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2. Ogólny zak³- kUl.troIl

2.1. Organizacja pracy w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.

2.2. Przestrzeganie procedur nakazanych przepisami prawa budowlanego i kodeksu
postêpowania administracyjnego. a tak¿e ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji.

2.3. Kontro³a nie obejnuje: spraw kadrowych zwi¹z"ych z zatn.Kinien"tem praCCM'ni{6w,
planowania i realizacji bud¿etu inspektoratu, pobierania op³aty skarbowej zgodnie z
przepisami o op³acie skarbowej, rozstrzygnitæ merytorycznyd1 podejmowanych przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru BLKtCMtanego jako organu pierwszej I1stancji.

3. Szczegó³owy zakres kontroli

3.1. Sprawy organizacyjne

. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

. Siedziba w Oleœnicy przy ul. S³owack³.go 10

In~cj8 o pov.i8c". powierzchnia powiatu. Ludnoœæ powiatu. gêstoœæ zaludnienia

.

. wykaz gmin
. gmina miejska Ole³nica
. gmina wiejska o³eitMca
. gmina wiejska Bierutów
. gmina wiejska Dobroszyce
. gmina wiejska Dziadowa Kk)da
. gmina wiejska Mitdz)4bórz
. gmina miejsko - wiejska Syców
. gmina miejsko - wiejska Twardog6ra

regulamin o.rganizacyjny.

Uchwa³¹ Zarz¹du Powiatu OIe³nk*-. nr 50/99 z dnia 09.09.1999 r. uchwalono
Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budow³anego w Oleœnicy I

który wszed³ w ¿ycie z dniem podjêcia. (za³. Nr 1),

. kI5.-vw..lk j8dn³-tk³

Funkcjê Powiatowego I~~j(:... Nadzoru BLdow&anego w Oleœnicy pe³ni od dnia
01.11.2001 r. Pan Andrzej KOf~iec p~³any na to atanCMi8ko przez Sta~
Oleœnickiego w dniu 19.10.2001 r. (za³. Nr 2).

w O³-nicy

1050 km2
ok 105 tys. osób
<* 1 00 osób1<m 2



Pan Andrzej Komarzyniec pos88da wykaztak:enie wyDze. jest intynierem
budownictwa l¹dowego w specjalnoœci budownidwa miejskiego i przemysk)wego oraz
mag³itrem intynierem organizacji produkcji w zakresie organizacji w przemyœle
budowtanym. Pooadto Pan Andrzej Komarzyniec ukoñczy³ StLKikJm Podyplomowe
.mikrok~utery w zarz¹dzaniu8. Powiata.y Inspektor Nadzoru BlMkMtanego posiada
przygotowanie z8wOO~ up<Matniaj¹ce do kierowania ~Tri budowlanymi na
budowie obiektów budowlanych z wyj¹tkiem robót obejmuj¹cych akomp³ikowane instalacje
i urz¹dzenia sanitarne oraz instalacje i urz¹dzenia elektryczne. (za³. Nr 3).

. upowainienia do podpisywania dokumentów wych~cych z inspektoratu

Upa.va¿nionym do podpis~ia dokurrentów wyd³Qdz¹cych z inspektoratu jest
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oleœnicy - Pan Andrzej Komarzyniec.
Ponadto Pani Barbara Kosmata (ksiêgowa - archiwista) jest upowa¿niona do
podpisywania dok~entacji finanSOM> k8jêgowej.

sk³ad osobowy.

w PCM'i8towyYn Iralpektoraciecztery osoby. (za³. Nr4): Nadzoru Budowl8nego w Oleinicy pracuj¹ obecnie

AOOrzej K00'³8rzyniec - wyksztak:enie wy¿sze
- Powiatowy Inspe³(³or Nadzoru Budowlanego

- wykszt~ie wy¿sze (a~ itekt)

. uprawnienia budowlane

Wœród pracowni(ów inspektoratu. uprawnienia potwierdzaj¹ce przygotowanie
zawodowe upowa¿niaj¹ce do pe³nienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie posiada jedynie Pan Andrzej Komarzyniec - Powiatowy Inspektor Nadzoru

~nego

. Ir8Wkcja an.-8IYJM I ..~-~..

Zarz¹dzeniem nr 1/2007 z dnia 15.02.2007 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budow³anego w Oleœnicy wprowadzono do u¿ytku instruk~ kancelaryjn¹. instrukcjê
archiwaln¹, bêd¹ce zai¹cznikami powytszego zarz¹dzenia. Wyszczególnione wy¿ej
instrukcje wesz³y w ¿ycie w dniu 01.05.2007 r.t po zatwierdzeniu dl paez Archiwum
Pañstwowe. (za³. Nr 5)

w ,..,-~ ~~ ~~ -,. -- -³o6 8tl ~ .r .. 29 =--- 1991 ,.. o .xS:-.MM; 8.,d
tMO6oti,d (Dz. u: z 1tKJ2,.. Nr /01. paz-9l.-.)

(technik ekonomista)- wyksztak:enieœrednie

- wykszt8k:enie wy¿sze (prawnik)

A",,~ ~



. przechowywanie dokumentów PINB, archiwum zak³adowe

PowiBkMy Ir-.pektor Nadzoru &.dov ~ w Ole6nicy dysponuje oecmnym,
obszernym, wypO88tonym w metalowe rega³y, pomieszczeniem - archiwum, w którym
przecl'K»WYwana jest dokllnentacja inspektoratu. Dokl.menty te uporz¹dkowane s¹
poeZCZególnymi latami i gminami, zgodnie ze spisem zd8M:zO - odbiorczym, to jest ka¿da

Inwestycja wpisywana jest do spisu zdawczo odbk>rczego z kolejnym numerem.
(za³. Nr 6)

Ponadto w pomiesz~-zen~ i1Spektoratu, przed~ywane s¹ dokumenty
dotycz¹ce spraw aktualnie prowadzonych.

