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ZARZĄDZENIE NR 8/2020 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu 

z dnia 27.03.2020r. 

w sprawie:       zmiany Regulaminu Pracy Pracowników Powiatowego Inspektoratu    

      Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu, zatwierdzonego Zarządzeniem  

nr 6/2012 z dnia 06.06.2012r. 

                     
                 Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami) 

 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

W celu zapewnienia ciągłości pracy tut. organu nadzoru budowlanego w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", w celu przeciwdziałaniu 

COVID – 19, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, 

wprowadza się czasowe ograniczenie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Sosnowcu. 

 

§ 2 

 

Odwołaniu podlegają wszystkie czynności w ramach kompetencji organu nadzoru 

budowlanego, wymagające osobistego uczestnictwa petentów i pracowników Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu,  takie jak czynności kontrolne lub 

oględziny poza siedzibą tut. Inspektoratu, dowód z przesłuchania stron we wszystkich 

postępowaniach, dowód z przesłuchania świadków we wszystkich postępowaniach,  rozprawy 

administracyjne. Odstępstwo od ww. nakazu może być uzasadnione tylko zagrożeniem 

wystąpienia znacznych szkód materialnych lub też zagrożeniem dla zdrowia i życia 

mieszkańców.. 
 

§ 3 

 

Załatwianie spraw i udzielanie informacji będzie się odbywało wyłącznie za pośrednictwem 

operatora pocztowego, drogą elektroniczną lub telefonicznie. We wszystkich innych 

koniecznych przypadkach bezpośredniego kontaktu osoby z zewnątrz z urzędnikami wizyta  

w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu 

telefonicznym lub drogą elektroniczną za zgodą i po akceptacji Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu. 



 

§ 4 

 

Pracownicy, na polecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu, 

wydanego na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz. 374), będą  

wykonywali przez czas oznaczony pracę zdalną w miejscu zamieszkania.  

 

§ 5 

W okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia do obsługi Inspektoratu wprowadza się 

dyżury pracowników w siedzibie przy ul. Mościckiego w Sosnowcu w godzinach pracy 

urzędu, zgodnie z przyjętym tygodniowym harmonogramem dyżurów. 

 

§ 6 

Powyższe uregulowania obowiązywać będą do odwołania, a wszystkie zmiany udostępniane 

będą do wiadomości na stronie internetowej urzędu www.pinb.sosnowiec.pl 

 

§ 7 

1. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości pracowników, poprzez wyłożenie do  

zapoznania się w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

w Sosnowcu.  

2. Pracownik potwierdza na piśmie zapoznanie się z regulaminem – wzór potwierdzenia 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Krystyna Kozioł 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


