BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ PINB W UJĘCIU STATYSTYCZNYM
W roku 2013 PINB wszczął 1438 spraw, z czego:
- 1260 spraw związanych było z przekazaniem do użytkowania obiektów
budowlanych,
- 120 spraw dotyczyło samowolnie wykonanych obiektów, robót budowlanych bądź
samowolnej zmiany sposobu użytkowania,
- 58 spraw dotyczyło utrzymania obiektów,
oraz przyjął i sprawdził 1326 zawiadomień o rozpoczęciu robót.
W tym też czasie PINB odnotował 1 katastrofę budowlaną na terenie powiatu
rybnickiego (wybuch gazu w budynku mieszkalnym w miejscowości Szczerbice)
i 0 katastrof budowlanych na terenie miasta Rybnika.
Zgłoszono 6 zdarzeń (4- miasto Rybnik; 2- powiat rybnicki), których PINB nie
zakwalifikował jako katastrofy budowlane:
• uszkodzenie części dachu budynku mieszkalnego przy ul. Pola w CzerwionceLeszczynach
• zapadnięcie studni przy ul. Rajskiej w Rybniku
• pożar w budynku mieszkalnym przy ul. Szczejkowickiej w Bełku
• pożar w pubie Grota przy ul. Chrobrego w Rybniku
• wybuch gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chabrowej
w Rybniku
• pożar budynku gospodarczego przy ul. Siennej w Rybniku
W toku postępowań:
- przeprowadzono kontroli .............................................................................- 625
- wydano postanowień ....................................................................................- 261
- wydano decyzji ..............................................................................................- 329
W liczbie 625 kontroli uwzględniono również ilość kontroli obiektów budowlanych
będących pod specjalnym nadzorem- 255. Czynności kontrolne w tym zakresie
od dłuższego czasu stanowią trwały element działalności organu nadzoru
budowlanego, w związku z czym w minionym roku PINB przeprowadził kontrole:
• obiektów, w których zorganizowano letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci
i młodzieży – zima: 2 sztuki, lato 10 sztuk
• obiektów wielkopowierzchniowych (szkoły, hale sportowe, hale produkcyjne
i wiaty, hipermarkety)-82 sztuki (2 razy w roku)
• placów zabaw i innych miejsc rekreacji- 66 sztuk
• obiektów, ze względu na intensywne opady śniegu- 12 sztuk
• sieci gazowych- 1 sztuka
Ilość pracowników PINB w 2013r.- 8 osób na pełnym etacie+ 2 osoby na 1/2 etatu
(ilość osób merytorycznych 6 inspektorów nadzoru budowlanego- w tej liczbie
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego i jego zastępca), z których tylko pięcioro
posiada uprawnienia budowlane.
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