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Wojciech Szczurek

Prezydent Miasta Gdyni

rAstPcA

W dniach 18-22 marca 2013 r. zespol kontroler6w Gl6wnego Urzqdu Nadzoru

Budowlanego przeprowadziN kontrolq problemow4 Prezydenta Miasta Gdyni. Na podstawie

wynik6w kontroli skierowano do kierownika jednostki kontrolowanej projekt wystqpienia

pokontrolnego z dnia 15.04.2013 t.
W odpowiedzi kierownik jednostki kontrolowanej pismem z dnia 06.05.2013 r. wni6sl

o sprostowinie projektu wystqpienia pokontrolnego w zakresie zatrudnionych, na dzien

kontroli w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym lJrzpdu Miasta Gdyni, hczby

pracownik6w.
Analiza akt kontroli dala podstavrE do ur,vzglEdnienia vmiosku, vt zwiqzku z czym

zgodnie z art. 4l ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzqdowei

(Dz.U. Nr 185, poz. 1092), wprojekcie wystqpieniapokontrolnego na str. 1 wers 25 i26 od

g6ry dokonano sprostowania oczywistej omytrki poptzez zmianp zapisu ,,W t4/AB

zatrudnionych jest 53 pracownik6w, z czego do obowiqzkdw 38 z nich nalezy ("')" na zapis

,,W WAB w olcresie od 01.01.2010 do 31.12.2012 zatrudnionych bylo 53 pracownik6w, z czego

do obowiqzk6w 38 z nich nale2alo (..)". Jednoczesnie dziatajqc na podstawie att.41 ust. 2ww.
ustawy w zalqczeniu przekazujg projekt wyst4pienia pokontrolnego, w kt6rym dokonano

sprostowania. Sprostowanie pozostaje bez wplywu na bieg terminu zgloszenia zasttzeilen do

projektu wystqpienia pokontrolnego, o czym stanowi afi.. 4l ust. 3 ustawy powolanej na

wsigpie. Ponadto sprostowanie nie wplywa na pozostaNq czp(;6 projektu wyst4pienia

pokontrolnego. 
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PROJEKT WYSTAPIENIA PO KONTROLNEGO

Na podstawie arl. 84b ust. 1 i 88a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U . z 2010 r. Nr 243, poz. X,623 z poLn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnra 15 lipca 20II r. o kontroli w administracji rz4dowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092),

zesp6l kontroler6w w skladzie: Michal J6zwicki (specjalista - kierownik zespotru), Agnieszka
Radko (specjalista - czlonek zespolu), w dniach 18 - 22 marca 2013 r., przeprowadzll
w trybie zwyldym kontrolg problemowqPrezydenta Miasta Gdyni z siedzibq w Gdyni przy
Al. MarszaLka Pitrsudskiego 521 5 4.

Zakresem kontroli objgto dziaLania zmierzaj4ce do ustalenia wykonania
i egzekwowania obowi4zku rozbi6rki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych
obiekt6w budowlanych, wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgloszenra,
przed uplyr,vem 120 dni od dnia rozpoczgcia budowy okreSlonego w zgLoszeniu" Kontrol4
objqto zgLoszenia dokonane w okresie od dnia I sIycznia2}I} r. + 31 grudnia2}l2 r.

Prezydent Miasta Gdyni dziatajqc jako organ administracji architektoniczno-
budowlanej, wykonuje zadania ptzy pomocy Wydzialu Architektoniczno-Budowlanego
(zwanego dalej WAB). Upowaznienie do zalatwiania spraw w imieniu Prezydenta Miasta
Gdyni posiada 5 pracownik6w, w tym Naczelnik WydziaLu- Pani Renata Stelmach, powolana
na stanowisko z dniem 1 lipca 2010 r. W WAB w okresie od 01.01.2010 do 31.I2.20I2
zatrudnionych bylo 53 pracownik6w, z czego do obowi4zk6w 38 z nich nale?aLo

przyjmowanie zgloszeri budowy obiekt6w budowlanych, w tym tymczasowych obiekt6w
budowlanych.

Pozyfywnie z nieprawidlowoSciami ocenia sip dzialalno56 Prezydenta Miasta Gdyni
w zakresie ustalania wykonania i egzekwowania obowi4zku rozbi6rki lub przeniesienia
w inne miejsce tymczasowych obiektriw budowlanych, wybudowanych na podstawie
skutecznie dokonanego zgloszenia, przed uplywem 120 dni od dnia rozpoczpcia budowy
okreSlonego w zgloszeniu.

