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ustawy z dnia 15 lipca 20ll r. o kontroli w adm C. Nr 185, poz. 1092),
k zesoolu). Asnieszkazesp6ikontroler6ww skladzie: Michal J6zwicki (specjalista - kie k zespolu), Agnieszka

Radt<o (specjalista - czlonek zespolu), w dniach 18 - 22 aa'2073 r' przeplowadzil

w trybie ,*Vi.lV* kontrolq probiemowqPrezydenta Miasta GfVni z siedzibqw Gdyni przy

Al. Marszalka Pilsudskiego 52154.

Zakresem t<ontroti objqto dzialania zmierzaj do ustalenia wykonania

i egzekwowania obowi4zku .olUiOtti lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych

obiekt6w budowlanych, wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgloszenia,

przed uplywem 120 dni od dnia rozpoczgcia budowy okreSlonego w zgLoszeniu. Kontrol4

oUj eto igl'oszeniadokonane w okresie od dnia I stycznia 2010 t. + 3 I grudnia 2012 r.

irezydent Miasta Gdyni dzialajqc jako organ administracji architektoniczno-

budowlanej, wykonuj e zadania przy pomocy Wydzialu Architektoniczno-Budowlanego

(zwanego 
-dalej'Wnfi1. 

UpowaznGnie do zalatwianta spraw w imieniu Prezydenta Miasta

dayni posiada 5 pracownik6w, w tym Naczelnik Wydzialu - Pani Renata Stelmach, powolana

na stanowisko z dniem 1 lipca 2070 r. w WAB w okresie od 01.01 .2010 do 31 .12.2012

zatrudnionych bylo 53 pricownik6w, z czego do obowi4zk6ry 38 z nich naleaalo

prryjmowanie zgloszen UuOowy obiekt6w budowlanych, w tym tymczasowych obiekt6w

budowlanych.

pozytywnie z nieprawidlowoSciami ocenia siq dzialalnoSd Prezydenta Miasta Gdyni

w zakresie ustalania wykonania i egzekwowania obowi4zku rozbi6rki lub przeniesienia

w inne miejsce tymczasowych obiekt6w budowlanych, wybudowanych na podstawie

skutecznie dokonanego zgloszenia, przed uplywem 120 dni od dnia rozpoczpcia budowy

okreSlonego w zgloszeniu.

W okresie objqtym kontrol4 jednostka kontrolowana ptzyjmowala skutecznie

zgloszenia budowy tymczasowych obiekt6w budowlanych. Nie we wszystkich przypadkach

pod..;1no*ano jednak dzialania w celu ustalenia lub potwierdzenia wykonania obowi4zku

iorUiOrti tych obiekt6w lub przeniesienia ich w inne miejsce, pomimo 2e obowiqzek ten,



zgodnie z tresciq zgloszenia byN iu| wymagalny. Stwierdzono takze przypadki, w kt6rych

{zialaniate podejmowalo z dlugotrwalqzwlokq. W nastqpstwie braku dzialanw tym obszarze

jednostka kintrolowana nie podejmowala czynnoSci na podstawie przepis6w dotycz4cych

lgzekucji administracyjnej wstosunku do zobowiqzanych,kt6rzy nie wykonali obowi4zku'

laf< Wkazala bowiern kontrola przeprowadzona w terenie, nie wszyscy zobowiqzani

vrrykonujq dobrowolnie i w terminie warunki skutecznie dokonanego zgNoszenia.

W poszczeg6lnych obszarach sformulowano nastppuj Qce oceny czpSciowe :

1. pozytywnie z nieprawidlowoSciami ocenia sip dzialalno56 zmierzziqc4 do ustalenia

wylionania rozbi6rki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiekt6w

budowlanych wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgloszenia.

Z przekazanego ptzez kierownika jednostki kontrolowanej zestawienia vrrynrkalo, 2e

w latach 2010 + 20ll przyjgtobez sprzeciwu 47 zgl.oszen budowy tymczasowych obiekt6w

budowlanych. Kontroii poOdut o 20 losowo wl4ypowanych spraw', w kt6rych na dzien

,o"po"tqiia kontrol-i, obowi4zek rozbi6rki lub przeniesienia w inne miejsce obiektu byl

wymagalny. W 122 z ntch jednostka kor rolowana dokonala sprawdzenia wykonania

obowi4zku, przy czym termin sprawdzenia wynosil od 1 miesiqaa, w skrajnym przypadku

do ponad 29 miesigcy od dnia kiedy ob

8 sprawach' stwierdzono nieprawidlowo56
zgloszenia zostaly faktyczne wykonane, w
informacj a pochodz4ca od inwestora.

