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BK.1712.3.2021     

 

PROTOKÓŁ 

 

 

kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego  

w Przemyślu przez ( … ) – Głównego Specjalistę w Biurze Kontroli Urzędu Miejskiego  

w Przemyślu, na podstawie upoważnienia Nr 169/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia  

12 lipca 2021 r. 

Czynności kontrolne przeprowadzano od 19 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r., z wyłączeniem 

okresu od dnia 20 do 23 lipca 2021 r. i od 6 do 20 września 2021 r.  

 

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  

 

Przedmiot kontroli: prawidłowość realizacji zadań związanych z rozpatrywaniem zgłoszeń 

dotyczących budowy i wykonywania robót budowlanych.   

 

Wydział Architektury działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego  

w Przemyślu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 245/2019 Prezydenta Miasta 

Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r., ze zm., który określa organizację i zasady funkcjonowania 

Urzędu, w tym strukturę organizacyjną oraz zakresy działania jednostek organizacyjnych.  

Szczegółowy zakres działania Wydziału Architektury reguluje § 21 tego Regulaminu, zgodnie  

z którym do zadań Wydziału Architektury należy m.in.: 

- rozpatrywanie zgłoszeń i zgłoszeń z projektem budowlanym dot. budowy i wykonywania 

robót budowlanych, w tym: 

a) wnoszenie sprzeciwu i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, 

b) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie. 

 

Wydziałem Architektury kieruje Pan ( … )  – Naczelnik Wydziału. W okresie objętym kontrolą, 

podczas nieobecności  Naczelnika Wydziału, funkcje kierowniczą pełnił Pan ( … ) – Sekretarz 

Miasta Przemyśla – w ramach udzielonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla upoważnienia nr 

254/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych 

sprawach z zakresu administracji publicznej oraz realizacji zadań i dokonywania wszelkich 

innych czynności w sprawach należących do zakresu działania bezpośrednio nadzorowanych 

jednostek organizacyjnych urzędu. 

  

W kontrolowanym okresie zadania będące przedmiotem kontroli realizowali, zgodnie  

z zakresami czynności, niżej wymienieni pracownicy: 

- Pani ( … ) – Inspektor, 

- Pani ( … ) – Główny Specjalista,  

- Pani ( …) – Podinspektor, 

- Pan ( … ) – Główny Specjalista, 

- Pani ( … ) – Inspektor, 

- Pani ( … ) – Główny Specjalista. 

 

W toku kontroli wyjaśnień udzielał: 

- Pan ( … ) – Główny Specjalista, 
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Stan prawny 

 

Zasady i tryb dokonywania zgłoszeń budowy i robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę, wnoszenia sprzeciwu w drodze decyzji, wydawania zaświadczeń  

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz opłat związanych z realizacją zgłoszeń    

uregulowane zostały w: 

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 ze zm. oraz 

Dz.U.2020.1333 ze zm.), zwanej w dalszej części protokołu „p.bud.”, 

- ustawie z dnia 14 lipca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze 

zm. oraz Dz.U.2020.256 ze zm.), zwanej w dalszej części protokołu „k.p.a.”, 

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 ze zm. oraz 

Dz.U.2020.1546 ze zm.), zwanej w dalszej części protokołu „u.o.s.”. 

W toku kontroli badanie prawidłowości realizacji zadań związanych z rozpatrywaniem zgłoszeń 

dotyczących budowy i wykonywania robót budowlanych przeprowadzono w oparciu o ww. akty 

prawne obowiązujące w okresie objętym kontrolą. 

Katalog inwestycji objętych obowiązkiem zgłoszenia został zawarty w art. 30 ust. 1 p.bud. (po 

nowelizacji – tj. od dnia 19 września 2020 r. – w art. 29 ust. 1 i 3). Ponadto, jak stanowi art. 29 

ust. 4 pkt 2 p.bud. (po nowelizacji art. 29 ust. 7 pkt 2 p.bud.) dokonania zgłoszenia wymagają 

roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.  Stosownie do art. 

30 ust. 2-4c p.bud. w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania 

robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – 

wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 

budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U.2016.1493), 

- w zależności od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki dotyczące planowanej inwestycji, 

- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. 

Ponadto w przypadku budowy: 

a) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych  

i telekomunikacyjnych, 

b) instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, 

przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych, 

oraz po nowelizacji p.bud. 

c) stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, 

d) mikroinstalacji biogazu rolniczego, 

do zgłoszenia należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz  

z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie 

uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku budowy 

instalacji gazowej oraz mikroinstalacji powinien posiadać uzgodnienie pod względem ochrony 

przeciwpożarowej;  

e) obiektów małej architektury w miejscach publicznych, 
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oraz po nowelizacji p.bud. 

f) podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych, 

do zgłoszenia należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany 

przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Dodatkowo w przypadku:  

1) budowy: 

a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania 

mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,  

b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji 

transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2, 

c) sieci: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

telekomunikacyjnych i gazowych, 

oraz po nowelizacji p.bud. 

d) obiektów budowlanych, niewymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 2, 3 i 5-30 i ust. 2 p.bud., 

usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, 

zamieszkania zbiorowego, 

2) przebudowy: 

a) przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru 

oddziaływania budynków, 

po nowelizacji p.bud. 

a)  przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza 

działkę, na której budynek jest usytuowany, 

b) instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych, 

do zgłoszenia należy dołączyć: 

- 4 egzemplarze projektu budowlanego (po nowelizacji p.bud. projekt zagospodarowania 

działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej  

w 3 egzemplarzach albo w wersji elektronicznej) wraz z opiniami, uzgodnieniami 

pozwoleniami i innymi dokumentami,  

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie 

z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (nie dotyczy przebudowy), 

- pozwolenia oraz decyzję, o których mowa w ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane (nie dotyczy przebudowy), 

- w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach 

zamkniętych postanowienie o uzgodnieniu z organem architektoniczno-budowlanym 

pierwszej instancji projektowanych rozwiązań w zakresie linii zabudowy oraz elewacji 

obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc 

publicznych. 

Stosownie do art. 30 ust. 5e w przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej 

nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy lub przebudowy obiektów 
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wymienionych w pkt. 1 i 2 podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania 

niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.  

 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 p.bud. zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego 

rozpoczęcia robót budowlanych. Do ich wykonywania można przystąpić po upływie 21 dni od 

dnia doręczenia zgłoszenia, jeżeli w tym terminie organ administracji architektoniczno-

budowlanej nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (tzw. milcząca zgoda).  

Wskazany powyżej termin na rozpoczęcie robót budowlanych może zostać skrócony, bowiem 

w myśl art. 30 ust. 5aa, organ może z urzędu, przed upływem 21 dni, wydać zaświadczenie  

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia wyłącza możliwość 

wniesienia sprzeciwu i uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.  

W razie braków w zgłoszeniu organ administracji architektoniczno-budowlanej – stosownie do 

art. 30 ust. 5c p.bud. – nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek 

uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym terminie, a w przypadku ich 

nieuzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Należy zaznaczyć, że wydanie postanowienia 

przerywa bieg terminu 21 dni do wniesienia sprzeciwu (art. 30 ust. 5d p.bud.).  

W myśl art. 30 ust. 6 p.bud. decyzję o sprzeciwie wydaje się również w sytuacji, gdy: 

- zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem 

uzyskania pozwolenia na budowę, 

- budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne 

akty prawa miejscowego lub inne przepisy, 

- zgłoszenie dotyczy budowy obiektu tymczasowego niepołączonego trwale z gruntem  

w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. 

Dodatkowo – jak stanowi art. 30 ust. 7 p.bud. – organ administracji architektoniczno-budowlanej 

może nałożyć, w drodze decyzji o sprzeciwie, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie 

określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich 

realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować: 

- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, 

- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, 

- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, 

- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 

sąsiednich. 
 

Przepis art. 30a p.bud. nakłada na organ administracji architektoniczno-budowlanej obowiązek 

zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go 

urzędu, informacji o dokonaniu zgłoszenia budowy: 

a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania 

mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,  

b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji 

transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2, 

c) sieci: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

telekomunikacyjnych i gazowych, 

oraz po nowelizacji p.bud.  
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d) przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania 

obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany, 

e) instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,  

(z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych 

decyzją Ministra Obrony Narodowej). 

Informację, o której mowa wyżej,  zawierającą odpowiednio: imię i nazwisko albo nazwę 

inwestora, adres i opis projektowanego obiektu, datę wniesienia sprzeciwu oraz informację o 

braku wniesienia sprzeciwu, zamieszcza się w terminie 3 dni od dnia: 

- doręczenia zgłoszenia,  

- wniesienia sprzeciwu, 

- upływu terminu do wniesienia sprzeciwu. 
 

Z kolei art. 82b ust. 1 pkt 2c p.bud. wskazuje na obowiązek bezzwłocznego przekazywania 

organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów 

prawa budowlanego.  

 

W przypadku braku uregulowań szczególnych, do postępowań związanych z realizacją zgłoszeń 

budowlanych, zastosowanie znajdują przepisy k.p.a.  W szczególności odnoszące się do 

prowadzenia metryki sprawy (art. 66a), elementów składowych decyzji i postanowień  

wydawanych w toku postępowania (art. 107 § 1 i art. 124 § 1 i 2) oraz wydawania zaświadczeń 

na wniosek strony (art. 217). 
 

Stosownie do art. 66a § 1-3 k.p.a. w aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie 

pisemnej lub elektronicznej, w której wskazuje się wszystkie osoby uczestniczące  

w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa się wszystkie 

podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów 

zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności. Metryka sprawy 

wraz z dokumentami, do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na 

bieżąco aktualizowana. 

Szczegółowe zasady prowadzenia metryki sprawy zawarte zostały w 

rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie 

wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U.2012.250).  W myśl § 2 i 3 tego 

rozporządzenia jeżeli dokumentacja odzwierciedlająca przebieg załatwiania spraw 

powstaje w systemie teleinformatycznym przeznaczonym do elektronicznego 

zarządzania dokumentacją, umożliwiającym wykonywanie w nim czynności 

kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i 

tworzenie dokumentów elektronicznych, to metrykę sprawy stanowi widok 

chronologicznego zestawienia czynności w sprawie. 
Jeżeli dokumentacja odzwierciedlająca przebieg załatwiania spraw nie powstaje w systemie 

elektronicznego zarządzania dokumentacją, to metrykę sporządza się w formie tabeli, w której 

odnotowuje się poszczególne czynności w sprawie. Wypełnioną odręcznie lub w formie 

elektronicznej tabelę dołącza się do akt sprawy po wykonaniu ostatniej czynności w sprawie lub 

w razie zaistnienia takiej potrzeby. 

Warunkiem wykorzystania narzędzi informatycznych w celu tworzenia metryk spraw w postaci 

elektronicznej jest: 
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- zapewnienie ochrony metryk elektronicznych przed utratą przez okresowe wykonywanie 

kopii zabezpieczających na informatycznym nośniku danych, innym niż ten, na którym 

zapisywane są dane 

- zapewnienia jednoznacznego powiązania elektronicznych metryk z nieelektronicznymi 

aktami spraw, do których się odnoszą, 

- możliwości niezwłocznego odnalezienia i w razie potrzeby wydrukowania żądanej metryki. 

Zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik do powołanego wyżej rozporządzenia, metryka 

sprawy zawiera:  

- oznaczenie sprawy (data wszczęcia lub znak sprawy), 

- tytuł sprawy, 

- datę wykonanej czynności (zwięzłe określenie przedmiotu sprawy), 

- określenie osoby podejmującej daną czynność (nazwisko, imię, stanowisko), 

- określenie podejmowanej czynności, 

- wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do której odnosi się dana 

czynność. 