. Wykaz d8Cyzjll postanowieñ wydanych przu PlMB w ok,.. od .tycznla 2004 r.
do 31.10.2007 r.

W okresie od 1 stycznia 2004 do 31 paŸdziernika 2007 r. Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Oleœnicy wyda³ 843 decyzje. w tym:

w rt*u 2004 - 247 decyzji
w roku 2005 - 219 decyzji
w ~u 2006 - 224 decyzje
w okresie od 01.01.2007 r. do 31.10.2007 r. -153 decyzje

W rejestrze decyzji widniej¹ nastêpuj¹~ rubryki:

1. liczba porz¹dkowa - numer decyzji
2. data pisma
3. numer pisma
4. dla kogo
5. treŒÆ otrzymanego pisma
6. data wydania decyzji
7 . m.ner sprawy
8. do kogo
9. treœæ wydanej decyZji
10. uwagi. tenniny

W okresie od 01.01.2004 r. do 31.10.2007 r. P1NB w Oleœnicy wyda³ 391
postanowieñ, w tym:

w roku 2004 - 119 posta~ieñ
w roku 2005 - 103 postanowienia
w roku 2006 - 113 postanowieñ
w okresie od 01.01.2007 r. do 31.10.2007 r. - 56 postanowieñ

W rejestrze postanowieñ widniej¹ nastêpuj¹ce rubryki:

1.
2.
3.
4.
S.

liczba porz¹dkowa.
data pisma.
nr pisma.
_00 kogo-

treœæ otrzymanego pisma,



data wydan... postanowienia,
nr sprawy,
.do kogo",
treœæ postanowienia,
uwagi

6.
7.
8.
9.
10.

. ~~i I"~j , u ...~ ~ w ~nIc,

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego prowadzone s¹ nastêpuj¹ce rejestry:

- ewidencja obiektów budCM'³anyd\ rozpoczynanych i oddawanych do u¿ytkowania,
- ewidencja obiektów budowtanych, ruroci¹gów, przewodów, linii i sieci rozpoczynanych i

oddawanych do u¿ytkowania,
- inspekcje blMi(,N i kontrole doratne (400)
- samowole budowtane i utytkowe (401)
- katastrofy budowlane (402)
- utrzymanie obiektów btldowlMyci1 (403)
- odstêpstwa od projektu (404)
- pozwolenia na wznowienie (405)
- odpowiedzia ³no³æ zawodowa (~ )
- zawiadomienia o zamierzonym ³8nrinie rozp~ci. robót bt.dowIanyd1 (413)
- zawiadomienia o ~koñczeniu budowy, wniOlki o pozwolenie na utytkowanie,

potwierdzenia zakoñczenia budowy i decyzje o pozwoleniu na u¿ytkowanie (414)
- rejestr wydawanych dzienn~6w (4213)
- zmiana kierownika budowy (4215)
~

Prowadzenie ewidencji decyzji
architektoniczno - budowlanej

.

W Powiat~ Inspektoracie Nadzoru Budowlanego prowadzony
rejestr decyzji wydanych przez miejscow¹ administracjê architektoniczno
W rejestrze tym widniej¹ nastêpuj¹ce rubryki:

1. Lp..
2. rodzaj obie³rtu, adres,
3. nazwa lub nazwisko in\WStora. adres.
4. nr i data decyzji.
5. organ wydaj¹cy decyzjê.
6. nr PI NB. data wp³ywu
7. data uprawomoa-³'tia Sit (jecyzjr.
8. data rozpoczêcia budowy.
9. nr PINB i data zgk)szenia rozpOCZfCia robót,
10. data zakoñczenia budowy,
11. uwagi.
12. nr identyfikacyjny,

administracjiotrzymywanychI dokumentów z

jest osobny
budowlan¹.



. prowadzenie reJ-tru skarg I

Zgodnie z zatwierdzon¹ instrukcj¹ kaf'M:e³aryjn¹, w PowtatCM'Y'" lnapekto~
Nadzoru BlKioYA8nego w Oleœnicy prowadzony jest rejestr skarg i wniosków, w którym do
chwili obecnej nie widnieje ¿adna skarga. W rejestrze tym widniej¹ nastêpuj¹ce rubryki
(za³. Nr 7):

1. ticzba pO³z¹dkCM'a.
2. nazwa, 'mit i Nazwisko, Adres, od kogo wp³y"'" skarga lub wn~,
3. czego dotyczy skarga lub wniosek,
4. data skargi, wniosku,
5. data wp³ywu do PINB
6. nr sprawy której dotyczy skarga i wniosek,
7. uwagi,

. kai-³ka kontroli awnttl'znych

Powiatowy Inspektor8³ Nadzoru BOOowIaI'.ego w O³eŒlW;y posiada k~ê kontroli
zewnêtrznych. W ksi¹¿ce tej oprócz przedstawicieli OWINB prowadz¹cych niniejsz¹
kontrolê widnieje wpis Inspektora Kontroli Zak³adu Ubezpieczeñ SpoMcznych - Pani Marty
Kosaraby - Wobazyn.

nspektoratu w oparciu o przapiay Prawa budowlanego.plany kontroli II
(Za³, Nr 8)

.

Plany kontrolt Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Bud~nego w Oleœn~
prCM8dzone s¹ w fonnie kalendarza w systemie tygodniowym (plan ustalany jest z
tygodniowym wyprzedzeniem).

postêpowanie mandatowe - upowainienia do nak³adania grzyw..n w postaci
mandatu karnego - sprawozdawczoœæ przekazywana do Gabinetu Wojewody

Dolno'l~kiego

.

InspektorPowiatowy
II"Na~.

- W latach 2005 r. upowatnienia do nak³adania grzywien w drodze mardatu karnego
posiadali Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowtanego - Pan Andrzej Komarzyniec oraz
Pani.

