
BIEŻĄCA DZIAŁALNO ŚĆ PINB W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

W  roku  2014  PINB  wszczął 1416 spraw  (932-  z  terenu  miasta  Rybnika,  484- 
z terenu powiatu rybnickiego), z czego:

-  1146 spraw  związanych  było  z  przekazaniem  do  użytkowania  obiektów 
budowlanych (777- z terenu miasta Rybnika, 369- z terenu powiatu rybnickiego),
- 147  spraw dotyczyło samowolnie wykonanych obiektów, robót budowlanych bądź 
samowolnej  zmiany  sposobu  użytkowania  (98-  z  terenu  miasta  Rybnika,  49- 
z terenu powiatu rybnickiego),
-  123 spraw dotyczyło  utrzymania  obiektów  (57-  z  terenu  miasta  Rybnika,  66- 
z terenu powiatu rybnickiego),

oraz przyjął i sprawdził 1347 zawiadomień o rozpoczęciu robót (907- z terenu miasta 
Rybnika, 440- z terenu powiatu rybnickiego). 

PINB w 2014 roku nie odnotował żadnej katastrofy budowlanej  na terenie miasta 
Rybnika i powiatu rybnickiego.

Zgłoszono  9  zdarzeń  (4-  na  terenie  miasta  Rybnika,  5-  na  terenie  powiatu 
rybnickiego), których PINB nie zakwalifikował jako katastrofy budowlane :

• pożar budynku przy ul. Ogrodowskiego w Rybniku
• pożar w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Rudzkiej w Rybniku
• częściowe zawalenie  się  dachu i  stropu  w kamienicy  przy  ul.  Sobieskiego 

w Rybniku
• pożar dachu budynku usługowego przy ul. Rynek w Rybniku
• pożar poddasza budynku przy ul. Buczyny w Czernicy
• pożar budynku mieszkalnego przy ul. Głównej w Jejkowicach
• pożar sadzy w kominie, który spowodował nadpalenie belek konstrukcyjnych 

więźby  dachowej  w  budynku  przy  ul.  Głowackiego  w  Czerwionce- 
Leszczynach

• pożar stodoły przy ul. Kolejowej w Łukowie Śląskim
• pożar budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Granicznej w Bełku

W toku postępowań: 
-    przeprowadzono   kontroli ........................- 660 (497- na terenie miasta Rybnika, 
163- na terenie powiatu rybnickiego)
-    wydano postanowie ń .................- 238 (164- dotyczących terenu miasta Rybnika, 
74- na terenie powiatu rybnickiego)
-    wydano decyzji ...........................- 40 9 (296- dotyczących terenu miasta Rybnika, 
113- na terenie powiatu rybnickiego)

W liczbie  660 kontroli  uwzględniono  również  ilość  kontroli  obiektów budowlanych 
będących pod specjalnym nadzorem- 553 (377- na terenie miasta Rybnika, 176- na 
terenie  powiatu  rybnickiego).  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:  6  sztuk  (4-  na terenie  miasta  Rybnika,  2-  na terenie 
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powiatu rybnickiego), lato 7 sztuk (6- na terenie miasta Rybnika, 1- na terenie 
powiatu rybnickiego)

• obiektów  wielkopowierzchniowych  przeprowadzanych  dwa  razy  w  roku 
(szkoły, hale sportowe, hale produkcyjne i wiaty, hipermarkety)- 86 sztuk   (68- 
na terenie miasta Rybnika, 18- na terenie powiatu rybnickiego)

• placów zabaw i innych miejsc rekreacji-  258 sztuk  (214- na terenie miasta 
Rybnika, 44- na terenie powiatu rybnickiego)

• ferm drobiu- 110 sztuk (17- na terenie miasta Rybnika, 93- na terenie powiatu 
rybnickiego).

                             
Ilość pracowników PINB w 2014r.- 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.

2


