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PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA 
37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49 

www.przemysl.pl  kancelaria@um.przemysl.pl 
 

BK.1712.3.2021                                                                                          Przemyśl, 2021-11-18 
 

 

 

Pan 

(…) 

Naczelnik Wydziału Architektury 

w/m 

 

Wystąpienie pokontrolne 

 

Przeprowadzona przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Przemyślu w okresie  

od dnia 19 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. (z wyłączeniem okresów wskazanych  

w protokole kontroli) kontrola problemowa w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego  

w Przemyślu wykazała pewne uchybienia. 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań związanych  

z rozpatrywaniem zgłoszeń dotyczących budowy i wykonywania robót budowlanych.   

Szczegółowe ustalenia kontroli opisane zostały w protokole kontroli podpisanym  

w dniu 04.11.2021 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.  

W przedmiotowym wystąpieniu chciałbym zwrócić uwagę na uchybienia powstałe  

w trakcie realizacji zadań objętych zakresem przeprowadzonej kontroli. 

 

Poniżej przedstawiam stwierdzone uchybienia i wskazuję sposób ich usunięcia.   

 

1. W zakresie kompletności wniosków-zgłoszeń: 

W sprawie: AOŚ.6743.5.2020 do zgłoszenia budowy dołączono niekompletne oświadczenie 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (brak daty przy 

podpisie). Pomimo stwierdzonego braku, 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.   
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2. W zakresie struktury decyzji i postanowień wydawanych w toku postępowań związanych  

z realizacją zgłoszeń budowlanych: 

W sprawie: AOŚ.6743.229.2020 w postanowieniu z dnia 26.10.2020 r. wskazano podstawę 

prawną niezgodną z obowiązującym stanem prawnym. Przedmiotowe postanowienie zostało 

wydane na podstawie art. 30 ust. 2 i 5c Prawa budowlanego i art. 123 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. W wyniku nowelizacji Prawa budowlanego art. 30 ust. 2 został 

zmieniony, a po ust. 2 dodano ust. 2a, w którym określono jakie dokumenty należy dołączyć 

do zgłoszenia. Zatem do wskazanej podstawy prawnej należało dodać również art. 30 ust. 2a. 

 

3. W zakresie wydawania zaświadczeń: 

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

w sprawach: AOŚ.6743.131.2020, AOŚ.6743.163.2020, AOŚ.6743.228.2020, 

AOŚ.6743.259.2020 i AOŚ.6743.263.2020 zaświadczenia wydane zostały po upływie 21 dni.  

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

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

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

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. W przypadku, gdy strona wraz z dokonaniem zgłoszenia 

złożyła wniosek o wydanie takiego zaświadczenia, należało wydać je w trybie art. 217 

Kodeksu postępowania administracyjnego 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 sprawach: AOŚ.6743.156.2020 i AOŚ.6743.157.2020 zaświadczenia wydane zostały  

z uchybieniem terminu określonego w art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

zgodnie z którym zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później 

jednak niż w terminie 7 dni. 

 

4. W zakresie uiszczania należnych opłat skarbowych: 

W niżej wymienionych sprawach opłata skarbowa uiszczona została w terminie niezgodnym 

z art. 6 ustawy o opłacie skarbowej, tj.: 

- AOŚ.6743.228.2020 – opłata skarbowa za pełnomocnictwo uiszczona została 35 dni przed 

powstaniem obowiązku zapłaty, 

- AOŚ.6743.264.2020 – opłata skarbowa za pełnomocnictwo uiszczona została 15 dni przed 

powstaniem obowiązku zapłaty. 

Zgodnie z art. 6 ustawy o opłacie skarbowej 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. Zaznaczyć należy, że jedno pełnomocnictwo może być złożone przed jednym 

organem w wielu postępowaniach. W takim przypadku opłata za złożenie pełnomocnictwa 
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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. 
 

W sprawach: AOŚ.6743.5.2020, AOŚ.6743.228.2020 i AOŚ.6743.264.2020, do których 

dołączono kserokopie potwierdzenia zapłaty, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy do 

zgłoszenia dołączony został oryginał dowodu zapłaty czy też jego kserokopia, a także czy na 

zwróconym inwestorowi oryginale zamieszczono adnotację, o której mowa w § 3 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej. Przepis ten stanowi, 

iż dowód zapłaty, 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. 