- W latadi 2~ r. - 2007 r. upowatl-.ionym do nak³adania grzywien by³ jedynie Pan
Andrzej Komarzyniec. (za³. Nr 9):

Pani. .
W latach 20m-

Sprawozdawczoœæ do Gabl'³etu Wqewody Ddrd³.kiego jest p~8dzona na ~~.

Sprawozdawczo³æ (GUNB-1, GUNB-2, ~t, materia³y budowlane)
- tenninowo'æ przekazywania do WINB

.

SPf8M)zdawczoœæ z zakresu sprawozdañ GUNB-1 i GUNB-2 oraz azbestu i danych
tV1ñlnvch z dzia³alnoœci PINB sk³adane ~ do DWlNB w wymaganych tenninach.
-rp~O³Oli HOiiQno sfrdleñ na podstawie art.6 ust.2 UStawy z dnia 29 sie17Mia /997 r. o ochronie danyc/l

oo³obo~ (Dz.U. z 2002 r. Nr 101. poz.92zea.)

A~j Ko8Idr%)Wi«

postêpowan jew Oleœnicyprowadzi8txJCMtar'88g0Nadzoru



Kompetencje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu I
inatancji okreœlone w prawie budowlanym, podlegaj¹ce ocenie w trakcie kontroli

.

Pc-~-:as kontroli oceniano dzia³ania Powiatowego Inspektora Nadzoru
Bt.dowIanego w OIe6nicy zgodnie z kcxnpetencjami:

1 . odstêpstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego (art. 36a t8t. 4 ).
2. przeniesienie decyzji o poZ\Wleniu na wznowienie robót booowlanych (art. 40

ust.2).
3. otrzymanie zawi8dcmienia o zamierzonym tenninie przys_ienia do robót

budow³anych (a~. 41 ust.4),
4. otrzymanie zawiadOmienia o zmianie kierownika budowy lub robót. In8pektora

nadzoru inwestorskiego. projektanta sprawuj¹cego nadzór autorski (aft 44 - 1).
5. wydawanie decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego 100 jego czêœci

wybudowanego bez wymaganego pozwo³enia na budOWt (art. 48 ).
6. wydawanie decylii w sprawie zatwierdzenia projekbJ ~Jdowtanego i udzielenia

pozwolenia na wznowienie rOO6t btJdow³anych (art.49 ust. 4 p.1 ).
7. wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego. jQeli budOW8

zosta³a zakoñczona (art. 49 ust. 4 p. 2).
8. oplata legalizacyjna (art. 498).
9. wydawanie decyzji o rozbiórce obiektu budowtanego lub jego cz,œci (art. 49b ust.1)
1 O. wydawanie postanowienia wstrzymu~~ - gdy btJdowa nie zosta³a ukoñczona -

prC1Nadzenie robót b³.dowlanyd1 (arl49b ust. 2).
11. wydawanie postanowienia o Wltrzyn1YW8nlu robót budowt8nych (art. 50 ).
12. wydawanie decyz;i. nakazuj¹cej rozb~ obiektu btmowtanego ³ub jego czêœci w

zwi¹zku z wykonywaniem ~ btxj()W³8'³ych pcxnioo wstrzymania k:h wykonania
postana.\fieniem (art. 5Oa p.1).

13. wydawanie decyzj³, nakazuj¹cej rozbi6fkê CZf³ci obiektu budowlanego (lub
doprowadzenie do stanu poprzedniego) wyktX'³8l18gO po dot~niu postal"OWienia
w zwi¹zku z wykonywaniem robót budaNt8nych ponWno wstrzymania ich
wykonania postanowieniem (art. 50s p.2),

14. wydawanie decyzji o zanied18niu ~ ~ rozbiórce ~ o doprowadzeniu do
stanu poprzedniego (art. 51 ust. 1 p. 1),

15. wydawanie decyzji o czynnoœciach zmierzaj¹cych do doprowadzenia
prCMadzonych robót b³JdON³-~ do s³..J zgodnego z praweln (art. 51 ust 1 P 2).

16. nak³adanie obowi¹zku sporz~nia I piZE-~.5(awiani8 projektu budowtanego
zamiennego (art. 51 ust. 1 p. 3),

17. wydawanie decyli I w sprawie zatwierdzenia projektu bt.Niowtanego i pozwolenia na
WZJ'³OWienie robót ~.dONIanyd1 i zatwierdzenia projektu budowtanego zamiennego
(art. 51 ust. 4),

18. wydawanie decyzji o zakoñczeniu robót I rozbi6f'ce (alt. 51. ust. 3 p. 2).
19. otrzym8- zawi8doo'M8nia o zakoñczeniu budowy (aft 54),
20. wydanie pozwolenia na u!ytkowanie obiektu budowtanego (art. 55),
21. sprawdzanie (nakazanie uzupe³nienia) dokumentów przy sk³adaniu wn³osku o

wydanie pazwdenia na utytkowanie (art. 57 usl4).
22. wydawanie decyzji o nakazie przeprowadzenia kontroli stanu technicznego ( art. 62

ust. 3),
23. przeprowadzanie dxMi¹zkowych kontroli paed wydaniem decyzji o pOZ'M)³eniu na

utytkowanie (art. 59),
24. przeprowadzanie obowi¹zkowych kontroli na wezwanie Inwestora budowy w celu



stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z pozwderBn na ~Jd~ (art. 59 a).
25. zawiadomienie o tenninie obowi¹zkowej kontroli (art. 59 c UIl1).
26. prok*6³ z przeprowadzonej obowi~~ kontroi (81. 59 d ust 1) postanowiet1ie

o na³o¿eniu kary w przypadkach wyszcz8gÓlnionych wart. 59 f (art. 59 g ust.1).
27. wydawanie decyzji o nakazie usunêcaa stwierdzonyd1 nieprawkt~.ci (art. 66

ust. 1) oraz o zakazie u¿ytkowania obiektu budowlanego (8rt. 66 ust. 2).
28. wydawanie decyzji o nakazie rozbiórki nie wykoñczonego lub nie utytkowanego

obiektu budowlanego (art. 67 ust. 1).
29. wydawanie decyzji o nakazie oprót.nienia obiektu budowlanego przeznaczonego

na pobyt ludzi i gro~o z-.~iem (art. 68).
30. wydawanie decyzji o nakazie przywr6cenia poprzedniego spoaobu utytkowania

obie³du budowlanego (art. 71a ust. 4).
31. utrzymanie obiektów budowtanych (art. 62 usl3. art. 65. 8rt. 66. art. 67 ust.1. art.

