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ORGANY NADZORU BUDOWLANEGO 

1. PINB w Gryficach - podstawy prawne działania, 
- sprawdzenie realizacji zaleceń 

pokontrolnych w obszarach: samowoli 
budowlanych, kontroli obowiązkowych 
oraz egzekucji w administracji, 

- sprawdzenie realizacji działań 
zadeklarowanych w udzielonych przez 
PINB odpowiedziach na zalecenia 
pokontrolne. 

31.01–11.02.2011 

2. PINB w śaganiu - jw. 31.01–11.02.2011 

3. PINB w Gostyninie - jw. 31.01–11.02.2011 

4. PINB w Łęczycy - jw. 31.01–11.02.2011 

5. Podlaski WINB - prowadzenie postępowań 
administracyjnych w odniesieniu do 
obiektów budowlanych lub ich części 
będących w budowie albo wybudowanych 
bez wymaganego pozwolenia na budowę, 

- prowadzenie postępowań 
administracyjnych w odniesieniu do 
obiektów budowlanych lub ich części 
będących w budowie albo wybudowanych 
bez wymaganego zgłoszenia bądź 
pomimo wniesienia sprzeciwu przez 
organ administracji architektoniczno-
budowlanej, 

- prawidłowość  zastosowania trybu 
określonego w art. 50 oraz art. 51 Prawa 
budowlanego 

28.02–11.03.2011 

6. Warmińsko-Mazurski WINB - jw. 28.02–11.03.2011 

7. Dolnośląski WINB - jw. 7–18.03.2011 

8. Wielkopolski WINB - jw. 11-21.04.2011 

9. PINB w Kartuzach - dane formalno-organizacyjne (powołanie, 
upowaŜnienia, struktura zatrudnienia, 

- działalność kontrolna nadzoru 
budowlanego w zakresie utrzymania 
obiektów budowlanych, postępowania 
administracyjne w obszarze utrzymania 
obiektów budowlanych, 

- sankcje karne za niedopełnianie 
ustawowych obowiązków, 

- realizacja ustawowych obowiązków przez 
właścicieli lub zarządców wielorodzinnych 
mieszkalnych budynków socjalnych w 
zakresie ich utrzymania i uŜytkowania. 

28.03-8.04.2011 

10. PINB w SkarŜysku-Kamiennej - jw. 28.03-8.04.2011 

11. PINB w Puławach - jw. 28.03-8.04.2011 

12. PINB w Wąbrzeźnie - jw. 9-20.05.2011 

13. PINB w Świdnicy - jw. 9-20.05.2011 

14. PINB w Legionowie - jw. 16-27.05.2011 
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15. Pomorski WINB - prowadzenie postępowań 
administracyjnych w odniesieniu do 
obiektów budowlanych lub ich części 
będących w budowie albo wybudowanych 
bez wymaganego pozwolenia na budowę, 

- prowadzenie postępowań 
administracyjnych w odniesieniu do 
obiektów budowlanych lub ich części 
będących w budowie albo wybudowanych 
bez wymaganego zgłoszenia bądź 
pomimo wniesienia sprzeciwu przez 
organ administracji architektoniczno-
budowlanej, 

- prawidłowość  zastosowania trybu 
określonego w art. 50 oraz art. 51 Prawa 
budowlanego 

30.05-10.06.2011 

16. Kujawsko-Pomorski WINB - jw. 30.05-10.06.2011 

ORGANY ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ 

1. Wojewoda Pomorski - podstawy prawne działania (statut, 
regulaminy, upowaŜnienia), 

- struktura organizacyjna, 
- ewidencje, rejestry, 
- procedury i postępowania 

administracyjne prowadzone w I 
instancji oraz jako organ wyŜszego 
stopnia w stosunku do 
starostów/prezydentów miast na 
prawach powiatu, 

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

- otrzymywanie i przekazywanie 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, w tym działalność 
kontrolna terenowych organów 
realizujących zadania z zakresu 
wynikającego z przepisów Prawa 
budowlanego, 

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

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

- terminowość przekazywania akt do sądu 
administracyjnego. 

30.05.-16.06.2011 
27.06.-8.07.2011 

 
 
Wytworzone przez:  Iwona Świderska 
Zatwierdzone przez:  Robert Dziwiński 
 


