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ORGANY NADZORU BUDOWLANEGO 

1. Opolski WINB - podstawy prawne działania, 
- działania organu kontrolowanego 
podejmowane w sprawach: samowolnej 
rozbudowy budynku, samowolnej budowy 
fundamentów oraz funkcjonowania 
tartaku w Polskiej Nowej Wsi. 

22.03-02.04.2010 

2. Zachodniopomorski WINB - podstawy prawne działania, 
- sprawy organizacyjne, 
- wykazy, ewidencje i rejestry, 
- procedury i postępowania 
administracyjne w zakresie właściwości 
wojewódzkiego inspektora nadzoru 
budowlanego jako organu pierwszej 
instancji oraz jako organu wyższego 
stopnia w stosunku do powiatowych 
inspektorów nadzoru budowlanego, 

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

- 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 Prawa budowlanego 
w zakresie właściwości podmiotu 
kontrolowanego, 

- działania związane z katastrofami 
budowlanymi, 

- współpraca i współdziałanie z organami 
administracji architektoniczno-
budowlanej 

12-30.04.2010; 
10-14.05.2010 

3. PINB dla m. Bydgoszcz - realizacja zaleceń pokontrolnych 
skierowanych w wyniku kontroli 
problemowej w zakresie wdrożenia 
obowiązków związanych z kontrolą 
okresową obiektów 
wielkopowierzchniowych, 

- realizacja działań zadeklarowanych w 
udzielonej przez powiatowego inspektora 
nadzoru budowlanego odpowiedzi na 
wystąpienie pokontrolne. 

12-16.04.2010 

4. PINB dla m. Kielce - j.w. 19-23.04.2010 

5. PINB w Piasecznie - j.w. 19-23.04.2010 

6. PINB dla m. Szczecin  - j.w. 17-21.05.2010 

7. PINB w Namysłowie - prowadzenie ewidencji decyzji, 
postanowień i zgłoszeń, o których mowa 
w art. 82b ust. 1 pkt 2 Prawa 

17-27.05.2010 
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budowlanego, 
- prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i 
oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych, 

- współpraca z właściwym organem 
administracji architektoniczno-
budowlanej w zakresie wygaśnięcia 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 

ORGANY ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ 

1. Starosta Pabianicki - podstawy prawne działania, 
- sprawdzenie realizacji zaleceń 
pokontrolnych sformułowanych w wyniku 
przeprowadzonej kontroli problemowej z 
jednoczesnym uwzględnieniem 
udzielonej przez jednostkę kontrolowaną 
odpowiedzi. 

15-19.02.2010 

2. Prezydent Miasta Toruń - j.w. 15-19.02.2010 

3. Prezydent Miasta Kalisza - j.w. 15-19.02.2010 

4. Prezydent Miasta Zielona Góra - j.w. 15-19.02.2010 

5. Starosta Krapkowicki - j.w. 22-26.02.2010 

6. Prezydent Miasta Częstochowy - j.w. 22-26.02.2010 

7. Prezydent m. Szczecina - j.w. 8-12.03.2010 

8. Starosta Sandomierski - j.w. 8-12.03.2010 

9. Starosta Namysłowski - podstawy prawne działania, 
- procedury i postępowania 
administracyjne dotyczące przyjmowania 
zgłoszeń budowy lub wykonywania robót 
budowlanych, na których nie jest 
wymagane uzyskanie ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę, 

- rejestry decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- przekazywanie organom nadzoru 
budowlanego kopii ostatecznych decyzji 
o pozwoleniu na budowę wraz z 
zatwierdzonym projektem budowlanym 
oraz zgłoszeń budowy lub wykonywania 
robót budowlanych. 

10-14.05.2010 
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