68, art. 69, art. 70 ust.2. art. 71 ust. 3),
32. prowadzenie postêpowania w sprawie katastrof btJdowlanych (art.74, art. 75 ust.1

pkt. 3 lit. a) , art. 76. art. 78),
33. prowadzenie postêpowañ w sprawie cxJpowiedzialnoœci zawodowej w budownidwie

(art. 97 ust 1),
34. prowadzenie postêpowañ w wyniku wstrzymania przez NSA wykonania decyzji o

pozwden tU na b\.Ki~.
35. prowadzenie postêpowañ egzekucyjnych wydanych decyzji administracyjnych na

podstawie przepisów o postêl)ow8niu egzekuc)1nym w dnnsb'acji.
36. wspó³dzia³anie z Of'ganami administracji armitektoniczno - budowlanej i organami

konb'ol³ pañstwowej (art. 85).
37. wykonywanie poleceñ starosty (wójta. bunnistrza. prezydenta miasta) w

przypadkach zagro¿enia (art. 89 c),

Ocena szczegó³owa prawid³owoœci prowadzenia p08³.powañ administracyjnych
I zachowania obowi~j¹cych procedur na podstawie losowo wybranych
rozstrzygnl,æ.

.

1. Decyzjanr 23012004 (za³. Nr 1)

Wdniu 14.12.2004 r. Urz¹d Miasta i Gminy w Sycowie zbtytwrMosek o wydanie
pozwolenia na utytkowanie budynku przychodni zdrowia. wewnt³rznej instalacji gazowej
wraz z k~i¹ na dziaa pOO¿onej w Sycowie przy ulicy Wrodawskiej nr 2. to jest
inwestycji zrealizowanej na podstawie decyzji o ~leniu na budowê nr 541(2003 z dnia
V,. IV.'VV-³ I. I III ~'VV-³' ~118G IV. 1'.~VV-³ I.

W rezultacie przeprowadzonej w dniu 15.12.2004 r. kontroli obowi¹zkowej,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow³anego wyda³ decyzjê nr 230/2004 z dnia 15.12.2004
r. któr¹ udzieli³ pozwolenia na utytkowsnie przebudowanego i wyremontCManego blKiynku
przychodni zdrowia wraz z wymian¹ w nim wyposatenia instalacyjnego oraz wykonanie
jego ocieplenia.

Sprawa ostatecznie zakoñczona.



Decyzja nr 183/2004 (Za³. Nr 2)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow³anego w Oleœnicy, na skutek zawiadomienia
o zakoñczeniu budowy budynku mieszkalnego i gospodarczego w Bartkowie 10a, pismem
z dnia 7 maja 2004r. zawiadomM strony o przeprowadzeniu dowodu, tj, wiz;i ww. Obiektu, I
w dniu 27 maja 2004r. przeprowadzi³ ogltdziny przedmiotCMego budyr*u. Nastêpnie,
de~j¹ nr 131fJ.OO4 z dnia 29 lipca 2004r., zgk)8M sprzeciw w sprawie zakoñczenia
budowy, z uwagi na stwierdzone istotne odstêpstwo d projektu budow³anego.

W dn~ 4 sierpnia 2004r. PINB, decy* nr 135/2004 nakaza³ inwestorowi
sporz¹dzenie projektu bt.dCMi8nego zamiennego, w termk1ie do dr'Na 15 patdziemb
2004r.

W dniu 11 paŸdziernika 2004r. Do PIN8 wp³yn¹³ wniosek inwestora o udzielenie
pozwolenia na u¿ytkowante ww. Budyr*u. Organ I in8³arx:ji, decyzj¹ z dnia 15
pa¿dziemb 2004r., zatwerdzi³ przedbtony ~ budowlany i, decyzj¹ nr 19312004 z
dnia 19 p8¯dzternika 2004r., udzieli³ pozwolenia na u.tytkowanie przedmiotowego obiektu.

Decyzja 50/2005 (za³. Nar 3)

W dniu 28 lutego 2005 do PINB
o udzielenie pozwolenia na

utUr~ ~ ~
PINB, pismem' z dnia 7 marca 2005r., zawiadomi³ stronê o terminie

przeprowadzenia obowi¹zkowej kontroli, przewidzianej na dzieñ 16 marca 2005 r.
Nastêpnie w wyn~u przepfC7N8dzonej w wyznaczonym tenn³nie obowi¹zkowej kontroli
organ I instarK:jt decyzj¹ nr 500005 z dnia 16.03.2005 r. udzieli³ po~nia na
u¿ytkowanie przedmiotowego obiektu budowtanego.