Naczelnik WAB wyjaSnila, 2e zdecydowanie w wipkszoici przypadkach podejmowano

dzialania w celu ustalenia wykonania rozbi1rki obiekt6w tymczasowych. W Wydziale

Architektoniczno-Budowlanym Urzqdu Miasta Gdyni nie wskazano osoby bezpoirednio

odpowiedzialnej za zbieranie dowod6w dotyczqcych rozbi6rki lub przeniesienia w inne

miejsce tymczasowych obiektfw budowlanych wybudowanych na podstawie zgloszenia ani

tei do egzeh,uowania rozbi6rki lub przeniesienia obiektdw jw. Przy czym zar6wno

w regulaminie Organizacyjnym UM w Gdyni jak i z zakresu czynnoSci poszczegdlnych

praciwnik6w Wydziatu nLie wynika koniecznoit prowadzenia tego typu czynnofci' Brak

pelnej wiedzy po stronie jednostki kontrolowanej, czy warunki zgloszenia budowy

tynrczasow.go obi.kt, budowlane go zostaly wykonane, a w konsekwencji brak informacji

czy wystppuj4 przeslanki do wszczgcia egzekucji administracyjnej, skutkuje naruszeniem

za.sady skuteczno5ci prawa. Jednoczesnie podejmowanie dziaLaf w r62nych terminach

t spruwy znak: RAA-IvDFvt354lt3lt0lr034t35J, RAA-I/AA l7354llI8l101286/d2.2212, RAA-II/DR/73541144

t10t953/d2.I59t29. RAA-VHNB 11354ll82lI0l22l2l, RAAII.6743.728.2011.DR-97/Klub Tenisowy Arka,

RAA.I.6743.153.2}tt-MZ/504t44,RAAIL6743.175.2011.AP-980/131, RAAIL6743.230.2011.DR-820/18-30,

RAAI.6143.703.2011.AA-2861d2.1512, RAAI.6743.120.2011.HN8 -286/d2.1512,RAAI.6743.222.2011.HNB-28

6nlA.RAAI.6743.7 02.2011.AA-11/11, RAAIL6743.97.2012.HN8-2861d2,3011, RAAII.6743.143.2012. HNB-

199/1, RAA.L6743.202.2012.AW-55182, RAAII.6743.201.2012.HNB -286/dz.l4l2, RAAII'6743. 234.2012.44-

286ldz.l512, RAAII.6743.117.2012.HN8-2861d2.3011, RAAII.6743.157.2012.}L4'AK-201I33, RAAII.6743.

196.2012.MAK-l l/l l., sp.u*y znak: RAA-VAAt7354nt8lt0t286ldz.22/2, F.AA-IIlDFV7354ll44ll0l953ldz.l59l29, RAA-I/HNB

t7a54trB2/t0/22/2r. RAAIr.6743.r75.20n.Ap-980/131, RAAII.6143.230.201.1.DR-820/18-30, RAAII.

6743.97.20I2.HN8-286/d2.30/1, RAAIr.6743.143.2012.HN8.-l99ll, RAA.I.6743.202.2012.AW-s5182,

RAAI.6743.702.201LAA-LInt, RAAIL6743.157 .2012.}I/IAK-2}1133, RAA.I.6743.153.2011-}1.21504144,

RAAI.6743. I 20.2011.HN8-286/dz.l 5 12., sprawy znak: RAA-II/DR/l354lt3lt0lt034t35J, RAA1.6',743.222.2011.HNB-286/11A, RAAII.6743.20l.

2012.HNB-2 86/dz.l4l2, RAAII.6743.117.2012.HN8-2861d2.3017, RAAII.6743.196.2072.M'\K-11/11,

RAAIL6743.728.2011.DR-97lKlub Tenisowy Arka, RAAI.6743.703.2011.AA-2861d2.1512, RAAII.6743.

23 4.20 | 2. AA-286 I dz. | 5 12.
a Wyla6nieniaNaczelnika WAB z dnia2l.03.2013 r.
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skutkuje naruszeniem zasady r6wnego traktowania oby'wateli, co powoduje obnizenie ich

zaafarua do organ6w wNadzy publicznej .

Na 12 skontrolowuny.h spraw, w kt6rych dokonano sprawdzenia wykonania

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

adnotacja pracownika ,,tozebfano", ,,obiekt rozebrany"j. Natomiast w 2s stwierdzono

uchybienie polegaj4ce na braku dokumentowania czynnoSci sprawdzenia wykonania

obowi4zku.

2. Negatywnie ocenia sig dzialalnoS6 zmierzajqc1 do wyegzekwowania ci424cego na

inwestorze obowi4zku rozbi6rki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego

obiektu budowlanego wybudowanego na podstawie skutecznie dokonanego zgloszenia.

