
ZESTAWIENIE WYSTĄPIEŃ POKONTROLNYCH I SPRAWOZDAŃ 

I PÓŁROCZE 2019 R.  

DEPARTAMENT INSPEKCJI I KONTROLI BUDOWLANEJ 

 

 

Lp. PODMIOT KONTROLI PRZEDMIOT KONTROLI ZNAK TERMIN KONTROLI 

 

  

1.  Prezydent Miasta Gdyni 

 wydawanie pozwoleń na budowę w zakresie 
budownictwa wielorodzinnego oraz 
sprawowanie kontroli nad pełnieniem 
samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie połączona z inspekcjami  
w terenie 

DIK.50.12.2017 22 maja – 2 czerwca 2017 

2.  
Prezydent Miasta 
Katowice 

 wydawanie pozwoleń na budowę w zakresie 
budownictwa wielorodzinnego oraz 
sprawowanie kontroli nad pełnieniem 
samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie połączona z inspekcjami  
w terenie 

DIK.50.13.2017 22 maja – 2 czerwca 2017 

3.  Prezydent Miasta Płocka 

 wydawanie pozwoleń na budowę w zakresie 
budownictwa wielorodzinnego oraz 
sprawowanie kontroli nad pełnieniem 
samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie połączona z inspekcjami  
w terenie 

DIK.50.14.2017 
5 – 9, 19 - 23 czerwca 

2017 

4.  Starosta Poznański 

 wydawanie pozwoleń na budowę w zakresie 
budownictwa wielorodzinnego oraz 
sprawowanie kontroli nad pełnieniem 
samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie połączona z inspekcjami  
w terenie 

DIK.50.16.2017 19-30 czerwca 2017 

5.  
Prezydent m. st. 
Warszawy – Urząd 
Dzielnicy Mokotów 

 wydawanie pozwoleń na budowę w zakresie 
budownictwa wielorodzinnego oraz 
sprawowanie kontroli nad pełnieniem 
samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie połączona z inspekcjami  
w terenie 

DIK.50.17.2017 27 czerwca – 7 lipca 2017 

6.  
Prezydent Miasta 
Torunia 

 wydawanie pozwoleń na budowę w zakresie 
budownictwa wielorodzinnego oraz 
sprawowanie kontroli nad pełnieniem 
samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie połączona z inspekcjami  
w terenie 

DIK.50.19.2017 24 lipca – 4 sierpnia 2017 

7.  
Zachodniopomorski 
WINB 

 sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych 
w obszarze planowania i realizacji zadań 
inspekcyjno-kontrolnych, wdrożenia ustawy  
o kontroli w administracji rządowej oraz 
ustalenie stopnia realizacji działań 
zadeklarowanych w udzielonej odpowiedzi na 
zalecenia pokontrolne 

DIK.42.1.2018 
22 stycznia – 2 lutego 

2018 

8.  Lubuski WINB  

 sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych 
w obszarze planowania i realizacji zadań 
inspekcyjno-kontrolnych, wdrożenia ustawy  
o kontroli w administracji rządowej oraz 
ustalenie stopnia realizacji działań 
zadeklarowanych w udzielonej odpowiedzi na 
zalecenia pokontrolne 

DIK.42.2.2018 
22 stycznia – 1 lutego 

2018 

9.  Starosta Puławski 
 prawidłowość podejmowania działań  

w sprawie indywidualnej 
DIK.50.1.2018 12-23 lutego 2018 

10.  PINB w Puławach 
 prawidłowość podejmowania działań  

w sprawie indywidualnej, połączona  
z inspekcją w terenie 

DIK.42.5.2018 12-23 lutego 2018 

11.  PINB w Olsztynie 

 prawidłowość podejmowania działań  
w sprawie indywidualnej, połączona  
z inspekcją w terenie 

DIK.42.7.2018 15-30 maja 2018 
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12.  
Kujawsko-Pomorski 
WINB 

 planowanie i realizacja kontroli organów 
stopnia powiatowego DIK.42.6.2018 2-12 października 2018 

13.  PINB w Kłodzku 

 prawidłowość podejmowania działań  
w sprawie indywidualnej, połączona  
z inspekcją w terenie 

DIK.42.10.2018 19-23 listopada 2018 
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