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ORGANY NADZORU BUDOWLANEGO 

1. Lubelski WINB − sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń 
pokontrolnych w obszarze utrzymania 
obiektów wielkopowierzchniowych 

− inspekcje w terenie 

3-14.08.2015 

2. PINB w Siedlcach − realizacja ustawowych zadań związanych 
z oddawaniem obiektów budowlanych do 
użytku oraz ze sprawą samowolnych 
robót budowlanych 

− inspekcje w terenie 

31.08-11.09.2015 

3. Dolnośląski WINB − realizacja ustawowych zadań 
wykonywanych jako organ nadzoru 
budowlanego 

− inspekcje w terenie 

28.09-9.10.2015 
19-30.10.2015 

4. PINB w Lipsku − sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń 
pokontrolnych w obszarach: samowoli 
budowlanych oraz egzekucji 
w administracji 

− inspekcje w terenie 

16-27.11.2015 

5. PINB w Wołowie − realizacja ustawowych zadań 
wykonywanych jako organ nadzoru 
budowlanego w zakresie samowoli 
budowlanych i pozwoleń na użytkowanie 

16-27.11.2015 

6. Wielkopolski WINB − planowanie, realizacja i skuteczność 
kontroli wyrobów budowlanych 

23-27.11.2015 

7. Warmińsko-Mazurski WINB  − jw. 14-19.12.2015 

ORGANY ADMINISTRACJI ARCHITEKTONOCZNO-BUDOWLANEJ 

1. Starosta Lubański − egzekwowanie obowiązku rozbiórki lub 
przeniesienia w inne miejsce 
tymczasowych obiektów budowlanych 
wybudowanych na podstawie skutecznie 
dokonanego zgłoszenia, przed upływem 
120 dni od dnia rozpoczęcia budowy 
określonego w zgłoszeniu 

− inspekcje w terenie 

3-7.08.2015 

2. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza − prawidłowość stosowania przepisów 
dotyczących działania strony przez 
pełnomocnika 

10-14.08.2015 

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski − realizacja ustawowych zadań 
wykonywanych jako organ administracji 
architektoniczno-budowlanej 

17.08-18.09.2015 

4. Starosta Średzki − egzekwowanie obowiązku rozbiórki lub 
przeniesienia w inne miejsce 
tymczasowych obiektów budowlanych 
wybudowanych na podstawie skutecznie 
dokonanego zgłoszenia, przed upływem 
120 dni od dnia rozpoczęcia budowy 
określonego w zgłoszeniu 

− inspekcje w terenie 

24-28.08.2015 

5. Wojewoda Podkarpacki − prawidłowość stosowania przepisów 
dotyczących działania strony przez 

24-28.08.2015 
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pełnomocnika 

6. Starosta Siemiatycki − jw. 7-11.09.2015 

7. Starosta Radomszczański − jw. 7-11.09.2015 

8. Wojewoda Wielkopolski − jw. 28.09-2.10.2015 

9. Starosta Wrocławski − jw. 12-16.10.2015 

10. Starosta Włodawski − jw. 12-16.10.2015 

11. Wojewoda Kujawsko-Pomorski − jw. 19-23.10.2015 

12. Starosta Wołowski − realizacja ustawowych zadań 
wykonywanych jako organ administracji 
architektoniczno-budowlanej w zakresie 
pozwoleń na budowę 

16-27.11.2015  
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