W okresie objqtym kontrol4 jednostka kontrolowana przyjmowala skutecznie
zgloszenia budowy tymczasowych obiekt6w budowlanych. Nie we wszystkich przypadkach
podejmowano jednak dziaLania w celu ustalenia lub potwierdzenia wykonania obowi4zku
rozbi6rki tych obiekt6w lub przeniesienia ich w inne miejsce, pomimo 2e obowiqzek ten,
zgodrrie z treSciq zgloszenia byt juz wymagalny. Stwierdzono takhe przypadkt, w kt6rych



dzialaniate podejmowano z dlugotrwahqzw\ok4. W nastqpstwie braku dziaLafrw tym obszatze

jednostka kontrolowana nie podejmowala czynnoSci na podstawie przepis6w dotycz4cych

egzekucji administracyjnej w stosunku do zobowiqzanych, kt6rzy nie wykonali obowi4zku.

Jak wykazala bowiem kontrola przeprowadzona w telenie, nie wszyscy zobowiqzani
wykorruj4 dobrowolnie i w terminie warunki skutecznie dokonanego zgloszeria.

W por;zczeg6lnych obszarach sformulowano nastEpuj 4ce oceny czESciowe :

1. Poz.ytywnie z nieprawidlowoSciami ocenia sig dzialalnoSd zmierzaiqcq do ustalenia

wykonania rozbi6rki lub przeniesienia w inne miejsce fymczasowych obiekt6w
burlowlanych wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgloszenia.

Z przekazanego przez kierownika jednostki kontrolowanej zestawienia wynikatro, 2e

w latach 2010 - 2012 przyiEtobez sprzeciwu 47 zgloszeri budowy tymczasowych obiekt6w
budowlanych. Kontroli poddano 20 losowo wytypowanych spraw', w kt6rych na dzien
rozpoczgcia kontroli, obowi4zek rozbi6rki lub przeniesienia w inne miejsce obiektu byl
wymagalny. W 122 z nich jednostka kontrolowana dokonala sprawdzenia wykonania
obcrwi4zku, przy czym termin sprawdzenia wynosil od 1 miesiqca, w skrajnym przypadku
do ponad 29 miesigcy od dnia kiedy obowiqzek stal siq wymagalny. W pozostaLych

8 sprawachr stwierdzono nieprawidlowoS6 polegaj4c4 na braku sprawdzenia czy warunki
zgloszenia zostaLy faktyczne wykonane, w tym w 3 przypadkach nie zostala potwierdzona
informacj a pochodzqca od inwestora.

Naczelnik WAB wyjaSnilu, 2e zdecydowanie w wiqkszoici przypadkach podejmowano
dzialania w celu ustalenia wykonania rozbi6rki obiekt6w tymczasowych. W Wydziale

Architektoniczno-Budowlanym Urzqdu Miasta Gdyni nie wskazano osoby bezpolrednio
odpowiedzialnej za zbieranie dowod1w dotyczqcych rozbi|rki lub przeniesienia w inne

miejsce tymczasowych obiektdw budowlanych wybudowanych na podstawie zgloszenia ani
te| do egzeh,uowania rozbi6rki lub przeniesienia obiekt6w jw. Przy czym zardwno

w regulaminie Organizacyjnym UM w Gdyni jak i z zakresu czynnoici poszczeg6lnych
pracownik6w Wydzialu nie wynika koniecznoit prowadzenia tego typu czynnoici. Btak
petrnej wiedzy po stronie jednostki kontrolowanej, czy warunki zgloszenia budowy
tynrczasowego obiektu budowlane go zostaly wykonane, a w konsekwencji brak informacji
czy wystEpuj4 przeslanki do wszczqcia egzekucji administracyjnej, skutkuje naruszeniem

zasady skutecznoSci prawa. Jednoczesnie podejmowanie dzialan w r62nych terminach
skutkuje naruszeniem zasady r6wnego traktowania ob1'wateli, co powoduje obnizenie ich
zaufania do organ6w wLadzy publicznej .

t Sprawy znak: RAA-IIIDN7354l13ll0ll034l35J, RAA-I/AA /7354/II8ll01286ldz.22l2, RAA-II/DR/73541144
ll0/9531d2.159129, RAA-I/HNB17354ll82/10122121, RAAII.6743.728.2011.DR-97/Klub Tenisowy Arka,

RAA.I.6743.1s3.2011-}'l2t504t44, RAArI.6743.I75.20n.AP-g80/131, RAAII.6743.230.2011.DR-820/18-30,
RAAI.6743.703.2011.AA-2861d2.15/2, RAAI.6743.l20.2011.FINB-286/dz.l5/2,RAAL6743.222.2011.HN8-28
6lllA.RAAI.6743.102.20II.AA-11/11, RAAIL6743.97 .2012.HNB-2861d2.3011, RAAII.6743.143.2012. HNB-
199/1, RAA.L6743.202.2012.AW-5s182, RAAII.6743.201.2012.HNB-2861d2.14/2,RAA1L6743.234.2012.41'-
286lclz.l\12. RAAII.6743.117.2012.HN8-2861d2.3011, RAAII"6743.L57.2012.l/,AK-201733, RAAII.6743'
t96.20|2.MAK-11/11.

