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KARTA PROCEDURY 

47-400 Racibórz, 
ul. Klasztorna 6 

POWIATOWY INSPEKTOR  
NADZORU UDOWLANEGO  

W RACIBORZU 

tel./fax. 32 419-04-66,  
e-mail: pinbraciborz@interia.pl, 
www.pinbraciborz.e-bip.org.pl 

I. TYTUŁ PROCEDURY. 

ZKW 
ZAWIADOMIENIE O PRZEPROWADZENIU KONTROLI 

OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH  

II. CEL I REZULTAT PROCEDURY. 

Celem kontroli jest zapewnienie bezpieczeństwa obiektów wielkopowierzchniowych przez 

sprawdzenie ich stanu technicznego tuż przed okresem zimowym oraz zaraz po jego zakończeniu, 

a w szczególności sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych.  

Obowiązkiem kontroli objęte są budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz 

inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m². 

III. PODSTAWA PRAWNA. 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 

1623 z późn. zm.). – art. 62, ust. 1, pkt 3. 

− Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635,  

z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 

IV.  GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ. 

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6 – pok. nr 35, II piętro. 

tel./fax (32) 419 04 66, e-mail: pinbraciborz@interia.pl, www.pinbraciborz.e-bip.org.pl 

Godziny urzędowania:  

− poniedziałek   od 7.30
 
do 15.30, 

− wtorek   od 7.30
 
do 17.00, 

− środa   od 7.30
 
do 15.30, 

− czwartek   od 7.30
 
do 15.30, 

− piątek   od 7.30
 
do 14.00. 

Uwaga: We wtorki po godz. 15.00 wejście do Inspektoratu odbywa się wejściem od strony 

podwórka. Należy zadzwonić, a pracownik Inspektoratu zejdzie i otworzy drzwi. 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY. 

Zgodnie z art. 63, ust. 3 ustawy Prawo Budowlane budynki o powierzchni zabudowy 

przekraczającej 2000 m² oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 
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m² powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli stanu technicznego, co 
najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. 
Osoba dokonująca kontroli obowiązana jest bezzwłocznie po zakończeniu kontroli powiadomić 

organ nadzoru budowlanego o jej przeprowadzeniu. 

Złożenie zawiadomienia w siedzibie organu nadzoru budowlanego kończy procedurę 

administracyjną.  

UWAGA: 
W art. 61, ust. 1, pkt 3 Prawa budowlanego obowiązek zawiadomienia niezwłocznie organu 
nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli, nałożono na osobę przeprowadzającą 
okresową kontrolę,. Z uwagi na fakt, że przepis ten wprost wskazuje osobę zobowiązaną do 
dokonania takiego zawiadomienia, nie może ona przenieść tego obowiązku na inne osoby, w 
tym np. właściciela obiektu. 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY. 

Zawiadomienie o dokonanej kontroli powinno zawierać następujące informacje: 

− przeznaczenie i adres obiektu budowlanego, 

− datę przeprowadzenia kontroli, 

− powierzchnię zabudowy lub powierzchnię dachu, 

− dane właściciela lub zarządcy obiektu, 

− nr uprawnień budowlanych oraz nr zaświadczenia potwierdzającego przynależność - osoby 

dokonującej kontroli – do właściwej izby samorządu zawodowego, 

− pokontrolną ocenę stanu technicznego obiektu budowlanego, zawierającą stwierdzenie o 

dopuszczeniu (lub nie dopuszczeniu) obiektu budowlanego do dalszego użytkowania. 

Zawiadomienie o którym mowa wyżej zaleca się złożyć na druku zamieszczonym na stronie 
PINB. 

UWAGA: 
Do zawiadomienia proszę nie załączać protokołów z kontroli, chyba że stwierdzono 
nieprawidłowości które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, 
wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70, ust. 2 Ustawy Prawo 
budowlane). 

VII. OPŁATA SKARBOWA. 

Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli jest zwolnione z opłaty skarbowej. 

VIII. PRZEBIEG PROCEDURY. 

Ewidencja i weryfikacja wniosku. 
Na podstawie przyjętego i zarejestrowanego zawiadomienia organ odnotowuje w ewidencji 

zawiadomień o kontrolach budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych 

obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m². 

Organ nadzoru budowlanego dokonuje weryfikacji formalnej wniosku polegającej, m. in. na 

sprawdzeniu jego kompletności. Jeżeli złożone przez wnioskodawcę dokumenty są niekompletne 

lub posiadają braki i nieścisłości, organ wzywa zawiadamiającego do uzupełnienia dokumentów. 
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Uprawnieni do dokonywania kontroli. 
Czynności kontrolne muszą być wykonane przez osoby mające uprawnienia budowlane  

w odpowiedniej dla danej czynności specjalności, osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy 

wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, 

a także mistrzów kominiarskich w zakresie przewodów dymowych oraz grawitacyjnych 

przewodów spalinowych i wentylacyjnych. 

Stwierdzenie nieprawidłowości. 
Jeżeli osoba kontrolująca stwierdzi w toku kontroli uszkodzenia oraz braki, które mogłyby 

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w 

szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo 

zatrucie gazem, powinna zgodnie z treścią art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, bezzwłocznie 

przesłać kopię protokołu kontroli organowi nadzoru budowlanego. 

Działania nadzoru budowlanego. 
Właściwy organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu 

budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia 

braków. Jeżeli w przypadku tej kontroli organ nadzoru budowlanego stwierdzenia, że obiekt 

budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia, nakazuje w 

drodze decyzji (na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy Prawa Budowlane), usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. 

IX. TRYB ODWOŁAWCZY. 

Nie dotyczy. 

X. DRUKI WNIOSKÓW. 

Wg załączonego wzoru znajdującego się w zakładce druki: 

− zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli obiektu. 

XI. INFORMACJE DODATKOWE. 

Podmiotem obowiązanym do poddawania obiektów budowlanych okresowej kontroli jest 

właściciel nieruchomości lub zarządca obiektu.  

Zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, właściciel lub 

zarządca obiektu budowlanego obowiązany jest dokonywać w książce obiektu budowlanego. 

Powinny być do niej dołączone protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy 

dotyczące jego stanu technicznego, a także opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót 

budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania, jak też instrukcje obsługi  

i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem. 

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać te dokumenty 

przedstawicielom właściwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów 

upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie 

technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie. 

Naruszenie obowiązku powiadomienia organu nadzoru budowlanego stanowi, zgodnie z art. 93 

pkt 8 i 9a ustawy Prawo budowlane, wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wobec osoby 

odpowiedzialnej zostaje wszczęte postępowanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 

2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.), 

zmierzające do wymierzenia kary grzywny. 
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XII. OSOBY ODPOWIEDZIALNE. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, 

tel. 32 419-04-66. 

 