W nawiązaniu do art. 107 § 1 oraz art. 124 § 1 k.p.a. wydawane w toku postępowań dot. realizacji 

zgłoszeń budowlanych decyzje i postanowienia powinny zawierać: 

- oznaczenie organu administracji publicznej, 

- datę wydania, 

- oznaczenie strony lub stron postępowania,  

- powołanie podstawy prawnej, 

- rozstrzygnięcie, 

- pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie (zażalenie) oraz o prawie 

do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, 

- podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika 

organu upoważnionego do wydania decyzji (postanowienia), a jeżeli decyzja 

wydana została w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis 

elektroniczny, 

- uzasadnienie faktyczne i prawne (w przypadku postanowień w sytuacji, gdy 

przysługuje na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego). 

Wydawanie zaświadczeń na wniosek strony reguluje art. 217 k.p.a. Przepis ten stanowi, iż 

zaświadczenie jest urzędowym potwierdzeniem określonych faktów lub stanu prawnego  

i wydaje się je gdy wymaga tego przepis prawa, bądź ze względu na interes prawny osoby 

ubiegającej się o wydanie zaświadczenia. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej 

zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.  

 

Kwestie związane z uiszczaniem opłat w związku z realizacją zgłoszeń budowy i robót 

budowlanych uregulowane zostały w ustawie o opłacie skarbowej. Na podstawie art. 1 ust. 1 

u.o.s. opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej 

dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie 

zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie 

dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu 

lub kopii. Katalog spraw wyłączonych z opłaty skarbowej zawarty został w art. 2 u.o.s. Zgodnie 
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z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie 

zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Należy zaznaczyć, 

że powołane wyżej wyłączenie ma zastosowanie jedynie w przypadku budowy (przebudowy, 

remontu) budynku wielo lub jednorodzinnego (obejmującej także m.in. zagospodarowanie 

terenu budowy, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej, zjazdu z drogi czy 

budowę garażu), służącego wyłącznie celom mieszkaniowym. Dlatego w przypadku zgłoszeń 

dot. zamierzeń inwestycyjnych o funkcji mieszanej wyłączeniu  z opłaty skarbowej podlegać 

będzie tylko powierzchnia mieszkalna budynku.    

Stosownie do art. 6 ust. 1 i 2 u.o.s. obowiązek zapłaty opłaty skargowej powstaje z chwilą 

złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia 

lub zezwolenia oraz złożenia w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Opłatę skarbową 

wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. 

Zgodnie z Wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień 

stanowiącym załącznik do u.o.s. opłta za: 

- przyjęcie zgłoszenia dot. budowy wolno stojących budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce 

lub działkach, na których zostały zaprojektowane (dla którego nie wniesiono 

sprzeciwu) – wynosi 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, 

jednak nie więcej niż 539 zł, 

- przyjęcie zgłoszenia dot. budowy sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych (dla którego nie wniesiono sprzeciwu) – 

wynosi 2 143 zł dla sieci o długości powyżej 1 km oraz 105 zł dla sieci o długości 

do 1 km, 

- wydanie zaświadczenia na wniosek strony – wynosi 17 zł, 

- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 

oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – wynosi 17 zł od każdego stosunku i 

pełnomocnictwa. 

Szczegółowy tryb potwierdzania i dokumentowania uiszczenia opłaty skarbowej, a 

także dokonywania jej zwrotu reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 

września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U.2007.187.1330).  

Stosownie do § 3 ust. 1-3 składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest 

dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelnioną kopię 

dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku 

zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie 

operacji bankowej. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się 

w aktach sprawy. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, 

dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim 

adnotacji określającej datę złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej 

podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i 

stanowiska służbowego. Adnotacja  powinna być zamieszczona także na wniosku 
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lub pełnomocnictwie, z tym, że zamiast daty złożenia wniosku lub pełnomocnictwa 

należy określić kwotę uiszczonej opłaty, datę wpłaty i numer pokwitowania lub 

numer rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty. Adnotacji nie zamieszcza 

się na wniosku lub pełnomocnictwie, jeżeli w aktach sprawy pozostaje 

uwierzytelniona kopia lub kopia dowodu zapłaty.  

 

Ustalenia szczegółowe 

 

Sprawy związane z rozpatrywaniem zgłoszeń dotyczących budowy i wykonywania robót 

budowlanych rejestrowane są w teczce aktowej o symbolu AOŚ. 6743 i haśle klasyfikacyjnym: 

„Zgłaszanie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części” prowadzonej w wersji tradycyjnej 

oraz pomocniczo w systemie EZD (Proton).  

W 2020 r. w przedmiotowej teczce zarejestrowanych zostało 291 spraw, z czego kontroli 

poddano wyrywkowo wybrane niżej wymienione sprawy:  

 

1. AOŚ.6743.2.2020 – inwestor: (…)  

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie budowy przyłącza kanalizacyjnego na potrzeby budynku położonego przy  

ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…), (…) obr. (…)) z dnia 2 stycznia 2020 r. (data wpływu do 

tut. Urzędu 03.01.2020 r.) – termin rozpoczęcia robót: 29.01.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, zgodnie z art. 30 ust. 2 i 3 oraz 

art. 29 ust. 4 pkt 2 p.bud., przy czym: 

- w oświadczeniu inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane nie zamieszczono daty przy podpisie, 

- decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z/s w Przemyślu znak: 

AZP-I.5151.140.2019.ES z dnia 29.11.2019 r. zezwalającą na wykonanie wnioskowanych 

robót w obszarze wpisanym do rejestru zabytków nie została opatrzona klauzulą 

ostateczności,   

- decyzja Prezydenta Miasta Przemyśla znak: ZDM.NE 10.4242.181.2019 z dnia 06.11.2019 r. 

zezwalającą na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. (…) w Przemyślu przyłącza kanalizacji 

nie została opatrzona klauzulą ostateczności.  

3) Informacja o działkach nr (…), (…) obr. (…) z dnia 03.01.2020 r. – ul. (…). 

4) Postanowienie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 08.01.2020 r., wydane na podstawie art. 

30 ust. 2 i 5c, nakładające na inwestora obowiązek uzupełnienia w terminie do dnia 

07.02.2020 r. braków w przedłożonych dokumentach, tj.: 

- uzupełnienie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością o datę 

przy złożonym podpisie,  

- przedłożenie decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z/s  

w Przemyślu znak: AZP-I.5151.140.2019.ES z dnia 29.11.2019 r. opatrzonej klauzulą 

ostateczności lub wykonalności, 

- przedłożenie decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla znak: ZDM.NE 10.4242.181.2019 z dnia 

06.11.2019 r. opatrzonej klauzulą ostateczności lub wykonalności.  
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Postanowienie zawiera uzasadnienie i pouczenie. 

5) Pismo inwestora z dnia 16.01.2020 r. uzupełniające zgłoszone braki z jednoczesną prośbą  

o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie przedmiotowych prac. 

6) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 20.01.2020 r. wydane na 

podstawie art. 30 ust.5aa. p.bud.  

Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Przemyślu.  

 

2. AOŚ.6743.4.2020 – inwestor: (…), działający przez pełnomocnika (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie remontu i przebudowy lokalu usługowego (…) (prace wewnętrzne)  

w budynku przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…)  obr. (…)) z dnia 13 stycznia 2020 r. 

(data wpływu do tut. Urzędu 14.01.2020 r.) wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia  

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – termin rozpoczęcia robót: 14.02.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2 

p.bud. oraz: 

- pełnomocnictwo dla Pana (…) udzielone przez Dyrektora Departamentu Usług 

Administracyjnych (…) do dokonywania w imieniu i na rzecz (…) przed organami 

administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego wszelkich czynności prawnych, 

dotyczących nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. (…), 

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej 17 zł za pełnomocnictwo z dnia 02.01.2020 r. 

(wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej) – opłata skarbowa została uiszczona 

11 dni przed dokonaniem zgłoszenia. 

Z dołączonych do zgłoszenia dokumentów wynika, że planowany zakres robót obejmuje 

również prace zewnętrzne, polegające na montażu bankomatu w elewacji budynku 

usytuowanego na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, co stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 

2 p.bud., wymaga uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Wskazane pozwolenie nie zostało dołączone do zgłoszenia. 

3) Informacja o działce nr (…) obr. (…) z dnia 15.01.2020 r. – ul. (… ). 

4) Informacja o działce nr ( … ) obr. 2 ( … ) z dnia 14.01.2020 r. – ul. ( …). 

5) Karta Gminnej Ewidencji Zabytków dla kamienicy przy ul. (…), zgodnie z którą zabudowa 

ulicy posiada wpis do rejestru zabytków.  

6) Postanowienie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20.01.2020 r., wydane na podstawie art. 

30 ust. 2 i 5c, nakładające na inwestora obowiązek uzupełnienia w terminie do dnia 

20.03.2020 r. braków w przedłożonych dokumentach, tj.: 

- skorygowanie wniosku w zakresie adresu robót budowlanych (w zgłoszeniu wskazano błędny 

nr działki, tj. (…) obr. (…)), 

- przedłożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla 

dz. nr (…) obr. (…), 

- przedłożenie decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z/s  

w Przemyślu z klauzulą ostateczności lub wykonalności, zezwalającą na wykonanie 

wnioskowanych robót budowlanych w zakresie montażu bankomatu na terenie historycznego 

układu urbanistycznego Miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem  

A-1493, 
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- przedłożenie pełnomocnictwa do reprezentowania inwestora udzielone dla Pana (…) przez 

osoby upoważnione (zgodnie z KRS). 

Postanowienie zawiera uzasadnienie i pouczenie.  

7) Pismo pełnomocnika z dnia 28.01.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.01.2020 r.) 

uzupełniające brakujące dokumenty, tj.: 

- pełnomocnictwo dla Pana (…) udzielone przez Prezesa i Wiceprezesa Zarządu (…) do 

udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie m.in. występowania w imieniu (…) przed 

urzędami w zakresie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę oraz 

innych niezbędnych pozwoleń administracyjnych związanych z działalnością (…),  

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo z dnia 29.01.2020 r. 

- skorygowane zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę  

w zakresie remontu i przebudowy lokalu użytkowego (…) – prace wewnętrzne  

z wyłączeniem bankomatu w budynku przy ul. (…) dz. nr (...) obr. (…) z dnia 28.01.2020 

r. – termin rozpoczęcia robót – 20.02.2020 r.  

- skorygowane oświadczenie pełnomocnika o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane dla dz. nr (…) obr. (…), 

Do pisma nie dołączono decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

zezwalającej na montaż bankomatu. Niemniej zarówno z treści pisma jak i skorygowanego 

zgłoszenia wynika, iż inwestor zrezygnował z montażu bankomatu i zakres prac remontowych 

został ograniczony do prac wewnętrznych bez ingerencji w elewację budynku. 

8) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 03.02.2020 r. wydane na 

podstawie art. 30 ust. 5aa.  

Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

3. AOŚ.6743.5.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Brak metryki sprawy 

2) Zgłoszenie budowy przyłącza wodociągowego do dwóch budynków mieszkalnych przy 

ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…), (…), 91, 94/1 obr. 206) z dnia 21.01.2020 r. – termin 

rozpoczęcia robót: 10.02.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, zgodnie z art. 30 ust. 2 i 3 

p.bud., przy czym: 

- w oświadczeniu inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane nie zamieszczono daty przy podpisie (kserokopia oświadczenia stanowi zał.  

Nr 1 do protokołu kontroli),  

3) Wniosek inwestora o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 

24.01.2020 r.  

4) Kserokopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia  

w wysokości 17 zł z dnia 04.02.2020 r.  

5) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 05.02.2020 r. wydane na 

podstawie art. 217 § 1 i 2 pkt 2 k.p.a.  

W aktach sprawy brak potwierdzenia przekazania kopii zgłoszenia do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  
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4. AOŚ 6743.6.2020 – inwestor: (…), działający przez zarządcę nieruchomości (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie budowy wiaty śmietnikowej o konstrukcji metalowej osiatkowanej o wym. 

