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Na podstawie art. 84b ust. 1 i art. 88a ust. I pktZ ustawy z dniaT lipca 1994 r. Prawo
budowlane(tekstjedn.:Dz.U. z2010 r. Nr 243, poz.1623 zpóźn. zm.) oruz art.6 ust. 3 pkt2
ustawy z dnia 15 lipca 20II r. o kontroli w administracji rządowej(Dz.U. Nr 185,poz' 1092),
zespół.kontrolerów w składzie:Michał Józwicki (specjalista_ kierownik zespołu),Waldemar
Major (starszyinspektor nadzoru budowlanego_ członekzespołu),w dniach I] *2I czerwca
2013 r., przeprowadził.,z upowaznienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w trybie
zwykłym, kontrolę problemową Prezydenta Miasta Piotrków Trybunalski z siedzibą
..vPiotrkowie Trybrnalskim prz7łPasazuK. Rudowskiego 10.
Zakresem kontroli objęto dział.ania zmterzające do ustalenia wykonania
i egzekwowania obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych
obiektów budowlanych, wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgł'oszenia,
przed uptywem 120 dni od dnia rczpoczęcia budowy określonegow zgłoszeniu. Kontrolą
objęto zgŁoszeniadokonanew okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnta2012r.
Funkcję Prezydenta Miasta Piotrków Trybunalski pełni Pan Krzysztof Chojniak
wybrany na stanowisko z dniem 26 listopada f006 r.' Prezydent Miasta Piotrków
Trybunalski, działając jako organ administracji architektoniczno-budowlanej, wykonuje
zadania przy pomocy Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrków
Trybunalski (zwanego dalej RAiB). obowiązki Kierownika RAiB, od dnia 1 stycznia 2003 r.,
objąłPan Janusz Korczak-Ziołkowski, który posiada upowaŹnienie do wydawania w imieniu
Prezydenta decyzji, postanowien i zaśwtadczeń.W RAiB zatrudnionych jest 4 pracowników,
do obowiązków których naleŻy zał.atwianie Spraw dotyczących zgłoszen budowy
tymczasowych obiektów budowlanych' w tym ustalanie wykonania i egzekwowanie
obowiązku ich rozbiórki lub przeniesienia.
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Pozytywnie z nieprawidłowościąi uchybieniem ocenia się działalnośćPrerydenta Miasta
Piotrków Trybunalski w zakresie ustalania wykonania obowiązku rozbiórki lub
przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych, wybudowanych na
podstawie skutecznie dokonanego zgłoszenia, przed uptywem 120 dni od dnia
rozpoczęcia budowy określonegow zgłoszeniu.
,Zaświadc,eniePrzewodniczącęgoMiejskiejKomisjiWyborczej zdnia29 listopada2006r.orazzaświadczenie
Z.cy PrzewodniczącegoMiejskiej Komisji Wyborczej z dnia24listopada 2010 r'