Decyzja nr 5012006 (Za³. Nr 4)

W dniu 22 marca 2006r. do PINB wp³yn¹³ wniosek Pana . o
wydanie pozwolenia na utytkowanie hali magazynowo - spedycyjnej w "

W dniu 23 marca 2006r. PINB przeprtM8dzi³ kontro" obowi¹zkow~
przedmkJtowego obiektu blktowl8"8go. Nastêpnie. decyzj¹ rv 5Ofl~ z dnia 28 marca
2006r.. udzieli³ pozwo³eria na u¿ytkowanie hali magazy~ - spedycyjnej w nr

, pod warunkiem wykonania okreœlonych rob6t w terminie do dnia 30 kwietnia 2006r.
W dniu 1 czerwca 2006r. in.-tor poinfonnowat PINB o spe³nieniu warunków

wynikaj¹cyd1 z ww. decyzji. Nastêpnie pismem z dnia 2 CZ8rM:a 2006r. PINB
polnfOfTnowa³ nowego \eAaœciciela przedmkJtowego obiektu o watnoœci decyzji o
pozwoleniu na u¿ytkowanie, pomimo zmiany podmiotu w³adaj¹cego nieruchomoœci¹.

w,.,.³-D³I* --- ...³.. -po8I8 .. -'-, -.1 -.wy z .. 19 ...~ 1997 r. o ~ daII)d
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112/2008 (za³. Nr 5)Dec~.

Pismem z dnia 24 maja 2005r., PowiatCNly Inspektor
cy poinfom1owa³ o planowanej na dzieñ 2 czerwc

~

w~~ ~ .WU1Jf³W ~~m' \N p_lU .yw...~'-VU ~.J I ³"UJCNU

budowlanego.
W dniu 6 czerwca 2005r., PINB, decyzj¹ nr 100/2005 zg³osH sprzeciw w sprawie

zakoñczenia bt.dowy ww. btxiynku mieszkalnego, a postar'tOWieniem nr 4212005 z dnia 16
czerwca 2005 r. wstrzyma³ roboty btxtowlane przy budowie ww. obiektu i nak>¿y³
obowi¹zek przedstaWienia stosownej dokumentacji w terminie 30 dni od daty otrzymania

z

-,-- .VVV I. YY~"-"'- '~1 -YY-"- ",-, V_-_YW- YWYW. --.,.- . ._~,.
obowi¹zek przedstaWienia stosownej d~umentacji w tenninie 30 dni od daty otrzymania
postanowienia.

Decyzj¹ nr 134flOO5 z dnia 1 wrzeœnia 2005r.. PINB zatwierdzi³ projekt bud<M'lany
zamienny i udzieli³ pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, nak³adaj¹c
jednoczeœnie obowi¹zek uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie.

~ 06.04.2005 r. do PCMi8towego Inspektora Nadzoru BudCMtanego w Oleœnicy
wp³yn¹³ wniosek o wydanie pozwolenia na utytkowania przedn.otowej nieruchomo³a. w
rezultacie czego, PINB decyzj¹ nr 112/2006 z dnia 6 lipca 2006r., udzieli³ wnioskodawcom
poZJM)³enia na u¿ytkowanie blxjynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzia³kach nr 7514 i
75/14 w obrêbie D¹browa.

Decyzja 145/2006 (za³. Nr 6)

W dnKJ 14 I~a 2004r. do PINB wplynêk> pismo Pani
stycznia 2004r., dotycz¹ce przewodów kominowych w mieszkaniu przy ul.
"1_.1._:_.
Oleœnicy.

PC7Niatowy Inspektor Nadzoru Budowtanego w o³awie. ptsn8n Z dnia 20 S³yczr'Ma
przekaza³ przedmiotowe wyst¹pienie Prywatnemu Zarz¹dowi Mieszkaniami PATRON z
proœb¹ o zajêcie stanowiska.

Nastêpnie. postanowieniem rv 32(2004 z dnia 15 marca 2004r.. naty³ na
Prywatnego Zarz¹dcê M~kaniami Sp. Z o. o. obowi¹zek sporz¹dzenia i dostarczenia
ekspertyzy ted1nicznej dotycz¹cej wentylacji grawitacyjnej w lokalu nr 4 w budynku przy
ul. Mat.i 20 w Oleœnicy. w teminie do dnia 20 kw6etnia 2004r.

W dniu 27 grudnia 2004r. PINB. decyzj¹ nr 241 nakaza³ Prywatnemu Zarz¹dowi
M³eszkaniami wykona. stoeownyd1 czynnoœci maj¹cych na ce³u usunêcie
nieprawOk>woœci w s³-³ie ted-.nicznym przewodów komi1owych w przedmiotowyrn
budynku. w terminie do dnia 30 sierpnia 2005r. Zobowi¹zany zwróci³ siê do PINB. pism.-n
z dnia 19 Upca 2005r.. o przesuniêcie teminu wykonania obowi¹zku.

PINB. decyzj¹ nr 140f2005 z dnia 12 wrzeœnia 2005r.. zmjenj.sn¹ decyzjê nr
241fJ.OO4 w czêœci dotycz¹cej terminu wykonania obowi¹zku. na dzieñ 31 sierpnia 2006r.

Zobowi¹zany po raz koleiny wys~t³ do PINB. pismem z dnia 30 sierpnaa 2006r.,
o przesuniêcie ³8fminu na wykonanie ooowi¹zku. PINB. decyzj¹ nr 145flOO6 z dnia 31
sierpnia 2006r.. zmient³ w³asna decyzjê nr 140fJ.OO5 z dnia 12 wrzeœnia 2005r.. w CZfŒci
dot. Terminu. okreœlaj¹c nowy tennin na dzieñ 31 sierpnia 2007r.. pod warunkiem
zapewnienia bezpteczeñstwa ~tSpIoata ci i urz¹d z8\ ~z8WCZyd1.

w~ ~ .:i*-~":=Wi ~~ ~ jJo-³-" ..." -.1 -.,. Z' .,. 19""" 1991 ,.. o «.-³. 8R)d
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"r177. Decyzja 512006

W dnkJ 19 sierpnia 2005r. PINB zawiadomi o ~szCZfCiu z ~u POS_CMa³-a
administracyjnego w sprawie samO\\Olnych robót budowlanych w budynku przy ul.

