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W odpowiedzi na pismo z dnia 15.12.2022 r., znak WZK.5510.3.2022 w sprawie 

wykonywanych działań ujętych w „ Programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie powiatu wołomińskiego na lata 

2021-2024" informujemy co nastąpiło.

W odniesieniu do programu „Bezpieczne Ferie 2022" na podstawie zgłoszonych przez 

urzędy gmin placówek, tutejszy Inspektorat przeprowadził 10 kontroli obiektów budowlanych 

na terenie powiatu wołomińskiego, w których zaplanowano wypoczynek dzieci i młodzieży. 

Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia.

W ramach program^., Bezpieczne Wakacje 2022 " na podstawie zgłoszonych przez 

urzędy gmin placówek, tutejszy Inspektorat przeprowadził 15 czynności kontrolnych 

dotyczących obiektów, przeznaczonych na letni wypoczynek dzieci i młodzieży oraz obiektów 

małej architektury na terenie powiatu wołomińskiego.

Ponadto w 2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie 

przeprowadził 709 czynności kontrolnych dotyczących dbania o bezpieczeństwo ludzi i mienia 

w odniesieniu do prawidłowego przebiegu procesu budowlanego oraz właściwego utrzymania 

obiektów budowlanych, jak również dokonywał kontroli we wskazanym zakresie zleconym 

przez MWINB i GINB.

W roku 2022r. tutejszy organ wydał 16 decyzji nakazujących rozbiórkę 

obiektów budowlanych. W ramach działań egzekucyjnych zakończono 40 postępowań, 

natomiast rozpoczęto 4 nowe.

E.Płachetko



W ramach swojej działalności PINB w Wołominie zwracał szczególną uwagę na 

likwidację barier architektoniczno-budowlanych poprzez sukcesywne dokonywanie kontroli 

obiektów użyteczności publicznej pod kątem poprawności wykonania miejsc postojowych dla 

pojazdów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, jak również wyposażenia obiektów 

budowlanych w dźwigi osobowe. W 2022 r. tutejszy organ przeprowadził 163 kontroli 

obowiązkowych.

W roku 2022 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wystawił 23 mandaty na 

łączną kwotę 3 330 zł za nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz nałożył 

grzywny 2 grzywny w celu przymuszenia na kwotę 214 189,44 zł za unikanie wykonania 

obowiązku nałożonego prawomocną decyzją.

W 2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie wydał 11 

decyzji nakazujących wyłączenie budynków z użytkowania ze względu na zły stan techniczny.
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