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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do głównego inspektora 

nadzoru budowlanego Roberta Dziwińskiego 

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Inspektorze! 

Za pośrednictwem programu telewizyjnego „Sprawa dla reportera” zapoznaliśmy się z dość kuriozalną 

sprawą dotyczącą fuszerki budowlanej w miejscowości Góra w województwie dolnośląskim. 

Pani Bożena K. zamówiła w firmie projektowej projekt, a w firmie budowlanej – wykonawstwo domu 
mieszkalnego i poniosła koszty budowy. Niestety jej budynek został zaprojektowany w taki sposób, że, jak 

wynika z uzyskanych przez nią ekspertyz, grozi zawaleniem. Budowa została przerwana, a pani K. nie wie, 

co ma dalej zrobić z błędnie zaprojektowaną i wykonaną budowlą. 
Prosimy, by sprawę tę zbadał Pan Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jak to się stało, że wydano 

pozwolenie na podstawie błędnego projektu? Kto za to odpowiada? Jak to się stało, że wykonawca nie do-

strzegł wad projektu i wybudował wadliwy budynek? Jak przedstawia się kwestia odpowiedzialności zawo-
dowej projektanta, wykonawcy i powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który nie dostrzegł dość 

ewidentnych wad projektu w chwili wydawania pozwolenia na budowę? Co pani K. powinna teraz zrobić, 

żeby zamieszkać w wymarzonym domu? Kto powinien naprawić wyrządzoną jej szkodę? 

Do Pana Prokuratora Generalnego zwracamy się o zbadanie prawidłowości postępowania Prokuratury Re-
jonowej w Głogowie (sprawa nr 2 Ds. 1000/13), bowiem naszym zdaniem sprawa ta została pochopnie umo-

rzona z uwagi na brak znamion przestępstwa. 

Zbudowano budynek, który w każdej chwili może zwalić się ludziom na głowy, zmarnowano czyjeś pie-
niądze i zawiedziono czyjeś nadzieje. Sprawy zawalił projektant, wykonawca i urząd wydający pozwolenie 

na budowę. Czy nikt za to nie odpowiada? Czy jest jak w piosence: „nic się nie stało, Polacy, nic się nie sta-

ło”? Prosimy, by Pan Prokurator Generalny zbadał i zweryfikował działania, a raczej brak działań prokuratu-

ry w tej sprawie. 
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