3,60 m x 3,60 m (dz. nr (…) obr. (…)) z dnia 22.01.2020 r. – termin rozpoczęcia robót: 

17.02.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, zgodnie z art. 30 ust. 2 p.bud. 

oraz: 

- umowę o administrowanie budynku, zgodnie z którą do obowiązków zarządcy należy 

sprawowanie zwykłego zarządu, a w szczególności m.in.: „prowadzenie dokumentacji 

wymaganej przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dozoru technicznego dla 

obiektów i urządzeń technicznych i składanie wniosków w imieniu Wspólnoty o pozwolenie 

na budowę oraz dysponowanie nieruchomością w celach budowlanych oraz zgłoszeń 

budowlanych.” 

3) Pismo z dnia 14.02.2020 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta 

Przemyśla – przekazanie kopii zgłoszenia z dnia 22.01.2020 r.  

 

5. AOŚ.6743.7.2020 – inwestor: (…) działający przez pełnomocnika (…) 

 

  Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy(wydruk z systemu EZD Proton).  

2) Zgłoszenie robót budowlanych polegających na zmianie układu istniejącego zaplecza: 

wyburzenie ścian działowych, montaż nowych ścianek i przedścianek w technologii g-k, 

przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan. w niewielkim zakresie z dnia  

18.12.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.01.2020 r.) – termin rozpoczęcia robót: 

styczeń/luty 2020 r. 

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, zgodnie z art. 30 ust. 2 p.bud., 

przy czym: 

- w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

nie wskazano numeru i obrębu ewidencyjnego działki oraz tytułu, z którego wynika 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Do zgłoszenia dołączono ponadto: 

- pełnomocnictwo udzielone przez Pana (…) dla Pani (…) do reprezentowania firmy (…) przed 

wszelkimi urzędami, organami administracji rządowej i samorządowej w sprawie związanej 

ze złożeniem zgłoszenia dla lokalu handlowego (…), przy ul. (…) (w aktach sprawy brak 

opłaty skarbowej za pełnomocnictwo). 

- pełnomocnictwo udzielone przez Spółkę (…) Panu (…) do reprezentowania Spółki w Polsce 

i do składania oświadczeń woli m.in. w sprawach związanych z koordynacją i nadzorem prac 

budowlanych. Wymaga wskazania, że zgodnie z zapisem zawartym w dokumencie 

pełnomocnictwa cyt.:„Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych 

pełnomocnictw”.  

W tej sytuacji stwierdzić należy, iż dołączone do zgłoszenia pełnomocnictwo dla Pani (…) 

jest nieważne. 
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3) Pismo do inwestora z dnia 05.02.2020 r. informujące, że prowadzenie wnioskowanych prac 

tj.: wyburzenie ścian działowych, montaż nowych ścianek i przedścianek w technologii g-k, 

przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan. w niewielkim zakresie nie wymaga uzyskania 

pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej.  

Z uwagi na fakt, że wnioskowane prace nie mieszczą się w katalogu robót budowlanych 

wymagających zgłoszenia, postępowanie w przedmiocie zgłoszenia z dnia 18.12.2019 r. (data 

wpływu do tut. Urzędu 23.01.2020 r.) stało się bezprzedmiotowe. Tym samym stwierdzone  

w załączonych dokumentach braki nie wymagały uzupełnienia. 

 

6. AOŚ.6743.8.2020 – inwestor:  (…) 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie budowy budynku gospodarczego do 35 m2 przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr 

(…) obr. (…)) z dnia 23.02.2020 r. (błędnie wpisana data na zgłoszeniu) – (data wpływu do 

tut. Urzędu 23.01.2020 r.) – termin rozpoczęcia budowy: 20.02.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, zgodnie z art. 30 ust. 2 p.bud.  

3) Pismo z dnia 17.02.2020 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta 

Przemyśla – przekazanie kopii zgłoszenia z dnia 23.01.2020 r.  

 

7. AOŚ.6743.9.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie robót budowlanych obejmujących wykonanie izolacji poziomej i pionowej 

fundamentów, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana 

bramy wjazdowej na posesję, wymiana pokrycia dachowego, remont kominów ponad 

dachem w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…) 

obr. (…)) z dnia 24.01.2020 r. wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku podstaw 

do wniesienia sprzeciwu – termin rozpoczęcia robót: 14.02.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych art. 30 ust. 2 oraz 

art. 29 ust. 4 pkt. 2 p.bud. 

3) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 5 lutego 2020 r. wydane na 

podstawie art. 30 ust.5aa. p.bud.  

Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

8. AOS.6743.10.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie remontu pokrycia dachowego, bez zmian konstrukcji, polegającego na 

wymianie blachy na blachodachówkę w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy 

ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…) obr. (…)) z dnia 27.01.2020 r. – termin rozpoczęcia robót: 

06.04.2020 r.  
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Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych art. 30 ust. 2 

p.bud.. 

3) Pismo z dnia 02.03.2020 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta 

Przemyśla – przekazanie kopii zgłoszenia z dnia 27.01.2020 r.  

 

9. AOŚ.6743.12.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy  

ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…), (…) obr. (…)) z dnia 22.01.2020 r. – termin rozpoczęcia 

robót: 25.02.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 20 ust.  

2 i 3 p.bud. 

W aktach sprawy brak potwierdzenia przekazania kopii zgłoszenia do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

 

10. AOŚ.6743.13.2020 – inwestor: (…), działający przez pełnomocnika (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie budowy sieci kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, kablowo-

pomiarowymi i przyłączami kablowymi przy ul. (…) w Przemyślu. Zasilanie ze stacji 

transformatorowej „Przemyśl 7”, „Przemyśl 14”, „Przemyśl 59” (dz. nr (…), (…), (…) 

obr. (…); (…), (…) obr. (…); (…), (…) obr. (…)) z dnia 21.01.2020 r. (data wpływu do tut. 

Urzędu 22.01.2020 r.) wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu – termin rozpoczęcia robót: 12.02.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 4b 

p.bud. oraz: 

- pełnomocnictwo subsydiarne (wraz z ciągiem pełnomocnictw) dla Pana (…) do 

występowania w imieniu (…) do organów administracji państwowej i samorządowej oraz 

instytucji i osób fizycznych w celu załatwiania wszelkich spraw formalno – prawnych 

związanych z budową sieci,  

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za zgłoszenie dot. budowy sieci 

elektroenergetycznej o długości do 1 km w wysokości 105 zł z dnia 21.01.2020 r. (wydruk 

potwierdzający dokonanie operacji bankowej), 

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł z dnia 

21.01.2020 r. (wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej). 

Znajdujący się w aktach sprawy projekt budowlany został ostemplowany stosownie do art. 30 

ust. 5e p.bud. 

3) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 11.02.2020 r., wydane na 

podstawie art. 30 ust. 5aa p.bud.  

Zaświadczenie oraz 1 egz. projektu budowlanego przekazano do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  
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4) Wydruki ze strony internetowej https://bip.przemysl.pl potwierdzające zamieszczenie  

w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o dokonaniu zgłoszenia oraz o braku sprzeciwu 

do zgłoszenia. Jak wynika z treści powyższych wydruków, informacja o zgłoszeniu z dnia 

22.01.2020 r. została zamieszczona w dniu 05.02.2020 r., natomiast informacja o braku 

wniesienia sprzeciwu w dniu 18.02.2020 r. (zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu wydano w dniu 11.02.2020 r.) – (wydruk informacji stanowi zał. Nr 2 do protokołu 

kontroli). 

 

11. AOŚ.6743.15.2020 – inwestor: (…), działający przez pełnomocnika (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton) 

2) Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza 

gazowego dla zasilania budynku jednorodzinnego przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…), 

(…), (…) obr. (…)) z dnia 31.01.2020 r. – termin rozpoczęcia robót – 22.02.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 4b 

p.bud. oraz: 

- pełnomocnictwo dla Pana (…) do samodzielnego występowania na rzecz  

i w imieniu (…) przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi 

instytucjami w sprawach dot. wykonywania na zlecenie mocodawcy zadań inwestycyjnych 

związanych z realizacją umów przyłączeniowych w zakresie projektowania i budowy 

odcinków sieci gazowych, jak również przyłączy gazowych na terenie powiatów: 

jarosławskiego, leżajskiego, rzeszowskiego, kolbuszowskiego, przemyskiego i m. Przemyśl. 

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 122 zł – za pełnomocnictwo (17 zł) oraz 

za przyjęcie zgłoszenia dot. budowy sieci gazowej o długości do 1 km (105 zł) – z dnia 

30.01.2020 r. (wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej). 

Znajdujący się w aktach sprawy projekt budowlany został ostemplowany stosownie do art. 30 

ust. 5e p.bud. 

4) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 19.02.2020 r. wydane na 

podstawie art. 30 ust.5aa p.bud..  

Zaświadczenie oraz 1 egz. projektu budowlanego przekazano do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla. 

 

W toku kontroli ustalono, że stosownie do art. 30a p.bud., informacja o dokonaniu zgłoszenia 

oraz o braku sprzeciwu do zgłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zgodnie z jej treścią, informacja o zgłoszeniu z dnia 31.01.2020 r. została zamieszczona w dniu 

07.02.2020 r., natomiast informacja o braku wniesienia sprzeciwu w dniu 05.03.2020 r. 

(zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydano w dniu 19.02.2020 r.) – 

(wydruk informacji stanowi zał. Nr 3 do protokołu kontroli).  

 

 

12. AOŚ.67.43.17.2020 – inwestor: (…)  

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 
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2) Zgłoszenie budowy ogrodzenia boiska sportowego przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…), 

(…) obr. (…)) z dnia 05.02.2020 r. (data wpływu 07.02.2020 r.) – termin rozpoczęcia robót: 

10.03.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 29 ust. 4 

pkt 2 i art. 30 ust. 2 p.bud. 

3) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 18.02.2020 r. wydane na 

podstawie art. 30 ust. 5aa p.bud.  

Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla. 

 

13. AOŚ.6743.18.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego w budynku 

gospodarczym, dociepleniu styropianem ściany elewacji wschodniej, południowej  

i zachodniej wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej (wys. budynku 8,00 m, szer. 9,9 

m, dł. 22,05 m) przy ul. (…) w Przemyślu (dz. (…), (…) obr. (…)) z dnia 11.02.2020 r. – 

termin rozpoczęcia robót: 03.03.2020 r.   

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2 

p.bud. 

3) Pismo z dnia 29.07.2020 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta 

Przemyśla – przekazanie kopii zgłoszenia z dnia 11.02.2020 r.  

 

14. AOŚ.6743.19.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego w budynku 

przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…) obr. (…)) z dnia 12.02.2020 r.  – termin rozpoczęcia 

robót: 09.03.2020 r. 

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2  

i art. 29 ust. 4 pkt 2 p.bud. oraz: 

- uchwałę nr 5/2018 r. właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. (…) z dnia 28.02.2018  

w sprawie remontu części wspólnych, 

- uchwałę nr 5/2019 w sprawie zmiany składu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. 

 W aktach sprawy brak potwierdzenia przekazania kopii zgłoszenia do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

15. AOŚ.6743.20.2020 – inwestor: (…), działający przez pełnomocnika (…)  

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie robót budowlanych związanych z remontem części ciśnieniowej i rusztu oraz 

układu odpylania kotła w (…) przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…) obr. (…)) z dnia 

12.02.2020 r. – termin rozpoczęcia robót: 06.03.2020 r. 
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Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2 

p.bud. oraz: 

- pełnomocnictwo dla Pana (…) do wszelkich praw i czynności niezbędnych do uzyskania na 

rzecz (…) wszelkich opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych związanych  

z wykonaniem w/w inwestycji, 

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł z dnia 

12.02.2020 r. (wydruk z wpłatomatu). 

W aktach sprawy brak potwierdzenia przekazania kopii zgłoszenia do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

16. AOŚ.6743.22.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Brak metryki sprawy 

2) Zgłoszenie montażu wolnostojącej tablicy reklamowej przy ul. (…) w Przemyślu (dz.nr 

(…) obr. (…)) z dnia 13.02.2020 r. – termin rozpoczęcia robót: 06.03.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2 

p.bud. 