 

5. W zakresie przestrzegania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 30a Prawa 

budowlanego: 

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego ustalono, że: 

- w sprawach: AOŚ.6743.13.2020, AOŚ.6743.15.2020, AOŚ.6743.37.2020, 

AOŚ.6743.41.2020, AOŚ.6743.159.2020 i AOŚ.6743.259.2020 informacja o dokonaniu 

zgłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej z uchybieniem 

terminu określonego w art. 30a,  

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

zamieszczono informacji o upływie terminu do wniesienia sprzeciwu,  

- w sprawach:  AOŚ.6743.13.2020 i AOŚ.6743.15.2020 informację o braku wniesienia 

sprzeciwu zamieszczono z uchybieniem ustawowego terminu. 

Zgodnie z art. 30a obowiązek zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej  

należy spełnić w terminie 3 dni od daty doręczenia zgłoszenia, wniesienia sprzeciwu lub 

też upływu terminu do wniesienia sprzeciwu.  

 

6. W zakresie przestrzegania  obowiązku wynikającego z art. 82b ust. 1 pkt 2c Prawa 

budowlanego: 

Kontrola w zakresie przestrzegania obowiązku określonego w art. 82 ust. 1 pkt 2c, 

polegającego na bezzwłocznym przekazywaniu organom nadzoru budowlanego kopii 
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decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego 

wykazała, że:  

- w przypadku 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 obowiązek ten nie był realizowany. W aktach ww. spraw brak 

potwierdzenia przekazania kopii zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla, 

- w przypadku  spraw:  AOŚ.6743.18.2020 i AOŚ.6743.39.2020 przekazanie kopii zgłoszeń 

do organu nadzoru budowlanego nastąpiło ze znacznym opóźnieniem, tj. po upływie 5 i 4 

miesięcy. 

 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia poprawy działalności w zakresie objętym 

postępowaniem kontrolnym oraz wyeliminowania stwierdzonych uchybień i niedopuszczenia do 

podobnych naruszeń w przyszłości polecam podjęcie następujących działań: 

 

1. Sprawdzanie oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane pod kątem wypełniania ich zgodnie z wzorem określonym w załączniku 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. 

2. Zamieszczanie w decyzjach i postanowieniach wydawanych w toku postępowań związanych 

z realizacją zgłoszeń budowlanych podstawy prawnej zgodnej z obowiązującym stanem 

prawnym. 

3. Przy wydawaniu zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przestrzeganie 

terminów określonych w art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane (dla zaświadczeń 

wydawanych z urzędu) oraz art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (dla 

zaświadczeń wydawanych na wniosek strony). 

4. Sprawdzanie dołączonych do zgłoszeń dowodów zapłaty opłaty skarbowej w zakresie daty  

jej uiszczenia, z uwzględnieniem art. 6 ustawy o opłacie skarbowej. Jeżeli opłata skarbowa 

zostanie uiszczona przed terminem powstania obowiązku jej zapłaty należy wezwać 

wnioskodawcę do przedłożenia aktualnego dowodu zapłaty. 

5. W razie konieczności zwrotu stronie oryginału dowodu zapłaty opłaty skarbowej należy 

wykonać kserokopię dowodu zapłaty po zamieszczeniu na nim adnotacji, o której mowa  

w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej. 

6. Przestrzeganie obowiązku informacyjnego określonego w art. 30a Prawa budowlanego  

w zakresie zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej, w ustawowym terminie, 

informacji o dokonaniu zgłoszenia, wniesienia sprzeciwu bądź upływu terminu do wniesienia 

sprzeciwu. 

7. Przestrzeganie obowiązku określonego w art. 82 ust. 1 pkt 2c Prawa budowlanego w zakresie  

bezzwłocznego przekazywania organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień  

i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego. 
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Informuję, że przysługuje Panu prawo do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do 

ocen, zaleceń i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym w terminie 7 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia. W razie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia zastrzeżeń, 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, przekażę na piśmie swoje stanowisko wraz  

z uzasadnieniem. 

Jednocześnie zobowiązuję Pana do poinformowania mnie w terminie 30 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia o sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych. 

W przypadku złożenia zastrzeżeń do zaleceń zawartych w przedmiotowym wystąpieniu 

pokontrolnym, termin o którym mowa powyżej rozpocznie bieg od daty otrzymania 

ostatecznego stanowiska zarządzającego kontrolę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat, 

2. Aa. 