. w o³eœnicy. PINB, postanowieniem nr 61/2005 z dnia 19 sierpnia 2005r.
Wstrzyma³ roboty budC1A4l8ne i n8tyt na i~or{Mf obowi~ek prz~nia
inwentaryzacji wykonanyd1 robót i oceny ³ed'³nicznej budynku w terminie 30 dni.

Postanowieniem nr 73/2005 z dnia 3 patdziemika 2005r., PINB zmieni³ termin
dostarczenia ww. dokumentów na dzieñ 15listop8da 2005r.

W dniu 8 grudnia 2005r. PINB decyZi¹ rv 200/2005 nak)tyt na i~torów
OOowi¹zek wykonania d(reœlonych czynnoœci w temMnie do dnia 30 lipca 2006r. Nastêpnie
decyzj¹ nr 69/2006 z dnia 20 kwiemia 2006r., zatwierdzi³ projekt budowtany zamienny i
udzieli³ pozwolenia na wznowienie rOO6t bt.KkJWlanych zwi¹zanych z adaptaq¹ poddasza
budyr*u n8 cele mieazkaN i z dob³.³cNI¹ klatki schodOYMj przy ul. w
Oleœnicy, nak³adaj¹c jednoczeœnie obowi¹zek uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie
obiektu.

W dniu 10 sierpnia 2006r., PINB, decyzj¹ nr 132fl006, zmieni³ w³asn¹ decyzjê nr
200/2005 w czêœci dotycz¹cej warunku wykonania robót budowlanyd1 www. bt.Mtynku w
okreœlonym terminie, wyznaczaj¹c nowy termin do dnia 15 wrzeœnia 2006r.

Pismem z dnia 25 wrzeœnia 2006r., PINB zawiadomi³ o ptanowanej na dzieñ 5
paaŸdziemb konb'oli budowy. N~ie organ I instancji wyda³ decy~ nr 175f2006 z
dnia 16 paŸdziernika 2006r., udzielaj¹c¹ poZOM)ienia na l2ytkowanie adaptowanego
strychu na lokal mieszkalny przy ul. w Oleœnicy.

8. Decyzja nr 100/2001 (Za³. Nr 8)

W dniu 22 lutego 2006r. do Powiatowego Inspektora ~_7ORJ Budowtanego w
Oleœnicy wp³yn¹³ wniosek OlBUD-2 Sp. z o. o. o wydanie pozwolenia na u¿ytkowanie
budynku mieszkalnego I wielorodzinnego przy ul. . w Oleœnicy. PINB
pislnetn z dn³a 23 lutego 2~r. Wezwa³ i~tora do uzupeln1er8 8twi8fdzon~ braków
w terminie 14 dni.

Pismem z dnia 1() kwietnia 2006r. PINB zawiadomi³ o wszcz³ciu w dniu 22 lutego
2006r. ~P<7*"8nia, informuj¹c równie¿ o p³anC7N8nych na dzieñ 19 kwietnia

ogltdzinad1.
W dniu 20 kwietnia 2006r. P³NB wezwa³ inwestora do usuniêcia w tennlnie 7 dni

stwierdzonych braków we wniosku z 22 lutego 2006r.
Decyzj¹ nr 100/2006 z dnia 14 ~ 2006r., PINB udzieli³ pozwolenia na

u¿ytkowanie ww. budynku p<xi waR-³k8n z8oñczenia prac elewacyjnyd1 w ³etmi'³e do
dnia 31 patdziemi<a 2006r. W dniu 15 grudnia 2006r. PINB wyda³ decyzjê nr 216fl006,
zmieniaj¹c¹ w³asn¹ decyzjê nr 100/2006, ods³tPuj¹c od okre³lanla terminu zakoñczenia
robót elewacyjnych. Natomiast pismem z dnia 10 8tycznia 2007r., poinformowa³ inwestora
o brzmieniu przepisów ustawy Prawo b³JdCMlane w przedmkJ³owyrn zakresie.
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DecyzJa9.

W dniu 31 patd2iemika 2006 r. do PINB wp³yn¹³"k)sek PLUMBER Biuro Us³ug
Inwestycyjnych o udzielenie pozwolenia na utyikowanie budynku mieszkalnego
wiek>rodmnego przy ul. Otwartej 2 w Oleœnicy.

W dnkJ 8 listopada 2006r. PINB zawiadomi o planowanej na dzieñ 15 listopada
2006r. kontro³i ww. obiektu. Nssttpnie PINB, decyzj¹ nr 200flOO6 z dnta 20 listopada
2006r., udzieli pozwolenia na utytktM8nie .przedl1M()toweg o blKtynku. Pod warunkiem
zakoñczenia ~ rM¹zanyd1 z z8g0SpOOarowaniem te.-e.-1u do drU 15 marca 2007r. W
dniu 16 marca 2007r., w reakcji na wniosek inwestora z dnia 12 marca 2007r., PINB wyda³
decyzjê nr 50/2007 zmieniaj¹c¹ decyzjê nr 200/2006 w czê³ci d~cej tenninu
wykonania ~, wyznaczaj¹c nowy termin na dzieñ 15 kwietnia 2007r.

Inwestor, pismem z dnia 3 kwietnia 2007r. poinform~ o zakoñczeniu ww. robót
budowtanych, i zwróci³ sie o wydanie .ostatecznej decyzji o pozwo³eniu na u¿ytkowanie".

10. Decy%Ja 15/2007 (za³. Nr 10)

W dniu 23 czerwca 2003 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru ~Jd<Mlanego w
Oleœnicy wp³ynê³a, przekazana przez Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Olein icy, skarga dotycz¹ca gospodarstwa rolnego przy ul. I

W dniu 4 sierpnia 2003 r. PtNB zawiadcxnN strony o wszczêckJ z urzêdu. w dniu 25
lipca 2003 r., postêpowania administracyjnego w przedmiocie samowolnej zmiany
sposobu utytkowania CZ³Œci budynków chlewni na dzia³ce nr 41/4, oraz budynku
gara¿owego na dzj*e nr 5Ofl AM 1 w Sycowie.