3) Decyzja Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 02.03.2020 r., wydana na podstawie art. 30 ust. 

5 i 6 pkt 1 p.bud. o wniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych 

polegających na: montażu wolnostojącej tablicy reklamowej na terenie dz. nr (…) obr. (…) 

położonej przy ul. (…) w Przemyślu. Przedmiotowa decyzja zawiera uzasadnienie, zgodnie  

z którym ww. roboty budowlane opisane w załączonym do zgłoszenia opracowaniu nie 

znajdują się w wykazie robót budowlanych, zwolnionych z obowiązku uzyskania 

pozwolenia na budowę oraz pouczenie o przysługującym prawie do odwołania. 

Decyzję przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta 

Przemyśla.  

  

17. AOŚ.6743.29.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie przebudowy (podziału) lokalu użytkowego wraz z przebudową i rozbudową 

wewnętrznych instalacji wod.-kan. w budynku przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…) 

obr. (…)) z dnia 20.02.2020 r. – termin rozpoczęcia robót: 16.03.2020 r. 

Do zgłoszenia dołączono komplet dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2 p.bud.  

3) Pismo do inwestora z dnia 10.03.2020 r. informujące, że prowadzenie wnioskowanych prac 

tj.: postawienie ściany działowej i przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan nie wymaga 

uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej.  

 

Z uwagi na fakt, że wnioskowane prace nie mieszczą się w katalogu robót budowlanych 

wymagających zgłoszenia, postępowanie w przedmiocie zgłoszenia z dnia 20.02.2020 r. stało 

się bezprzedmiotowe. 

 

18. AOŚ.6743.37.2020 – inwestor: (…), działający przez pełnomocnika (…) 
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Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie rozbudowy gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową 

przyłącza gazowego dla zasilania budynku hali produkcyjnej przy ul. (…)  

w Przemyślu (dz. nr (…), (…) obr. (…)) z dnia 28.02.2020 r. wraz z wnioskiem o wydanie 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – termin rozpoczęcia robót: 

23.03.2020 r.   

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 4b 

p.bud. oraz: 

- pełnomocnictwo dla Pana (…) do samodzielnego występowania na rzecz  

i w imieniu (…) przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi 

instytucjami w sprawach dot. wykonywania na zlecenie mocodawcy zadań inwestycyjnych 

związanych z realizacją umów przyłączeniowych w zakresie projektowania i budowy 

odcinków sieci gazowych, jak również przyłączy gazowych na terenie powiatów: 

jarosławskiego, leżajskiego, rzeszowskiego, kolbuszowskiego, przemyskiego i m. Przemyśl. 

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 122 zł – za pełnomocnictwo (17 zł) oraz 

za przyjęcie zgłoszenia dot. budowy sieci gazowej o długości do 1 km (105 zł) – z dnia 

28.02.2020 r. (wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej). 

Znajdujący się w aktach sprawy projekt budowlany został ostemplowany, stosownie do art. 

30 ust. 5e p.bud. 

3) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 18.03.2020 r. wydane na 

podstawie art. 30 ust. 5aa p.bud.  

Zaświadczenie oraz 1 egz. projektu budowlanego przekazano do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

W toku kontroli ustalono, że stosownie do art. 30a p.bud., informacja o dokonaniu zgłoszenia 

została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z jej treścią, informacja  

o zgłoszeniu z dnia 28.02.2020 r. została zamieszczona w dniu 05.03.2020 r. Natomiast nie 

zamieszczono informacji o braku wniesienia sprzeciwu (wydruk informacji stanowi zał. Nr 4 

do protokołu kontroli).  

 

19. AOŚ.6743.38.2020 – inwestor: (…), działający przez zarządcę nieruchomości (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie robót budowlanych polegających na  malowaniu klatki schodowej budynku 

wielorodzinnego przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…) obr. (…)) z dnia 29.02.2020 r. (na 

zgłoszeniu wpisana błędna data – data wpływu do tut. Urzędu 28.02.2020 r.) – termin 

rozpoczęcia robót: 01.05.2020 r. 

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2 

p.bud. oraz: 

- kserokopię odpisu z księgi wieczystej (…) 

- kserokopię uchwały nr 4/2017 Wspólnoty Mieszkaniowej (…), (podjętej w drodze 

indywidualnego zbierania głosów w dniach 08.02.2017-13.02.2017) w sprawie wyrażenia 

zgody na malowanie klatki schodowej, 
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- kserokopię uchwały nr 4/2013 Wspólnoty Mieszkaniowej (…) z dnia 26.02.2013 r.  

w sprawie odwołania i wyboru Zarządu,  

- umowa o administrowanie nieruchomością wspólną. 

3) Informacja o działce nr (…) obr. (…) z dnia 05.03.2020 r. – ul. (…). 

4) Pismo do inwestora z dnia 09.03.2020 r. informujące, że prace polegające na pomalowaniu 

klatki schodowej budynku nie są remontem w myśl ustawy Prawo budowlane i należy je 

traktować jako bieżącą konserwację obiektu, która nie wymaga uzyskania pozwolenia na 

budowę, ani zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-

budowlanej. Jednocześnie poinformowano, że z uwagi na wpisanie obiektu do rejestru 

zabytków, prace polegające na bieżącej konserwacji obiektu należy wykonywać zgodnie  

z pozwoleniem Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Z uwagi na fakt, że wnioskowane prace nie mieszczą się w katalogu robót budowlanych 

wymagających zgłoszenia, postępowanie w przedmiocie zgłoszenia z dnia 20.02.2020 r. stało 

się bezprzedmiotowe. 

 

20. AOŚ.6743.39.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie robót budowlanych polegających na częściowej wymianie ogrodzenia na nowe 

przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…) obr. (…)) z dnia 02.03.2020 r. – termin rozpoczęcia 

robót: 25.03.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2  

i 29 ust. 4 pkt 2 p.bud. 

3) Pismo z dnia 29.07.2020 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta 

Przemyśla – przekazanie kopii zgłoszenia z dnia 02.03.2020 r.  

 

21. AOŚ6743.40.2020 – inwestor: (…), działający przez pełnomocnika (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie rozbudowy gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową 

przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy  

ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…), (…) obr. (…)) z dnia 03.03.2020 r. wraz  

z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – termin 

rozpoczęcia robót: 25.03.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 4b 

p.bud. oraz: 

- pełnomocnictwo dla Pana (…) do samodzielnego występowania na rzecz  

i w imieniu (…) przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi 

instytucjami w sprawach dot. wykonywania na zlecenie mocodawcy zadań inwestycyjnych 

związanych z realizacją umów przyłączeniowych w zakresie projektowania i budowy 

odcinków sieci gazowych, jak również przyłączy gazowych na terenie powiatów: 

jarosławskiego, leżajskiego, rzeszowskiego, kolbuszowskiego, przemyskiego i m. Przemyśl. 
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- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 122 zł – za pełnomocnictwo (17 zł) oraz 

za przyjęcie zgłoszenia dot. budowy sieci gazowej o długości do 1 km (105 zł) – z dnia 

03.03.2020 r. (wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej). 

Znajdujący się w aktach sprawy projekt budowlany został ostemplowany stosownie do art. 30 

ust. 5e p.bud. 

3) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 18.03.2020 r., wydane na 

podstawie art. 30 ust. 5aa p.bud.  

Zaświadczenie oraz 1 egz. projektu budowlanego przekazano do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

W toku kontroli ustalono, że stosownie do art. 30a p.bud., informacja o dokonaniu zgłoszenia 

została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z jej treścią, informacja o 

zgłoszeniu z dnia 03.03.2020 r. została zamieszczona w dniu 05.03.2020 r. Natomiast nie 

zamieszczono informacji o braku wniesienia sprzeciwu (wydruk informacji stanowi zał. Nr 5 

do protokołu kontroli).  

  

 

22. AOŚ.6743.41.2020 – inwestor: (…), działający przez zarządcę nieruchomości (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy ( wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie robót budowlanych polegających na  adaptacji istniejącego garażu blaszanego, 

polegającej na wymianie drzwi z pełnych na osiatkowane, zlokalizowanego przy  

ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…) obr. (…)) z dnia 04.03.2020 r. – termin rozpoczęcia robót: 

(brak daty)  

Do zgłoszenia dołączono: 

- kserokopię umowy stanowiącej złącznik do uchwały nr 4 Wspólnoty Mieszkaniowej (…)  

z dnia 13.09.2004 r. dot. powierzenia sprawowania zarządu częściami wspólnymi 

nieruchomości położonej przy ul. (…) w Przemyślu Panu (…), 

- kserokopię umowy kupna garażu, 

- szkic sytuacyjny, 

- fotografie garażu, 

3) Informacja o działce nr (…) obr. (…) z dnia 10.03.2020 r. – ul. (…). 

4) Postanowienie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11.03.2020 r., wydane na podstawie art. 

30 ust. 2 i 5c, nakładające na inwestora obowiązek uzupełnienia w terminie do dnia 

15.04.2020 r. nieprawidłowości i braków występujących w przedłożonych dokumentach, tj.: 

- podanie dokładnego adresu inwestora 

- doprecyzowanie nazwy (rodzaju zamierzonych robót budowlanych posługując się 

nazewnictwem zawartym w art. 3 Prawa budowlanego – np. remont istniejącego garażu 

blaszanego polegający na (…), 

- przedłożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane (druk w załączeniu), 

- przedłożenie oryginału lub kopii (uwierzytelnionej przez organ wydający) decyzji 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z klauzulą ostateczności lub 

wykonalności, zezwalającej na wykonanie wnioskowanych robót budowlanych z uwagi na 
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lokalizację w strefie „….” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru 

zabytków pod nr A-1493.  

Postanowienie zawiera uzasadnienie i pouczenie.  

5) Pismo Wspólnoty Mieszkaniowej (…) z dnia 09.06.2020 r. wycofujące zgłoszenie z dnia 

04.03.2020 r.  

Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, postanowienie zostało doręczone w dniu 

16.03.2020 r., zatem przed upływem terminu na uzupełnienie braków. W tej sytuacji,  stosownie 

do art. 30 ust. 5c, po dniu 15.04.2020 r. należało wydać decyzję o wniesieniu sprzeciwu. 

 

 

23. AOŚ.6743.44.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie remontu istniejącego węzła betoniarskiego przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr 

(…) obr. (…)) z dnia 09.03.2020 r.  – termin rozpoczęcia robót: 31.03.2020 r. 

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2 

p.bud.  

3) Informacja o działce nr (…) obr. (…) – ul. (…). 

4) Pismo z dnia 08.04.2020 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta 

Przemyśla – przekazanie kopii zgłoszenia z dnia 09.03.2020 r.  

 

24. AOŚ.6743.131.2020 – inwestor: (…) działający przez  pełnomocnika (…) 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie rozbudowy gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia wraz z budową 

przyłącza gazowego dla zasilania budynku biurowego przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr 

(…), (…), (…) obr. (…)) z dnia 01.07.2020 r. wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o 

braku sprzeciwu – termin rozpoczęcia robót: 23.07.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 4b 

p.bud. oraz: 

- pełnomocnictwo dla Pana (…) do samodzielnego występowania na rzecz i w imieniu (…) 

przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami w sprawach 

dot. wykonywania na zlecenie mocodawcy zadań inwestycyjnych związanych z realizacją 

umów przyłączeniowych w zakresie projektowania i budowy odcinków sieci gazowych, jak 

również przyłączy gazowych na terenie powiatów: jarosławskiego, leżajskiego, 

rzeszowskiego, kolbuszowskiego, przemyskiego i m. Przemyśl. 

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 122 zł – za pełnomocnictwo (17 zł) oraz 

za przyjęcie zgłoszenia dot. budowy sieci gazowej o długości do 1 km (105 zł) – z dnia 

01.07.2020 r. (wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej). 

Znajdujący się w aktach sprawy projekt budowlany został ostemplowany stosownie do art. 30 

ust. 5e p.bud. 

3) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 28.07.2020 r., wydane na 

podstawie art. 30 ust. 5aa p.bud.  
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Zaświadczenie oraz 1 egz. projektu budowlanego przekazano do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

W toku kontroli ustalono, że stosownie do art. 30a p.bud., informacja o dokonaniu zgłoszenia 

oraz o braku sprzeciwu do zgłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zgodnie z jej treścią, informacja o zgłoszeniu z dnia 01.07.2020 r. została zamieszczona w dniu 

06.07.2020 r., natomiast informacja o braku wniesienia sprzeciwu została zamieszczona w dniu 

28.07.2020 r. (zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydano w dniu 

28.07.2020 r.) 

 

25. AOŚ.6743.132.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie robót budowlanych polegających na  dociepleniu ścian budynku przy  

ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…), (…), (…) obr. (…) – dz. nr (…) została wykreślona, a 

korekta oznaczona  parafką inwestora) z dnia 02.07.2020 r. wraz z wnioskiem o wydanie 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – termin rozpoczęcia robót: 

24.07.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów określonych w art. 30 ust. 2  

i art. 29 ust. 4 pkt. 2. 

3) Informacje o działkach nr (…), (…), (…) obr. (…) z dnia 13.07.2020 r.  

4) Protokół z przyjęcia strony w Wydziale Architektury z dnia 14.07.2020 r. podpisany przez 

inwestora i pracownika prowadzącego sprawę. Z treści protokołu wynika, iż inwestor 

omyłkowo wpisał działkę nr (…) obr. (…) do wniosku i oświadczenia o posiadanym prawie 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Podczas spotkania inwestor dokonał 

korekty zgłoszenia i oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

5) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 20.07.2020 r., wydane na 

postawie art. 30 ust. 5aa p.bud.  

Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

26. AOŚ.6743.133.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego SN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN 

oraz przyłącza kablowego nN przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…), (…) obr. (...)) z dnia 

02.07.2020 r. wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu – termin rozpoczęcia robót: 25.07.2020 r.   

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2  

i 3 i art. 29 ust. 4 pkt 2 p.bud. oraz: 

- kserokopię umowy z dnia 02.07.2020 r. zawartej pomiędzy inwestorami a właścicielami  

dz. nr (…) obr. (…) w sprawie wyrażenia zgody na wejście na teren dz. nr (…) obr. (…). 
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3) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 14.07.2020 r., wydane na 

podstawie art. 30 ust. 5aa p.bud.  

 Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

27. AOŚ.6743.134.2020 – inwestor: (…) 

 

Akra sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemy Proton). 

2) Zgłoszenie budowy budynku gospodarczego przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…) obr. 

(…)) z dnia 02.07.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.07.2020 r.) – termin rozpoczęcia 

robót: 01.08.2020 r.  

W zgłoszeniu omyłkowo wpisano obręb położenia działki tj. (…). Omyłka została 

skorygowana i opatrzona parafką inwestora podczas przyjęcia strony w Wydziale 

Architektury w dniu 16.07.2020 r. 

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2  

i art. 29 ust. 4 pkt. 2 p.bud., przy czym w oświadczeniu o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością podano błędny numer obrębu ewidencyjnego działki.  

3) Informacja o działce nr (…) obr. (…) z dnia 14.07.2020 r. – ul. (…). 

4) Protokół z przyjęcia strony w Wydziale Architektury z dnia 16.07.2020 r. podpisany przez 

inwestora i pracownika prowadzącego sprawę. Z treści protokołu wynika, że podczas 

spotkania inwestor skorygował oczywistą omyłkę dot. obrębu położenia działki i przedłożył 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ze 

wskazaniem właściwego obrębu.  

5) Pismo z dnia 28.07.2020 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta 

Przemyśla – przekazanie kopii zgłoszenia z dnia 02.07.2020 r.  

 

28. AOŚ.6743.136.2020 – inwestor: (…), działający przez zarządcę nieruchomości (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego budynku 

przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…) obr. (…)) z dnia 06.07.2020 r. (data wpływu 

07.07.2020 r.) – termin rozpoczęcia robót: 30.07.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2  

i art. 29 ust. 4 pkt 2 p.bud. oraz: 

- kserokopię uchwały nr 3/2020 właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. (…) z dnia 

17.02.2020 r. w sprawie zmiany składu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej,  

- kserokopię uchwały nr 4/2020 właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. (…) z dnia 

17.02.2020 r. w sprawie wymiany pokrycia dachowego z istniejącego na blachodachówkę,  

w której zawarto umocowanie dla PGM Sp. z o.o. do reprezentowania właścicieli lokali  

w sprawie realizacji wszelkich czynności cywilno-prawnych związanych z wykonywaniem 

robót remontowych w ww. nieruchomości oraz do podpisywania wniosków i pism  

w sprawach związanych z realizacją prac budowlanych. 

- uproszczony wypis z rejestru gruntów z dnia 16.04.2020 r. 
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3) Pismo z dnia 29.07.2020 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta 

Przemyśla – przekazanie kopii zgłoszenia z dnia 02.07.2020 r.   

 

29. AOŚ.6743.139.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie remontu nawierzchni pobocza jezdni odcinka ul. Grochowskiej w Przemyślu 

(dz. nr (…), (…) obr. (…)) z dnia 07.07.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.07.2020 r.) 

wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – 

termin rozpoczęcia robót: 30.07.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2 

p.bud. oraz: 

- kserokopię Statutu ZDM w Przemyślu, nadanego uchwałą nr 118/2015 Rady Miejskiej  

w Przemyślu z dnia 27.08.2015 r. oraz kserokopię uchwały nr 239/2015 Rady Miejskiej  

w Przemyślu z dn. 21.12.2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu ZDM. 

3) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 23.07.2020 r., wydane na 

podstawie art. 30 ust. 5aa p.bud. 

Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

 

30. AOŚ.6743.140.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie budowy przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych  

z kablem transmisyjnym do budynku (…) przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…), (…), 

(…), (…) obr. (…)) z dnia 07.07.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.07.2020 r.) – termin 

rozpoczęcia robót: 17.08.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2  

i 3 p.bud. 

3) Informacje o działkach nr (…), (…), (…), (…) obr. (…) z dnia 23.07.2020 r.  

4) Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 

13.08.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.08.2020 r.) wraz z potwierdzeniem dokonania 

opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł z dnia 20.08.2020 r. (wydruk 

potwierdzający dokonanie operacji bankowej). 

5) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 26.08.2020 r., wydane na 

podstawie art. 217 § 2 k.p.a.  

Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

31. AOŚ.6743.144.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Brak metryki sprawy 
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2) Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej oraz budowy przyłącza 

wodociągowego i kanalizacyjnego do 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych  

w zabudowie szeregowej przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…), (…), (…), (…) obr. (…)) 

z dnia 17.07.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.07.2020 r.) wraz  

z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – termin 

rozpoczęcia robót – 11.08.2020 r. 

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2  

i 3 p.bud. 

3) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 31.07.2020 r., wydane na 

podstawie art. 30 ust. 5aa p.bud. 

Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

32. AOŚ.6743.145.2020 – inwestor: (…), działający przez zarządcę nieruchomości (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie budowy wiaty śmietnikowej przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…) obr. (…)) 

z dnia 09.07.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.07.2020 r.) – termin rozpoczęcia robót: 

10.08.2020 r. 

Do zgłoszenia dołączono: 

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

z dnia 17.07.2020 r., podpisane przez 2 członków zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej  

(…)  

- uwierzytelnioną kserokopię ostatecznej decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z dnia 19.03.2020 r. znak: IRN-II.5152.373.2019/2020.MMB/AB 

zezwalającej Wspólnocie Mieszkaniowej (…), w imieniu której występuje administrator (…), 

na budowę wiaty śmietnikowej, 

- kserokopię uchwały Nr 2/2019 członków Wspólnoty Mieszkaniowej (…) z dnia 04.03.2019 

r. w sprawie zmiany składu Zarządu Wspólnoty, zgodnie z którą w skład zarządu wchodzą 3 

osoby, 

- kserokopię uchwały Nr 6/2019 członków Wspólnoty Mieszkaniowej (…) (podjętej  

w drodze indywidualnego zbierania głosów w dniach 05.08.2019-22.10.2019) w sprawie 

wyrażenia zgody na budowę wiaty śmietnikowej, 

- mapę zasadniczą wraz z oznaczeniem miejsca posadowienia wiaty śmietnikowej, 

- opis i zdjęcie planowanej wiaty śmietnikowej,  

- odpis umowy o administrowanie nieruchomością wspólną. 

3) Postanowienie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23.07.2020 r., wydane na podstawie art. 

30 ust. 2 i 5c p.bud. oraz art. 123 k.p.a., nakładające na inwestora obowiązek usunięcia  

w terminie do dnia 20.08.2020 r. nieprawidłowości i braków występujących w przedłożonych 

dokumentach, tj. uzupełnienie zgłoszenia o: 

- dane adresowe do korespondencji, 

- podpisy osób z Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej uprawnionych do reprezentowania 

Wspólnoty, 

- podanie wymiarów wiaty i jej odległości od granic nieruchomości oraz okien i drzwi do 

budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, sposobu odprowadzania wód 
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opadowych z uwzględnieniem spadku dachu, sposobu posadowienia wiaty  

(z uwzględnieniem przebiegających sieci energetycznych, uzgodnionego z gestorem tych 

sieci). Poinformowano ponadto, że lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów stałych 

powinna spełniać warunki określone w rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2020 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Lokalizacja niezgodna z ww. warunkami wymaga uzyskania odstępstwa  

w trybie art. 9 Prawa budowlanego i pozwolenia na budowę.   

Postanowienie zawiera uzasadnienie i pouczenie.  

4) Decyzja Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 24.08.2020 r., wydana na podstawie art. 30 ust. 

5c p.bud. oraz art.104 k.p.a., o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia  z dnia 9.07.2020 r. (data 

wpływu 17.07.2020 r.) w sprawie budowy wiaty śmietnikowej.  

Przedmiotowa decyzja zawiera uzasadnienie (nie uzupełniono zgłoszenia w wyznaczonym 

terminie) oraz pouczenie o przysługującym prawie do odwołania. 

Decyzję przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta 

Przemyśla.  

 

 

 

33. AOŚ.6743.147.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie budowy przyłącza wodociągowego do budynku jednorodzinnego przy  

ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…) obr. (…)) z dnia – brak daty (data wpływu do tut. Urzędu 

21.07.2020 r.) wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu – termin rozpoczęcia robót: 13.08.2020 r. 

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2  

i 3 oraz art. 29 ust. 4 pkt 2 p.bud. 

3) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 29.07.2020 r., wydane na 

podstawie art. 30 ust. 5aa p.bud.  

Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla. 

 

34. AOŚ.6743.149.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie budowy zbiornika bezodpływowego o pojemności 9,5 m3 oraz studni kopanej 

przy ul. (…) Przemyślu (dz. nr (…) obr. (…)) z dnia 17.07.2020 r. (data wpływu do tut. 

Urzędu 22.07.2020 r.) – termin rozpoczęcia robót: 17.08.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2  

i art. 29 ust. 4 pkt. 2 p.bud. 

3) Pismo z dnia 25.08.2020 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta 

Przemyśla – przekazanie kopii zgłoszenia z dnia 22.07.2020 r.  

 

35. AOŚ.6743.156.2020 – inwestor: (…) 
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Akta sprawy: 

1) Zgodnie z adnotacją zawartą w aktach sprawy metryka sprawy prowadzona jest w systemie 

Proton. 

2) Zgłoszenie budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku (…) przy ul. (…) w Przemyślu 

(dz. nr (…), (…), (…), (…), (…) obr. (…)) z dnia 07.07.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 

10.07.2020 r.) – termin rozpoczęcia robót: 17.08.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2  

i 3 p.bud. 

3) Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 

13.08.2020 r. (data wpływu 20.08.2020 r.) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty 

skarbowej w kwocie 17 zł z dnia 20.08.2020 r. (wydruk potwierdzający dokonanie operacji 

bankowej). 

4) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 01.09.2020 r., wydane na 

podstawie art. 217 § 1 i 2 pkt 2 k.p.a.  

Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

36. AOŚ.6743.157.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Zgodnie z adnotacją zawartą w aktach sprawy metryka sprawy prowadzona jest w systemie 

Proton. 

2) Zgłoszenie budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku (…) przy (…) w Przemyślu 

(dz. nr (…), (…) obr. (…)) z dnia 07.07.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.07.2020 r.) 

– termin rozpoczęcia robót: 17.08.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2  

i 3 p.bud. 

3) Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 

13.08.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.08.2020 r.) wraz z potwierdzeniem dokonania 

opłaty skarbowej w kwocie 17 zł z dnia 20.08.2020 r. (wydruk potwierdzający dokonanie 

operacji bankowej). 

4) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 01.09.2020 r., wydane na 

podstawie art. 217 § 1 i 2 pkt 2 k.p.a.  

Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

37. AOŚ.6743.159.2020 – inwestor: (…), działający przez pełnomocnika (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Zgodnie z adnotacją zawartą w aktach sprawy metryka sprawy prowadzona jest w systemie 

Proton. 

2) Zgłoszenie budowy linii kablowych nN od stacji Przemyśl 171 przy ul. (…) 

w Przemyślu oraz w miejscowości (…) (dz. nr (…), (…), (…) obr. (…) i (…), (…), (…), 

(…) obr. (…)) z dnia 28.07.2020 r. – termin rozpoczęcia robót: 21.08.2020 r.  
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Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 4b 

p.bud. oraz: 

- pełnomocnictwo subsydiarne (wraz z ciągiem pełnomocnictw) dla Pana (…) do 

występowania w imieniu (…) do organów administracji państwowej i samorządowej oraz 

instytucji i osób fizycznych w celu załatwiania wszelkich spraw formalno-prawnych 

związanych z budową sieci, 

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł z dnia 

28.07.2020 r. (wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej), 

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za zgłoszenie dot. budowy sieci 

elektroenergetycznej o długości do 1 km w wysokości 105 zł z dnia 28.07.2020 r. (wydruk 

potwierdzający dokonanie operacji bankowej). 
 

Znajdujący się w aktach sprawy projekt budowlany został ostemplowany stosownie do art. 30 

ust. 5e p.bud. 
 

3) Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 

18.08.2020 r. wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia 

w wysokości 17 zł  z dnia jw. (wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej). 

4) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 21.08.2020 r., wydane na 

podstawie art. 217 § 2 o k.p.a.  

Zaświadczenie oraz 2 egz. projektu budowlanego przekazano do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

5) Wydruk ze strony internetowej https://bip.przemysl.pl, potwierdzający zamieszczenie  

w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o dokonaniu zgłoszenia oraz o braku sprzeciwu 

do zgłoszenia. Jak wynika z treści wydruku, informacja o zgłoszeniu z dnia 28.07.2020 r. 

(data wpływu do Wydziału 29.07.2020 r.) została zamieszczona w dniu 04.08.2020 r., 

natomiast informacja o braku sprzeciwu w dniu 20.08.2020 r. (termin 21 dni upłynął w dniu 

18.08.2020 r.) – (wydruk informacji stanowi zał. Nr 6 do protokołu kontroli). 

 

 

38. AOŚ.6743.163.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Zgodnie z adnotacją zawartą w aktach sprawy metryka sprawy prowadzona jest w systemie 

Proton. 

2) Zgłoszenie budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku jednorodzinnego przy  

ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…) i (…) obr. (…)) z dnia 27.07.2020 r. (data wpływu do tut. 

Urzędu 28.07.2020 r.) wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu – termin rozpoczęcia robót: 20.08.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust.  

2 i 3 oraz art. 29 ust. 4 pkt 2 p.bud. 

3) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 24.08.2020 r., wydane na 

podstawie art. 30 ust. 5aa p.bud.  

Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

39. AOŚ.6743.167.2020 – inwestor: (…) 

https://bip.przemysl.pl/
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Akta sprawy: 

1) Zgodnie z adnotacją zawartą w aktach sprawy metryka sprawy prowadzona jest w systemie 

Proton. 

2) Zgłoszenie budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku 

jednorodzinnego przy ul. (…) (dz. nr (…) i (…) obr. (…)) z dnia 07.08.2020 r. wraz  

z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – termin 

rozpoczęcia robót: 28.09.2020  r. 

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust.  

2 i 3 oraz art. 29 ust. 4 pkt 2 p.bud. 

3) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 12.08.2020 r., wydane na 

podstawie art. 30 ust. 5aa p.bud 

Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

40. AOŚ.6743.221.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Brak metryki sprawy 

2) Zgłoszenie budowy przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…), (…), (…) obr. (…)) z dnia 

02.10.2020 r. – termin rozpoczęcia robót: 02.11.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2a  

p.bud. 

 

W aktach sprawy brak potwierdzenia przekazania kopii zgłoszenia do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

41. AOŚ.6743.222.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton)  

2) Zgłoszenie robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji pionowej budynku 

jednorodzinnego przy ul. (…) w Przemyślu (dz. (…), (…), (…) obr. (…)) z dnia 

08.10.2020 r. wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu – termin rozpoczęcia robót: 31.10.2020 r. 

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2a  

i art. 29. ust. 7 pkt. 2 p.bud. 

3) Informacje o działkach  nr (…) – ul. (…) i nr (…) – ul. (…) 

4) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 14.10.2020 r., wydane na 

podstawie art. 30 ust. 5 aa p.bud.  

Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego inspektora Nadzoru 

budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

42. AOŚ.6743.226.2020 – inwestor: (…) 
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Akta sprawy: 

1) Zgodnie z adnotacją zawartą w aktach sprawy metryka sprawy prowadzona jest w systemie 

Proton. 

2) Zgłoszenie budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…), (…) obr. (…)) z dnia 15.10.2020 

r. wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – 

termin rozpoczęcia robót: 10.11.2020 r. 

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2a  

i art. 29 ust. 7 pkt 2 p.bud. 

3) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 19.10.2020 r., wydane na 

podstawie art. 30 ust. 5aa p.bud. 

Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

43. AOŚ.6743.228.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Zgodnie z adnotacją zawartą w aktach sprawy metryka sprawy prowadzona jest w systemie 

Proton. 

2) Zgłoszenie budowy przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych przy ul. (…) 

w Przemyślu (dz. nr (…), (…) obr. (…)) z dnia 01.10.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 

02.10.2020) – termin rozpoczęcia robót: 29.10.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2a  

i art. 29 ust. 7 pkt 2 p.bud. oraz: 

- pełnomocnictwo notarialne dla Pana (…) do występowania w imieniu spółki w zakresie 

nieruchomości przed wszelkimi urzędami, instytucjami, osobami prawnymi  

i fizycznymi, organami administracji państwowej i samorządowej.  

3) Kserokopia potwierdzenia  dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo z dnia 

28.08.2020 r. (opłata skarbowa została uiszczona miesiąc przed złożeniem wniosku).  

4) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 28.10.2020 r., wydane na 

podstawie art. 30 ust 5aa p.bud.   

Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla. 

 

44. AOŚ.6743.229.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemu Proton). 

2) Zgłoszenie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…) obr. (…))  

z dnia 16.10.2020 r. – termin rozpoczęcia robót: 01.12.2020 r.  

- Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2a 

p.bud., przy czym: 

- w oświadczeniu inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane nie zamieszczono daty przy podpisie. 
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3) Postanowienie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26.10.2020 r., wydane na podstawie art. 

30 ust. 2 i 5c p.bud. oraz art. 123 k.p.a., nakładające na inwestora obowiązek usunięcia  

w terminie do dnia 26.11.2020 r. nieprawidłowości i braków występujących w przedłożonych 

dokumentach, tj. należy przedłożyć: 

- zgłoszenie skorygowane w zakresie numeru działki, na której planowana jest inwestycja 

(podany we wniosku numer działki jest drogą, budynek znajduje się na działce nr (…) obr. 

(…)), 

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

skorygowane w pkt. 3 o numer działki na której planowana jest inwestycja oraz o brakującą 

datę przy podpisie 

Postanowienie zawiera uzasadnienie i pouczenie.  

4) Decyzja Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07.12.2020 r., wydana na podstawie  art. 30 ust. 

5c p.bud. oraz  art. 104 k.p.a., o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 16.10.2020 r.  

w sprawie wymiany pokrycia dachowego.  

Decyzja zawiera uzasadnienie (nie uzupełniono zgłoszenia w wyznaczonym terminie) oraz 

pouczenie o przysługującym prawie do odwołania. 

Decyzję przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta 

Przemyśla.  

 

 

45. AOŚ.6743.238.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Brak metryki sprawy 

2) Zgłoszenie remontu budynku portierni przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…) obr. (…)) 

z dnia 22.10.2020 r. – termin rozpoczęcia robót: 16.11.2020 r. 

3) Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2a  

i art. 29 ust. 7 pkt. 2 p.bud. 

W aktach sprawy brak potwierdzenia przekazania kopii zgłoszenia do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

46. AOŚ.6743.256.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Metryka sprawy (wydruk z systemy Proton). 

2) Zgłoszenie budowy przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego 

przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…), (…), (…) obr. (…)) z dnia 16.11.2020 r. (data 

wpływu do tut. Urzędu 23.11.2020 r.) – termin rozpoczęcia robót: 15.04.2020 r.  (termin 

rozpoczęcia robót został przekreślony i zmieniony na 15.04.2021 r. podczas przyjęcia strony 

w Wydziale w dniu 11.12.2020 r. Korekta została opatrzona parafką inwestora).  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2a 

p.bud., przy czym: 

- w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

nie zamieszczono daty przy podpisie, 
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- decyzja Prezydenta Miasta Przemyśla znak: ZDM.NE6.4242.125.2020 z dnia 13.10.2020 r. 

zezwalającą na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Ziemiańskiego w Przemyślu przyłącza 

wodociągowego nie została opatrzona klauzulą ostateczności.  

3) Protokół z przyjęcia strony w Wydziale Architektury z dnia 11.12.2020 r. podpisany przez 

inwestora i pracownika prowadzącego sprawę. Z treści protokołu wynika, że inwestor 

podczas spotkania skorygował wniosek-zgłoszenie w zakresie terminu rozpoczęcia robót  

i uzupełnił oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

o brakujący podpis. Ponadto przedłożył decyzję ZDM – opatrzoną klauzulą ostateczności  

(w aktach sprawy brak kserokopii przedmiotowej decyzji).  

W aktach sprawy brak potwierdzenia przekazania kopii zgłoszenia do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

47. AOŚ.6743.259.2020 – inwestor: (…), działający przez  pełnomocnika (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Brak metryki sprawy  

2) Zgłoszenie rozbudowy gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową 

przyłącza gazowego dla zasilania budynku przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…) i (…) 

obr. (…)) z dnia 13.11.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.11.2020 r.) wraz z wnioskiem 

o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – data rozpoczęcia robót: 

07.12.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 4b 

p.bud. oraz: 

- pełnomocnictwo dla Pana (…) do samodzielnego występowania na rzecz i w imieniu (…) 

przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami w sprawach 

dot. wykonywania na zlecenie mocodawcy zadań inwestycyjnych związanych z realizacją 

umów przyłączeniowych w zakresie projektowania i budowy odcinków sieci gazowych, jak 

również przyłączy gazowych na terenie powiatów: jarosławskiego, leżajskiego, 

rzeszowskiego, kolbuszowskiego, przemyskiego i m. Przemyśl. 

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 122 zł – za pełnomocnictwo (17 zł) oraz 

za przyjęcie zgłoszenia dot. budowy sieci gazowej o długości do 1 km (105 zł) – z dnia 

13.11.2020 r. (wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej). 

Znajdujący się w aktach sprawy projekt budowlany został ostemplowany stosownie do art. 30 

ust. 5e p.bud. 

3) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 21.12.2020 r., wydane na 

podstawie art. 30 ust. 5aa p.bud. 

Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

4) Wydruk ze strony internetowej https://bip.przemysl.pl, potwierdzający zamieszczenie  

w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o dokonaniu zgłoszenia. Jak wynika z treści 

wydruku, informacja o zgłoszeniu z dnia 17.11.2020 r. (data wpływu do Wydziału 20.11.2020 

r.) została zamieszczona w dniu 25.11.2020 r. Natomiast nie zamieszczono informacji  

o braku wniesienia sprzeciwu (wydruk informacji stanowi zał. Nr 7 do protokołu kontroli).  

 

48. AOŚ.6743.263.2020 – inwestor: (…), działający przez  pełnomocnika (…) 

https://bip.przemysl.pl/


32 
 

 

Akta sprawy: 

1) Brak metryki sprawy  

2) Zgłoszenie rozbudowy gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową 

przyłączy gazowych przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…), (…), (…), (…), (…), (…), 

(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 

(…), (…) obr. (…)) z dnia 26.11.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.11.2020 r.) wraz  

z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – data 

rozpoczęcia robót: 19.12.2020 r. 

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 4b 

p.bud. oraz: 

- pełnomocnictwo dla Pana (…) do samodzielnego występowania na rzecz i w imieniu (…) 

przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami w sprawach 

dot. wykonywania na zlecenie mocodawcy zadań inwestycyjnych związanych z realizacją 

umów przyłączeniowych w zakresie projektowania i budowy odcinków sieci gazowych, jak 

również przyłączy gazowych na terenie powiatów: jarosławskiego, leżajskiego, 

rzeszowskiego, kolbuszowskiego, przemyskiego i m. Przemyśl. 

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 122 zł – za pełnomocnictwo (17 zł) oraz 

za przyjęcie zgłoszenia dot. budowy sieci gazowej o długości do 1 km (105 zł) – z dnia 

25.11.2020 r. (wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej). 

Znajdujący się w aktach sprawy projekt budowlany został ostemplowany stosownie do art. 30 

ust. 5e p.bud. 

3) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 22.12.2020 r., wydane na 

podstawie art. 30 ust. 5aa p.bud. 

Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla. 

4) Wydruk ze strony internetowej https://bip.przemysl.pl, potwierdzający zamieszczenie  

w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o dokonaniu zgłoszenia. Jak wynika z treści 

wydruku, informacja o zgłoszeniu z dnia 30.11.2020 r. (data wpływu do Wydziału 03.12.2020 

r.) została zamieszczona w dniu 11.12.2020 r. Natomiast nie zamieszczono informacji  

o braku wniesienia sprzeciwu (wydruk informacji stanowi zał. Nr 8 do protokołu kontroli).  

 

49. AOŚ. AOŚ.6743.264.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1) Zgodnie z adnotacją zawartą w aktach sprawy metryka sprawy prowadzona jest w systemie 

Proton. 

2) Zgłoszenie budowy przyłącza wodociągowego przy ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…) obr. 

(…)) z dnia 01.12.2020 r.– termin rozpoczęcia robót: 21.12.2020 r.  

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych art. 30 ust. 2a  

i art. 29 ust. 7 pkt 2 p.bud. oraz: 

- pełnomocnictwo notarialne dla Pana (…) do występowania w imieniu spółki w zakresie 

nieruchomości przed wszelkimi urzędami, instytucjami, osobami prawnymi  

i fizycznymi, organami administracji państwowej i samorządowej  

https://bip.przemysl.pl/
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- kserokopia potwierdzenia  dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo z dnia 17.11.2020 

r. (opłata skarbowa została uiszczona dwa tygodnie przed złożeniem wniosku)  

3) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 15.12.2020 r., wydane na 

podstawie art. 30 ust 5aa p.bud.   

Zaświadczenie wraz z kopią zgłoszenia przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

50. AOŚ.6743.266.2020 – inwestor: (…) 

 

Akta sprawy: 

1. Metryka sprawy (wydruk z systemy Proton). 

2. Zgłoszenie budowy budynku gospodarczego (pomieszczenie gospodarcze + ganek) przy 

ul. (…) w Przemyślu (dz. nr (…), (…) obr. (…)) z dnia 30.11.2020 r. – termin rozpoczęcia 

robót: 01.01.2021 r. 

Do zgłoszenia dołączono komplet wymaganych dokumentów, określonych w art. 30 ust. 2a 

p.bud. 

3. Informacje o działkach nr (…) i (…) obr. (…) z dnia 22.12.2020 r.  

W aktach sprawy brak potwierdzenia przekazania kopii zgłoszenia do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla.  

 

Wnioski 

 

W toku czynności kontrolnych, badaniu poddano 50 spraw zarejestrowanych w teczce aktowej 

o symbolu AOŚ.6743…/2020. Podczas kontroli szczególną uwagę zwrócono na: 

1. Kwalifikację zgłoszonych spraw 

2. Prowadzenie metryki sprawy 

3. Kompletność wniosków 

4. Strukturę decyzji i postanowień wydawanych w toku postępowań 

5. Wydawanie zaświadczeń 

6. Uiszczanie należnych opłat skarbowych  

7. Przestrzeganie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 30a p.bud. 

8. Przestrzeganie obowiązku wynikającego z art. 82b ust. pkt 2c p.bud.  

 

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów ustalono: 

 

1. Kwalifikacja zgłoszonych spraw: 

Wszystkie zgłoszone sprawy zakwalifikowane zostały zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane, w tym: 

- 46 spraw dot. budowy lub robót budowlanych wymagających zgłoszenia, zakończonych 

milczącą zgodą (17 spraw), wydaniem zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu (26 spraw), wydaniem decyzji o wniesieniu sprzeciwu w związku z nie 

uzupełnieniem w wyznaczonym terminie nieprawidłowości i braków w przedłożonych 

dokumentach (2 sprawy) bądź wycofaniem wniosku (1 sprawa), 

- 1 sprawa dot. budowy wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę, zakończona 

wydaniem decyzji o wniesieniu sprzeciwu 
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- 3 sprawy dot. robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani 

zgłoszenia, zakończone udzieleniem informacji w tym zakresie. 

 

2. Prowadzenie metryki sprawy: 

W aktach 35 spraw znajdowały się metryki, stanowiące wydruk z systemu EZD Proton.  

W aktach 8 spraw zamieszczono adnotację, że metryki spraw prowadzone są w systemie 

Proton. W przypadku 7 spraw stwierdzono brak metryki w aktach sprawy. W ustnych 

wyjaśnieniach pracownik Wydziału Architektury poinformował, że dla wszystkich spraw 

zarejestrowanych w teczce o symbolu AOŚ.6743, prowadzone są metryki w systemie Proton 

i w razie potrzeby istnieje możliwość ich wydrukowania. Powyższe potwierdzono w toku 

czynności kontrolnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa metryka sprawy może 

być prowadzona w formie pisemnej lub elektronicznej. W treści metryki sprawy wskazuje się 

wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu oraz 

określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim 

odesłaniem do dokumentów zgromadzonych w sprawie. Sposób prowadzenia metryki został 

określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r.  

w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy. Poddane kontroli metryki spraw 

spełniały wymogi określone w ww. rozporządzeniu.  

 

3. Kompletność wniosków: 

Spośród skontrolowanych spraw 10 spraw zawierało nieprawidłowości i braki w zgłoszeniu 

bądź w dołączonych do zgłoszenia dokumentach. W przypadku 5 spraw: AOŚ.6743.2.2020, 

AOŚ.6743.4.2020, AOŚ.6743.41.2020, AOŚ.6743.145.2020 i AOŚ.6743.229.2020 wezwano 

inwestora (w drodze postanowienia) do usunięcia stwierdzonych braków. W 3 sprawach: 

AOŚ.6743.132.2020, AOŚ.6743.134.2020 i AOŚ.6743.256.2020 dokonano uzupełnienia 

wniosku podczas przyjęcia strony w Wydziale Architektury. W 1 sprawie: AOŚ.6743.7.2020 

stwierdzone braki nie wymagały uzupełnienia, z uwagi na fakt, że postępowanie  

w przedmiocie zgłoszenia stało się bezprzedmiotowe. Tylko w jednym przypadku w sprawie: 

AOŚ.6743.5.2020 pomimo niekompletnego oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane (brak daty przy podpisie) nie wezwano 

inwestora do uzupełnienia wniosku. Przepisy prawa wymagają, aby do zgłoszenia budowy 

lub robót budowlanych dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane złożone na obowiązującym wzorze. Wzór oświadczenia 

został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

z dnia 24 sierpnia 2016 r. Stosownie do wymogów określonych w ww. wzorze, oświadczenie 

powinno zawierać m.in. datę oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upoważnionej do 

działania w jego imieniu. Brak daty w oświadczeniu powinien skutkować wezwaniem do jego 

uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia – wydaniem decyzji o wniesieniu sprzeciwu do 

zgłoszenia.   

 

4. Struktura decyzji i postanowień wydawanych w toku postępowania: 

W toku objętych kontrolą postępowań wydano 5 postanowień w trybie art. 30 ust. 2 i 5c p.bud. 

i art. 123 k.p.a. w sprawach: AOŚ.6743.2.2020, AOŚ.6743.4.2020, AOŚ.6743.41.2020, 

AOŚ.6743.145.2020 i AOŚ.6743.229.2020 oraz 3 decyzje o wniesieniu sprzeciwu – 1 decyzję 

w trybie art. 30 ust. 5 i 6 p.bud. i 104 k.p.a. w sprawie: AOŚ.6743.22.2020 oraz 2 decyzje  

w trybie art. 30 ust. 5c p.bud. i 104 k.p.a. w sprawach: AOŚ.6743.145.2020  

i AOŚ.6743.229.2020.  
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Wszystkie postanowienia i decyzje zawierały wymagane elementy, określone w art. 107 § 1   

i 124 §1 k.p.a. tj.: oznaczenie organu, datę wydania, oznaczenie strony postępowania, 

podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie  

o przysługującym prawie do wniesienia odwołania (w przypadku postanowień o braku prawa 

do wniesienia zażalenia) oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego 

osoby upoważnionej do ich wydania. Przy czym w sprawie: AOŚ.6743.229.2020  

w postanowieniu z dnia 26.10.2020 r. wskazano niepełną podstawę prawną. Przedmiotowe 

postanowienie zostało wydane na podstawie art. 30 ust. 2 i 5c p.bud. i art. 123 k.p.a. (podstawa 

prawna właściwa wg stanu prawnego sprzed nowelizacji p.bud.). W wyniku nowelizacji 

p.bud. art. 30 ust. 2 został zmieniony, a po ust. 2 dodano ust. 2a, w którym określono jakie 

dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia. Tym samym do powołanej wyżej podstawy 

prawnej należało dodać również art. 30 ust. 2a p.bud. (postanowienie stanowi zał. Nr 9 do 

protokołu kontroli). 

 

5. Wydawanie zaświadczeń: 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu może być wydane w trybie art. 30 ust. 5aa p.bud oraz w trybie art. 217 k.p.a.  

Stosownie do art. 30 ust. 5aa p.bud. organ administracji architektoniczno-budowlanej może  

z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 p.bud, tj. 21 dni od dnia 

doręczenia zgłoszenia, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.  

Z kolei art. 217 § 3 k.p.a. stanowi, że zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, 

nie później jednak niż w terminie 7 dni. 

W przypadku zaświadczenia wydanego w oparciu o art. 30 ust. 5aa p.bud. nie jest potrzebny 

wniosek strony, a wpłynięcie takiego wniosku nie rodzi po stronie organu obowiązku wydania 

zaświadczenia. Nie ma tu również zastosowania przepis art. 217 § 3 k.p.a. W tym trybie organ 

związany jest terminem 21 dni. Z upływem tego okresu organ administracji architektoniczno-

budowlanej traci uprawnienie do wydania zaświadczenia z urzędu. 

W toku poddanych kontroli postępowań wydano 26 zaświadczeń o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu, w tym 21 wydanych na podstawie art. 30 ust. 5aa p.bud. oraz  

5 wydanych na podstawie art. 217 k.p.a. 