' Sp.a*y znak: RAA-IIAN7354ll1.8ll0l286/d2.2212, RAA-IIlDN7354ll44/1019531d2.159129, RAA-VHNB
t7354n82110t22/21, RAAII.6743.l75.2011.AP-980/131, RAAII.6743.230.2011.DR-820/18-30, RAAII.
6143.97 .20|2.HNB-286/d2.30/1, RAAII.6743.l43.2012.HN8-I99ll, RAA.I.6743.202.2012.4W-55/82,
RAAL.6743.702.20t1.AA-tr/17. RAArL6743.1,5t .2012.}/.AK-201133, RAA.I.6743.1.53.2077'-MZI504/44,
RAAI.6743. 120.20 1 I.HNB -286 I dz.l 5 12.

' Sprawy znak: RAA-II/DR/7354113110/1034/35J, RAAL6143.222.2011.HNB-286lllA, RAAII.6743.201.
2012.HNB-2 86ldz.l4/2, RAAII.6743.1 17.2012.HN8-2861d2.3011, RAAII.6743.196.2012.MAK-11/11,
RAAII.6743.728.20Il.DR-97lKlub Tenisowy Arka, RAAI.6743.703.2011.4A-2861d2.1512, RAAII.6743.
23 4.20 12. AA-286 I dz.l 5 12.

a WviaSnienia Naczelnika WAB z dnia21103.2013 r.
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Na 12 skontrolowanych spraw, w kt6rych dokonano sprawdzenia wykonania

obowi4zku w 1 0 czynnoSd t4 potwierdzodo dokumentami (dokumentacj a foto gr aficzna bqdL

rozebrany"). Natomiast w 2) stwierdzono
owania czynnoSci sprawdzenia wykonania

ajQc4 do wyegzekwowania ci4Z4cego na
eniesienia w inne miejsce tymczasowego
dstawie skutecznie dokonanego zgloszenia.

mowano dzialan w celu wyegzekwowania
czasowych obiekt6w budowlanych.
inwestora warunk6w skutecznie dokonanego

zg!.oszenia, zesp6l kontroler6w Gl6wnego Urzpdu Nadzoru Budowlanego przeprowadzil.

inspekcje w terenie. Objply one 5 losor.yo wytypowanych spraw. W 3 sprawach" (60Yo)

potwierdzono wykonanie obowiqzku, n[tomiast w 2 prz padkach' (40%) ustalono, ze

obowi4zek rozbi6rki nie zostat wykonanj. Naczelnik WAB wyjaSnil", 2e nie podejmowano
dzialait na podstawie ustawy o iu egzekucyjnym. Przy czym zar6wno

w regulaminie Organizacyjnym UM w jak i z zakresu czynnoici poszczeg1lnych

pracownik6w Wydzialu nie wynika iecznoib prowadzenia tego Upu czynnoSci.

Brak dzialafi ze strony wlaSci]wego organu, w oparciu o przepisy

o postEpowaniu egzekucyjnym w administracji, w s1'tuacji niewykonania przez inwestora

obowi4zku rozbi6rki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego,

stanowi nieprawidtrowoSd.
Skutkiem zaniechania dziaLa+ jest akceptowanie stanu niezgodnego

organ6w administracj i publicznej czuwajqcy ch
iadczente o braku negatywnych nastqpstw
przepisami prawa.

no w 2 jednobrzmi4cych egzemplaruach, po
jednym dlakahdej ze stron postEpowania kQntrolnego.
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do spral, kontroli)

t Sp.uwy znak: RAAL6743.702.20ILAA-11/11, M 33.
u Spru*y znak: RAA.L6743.202.2012.AW-55/82 - Nr 2, RAAII.6743.115.2011.

r(AAlr.o /+r. r) t .zv rz.NrI\K-201133- Protok6l kontroli

Protok6l kontroli (inspekcji) Nr 1, RAA-II/DR/7354
r3.
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