Decyzj~ nr 55/2003 z dnia 18 sierpnia 2003r., PINB nakaza³ Pañstwu i
wykonan;e okreœk)nych czynnoœci w celu doprowadzenia

przedmK»towego ~YI'*u do stanu zgodnego z pt.-³n. do dr-. 15 PSI_idziemika 2003 r.
W dniu 31 paŸdziernika PINB, postanowieniem nr 69/2003 nak)tyt na inMstora

obowi¹zek uzupe³nienia zlotonej dokumentacji. dotycz¹cej obiektów zagrody na dzia³kach
nr 41/4 i 500 AM 17, w terminie 30 dni od daty oozymania postanowienia. W dniu 31
paidziemika PINB, postanowieniem nr 70fl003 nalotyt na In³-stora o~¹zek
uzupe³n³enia z³o¿onej dokumentacji. dotycz¹cej obiektów zagrody na dzia³kach nr 20/1, w
terminie 30 dni od daty otrzyrnania pos³-'³OWienia.

W dniu 28 maja 2004 r. PINB wyda³ decyzjê nr 97flOO4, nakazu~ inwestorowi
przywrócenie poprzedniego sposobu utytkowania CZt³ci budynku garatowego oraz
dobtXtowanej wiaty, obiektów ~iz0w8nyd1 na ~~ nr 41/4 I 5(V2 AM 17 przy ul.
P8wIówek w Sycowie. Rozstrzygniêcie to z~~ ud1yione przez DWlNB decyzj¹ nr
902/2004 z dnia 14 lipca 2004 r., a sprawa zosta³a przekazana do ponownego
rozpoznania .

W d n RJ 28 styczn ia 2005 r. PI N B ponownie przepr~adzi³ oglêdzi1 Y nierud1<XTdci .
a w dniu 12 maja 2005 r. PINB, decyzj¹ nr 87flOO5 nakaza³ inwestorowi wykonanie
okreœlonyd1 czynnoœci ce³em doprowadzenia utytkowsnia obiektu do stanu zgodnego z
prawem, w terminie do czerwca 2005 r. Rozstrzygnifcie to zos³ak> ~.art.one do OWINB,
kt6ry, decyzj¹ nr 1092/2005 z dnia 6 lipca 2005 r., uchyli³ decyzjê PINB i skierowa³ sprawê
do ponownego rozpatrzenia.

W dniu 10 sierpnia 2005 r. PINB wystosowa³ do stron zawiadon-³'³ie o motjiwoicj
zapoznawania si, z dokumentacj¹ zgromadzon¹ w sprawie.

W dniu 22 wrze³nia 2005r., PINB. w reakcji na pismo Pañstwa
w p'oIo³oI.. ~ .r³rdl- ,-. poG³-- ..".6 Mlt.1 uIGwy z dI³iQ 19 ~ /997 T. o ochrOfIW dGJI.)d
osobo,.,³c" (Dz. U. z 1001 T. Nr / O/, poz. 91 re ~)
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, poinfor~ Skar1;¹cyd1 o poe"pawankJ w sprawie, o braku stwiefdzenia
samowolnej budowy obi~kt6w, oraz o braku przez nich przymiotu strony.

PINB, decyzj¹ nr 181(2005 z d- 4 peŸdziemb 2005r., nakaza³ inwestorom
wykonanie okreœkx1yci1 czynnoœci celem doprowadzenia LJ•ytkOW81ia ~ do stanu
zgodnego z pt'8WI8m, w ~inie do dnia 30 marca 2006r.

Decyz;a PINB ponown³e zosta³a zaskartona do DWINB, który, postanowieniem nr
199812005 z d- 7 grudnia 2005r. na³oty³ na cxgan I i'a8tancji obc_¹zek UZ³Jpe³nienia
materia³u dowodowego w tenninie 14 dni.

W dniu 25 kwietnia 2008r. PINB poinformowa³ strony o planowanej kontroli rob6t
budow³anyd1 nakazanych w decyzji PINB nr 181 flOO5.

0WIN8, decyzj¹ nr 552flOO6 z dnia 28 kwietru 2~r., udlyti decyzjê PINB nr
181(2005, i skierowa³ sprawê do ponownego rozpatrzenia

W dniu 23 sierpnia 2006r. PINB zawiadcxnl³ o mo¿liwoœci zapoznania sê z
~ntacj¹ zgromadzoo¹ w sprawie. zaœ w dniu 8 v..1zeœ³- 2006r. PINB. decyzj¹ nr
150flOO8 udzieli inwestorowi pozwolenia na zmianê spOlObu u¿ytkowania czêœci
obiektów hodowlanych na terenie dz. Nr 41/4 i 5Ofl AM 17 przy ul. Pa~k w Sycowie,
z przeznaczeniem pod chów trzody chlewnej na wysokiej 6ci6a. ~. dwóch boksów
garat~h, w btxjynku g.uowym. oraz zab4.Mi(M'8n8j wiaty przylegaj¹cej do ~,i.

Wyszczeg61nlone wytej rozstrzygniêcie zostak> uchylone przez DWlNB decyzj¹ nr
1725flOO8 z dnia 27 grudnia 2008r., a sprawa zosta³a skierowana do POf'IOWf'tegO
rozpatrzenia .

W dniu 22 stycznia 2007r., PINB, decyzj¹ nr 15flOO7r., umOfZy³ pO8³êpCManie
administracyjne w sprawte samowolnej zmiany sposobu utytkowania czêœci obiektów
hodowlanych przy ul. Pawtówek w SyaMie. RozstrzygnifCe to ~~ ub'zyman8 w mocy
przez DW1NB, decyzj¹'" 88512007 z dr'M8 31 maja 2007r.