W wyniku kontroli wydawania zaświadczeń w trybie art. 30 ust. 5aa p.bud. ustalono, że  

w niżej wymienionych sprawach zaświadczenia wydane zostały po upływie 21 dni, tj.:  

- AOŚ.6743.131.2020 (zgłoszenie z dnia 01.07.2020 r., zaświadczenie z dnia 28.07.2020 r.), 

- AOŚ.6743.163.2020 (zgłoszenie z dnia 28.07.2020 r., zaświadczenie z dnia 24.08.2020 r.), 

- AOŚ.6743.228.2020 (zgłoszenie z dnia 01.10.2020 r., zaświadczenie z dnia 28.10.2020 r.), 

- AOŚ.6743.259.2020 (zgłoszenie z dnia 17.11.2020 r., zaświadczenie z dnia 21.12.2020 r.), 

- AOŚ.6743.263.2020 (zgłoszenie z dnia 30.11.2020 r., zaświadczenie z dnia 22.12.2020 r.). 

Mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że  

w związku z przekroczeniem terminu określonego w art. 30 ust. 5, organ nie był uprawniony 

do wydania zaświadczenia z urzędu. Natomiast w przypadku, gdy strona wraz z dokonaniem 

zgłoszenia złożyła wniosek o wydanie takiego zaświadczenia, należało wydać je w trybie art. 

217 k.p.a. i dodatkowo, w przypadku zgłoszenia budowy lub robót budowlanych 

niezwiązanych z budownictwem mieszkaniowym, pobrać opłatę skarbową.  

Z kolei przeprowadzona kontrola zaświadczeń wydanych w trybie art. 217 k.p.a. wykazała, 

że w niżej wymienionych sprawach zaświadczenia wydane zostały z uchybieniem terminu 

określonego w art. 217 k.p.a., tj.:  

- AOŚ.6743.156.2020 (wniosek z dnia 20.08.2020 r., zaświadczenie z dnia 01.09.2020 r.), 
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- AOŚ.6743.157.2020 (wniosek z dnia 20.08.2020 r., zaświadczenie z dnia 01.09.2020 r.), 

 

6. Uiszczanie należnych opłat skarbowych: 

W toku realizacji zgłoszeń budowlanych pobrano opłatę skarbową z tytułu: 

- udzielenia pełnomocnictwa (13 opłat), 

- dokonania zgłoszenia dot. budowy sieci elektroenergetycznych lub gazowych (7 opłat), 

- wydania zaświadczenia na wniosek strony (5 opłat). 

Stawki  pobranych opłat ustalono w prawidłowej wysokości, zgodnie z częścią I, II i IV 

załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. 

 

W aktach wszystkich spraw, które objęte były obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej, 

znajdowały się dowody zapłaty, w tym: w oryginale (w 2 sprawach), w formie wydruków 

potwierdzających dokonanie operacji bankowej (w 12 sprawach) oraz jako kserokopie 

potwierdzenia zapłaty (w 3 sprawach).  

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej 

dowód zapłaty (który może mieć także formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji 

bankowej), albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem, 

że na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać 

zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania 

zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby 

zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. 

Adnotacja powinna być także zamieszczona na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie,  

z wyjątkiem sytuacji, w których do akt sprawy dołączona została uwierzytelniona kopia albo 

kopia dowodu zapłaty.  W myśl powołanego wyżej przepisu dopuszczalne jest dołączenie do 

akt sprawy kserokopii dowodu zapłaty, niemniej zasadnym wydaje się, aby taka kserokopia 

wykonywana była dopiero po zamieszczeniu na nim adnotacji, o której mowa wyżej.  

W przypadku spraw: AOŚ.6743.5.2020, AOŚ.6743.228.2020 oraz AOŚ.6743.264.2020  

(w aktach tych spraw znajdują się kserokopie potwierdzenia zapłaty) nie można bowiem 

jednoznacznie stwierdzić, czy do zgłoszenia dołączony został oryginalny dowód zapłaty czy 

też jego kserokopia, a także czy na zwróconym inwestorowi oryginale zamieszczono 

wymaganą adnotację. 

Zgodnie z art. 6 u.o.s. oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów obowiązek zapłaty 

skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia 

wniosku o wydanie zaświadczenia oraz złożenia w organie administracji publicznej 

dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Opłatę skarbową wpłaca się  

z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od chwili 

powstania obowiązku zapłaty. 

W wyniku kontroli ustalono, że w niżej wymienionych sprawach opłata skarbowa uiszczona 

została w terminie niezgodnym z obowiązującym stanem prawnym, tj.: 

- AOŚ.6743.4.2020 – zgłoszenie z dnia 14.01.2020 r. – dowód zapłaty opłaty skarbowej za 

pełnomocnictwo z dnia 02.01.2020 r. (11 dni przed powstaniem obowiązku zapłaty).  

W przedmiotowej sprawie, w związku z wezwaniem do uzupełnienia braków  

w zgłoszeniu, tj. m.in. do przedłożenia ciągu pełnomocnictw potwierdzających 

umocowanie występującego w sprawie pełnomocnika do reprezentowania inwestora,  

w uzupełnieniu przedłożono wymagane dokumenty wraz z aktualnym dowodem zapłaty. 

- AOŚ.6743.228.2020 – zgłoszenie z dnia 02.10.2020 r. – dowód zapłaty opłaty skarbowej 

za pełnomocnictwo z dnia 28.08.2020 r. (35 dni przed powstaniem obowiązku zapłaty), 
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- AOŚ.6743.264.2020 – zgłoszenie z dnia 01.12.2020 r. – dowód zapłaty opłaty skarbowej 

za pełnomocnictwo z dnia 17.11.2020 r. (15 dni przed powstaniem obowiązku zapłaty). 

Zaznaczyć należy, że jedno pełnomocnictwo może być złożone przed jednym organem  

w wielu postępowaniach. W takim przypadku opłata za złożenie pełnomocnictwa winna być 

uiszczona niezależnie dla każdego postępowania. Dokonanie opłaty skarbowej miesiąc czy 

dwa tygodnie przed datą powstania obowiązku jej zapłaty, jak to miało miejsce w ww. 

sprawach, prowadzi do wniosku, że opłata ta mogła zostać wykorzystana w innej sprawie. 

 

7. Przestrzeganie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 30a p.bud. 

Spośród spraw poddanych kontroli 7 spraw: AOŚ.6743.13.2020, AOŚ.6743.15.2020, 

AOŚ.6743.37.2020, AOŚ.6743.40.2020, AOŚ.6743.41.2020, AOŚ.6743.159.2020  

i AOŚ.6743.259.2020, objętych było obowiązkiem zamieszczenia w Biuletynie Informacji 

Publicznej informacji o dokonaniu zgłoszenia, wniesieniu sprzeciwu bądź braku wniesienia 

sprzeciwu. Zgodnie z art. 30a p.bud. obowiązek dokonania czynności informacyjnych musi 

być spełniony w terminie 3 dni od daty doręczenia zgłoszenia, wniesienia sprzeciwu lub też 

upływu terminu do wniesienia sprzeciwu. W wyniku przeprowadzonego postępowania 

kontrolnego ustalono, że: 

- we wszystkich 7 sprawach informacja o dokonaniu zgłoszenia została zamieszczona  

w Biuletynie Informacji Publicznej, jednakże, w przypadku 6 spraw, z uchybieniem 

terminu określonego w art. 30a p.bud., tj.: 

▪ AOŚ. 6743.13.2020: zgłoszenie z dnia 22.01.2020 r. – informacja o zgłoszeniu z dnia 

05.02.2020 r., 

▪  AOŚ.6743.15.2020: zgłoszenie z dnia 31.01.2020 r – informacja o zgłoszeniu z dnia 

07.02.2020 r., 

▪ AOŚ.6743.37.2020: zgłoszenie z dnia 28.02.2020 r. – informacja o zgłoszeniu z dnia 

05.03.2020 r.,  

▪ AOŚ.6743.41.2020: zgłoszenie z dnia 01.07.2020 r. – informacja o zgłoszeniu z dnia 

06.07.2020 r.,  

▪ AOŚ.6743.159.2020: zgłoszenie z dnia 28.07.2020 r. – informacja o zgłoszeniu z dnia 

04.08.2020 r.,  

▪ AOŚ.6743.259.2020: zgłoszenie z dnia 17.11.2020 r. – informacja o zgłoszeniu z dnia 

25.11.2020 r., 

- w 3 sprawach: AOŚ.6743.37.2020, AOŚ.6743.40.2020 i AOŚ.6743.259.2020 nie 

zamieszczono informacji o upływie terminu do wniesienia sprzeciwu, natomiast  

w 2 sprawach informację o braku wniesienia sprzeciwu zamieszczono z uchybieniem 

ustawowego terminu, tj.: 

▪ AOŚ.6743.13.2020: termin do wniesienia sprzeciwu upłynął w dniu 12.02.2020 r. – 

informacja z dnia 18.02.2020 r. 

▪ AOŚ.6743.15.2020: termin do wniesienia sprzeciwu upłynął w dniu 21.02.2020 r. – 

informacja z dnia 05.03.2020 r. 

W świetle powyższych ustaleń stwierdzić należy, że obowiązek informacyjny wynikający 

z art. 30a p.bud. nie był w pełni realizowany.  

 

8. Przestrzeganie obowiązku wynikającego z art. 82b ust. 1 pkt 2c p.bud.  

Podczas kontroli badaniu poddano 47 spraw w zakresie przestrzegania obowiązku 

określonego w art. 82 ust. 1 pkt 2c p.bud., polegającego na bezzwłocznym przekazywaniu 

organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających  
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z przepisów prawa budowlanego. Przeprowadzona kontrola wykazała, że w przypadku  

8 spraw: AOŚ.6743.5.2020, AOŚ.6743.12.2020, AOŚ.6743.19.2020, AOŚ.6743.20.2020, 

AOŚ.6743.221.2020, AOŚ.6743.238.2020, AOŚ.6743.256.2020 i AOŚ.6743.266.2020, 

zakończonych milczącą zgodą, obowiązek ten nie był realizowany. W aktach ww. spraw brak 

potwierdzenia przekazania kopii zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla. Z kolei w przypadku 2 spraw przekazanie kopii zgłoszeń 

do organu nadzoru budowlanego nastąpiło ze znacznym opóźnieniem, tj.: 

- AOŚ.6743.18.2020: zgłoszenie z dnia 11.02.2020 r. – pismo przekazujące kopię 

zgłoszenia z dnia 29.07.2020 r. (po upływie 5 miesięcy), 

- AOŚ.6743.39.2020: zgłoszenie z dnia 02.03.2020 r. – pismo przekazujące kopię 

zgłoszenia z dnia 29.07.2020 r. (po upływie 4 miesięcy). 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Naczelnik Wydziału Architektury w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu podpisuje 

protokół kontroli lub dokonuje zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych 

zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych. 

Zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem należy złożyć na piśmie zarządzającemu kontrolę  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Zarządzający kontrolę odmawia na 

piśmie przyjęcia zastrzeżeń, jeżeli zostały zgłoszone przez osobę nieuprawnioną lub po upływie 

terminu. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości zarządzający kontrolę w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazuje na piśmie zgłaszającemu zastrzeżenia swoje 

stanowisko wraz z uzasadnieniem. 

 

Naczelnik Wydziału Architektury może odmówić podpisania protokołu kontroli i w terminie  

7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli lub otrzymania stanowiska zarządzającego kontrolę, 

złożyć zarządzającemu kontrolę pisemne wyjaśnienie odmowy. 

Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania 

protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontrolnych.   

  

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  

 

Protokół pozostawiono w Wydziale Architektury w dniu 29.10.2020 r. 

  

 

Miejsce i data podpisania protokołu kontroli: 

 

 

Przemyśl, dnia ……........................ 

 

 

            Kontrolujący:                                                                        Kontrolowany: 

 

   …………………………                                                        ………………………… 

              

. 



39 
 

 

 


