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ORGANY NADZORU BUDOWLANEGO 

1. Śląski Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego  

- prawne podstawy działania podmiotu 
kontrolowanego,  

- udzielone upoważnienia, 
- organizacja Wojewódzkiego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Katowicach, 

- wykazy, ewidencje i rejestry, 
- procedury i postępowania 
administracyjne we wszystkich obszarach 
będących we właściwości wojewódzkiego 
inspektora nadzoru budowlanego, jako 
organu pierwszej instancji oraz jako 
organu wyższego stopnia w stosunku do 
powiatowych inspektoratów nadzoru 
budowlanego, 

- postępowania egzekucyjne będące we 
właściwości wojewódzkiego inspektora 
nadzoru budowlanego, jako organu 
pierwszej instancji oraz jako organu 
wyższego stopnia w stosunku do 
powiatowych inspektoratów nadzoru 
budowlanego, 

- działania związane z katastrofami 
budowlanymi, 

- współpraca i współdziałanie z organami 
administracji architektoniczno-
budowlanej i organami kontroli 
państwowej, 

- działalność kontrolna wobec organów 
administracji architektoniczno -
budowlanej i nadzoru budowlanego,  

- działalność kontrolna w stosunku do 
obiektów budowlanych wymienionych w 
art. 62 ust. 1 pkt 3 Pb, w stosunku do 
których Śląski Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego jest organem 
właściwym, 

- zażalenia na bezczynność organów I 
instancji oraz rozpatrywanie skarg, 

- czynności procesowe związane z 
postępowaniami przed sądem 
administracyjnym, 

- inicjowanie postępowań w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej, 

- stosowanie sankcji karnych i inicjowanie 
postępowań w zakresie odpowiedzialności 
karnej. 

12.01-06.02.2009 
16-20.02.2009 

2. PINB Miasta Siedlce - działania kontrolowanego organu podjęte 
w celu wyeliminowania nieprawidłowości 
wskazanych w piśmie z dnia 28 czerwca 
2005r. (znak: NB.7341/7/2007), 

- prawidłowość prowadzenia procedur i 
postępowań administracyjnych, pod 
kątem wdrożenia w działaniach 
Inspektoratu zaleceń pokontrolnych. 

4-15.05.2009 
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ORGANY ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ 

1. Prezydent Miasta Toruń - stosowanie urzędowego wzoru 
określonego w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 listopada 2004 r. – 
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie 
na budowę, oświadczenia o 
posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i 
decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. 
U. Nr 242, poz. 2441), 

- wypełnianie wzoru decyzji w części 
dotyczącej oznaczenia adresata 
decyzji, 

- stosowanie instrukcji wypełniania tego 
wzoru w pkt 5 określającym obowiązki 
inwestora związane z przystąpieniem 
do użytkowania oraz zasadność 
formułowania tych obowiązków 
(warunków). 

23-27.03.2009 

2. Starosta Bialski - j.w. 23-27.03.2009 

3. Starosta Pabianicki - j.w. 23-27.03.2009 

4. Starosta Gostyniński - j.w. 23-27.03.2009 

5. Starosta Wysokomazowiecki - j.w. 23-27.03.2009 

6. Prezydent Miasta Kalisza - j.w. 30.03-03.04.2009 

7. Starosta Powiatu Iławskiego - j.w. 30.03-03.04.2009 

8. Starosta Krapkowicki - j.w. 06-10.04.2009 

9. Starosta Dębicki - j.w. 04-08.05.2009 

10. Prezydent Miasta Częstochowy  - j.w. 04-08.05.2009 

11. Prezydent Miasta Zielona Góra - j.w. 04-08.05.2009 

12. Starosta Pucki - j.w. 11-15.05.2009 

13. Starosta Myślenicki - j.w. 11-15.05.2009 

14. Starosta Sandomierski - j.w. 11-15.05.2009 
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15. Prezydent m. Wrocławia - j.w. 25-29.05.2009 

16. Prezydent m. Szczecina - j.w. 01-05.06.2009 

17. Wojewoda Zachodniopomorski - podstawy prawne działania (statut, 
regulaminy, upoważnienia), 

- struktura organizacyjna, 
- dzienniki, rejestry, spisy, 
- procedury i postępowania 
administracyjne prowadzone w I 
instancji oraz jako organ wyższego 
stopnia w stosunku do starostów, 

- postępowania egzekucyjne w odniesieniu 
do obiektów wymienionych w art. 29 ust. 
1 pkt 12 Prawa budowlanego, 

- otrzymywanie rejestrów wniosków i 
decyzji o pozwoleniu na budowę, 

- nakładanie kar, o których mowa w art. 
35 ust. 6 Prawa budowlanego, 

- współpraca i współdziałanie z organami 
nadzoru budowlanego, 

- działalność kontrolna terenowych 
organów wykonujących zadania z 
zakresu wynikającego z przepisów Prawa 
budowlanego, 

- kontrola wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w 
tym inicjowanie postępowań w sprawie 
odpowiedzialność zawodowej i karnej, 

- rozpatrywanie zażaleń na bezczynność 
organów I instancji oraz rozpatrywanie 
skarg, 

- czynności procesowe związane z 
postępowaniami przed sądem 
administracyjnym. 

18.05-05.06.2009 
15-26.06.2009 

18. Prezydent m. st. Warszawy - terminowość załatwiania spraw 
wszczętych z wniosku BARC Warszawa 
S. A. z dnia 21 czerwca 2006 r. o 
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

15-19.06.2009 

19. Wojewoda Mazowiecki - terminowość załatwiania spraw 
wszczętych z wniosku BARC Warszawa 
S. A. z dnia 21 czerwca 2006 r. o 
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

- nakładanie kar w trybie art. 35 ust. 6 
Prawa budowlanego 

15-19.06.2009 
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