11. DecyzJa 100/2007 (za³. Nr 11)

Do Powiatowego lnepektora Nadzoru Bud<M4lanego w Oleœnicy wp³yn¹³ wniosek
Pana "dnia 16 lipca 2007r., o wydanie poz..wlenia na utytkowanie stawu
rybnego we wsi "a dziaa nr 8/5 AM 1.

Organ I instanqi, decyzj¹ nr 1 WlOO7 z dnia 25 I~ 2007r., po przeprowadzonej w
dniu 25 lipca 2007r obowi¹zkowej kontroli obiektu, udzieli³ pozwolenia na utytkowanie
stawu rybnego we wsi Gaszow~.

12. Decyzja nr 107/2007

W dniu 24.05.2007 r. Pan zwróci siê do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Oleœnicy z wnioskiem O skontrolowanie, samowolnie jego
zdaniem zrealizowanego placu zabaw na terenie nieruchorno*ci przy ulicy Paderewskiego
3 - 3c, 5 - Ss, 7 w Oleœnicy. Jednoczeœnie I skar¿¹cy oœwiadczy³, ¿e ~k>Y«> nie poda³
adresu i o prowadzonym postêpowaniu bêdzie dowiadywa³ lit osobiœcie w liedzibie
urz~u (notatka urzêdCM'8 z dnia 24.05.2007 r.)

Pismem z dnia 30.05.2007 r. PINB ~zwa³ zarz¹dcê budY'*u przy Ulk:y
Paderewskiego 3 - 3c w Oleœnicy I Sp6i(ê Btegiych i Projektantów Budow³-1ych Procon
S,C, Do mtenia wyjaœnieñ w przedmioto\Wj sprawie. Nas³,pnie w dniu 15.06.2007 r.

wp ~ ~ ,³rd/. IIQ podslGW ClI't 6 ust.] ³ISt4wy z dIIiD ]9.ri.t1p18iD 1997 ,. o ~ daydl
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PINB zawiadom M zarz¹dcê nieruchomoœci o zamiarze przeprowadzenia wizji w dniu
22.06.2007 f. w celu sprawdzania stanu faktycznego. Oglêdziny zosta³y przeprowadzone
w wyznaczonym tem1inie.

Powiatowy Inspektor Nadzoru &.dowIanego w Olei"*:y zawiadomi³ w dniu
25.07.2007 r. o tym, ¿e w dniu 22.06.2007 r. zO8tak) wszczête z urzêdu postêpowanie
adminiatl&cyjne w sprawie aamowo³nego wybudowania placu zabaw na terenie nalc_cym
do Wlp6k1Dty mieszkaniowej przy ulicy Paderewskiego 3 - 3c. 5 - 58, 7 w OIe³nicy.
Pismem tym PINB stosuj¹c sit do tre6ci arl 10 KPA poinformowa³ takm strony
postêpowania o motliwo³ci zapoznania sê m zgromadzonym w sprawie materia³em
dowodowym. Nastêpnie decyzj¹ nr 107/2007 z dnia 08.08.2007 r. organ nadzoru
bud<M'³anego I k18tancjI nakaza³ ~~ rozbiórkê placu zabaw usytuowanego od
strony zewnêtrzne; budynku wielo~nego w pobIau granicy dzi8I<j nr 11/18 AM 54.

Powy¿sza decyzja zosta³a uchylona decyzj¹ nr 1722/2007 wydan¹ przez
Dolnoœl¹skiego Wqewódzkiego Inspek to³'a Nadzoru Bud<M'³anego w dniu 17. 10.2007 r.

W chwiW obea'tej PINB ponownie rozpozr18je prz8dmaow¹ sprawê.

13. ~yzj. 150/2007 (za³. Nr 13)

W dniu 12 pa-idziemka 2007r. do PINB wp³yn¹³ wniosek Pana
³.'Ydanie pozwolenia na u¿ytkowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego

z warsztatem rzemieœlniczym przy ul. .. w Bierutowie.
PINB, pilmem z dnia 15 patdzi7iemb 2007r. zawiad~1 o P"~nej na dzieñ 25

paŸdziernika obowi¹zkowej kontroli obiektu. Nastêpnie, decyzj¹ nr 15OQOO7 00zie1i³
pozwolenia na u¿ytkowanie ww. nieruchomoœci.
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P0d8umowanie ~Ików kontroli

Czynno³ci wykonane w toku przeprowadzonej koob'oIi, a tak¿e analiza
dokumentacji przedstawionej przez Powiatowego Inspektof'a Nadzoru Budowlanego w
Oleœnicy, pozwala na sforrnubwanie na~j¹cyd1 wnOsków

Zespó³ kontrolny pozytywnie
przygotowanie zawodOM kadr.

.

Organizaqa pracy w inspektoracie stoi na bardzo wysokin pomnie. pomiYX)
ewidentnych i ra¿¹cych braków kadrowych.

Dokumentacja jest prowadzona i przed'tOWywana w sposób bardzo czytelny na
podstawie zatwierdzonych Instrukcji kancelaryjnej I archiwalnej.

Zespó³ kontrolny poZytywnie ~nia sposób prowadzenia poszczególnyd1 spraw przez
PINB w Oleœnicy.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowtanego w Oleœnicy nie pr'0W8dzi sê
rocznych planów kontro³i w oparciu o przepisy prawa budowlanego.

.

.

.

.

Za Iecen ja pokontrolne:

Prowadzenie planów kontroli z tygodniowym wyprzedzeniem. w formie ka~rza jest
niewystarczaj¹ce. W roku 2008 nale¿y wprowadziæ roczny pian kontroli w oparciu o
przepisy prawa budowlanego.

Na tym protokó³ zakoñczono.

Protokó³ .po~dzono w dwóch jednobrzmi,cych egzemplarzach.
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