
2 października 2020  

5.  Starosta Nakielski 

− terminowość wydawania decyzji o pozwoleniu 
na budowę oraz rzetelność wprowadzania 
danych do rejestru wniosków i decyzji  
o pozwoleniu na budowę oraz rejestru 
zgłoszeń budowy 

DIK.50.4.2020 2-20 listopada 2020 

6.  Wojewoda Świętokrzyski 

− rzetelność  wprowadzania danych do rejestru 
RWDZ oraz sprawowanie funkcji nadzoru  
i kontroli nad danymi wprowadzanymi do 
RWDZ przez organy stopnia powiatowego 

DIK.50.5.2020 5-16 października 2020 

7.  Starosta Sulęciński 

− terminowość wydawania decyzji o pozwoleniu 
na budowę oraz rzetelność wprowadzania 
danych do rejestru wniosków i decyzji o 
pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń 
budowy 

DIK.50.6.2020 
16 listopad 2020 – 4 

grudnia 2020 

8.  
Prezydent m.st. 

Warszawy – Dzielnica 
Bemowo 

− terminowość wydawania decyzji o pozwoleniu 
na budowę oraz rzetelność wprowadzania 
danych do rejestru wniosków i decyzji o 
pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń 
budowy 

DIK.50.7.2020 
16 listopada – 4 grudnia 

2020 

9.  
Wojewoda Kujawsko-

Pomorski 

− rzetelność  wprowadzania danych do rejestru 
RWDZ oraz sprawowanie funkcji nadzoru  
i kontroli nad danymi wprowadzanymi do 
RWDZ przez organy stopnia powiatowego 

DIK.50.8.2020 
30 listopada – 18 grudnia 

2020 

10.  Wojewoda Dolnośląski 

− sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych 
oraz ustalenie stopnia realizacji działań 
zadeklarowanych w udzielonej odpowiedzi na 
zalecenia pokontrolne 

DIK.50.1.2021 22 lutego - 5 marca 
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11.  Dolnośląski WINB 

− sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych 
oraz ustalenie stopnia realizacji działań 
zadeklarowanych w udzielonej odpowiedzi na 
zalecenia pokontrolne 

DIK.42.1.2021 22 lutego – 12 marca 
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