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ORGANY NADZORU BUDOWLANEGO 

1. PINB w Augustowie 

 prawidłowość podejmowania działań  
w sprawie obiektów na nieruchomości  
w Augustowie 

 inspekcja w terenie 

od 29 sierpnia  
do 2 września 

2. PINB w Olsztynie 

 prawidłowość podejmowania działań  
w sprawie obiektów na nieruchomości  
w Lekitach 

 inspekcja w terenie 

od 26 do 27 
października 

3. Lubelski WINB 
 planowanie, realizacja i skuteczność 

kontroli wyrobów budowlanych 
od 21 do 25 listopada 

4. Kujawsko-Pomorski WINB  
 planowanie, realizacja i skuteczność kontroli 

wyrobów budowlanych 
od 5 do 9 grudnia 

5. Podlaski WINB 
 planowanie, realizacja i skuteczność kontroli 

wyrobów budowlanych 
od 12 do 16 grudnia 

6. PINB dla m. stołecznego Warszawy 

 prawidłowość podejmowania działań  
w sprawie wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych i obiektu kontenerowego 
przeznaczonego na prowadzenie 
działalności hotelowej w Warszawie 

 inspekcja w terenie 

od 12 do 16 grudnia 

ORGANY ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ 

1.  Prezydent m. Krakowa 

 działania podejmowane w obszarze 

udzielania zgody na odstępstwo  

od przepisów techniczno-budowlanych 

od 18 do 22 lipca 

2.  Prezydent m. Białystok 

 terminowość wydawania decyzji  

o pozwoleniu na budowę oraz rzetelność 

wprowadzania danych do rejestrów  

od 22 do 26 sierpnia 

3.  
 

Starosta Oławski 

 terminowość wydawania decyzji  

o pozwoleniu na budowę oraz rzetelność 

wprowadzania danych do rejestrów 

od 22 do 26 sierpnia 

4.  Prezydent m. Bydgoszcz 

 terminowość wydawania decyzji  

o pozwoleniu na budowę oraz rzetelność 

wprowadzania danych do rejestrów 

od 22 do 26 sierpnia 

5.  Starosta Ciechanowski 

 terminowość wydawania decyzji  

o pozwoleniu na budowę oraz rzetelność 

wprowadzania danych do rejestrów 

od 29 sierpnia  
do 2 września 

6.  Starosta Białogardzki 

 terminowość wydawania decyzji  

o pozwoleniu na budowę oraz rzetelność 

wprowadzania danych do rejestrów 

od 29 sierpnia  
do 2 września 

7.  Prezydent m. Poznania 

 terminowość wydawania decyzji  

o pozwoleniu na budowę oraz rzetelność 

wprowadzania danych do rejestrów 

od 29 sierpnia  
do 2 września 

8.  Wojewoda Lubelski 

 wykonywanie zadań wynikających z ustawy 

Prawo budowlane 

 inspekcje w terenie 

od 26 września  
do 21 października 
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9.  Starosta Oświęcimski 

 terminowość wydawania decyzji  

o pozwoleniu na budowę oraz rzetelność 

wprowadzania danych do rejestrów 

od 17 do 21 
października 

10.  Starosta Żywiecki 

 terminowość wydawania decyzji  

o pozwoleniu na budowę oraz rzetelność 

wprowadzania danych do rejestrów 

od 17 do 21 
października 

11.  Starosta Chełmiński 

 terminowość wydawania decyzji  

o pozwoleniu na budowę oraz rzetelność 

wprowadzania danych do rejestrów 

od 24 do 28 
października 

12.  Starosta Kartuski 

 terminowość wydawania decyzji  

o pozwoleniu na budowę oraz rzetelność 

wprowadzania danych do rejestrów 

od 24 do 28 
października 

13.  
Prezydent m.st. Warszawy  
Urząd Dzielnicy Ursus 

 terminowość wydawania decyzji  

o pozwoleniu na budowę oraz rzetelność 

wprowadzania danych do rejestrów 

od 21 do 25 listopada 

14.  Wojewoda Śląski 

 sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń  

pokontrolnych dotyczących prowadzenia 

rejestrów wniosków i decyzji o pozwolenie 

na budowę 

od 21 listopada  
do 2 grudnia  

15.  Wojewoda Opolski 

 wykonywanie zadań wynikających z ustawy 

Prawo budowlane 

 inspekcje w terenie 

od 14 do 25 listopada 
oraz od 5 do 16 grudnia 

16.  Starosta Pabianicki 

 terminowość wydawania decyzji  

o pozwoleniu na budowę oraz rzetelność 

wprowadzania danych do rejestrów 

od 12 do 16 grudnia 

 

Wytworzone przez:   Iwona Świderska 

Zatwierdzone przez:   Jacek Szer 

   


