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PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE
Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone przepisami ustawy Prawo
budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych, a w szczególności:
1.Zadania w zakresie regulowanym przepisami ustawy Prawo budowlane:
1.1.prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej, polegającej na wykonywaniu:
1.1.1.kontroli działania starostów, jako organów administracji architektoniczno-budowlanej,
1.1.2.kontroli działania powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
1.1.3.inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
i utrzymania obiektów budowlanych.
1.2.prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej.
1.3.wydawanie postanowień i decyzji w I instancji w sprawach obiektów budowlanych: hydrotechnicznych, dróg
krajowych i wojewódzkich, lotnisk cywilnych, usytuowanych
na obszarze kolejowym, usytuowanych na terenach zamkniętych.
1.4.wydawanie decyzji i postanowień w II instancji.
1.5.prowadzenie postępowań w trybie nadzwyczajnym.
1.6.współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej.
1.7.prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń w sprawach, w których organem I instancji jest
Wojewoda.
1.8.prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych: dróg
krajowych i wojewódzkich, obiektów hydrotechnicznych, lotnisk cywilnych, usytuowanych na obszarze
kolejowym, usytuowanych na terenach zamkniętych.
2. Zadania w zakresie regulowanym przepisami ustawy o wyrobach budowlanych:
2.1.prowadzenie planowych i doraźnych kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych i
prowadzenie w tym zakresie postępowań administracyjnych w I instancji,
2.2.udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – na jego wezwanie,
2.3.zlecanie badań próbek wyrobów budowlanych pobranych w toku kontroli,
2.4.bezzwłoczne przekazywanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego informacji dotyczących
wydanych postanowień i decyzji,
2.5.wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych,
2.6.prowadzenie kontroli spełniania przez wyroby budowlane zasadniczych wymagań i niezwłoczne
informowanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o wynikach przeprowadzanych
kontroli,
2.7.prowadzenie postępowań w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych niezgodnych z
zasadniczymi wymaganiami i niezwłoczne przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii wydanych decyzji.
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