W okresie objEtym kontrol4 nie podejmowano dzialan w celu wyegzekwowania

rozbi6rki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiekt6w budowlanych.

W zakresie kontroli wykonania przez inwestora warunk6w skutecznie dokonanego

zglaszenia, zesp6l kontroler6w Gl6wnego

inspekcje w terenie. ObjEly one 5 losowo
potwierdzono wykonanie obowiqzku, nato

obowi4zek rozbi6rki nie zostal wykonany.
dzialari na podstawie ustawy o postqpowaniu egzekucyjnym. Przy czym zar6wno

w regulaminie Organizacyjnym UM w Gdyni jak i z zakresu czynnoici poszczeg6lnych

praciwnik7w Wyiziatu nie wynika koniecznoit prowadzenia tego typu czynnoici'

BreLk dzialan ze strony wlaSciwego ofganu' w oparciu o przepisy

o postppowaniu egzekucyjnym w administracji, w sytuacji niewykonania przez inwestora

oUo*iart g rozbi6rki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego,

stanowi nieprawidlowoS6.
Skutkiem zaniechania dziaLafi jest akceptowanie stanu niezgodnego

z prawem, obnizenie zaufania obywateli do organ6w administracji publicznej czuwaj4cych

nacl przesfizeganiem prawa, oraz przeswiadczenie o braku negatywnych nastppstw

administracyjnych dla dzialah niezgodnych z przepisami prawa.

Do przekazanego projektu wyst4pienia pokontrolnego kierownik jednostki kontrolowanej

nie wni6sl zaslrze1en, natomiast zLoTyl wniosek o dokonanie w nim sprostowania. W zwiqzku

z uwzglgdnieniem wniosku, w projekcie wystqpienia pokontrolnego dokonano sprostowania

oczywistej omytrki w zakresie liczby pracownik6w zatrudnionych w Wydziale

Architektoniczno-Budowlanym Urzgdu Miasta Gdyni"

ZALECENIA POKONTROLNE

Wobcc dokonanych ustalef i ocen, w celu usunipcia stwierdzonych nieprawidlowoSci

i uchybienia zalecam:

1. Przeprowadzenie postgpowafr wyjaSniaj4cych w celu ustalenia, czy zostal wykonany

obowi4zek rozbi6rki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiekt6w

budowlanych wybudowanych na podstawie dotychczasowych skutecznie dokonanych

t sprawy znak: RAAI.6743.l02.20ll.AA-11/11, R-A.AII.6743.157.2012.MAK-20/133.
u Sp.a*y znak: RAA.I.6743.202.20t2.AW-55182 - Protok6l kontroli (inspekcji) Nr 2, RAAII.6743'175.2011-

Ap-980/131 - Protok6l kontroli (inspekcji) Nr 4, RAAIL6743.l57.2012.MAK-20/133- Protok6l kontroli

(inspekcji) Nr 5.
t 'sp.u*yznak: 

RAAI.6743.222.2011.HNB-286/1lA - Protok6l kontroli (inspekcji) Nr 1, RAA-II1DN7354

ll44ll01953ldz.l59l29 - Protok6l kontroli (inspekcji) Nr 3.
8 Wyj a6nienia Naczelnika WAB z dnia 2I.03.2013 t.

?



zgloszen, a w przypadku uchylania sip zobowiqzanych od wykonania obowi4zk6w

pir.pro*u dzente p o stgp owafr zmierzaj qcych do i c h wye gzekwowani a.

Niezwtroczne podejmowanie dzialah zmierzajqcych do ustalenia, w tym potwierdzenia

informacji przekazanej przez inwestora, dotyczqcej wykonania rozbi6rki lub

przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiekt6w budowlanych wybudowanych na

podstawie skutecznie dokonywanych zgloszefi, po uplywie terminu, w kt6rym

obowi4zek powinien zostal wykonany.
podejmowanie dzialan zmieruajqcych do wyegzekwowania ciqlqcego na inwestorze

obowiqzku rozbi6rki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiekt6w

budowianych realizowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgloszenia,

w sytuacji uchylania sig zobowiqzaneigo od wykonania obowi4zku.

Ka1dorazowe dokumentowanie czynnoSci sprawdzenia wykonania obowi4zku rozbi6rki

lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiekt6w budowlanych realizowanych

na podstawie skutecznie dokonan e go zgloszenia.

OczekujE, w terminie 2 miesiqcy od dnia otrzymania niniejszego wyst4pienia pokontrolnego,

informacji o ryykonaniu zalecen lub o podjgtych w tym celu dzialaniach albo przyczynach ich

niepodjqcia.

Wystqrienie pokontrolne sporz4dzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplatzach, po jednym dla

kazdej ze stron postgpowania kontrolnego.
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