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Lp. PODMIOT KONTROLI PRZEDMIOT KONTROLI ZNAK TERMIN KONTROLI 

1. PINB w Człuchowie

 realizacja ustawowych zadań w obszarze 
samowoli budowlanej i egzekucji w 
administracji

DIK.42.17.2016 15-26 lutego 2016

2. PINB w Krośnie

 realizacja ustawowych zadań w obszarze 

samowoli budowlanej i egzekucji w 

administracji

DIK.42.27.2016 7-18 marca 2016

3. PINB w Lipnie

 realizacja ustawowych zadań w obszarze 

samowoli budowlanej i egzekucji w 

administracji
DIK.42.36.2016 18-29 kwietnia 2016

4. PINB w Braniewie

 realizacja ustawowych zadań w obszarze 

samowoli budowlanej i egzekucji w 

administracji
DIK.42.46.2016 30 maja – 3 czerwca

5. Lubelski WINB
 planowanie, realizacja i skuteczność kontroli 

wyrobów budowlanych DIK.42.58.2016 21-25 listopada 2016

6.
Kujawsko-Pomorski 
WINB

 planowanie, realizacja i skuteczność kontroli 

wyrobów budowlanych DIK.42.37.2016 5-9 grudnia 2016

7. Łódzki WINB

 prawidłowość i terminowość podejmowania 

działań jako organ II instancji, w tym w 

indywidulanych sprawach dotyczących 

budynku mieszkalnego w gm. Pajęczno i robót 

budowlanych w budynku wielorodzinnym w 

Łodzi oraz prawidłowość postępowania w 

sprawie powołania powiatowego inspektora 

nadzoru budowlanego

DIK.42.2.2017
6 - 10 lutego 

oraz 16 - 23 lutego

8. PINB w Pajęcznie

 prawidłowość podejmowania działań w 

zakresie terminowości załatwiania spraw 

dotyczących odstępstw od zatwierdzonego 

projektu budowlanego

DIK.42.1.2017 6-24 lutego 2017

9. PINB w Kępnie

 prawidłowość podejmowania działań w 
indywidualnych sprawach na skutek wyłączenia 
PINB w Brzegu

DIK.42.5.2017 13-17 marca 2017

10. Starosta Głogowski

 terminowość wydawania decyzji o pozwoleniu 
na budowę oraz rzetelność wprowadzania 
danych do rejestrów

DIK.50.3.2017 13-24 marca 2017

11. Starosta Legnicki

 terminowość wydawania decyzji o pozwoleniu 

na budowę oraz rzetelność wprowadzania 

danych do rejestrów
DIK.50.4.2017 13-24 marca 2017

12. PINB w Pajęcznie

 prawidłowość podejmowania działań w 
zakresie rozbudowy obiektu budowlanego w 
Pajęcznie

DIK.42.7.2017 3-7 kwietnia 2017

13. Starosta Gołdapski
 terminowość wydawania decyzji o pozwoleniu 

na budowę oraz rzetelność wprowadzania 
danych do rejestrów 

DIK.50.9.2017 3-14 kwietnia

14.
Starosta 
Wysokomazowiecki

 terminowość wydawania decyzji o pozwoleniu 
na budowę oraz rzetelność wprowadzania 
danych do rejestrów

DIK.50.7.2017 3-14 kwietnia 2017
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15. 

 

Starosta Golubsko- 
Dobrzyński 

 terminowość wydawania decyzji o pozwoleniu 
na budowę oraz rzetelność wprowadzania 
danych do rejestrów 

 

DIK.50.8.2017 

 

8-19 maja 2017 

 

16. 

 

Starosta Drawski 

 terminowość wydawania decyzji o pozwoleniu 
na budowę oraz rzetelność wprowadzania 
danych do rejestrów 

 

DIK.50.10.2017 

 

8-19 maja 2017 

 

17. 

 

Starosta Wadowicki 

 terminowość wydawania decyzji o pozwoleniu 

na budowę oraz rzetelność wprowadzania 

danych do rejestrów 

 

DIK.50.11.2017 

 

8-19 maja 2017 

 

 
18. 

 

 
PINB w Pruszkowie 

 prawidłowość podejmowanych działań w 

indywidualnej sprawie wykonania obowiązku 

dotyczącego obiektu budowlanego w 

Raszynie 

 

 
DIK.42.13.2017 

 

 
21-23 czerwca 2017 

 
19. PINB Miasto Zielona 

Góra 

 prawidłowość podejmowanych działań w 

indywidualnej sprawie budynku 

wielorodzinnego w Zielonej Górze 

 
DIK.42.14.2017 

 
26-30 czerwca 2017 

 
20. 

 
PINB w Jarosławiu 

 prawidłowość podejmowania działań w 

indywidualnej sprawie budynku 

wielorodzinnego w Jarosławiu 

 
DIK.42.17.2017 

 
25-29 września 2017 

 

 

Wytworzone przez: Iwona Świderska 
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