W okresie objętym kontrolą jednostka kontrolowana przyjmowała skutecznie
zgłoszeniabudowy tymczasowych obiektów budowlanych. Według otrzymanych wyjaśnień,
we wszystkich przypadkach' w których obowiązek rozbiórki lub przeniesienia w inne
juŻ wymagalny, kierownik jednostki kontrolowanej
miejsce, zgodnie z treściązgł'oszenia,był
posiadał informacje o wykonaniu obowiązku, pochodzące od podmiotów zewnętrznych.
Niemniej jednak stwierdzono nieprawidłowośćpolegającą na braku własnej inicjatywy
w zakresie podejmowania dział'ail'w celu ustalenia wykonania obowiązku wynikającego ze
zgłoszeniaoraz uchybienie polegające na braku dokumentowania uzyskiwanych informacji.
odstąliono od oceny działalności zmierzającej do wyegzekwowania obowiązku
rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, gdyŻ
w okresie objętym kontrolą nie podejmowano działańna podstawie ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji,. A jak ustalono w trakcie czynności kontrolnych nie
występowały przypadki uchylania się przez zobowiązanych od wykonania warunków
zgłoszenia.
Stwierdzona nieprawidłowośći uchybienie nie pozostają bez wpływu na
prawidłowośćzadan realizowanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej,
jednostki kontrolowanejw zakresie objętym kontrolą oceniono
co powoduje, Że dziaŁalność
pozytywnie z nieprawidłowością
i uchybieniem.
:
W poszczególnych obszarachsformułowanonastępujące oceny częściowe
1. PozyĘwnie z nieprawidłowościąi uchybieniem ocenia się działalnośćzmierzającą do
ustalenia wykonania rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce Ęmczasowych
obiektów budowlanych wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego
zgłoszenia.
Z przekazanęgoprzez kierownika jednostki kontrolowanej zestawienia wynikało, Że
w latach 2010 + 2012 przyjęto bez sprzeciwu 19 zgłoszenbudowy tymczasowych obiektów
budowlanych. Kierownik RAiB wyjaśnił,,Źe 1 sprawa* ,,zostaławykazana w informacji
przekazanej do GUNB przed rozpoczęciem kontroli jednakze dotyczyta ona robót
budowlanych niewymagających zgłoszenia w myśl art. 29 ust, 1 ph 24 prawa
budowlanego." W celu weryfikacji otrzymanych danych poddano analizie ewidencje
zgł.oszeńrobót budowlanych prowadzonę w okresie objętym kontrolą Ana|iza wykazała
dodatkowe I zgł.oszenie' budowy tymczasowego obiektu budowlanego, nieujęte
w przekazanym zestawieniu. Według wyjaśnieńoKierownika RAiB ,,Wprzekazanym przed
kontrolą wykazie nie ujęto 1 zgłoszenia z powodu błędu inspektora przygotowującego
wykaz (do analizy w stosunkowo |trótkim czasie byto ok. 1675 pozycji z rejestrów
zgloszeń).
Kontroli poddano wszystkie 19 spraw,. Na dzień rozpoczęcia kontroli' we
wszystkich sprawach, obowiązek rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce obiektu był
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Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r, o postępowaniuegzekucyjnym w administracji(tekstjedn.: Dz.U. z2012 r.
poz. 1015 zpóźn. zm.), zwana dalej ustawąo postępowaniuegzekucyjnym w administracji.
'
WyjaśnieniaKięrownika RAiB z dnia20 czerwca2013 r.
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rM4.6743.301.2012.
rlv4.A.6743.276.2012,
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wymagalny. Według wyjaśnień8Kierownika RAiB w stosunku do wszystkich 19 spraw
organ posiadałinformacje o przeniesieniu/rozbiórceobiektu. W 14 przypadkachinformacje
pochodziły od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, W 4 od Zarządu Dróg
i Utrzymania Miasta otaz w I z Biura Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piotrków
Trybunalski. Jak wyjaśniłKierownik RAiB9 nie podejmowano działanw celu sprawdzenia
wykonania obowiązku ,,z uwagi na to, iż informacje te pochodziły z wiarygodnych źródeł.,,
Jednakżestwierdzono uchybienie, albowiem w iadnej z wyżej wymienionych spraw nie
dokumentowanookolicznościuzyskania informacji od wymienionych podmiotów.
W celu weryfikacji otrzymanych wyjaśnięńkierownik zespołukontrolerów wystąpił
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Piotrków Trybunalski
o potwierdzenie tzyskanych informacji. W odpowiedzi organ nadzoru budowlanego
poinformował.,
ze ,,W okresie objętymkontrolą nie stwierdzonorówniez aby obiekty objęte
tego rodzaju zgtoszeniami, zrealizowąne ną terenie miasta nie były usunięte w terminie
wynikającym z przyjętego przez organ administracji architektoniczno - budowlanej
zgłoszenia, co stwierdzono pośrednio (w sposob nieformalny, bez spisywania protokołów)
przy okazji kontroli prowadzonych przez tut, Inspektorat w sprawach doQczących obiehów
znajdujących się w sąsiedztwie.,,W piśmiewyjaśnionotakŻe,ze ,,nie występowanodo
Prezydenta Miasta z wnioskami o podjecie dziatań w zakresie mającym na celu usunięcie
tych obiektów w związku z upływem terminu wynikającego z przyjętych zgtoszeń,
a wtaściwyw tych sprawach organ nadzoru urbanistyczno - budowlanego nie n,uracat się
do tut. Inspektoratu o udział w kontroląch obiektów tymczasowych, zrealizowanych
',
lu oparciu o zgtoszenia, przyjęte przez ten organ. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Piotrków Trybunalski nie potwierdził jednoznacznie, aby
przekazywał informację o wykonaniu warunków zgłoszenia do Urzędu Miasta Piotrków
Trybunalski. Tym samym brak jest dokumentacji potwierdzającej wyjaśnienia złoionę
w trakcie czynnościkontrolnych.
Ponadto kierownik jednostki kontrolowanej nie podejmował w Ębie art. 85 Prawa
budowlanego współpracy z otganemnadzoru budowlanego w zakresie ustalania wykonania
obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obięktów
budowlanychlo.
We wszystkich skontrolowanych sprawach, oprócz opisanego powyŻej uchybienia,
stwierdzono nieprawidłowośćpolegającą na braku własnej inicjatywy w zakresie
podejmowania działań w celu sprawdzenia wykonania rozbiórki lub przeniesienia w inne
miejsce tymczasowych obiektów budowlanych' wybudowanych na podstawie zgłoszenia.
2. Nie dokonano oceny działalnościzmierzającej do wyegzekwowania ciążącego na
inwestorze obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce Ęmczasowego
obiektu budowlanego wybudowanego na podstawie skutecznie dokonanego
zgłoszenia.W trakcie crynności kontrolnych nie stwierdzono, aby w okresie objęĘm
kontrolą zachodziĘ przesłanki do podejmowania działań na podstawie ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W zakresie kontroli wykonania ptzez inwestora warunków skutecznie dokonanego
zgŁoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego, zespóŁ kontrolerów
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Kierownika RAiB z dnia 20 czerwca2013 r.
Kierownika RAiB z dnia20 czerwca20|3 r.
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Sió,o*,,ie do ustawy z dnia 7 |ipca 1994 r. Prawo budowlane (tekstjedn.: Dz.IJ, z 20|0 r. Nr 243, poz' 1623
z późn. zm.) w ramach współdziałania organy nadzoru budow|anego i administracji architektonicznobudowlanej uzgadniająw miarę pottzeb plany kontro|i, prowadzą wspólne działania kontrolne oraz ptzekazują
i wymieniają się informacjami o wynikach kontroli.

przeprowadził' z upoważnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego inspekcje
w terenie. Inspekcje objęły 5 wy.typowanych losowo Splaw. We wszystkich
5 przypadkachll potwierdzono wykonanie obowiązku rozbiórki tymczasowego obiektu
budowlanego wybudowanego na podstawie skutecznie dokonanego zgŁoszenta,
W okresię objętym kontrolą jednostka kontrolowana nie stosowata przepisów
postępowaniu
egzekucyjnym w administracji w kontrolowanym obszarze. Kięrownik
o
ze ,}triepodejmowanoz uwagi na niewyhycie takich przypadków.',
RAiB wyjaśniłt2,
Brak działai w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie daje
podstaw do dokonaniaoceny w tym zakresie.
Kierownik jednostki kontrolowanej nie skorzystałz uprawnienia wniesienia umotywowanych
pi semnych zastrzezei do projektu wystąpienia pokontrolnego.

ZALECENIE

POKONTROLNE

Wobec dokonanych ustaleń i ocen, w celu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości
i uchybieniazalecam:
1. Potwięrdzenie informacji uzyskanych od podmiotów innych niŻ organ nadzoru
budowlanego,a dotyczących wykonania obowiązku rozbiórki lub przeniesieniaw inne
miejsce tymczasowych obiektów budowlanych wybudowanych na podstawie
dotychczasowych skutecznie dokonanych zgŁoszeń.
2. Niezwłoczne podejmowanie z własnej inicjatyr,vy dział'ańzmierzających do ustalenia,
w tym potwierdzenia posiadanej informacji, dotyczącej wykonania rozbiórki lub
przeniesieniaw inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych wybudowanych na
podstawie skutecznie dokonywanych zgłoszei, po upływie tetminu, vr' którym
obowiązek powinien zostaćwykonany.
3. Dokumentowanie przekazywanych do organu informacji o wykonaniu obowiązku
rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych
realizowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgłoszenia,
oczekuję, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymanianiniejszego wystąlienia pokontrolnego,
informacji o wykonaniu za|ecenlub o podjętych w tym celu działaniacha|bo przyczynach ich
niepodjęcia.
Wystąlienie pokontrolne sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemp|arzach,po jednym dla
każdejze stron postępowaniakontrolnego.
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Sprawy znak:IMA.6743.|O5.2012- Protokółkontroli (inspekcji)Nr l, IMA.73 54O-|I2|I0. Protokółkontroli
(inspekcji)Nr 2' IMA.6743.170'2012- Protokół kontroli (inspekcji)Nr 3, IMA. 6743.|80.20|2- Protokół
(inspekcji)Nr 4, IMA.73 540-17f l10 - Protokół kontroli (inspekcji)Nr 5.
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